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Kórházunk az elsõk között
A tavaly szeptembertõl december végéig
tartó internetes szavazást és ezzel a „HáziPatika.com – Az év kórháza 2005” címet a
közel 63 ezer szavazat alapján az Országos
Sportegészségügyi Intézet nyerte a szavazatot kapott 231 intézmény közül. Nagykanizsa Megyei Jogú Város Kórháza Az év kórháza 2005. díj második helyezettje, míg a
Kórházi infrastruktúra kategória gyõztese.
Dr. Szabó Csaba, az intézmény fõigazgatója a többi kategóriák eredményét is ismertette a kedden délután, a kórház éttermében a
városvezetés által szervezett fogadáson.
Eszerint az Ápolás- és szakszemélyzet kate-

góriában 5. helyezést, az Ellátás kategóriában
harmadik, a Környezet és tisztaság kategóriában a második helyezést, az Orvos-szakmai
ellátásban 10. helyezést ért el a kórház.
– Úgy gondolom, ez az eredmény annak a
gyümölcse, hogy Önök már hosszú évek óta
magas színvonalú munkát végeznek, és ezt
szeretném Önöknek mindannyiunk nevében
megköszönni. Kívánom azt, hogy továbbra is
ilyen lendülettel, odaadással végezzék a
munkájukat – mondta köszöntõjében Litter
Nándor polgármester. – Szeretnék az eredményekhez gratulálni, hiszen olyan versenytársakat utasítottak maguk mögé, akiknek ta-

lán jobbak a lehetõségeik, és más körülmények között dolgoznak, s ez a tény is emeli
ennek a helyezésnek az értékét. Ez az eredmény egyébként arra is nagyon jó, hogy felhívjuk a figyelmet arra, hogy városunkban
egy korszerû, jó gyógyító intézmény mûködik. Ezt a tényt igazán csak akkor tudjuk értékelni, ha magunk is a betegek közé kerülünk. Az elmúlt évek fejlesztései, az a kétmilliárdos érték meghozták a maguk eredményét, hiszen az infrastruktúrát értékelõ kategóriában elsõ lett a kanizsai kórház.
(A szavazás végeredményét lapunk
16. oldalán közöljük)
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december 20.
KLUB-ÜNNEP
A Vasutas Nyugdíjas és Kertbarát Klub karácsonyi ünnepséget tartott. Röst János alpolgármester és Balogh István klubelnök köszöntötte a 103 fõs klubtagságot. Az ünnepség vendége volt Büki Pálné, az Idõsügyi Tanács társelnöke és Kámánné Szép Terézia, a ház igazgatója. A mûsort az Aranymetszés Mûvészeti Iskola tanulói szolgáltatták, közremûködött továbbá a klub tánckara pásztorjátékkal, énekkara karácsonyi dalokkal, valamint Ferinc Lászlóné klubtag szavalatával. A rendezvény vendéglátással, jó hangulatban zajlott, ugyanúgy,
mint a 29-én rendezett klub-szilveszter.

december 22.
MDF-JELÖLT

A Magyar Demokrata Fórum nagykanizsai
országgyûlési képviselõjelöltjének bemutatására karácsony elõtt sajtótájékoztató keretében
került sor. Hegedûs Ferenc, az MDF megyei
kampányfõnöke és Kardos Ferenc, a helyi
szervezet alelnöke mutatta be a jelöltet, Kisgyura Jánost. A jelölt lenti MDF-szervezet
alapítójaként 1989. óta vesz részt a közéletben. Jelenleg a kanizsai szervezet elnökeként
tevékenykedik. Minden szempontból alkalmas
a megmérettetésre: tanárként, vállalkozóként
és sportemberként az élet több területén jól ismeri a helyi gondokat, melyek megoldásában
eddig is igyekezett korrekt módon részt vállalni. Kisgyura János a legfontosabb teendõk között említette a munkahelymegtartó beruházások elindítását, a kis- és középvállalkozások
támogatását valamint a fiatalok mindennapjait
nehezítõ problémák – lakáshelyzet, munkahelyek, képzések – megoldását.
PANEL FELÚJÍTÁSOK
A panelprogram elsõ kanizsai sikereirõl
számoltak be az ünnepek elõtt a város veze-

tõi. Litter Nándor polgármester elmondta,
hogy megtörtént az elsõ kilenc kanizsai pályázat elbírálása: valamennyi pályázat elnyerte a felújításhoz szükséges állami támogatást.
Így az egyharmad részben állami-, és ugyanilyen mértékben önkormányzati illetve lakóközösségi költségvállalással megvalósítható
felújítások mintegy ötszáz kanizsai lakás korszerûsítését teszik lehetõvé, lakásonként öszszesen 1,2 millió forint értékben. A panelprogramra városunkban a most elbíráltakon
kívül összesen 25 lakóközösség jelentkezett.
Remélhetõleg az õ pályázataik is befogadásra
kerülnek majd az elbíráláskor. A pályázatokban többségében homlokzat- és tetõszigetelést, nyílászárócserét illetve kazánház-felújítást terveznek. Mindez a közel tízezer kanizsai panellakásból mintegy 1800-at érint. A
2006-os esztendõre az önkormányzat 530 millió forintnyi kötelezettséget vállalt, így a városban akár másfél milliárdos felújítás is
megvalósulhat. Röst János alpolgármester
hozzátette: a panelprogramra szánt önkormányzati támogatás azért is figyelemreméltó,
mert a város költségvetésének 2,5 százaléka.
ÉRTÉKELÉS ÉS JELÖLTBEMUTATÁS
Az SZDSZ helyi szervezete ünnepek elõtti
sajtótájékoztatóján értékelte az elmúlt négy
esztendõt valamint sor került a zalai országgyûlési képviselõjelöltek bemutatására is. Kovács Kálmán informatikai és hírközlési miniszter a helyi szervezet elnökeként a térségben
megvalósult infrastrukturális beruházásokról és
ezek jelentõségérõl szólt. Kiemelte az épülõ
autópályát valamint az Ipari Park és a logisztikai központ kialakítását. E területek fejlesztésére az SZDSZ a jövõben is kiemelt figyelmet
fordít. A politikus ismertette pártja programjának legfontosabb elemeit: ezek az olcsóbb állam megvalósítása, az egészségügy reformja
valamint az adócsökkentés. A sajtótájékoztatón
bemutatásra kerültek a zalai országgyûlési képviselõjelöltek is. Az öt választókerületbõl kettõben jelenleg miniszterként tevékenykedõ politikus indul, így Nagykanizsán Kovács Kálmán informatikai és hírközlési miniszter,
Keszthelyen pedig Persányi Miklós környezetvédelmi miniszter. Zalaegerszegen Vitkovics
Péter, Zalaszentgróton Csordás István, Lentiben Tislér István indul harcba a voksokért.

december 24.
JOBB ADNI, MINT KAPNI
A Magyar Békeszövetség decemberben

„Szép karácsony” címmel pályázatot hirdetett
meg, mely keretében a szervezet tagjai javaslatot tehettek egy-egy kedvezményezés-támogatásra. Mátés Jánosné, a Békeszövetség tagja közremûködésének köszönhetõen a miklósfai Városszépítõ Egyesületünk is a sikeres pályázók táborához csatlakozhatott. Ennek eredményeként sikerült szebbé varázsolni néhány
embertársunk ünnepét. Igencsak meglepõdött
pár szerény körülmények között élõ miklósfai, amikor a „békehadtest” december 24-én
ajándékkal kedveskedett nekik.

december 28.
NKTT KÖZGYÛLÉS
A Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulás évértékelõ beszámolóval kiegészített tanács ülést tartott. Az ünnepi ülésen a 48 település polgármestere mellett részt vettek azon
partner szolgáltatók képviselõi is, akik a kistérségi feladatellátásban különféle területeken
végzik a közszolgáltatási feladatokat. Az éves
tevékenységet a társulás elnöke, Litter Nándor értékelte. A Társulás éves munkáját alapvetõen meghatározták az elhatározott fejlesztési lehetõségek és a normatív finanszírozáshoz vállalt feladatok teljesítése. A Belügyminisztérium egyszeri fejlesztési lehetõségként
50 millió forintos támogatást nyújtott a Társulásnak és ezen projekt keretében négy jelentõs
feladat társulásban való megszervezésére vállalkoztak, így a területfejlesztésben, a közoktatásban, a szociális és nyilvános könyvtári
feladatok térségi ellátása került megszervezésre. Elkészült és elfogadásra került a kistérség komplex területfejlesztési programja valamint a közoktatásra vonatkozó intézkedési
terv. A feladatellátásokra 114 millió forint
többletnormatívát igényelhetett a társulás. Az
összeg jelentõs részét a közoktatásra és a pedagógiai szakszolgálatra tudták fordítani. Különféle térségfejlesztést érintõ sikeres pályá-
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zatok eredményeként az év során további 165
millió forint összegû pályázati forráshoz jutottak, ezzel jelentõs közfoglalkoztatási tevékenységet, bûnmegelõzési programot, turisztikai és környezetvédelmi területen fejlesztéseket indítottak el. A 2006. évi tervek között az
infrastrukturális fejlesztési területen a környezetvédelmi, informatikai fejlesztések jelentik a fõ célokat. Nagy hangsúlyt helyeznek
az idegenforgalmi, turisztikai
lehetõségek
bemutatására, a térség vonzerejének további
növelésére. A tanácsülésen részt vett Göndör
István országgyûlési képviselõ is, aki az aktuális fejlesztési, pályázati lehetõségekre hívta
fel a figyelmet, hangsúlyozva a kistérségi társulások egyre fontosabb szerepét és a társulásban rejlõ elõnyök jelentõségét.
EMLÉKTÁBLA A FISCHEL-HÁZON
Tarnóczky Attila szervezésében egy újabb
helyi jelentõségû épületre került fel emléktábla
A 69. emléktáblát a Czupi Kiadó állíttatta fel a
Csengery út 27/a. számú Fischel-házon. Az
épület Fischel Fülöpné 1912-ben épült bérháza.
Tervezõi és kivitelezõi Babics és Kosák helyi
építészek voltak. Fischel Fülöp, majd fia, Lajos
mûködtette tovább Markbreiter 1850-ben már
létezõ nyomdáját 200-nál több könyvet adva ki.
A nyomda és az 1873-ban alapított Zala, a város második lapja 1909-ig volt a családé.
Könyv- és papírkereskedésük 1944-ig létezett.
Czupi Gyula kiadóként olyasvalakit keresett,
aki valamilyen módon kötõdik a nagykanizsai
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ajándékkészítésre invitálták a fiatalokat, december 29-én este pedig ping-pong versenyre
került sor, ahol Röst János alpolgármesterrel
mérkõzhettek meg a sportág kedvelõi.

december 31.
ÓÉVBÚCSÚZTATÓ
Az óévet városszerte vidámabbnál vidámabb bálok és házibulik keretében búcsúztatták a kanizsaiak. Az Erzsébet téren a korábbi évek hagyományaihoz híven a városvezetés is köszöntötte a polgárokat a 2006os év kezdetén. Felvételünk a Miklósfai Általános Iskolában rendezett szilveszteri mulatságon készült.

en Teleki László államtitkár szólt a program
résztvevõihez. A program a jókívánságokat követõen fogadással zárult.
KÖNYVTÁR ÉS EGYETEM
Együttmûködési megállapodást kötött nemrégiben a VENK és a Halis István Városi
Könyvtár, az együttmûködés elsõ gyümölcse
az, hogy a könyvtár olvasótermében a hét nagyobb részében mûködik egy olvasótermi felügyelet és szolgáltatás a VENK könyvtárosa,
Zborovszky Zsuzsanna és egy hallgatója,
Újváry Zsuzsanna közremûködésével. A
könyvtár már egy ideje dokumentum beszerzé-

január 5.
VÁLLALKOZÓK KÖSZÖNTÉSE
Az újév alkalmából Litter Nándor köszöntötte a városban mûködõ vállalkozások vezetõit. A Hevesi Sándor Mûvelõdési Központban
tartott fogadáson a polgármester szólt a város
elmúlt egy évének eredményeirõl, a jövõ terveirõl, az idei évben megvalósuló kulturális kezdeményezések soráról. Litter Nándort követõ-

Az új esztendõ elsõ babái
könyvkiadáshoz. A Fischel családnak komoly
szerepe volt ebben, helyi szerzõket is alkalmazott, és Halis István két mûvét is kiadta. Az emléktábla avató után Czupi Gyula, a Halis István
Városi Könyvtár igazgatója a könyvtárban bemutatta a Czupi Kiadó 1995. és 2005. között
megjelent köteteit. Beszélt a kötetek szerzõirõl,
felidézte a könyvekhez fûzõdõ történeteket.
Egy évtizedes mûködése során a Czupi Kiadó
18 kötetet adott ki. A kiadó legfontosabb feladatának azt tartja, hogy Nagykanizsához, illetve Zala megyéhez valamilyen módon kötõdõ
mûveknek, alkotóknak adjon teret.

december 29.
PING-PONG VERSENY
A Csellengõ Közösségi Ház látogatottsága
folyamatosan nõtt az õsz folyamán, s az ünnepek elõtt több programot is szerveztek az oda
betérõ ifjak részére. Karácsony elõtt közös

