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A Szociális és Munkaügyi
Minisztérium a Horvát kormánnyal szoros együttmûködésben lakhatási mûhelykonferenciát (workshop-ot) szervezett a Roma Integráció Évtizede Program keretében december elején Magyarországon és
Horvátországban.
Magyarországon 2005-ben indult el a Telepeken és telepszerû lakókörnyezetben élõk lakhatási és
szociális integrációs programja. A
lakhatás a magyar elnökségi program egyik fõ prioritása, ennek értelmében fontosnak tartják, hogy
az Évtized programban közremûködõ országoknak bemutassák a
hazánkban mûködõ telepeken a telepszerû környezetben élõk lakhatási és szociális integrációját elõsegítõ programot. Ennek értelmében
az elnökség egy tanulmányutat
szervezett és a hazai programban
résztvevõ települések közül a
galamboki és a garabonci roma telepekre látogattak el a két ország
képviselõi, majd elutaztak Horvátországba, hogy megismerjék a
Horvát kormány hasonló tematikájú és célú programját.
B.E.

Fotó: Horváth Attila

A roma
integráció
évtizede

dig az elsõ két helyezett lényegesen jobb lehetõségeket kínált. A
polgármester jelezte, a verseny
szoros volt, az eredmény igazságos, igaz, a második helyezett ennek ellenére megtámadta a döntést a közbeszerzési tanácsnál.
Skonda Mária, a Volksbank
vezérigazgató-helyettese bemutatta a bank tevékenységét, országos és régiós jelenlétét. A
pénzügyi szakember jelezte,
bankjuk sikerként értékeli a
nagykanizsai eredményt, hiszen
a város régiós szerepköre vitathatatlan. Egyúttal úgy véli, a határon átnyúló kapcsolatrendsze-

A Volksbank vezeti a város számláját
A múlt héten írta alá Marton István polgármester a Volksbank
képviselõivel a város bankszámlájának vezetésérõl szóló megállapodást. A ceremónián Skonda Mária vezérigazgató-helyettes képviselte
a Volksbank Zrt.-t, amely január elsejétõl veszi át a számlavezetést.
Marton István polgármester
köszöntõjében jelezte, elég sok
idõt töltött el a város egy banknál, amelynek szolgáltatásaival
ugyan nem voltak elégedetlenek,
de betartják azt az általánosan el-

Ifi geográfus
A Magyar Földrajzi Társaság
Kiváló Ifjú Geográfusa címmel
jutalmazták Söveges Biankát, a
Batthyány gimnázium 12.C-s tanulóját. A címet az Országos Középiskolai Tanulmányi Versenyen érdemelte ki, ahol elsõ helyen végzett. Tanára Alexa Péter.

fogadott elvet, miszerint háromévenként meg kell versenyeztetni
a szolgáltatókat, hiszen a város
érdeke azt kívánja, hogy minél
jobb kondíciókat érjen el. A mostani pályázat eredményeként pe-

rük nem csak fejlõdhet ennek révén, de általa segítséget is nyújthatnak a városnak a saját kapcsolatai bõvítéséhez.
Megjegyezte azt is, a régióban
már tizennégy önkormányzat tartozik az elsõsorban a kisközösségekre fókuszáló Volksbank ügyfelei közé.
H.A.

2

Kanizsa – A mi ügyeink

2007. december 13.

Türelemmel,
toleranciával

Szakony Szilárd harmincnégy
éve vezet. Évente negyven-hetvenezer kilométert autózik az ország minden részébe, így van
összehasonlítási alapja, s látja,
hogy a káosz kezd úrrá lenni
Nagykanizsa közlekedésén. Ennek
több oka is van, egyrészt a szegényedõ középréteg egyre kevesebbet ül autóba, így nem érvényesülhet a gyakorlat teszi a mestert elve. Aki meg beleül, azok nagy része fittyet hány a közlekedési szabályoknak, türelmetlenek, rohannak, nem veszik figyelembe, hogy
a közlekedés veszélyes üzem.
Szakony Szilárd tapasztalatai
alapján a balesetek egy része a
gépkocsivezetõk makacsságának
is köszönhetõ, amikor ahelyett,
hogy egy-egy szabálytalankodó
autós elõl menekülnének, nem húzódnak félre, s inkább belemennek
egy balesetveszélyes szituációba,
amelynek gyakran ütközés a vége.
Másik gyakori hiba a kanyarodási szabályok megsértése, amikor balra kis ívben, jobbra pedig
nagy ívben kanyarodnak az autósok, éppen ellenkezõleg, mint
ahogy kellene. Mint arra Szakony
Szilárd rámutatott, az emberek
nem tudják megfelelõen kezelni a
kormányt sem, s megfeledkeznek
az irányjelzõ használatáról is.
Nem beszélve a biztonsági övrõl
és a sebességhatárok betartásáról.
A szakember a rendõrök, az
oktatók és a többi illetékes összefogását kérte, az autósokat pedig
a szabályok betartására, az egymás iránti türelemre intette.
Javasolta azt is, hogy az alapítvány vizsgálja meg egy közlekedési fair play díj létrehozásának
lehetõségét, hogy a sok negatív
helyett inkább a pozitív példa kerüljön elõtérbe.
H.A.

Fotó: Bakonyi Erzsébet

Toleranciával, türelemmel, a
közlekedési szabályok betartásával sokat javíthatnak az autósok a városban kialakult
rossz közlekedési morálon –
mondta a Nagykanizsa MJV
Közbiztonságáért és Közlekedésbiztonságáért
Alapítvány
minapi ülésén Szakony Szilárd,
az alapítvány tagja.

sárlást 16 korszerû pénztár könnyíti. Az új hipermarket – kiváló fekvése miatt jól megközelíthetõ gyalogosan csakúgy, mint gépkocsival
– foglalta össze a nyitás elõestéjén
a Saltzer Kornél, a SPAR Magyarország Kft. ügyvezetõ igazgatója.
Marton István polgármester
megnyitó beszédében kiemelte a
nagymultú SPAR-t, melynek magyarországi üzleteiben százmillió
vevõ fordul meg évente, és a Föld
34 országában naponta nyolcmillió
embert szolgálnak ki. Jó gondolatnak tartotta, hogy a Kanizsa Centrum zászlajára tûzte azt a célt, hogy

Megnyílt az INTERSPAR Áruház
A SPAR Magyarország Kft.
december 6-án megnyitotta új
INTERSPAR áruházát Nagykanizsán. A hipermarket az ország
sorrendben huszonkilencedik
ilyen bevásárló helye, egyben a
SPAR Konszern 202. üzlete.
– Rendkívül büszkék vagyunk
rá, hogy ilyen történelmi városban megjelenhettünk immár szupermarketjeink mellett hipermarket üzlettípusunkkal is – mondta
köszöntõjében Laber Zsuzsa
kommunikációs vezetõ. – Bízunk
abban, hogy a nagyon szép Kanizsa Centrumban megrohamoznak
minket a vásárlók.

Az áruház összesen 6647 négyzetméteres alapterületével a hálózat legkorszerûbb tagja. A 4184
négyzetméteres eladóterében több
mint harmincezer féle árucikket kínál, melyek közel kétharmada élelmiszer, a többi pedig iparcikk jellegû termék, elektromos és egyéb
háztartási cikk, textil, ruházati és
sportruházati termék, játék, papírés írószeráru, sok hobbi és idénycikk. Az élelmiszerválasztékon belül különösen gazdag az áruházlánc egyik erõsségét jelentõ frissáru kínálat. Az áruházban 134 alkalmazott várja a vevõket, gyorsan
intézhetõ mind a napi, mind a heti
bevásárlás. A zökkenõmentes vá-

a vevõvel törõdni fognak, a vevõt
számon tartják. Ha a vásárlók ezt a
törõdést megtapasztalják, egészen
biztos, hogy visszatérnek, és hûséges, rendszeres vásárlóivá válnak az
áruháznak. Ezt a sikert kívánta minden tulajdonosnak, és hivatalosan is
megnyitotta a Kanizsa Centrumot.
A beszédeket követõen Kalmár
János, a SPAR Magyarország Kft.
elnök-vezérigazgatója, Marton István polgármester, Saltzer Kornél,
a SPAR Magyarország Kft. ügyvezetõ igazgatója és Sümeg Andrea üzletvezetõ a szalagátvágással
átadta a lakosságnak az áruházat.
B.E.