Simánné Mile Éva, a Polgármesteri Hivatal
Szociális Osztályának vezetõje, valamint
Antal Istvánné, a Vöröskereszt nagykanizsai
szervezetének titkára. A három „újévi baba”
– Barbalics Levente, Pál Marcell és Karádi
Marcell – anyukája, Barbalics Lászlóné, Pál
Péterné és Nagy Bernadett a virágcsokrok
és ajándékcsomagok mellett a közgyûlés
nemrég született döntése értelmében egyegy ötvenezer forintos vásárlási utalványt
vehetett át a város vezetõitõl.
A város elsõ babája január 1-jén 7 óra 40kor született. Barbalics Levente édesanyjának Göndör István országgyûlési képviselõ
adta át a kórházban a babakötvényt, Litter
Nándor polgármester pedig a város nevében
köszöntötte az – akkor – legifjabb városlakót és édesanyját.
Január harmadikán a városi kórházban az
új esztendõ elsõ napján született babákat és
édesanyjukat köszöntötte Litter Nándor polgármester, Röst János alpolgármester,
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sei során is külön gondot fordít arra, hogy az
egyetemisták jegyzet- és egyéb dokumentumigényeit kielégítse – szólt bevezetõjében Czupi
Gyula, a könyvtár igazgatója. Birkner Zoltán
elmondta: a VENK tanszéki könyvtárában
többségében a szakirányú irodalom található
meg, ám a sokoldalú korszerû képzéshez ez
nem elegendõ, egy szakdolgozat, egy TDK
dolgozat elkészítéséhez ennél több kell, és
szinte azonnal adódott a városi könyvtárral való együttmûködés lehetõsége. Akkreditációs
idõszak van, s nem mindegy, hogy az adott
szakok mögött milyen könyvtári-, illetve információs bázis van, és bár az elektronikusan
hozzáférhetõ irodalom egyre terjed, a könyvtár
szerepe, a kézbe vehetõ irodalom még most is
nagyon fontos a korszerû képzésben.

január 6.
MESETARISZNYA ATTILA NAPRA
Január 7. Attila napja, s egyben az Attila
Óvoda névnapja. E napot immár harmadik éve
a mese ünnepévé nyilvánítják az óvodában.
Folytatva a korábbi évek hagyományát, idén is
sok-sok mesével és könyvvel ünnepeltek. Az
óvoda vezetésének célja a könyv, illetve a
könyvtárlátogatás népszerûsítése, az olvasóvá

nevelés. A karácsonyra kapott mesekönyvekbõl
kiválasztott kedvenc mesék meghallgatása után
a nagycsoportos óvodások ellátogattak a Halis
István Városi Könyvtárba. Mesetarisznya Attila
napra címû rendezvényükön vendégül látták a
Rozgonyi óvodásokat is. Egy magyar népmese
dramatikus elemekkel történõ feldolgozására is
sor került Novath Katalin óvónõ, drámapedagógus vezetésével a könyvtárban. Kovács Jánosné
óvodavezetõ elmondta, a felmérések is azt mutatják, napjainkban a videó, a tv elvonja a gyerekeket az olvasástól, az élõ kommunikációtól,
kevés mesét hallgatnak. Az olvasás tanulásnak
egyik akadálya, hogy a gyerekek nem hallgatnak sok mesét, nincs „kép” a fejükben, csak betûket látnak, az értõ olvasásra nem képesek, ha
iskolába kerülnek. Hisznek abban, hogy óvodás
korban kezdõdik az olvasóvá nevelés, a könyv
megszerettetése a meséken keresztül. Óvodai
programjukban kiemelten foglalkoznak a
versekkel és a mesékkel, minden nap legalább
egy mesét meghallgatnak a gyerekek. Decemberben a szülõket is arra buzdítják, hogy legyen
könyv a karácsonyfa alatt. Idén a 143 kisgyermek közül 55-en kaptak könyvet ajándékba.

STRATÉGIÁRÓL, JÖVÕRÕL

Kötetlen sajtóbeszélgetésen az elmúlt év
meghatározó döntéseirõl, stratégiáiról és a jövõbeni elképzelésekrõl szólt Teleki László, az
Ifjúsági, Családügyi, Szociális és Esélyegyenlõségi Minisztérium romaügyekért felelõs politikai államtitkára a Bogdán János Közösségi
Házban. Elöljáróban kiemelte, hogy a 2002ben hivatalba lépett magyar kormány különösen nagy hangsúlyt helyezett a regionális fejlesztõ politikára, a leszakadó társadalmi rétegek esélyteremtésére és a hátrányos helyzetûek, különösen a romák társadalmi integrációjának komplex megvalósítására. Felvázolta
azokat az intézkedéseket, amelyek 2005-ben
érintették a magyarországi roma lakosságot.
Szólt a hibákról, a pozitív eredményekrõl, és
2006-ban mi az, aminek meg kellene történnie ahhoz, hogy olyan integrációs folyamat
induljon el, amely sokkal jobban látható, érzékelhetõ, mint eddig valaha. Megemlítette,
csak részben ért egyet azzal az ismert szlogennel, hogy a rendszerváltás legnagyobb
vesztesei a magyarországi romák, mert nagyon sok eredmény felmutatható, bár a statisztikai adatok szerint a roma lakosság körében még mindig 70-75 százalékos a munkanélküliség. Szólt a jóléti és szegénység ellenes intézkedésekrõl, amelyek érintették a roma lakosságot is. Megjegyezte: a családtámogatási rendszer átalakítása a romákat ösztönözni fogja a munkavállalásra. Eddig nagyon
sokan azt mondták, nem vállalnak munkát,
mert akkor elesnek a rendszeres gyermekvédelmi támogatástól. Most megkapják alanyi
jogon õk is az emelt szintû családi pótlékot,
és mellette annyi munkát vállalhatnak a kék
könyvvel, amennyit tudnak. Nagyon sok roma
egészségügyi helyzete katasztrofális. Akik eddig „feketén” dolgoztak, nem voltak bent sem
a társadalombiztosításban, sem a nyugdíj
rendszerben. A Roma tanulók tanulmányi
ösztöndíj programjáról elmondta, közel egy
milliárd forintot fizet ki ösztöndíjakra ebben a
tanulmányi évben a kormány. Ezt az összeget
23 ezer diák kaphatja meg.
„A KAMPÁNY NEM HÁBORÚ”
Az SZDSZ által kidolgozott Etikai Kódexrõl
tartott sajtótájékoztatót Kovács Kálmán informatikai és hírközlési miniszter, a Zala megyei
választmány elnöke és Röst János alpolgármester. A választási kampány nem háború,

2006-ra ez az SZDSZ legfontosabb üzenete –
hangsúlyozta a miniszter. Vannak a közéleti
politikának olyan elemei, amelyek egy demokratikus rendszerben nagyon jól mûködnek, ezeket foglalták össze egy etikai kódexben: a választási küzdelem elsõsorban nem személyek
egymás közti, hanem legitim politikai irányzatok versengése, a pártok nem egymás ellenségei, hanem politikai ellenfelei, a választási
kampány célja, hogy a pártok és jelöltek programjukat, politikai céljaikat ismertessék és értelmezzék. A felelõtlen választási ígéretet aláássák a politikába vetett bizalmat, veszélyeztetik a rendszerváltás eredményeit, a versengõ
ellenfél hitelének rontása nem egyeztethetõ
össze a demokrácia szellemével, a nemzeti
szimbólumok nem pártpolitikai jelképek, azok
kisajátítása nemtelen cselekedet. Az etikai kódexet aláírják és elküldik a többi pártnak is.
Azt szeretnék, ha országos szinten is létrejönne
ez a megállapodás, de ha nem következne be,
legalább Kanizsán döntsenek úgy, hogy itt a
demokratikus játékszabályok szerint történik
meg a választás. Azért tartják többek között
fontosnak az etikai kódex aláírását, mert arra
kötelezné az aláírókat, hogy elhatárolódjanak
azoktól a pártokhoz köthetõ, társaságok, vagy
érdekcsoportok által megjelentetett orgánumoktól, amelyek nem a kódex szellemében
dolgoznak. Elhatárolódjanak azoktól a kijelentésektõl is, amelyeket az arra nem jogosult
szervezetek, vagy személyek tesznek mások
lejáratására. A verseny pártján vagyunk, viszont a versenyt csak tisztességesen érdemes
lefolytatni. Errõl szól az etikai kódex – hangsúlyozta Kovács Kálmán miniszter.
MAGYARORSZÁG JÖVÕKÉPE
A Nagykanizsai Református Gyülekezet és
Alapítványa a helyi TIT szervezet támogatásával tartja január 6-tól március 10-ig a hagyományos Kanizsai Esték sorozatot. A Magyarország
jövõképe címû rendezvény sorozat elsõ elõadását Kiss Bódog Zoltán, a megyei közgyûlés elnöke tartotta a Református gyülekezeti teremben. Azzal kezdte elõadását, hogy komoly, nagy
váltás elõtt áll az ország 2007-2010. között.
Nem politizálni, nem minõsíteni, hanem szembesíteni próbált a kormány programjával
elõadásában. Az értékelvûség, az igazságosság
nem érvényesül – hangsúlyozta. Lazulást tapasztal a bûnmegítélésben. Zala megye lakossága 1500 emberrel csökken évente. Négy év alatt
686 ezer mezõgazdasági regisztráltból eltûnt
460 ezer vidéki agrár vállalkozó. A Nemzeti Vidékfejlesztési Terv monitoring bizottságának
tagjaként tudja, az agrár támogatás 91 százalékát a multik vették föl. Magyarországon 10 millió tonna gabona termett, állat meg nincs. Olyan
cég, mint a Zalahús, nem tudott fennmaradni,
pedig a takarmánytól a termékig, a sertéshús 70
százalékát maga állította elõ. Figyelemre méltó
adat, hogy 864 kis- és középvállalkozás ment
tönkre tavaly Zalában. A haza védelmében 26
ezer katonára számíthatunk ma, míg 1919-ben
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28 ezer volt ez a létszám. Tranzitszerepünkrõl
pozitívumként kiemelte, Nagykanizsa az európai korridorok olyan központjában van, hogy logisztikai központtá válhat, ha a fejlesztések ebben az irányban mennek tovább. Stratégiai prioritásaink között kiemelte a sármelléki reptér jelentõségét. Meggyõzõdése szerint vízválasztóhoz érkezett az ország, mert bármiféle programot felrajzolhat, ha azokban a keresztény erkölcs, a becsületes közéleti politikai tevékenység, a személyes méltóság, és az igazságosság
elvei nem érvényesülnek, akkor az ország hoszszú távon csak megbukhat. Meggyõzõdéssel
vallja, ezek nélkül az alapértékek nélkül az minden a levegõben lóg, Feltehetjük a kérdést, ki
számít ma? Számít ma egy mûvészi teljesítmény? Ma az számít, mekkora autóm és házam
van, és hova megyek külföldre nyaralni.

január 7.
NEMZETKÖZI ÚJÉVI GÁLA

A Kanizsai Zeneiskoláért Alapítvány szervezésében Nemzetközi Újévi Gálát láthatotthallhatott a közönség horvát, szlovén és magyar mûvészek fellépésével a HSMK színháztermében. Országaink történelme, rokoni szálak, természetes polgári, üzleti kapcsolatok
fûznek össze bennünket, és az erre épülõ,
mindannyiunk számára elõnyös lehetõségeket
érdemes kihasználni. A Kanizsai Zeneiskoláért Alapítvány az Újévi Gálával kívánta zenei
területen az együttmûködést megkezdeni. Újévi köszöntõjében Litter Nándor polgármester
azt kívánta, legyen béke a világon, legyen béke Nagykanizsán, és legyen béke az otthonokban. Kívánta, kísérje szerencse mindennapjainkat. Szerencse csak akkor kíséri életünket,
ha jó tervezéssel és kemény munkával teszünk
ezért. A siker csak akkor jön el, ha hiszünk abban amit csinálunk, ha szeretjük, amit csinálunk, és ha értünk ahhoz, amit csinálunk. Kívánta, legyen erõnk és akaratunk ahhoz amit
elterveztünk, hogy végrehajthassuk, és ezt tûzön-vízen keresztül végig is vigyük. Kívánta,
hogy a vállalkozóknak legyen sikeres évük, legyen sok szerencsés üzletük, hiszen meggyõzõdése, sikeres vállalkozások nélkül nem lehet
sikeres a város. Kívánta azt is, hogy a békétlenkedõk ne tudják elvenni eredményeink során szerzett örömünket, s ha van kudarcunk,
abból tanuljunk, és erõsítsen bennünket a kudarc is. Kívánta, mindennapjainkat, mindenna-
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pi emberi kapcsolatainkat a szeretet és a megértés kísérje. A mûsorban fellépett a Szentmártoni szépfiúk tamburazenekar Tótszentmártonból, Barbara Othman énekmûvész Horvátországból, zongorán közremûködött Gáspár Tamás. Továbbá Pulai Viktória balettmûvész, a
Farkas Ferenc Zene- és Aranymetszés Mûvészeti Iskola tanára, Tetickovic David zongorista Szlovéniából, a Nagykanizsai Szimfonikus
Zenekar és a Szivárvány Énekegyüttes. Vezényelt Szabó László.

január 8.
KANIZSARU
Egy bolti lopáson tetten ért személyt állítottak elõ a kapitányságra a nagykanizsai
rendõrök vasárnap délben az egyik helyi bevásárlóközpontból. A rendelkezésre álló adatok szerint a középkorú helybeli férfi miután
bement az üzletbe, egy bõrkabátot magával
vitt a próbafülkébe, majd ott fölvette, s abban kísérelt meg az üzletbõl távozni. A
38.000 forint értékû árut tõle a rendõrök lefoglalták, a férfi ellen pedig lopás vétség elkövetésének megalapozott gyanúja miatt
büntetõeljárást indítottak.
2006. MOZART ÉVE
Az európai zene egyik legragyogóbb csillaga kétszázötven éve, 1756. január 27-én
született. A zeneszerzõre a HSMK-ban rendezett képeslap kiállítással emlékeztek. A
megnyitó elején Németh Ferenc hegedült,
majd egy kedves anekdotával színesítette a
megnyitót. Elmesélte, hogy komolyzenei
alapismereteket tanít a Zsigmondy-Winkler
SZKI-ban, ahol a félév után jutottak el Mozartig. Az óra elején hamar tisztázták, hogy a
zeneszerzõ a komolyzenét mellõzõ világunkban is meglehetõsen népszerû, hiszen a mobiltelefonok csengõhangjai között is ott van...
A Sasvári Tiborné anyagából készített tárlatot Baráth Zoltán ajánlotta a jelenlévõk figyelmébe. A zeneiskola igazgatója megnyitóbeszédében a zeneszerzõre is emlékezett. A
kis Mozart zenei tehetsége már nagyon korán
megmutatkozott, alig ötévesen már zenét is