Megalakult a Pannonhát – Dél-zzalai
Turisztikai Egyesület
Az elõkészítõ bizottság júniusi összejövetelét követõen tartotta alakuló közgyûlését a
Pannonhát – Dél-zalai Turisztikai Egyesület.
A Tourinform Iroda kezdeményezésére a város és térségének
turisztikai fejlesztésére létrejött
egyesület a térség turisztikai vonzerejének növelését tartja legfõbb
tevékenységének. Bali Vera irodavezetõ elmondta, az önkormányzati intézményként mûködõ iroda

az egyesület szolgálatában áll, a
megállapodás szerint az iroda infrastruktúráját használhatja az
egyesület, külön költséget nem
számol fel ezért az önkormányzat.
A titkári feladatokat a mindenkori
irodavezetõ látja el.
Feladataik többek között a meglévõ vonzerõ felderítése, bemutatása a településvezetõk, a lakosság, a
civil szervezetek és vállalkozások
segítségével. A térség egyedülálló
sajátos arculatának, a hagyományoknak és kulturális értékeknek a

fenntartása, továbbfejlesztése, a tájsebek megszûntetése, a közbiztonság támogatása, a hiányosságok,
problémák megszüntetése. A tájjellegû termékek kidolgozása, ezek
elõállításának serkentése, értékesítésének szervezése, komplex turisztikai vonzerõközpontok kialakítása. Látványosságok, kirándulási
célpontok, pihenõhelyek felderítése, kialakításuk elõsegítése. Az
egyesület sürgõs feladata lesz az
Utazás 2008. Budapesti Turisztikai
Kiállítás térségi részvételének elõkészítése a Nagykanizsai Kistérségi többcélú társulás megbízásából
és együttmûködésével.
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A Magyarhoni Földtani Társulat Dél-Dunántúli Területi
Szervezete és a Magyar Geofizikusok Egyesülete Zalai Csoportja hatodik alkalommal
szervezett Geotudományi Ankétot Nagykanizsán. A szakmai
napot Horváth Zsolt, a Földtani
Társulat Dél-Dunántúli elnöke
nyitotta meg, majd a résztvevõket Haas János, a Magyarhoni
Földtani Társulat országos elnöke, valamint Gombár László,
a Magyar Geofizikusok Egyesülete országos elnöke köszöntötte.

megnyitót februárban tartják Párizsban. Magyarországon is számos rendezvényre kerül sor országszerte, amelyekbõl Haas János kiemelte azt az egyhetes eseményt, amelyet a Magyar Természettudományi Múzeum területén és környékén rendeznek
2008 áprilisában. A Föld éve
programsorozathoz a Magyarhoni Földtani Társulat Dél-Dunántúli Szervezete is csatlakozik, elsõsorban olyan programok szervezésével, amelyek lehetõséget
kínálnak a Föld bolygó minél
behatóbb megismeréséhez, mint
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Védetté kellene nyilvánítani a palini homokbányát
Haas János beszédében kiemelte, különleges évcsoport, az
úgynevezett Föld bolygó éve sorozat kezdetén vagyunk. Az elsõ
nagy világrendezvény gondolata
a legutóbbi, Firenzében megrendezett Földtani Világkongresszuson merült fel. 2007-2008-2009
a Föld Bolygó Nemzetközi Éve,
amelynek elõkészületei 2007ben történtek, és a fõ programsorozatra világszerte 2008-2009ben kerül sor. Az ENSZ által
meghirdetett Föld évén magára a
Földre, mint bolygóra kívánják
felhívni a figyelmet, elsõsorban
a földtudományokon keresztül.
Ide tartoznak többek között a
föld alatti vizek, a földtani veszélyek, a Föld és az egészség,
az éghajlatváltozás, a nyersanyag és energiaforrások témaköre, a nagyvárosok földtudományi problémái, a Föld mélyének
a felépítése, az óceánok, a talajjal kapcsolatos tudományos kérdések, a Föld és az élet kölcsönhatása, valamint az evolúció. Világszerte megkezdõdött a program szervezése. A hivatalos

a felnõttek, mint pedig a gyerekek körében. Ezt a célt a földtudományokban dolgozó szakemberek bevonásával kívánják
megvalósítani.
A szakmai napon összesen tíz
geotudományi témájú elõadás
hangzott el, további hat tudományos munkát pedig poszterbemutató által ismerhetett meg a közönség. Elismerést aratott Földtani örökségünk a Kárpát-medencében: a palini anyagkinyerõ, mint
természeti érték címû vetített képes elõadásával a nagykanizsai
Gyõrfy Éva, az ELTE TTK elsõ
éves hallgatója. Elõadásának témája a Nagykanizsa palini városrész határában, a Nagykanizsát
Zalaegerszeggel összekötõ 74-es
fõút mentén található felhagyott
homokbánya.
A
feltárásról
batthyányis diákként még 2005ben készített dolgozatot az ELTE
által meghirdetett Földtani Örökségünk a Kárpát-medencében címû pályázatra, mellyel országos
elsõ helyezést ért el. Dolgozata
elemzi a domb kialakulásának
földtani körülményeit és történe-

tét, az e célból végzett laboratóriumi anyagvizsgálatok eredményeit. Az írásmunka harmadik része a feltárás gazdag madárvilágát ismerteti. Itt a hangsúly a védelem alatt álló, költözõ madarakra terelõdik. Végezetül bemutatja a domb jelenlegi környezeti
állapotát, a természeti és emberi
tényezõk hatását, és javaslatot
tesz a domb megóvására, megõrzésére.
– A homokfalban 150-200 fészek volt – hangsúlyozta Gyõrfy
Éva. – Partifecske illetve gyurgyalag fészkei. A partifecske védett állat, számuk drasztikusan
csökken. Költözõ madár, viszonylag sokáig – júniustól szeptemberig – van Magyarországon.
A gyurgyalag fokozottan védett
madár, és fokozottan veszélyeztetett faj. Két méter hosszú üreget
alakít ki magának a homokfalban, fészkének mélysége sokkal
nagyobb, mint a partifecskéé.
Szintén költözõ madár, csak kevés ideig, májustól augusztus végéig tartózkodik hazánkban. Jellegzetes hangjukról kapták a ne-

vüket, és Európa legszínpompásabb madarai. Az autópálya építés során a domb kilencven százalékát elhordták, a homokbányából csak kis partszakasz látszik, de a madarak visszajöttek –
nemrég felfedezte az elõadó a
fészkeket. – Fokozottan kellene
figyelni a terület környezetvédelmére. Illegális hulladéklerakóhely található közvetlenül a földút mellett, és aszfaltüzem mûködik az úttest átellenes oldalán.
Fontos az élõvilág védelme, a
homokfalat minden évben meg
kellene tisztítani a benövõ növényektõl, másrészt a szándékos
megsemmisítés ellen is tenni kellene, hiszen gyakran dugnak fél
literes palackokat a lyukakba,
hogy a madarak ott pusztuljanak, sõt, az is elõfordult, hogy
kénszalagot gyújtottak meg. A
sebességkorlátozás bevezetésével elkerülhetõ lenne a madarak
elgázolása. A területet védetté
kellene nyilvánítani! – mondta
végezetül.
Bakonyi Erzsébet

2007.10.29-12.15-ig vagy a készlet erejéig!

Kanadai Marinált Lazac, Orosz Kaviár, Szarvasgomba,
Rókagomba, Vadmalac, Balaton Fogas, Magyar Libamáj és Borok
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Az állam
elzárta
a csapokat

– A megyei szövetség közelmúltbeli közgyûlésén a 2007-es
év zalai eseményeit, versenyeit
értékelték a klubok, de döntöttek
a következõ évek fontos teendõirõl is. Ezek közül kiemelkedik a
2009-es a Csónakázó-tónál rendezendõ junior Európa bajnokság
– mondta Dobri Lajos.
Már most elkezdik a szervezést, a pálya rendbetételét. Mint
azt az elnök közölte, kezükben
van már a FEI, a Nemzetközi Lovas Szövetség szakmai támogató
levele, amelynek képviselõje a
nyári millitaryn mérte le a helyi
szervezõk felkészültségét. A versenyhez szükséges pénzügyi források elõteremtése még hátravan,
s ez nem kis feladat. Apropó, források: a lovas klubok azt is megállapították, hogy a finanszírozás
feltételei egyre romlanak, az állam elzárta a csapokat. Dobri Lajos elnök arra biztatta a klubok
vezetõit, hogy próbáljanak meg
minél több uniós forrást bevonni.
Ebben segítségükre lehet, hogy a
Zala, Vas és Gyõr-Moson-Sopron
megyei elnökök tagjai lettek a
Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanácsnak. A pénzhiány
miatt elsõsorban nemzetközi szintû versenyekben kell gondolkodni, amelyek vonzzák a külhoni látogatókat. Idén a legjobb felnõtt
versenyzõ a nagyrécsei Grózner
Szilárd lett, továbbá a Kerkamenti
Egyesületbõl Tüske Nikolett, Filó
Roland és Hollé Lilla, a Hévízi
LK versenyzõje és a nagykanizsai
Tamás Bianka érdemel dicséretet.
H.A.
A magyar mezõgazdasági és
vidékfejlesztési politika, a felemelkedõ vidék – ezzel a címmel
tartott elõadást a Magyar Közgazdasági Társaság Nagykanizsai Szervezete és a Helyi Vidékfejlesztési Iroda közös szervezésében, Ficsor Ádám szakállamtitkár a HSMK-ban.

Fotó: Horváth Attila

Kiváló szezont zárt a Zala
Megyei Lovas Szövetség –
mondta Dobri Lajos elnök a minapi sajtótájékoztatóján.

A vajda bemutatkozott
A minap sajtótájékoztatón
mutatkozott be a város vezetõinek és a sajtó munkatársainak
Lakatos Ferenc, Nagykanizsa cigányvajdája, akit Kállai Csaba
fõvajda bízott meg a feladattal.
– A fõvajda adománylevéllel
nevezett ki roma vajdává – mondta a vállalkozó, háromgyermekes
családapa, Lakatos Ferenc. – A

célom és feladatom, hogy összefogjam a város és a környék romáit, a Romani Chris, a roma
törvény alapján segítsek nekik a
problémáik megoldásában, hogy
azok közül minél kevesebb jusson
a bíróság elé. Úgy látom ugyanis,
hogy a kisebbségi önkormányzat
elküldi inkább a romákat, s nem
foglalkozik a problémákkal. Utolsó mentsvárként jönnek hozzám.

Javaslom az öregek tanácsának
megválasztását is, amelynek tagjai segítik a munkámat, s a roma
törvények alkalmazását.
Lakatos Ferenc megfogalmazta
kéréseit is, munkájához a polgármesteri hivataltól egy ügyfélfogadásra alkalmas helyiséget és
kommunikációs eszközöket kért.
Marton István polgármester köszöntõjében jelezte, úgy véli,
hogy egy adott kisebbség életében
a legnagyobb hibát a külsõ beavatkozás jelentheti. Ezért támogatja és örömmel fogadja a több
évszázados hagyománnyal rendelkezõ vajdarendszer újjáélesztését,
amely hozzájárulhat a roma társadalom felzárkóztatásához.
Kállai Csaba fõvajda kijelentette, Lakatos Ferenc olyan ember, aki
akar és tud is segíteni népének.
Egyúttal azt is hangsúlyozta,
amennyiben a mindenkori vajda
nem tesz eleget vállalásainak, vagy
valamelyik politikai oldal felé
akarja orientálni a romákat, úgy
azonnal visszavonják a megbízását.
H.A.

Emlékeztek

S hogy ez nem volt könnyû, azt
az is alátámasztja, hogy a legjobb
hat diáknak délután gyakorlati
feladatul egy átlagos mosópor fehérítõanyag-tartalmát kellett vizsgálni, hogy lássák, a kémia mindennapunk, életünk része.
Az izgalmakban és érdekességben gazdag versenyen a 11. évfolyamosok közül a kanizsai
Batthyány gimnázium tanulója
Örkényi Róbert, míg a 12.-esek
közül a megyeszékhelyi Zrínyi
gimnázium növendéke, Oszlányi
Ádám végzett az elsõ helyen.

December ötödikén a NagyMagyarország
Emlékmûnél
megemlékezést tartott a Nagykanizsaiak a Nemzetért Mozgalom, a Nagykanizsai Hagyományõrzõ Egyesület és a Magyar Gárda helyi szervezete. A
megemlékezés során a jelenlévõk három szál fehér virágot
helyeztek el az emlékmû lábánál. Ladányi Istvánné a kis
csokrot a tisztaság szimbólumának nevezte. Beszédében arra
emlékezett, hogy most van a
harmadik évfordulója annak,
hogy az MSZP-SZDSZ kormánykoalíció elszabotálta a trianoni határon túl élõ honfitársaink kettõs államporságának
megszerzésére irányuló népszavazás eredményét.
Hangsúlyozta, bár a szavazáson az „igen” szavazatok voltak
többségben, az alacsony részvételi szám miatt a voksolás
érvénytelen volt. Utalt a sajátos
választójogi törvényünkre, és arra, hogy az USA-ban Georg
Bush hasonlóan csekély részvétel mellett az Egyesült Államok
elnöke.

H.A.

Cz.Cs.

Mosószert vizsgáltak
A hagyományoknak megfelelõen idén is a ZsigmondySzéchenyi SZKI adott otthont a
középiskolások megyei kémiaversenyének.
A fõ szervezõ, Papp Mónika
vegyészmérnöknek a háromfordulós verseny lebonyolításában
segédkeztek az iskola környezetvédelmi szakos tanárai és diákjai.
Az idén fõként helyi és zalaegerszegi középiskolások érkezett
a megmérettetésre, amelyen az elsõ fordulóban egy órás elméleti s
ugyancsak egy órás számolási feladatokkal kellett megbirkózniuk.

Kanizsa – Kórház
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Évzáró és névadó

Fotó: Horváth Attila

Elsõként dr. Kovács József fõigazgató köszöntötte a megjelent
dolgozókat, valamint a rendezvény
fõvédnökeit, dr. Mikola István volt
egészségügyi minisztert, az Országgyûlés Egészségügyi Bizottsága alelnökét és Marton István polgármestert. A fõigazgató hangsúlyozta, habár az egészségügy reformjának nevezett átalakítások
alapjaiban forgatták fel a rendszert,
mégis úgy értékeli, hogy a kórház
dolgozói maradéktalanul ellátták a
reájuk szabott feladatot, s nyitottabbá váltak a betegek felé.
– Kórházunk január elsejétõl felveszi Kanizsai Dorottya nevét. Ám
a mai est arra is alkalom, hogy
összegezzük és lezárjuk a kórház
éves munkáját, s egy hagyományteremtõ vacsoraest keretében megköszönjem Önöknek a 2007-ben elért

úgy értékelem, hogy maradéktalanul elláttuk feladatainkat, nyitottunk betegeink felé és egyre nyitottabbá válunk irántuk. A kórház mûködését, gazdálkodási egyensúlyát
megõriztük; igaz számos nehéz,
kényszerû döntést és intézkedést is
jelentett számunkra. Ezek senkinek
sem okoztak örömöt, de meg kellett
tennünk. Meg tudtunk felelni a nagyon szigorú törvényi elõírásoknak, sõt, újabb szakmai fejlesztéseket is megvalósítottunk, mint például a sürgõsségi betegellátás, a betegszállítás, újabb mûtéti eljárások
bevezetése, és a járóbeteg-terület
fejlesztése. Ezt nem lehetett volna
megtenni az Önök támogató segítsége nélkül, amit ha néha nehezen
is, de egész évben biztosítottak.
Úgy érzem, nem volt hiábavaló az
áldozatvállalásuk, a támogatásuk,
munkájuk, mert ennek köszönhetõ,
hogy a 2007-es év munkáját eredményesnek mondhatom – zárta beszédét a fõigazgató.
Dr. Kovács József után a kórház névadó keresztanyja, dr.
Nemesvári Márta lépett a mikrofonhoz, aki voltaképpen javaslatával a Kanizsai Dorottya név felvételének ötletet adta a kórház
vezetõi által meghirdetett névadó

Fotó: Horváth Attila

Hagyományteremtõ évzáró
vacsorát rendeztek a kórház
dolgozói részére december hetedikén. A Hevesi Sándor Mûvelõdési Központban sorra kerülõ évbúcsúztatót ezúttal névadó ünnepség is volt, ugyanis az
egészségügyi intézmény január
elsejétõl Kanizsai Dorottya nevét viseli.

eredményeket. Azonban ne várjanak ünneprontó számokat, százalékokat, grafikonokat értékelés gyanánt – mondta dr. Kovács József. –
Az est célja, hogy köszönetet mondjak dolgozóinknak, munkatársaimnak, a vezetõknek, támogatóinknak
és partnereinknek. Fontos a köszönet, akkor is, ha szokványos évet
zárunk, de különösen fontos, ha
ilyen nehéz évet tudhatunk magunk
mögött, amilyenben régóta nem
volt része a kórháznak. A gazdálkodásunkat alapjaiban forgatta fel ez
a rendszer. Annak ellenére, hogy a
betegforgalmunkat adminisztratív
intézkedésekkel lecsökkentették, betegeinket kivonták az ellátásból,