ír. A család éveken át tartó koncertkörútja során a kis zenészek, Mozart és nõvére szerepelnek számos elõkelõség elõtt, Bécsben Mária Terézia császárnõ fogadja a kis mûvészeket. A fejedelmi udvarok szinte egymással
versenyezve rendelnek új mûveket már felnõtt zeneszerzõtõl a jeles alkalmakra, és Mozart élete végéig ontja a szórakoztató zenét.
Salzburgban újból a hercegérsek szolgálatába
áll. A divertimentók, szerenádok és szimfóniák mellett versenymûveket is ír, fõleg zongorára, mert a közönséget továbbra is virtuóz
zongorajátéka érdekeli. Mozart halálának körülményeihez egy már-már legendává magasztosult történet kapcsolódik. Egy délután
felkereste õt egy titokzatos, fekete álruhás
megrendelõ, aki gyászmise írására kérte föl a

35 éves zeneszerzõt. Mozart betegen is megfeszített erõvel dolgozik, de a mûvet már
nem tudja befejezni. Mozart Requiemje a
mûfaj legjelentõsebb alkotásai közé tartozik.
Egy följegyzés szerint élete utolsó délutánján
otthonukban néhány barátjával a Requiem
egyik tételét próbálták. Mozart az elsõ ütemek után hangosan fölzokogott és félretette a
kottát. „Ma éjjel meghalok, megmondtam,
hogy magamnak írtam a Requiemet!” Így is
történt. Az emberiség mûvészetét oly bõkezûen gazdagító zeneszerzõt senki sem kísérte
el utolsó útján. 1791-ben azon a napon zuhogott a havasesõ. Mozartot a bécsi temetõ jeltelen tömegsírjába temették, földi maradványa a bécsi nincstelenek porával keveredve
nyugszik, ám zenéje halhatatlan.

MEGHALT KOVÁCS KÁROLY
2005. december 4-én életének 80. évében tragikus körülmények között elhunyt Kovács Károly tolmács, festõmûvész. Az engesztelõ szentmise
és búcsúztatása január 6-án
volt a Jézus Szíve plébániatemplomban, majd közvetlen
ezután a gyászoló család, a
barátok, ismerõsök hosszú
sora kísérte utolsó útjára
hamvait a nagykanizsai köztemetõbe.
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január 9.
KLEBELSBERG KUNÓRA
EMLÉKEZTEK

Gróf Klebelsberg Kunó születésének 130.
évfordulója alkalmából rendeztek emlékülést
hétfõn délután a Piarista Általános Iskola
ebédlõjében. Elsõként Vereb Zsolt, az házigazda intézmény igazgatója, majd Kiss Lajos,
a marcali Általános Iskola és Mûvészeti Alapfokú Iskola igazgatója köszöntötte a résztvevõket. Az ünnepélyes megnyitók után az
enyingi Tinódi Lantos Sebestyén Református
Általános Iskola tanulói adtak elõ drámajátékot, bemutatva ezzel Klebelsberg Kunó politikai hitvallását, majd az enyingi iskola mûvésztanárai jóvoltából rövid hangverseny részesei lehettek a jelenlévõk. Juhászné Kiss
Gabriella tanítónõ, a Klebelsberg Történelmi
Intézet és a Marcali Általános Iskola munkatársa tartott elõadást a volt kultuszminiszter
oktatáspolitikájáról. Az érdeklõdõk elõadásokban hallhattak a somogyi és a zalai kisiskolákról és a polgári iskolákról is. A rendezvényen Klebelsberg Kunó unokahúga,
Klebelsberg Éva történész és ökológus Egy
ma is korszerû kultuszminiszter címmel tartott elõadást, s követte nyomon nagybátyja
oktatási törekvéseit. Szó esett arról, mi
mindennek köszönhetõ, hogy az alapfokú oktatásban résztvevõk aránya akkoriban, néhány
év leforgása alatt az addigi húsz-huszonöt
százalékról közel kilencven százalékra emelkedett, milyen intézkedések történtek a magyar közoktatás megreformálása érdekében.

január 10.
A HELYI VEZETÉS FELADATÁRÓL
A helyi politikai vezetés feladata, a nagykanizsai emberek érdekének képviselete témában
tartott sajtótájékoztatót a FIDESZ Nagykanizsai Csoportja nevében Cseresnyés Péter elnök. Elöljáróban hangsúlyozta, az ellenzék feladata a rossz folyamatok feltárása. Felelõtlen
ugyanis az a városvezetés, amelyik meggondolatlanul kezd el beruházásokat. Ide sorolható
többek között a téli „útfelújítás” (lásd Magyar
utca körforgalom), a régi mozi funkciótlan felújítása. Kérik a városvezetést, gondolják át a
jövõbeni nagy költségekkel járó, de jelenleg
annál kisebb lehetõséget biztosító beruházásokat, mint például a sportcsarnokét.

„Megbocsátó” könyvtár
A karácsony elõtti idõszakban azoknak az olvasóknak, akik valamilyen oknál fogva nem vitték vissza a könyvtárba kikölcsönzött könyveiket,
meghirdették a megbocsátás hetét a Halis István
Városi Könyvtárban, hiszen a fõ cél az, hogy újra
kölcsönözhetõvé váljanak a mûvek. Most új
módszert választottak a késõk megszólítására,
tudtuk meg Czupi Gyula igazgatótól.
– Számítógépeinket pontosan rögzítettük, kinek van tartozása, és értesítést küldtünk nekik
postán. Felajánlottuk a lehetõséget, ha a megbocsátás két hetében visszahozza a könyveket,
akkor a tartozását elengedjük. Összesen 592
embert köszöntöttünk egy megbocsátást hirdetõ ajánlattal – köztük 133 fõ SMS-ben kapta a
hírt – a karácsony alkalmából, közülük 287 fõnek 1 hónapnál rövidebb idejû volt a késedelme. Egy hónapos vagy annál nagyobb késésben volt 305 olvasónk (õk tehát a beiratkozott

Rejtélyes
eltûnések

9500 olvasónk 3 százalékát teszik ki, 2002-ben
330 fõ volt, ez az akkori 6900 regisztrált olvasó csaknem 5 százalékát jelentette).
– Mennyire volt hatékony ez a módszer?
– A megszólítottak több mint fele, 366 fõ
jött el a két hét során a könyvtárba, és visszahozott 714 kölcsönzési késedelmet mutató mûvet. A kép akkor lesz teljes, ha elmondjuk,
hogy a hosszabb ideje késõk és a vissza nem
hozott dokumentumok milyen arányt képviselnek az egész olvasótáborban illetve a teljes
kölcsönzési mennyiségben.
– Szóval mennyire vagyunk rendetlenek?
– Fél évnél hosszabb ideje tartozó 190 olvasónk, a beiratkozott olvasók 2 százaléka 412
könyvvel tartozott. Közülük eljött minden hatodik olvasó és visszahozta a mûvek 12 százalékát,
azaz 50 könyvet. Az olvasóink 97 százaléka nem,
vagy csak igen rövid idõt késik a könyveivel!

A fenti sorokat olvasván igazán örülök, hogy ennyire fegyelmezettek
olvasótársaim, de egy valamit azért mégsem értek. A könyvtár elektronikus katalógusában keresgélve szoktam összeállítani azt a listát,
amelynek alapján kölcsönözni indulok. Sajnos gyakran tapasztalom,
hogy bár a mû a könyvtárban megvan, kölcsönözhetõ is, de a polcon nincs, sõt a raktárban sem lelik. A segítõkész könyvtárosok épp
olyan értetlenül állnak többnyire a jelenség elõtt, mint én magam.
Nem tudom, hogy ezek a mûvek hogyan lehetnek meg, ha mégis hiányoznak a polcokról, hogy olvasótársaim rejtik-e el, vagy más módon tûnnek el, de kicsit bosszant. Elektronikus kapu, vonalkódos
kölcsönzés… és mégis hibádzik valami... (dé)

Értékteremtõ kiadvány
A Kanizsai Antológia No. 2. kötetét december 15-én mutatták be a HSMK kamaratermében. A megjelenteket Sajni József, az
Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sportbizottság
elnöke köszöntötte. Kiemelte, az antológia
megjelentetésében nagy érdeme volt dr. Horváth Györgynek, a kötet szülõ atyjának. A
pontos megjelenés, a kiadás költségeinek
pontos betartása példaértékû lehet az önkormányzat számára is. Örömükre szolgált, hogy
új szerzõk is megmutatkozhattak, és ez az érték, nyugodtan kerülhet bármelyik Nagykanizsára érkezõ vendég kezébe. Az önkormányzat munkájának egyik fokmérõje az, hogy a
kötelezõ feladatellátáson túl, mi az, amit még
bevállal. A kötet kiadása a kötelezõ feladat ellátáson túl van, és ennek nagy örömmel tettek
eleget. A következõ évben is meg kell jelennie az antológiának, hiszen a Pannon Tükör
mellett mindegyiknek megvan a maga értéke.
A mûvet dr. Pintérné Grundmann Frida, a
Mûvelõdési és Sportosztály vezetõje mutatta
be. Személyes élménnyel kezdte: egy színes
csokrot tartunk a kezünkbe – hangsúlyozta –,
és ez a mû egyik legnagyobb értéke. Fontosnak tartotta az ifjú és kevésbé ifjú alkotók

együttes megjelenését, egymásra találását.
Megismert olyan alkotókat, akiket eddig egészen más oldalukról ismert. Kell-e annál
szebb vallomás, mint amit Pákozdi Gabriella
versében talált, aki a fények városába távozva, az utolsó bekezdésben egyértelmûen azt
üzeni nekünk: Drága Kanizsa. Nem vagy
enyém, már hûtlen lettem. Elcsábított a fények
asszonya. Az alkotó meggyõz arról, hogy lehet, nem itt alapít családot, nem itt keresi a
kenyerét, de a kötõdése, a gyökerei változatlanul ide kötik. Nagyon örül neki, hogy kiszélesítették, és lehetõséget biztosítottak arra,
hogy a Kanizsáról elköltözött, elszakadt alkotók is megjelennek a kötetben. Külön értékének tartja, hogy tanulmányok is megjelennek
a mûben. A kötet bemutatását azzal zárta, véleménye szerint az önkormányzatnak kötelessége ilyen mûveket megjelentetni, mert az alkotók egy része lehet, hogy saját örömére alkot, de bennünket fosztanának meg attól, ha
ebben mi nem osztozhatnánk.
Az est további részében Horváth Ilona pedagógus és tanítványai olvastak fel írásokat a
kötetbõl. Valamennyi szerzõ három kötetet
kapott ajándékba.

A hét témája: zárszámadás
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NAGY GONDOK NEM VOLTAK

Dr. Horváth György 11. éve önkormányzati
képviselõje a 2. számú választókörzetnek. A
Magyar utcától a Garay utca páros oldaláig,
1800 lakás tartozik hozzá. Sokan keresték fel
gondjaikkal az elmúlt évben is fogadóóráin,
lakásán, telefonon, vagy éppen az utcán.
– Kimagaslóan nagy gondok nem voltak tavaly, hiszen minden évben folyamatosan próbáltuk megoldani a városvezetéssel és az illetékes szakigazgatási szervekkel. Elsõsorban az
utak, járdák állapotának javításában volt kisebb nagyobb szakaszon sikeres elõrelépés.
Legjelentõsebb volt a Dózsa György utca
rendbe tétele, reméljük jó minõségben fejezik
be. Problémát okozott a teherforgalom is, mivel a Volán teleprõl az idegen jármûvek ezen
az utcán közlekedtek, és nem az elkerülõ úton.
Ennek megváltoztatásában nem sokat tudtunk
elérni. Ugyanúgy mint másutt, felkerestek autóbusz- ügyekkel, hulladékszállítással, fakivágásokkal, hegyi utakkal, csõtöréssel, sebesség-

korlátozással, fekvõrendõrrel kapcsolatban,
ami elsõsorban az Árpád utcában lakók egy
részének kérése volt. Itt biztos, hogy 2006-ban
megoldódik a teljes úttest felújítása. Végre a
Bethlen Gábor utcában megszûnt az évenkénti
8-9 csõtörés. Idõseknél probléma volt a
szennyvízcsatorna bekötés, de mûalkotások
sorsáról is szóltak a fogadóóráimon. A nagy
problémák egyik része, mint például a Citrom
sziget kérdése egyelõre megoldhatatlan, hiszen itt 100-130 lakásból kellene kitelepíteni
embereket, és ennyi pénze nincs a városnak,
még pályázattal sem. Örvendetes az Ipari
Park és a Logisztikai Központ fejlõdése, aki
végigkísérte a kezdeti lépésektõl, tapasztalhatja, ez a jövõ útja. Még a Magyar utcáról is
látni, milyen épületek, ipari üzemek jönnek lét-

re. Megoldásra vár a Petõfi utca 112 számú
ház lakóinak a gondja, ahol a földterület tulajdonjoga nem tisztázott, emiatt vitatott, hogy ki
mit köteles csinálni, jóllehet az ott lakók mindent megtesznek azért, hogy kulturált, szép
környezetük legyen.
– Mire költötte a képviselõi keretét?
– A vívóterem felújítására – amit nemcsak a
vívók használnak, hanem általános iskolások
is tartanak ott tornaórákat –, több képviselõtársammal együtt 300 ezer forintot adtam. A
maradék 700 ezer forintot a Citrom szigeten
egy út építéséhez használták fel. A közelmúltban átadták a közfürdõt, tervezzük, hogy a
környéket közös munkával rendbe tesszük. Reméljük óriási változást hoz majd az ott lakók
életében.

Nézzünk és lássunk is!
Vegyük észre Nagykanizsa pozitív változásait! Örüljünk neki! A hibákat ugyancsak vegyük számba, tegyünk javaslatokat a változtatásra, aktívan mûködjünk közre a kijavításában!
Országos jelentõségû – nem tudom hány helyen van Magyarországon – a közfürdõ és mosoda létrehozása. Örülni kellene mindenkinek. Igaz, a közgyûlésen is volt egy-két képviselõ,
aki nem lelkesedett érte, de a józan ész gyõzött. Esztétikus, uniós igényeket maximálisan kielégítõ létesítménnyel büszkélkedhet Nagykanizsa...
Mi került rajta 25 millióba? Meg kell nézni a közfürdõt és a mosodát! És látni lehet! Valaki
igen jól pályázott. Bizony. Dicséretes létesítmény jött létre, büszke lehet rá a kivitelezõ is.
A Dózsa u. 73-75. önkormányzati képviselõje vagyok. Látom, nemcsak nézem is, milyen
viszonyok vannak itt. Bölcs döntés volt a létrehozás. Szeretném felhívni a figyelmet arra is,
hogy a képviselõi keretbõl egy járdaszakasz is épült itt...
A város célja, hogy mind emberibb körülmények közé kerüljenek az ott és a környéken
lakók. Nézzünk és lássunk is!
dr. Horváth György
a 2. számú választókörzet önkormányzati képviselõje

OPTIMISTÁN, A JÓAKARATÉRT
A Horvát Kisebbségi Önkormányzat elnökét, Vargovics Józsefnét kérdeztük munkájáról, az elmúlt évben való tevékenységérõl.
– Elsõsorban a városban élõ horvátokat
képviselem, fontos számomra, hogy a hagyományok ápolásához, a kultúra gazdag világának megismertetéséhez, az anyanyelv használatához minden feltétel biztosított legyen. Az
önkormányzat képviselõ-testülete megalakulásakor célul tûzte ki a városban élõ horvátok
összefogását, érdekeinek képviseletét, a horvát nyelv életre keltését. Ennek megfelelõen
szervezõdtek programjaink is, megalakítottuk
a Horvát Kórust, Horvátországról ismeretterjesztõ elõadásokat tartottunk, horvát nyelvtanfolyamot indítottunk. Az önkormányzat által szervezett és immár hagyománnyá vált
„Zalai horvátok kulturális találkozója” elõsegíti a muramenti horvátok kulturáliséletének
kölcsönös megismerését. Az évenként megrendezendõ Népfõiskolai Program keretén belül az érdeklõdõk megismerkedhetnek a horvát irodalommal, történelemmel, a magyaror-

szági horvátok népszokásaival, a horvát kultúra gazdagságával. Hogy a város horvátjai
anyanyelvükön gyakorolhassák hitüket, havonta egy alkalommal horvát nyelvû szentmisét celebrál Blaz Horvat koprivnicai esperes.
A kisebbségi önkormányzat rendkívül fontosnak tartja a fiatalok bevonását a mindennapi
munkába, így részükre különbözõ programot
szervez: ingyenes horvát nyelvtanfolyamot,
horvát néprajzi tábort, „Ki tud többet Horvátországról” vetélkedõt, valamint kirándulást
Horvátországba. 2005-ben a már mûködõ
Horvát Kórus mellett megalakítottam a Kanizsai Horvát Néptánccsoportot. E két együttes
nemcsak megyén belül, hanem az anyaországban is képviselte városunkat. S ha már az
anyaországról beszélek, mint a város képviselõjeként régi vágyam teljesült: köztudott, hogy
2005. év áprilisában Nagykanizsa és Csáktornya polgármestere aláírta a Testvérvárosi
kapcsolatról szóló megállapodást, amelynek
létrejöttében kis szerepem nekem is volt, s
amelynek mi kanizsai horvátok rendkívül örü-

lünk. Ami a Horvátországhoz való közeledést
illeti: Örülök, hogy egyre több civilszervezetnek, intézménynek, magánszemélynek segíthettem a kapcsolatfelvételben. A város Szociális és Egészségügyi Bizottságának tagjaként
több esetben sikeres közbenjárásommal enyhíthettem a hozzám forduló mostoha körülmények között élõk sorsán. Nagykanizsa város
fellendülésével kapcsolatban csak annyit
mondanék, hogy optimista vagyok, bízok az
emberek jóakaratú, összefogó erejében!
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Szerkesztõségünk az év utolsó, rendhagyó munkaértekezletén vendégekkel köszöntötte el 2005-öt. Ekkor köszöntük meg azoknak a személyeknek is az egész éves korrekt munkakapcsolatot, akikre a szerkesztõség dolgozói egyhangúlag voksoltak. Íme a Kanizsa Dél-Zalai Hetilap
„Mosoly-díjasai” Luif Ibolya fõszerkesztõ és Litter Nándor polgármester
társaságában: Takács Ferencné, Papp Péter, Sámel Mónika, Papp Nándor, Röst János, Simánné Mile Éva (balról jobbra). Mosoly-díjasainkról
következõ lapszámunkban kis portrékat olvashatnak Olvasóink.

Hétfõn délután a HSMK emeleti aulájában kiállítás nyílt a
Péterffy Sándor Általános Iskola diákjainak munkáiból. A színes, különlegesen szép gyermekalkotásokból álló kiállítást az intézmény igazgatónõje, Bagarus Ágnes nyitotta meg. A diákok
munkái február 2-ig láthatók.

Merész változás volt
Mint azt kedves olvasóink tapasztalhatták, lapunk karácsonyi száma új arculattal
jelent meg, melyet Ludvig Dániel tervezõ
grafikus készített. Ennek kapcsán kérdeztük újévi terveirõl, feladatairól.
– A lapra visszatérve, Luif Ibolya fõszerkesztõ megkért, készítsek terveket a Kanizsa
Dél-Zalai Hetilap megújulásához. Több terv
készült, voltak konzervatívabb, és újítók, magazin jellegû arculattervek. Végül az a döntés született, hogy az ünnepi számok – mint a
mostani karácsonyi szám – jelenjenek meg
magazinos formában, és az egyéb számok az
olvasó által könnyebben befogadható konzervatívabb vonalat képviseljék. Magamról
pedig annnyit: saját cégem van, tervezéssel,
kivitelezéssel foglalkozom. Tervezõ grafikusként eddig igazából kiadványok címlap és
arculat tervei voltak a munkáim. Igazán új
feladat volt számomra a laparculat. Volt rá
már példa, hogy hasonló munkákkal kerestek
meg, de többnyire nem valósultak meg azok
a lapok, vagy nem találtuk meg a közös nevezõt. Élvezettel vállaltam el a munkát, úgy
érzem, jó irányt venne a lap, ha ez az arculat
jelenne meg a továbbiakban.
– Bár a neved nem szerepelt a borítón, kaptál valamilyen megjegyzést az újságról?
– Közvetlen környezetembõl pozitív visszajelzést kaptam, úgy is, hogy nem tudták, én
terveztem. Sokan nem is ismertek rá a lapra,
magam is úgy érzem, egy kicsit merész változás volt.
– Milyen tervekkel kezded az új évet?
– Februárban rendezik meg Insbruckban
Európa jelentõs mûvészeti vásárát, a három
napos Art Exo-t, ahol édesapám mellett, idén
én is meg fogok jelenni munkáimmal. Ezt
azért tartom jelentõs elõrelépésnek, mert Eu-

rópa minden részérõl érkeznek oda galériatulajdonosok, és nagy kiugrási lehetõség lehet.
Teljesen új anyagot viszek, ezek jelentõs része
már kész van. Stílusbeli változás nem lesz, a
tõlem megszokott képeket fogom vinni, igazából méretben és technikában lesz frissítés. Vegyes technikával, fõként akrillal készülõ képeket, és nagy méretû pasztell képeket állítok ki.
Ebben az évben nagyobb hangsúlyt szeretnék
fektetni a képzõmûvészeti irányra, a festészetre. Sok mûvésztelepre szeretnék eljutni, és képeimet nemcsak magyarországi városokban,
hanem külföldön is ki szeretném állítani. Az
idei mûvésztelepek sora „velünk” kezdõdik
január 22-tõl 29-ig Kendlimajorban, utána
egybõl a lendvai, majd egy osztrák mûvésztelepre van meghívásom. Ezen kívül Olaszországba, Horvátországba, az erdélyi Nagykárolyba, valamint Tamásiba tervezek utazást
az ottani mûvésztelepekre. Jó a mûterem magányát idõnként megszakítva, inspiráló környezetben dolgozni, ahol 10-20 30 ember mûködik együtt.
– Meg lehet-e fogalmazni, mi a divat, mi a
kelendõ a mûvészeti alkotások terén, vagy a
vevõ diktál?
– Az utóbbi néhány évtizedben már nem lehet behatárolni, hogy mi a divat, mi megy,
igazából nem lehet megszabni. Minden egymás mellett fut. Vannak olyan események,
amelyek próbálnak divatot teremteni, vagy
irányt adni. Van például egy biennálé, vagy
országos tárlat, ahol igazán a zsûritagok felfogásától függ, hogy kit válogatnak be, és õk
gondolják úgy, hogy ezt az irányt kéne megszabni. Ezt lehet komolyan venni, vagy nem. A
mûvészetben nem szeretek megszokott témák
alapján dolgozni. Az én munkám, a reklámgrafika gyakorlatilag mindig arról szól, hogy

a megrendelõ megszabja a témát, a festészetben meg szabadjára lehet engedni a gondolatot. Nem szeretem a kötöttségeket. A grafikában igazában már nincsenek távolságbeli korlátok, bárhova lehet dolgozni a világban anélkül, hogy oda kellene utazni.
– A fõváros, vagy egy nagyváros nem kínálna nagyobb lehetõséget egy mûvésznek?
– Két évig éltem Budapesten, az elején tetszett is a dolog. A nagyvárosi élet maga nem
rossz dolog, de Budapest véleményem szerint
nem egy lakható város egyelõre, talán 10 év
múlva! Véleményem szerint nincs olyan, hogy
budapesti vagy vidéki mûvész. Az a mûvész marad fenn, aki mozog, az alkotásait nemcsak Budapesten, hanem Európában is kiállítja, mûvésztelepekre jár, expókon vesz részt, és az
interneten is oldala van. Ma már mindegy,
hogy hol tevékenykedik az ember! Az a világ elmúlt, hogy Budapest a világ közepe. Ha repülõvel kell menni egy mûvésztelepre, Sármellékre
hamarabb kiérek, mint Ferihegyre, és Sármellékrõl, vagy Grazból bárhova el lehet jutni.
-bakonyi-
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2005. a város sikeres éve volt

Lapunk hasábjain a városvezetés valamennyi tagját megkerestük, értékelje a leköszönõ évet. A sorból Röst János alpolgármester sem maradhatott ki, s bár utolsók között
szólítottuk meg, mondandója csöppet sem elhanyagolható véleményt tükröz. Íme az általa
vont éves mérleg, egy összegzés arról, hogy
szerinte milyen év volt a tavalyi.
– Megtörtént a 2005-ös év elõzetes pénzügyi elszámolása, és a rémhírekkel, ijesztgeté-

sekkel szemben, amely milliárdos hiányt feltételezett, száznyolcvanmilliós folyószámla hitellel zártunk, ami a tervezett hitel közel fele,
és a költségvetésnek mindössze egy százaléka.
Ez azt jelenti, hogy a 2005. év a város szempontjából kimondottan sikeres év volt. A vállalkozásoknál szintén jól alakultak az elmúlt
hónapok, hiszen az iparûzési adó – amely
gyakorlatilag az egyik legjobb tükre a vállalkozások mûködésének – összességében tíz százalékos növekedést mutat 2005-ben, az azt
megelõzõ évhez képest. Ez azt jelenti, hogy
több mint öt százalékkal nõtt Kanizsán a gazdaság teljesítõ képessége. Ez részben a már
évek óta itt mûködõ vállalkozásoknak köszönhetõ, részben pedig az elmúlt idõszakban betelepülteknek, az itt fejlesztõ cégeknek. Tapasztalataink azt mutatják, hogy a gazdaság
növekedése hatással volt az itt élõ emberek
mindennapjaira is, és ott is jelen van a növekedés, a megnyugtatóbb mindennapi élet. Az
elmúlt három évben több központi támogatás
érkezett a városba, mint az azt megelõzõ három ciklusban együttvéve, nyilván eredményeink mögött ez is jelen van.
– Milyennek látta az önkormányzat munkáját az elmúlt évben?
– Az elmúlt évben összesen 19 közgyûlés
volt, s ennek keretében több mint ezer szava-

záson vettek részt a képviselõk. A rendelkezésemre álló kimutatás szerint a fideszes képviselõk átlagban a döntések, szavazások 27 százalékában nem vettek részt. Vagy nem voltak
jelen, vagy kivonultak a döntéshozatalt megelõzõen. Az önkormányzat mûködésében bizonytalanságot jelent a polgármesteri hivatal
és vezetõje munkájának eltérõ megítélése. A
városban összefogásra lenne szükség. Sajnálom, hogy a testület nem így mûködik. A
Fidesz három éve a heti sajtótájékoztatókon
elhangzó, a várost és a politikai ellenfeleit lejárató kampányán kívül nem sok érdemit csinált. A szakmai vitában nem igen vesznek
részt, utolsó példa a 2006. évi költségvetési
koncepció tárgyalása volt, ahová úgy jöttek
el, hogy egy mondat sem hangzott el a részükrõl, pedig a ciklus egyik legfontosabb költségvetésérõl van szó. A koalíciós partner MSZP
frakciója kettészakadt a polgármestert támogató mega- és a polgármester ellenzékévé vált
mini-frakcióra. A közgyûlésben két tömb jött
létre: a haladó gondolkodású és a vele szemben az „ej-ráérünk arra még – Pató Pál mozgalmi körre”. Mindezek ellenére született optimista vagyok, bízom abban, hogy a ciklus
utolsó évében a testület az esküjének megfelelõen fog dolgozni Kanizsáért, hogy újra legyen „nagy” Kanizsa!