pályázaton. Dr. Nemesvári Márta
Kanizsai Dorottya életútját ismertette a nagyközönség elõtt.
Emlékeztetett Kanizsai Dorottya legnagyobb tettére, amikor
hogy 1526. augusztus 29-én, a
mohácsi csatavesztés után – látva
a fõurak érdektelenségét – segítõivel egy õszi éjjelen hozzálátott a
hetek óta a mohácsi síkon temetetlenül heverõ több ezer magyar
vitéz elhantolásához.
– Egy óriási sírt ástak, összeszedték a hazáért halt hõsök földi
maradványait, s a közös sírba helyezték. Napokig tartott a nagy temetés. Mikor készen állt nemzeti
nagylétünk nagy temetõje, akkor a
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temetés fáradhatatlan vezetõje, a
gyászruhás honleány, Kanizsai
Dorottya felment a nagy sírdombra, mely egy nagy nemzet dicsõségét, nagyságát, hatalmát, szabadságát temette el, s kegyeletes érzéssel imádkozott a hazáért hõsi
halált halt hõsökért. Kanizsai Dorottya nevét kegyeletes cselekedete
halhatatlanná tette magyar nemzetünk történelmében – mondta dr.
Nemesvári Márta, aki hozzátette,
Kanizsai Dorottya egész életét áthatotta a hit, a szegényeken, elesetteken való segíteni akarás.
Ezt követõen Marton István
polgármester díszoklevelet adott
át a kórház fõigazgatójának, majd
dr. Mikola István is köszöntötte
az immár Kanizsai Dorottya Kórház kollektíváját.
Az ORFF Ütõegyüttes nagy sikerû produkciója után Dr. Kovács
József a Kanizsai Dorottya Emlékplakettet
adta
át
Dr.
Nemesvári Mártának, Marton Istvánnak és dr. Mikola Istvánnak.
Évzáró, évértékelõ rendezvényrõl lévén szó, jutalmazásra is
sor került. Dr. Flórián Zoltánt, az
urológiai osztály orvosát fõorvossá nevezték ki, Kiváló Kórházi
Dolgozó címet kapott dr. Csermely Ferenc nyugdíjas fõorvos,
dr. Ruszwurm Andrea osztályvezetõ fõorvos, dr. Sebestyén Miklós fõorvos, dr. Abboud Ali fõorvos, Bálint István biológus, Mátyás Nándorné, munkaügyi elõadó, Boros Károlyné, osztályvezetõ fõnõvér, valamint Bolla Orsolya, osztályvezetõ fõnõvér. Fõigazgatói dicséretben részesült dr.
Gottschál Marianna fõorvos, Dr.
Kovács Andrea orvos, Horváth
Zsolt fõgyógyszerész, Béresné
Lencse Beáta vegyészmérnök,
Szijártóné Gódor Teréz osztály-

vezetõ fõnõvér, Janka Gyuláné,
osztályvezetõ fõnõvér-helyettes,
Némethné Scheiber Anna osztályvezetõ fõnõvér, Marosfalvy Viktória, osztályvezetõ fõnõvér-helyettes, Némethné Császár Zuzsanna
higiénikus, Rajnai Miklósné csoportvezetõ, Mazsdényi Antalné,
gazdasági nõvér, Bagladyné Lehel Ildikó szakasszisztens, Maricsné Kondricz Eszter szakasszisztens, Holló Mária szakasszisztens, Kanzsalicsné Horváth Mária asszisztens és Babati Jánosné
asszisztens. Ugyancsak elismerésben részesült Somogyiné Horváth Gyöngyi ápoló, Balogh
Tiborné ápoló, valamint Kurucz
Csaba, ápoló.
Az elismerésekért dr. Csermely
Ferenc mondott köszönetet.
Horváth Attila
Volán Oktatási Kft.
Nagykanizsa,
Zárda út 2.
Tel/fax: 93/516-634
OKÉV nyt. szám: 20-0003-04 AL: 0448

TANFOLYAM
INDUL:
 2007. 12.20-án 16 órakor
 2008. 01.09-én 16 órakor
személyautó, motor
és segédmotor kategóriákban
 2008. 01.11-én 16 órakor
könnyû- és nehézgépkezelõ

Részletfizetés!
Diákkedvezmény!
Ingyenes
tankönyvkölcsönzés!
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Kanizsa – A mi ügyeink

Nem volt más választás
Az elõzõ városvezetések koncepciótlansága miatt volt szükség a vízdíj drasztikus emelésére – jelentette ki sajtótájékoztatóján Bene Csaba, a FideszKDNP frakcióvezetõje.
– Nem volt más választásunk, ha
felelõs döntést akartunk hozni –
hangsúlyozta. – Hozhattunk volna
felelõtlen döntést is, de azt hiszem,
ez nem a mi frakciónk jellemzõje.
Persze, teljesen jogosan merül fel
a kérdés, hogy milyen indokok vezettek ehhez a díjemeléshez. Elõször is, információink szerint a
kormány jövõre jelentõs mértékben, csaknem negyven százalékkal
akarja növelni a villamos energia
árát. A vízmû számos berendezése

pedig villamos energiával mûködik. Évek óta folyik a szennyvízprojekt elõkészítése, ami uniós források révén valósulhat meg. Ehhez
szükség van némi önerõre is, hogy
mennyire, azt még nem tudjuk, ráadásul a kormányzat felelõsségvállalásának mértéke sem tisztázott. Az elmúlt években azonban
nem tettek félre pénzt az önerõ biztosításához. Ebben a helyzetben
két dolgot tehettünk: vagy leállítjuk a csatorna-beruházást (ezzel
óriási károkat okozva az embereknek), vagy a projekt finanszírozhatósága érdekében jelentõsen emeljük a díjakat. Mi – úgy érzem felelõsen – az utóbbi mellett döntöttünk, hiszen a szennyvízprojekt lezárását követõen elõttünk áll az

2007. december 13.
ivóvíz-hálózat korszerûsítése is,
ami hasonló kérdéseket vet fel.
Bene Csaba megjegyezte: így
is a legkisebb városi önrésszel
kalkulálva emelték a vízdíjat,
ugyanis abban reménykednek,
hogy a kormány a város önrészének növelésével nem rak újabb
terhet a fogyasztók vállára. Mert
ha igen, akkor további díjemelés
várható.
A frakcióvezetõ szerint a mostani díjemelés révén éves szinten
mintegy háromszáz millió forintos keret jön létre, amelybõl a
szükséges fejlesztések felemésztenek mintegy százmillió forintot.
Így évente kétszázmillió forint
marad a kasszában. A város önrésze pedig körülbelül négyszázötven millió forintra rúg.
Horváth Attila

A pánikgombon a Fidesz keze?
Az SZDSZ fegyelmi eljárást
akar indítani Marton István
polgármester ellen, mert szerintük a város elsõ embere
szakmailag és emberileg is
megbukott az elmúlt idõszakban, ezért alkalmatlan a város
vezetésére.
Halász Gyula ügyvivõ kijelentette, a város költségvetését a fejetlenség, koncepciótlanság jellemzi, abban ugyanis nem látnak
stratégiát a mûködési hiány kezelésére. Hozzátette, ad hoc módon
pedig nem lehet irányítani egy
várost, ezért az SZDSZ Mikulás
napján jelképesen virgácsot ad
Marton István polgármesternek.
Röst János, a helyi szervezet
alelnöke ennél jóval tovább ment:

õ a polgármesterrel szemben fegyelmi eljárás indítását szorgalmazza.
– A Fideszben egyre többen
kérdõjelezik meg Marton István
polgármesterségét, s egyre kevesebben tolerálják botrányos viselkedését – mondta. – Fideszkörökbõl származó értesülések
szerint a párt országos központjában is hajlanak már Marton
István menesztésére, hiszen a
közgyûléseken immár kultúremberként is leszerepelt. Ha szükséges, akkor a szabad demokrata
képviselõk fegyelmi eljárást kezdeményeznek a polgármester ellen. Az SZDSZ felajánlja szakmai
segítségét és a hatékony kormányzati lobbi segítségét a Fidesznek a Marton István utáni

Tiltakoztak, most emelnek?
– A 2007-re számított 7,9 százalékos inflációs mérték négyszeresével emelte meg a víz díját
az az önkormányzat, amely még
ellenzékben minden eszközt
megragadott annak érdekében,
hogy az emelés ellen tiltakozzon
– mondta minapi sajtótájékoztatóján Tóth László, a szocialista frakció vezetõje.
– Az emelés eredményeként
éves szinten 12 köbméteres átlagos fogyasztással számolva családonként 21.888 forintos több-

letkiadással kell számolnia a
nagykanizsai polgároknak. Ez
azonban csak átlagos emelés,
amely azonban még nagyobb
mértékben sújtja a Fidesz által
oly gyakran emlegetett nagycsaládokat, ahol ez a mérték akár
negyvenezer forint is lehet
évente. Ugyanis egy nagyobb
család esetében 2008-ban havi
tízezer forintnál is magasabb
vízszámlával kell majd kalkulálni.
Tóth László arra is felhívta
még a figyelmet, hogy a vízdíj-

átmeneti idõszakra. Javasoljuk,
hogy erre az idõre erõsítsék meg
a várost egy tiszteletdíjas alpolgármesterrel. Jelenleg a legnagyobb problémákat a gazdaság,
a beruházások területén látom,
ezért az SZDSZ örömmel venné,
ha a Fidesz az egyetlen mûszakigazdasági szakemberét, Papp
Nándort kérné fel az alpolgármesteri posztra. Véleményünk
szerint õ az a személy, aki tárgyalóképes, személyét valamenynyi párt elfogadja. A Fidesz keze
a pánikgombon van, s megértjük,
hogy a karácsonyt nem akarják
ezzel az üggyel elrontani, de utána már meg kell nyomni a gombot – mondta Röst János.
Horváth Attila
emelés mértékét – az eredeti, a
Vízmû által elkészített, szakma
érveken alapuló javaslathoz képest – Bizzer András elõterjesztése nyomán köbméterenként újabb
24 forinttal növelte meg a
fideszes városvezetés.
A szocialista politikus végül
egy korábbi nyilatkozatot idézett,
amely Gyalókai Zoltántól származik: „Véleményem szerint a
Vízmû élére olyan cégvezetés
szükséges, mely közszolgáltatóként nem saját, hanem azok érdekeit képviseli, akik a vízdíjat fizetik.”
H.A.