Méltatlan kegyelet
Az is baj, ha nincs, az is, ha elkezdõdik, s a
legfõbb baj, ha átgondolatlanul, olykor az
érintettek érdekeinek figyelembe vétele nélkül, vagy a szabályok nem kellõ mértékû betartása mellett folyik. Ez az örök igazság a beruházásokra éppen úgy igaz, mint az élet más
dolgaira is. A kiskanizsai ravatalozó ügye
többször volt téma lapunk hasábjain, s most
ismét foglalkozunk vele.
– A kiskanizsai városrész ravatalozója évtizedek óta kritikán aluli színvonalon mûködik.
A ravatalozó jelenlegi épülete a városrészben
még élõ kegyeleti hagyományokhoz méltatlanul szûkös. Ebben a városrészben nemcsak a
szûken vett család kíséri el utolsó útjára az elhunytat, hanem a távoli rokonok, a barátok,
az ismerõsök is. Alkalmanként ez több száz
fõs tömeget is jelenthet. A temetések idõpontjai sokszor összeérnek, a két egymást követõ
szertartásra érkezõ tömeg gond, hiszen a várakozás kultúráltan nehezen oldható meg.
Problémát jelent a sok koszorú megfelelõ elhelyezése, s nemegyszer elõfordul az is, hogy
azonos légtérben van az éppen búcsúztatott
elhunyt és a következõ búcsúztatásra váró is.
Ezért is javasoltam még az elmúlt évben
Csordásné Láng Éva képviselõtársammal
együtt a ravatalozó és az elõtte lévõ elõtetõ

alapterületének növelését – mondja Polai József képviselõ.
– Mi lett a beadvány sorsa?
– 23 igennel és egy tartózkodással tavaly
õsszel megszavazta a testület, azaz érvényes
döntés született, hogy a ravatalozót felújítsák.
Nyár elejéig semmilyen intézkedés nem történt, még a tervek sem kerültek a közgyûlés elé
– csak az ÁNTSZ által kötelezõen elõírt vizesblokk és raktár terveit rendelték meg. Többször is érdeklõdtem, mikor kezdõdnek a munkálatok. Õszre elkészültek a tervek. November
28-án összehívtunk egy helyszíni szemlét,
amelyre meghívtuk a tervezõt, a VKIB elnökét
és a Fõépítészi Iroda munkatársai is. Errõl
született egy jegyzõkönyv, amelyben megfogalmaztuk, hogy a tervezõ által javasolt formában ellenezzük a ravatalozó bõvítési munkálatait, annál inkább is, mert a bõvítés mértéke
nem éri el a kívánt szintet. Így fogalmaztunk: a
tervek nem vették figyelembe a helyi adottságokat, s nem eredményeznek egységes funkciójú, a funkciónak megfelelõ emelkedett teret.
Külsõ megjelenésében szétesõ kubusok nem
egységesek, az épülettömegek egymással nincsenek „beszélõ viszonyban”. Az épület szétesik, „ismét” acélszerkezetû elõtetõje a 60-as
éveket idézi – áll a jegyzõkönyvben még. Azt

javasoltuk, készüljenek új tervek az eredetileg
javasolt bõvítési mértékkel. A következõ napon
összehívtak egy értekezletet a Városházán a
probléma gyors megoldására, ám jelenleg is
ott tartunk, hogy a munka megrendelésére eddig írásos dokumentum nem született. A bõvítés látványtervei a napokban készülnek el.
– Milyen beruházás valósult meg eddig a
temetõben?
– Az idei évben alakították ki az ÁNTSZ elõírásai alapján kötelezõ vizesblokkot. Ez a beruházás is némi szépséghibával valósult meg,
s errõl december 6-án a jegyzõ urat is tájékoztattam. A településrészen már kiépített szennyvízhálózat ellenére a vizesblokkot nem kötötték
erre rá, hanem az új vizesblokk falától 30 cmre megépített zárt szennyvíztározóba gyûjtik a
szennyvizet. A településrészi önkormányzat által megfogalmazott levélben arra kértük a
jegyzõ urat, hogy a vonatkozó jogszabályokra
tekintettel kötelezze az építtetõt a meglévõ
szennyvízrendszerre való rákötésre. Egyébként
a benyújtott mûszaki dokumentációban a tervezõ nem jelölte, és nem tett említést a temetõ
telke elõtti közterületen rendelkezésre álló zárt
szennyvízelvezetõ-rendszer meglétérõl, helyette tervezte meg a zárt szennyvíztározót.
-dé-
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MÛS ORA

Kockakövek kockázata

Január 13 – Január 19-ig
Január 13. péntek
06:30 Krónika 06:53 K'arc - Újévi nemzetközi gála, Kollonay Zoltán koncertje
07:19 Jelkép - református 07:30 Krónika 07:42 Jövõ 7 - Ökumené, Szavazás
2005. 08:08 Adjuk magunkat 08:19
Krónika 17:00 Nyitott Egyetem 17:30
Nyugati régió 18:00 Krónika 18:14 Mese 18:18 Jelkép - katolikus 19:00 Krónika 19:14 Dombország 19:40 Adjuk
magunkat 19:50 Krónika 20:01 K'arc Újévi nemzetközi gála, Kollonay Zoltán
koncertje 20:30 HÍRHÁLÓ 21:00 Tavaszi bezsongás - amerikai-kanadai vígjáték 23:00 Maksavízió 23:30 Különjárat

Január 14. szombat
06:30 Krónika 06:53 Dombország
07:19 Jelkép - katolikus 07:30 Krónika
07:42 K'arc 08:08 Adjuk magunkat
08:19 Krónika 08:30 Gyermekmûsor
09:00 Teleshop 09:30 Nyitott Egyetem
10:00 Infómánia 10:30 Az utókor dicsérete 11:00 Pénzhalász 17:00 Stílus életmódmagazin 18:00 Meru - természetfilm 18:25 Adjuk magunkat 18:35 Talpalatnyi föld - magyar film 20:15 Õseink nyomában - természetfilm 20:30
HÍRHÁLÓ 21:00 Bencze show 21:30
Frankie és Hazel - amerikai-német tévéfilm - amerikai film 23:30 Különjárat

Január 15. vasárnap
06:30 Talpalatnyi föld - magyar film
08:10 Adjuk magunkat 08:20 Jelkép Krisztus Szeretete Egyház 08:30 Gyermekmûsor 09:00 Teleshop 09:30 Egészségmagazin 10:00 Kincses Sziget 10:30
Stílus életmódmagazin 11:00 Pénzhalász 17:00 Kincses Sziget 18:00 Ragadozó madarak - természetfilm 18:30 Adjuk magunkat 18:40
Hintón járó szerelem - magyar film 20:05 Sajt - válogatás 20:30 HÍRHÁLÓ 21:00 Maksavízió
21:30 Varian háborúja (12) - amerikai
háborús filmdráma 23:30 Bencze show

Január 16. hétfõ
06:30 Hintón járó szerelem - magyar
film 08:00 Adjuk magunkat 08.05 Sajt válogatás 17:00 Kincses Sziget 18:00
Krónika 08:14 Mese 18:17 Jelkép - adventista 19:00 Krónika 19:14 Jövõ 7 Választási felkészülés, Küldöttgyûlés
elõtt a kanizsai Kamara 19:40 Adjuk
magunkat 19:50 Krónika 20:00 Dombország 20:28 Hírösszefoglaló 20:30
HÍRHÁLÓ 21:00 Gyilkos törvény amerikai thriller 23:00 Az utókor dicsérete 23:30 Különjárat

Január 17. kedd
06:30 Krónika 06:53 Jövõ 7 ism. 07:19
Jelkép - adventista 07:30 Krónika 07:42

Dombország 08:08 Adjuk magunkat
08:19 Krónika 17:00 Az utókor dicsérete.
Varnus Xavér mûsora 18:00 Krónika
18:14 Mese 18:19 Jelkép 19:00 Krónika
19:13 Házban ház körül - MAMIK hagyományõrzõ csoport, Erdei iskolák
19:41 Adjuk magunkat 19:50 Krónika
20:00 Jövõ 7 20:28 Hírösszefoglaló
20:30 HÍRHÁLÓ 21:00 Õsi harcos hongkongi fantasztikus kalandfilm 23:00
Egészségmagazin 23:30 Bence-show

Január 18. szerda
06:30 Krónika 06:52 Házban ház körül
07:19 Jelkép 07:30 Krónika 07:42 Dombország 08:09 Adjuk magunkat 08:19
Krónika 17:00 Akarj élni! 18:00 Krónika 18:14 Mese 18.17 Jelkép - evangélikus 19:00 Krónika 19:14 Jövõ 7 19:40
Adjuk magunkat 19:50 Krónika 20:01
Házban ház körül 20:28 Hírösszefoglaló
20:30 HÍRHÁLÓ 21:00 Kalózjárat (16) német akciófilm 23:00 Kincses Sziget
20:30 HÍRHÁLÓ 21:30 Nyitott Egyetem

Január 19. csütörtök
06:30 Krónika 06:53 Jövõ 7 07:19 Jelkép 07:30 Krónika 07:42 Házban ház
körül 08:08 Adjuk magunkat 08:19
Krónika 17:00 Dokumentumfilm 18:00
Krónika 18:14 Mese 18:18 Jelkép 19:00
Krónika 19:14 K'arc - Kollonay Zoltán
koncertje, Dienes Gyula a Hevesi Galériában, Dráfi Mátyás estje 19:40 Adjuk
magunkat 19:50 Krónika 20:01 Jövõ 7
20:28 Hírösszefoglaló 20:30 HÍRHÁLÓ
21:00 Fidel - amerikai filmdráma 23:00
Infómánia - multimédia magazin 23:30
Stílus életmódmagazin

Az

ÖNGYÓGYÍTÓ

MERIDIÁN GYÓGY-

és a
NASA által kifejlesztett számítógépes BIOREZONANCIÁN ALAPULÓ EGÉSZSÉGÁLLAPOT FELMÉRÕ, SZÁMÍTÓGÉPES PROGRAMRÓL tart
elõadást
CSANÁDI MÁRIA
TERMÉSZETGYÓGYÁSZ
ÁSZATRÓL

2006. JANUÁR 20-ÁN
(PÉNTEKEN) 18 ÓRAKOR
a Halis István Városi
Könyvtárban
Belépõdíj nincs
Állapotfelmérésre
jelentkezni: a helyszínen,
vagy (30) 3060-597

Elindult Kis- és Nagyfakos városrészek internetes WEB-portálja. Az oldalon találhatnak E-könyvtárat, dalszöveg gyûjteményt,
fórumot és sok más érdekességet. Címe: www.fakosert.atw.hu. Véleményüket, ötleteiket a fakosert@posta.net e-mail címre várják!

Elnéztem, amikor arra jártam. Kifordulva, összetöredezve, „kockázat”
nélkül hevertek, össze-vissza a térben, forma és alakzat nélkül. Néztem a
salakban-sárban szétszóródó testeket, s látszott jól, az összetartás hiányzik.
A közeg, amely egységes alakzattá formálja ezeket, hogy aztán semmilyen
erõ szétrombolni ne legyen képes külsõ és belsõ szerkezetüket, hogy a rájuk
mért sorsot maradéktalanul teljesíthessék. Hát nem ez hiányzik belõlünk is:
az összetartás, az egységben-létezni tudás, gondolkodás képessége? Hát
csoda, hogy szétforgácsoltan, össze-vissza heverünk e világban éppen úgy,
mint kövek az utcán, funkciótlan, hiábavalón, „kockázattalan”…Pedig nem
kellene más, mint egy közeg, amely befogad, s megtart.

POSTÁNKBÓL
PRO ÉS KONTRA
a helyi autóbusz menetrend változásokról...
Tisztelt Szerkesztõség!
Amint azt elõzetesen beharangozták, a Zala Volán Közlekedési
Rt. 2005. december 11-tõl újra megváltoztatta megyénkben, így
Nagykanizsán is a menetrendet. Az új helyi menetrendnek vannak
kedvezõ és továbbra is aggályos oldalai. Örvendetes például, hogy
kisebb módosításokkal megmaradt a közkedveltté vált 20-as és 21es körjárat, számos járat indulási menet idejét 5-10 perccel finomították, a buszváróknál felerõsített menetrendi tájékoztatók tekintetében visszatértek a korábbi – az összes járat indulási idejét feltüntetõ – jól szemléltetõ táblákhoz. A kedvezõ változások mellett nem
hagyhatom szó nélkül a következõket: A gazdaságosság elve alig
érvényesült, hisz egyes járatok (pl. 18-as) túl sûrûn és a nap nagy
részében kihasználatlanul, míg más járatok a megszokottnál ritkábban közlekednek. Az utazóközönség – fõleg az északi és keleti városrészbõl – továbbra is mélységesen fájlalja, hogy lakóhelyük és a
vasútállomás között és fordítva nincs közvetlen járat, s csak átszállással lehet közlekedni a korábbi 23-as és 33-as járatok megszüntetése miatt! A Ligetvárost a Városkapu körúttal és fordítva a Kórházat is érintõ 14-es és 14Y-os (egykori 31-es) járatok munkanapokon
és szabadnapokon nagyon ritkán közlekednek, munkaszüneti napon
pedig csak egy-egy késõ esti járat szolgálja a közt.
A színvonalas utasellátás érdekében a következõket javaslom a Zala Volán Rt. központi és helyi vezetõi részére: számos járat késése
szûnjön meg, hideg idõben sehol ne maradjon el a beltér fûtése, nagyobb havazás esetén az autóbuszállomást és a buszvárókat tisztítsák, így az utasoknak nem kell bokán felüli hóban fel- és leszállni.
Valamint december 24. és 30-ára vonatkozóan a Volán nem tájékoztatta az utazóközönséget a Zalai Hírlapon vagy a Kanizsa Dél-Zalai
Hetilapon keresztül, hogy 16 óra után leáll a helyi közlekedés!
Reméljük az elkövetkezõkben ezeket a mulasztásokat pótolják.
Tihanyi István
nyugdíjas

Kitekintõ
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St. Clair szerelmes hõsei
A véletlen hozott össze minket. Méghozzá
úgy, hogy a helyi könyvtárban kezembe akadt
egy könyve, s megvallom, néhány oldal elolvasása után megkedveltem, aztán az Interneten megkerestem. Mi, akik titkoltan, vagy
nyíltan, de kedveljük a romantikus regények
irodalmát, tudjuk, ebben a mûfajban is van érték és egyszerhasználatos fércmû is. Agnes St.
Clair könyvei az elõbbi kategóriába tartoznak. Mûveit mindenkinek bátran ajánlom, aki
szereti a valódi jellemmel rendelkezõ hétköznapi hõsöket, s nemcsak a Barbie-szépségû,
mûanyag angyalokat. Hõsei végül, ahogy ez
ebben a mûfajban kötelezõ, a boldog szerelem
révébe érnek, de addig számos kalandon mennek keresztül.
– Akkor kezdtem el írni, amikor megtanítottak rá. Az iskolában. Aztán, a többiektõl eltérõen ezt a tevékenységet egyszerûen elfelejtettem abbahagyni. A szavak, a mondatok mágiája egész életemen átkísér, van, amikor paszszívan, olvasóként és van, amikor aktívan,
fordítóként, majd íróként. Nyelveket tanultam,
így zöldfülû kezdõként tolmácsolással, fordítással is próbáltam boldogulni még a nyolcvanas években. Az inspirációm abból adódott,
hogy néhányszor láttam a villamoson, metrón
komolynak tûnõ, középkorú hölgyeket vékony,
színes füzetkéket olvasni. Kíváncsiságból vettem jó párat, aztán még, és egy idõ múlva
óhatatlanul megfogalmazódott bennem az a
varázserejû mondat, amely az egész folyamatot elindította: „Ilyet én is tudnék!” – majd
nem sokkal késõbb a jelszó merészebb változata – „Ennél én jobbat tudnék!” Akkor már
az íróasztalról kacéran kacsingatott felém a
számítógép, vettem egy nagy levegõt, és kezdetnek átpötyögtem a spirálfüzetben megálmodott történeteimet a digitális világba.
– Hogyan tudtál betörni a kiadók egészen
különlegesen védett világába?
– A könyvkiadók egyfajta nagyon kedves
hangvételû, gyanítom, a diszken startra készen álló elutasító szöveggel reagálnak a magamfajta önjelöltek kéretlen megkereséseire…
Általában sok sikert kívánnak a további kiadókhoz! Végül egy debreceni könyves vállalkozás jóvoltából teljesült ezeknek a kiadóknak a kollektív óhaja. Ahogy egy beletörõdött
sóhajjal felbontottam a válaszként érkezett
borítékot, tekintetem azonnal rábukkant arra
a mondatra, amelyben a fõszerkesztõ felszólít,
hogy válasszak magamnak írói álnevet! Ezek
szerint én író vagyok? Alig félóra alatt sikerült összeeszkábálnom egy jól hangzó és valamennyire hozzám hû álnevet. Azóta jelennek
meg az írásaim Agnes St. Clair neve alatt.
– Talán fura kérdés annak, aki ír, de a többség mégis ismerni szeretné az alkotás folyamatát. Szóval hogyan is születnek a regények?

– Miután a kiadó felhívta a figyelmemet,
hogy az ideális terjedelem 150 ezer, 170
ezer leütés, gyorsan kidolgoztam újfajta arc
poeticámat. Az alkotás lényege: írás közben
folyamatosan figyelni kell a karakterszámlálót! És bizony a történetek dramaturgiája
gyakran a Word figyelmeztetõ számai szerint
alakult. Na, akkor ide még befér egy szenvedélyes csók, gyorsítsuk egy kicsit a szerelmi
jelenetet, vagy itt most félbe kell szakítani a
szerelmesek parázs vitáját, mert ketyeg a betûszámláló! El kell ismerni, hogy ez a fajta alkotásmód írói fegyelemre nevel. Általában felesleges kötõszavak, jelzõk estek a szerkesztési szigor áldozatául. Mert a joggal elvárt csókoktól mégsem foszthatom meg olvasóimat!
– Évekig nem olvashattunk tõled semmit!
És most ismét megjelent három regényed…
– Mivel a debreceni kiadó egy idõ múlva
profilt váltott, nagyon úgy nézett ki, hogy
kézirataim, és hõseim is magukra hagyatva
porosodnak a számítógépem memóriájában.
Némi búslakodás és a civil élet kiábrándító
dolgai után ismét becserkésztem számítógépemet. Újra anélkül írtam, hogy tudtam volna, ki, hol, esetleg miért fogja kiadni regényeimet. Aztán az internet jóvoltából megismerkedtem a szerelmes regények kedvelõinek
egy elszánt csoportjával, és biztatásukra és
segítségükkel újra megkísértettem a kiadók
szellemét. Hiába. Senkit sem hatott meg,
hogy eddig 12 könyvem jelent meg. Pár elfecsérelt hónap után összeült a családi tanács,
és legnagyobb meghökkenésemre életem
párja kijelentette, ha így… akkor bizony mi
magunk adjuk ki regényeimet! Tette ezt anélkül, hogy valaha egy sort is olvasott volna a
könyveimbõl. De ez rendben is van, mert sûrûn hangoztatott jelszavam, hogy ez a mûfaj
a férfiakra igencsak veszélyes. Sõt, a kockázatok és mellékhatások tekintetében még annál is rosszabb!
– Ez tényleg csak és kizárólag nekünk,
nõknek szól?
– Ez tényleg nõi irodalom! Kevés kivételtõl
eltekintve nõk írják nõknek. Talán, mert jobban tudjuk, mi az, amit szeretünk olvasni.
Ezeket az órákat nem mûvelõdésre, nem komoly tanulságok levonására szánjuk, sõt, még
az a záró katarzis is már mûfajilag jó elõre
meg van elõlegezve, mert ki látott már romantikus történetet happy end nélkül! Nagyon úgy
tûnik, hogy agyonhajszolt világunkban igenis
szükség van a könnyû, pihentetõ szórakozásra. És miután az Egyesült Államokban kimutatták, hogy az összes forgalomban lévõ könyv
több mint felét a romantikus irodalom alkotja,
miért kellene csodálkozni vagy szörnyülködni
afölött, hogy hazánkban is nõ ennek a mûfajnak az olvasótábora.

– Ezért ez a mûfaj sem fenékig tejfel…Bár
az általad írottak némileg eltérõk: némi mûvelõdéstörténeti tartalom, fanyar humor, és verbálzsonglõrködés…
– Elég ránézni a borítókra. A rózsák, orchideák, repkedõ kolibrik, rózsaszínû és karmazsinpiros szívecskék elriasztanak. Éppúgy
megrettenek a szteroidtól duzzadó mellizmú
daliára ráboruló mély dekoltázsú hajas babától, aki a szenvedélytõl vagy rémülettõl elalélva piheg a testépítõ hõs védelmezõ karjaiban.
Az én hõseim nem ilyenek. Sokkal civilebbek,
emberi hibákkal, néha hiányosságokkal. Kortárs történetek modern hõsei. A nõk nem sóhajtoznak, nem tördelik kétségbeesetten a kezüket, nem pityeregnek ötpercenként, és csak
nagyon indokolt esetben ájulnak el. Igaz, a
regények jól végzõdnek, de hogyan is lehetne
másképp! Viszont megpróbálok egy kis humort is becsempészni a történetekbe, érdekesizgalmas fordulatokat, hogy ne csak a szívszorító szenvelgésrõl szóljon az a… most már
szabadon választott pár százezer karakter.
Egyet viszont el kell ismernem. Kitalált történeteim szerfelett valószerûtlenek. Mert úgy
érzem, hogy olvasóim szórakoztatásához az is
hozzátartozik, hogy fantáziájukat egy hosszú,
kalandos utazásra vigyem. Egy olyan világba,
ahová saját erõbõl valószínûleg sohasem jutnának el.
– Sokan szégyellik, hogy ilyen regényeket
olvasnak, mi több nálunk a magas kultúra felkent képviselõi ezt azzal tetézik még, hogy a
betûk fellegvárában a leghátsó sarokba számûzik az ilyen irodalmat tartalmazó polcot,
mert szerintük csak oda, vagy oda sem oda
való. Írni milyen?
– Régebben szigorúan titkoltam, mivel foglalkozunk szobámba visszavonulva mi ketten,
én és a számítógép. Kicsit szégyelltem is, kicsit tartottam értelmiségi ismerõseim lenézõ
értetlenkedésétõl. Ma már, bár (talán valamiféle babonából) ragaszkodom írói álnevemhez, nem tagadom meg, Meg aztán most már
kitaláltam még egy csattanós mondatot, amelyet rendre elsütök, ha a lektûrre kerül szó.
„Szerelmes regények? Ugyan már… olyat én
nem olvasok. Azokat én csak írom!”
-dé-
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Képviselõi fogadóóra VERSENYTÁRGYALÁS
Dr. Horváth György önkormányzati képviselõ a 2. számú választókerület polgárait várja fogadóóráján 2006. január 18-án szerdán 17.30
és 19 óra között a Zeneiskolában (Sugár u. 18.).

INTÉZMÉNYVEZETÕI PÁLYÁZAT
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyûlése pályázatot hirdet a
Kertvárosi Óvoda – Nagykanizsa, Csokonai u. 5., Vackor Óvoda –
Nagykanizsa, Platán sor 8/b. Általános Iskola Kiskanizsa – Nagykanizsa,Bajcsy Zs. u. 67., Kõrösi Csoma Sándor Általános Iskola – Nagykanizsa, Csokonai u. 1. magasabb vezetõi álláshelyére. A pályázatnak
tartalmaznia kell a pályázó szakmai önéletrajzát, végzettségét igazoló
okiratok másolatát, erkölcsi bizonyítványt, valamint a megpályázott
intézményre vonatkozó vezetõi programot.
A pályázatokat 2006. január 27-ig két példányban kell eljuttatni
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Mûvelõdési és
Sportosztály Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. címre.
Részletes pályázati kiírás az Oktatási Közlöny 2005. december 27-i
számában található. További információ a 93/500-780 telefonszámon
kérhetõ.

ELADÓ INGATLANOK
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala nyilvános versenytárgyaláson értékesíti az alábbi ingatlanait (hrsz./helye/kikiáltási ár/versenytárgyalás idõpontja):
4372/1. – Lazsnaki kastély megosztva/60.000.000 Ft + áfa/2006.
01.24. és 02.21. 13:00 óra. 2035/B/2.– Király u. 8./2.200.000 Ft +
áfa/2006. 01.24 és 02.21. 8:00 óra. 2190/A/3. – Csányi u.
8./10.700.000 Ft + áfa/2006. 01.24. és 02.21 08:30 óra. 11. – Magyar
u. 6./6.500.000 Ft + áfa/2006. 01.24. és 02.21 09:00 óra. 163/1. – Magyar u. 54./11.280.000 Ft +áfa/2006. 01.24. és 02.21. 09:30 óra.
186/1. – Magyar u. 76./7.938.600 Ft/2006. 01.24 és 02.21. 10:00 óra.
1286. – Királyi P. 1-3./16.000.000 Ft + áfa/2006. 01.24. és 02.21
10:30 óra. 1188/A/5. – 1188/A/6. – Fõ út 7./47.000.000 Ft + áfa/2006.
01.24.és 02.21 11:00 óra. 1163. – Rozgonyi u. 8./40.000.000 Ft +
áfa/2006. 01.24 és 02.21. 11:30 óra. 918/1. – Arany u. 5./36.100.000
+ áfa/2006. 01.25. és 02.22 08:30 óra. 964. – Arany u. 7./35.600.000
+ áfa/2006. 01.25 és 02.22. 09:00 óra. 961. – Kinizsi u.
20./20.300.000 Ft/ 2006. 01.25. és 02.22. 09:30 óra. 2243/1. – Ady u.
25./16.000.000 Ft/2006. 01.25 és 02.22. 10:00 óra. 6705. – Kisrác u.
25./14.000.000 + áfa/2006. 01.25 és 02.22 10:30 óra. 507. – Dankó
u./680.000 + áfa/2006. 01.25. és 02.22. 11:00 óra. 82/3. – Pláza melletti terület/34.800.000 + áfa/2006. 01.25. és 02.22 11:30 óra.
A versenytárgyalás helye: Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal 2.emelet 6. iroda (Nagykanizsa, Erzsébet tér 7.)
Érdeklõdni a Polgármesteri Hivatal Vagyongazdálkodási Irodáján
(Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. II. em. 6.) lehet. Tel: 93/500-724

TISZTASÁGI FÜRDÕ ÉS MOSODA
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata tájékoztatja a
város lakosságát, hogy a Nagykanizsa, Dózsa Gy. u. 73-75. szám
alatt kialakított Tisztasági Fürdõ és Mosoda megkezdte mûködését.
A létesítményben az alábbi szolgáltatásokkal várják az érdeklõdõket: zuhanyozási és fürdési lehetõség, önkiszolgáló mosoda,
szárítás, vasalás, rendszeres védõnõi tanácsadás. Nyitvatartási idõ:
 Tisztasági Fürdõ: Hétfõ, szerda: 8-12, péntek, szombat: 14-19.
 Mosoda: Hétfõ, szerda: 8-12, kedd, csütörtök: 10-16, péntek,
szombat: 14-17.
A Tisztasági Fürdõ és Mosoda szolgáltatásait 2006. március 31-ig
ingyenesen lehet igénybe venni, az ezt követõen fizetendõ térítési
díjak mértékérõl a Közgyûlés a késõbbiekben dönt, melyrõl tájékoztatjuk Önöket.