A Köszönet
Napja lesz
A Civil Kerekasztal december
20-án délután konferenciát szervez, amelyen a helyi cégek társadalmi felelõsségvállalásáról esik
szó – mondta el lapunknak
Budavölgyi Kálmán, a Civil
Kerekasztal Egyesület ügyvezetõje. A konferencián – amelyre a
cégek képviselõit és a szponzorszerzésben már sikeres rendezvények szervezõit is meghívják –
arról lesz szó, hogy a cégek, vállalkozások milyen módon veszik
ki részüket a helyi civil kezdeményezések támogatásából, legyen szó kultúráról, vagy éppen
sportról. E napon lesz a Köszönet Napja címû rendezvény is,
amelyen a kerekasztal által alapított civil kitüntetések adományozására kerül sor. Öt kategóriában
lehet jelölni, a jelölõlap a könyvtár honlapjáról érhetõ el. A javaslatokat 2007. december 15-ig lehet eljuttatni a Nagykanizsai Civil Kerekasztal Egyesület, 8800.
Nagykanizsa, Kálvin tér 5. postacímre,
vagy
e-mailben
a
dzcf@levele.hu-ra.

Karácsonyi
gyûlés
A Hadirokkantak Hadiözvegyek és Hadiárvák Nemzeti Szövetségének nagykanizsai szervezete a karácsonyvárás jegyében
tartotta összejövetelét a Vasemberház dísztermében.
A megjelenteket Gerencsér József elnökhelyettes köszöntötte,
majd Görcsi Frigyesné szavalata
emelte az ünnepség hangulatát.
Ezt követõen egy perces néma
felállással emlékeztek négy elhunyt tagtársukra. Görcsi Frigyes
elnök beszámolójában kitért a
régóta húzódó kárpótlás kérdésére is, amelyben még mindig nem
történt elõrelépés.
Marton István polgármester
köszöntõ szavaiban ígéretet tett
rá, hogy a polgármesteri keretébõl ugyanúgy, mint idén, jövõre
is támogatni fogja a szervezetet.
Végül karácsonyi üdvözlõlapot és
ajándékot adott át az elnök a
megjelent 35 tagnak.
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Tájékoztató utazási okmányokról és a
határátlépés feltételeirõl a schengeni
csatlakozást követõen
Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala
Ebben az évben – 2007. december 21-én – Magyarország teljes jogú tagja lesz a
schengeni övezetnek. Ennek eredményeként a schengeni térségen belül megszûnik a
szárazföldi határellenõrzés, a magyar állampolgárok bármikor és bárhol átléphetik majd
a belsõ határokat az övezeten belül. A schengeni övezet külsõ határain azonban a
határellenõrzés erõsödik.
Fenti változás láthatóan csak az állampolgárok mozgásának ellenõrzését érinti, az
utazás feltételeit, valamint az ahhoz szükséges okmányok körét nem.
Fõszabály szerint a külföldre utazás joga Magyarország teljes jogú schengeni taggá
válását követõen is csak érvényes úti okmánnyal gyakorolható. Az Európai Unióhoz való
csatlakozásunkból következõen magyar állampolgár érvényes személyazonosító igazolvánnyal is gyakorolhatja a külföldre utazás jogát az Európai Gazdasági Térségrõl szóló
Egyezményben részes tagállam területére történõ beutazáskor és a tagállamok közötti
utazás során. Ezzel a lehetõséggel jelenleg a következõ országokba történõ utazáskor lehet
élni: Ausztria, Belgium, Bulgária, Ciprus, Csehország, Dánia, Észtország, Finnország,
Franciaország, Görögország, Hollandia, Írország, Izland, Lengyelország, Lettország,
Litvánia, Lichtenstein, Luxemburg, Málta, Nagy-Britannia, Németország, Norvégia,
Olaszország, Portugália, Románia, Spanyolország, Svédország, Szlovákia, Szlovénia.
Ezen túl ugyancsak lehetõség van személyazonosító igazolvánnyal történõ utazásra,
ha azt nemzetközi szerzõdés lehetõvé teszi. Nemzetközi szerzõdés alapján jelenleg
három országba, Horvátországba, Svájcba és Andorrába lehet személyazonosító igazolvánnyal utazni, feltéve, hogy az utazás idõtartama a 90 napot nem haladja meg,
illetve az utazás nem irányul keresõ tevékenység folytatására.
Az érvényes személyazonosító igazolvány valamennyi formátuma használható
külföldre történõ utazásra az említett országokba, kivéve Svájcot, ahová csak az új,
kártyaformátumú okmánnyal lehet beutazni.
Azok a 14 éven aluli kiskorú állampolgárok, akik koruknál fogva személyazonosító igazolvánnyal nem rendelkeznek, az ország területét kizárólag érvényes úti okmánnyal hagyhatják el.
A 14. és 18. életév közötti kiskorúakat is megilleti azonban a jog, hogy érvényes
személyazonosító igazolvánnyal utazzanak azokba az országokba, ahová ezt jogszabály
vagy nemzetközi szerzõdés lehetõvé teszi.
A nem magyar állampolgár részére, magyar hatóság által kiállított személyazonosító
igazolvánnyal azonban nem lehet külföldre utazni. E szerint tehát nem jogosult a magyar hatóság által kiállított személyazonosító igazolvánnyal külföldre utazni a bevándorolt, a letelepedett, a menekült jogállású személy.
Vezetõi engedéllyel – annak formátumától függetlenül – nem lehet külföldre utazni.
A vezetõi engedély kizárólag jármûvezetésre, kártyaformátumú változata, pedig ezen
túlmenõen Magyarországon szolgál személyazonosításra.
Az országot a schengeni csatlakozást követõen – a határellenõrzés megszûnte után – is
csak érvényes utazásra jogosító okmánnyal (úti okmány, személyazonosító igazolvány) hagyhatjuk el. Hiszen a schengeni tagországok közötti mozgás során csak az ellenõrzés módja változik. A belsõ határokon való ellenõrzés megszüntetésének kompenzálására a schengeni
tagállamok ún. mélységi ellenõrzési rendszert mûködtethetnek. Ennek lényege, hogy az adott
ország területén belül az idegenrendészetért felelõs hatóságok munkatársai igazoltathatják a
külföldieket. Ezen túl a schengeni szabályok lehetõvé teszik, hogy valamely tagállam
indokolt esetben, korlátozott idõtartamban ideiglenesen visszaállítsa a határellenõrzést.
A mélységi ellenõrzés egyik hatékony eszköze a Schengeni Információs Rendszer
(betûszóval: SIS). Ez a schengeni térség államainak a hatékony kommunikációt biztosító,
személyi- és tárgynyilvántartási, körözési rendszere, amelyre a belsõ határok lebontása és
a megerõsített külsõhatár-ellenõrzés miatt van szükség. Ennek az információs rendszernek a segítségével juttathatják el az egyes tagállamok más államok területére azokat
a körözési vagy beutazási és tartózkodási tilalmi figyelmeztetõ jelzéseket, amelyek
alapján a határellenõrzési, rendõri, idegenrendészeti és egyéb szervek az ellenõrzés során
eljárnak. Ha a rendszer ugyanis találatot jelez, akkor a hatóság végrehajtja a
figyelmeztetõ jelzést elhelyezõ tagállam által kért intézkedést, tehát a személyt elfogja, a
beléptetést a schengeni területre megtagadja, a körözött tárgyat lefoglalja.
További információkat találhat a schengeni csatlakozással kapcsolatban a
következõ internetes oldalakon:
Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium honlapja: http://irm.gov.hu/
Külügyminisztérium honlapja: www.kulugyminiszterium.hu
Országos Rendõr-fõkapitányság: http://www.police.hu/
EU vonal: http://www.euvonal.hu/
Adatvédelmi Biztos Hivatala: http://www.abiweb.obh.hu/abi/index.php?menu=fooldal