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala nyilvános
versenytárgyaláson értékesíti az alábbi ingatlanát:
649/103. helyrajzi számú ingatlanát az Ipari Park és Logisztikai Központban 100.000.000 Ft + áfa kikiáltási áron 2006.01.26-án 10:00 órakor.
A versenytárgyalás helye: Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri
Hivatal 1. emeleti tárgyalóterem (Nagykanizsa, Erzsébet tér 7.)
Érdeklõdni a Nagykanizsai Régió Ipari Park és Logisztikai Központ
Kft. (Nagykanizsa, Garay u. 21.) lehet. Tel: 93/310-256 és 20/225-9616

2006-BAN IS FOLYTATÓDIK
Az érdeklõdésre tekintettel a Jogi Segítségnyújtó Szolgálat 2006-ban
is minden kedden ügyfélfogadást tart a volt fiúkollégium épületében,
Nagykanizsa, Petõfi u. 5. szám alatt, a II. emeleten.

SÍRHELYEK ÉRVÉNYESSÉGI IDEJE
A Via Kanizsa Városüzemeltetõ kht, mint a temetõk kezelõje értesíti az érintett hozzátartozókat, hogy a nagykanizsai Tripammer utcai
köztemetõ, - Kiskanizsai, - Palini, - Bajcsai, - Bagolai, - Fakosi, Miklósfai, - Korpavári, - Sánci temetõkben a sírhelyek közül többnek
lejárt az érvényességi ideje.
Ezek közé tartozik:
 Kriptáknál az 1906 elõttiek, megváltás 100 évre.
 Síroknál az 1981 elõttiek, megváltás 25 évre.
 Urnafalban az 1996 elõttiek, megváltás 10 évre.
 Urnasírhelynél az 1986 elõttiek, megváltás 20 évre.
E hirdetmény alapjául szolgál a temetõkrõl és a temetkezésrõl szóló
XLIII. törvény valamint a 145/1999. ( X.I.) Kormány rendelet.
A sírhelyeket újraváltani illetve errõl tájékoztatást kapni a temetõgondnokságon lehet, melynek elérhetõsége a következõ: Temetõgondnokság Nagykanizsa 8800, Tripammer utca 1., Tel: 93/311-530. A lejárt sírhelyeket az újramegváltás elmaradása esetén a 2006. év második
felében értékesítésre meghirdetjük.

HOBBIKERT 100 FT/ÉV
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyûlése a Péterfai utca és a Péterfai patak közti un. Hobbi Kertek haszonbérleti díját 2005. évtõl telkenként
100 Ft/évben határozta meg. A területen számos 300 m2 nagyságú kert
mûvelésére van lehetõség. Kérjük a város azon lakóit, akik igényt tartanának ezen kiskerti mûvelésre alkalmas terület bérlésére, személyesen
szíveskedjenek személyesen felkeresni a Vagyongazdálkodási Irodát
(Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. II. emelet 6. ajtó, Tel.: 93/500-724), ahol
igényüket fogadják és további felvilágosítással szolgálnak.
HIRDESSEN INGYEN VAGY KÉSZÍTSEN SZEMÉLYES
OLDALT A VÁROS HONLAPJÁN!
Bizonyára Ön is értesült róla, hogy megújult Nagykanizsa város
hivatalos honlapja. A honlapot látogatók ezentúl a megadott kategóriákban ingyenes apróhirdetést adhatnak fel, valamint személyes oldalt készíthetnek. Ehhez nincs másra szükség, csak regisztrálni kell.
Aki regisztrál, a személyes azonosító és jelszó megadása után egy
válasz e-mailben értesítést kap a regisztráció elfogadásáról. Ezt követõen feladhatja hirdetését és személyes oldalt is készíthet. A személyes oldalt készítõknek versenyt hirdetünk. A versenyre két kategóriában lehet nevezni: I. középiskolások II. Felnõttek. A legszínvonalasabb oldal készítõi értékes informatikai utalványt nyerhetnek.
A versenyen 2006. Január 15. és február 15. Között lehet részt venni. A személyes oldalakat szakmai zsûri fogja értékelni, a nyerteseket postán értesítjük. A versennyel kapcsolatban bõvebb információ
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Litter Nándor polgármester újévi köszöntõje
TISZTELT NAGYKANIZSAIAK!
Nagy tisztelettel köszöntöm Önöket az újév
elsõ napján, és fogadják jókívánságaimat,
amellyel minden városlakónak jó egészséget,
sok boldogságot, városunknak sok sikert és
fejlõdést kívánok az újesztendõben.
Kemény és tudatos tervezõ munkával elérhetõk céljaink, amelynek eredményeként a nagykanizsaiak is évrõl évre jobban fognak élni.
Ezek a változások a vágyainkkal ellentétben
nem valósulnak meg varázsütésre, még az eddigieknél is többet kell dolgoznunk érte.
Dicsekvés nélkül állíthatom, 2005-ben sokat tettünk azért, hogy ez a város, a térség
visszanyerje régi rangját, és adottságainak
megfelelõen fejlõdjön. Ehhez a munkához kiváló partnerünk volt a magyar kormány, országgyûlési képviselõink, és bármennyire is
hihetetlennek tûnt pár évvel ezelõtt az Európai Unió. 2005 év végéig saját forrásainkhoz
6,5 Mrd Ft külsõ, állami és uniós forrást sikerült lekötnünk. Köszönetemet fejezem ki minden kormányzati, önkormányzati és hivatali
támogatónak, közremûködõnek.
A Kanizsa Fejlesztési Terv végrehajtásának
folytatásával célunk az, hogy néhány éven
belül európai mércével is értékelhetõ infrastruktúrával rendelkezzen városunk. A kórház,
a mozi, a HSMK, a Rozgonyi iskola felújítása,
a fogyatékosok otthona, a plakátmúzeum, a
bagolai és a kisfakosi csatorna megvalósítása, az új hulladéklerakó, a hulladékudvar, a
hulladékválogató létrehozása, az út- és járdafelújítások, megújuló orvosi rendelõk, a korpavári és a bajcsai csatornaépítés 14 másik
településsel, és még hosszan sorolhatnám a
megvalósult, vagy megkezdett beruházásokat,
amelyek ezt a célt szolgálják, de Önök ezeket
ismerik és együtt örülnek velünk.
Ezt az örömöt éreztem, amikor 2005 õszén
Nagykanizsa történetének legnagyobb pályázati sikerét érte el, hiszen az elnyert 1,2
MrdFt-ból új utat építünk az ipari parkban, és
megújulhat a Thury városrész.

KÖSZÖNET
A SEGÍTSÉGÉRT!
Mád község polgármestere
köszönetét fejezte ki Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzatának, az egyszázezer forint összegû támogatásáért, melyet az áradás károsultjai részére jutatott. A befolyt adományokból közel 16
millió Ft gyûlt össze, melyet
segély formájában fizetettek ki
az árvízkárosultaknak.

HÖLGYEIM ÉS URAIM!
2006-ban további útfelújításokat, útépítéseket tervezünk, és a belváros forgalom csillapítása is megkezdõdik. Az ipari parkban már
alig rendelkezünk eladható területtel, ezért új
részekkel szükséges bõvítenünk. 2006-ra városunkat eléri az M7-es autópálya, majd azt követõen megépülnek a várost elkerülõ utak.
Mindezen állami és önkormányzati fejlesztések
eredményeként városunk tõkevonzó képessége
növekszik, további munkahelyek jönnek létre.
Önök tudják, városunk sokat tesz azért,
hogy magas szintû oktatási, kulturális és szociális szolgáltatásokat, rendszereket mûködtessen. Ebbõl nem kívánunk visszalépni, mert
a várost ez teszi igazán várossá, hiszen az
összetartozásunkat erõsíti. Azonban jövõnk
záloga az erõs felsõfokú képzés, szoros kapcsolatban a tervezett innovációs és technológiai központokkal. Csak így fejleszthetõ a tudás alapú gazdaság. Sikernek tekinthetjük,
hogy az önkormányzati munka minden területére fejlesztési programjaink vannak, legyen
szó a „nyitott tornaterem" rendezvényekrõl,
az elektronikus közigazgatásról, vagy a civil
kapcsolatok szabályozott rendszerérõl.
A turizmus fejlesztése is tovább folytatódik.
Van Tourinform irodánk, lesz egy új és egy
megújult múzeumunk, folytatjuk a strand fejlesztését, és célunk – a bor és dödölle fesztivál
után – új nagyrendezvény létrehozása.
Megkezdtük a Csónakázó-tó megújítását,
de az igazi nagy kihívás, be tudunk-e kapcsolódni a termálturizmus jövedelmezõ iparágába. A tervezõ, elõkészítõ munka a következõ
év feladata, de hozzá kell fognunk.
HÖLGYEIM ÉS URAIM!
Városunk költségvetése stabil, hiszen terveinket lehetõségeinkhez igazítjuk. A 2006. évi
20 Mrd Ft költségvetésünk nem tud minden
jogos igényt kielégíteni, ezért a megértésüket
kérem. 2006-ban ismét a fejlesztésekre koncentrálunk, összesen 6 Mrd Ft-ot költünk be-

ruházásokra. A következõ év költségvetésének
prioritása lesz még a vállalkozások új eszközökkel történõ támogatása, amelytõl több
munkahelyet várunk. A fõ célok között szerepel a panel-felújítási programban a részvétel.
Ez kötelességünk, mert a rendszerváltás talán
az itt élõket érintette a leghátrányosabban. A
világ minden táján és sajnos Nagykanizsán is
sok a hátrányos helyzetû ember. Segítenünk
kell nekik. Ezért folytattuk a szociális programjainkat, támogatási akcióinkat, amelynek
kiemelt lépéseként 2005-ben mosodát és tisztasági fürdõt adtunk át. Szolidaritás, az
esélyteremtés jegyében további fejlesztések
végrehajtása vár ránk. Programjaink megvalósításában számítunk minden nagykanizsai
támogatására. A közös gondolkodás fórumait
megteremtettük és mûködtetjük.
A közös munka eredménye a 2007-2013.
közötti idõszakra vonatkozó fejlesztési terv
elsõ változatának az elkészítése, amely lehetõvé teszi számunkra további, az eddigieknél
is jelentõsebb uniós források megszerzését
városunk fejlesztése érdekében. Mindennek
alapvetõ célja az itt élõk életminõségének a
javítása.
Tisztelt Nagykanizsaiak!
Az Európai Unió tagjaként Magyarország,
és benne Nagykanizsa számára is új lehetõségek nyíltak meg, de mindez csak céltudatos
munkával, összefogással érhetõ el.
Bízzunk magunkban, és egymásban, valamint abban, hogy sikeresek leszünk!
Csak a tényeknek, és ne a szirén hangoknak
higgyünk. Ne engedjük rombolni önbizalmunkat, tiszteljük egymást, ismerjük el a valós teljesítményeket.
Az újév elsõ napján kívánok mindenkinek
jó egészséget, sok boldogságot! Kívánom közös céljaink teljesülését! Kívánom, gyarapodjon minden család és városunk!
Boldog Új Évet!
Litter Nándor, polgármester

SZERETET-AJÁNDÉKOK
A Dél-Zalai Civil Fórum Egyesület egy sikeres
pályázatának eredményeképpen két 69 mintájú tábori konyhát kapott a Magyar Honvédségtõl. Az
adományokat a Radler Kft szállította Nagykanizsára
és a Halász Metál Kft. varázsolta újjá. A gulyáságyúk a továbbiakban a nagykanizsai civil szervezetek rendelkezésére állnak, akik különbözõ jótékonysági programjaikra kölcsönvehetik azokat.
December 24-én került sor az új eszközök elsõ
„bevetésére”, a szervezet a nemrégiben alakult
Aranyfény Szociális Egyesülettel karöltve közös
jótékonysági rendezvényt szervezett a keleti városrészben, a Hevesi ABC elõtti parkolóban. A Civil

Fórum Egyesület 120 adag meleg ételt és forró teát
osztott ki a felfûtött gulyáságyúból, emellett két
egyesületi angyalkának öltözött kislány szaloncukorral kedveskedett a járókelõknek. Az Aranyfény
Egyesület tagjai már több héttel a rendezvény elõtt
hatalmas mennyiségû használt ruhát és gyerekjátékot gyûjtöttek össze, amelyet szinte maradéktalanul
sikerült szétosztani a rászorulók között. Sokan
nemcsak vittek, hanem hoztak is. Mindez erõsítette
a szervezõk korábbi meggyõzõdését, hogy nagy
szükség lenne Kanizsán egy jótékonysági csereboltra, ahol a használt eszközök pénz nélkül cserélhetnének gazdát.
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APRÓHIRDETÉS
INGATLAN
Nk-án a belvárosban 110 m2-es
lakás jó állapotban eladó vagy kiadó.Érd.: 30/391-5609 (5663K)
Befektetõk figyelem! Nk belvárosi 96 m2-es, 3 szoba + hallos
lakás , irodának is alkamas, eladó! Irányár: 13,5 millió Ft. Érd.:
20/439-7780 (5709K)

BÉRLET
Nk-án a belvárosban közel 700
négyzetméter telek, rajta bontható családi házzal eladó! Társasház építésére is alkalmas, 40 %-a
beépíthetõ! Érd.: 30/227-3294,
30/448-6072 (5759K)
Nk-án a Berzsenyi úton 51 m2es, III. emeleti, egyedi fûtéses,
felújított, déli fekvésû lakás eladó. Érd.: 18 óra után a 93/314942 és a 30/441-3495 (5770K)
A Cserháti Szakközépiskolával szemben kétszobás földszinti
lakás eladó. Irányár: 5 millió Ft.
Érd.: 30/527-2002 (5771K)
Teleki utca elején kétszobás
lakás albérletbe kiadó. Érd.:
20/313-4565 (5772K)
Kórház utcában reális áron,
két helyiségbõl álló üzlet (összterület 57 m2) egyben és külön is
kiadó. Érd.:
30/346-8191
(5727K)

JÁRMÛ
Audi 80-as 1,6-os TD, 89-es
évjáratú, friss mûszakival, korához képest jó állapotban, sürgõsen eladó. Érd.: 20/4296-903
(hétvégén) (5721K)
Volswagen Golf II. diesel
1984-es, jó állapotban eladó.
Irányár: 240.000 Ft. Érd.: 30/3322564 (5773K)

VEGYES
Telstar 128 MB-os: MP3lejátszó + USB drive + digitális
diktafon + FM rádió funkció
egyben eladó 7500 Ft-ért. Érd.:
30/9932-534
Fenyõgallyat vásárolok, tisztítást is vállalok! Érd.: 30/5428757 (5750K)
Eladó lakásfelújításból visszamaradt gázbojler, gáztûzhely,
konvektorok.
Ugyanitt
17”
színes (OSD) monitor, Lexmark
színes, tintasugaras nyomtató,

Toshiba 72 cm képátlójú TXT-es
színes TV. Érd.: este a 93/311283, napközben a 06-20-9311283 (5774K)
Bõr, 3+2+1-es zöld színû,
cseresznye fa betétes ülõgarnitúra eladó. Érd.: 20-519-5305
(5775K)
Babakocsik: újszerû, márkás,
kétfunkciósak, sokfunkciósak,
babahordozó
autósüléssel,
négyévszakos
kiegészítõkkel,
együtt 12.000–19.000 Ft-ért eladók. Tel.: 30/948-4276 (5738K)
Mindenféle könyvet, hagyatékot
vásárolok!
Tel.: 20/555-3014
(5742K)
Rendelésbõl
visszamaradt,
bontatlan csomagolású Velform
szaunaöv eladó. Érd.: 18 óra
után a 93/321-734 (5753K)

SZOLGÁLTATÁS
Az Ön számára értéktelen
vashulladékot, forgalomból kivont gépjármûvét készpénzért
átveszem! Lakókocsik is érdekelnek. Ugyanitt használt autóalkatrészek
eladók.
Tel.:
30/641-7375,
30/592-8463
(5485K)
Vállaljuk: sírok tisztítását,
felújítását, készítését számlára
is. Érd.: Horváth Zoltán, vállalkozó. Nagykanizsa, Ady
Endre u. 65. Tel.: 06-93-333449, 06-70-511-7863 (5641K)
Számítástechnikai
szaktanácsadás, hardver-szoftver karbantartás azonnali kiszálással.
Érd.: 30/650-0494 (5761K)

Hirdessen a
Kanizsa Újságban!

21.000
háztartásban
vagyunk otthon
Apróhirdetés 600 Ft
15 szóig, ha folyamatosan adja fel, a
másodiktól félárú!
Hirdetési áraink nem
változtak, sõt az áfaváltozás 5% visszaadjuk
Önöknek!

DECEMBERI VÍVÓHÍREK
Az elmúlt év utolsó hónapján az NTE 1866 MÁV Rt. vívói számos megmérettetésen vettek részt. Budapesten Felnõtt Válogató
Versenyt rendeztek, ezen a nemrég visszaigazolt Szmodics Zoltán
képviselte a vívószakosztály. Zoltán a 8-as döntõbe jutásért a válogatott Szabadostól kapott ki, így a 30 induló közül a 9. lett.
A kadett vívólányok Szigetszentmiklóson léptek pástra. A 34 indulót számláló mezõnyben a még újonc korú Péntek Brigitta a 14.,
Mátyás Szabina a 17. helyen végzett.
Az újonc férfi tõrözõk minõsítõ versenyének Zalaegerszeg adott
otthont, ahol 6 egyesület 27 vívója jelent meg. Az NTE versenyzõi
közül Vercz Dávid a 8-as döntõbe verekedte magát, igaz innen nem
sikerült a továbblépés, 8. lett. Ugyanezen a versenyen Kanyó Bence
10., Somoskõy Péter 13., Horváth Dániel 15. helyezést ért el.

EGYSZER SIKERÜL, MÁSSZOR NEM
Hegyvidéki Diána SE – Kanizsa KK 63-76 (21-11, 17-24, 16-14,
9-27) Budapest.
A hazai csapat kezdett jobban, az elsõ negyedben 10 ponttal vezetett. A 2. negyedben a mieinknek sikerült ledolgozni a hátrányból, az
utolsó negyedre pedig pontosabb védekezéssel és a támadásban is javulva fordított a kanizsai csapat. Kanizsa KK: Ács Péter 9/3, Sági Péter 9/6, Zsámár Krisztián 18, Millei Attila 10, Beck Attila 17/6, csere:
Benk András 11/6, Becze Barnabás 2, Kovács Csaba, Vágvölgyi Tamás, Széplaki József.
Budapesti Honvéd – Kanizsa KK 87-65 (24-12, 27-20, 17-26, 19-7)
A kanizsai csapat a harmadik negyedben ugyan magához tért, felzárkózott, ám a honvédos Seregélyi kiállítása megzavarta õket, s ezt a rövidzárlatot az ellenfél könyörtelenül kihasználta. Kanizsa KK: Ács Péter 13/6, Sági Péter 10/3, Zsámár Krisztián 19/3, Millei Attila 10, Beck
Attila 6/3, csere: Benk András, Becze Barnabás 7, Kovács Csaba.

Ha problémája van az alkohollal... Vagy a
kábítószerekkel... Esetleg szenvedélyes szerencsejátékos...
A Családsegítõ és Gyermekjóléti Központ
segítséget nyújt!
Családsegítõ és Gyermekjóléti Központ
Nagykanizsa, Zrínyi M. u. 51. Tel.: 93/311-207
Keressen fel bennünket keddenként 16-17 óráig,
ha PSZICHOLÓGIAI TANÁCSADÁSRA van szüksége,
csütörtökönként 16-17 óráig, ha jogi vagy
ÉLETVEZETÉSI PROBLÉMÁIBAN kér segítséget!
Ne gondolja, hogy ez csak az Ön problémája!
Társaival találkozhat a nyitott csoportfoglalkozások során
2006. január 3-tól minden kedden 15 órától!

A

KÖZÉLETI KLUB
tisztelettel meghívja

a „Siker es

vár osok – Siker es ember ek”

programsorozat következõ rendezvényére,

ahol CSERESNYÉS PÉTER országgyûlési képviselõ
vendége lesz

NÓGRÁDI ZOLTÁN Mórahalom polgármestere
A rendezvény idõpontja:
2006. január 20. péntek 18 óra
Helyszín: Narancsliget Közéleti Klub

Nagykanizsa, Erzsébet tér 8.
(A volt Jóbarát vendéglõ, a Bolyai Általános Iskolával szemben)

Hirdetés
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A „BATTHYÁNY LAJOS
KÖZÉPISKOLÁÉRT”
ALAPÍTVÁNY KURATÓRIUMA
2006. január 21-én, szombaton
19 órától
rendezi hagyományos

ALAPÍTVÁNYI BÁLJÁT

Tanuljon és vizsgázzon
30+10 % kedvezménnyel a
A DIALÓG NYELVSTÚDIÓBAN!
Ajánlatunk: januári kezdéssel
1. Normál és intenzív ütemû képzés (4-8 óra/hét)
2. Állami és EU-s nyelvvizsgák helyben!
3. Cégeknek kihelyezett oktatás, minõségi garanciával!

– immár XIII. alkalommal

Az alapítvány kuratóriuma és az iskola közössége
tisztelettel és szeretettel hívja és várja mindazokat,
akik az iskola célkitûzéseit támogatják és lehetõségük
van a részvételre.
Belépõjegyek a Batthyány Lajos Gimnázium titkárságán
személyesen, levélben vagy telefonon igényelhetõk.

A bál új helyszíne: István Fogadó
(Sormás, a 7-es fõútvonal mellett)!
Az oda- és visszautazáshoz igény esetén
autóbuszokat biztosítunk.

kezdõ, újrakezdõ, középhaladó, haladó,
társalgási és vizsgákra felkészítõ szinten,

ANGOL, NÉMET, OLASZ
nyelvbõl, vizsgáztató tanárok vezetésével!

Jelentõs kedvezmények:
Diákoknak, törzstanulóknak és a január 16-ig beiratkozóknak!
 INGYENES próbavizsga, a legjobbaknak INGYENES vizsga!
 GARANTÁLT NYELVVIZSGA – szerzõdéssel!
 KEDVEZÕ ÓRADÍJ – RÉSZLETFIZETÉS!

Cím: Nagykanizsa, Rozgonyi u. 23. Tel.: (93) 311-239

Beiratkozás:
január 27-ig személyesen,
a jelentkezés sorrendjében.

Batthyány Lajos Gimnázium Szülõi Munkaközössége
Batthyány Lajos Gimnázium Igazgatóság
„Batthyány Lajos Középiskoláért” Alapítvány Kuratóriuma

8800 Nagykanizsa, Kinizsi út 2/a.
Tel.: 93/326–413, Mobil: 30/400–5253
E–mail: info@dialognk.hu
Honlap: www.dialognk.hu

CITIBANK

OM reg. szám: 20–0129–04
Akkredit: 0584

Forintalapú személyi kölcsön 16 % kamattól
kezes és fedezet nélkül
(A törlesztés a futamidõ végéig nem változik!)
Havi törlesztõrészlet Kölcsön összege
13 527
500 000 Ft
18 352
700 000 Ft
25 666
1 000 000 Ft

Futamidõ (hó)
60
60
60
THM: 17,23 %-tól

Tel.: 30/9949–003, 30/8589–760

A HÁZIPATIKA.COM KÓRHÁZI RANGSORA 2005. (több mint 62.900 értékelõ szavazat alapján, szavazatot kapott 231 kórház):
Összesített eredmény: 1. Országos Sportegészségügyi Intézet 4.089 pont, 2. Megyei Jogú Város Kórháza Nagykanizsa 4.086 pont, 3. PTE
ÁOK OÉC Balesetsebészeti és Kézsebészeti Klinika 4.085 pont … 36. Zala Megyei Kórház Zalaegerszeg 3.945 pont … 65. Magyar Honvédség Hévízi Mozgásszervi Rehabilitációs Intézet 3.879 pont … 148. Keszthely Városi Kórház 3.394 pont … 152. Hévíz Gyógyfürdõ és Szent
András Reumakórház Kft. 3.376 pont … 168. Vasútegészségügyi Kht. Mozgásszervi Rehabilitációs Intézete Hévíz 3.300 pont
Orvos-szakmai ellátás: 1. Országos Sportegészségügyi Intézet 4.106 pont 2. Fõvárosi Önkormányzat Péterfy Sándor utcai Kórháza 4.105
pont 3. Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Kórháza, SZOTE Oktató Kórház 4.103 pont … 10. Megyei Jogú Város Kórháza Nagykanizsa
4.082 pont
Ápolás és szakszemélyzet kategória: 1. Országos Sportegészségügyi Intézet 4.098 pont 2. Magyarországi Református Egyház Bethesda
Gyermekkórháza 4.093 pont 3. Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Kórháza, SZOTE Oktató Kórház 4.091 pont … 5. Megyei Jogú Város
Kórháza Nagykanizsa 4.088 pont
Kórházi infrastruktúra:1. Megyei Jogú Város Kórháza Nagykanizsa 4.086 pont 2. PTE ÁOK OÉC Balesetsebészeti és Kézsebészeti Klinika 4.085 pont 3. PTE ÁOK OEC Idegsebészeti Klinika 4.081
Ellátás: 1. Országos Sportegészségügyi Intézet 4.090 pont 2. PTE ÁOK OÉC Balesetsebészeti és Kézsebészeti Klinika 4.085 pont 3. Megyei Jogú Város Kórháza Nagykanizsa 4.082 pont
Környezet és tisztaság 1. PTE ÁOK OEC Szívgyógyászati Klinika 4.098 pont 2. Megyei Jogú Város Kórháza Nagykanizsa 4.093 pont 3.
PTE ÁOK OÉC Balesetsebészeti és Kézsebészeti Klinika 4.086 pont