Karácsonyi fenyõfa-á
árusítás
Tájékoztatjuk a piaci-vásári helyhasználókat, hogy a nagykanizsai Csarnok Üzletház környezetében (kizárólag Kalmár u. 6. számú vásárcsarnok
nyugati oldalán a kerítéssel körbevett mészköves területen) 2007. december
14-tõl 23-ig lesz lehetõség fenyõfa árusítására.
Az árusító helyek kijelölésére és helyhasználók közötti kiosztására december 14-én 8.00 órától kerül sor, a helyszínen. Az árusító helyek korábbi idõpontban való elfoglalására nincs lehetõség.
A helykijelölési eljárás alkalmával egyösszegben kell megfizetni a 14 napi
árusítás helyfoglalási díját és az igénybevett terület utólagos takarításának
költségét.
Via Kanizsa Városüzemeltetõ Kht.
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Tisztelt Lakosság !
Nagykanizsa város Egészségügyi Alapellátása az Egészség Porta Egyesület támogatásával a város háziorvosai részvételével a betegségek megelõzését és korai felismerését szolgáló szûrõvizsgálati napot szervez a háziorvosi
rendelõkben.
A szûrõnapra az 51/1997.(XII.18) NM rendeletben foglaltaknak megfelelõen életkorhoz kötötten: 21. éves korban a felnõttkori alapstátusz meghatározása, 40-60 éves kor között (különösen veszélyeztetett korosztály), névre
szóló meghívót kapnak az érintettek.
A szûrõprogramban való részvétel térítési díj mentes!
A programban elvégzendõ szûrõvizsgálatok: vérnyomásmérés, testsúly
mérés, testzsír mérés, magasságmérés, has körfogat mérés, vércukor mérés,
vérzsír mérés, PSA mérés (férfiak részére prosztata rákszûrés), egészségi állapotának felmérésére irányuló kérdések.
A fenti mérési eredmények, valamint a helyszínen feltett kérdésekre adott
válaszai alapul szolgálnak az egészségi állapotának meghatározásához.
Nagykanizsa lakói között is a vezetõ halálok a szív-érrendszeri halálozás.
Idõben való felismeréssel sok korai haláleset megelõzhetõ lenne. Ennek leghatékonyabb módja a szûrés.
Tudni kell, hogy a hatályos elõírások szerint (lásd fenti jogszabály) a háziorvosnál való idõszakonkénti megjelenés mindenki számára elõírás, melynek
elmulasztása a további ellátást akadályozhatja.
Amennyiben a megadott idõpont nem megfelelõ, érdeklõdjön háziorvosánál a szûrés esetleges pótlása miatt.
A szûrések december hónapban és 2008. január, február hónapban zajlanak.
Komoly összefogás eredménye ez az ingyenes, szervezett szûrés, kérem,
éljen az alkalommal!
Együttmûködését elõre is köszönjük.
Kercsmaricsné Kövendi Ibolya, Intézményvezetõ

Ünnepi ügyfélfogadási rend
Értesítjük Nagykanizsa város lakosságát, hogy a Polgármesteri Hivatal
ügyfélfogadási rendje decemberben az ünnepek miatt az alábbiak szerint alakul:
December 21. (péntek)
hétfõi munkarend
8.00-16.30 óráig
December 22. (szombat)
pénteki munkarend 8.00-12.00 óráig
December 24. (hétfõ)
pihenõnap
December 28. (péntek)
hétfõi munkarend
8.00-16.30 óráig
December 29. (szombat)
pénteki munkarend 8.00-12.00 óráig
December 31. (hétfõ)
pihenõnap
Megértésüket köszönjük!

Képviselõi fogadóóra
Balogh László, a 3. számú választókerület önkormányzati képviselõje,
OKISB-elnök fogadóórát tart minden szerdán 16.00 órától 17.00 óráig a Batthyány Lajos Gimnáziumban (Nagykanizsa, Rozgonyi utca 23.):
30/2040865, balogh.laszlo61@chello.hu
Bizzer András a 4. számú választókerület önkormányzati képviselõje fogadóórát tart 2007. december 14-én, pénteken 17 órakor a Dr. Mezõ Ferenc
Gimnáziumban.

Versenytárgyalás
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata nyilvános versenytárgyaláson együttesen értékesíti a Nagykanizsa Erzsébet tér északi tömbben
lévõ alábbi ingatlanait:
984. Magyar u. 7. – utcafronti épület, 986/1. Erzsébet tér 12., 987. Erzsébet tér 13. Kikiáltási ár: 144.000.000 Ft. Versenytárgyalás ideje: 2007.12.19,
2008. 01.02., 2008.01.09. 10 óra.
Az értékesítendõ ingatlanok: mûemléki környezetben találhatók, a vevõ
köteles az érvényes rendezési terv szerint a területet 3 éven belül beépíteni, a
vevõ köteles az adásvételi szerzõdés megkötésétõl számított 60 napon belül a
versenytárgyaláson elnyert vételárat kiegyenlíteni, a vevõ köteles a 984.
hrsz-ú ingatlan telekmegosztását elvégeztetni.
A versenytárgyalás helye: Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri
Hivatala Vagyongazdálkodási Iroda (Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. II. emelet
6. ajtó). Érdeklõdni a fenti címen és a következõ telefonszámon lehet:
93/500-724.
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Eszetlen, érthetetlen, átgondolatlan

Ha az egészségbiztosítás magánkézbe kerül, az bizonyosan
nem jelent jót a betegek számára, hiszen a terhek emelkedése
és a várólisták növekedése mellett kevesebb gyógyító szolgáltatást vehetnek majd igénybe –
mondta a minap dr. Mikola István, az Országgyûlés Egészségügyi Bizottsága alelnöke, volt
egészségügyi miniszter, a Fidesz
szakpolitikusa
városunkban
tartott elõadásán.
Mikola István a kórház névadó ünnepségére érkezett ugyan,
de nem volt nehéz rávenni, hogy
ezt megelõzõen egy fórum keretében ossza meg az érdeklõdõkkel az egészségügyi reformmal
kapcsolatos véleményét. A Halis
István Városi Könyvtár harmadik emeleti konferenciaterme az
elõadásra dugig megtelt, annak
ellenére, hogy – mint ahogy azt
Kóré Péter, a Nagykanizsai Polgári Egyesület elnöke köszöntõjében elmondta – a Fõ úton kihelyezett, a rendezvényt hirdetõ
plakátokat ismeretlenek letépkedték.
Kóré Péter itt jelentette be,
hogy nyílt levelet küldenek a város kormánypárti országgyûlési
képviselõinek, amelyben arra
hívják fel figyelmüket, hogy a
társadalom többsége pártszimpátiától függetlenül elutasítja az
egészségbiztosítás privatizációját.
A december tizenhetedikei zárószavazás kapcsán pedig arra figyelmeztetnek: a társadalom tagjai figyelemmel kísérik majd ezt
a nagy horderejû döntést, amely
során elválik, hogy a választott
képviselõk a választópolgárok
többségi akaratát, vagy a miniszterelnök akaratát képviselik-e
majd?

tanság az egészségbiztosítás privatizációja kapcsán – mondta az
Országgyûlés Egészségügyi Bizottsága alelnöke. – 1600 milliárd forintos kasszáról van szó,
amiben a mi pénzünk van. Ezt
akarják kiárusítani, licitálni lehet
rá majd magántársaságoknak,
biztosítóknak, pénzügyi befektetõknek az 1600 milliárd forint
negyvenkilenc százalékos tulajdoni hányadára. A dolog önmagában furcsa, elfogadhatatlan, viszszataszító, hiszen mindez érdemi
megkérdezésünk nélkül történik.
Épp a héten tette közzé az egyik,
jobboldali elhajlással nem vádolható közvélemény-kutató cég az
egyik kutatásának eredményét,
mely szerint az emberek hetven-

Cseresnyés Péter országgyûlési
képviselõ, alpolgármester beszédében leszögezte, hogy az egészségbiztosítás privatizációja nagy
veszélyeket hordoz magában.
Hangsúlyozta, fontos, hogy az
ezzel kapcsolatos népszavazáson
minél többen vegyenek részt
pártállástól függetlenül, s voksoljanak lelkiismeretük szerint. Az
egészségügy, az egészségbiztosítás privatizációja ugyanis nem
politikai kérdés, s ezúttal nem is
szabad pártszimpátia alapján szavazni. „Gondolja át mindenki,
hogy számára mi a jó” – mondta.
Ezt követõen dr. Mikola István
vette át a szót.
– A harmadik évezred legnagyobb paradigmája zajlik mos-

három százaléka elutasítja ezt a
típusú privatizációt, az egészségbiztosítás részleges magánkézbe
adását.
Dr. Mikola István emlékeztetett arra, hogy 1883-ban nyújtott
be a német parlamenthez egy törvényjavaslatot a vaskancellár néven elhíresült Bismarck, amely
tulajdonképpen megalapozta a
társadalombiztosítást. A javaslat
alapgondolata abból indult ki,
hogy az ember önmagáért és embertársaiért is felelõs. Éppen ez a
közös felelõsségvállalás jelenik
meg a társadalombiztosításban,
amely során az egy országban
élõk nemzeti kockázatközösséget
vállalnak, ki-ki anyagi lehetõségeihez mérten. A befizetett pénz

Még több pénzt az egészségügybe!

Fotó: Horváth Attila

Fotó: Horváth Attila

Az emberek 73%-a
a elutasítja az egészségbiztosítás magánkézbe adását

A minap a Magyar Közgazdasági Társaság nagykanizsai
csoportja és a Pannon Egyetem
Nagykanizsai Képzési Helye
szervezésében Kornai János
közgazdász professzor tartott
elõadást telt ház elõtt a campus
Zrínyi utcai épületének nagyelõadójában.
Kornai János az egészségügyi
reform pénzügyi hátterérõl, indokairól beszélt.
A professzor rámutatott, hogy az
egészségügybe áramló pénzek nagyon összetettek, összesen tizenegy csatornán juthat forrás az ellátásba. Ezért dõreség azt hinni,
hogy amikor többletforrásról be-

szélünk az ágazat esetében, akkor
elegendõ a központi költségvetésre
nyomást gyakorolni, s akkor majd
több pénzt kap az egészségügy.
Kornai szerint tudomásul kell venni, hogy nem ez az egyedüli forrása az ágazatnak. S valamennyi forrás akkor nõ, ha a GDP, a termelés
is gyarapodik. Minden összefügg
mindennel, ezért ha a gyógyításban dolgozók több pénzt akarnak
kikényszeríteni az államtól, akkor
azt is tudniuk kell, hogy ezt a
pénzt mástól fogják elvenni. Ezért
az egészségügy fejlõdése alapvetõen attól függ, hogy képesek leszünk-e más forrásokat is bevonni? Szóba jöhetnek az önkormányzatok is, amelyek névlegesen több
egészségügyi intézmény tulajdonosai. Kornai professzor megállapította, meg kell nézni, hogy az
önkormányzatok milyen szerepet
vállalhatnak a finanszírozásban.
Ehhez azonban több önálló bevételre van szükségük a helyhatóságoknak, amibõl tudnak fordítani az
egészségügyi ellátásra is.
A végsõ forrás azonban tulajdonképpen a lakosság, itt is igaz a
szólás, hogy végsõ soron mindent
az emberek fizetnek meg. A kérdés
csupán az, hogy a terhek hogyan
oszlanak meg a társadalom egyes
szegmensei között, s ez az igazi
kérdés, nem pedig az, hogy miért
az emberekkel fizettetik meg az
egészségügyi reformokat – szö-

gezte le a professzor. Komoly gondot jelent, hogy már most is nagy a
járulékot nem fizetõk száma.
Meg kell találni azokat a megoldásokat, amelyek révén azok is
hozzá tudnak járulni a költségekhez, akik bár tudnának fizetni,
most mégsem teszik. Az is célravezetõ lenne, ha a munkaadók
nem csak a kötelezõ járulékot fizetnék a dolgozók után, hanem
azon felül is hozzájárulnának a
gyógyítás költségeihez. Megoldás
lehet az üzleti befektetõk bevonása is, ebben az esetben azonban
azt is kalkulálni kell, hogy a biztosítók profitra törekednek. Ennek
ellenére a professzor nem lát kockázatot az egészségügy biztosítás
alapú átalakításában, amennyiben
szigorú szakmai és pénzügyi felügyelet kíséri figyelemmel a
munkát. Ugyanis magánpénzbõl
már most is jelentõs összegek
vándorolnak az egészségügybe,
amit legalizálni kell elõbb-utóbb.
Kornai János professzor szerint
a jelenlegi egészségügyi rendszer
legnagyobb baja az, hogy senkinek
nem érdeke csökkenteni a kiadásokat. A háromtagú, betegbõl, OEPbõl és orvosból álló rendszerben
két fél jó ellátást akar, a harmadik
pedig fizet. Egy ilyen rendszerben
nincs jó megoldás, csak félmegoldás – mondta a professzor.
H.A.
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egy nagy kalapba kerül, s ha a
nagy közösség egy-egy tagja bajba kerül, akkor ebbõl a kalapból
kifizetik az ellátását. Magyarország másodikként követte Bismarck gondolatát.
– Immár több, mint egy évszázados a társadalombiztosítás,
amelyhez ragaszkodtak az emberek, s ma is ragaszkodnak hozzá.
Ugyanis mindannyian tudják,
érzik, hogy ez a rendszer a szociális biztonságuk garanciája. A
mostani hatalom pedig hozzá
akar nyúlni a társadalombiztosításhoz. Annak ellenére, hogy ma
már a Világbank és a nagy pénzügyi szervezetek sem javasolják
a társadalombiztosítás ilyen módon történõ privatizációját. A
több, mint egy éve tartó folyamat azzal indult, hogy eltörölték
a szakmai kamarák kötelezõ tagságát. Az orvosokat lejáratták,
mindenféle paraszolvencia-hajhász gazembernek titulálva, neves orvosokat mozdítottak el állásukból, megfélemlítve ezzel a
többieket is. Ez volt az egészségügyi reformnak nevezett valami
elsõ lépcsõfoka. A szakma sorra
kapta a pofonokat, amelyek értelmetlenek és felháborítóak voltak. Aztán jött a reform többi
eleme, a vizitdíj, a kórházi napidíj, s nem értettük, hogy ezt miért kell csinálni. Merthogy az
országban él két-két és félmillió
szegény ember – a számot nem
én mondom, hanem Ferge Zsuzsa, aki ugye, jobboldali elhajlással nem nagyon vádolható. A
minap el is akarták hallgattatni,
kitüntetést kapott. Ám miután a
miniszterelnök átadta az elismerést, Ferge Zsuzsa a mikrofonhoz lépett, s azt mondta: azért
azt a reformot mégis vissza kellene vonni. Mert nézzük csak, mi
történt a szegény emberekkel? A
vizitdíj miatt inkább nem men-

nek el orvoshoz, ha mégis, akkor
meg már gyakran késõ, ezt hallom országszerte. Eszetlen, érthetetlen, szakmailag átgondolatlan intézkedések tömegét értük
meg. Aztán jött a kórházak átalakítása, amit úgy hívtak, hogy
kórházfejlesztés, bár találóbb
lett volna a kórház-visszafejlesztés, mert ennek során rengeteg
ágyat szüntettek meg, s több
kórházat lemészároltak. Most
pedig a kórházak után elérkeztünk a társadalombiztosítás
meggyilkolásához is. Hatalmas
társadalmi feszültségekhez vezethet a kormánykoalíció által
tervezett üzleti biztosítós rendszer. Mert mit tesz majd a biztosító? Betegutakat fog tervezni,
betegellátást szervez, volumenkorlátot, gyógyító eljárásrendeket határoz meg. Ennek során
pedig egyértelmûen arra törekszik majd, hogy minél kisebb legyen a kiadásuk, s minél nagyobb a bevételük. Emellett a mi
pénzünkbõl építik fel majd az
irodáikat, az informatikai rendszereiket, s mivel az ellátásszervezéshez nem értenek, így az azt
végzõ szakértõ csoportokat is
velünk fizettetik meg. De ezért
nem a befektetõk a hibásak, õk
nem tehetnek arról, hogy haszonra akarnak szert tenni, ilyen
a természetük. Mivel az MSZP
és az SZDSZ összesen hatvan
módosító indítványt nyújtott be
a törvényjavaslat kapcsán, még
nem tudjuk pontosan, mi lesz,
egyelõre csak annyi biztos, hogy
ha az egészségbiztosítás magánkézbe kerül, az nem jelent jót a
betegek számára, akik a terhek
emelkedése és a várólisták növekedése mellett kevesebb gyógyító szolgáltatást vehetnek majd
igénybe.
Horváth Attila

Nyílt levél városunk kormánypárti országgyûlési képviselõihez:
Tisztelt Képviselõ Urak!
A felmérések szerint a magyar társadalom többsége - pártszimpátiától függetlenül - ragaszkodik a szolidaritási alapelvû társadalombiztosításhoz és elutasítja privatizációját.
Mi négy évente választunk, Önöknek, képviselõknek a december
17-i parlamenti végszavazáson kell választaniuk.
Ezúton hívjuk fel Önöket: figyelemmel kísérjük döntésüket, hogy
a választópolgárok akaratát vagy a miniszterelnök akaratát képviselik-e?
Nagykanizsa 2007. december 7.
Nagykanizsai Polgári Egyesület
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December 20-ig látható Ekler
László építész, természetfotós
Túl a város zaján címû fotókiállítása a Hevesi Sándor Általános Iskola galériájában. A kiállítást Lehota M. János esztéta,
egyetemi tanársegéd nyitotta
meg. Lelkileg felüdítõ estét
szerzett Lengyák István tanár a
zenés, vetített képes összeállításával, melyben fotókhoz illõ
költeményeket olvasott fel. A
mûsorban
közremûködött
Pávlicz Erika, Smideliusz Csaba, valamint a Tungsram Hevesi
Sándor Versmondó Körének
tagjai, Bánhidi Veronika, Miksó
Nóra, Illés Evelin és Csákvári
Tímea.
B.E.

Évadzáró
A 60. születésnapját ünneplõ
Olajbányász Fúvószenekar a
hét végén tartotta évadzáró jubileumi hangversenyét a HSMK
Farkas Ferenc termében.
A zenekar megszervezése
1946-ban kezdõdött. 1947. május
1-ig, az igazi születésnapig – a
hangszerek beszerzésétõl kezdve
– sok volt a teendõjük, de a zenekar hamar belopta magát a zenekedvelõ közönség szívébe. 2002tõl a Kanizsa Fúvós Egyesület
keretei között mûködnek. KissPlánder Krisztina elnök múltidézése után a koncert fúvós- és hagyományos indulókkal kezdõdött,
majd a tánc világába is elkalauzolták a közönséget, felajánlva a
terem szabadon maradt parkettjét
a táncra.
B.E.
December 17-én 16 órakor a
Hotel Centrál Étteremben ünnepélyes keretek között mutatják
be Bakonyi Erzsébet – Deregi
László: Köztéri alkotások Nagykanizsán címû könyvét.
A rendezvényt Marton István
polgármester nyitja meg, a
könyvismeretõt Balogh László,
az OKISB elnöke.

Fotó: Bakonyi Erzsébet

Túl a város
zaján

Kodály-h
hét
Kodály Zoltán zeneszerzõ,
zenepedagógus mellszobrának
avatójával és emlékkiállítás
megnyitójával vette kezdetét a
Kodály-hét a VOKE Kodály
Zoltán Mûvelõdési Házban.
Szmodics Józsefné, a hivatal
Mûvelõdési és Sportosztályának
vezetõje ünnepi köszöntõjében
kiemelte:
– Az idén kettõs Kodály-évfordulót ünneplünk. Az emlékév hivatalosan március 3-án, a zeneszerzõ halálának 40. évfordulóján
kezdõdött, és születésének 125.
évfordulóján december 16-án zárul. Országosan és nemzetközi
szinten is méltó módon emlékeztek
meg a XX. század kiemelkedõ zeneszerzõjérõl, népzenekutatójáról,
zenepedagógusáról. Mit is jelent
számunkra Kodály Zoltán mun-

kássága? – A legfontosabb, hogy
mûveivel és fõként zenepedagógiai munkáival hozzájárult ahhoz,
hogy Magyarországot komolyzenei nagyhatalomnak tekintse a világ. A Kodály Emlékhéttel a mûvelõdési ház méltó módon tiszteleg a kiváló zeneszerzõ emlékének
– folytatta Szmodics Józsefné.
Õrizzük ezt a Kodály által feltárt
õsi kincset, hiszen semmi nem hat
ránk olyan mélyen, mint az emberi hang. A közös éneklés összetartó ereje, személyiséget formáló és
lelket gyönyörködtetõ mivolta
nem vitatható. „Európa nem arra
kíváncsi, hogyan utánozzuk, hanem arra, amit mi – Magyarország adhatunk hozzá az európai
kultúrához” – mondta Kodály
Zoltán. Õ megtette, most már rajtunk múlik, hogy mit és hogyan
örökítünk tovább – mondta befejezésül, majd Kámánné Szép Terézia intézményigazgatóval leleplezték Kodály Zoltán mellszob-

KARÁCSONYI KONCERT
A Batthyány Lajos Gimnázium hagyományos Karácsonyi
koncertjét 2007. december 20-á
án 18 órakor
a Medgyaszay Házban tartja.
Fellépnek:
Virág Benedek Ifjúsági Vegyeskar - vezényel: Cseke József, Kicsinyek kórusa - vezényel: Bagarusné Szabó Katalin, Nagykanizsai Ifjúsági
Szimfónikus Zenekar, Jakobovics Árpád zenekarvezetõ - vezényel: Cseke
József, Zongorakísérõ: Martonné Németh Mária
Vendégfellépõk: Bartók Béla Zenemûvészeti Szakközépiskola (Budapest)
növendékei és a Farkas Ferenc Zeneiskola tanárai
Az est szólistái: Bagarusné Szabó Katalin (zongora), Gróf Katalin (zongora),
Baki Andrea (fuvola), Fekete Melinda (szaxofon), Baráth Adrienn (zongora),
Jakobovics Árpád (hegedû), Jeszenõi Emese (hegedû), Katz Rudolfné
(zongora)
Versmondók: Horváth Bálint, Kovács Zsolt
Mûsoron: Kodály Zoltán, Erkel Ferenc, Bárdos Lajos, G. Fauré, W. A. Mozart, F. Gruber, Farkas Ferenc, G. F. Händel kórusmûvei, illetve J. Haydn, W.
A. Mozart, L. van Beethoven, Kodály Zoltán zenekari mûvei

A belépés mindenki számára ingyenes!
A koncert szünetében karácsonyi finomságokkal és teával várjuk
kedves Vendégeinket a Medgyaszay Ház elõterében!

rát, Csávás Csaba szobrászmûvész alkotását.
A Kodály Zoltán emlékkiállítást Kocsis Katalin, a Halis István
Városi Könyvtár zenei részlegének vezetõje nyitotta meg.
Élménydús elõadásában Kodály
által gyûjtött népdalok is elhangzottak. Az ünnepségen közremûködött a Kodály Zoltán Vasutas
Énekkar és Kollár Judit elõadómûvész.
A keddi programban Kodály
Zoltán Háry János címû daljátékát tekinthették meg az érdeklõdõk. Csütörtökön zenei vetélkedõt szervezett az intézmény Kocsis Katalin vezetésével. A Kodály-hét Ünnepi Gálamûsorral
zárul szombaton este 18 órakor.
Ünnepi köszöntõt mond: Dr.
Lauter Éva, a Balassi Bálint Kulturális Intézet fõigazgatója, Cseresnyés Péter alpolgármester, országgyûlési képviselõ, Kovács
Kálmán, a Környezetvédelmi és
Vízügyi Minisztérium államtitkára, országgyûlési képviselõ. Az
állófogadáson Göndör István országgyûlési képviselõ mond pohárköszöntõt. Közremûködik: A
Parlament kórusa, a Szená-Torok,
Nagykanizsa Város Vegyeskara, a
Mondschein Vonósnégyes, a Kodály Zoltán Vasutas Énekkar és
Kollár Judit elõadómûvész. A
Kodály-hét rendezvényeinek háziasszonyi teendõit Kámánné
Szép Terézia intézményvezetõ
látja el.
Bakonyi Erzsébet

Szilveszter 2007.
A Miklósfai Általános Iskola
Szülõi Munkaközössége
és Alapítványa
2007. december 31-én
(hétfõn)
ÓÉV BÚCSÚZTATÓ BÁLT
rendez az
iskola tornatermében.
Zene: Simon és Simon
Belépõjegy: 5000 Ft
(aperitif, vacsora, pezsgõ, mûsor)
A tombolán EXTRA nyeremények!

BELÉPÕK
IGÉNYELHETÕK:
 az iskolában: 536-950
 Koncz Tivadarné: 315-893
 Király Tiborné: 316-322
telefonszámokon
A bál bevételét az iskola
fejlesztésére fordítjuk

Kanizsa – Gazdaság
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Fotó: Bakonyi Erzsébet

Tíz éves a Vásárcsarnok A Volksbank vezeti
a város számláit

A Vásárcsarnok, hivatalos nevén a Csarnok Üzletház fennállásának tíz éves évfordulóján
ünnepi találkozót szervezett az
üzletház Intézõ Bizottsága.
Az épület Pelényi Gyula terve
alapján a helyi önkormányzat és a
vállalkozó kereskedõk anyagi
összefogásával épült 1997-ben.
Azóta a város leglátogatottabb
kereskedelmi egységévé vált –
hangsúlyozta visszatekintésében
Rózsás Károly, az IB elnöke.
– Az üzletház fõ profilját az 1700
négyzetméteres kosaras piac képezi, amely mellett 105 különbözõ üzlet mûködik. Sok ellenlábasa volt
tervezésének, felépítésének, de az
elmúlt tíz év igazolta a várakozásokat. A kosaras piac jól üzemel, a
nagyvásárok látogatottak, és népszerû a vasárnaponkénti bolhapiac
is. A kezdetben nagynak tûnt elárusító részek és a piacrész lassan kinövik az üzletházat. Eddig a karbantartásra keveset kellett költeni,
a berendezések egy részét azonban
a még jobb mûködés érdekében
cserélni kell. A nyílászáróknál, a
homlokzatnál beázás tapasztalható, ezeket ki kell javítani, és szükséges a Csarnok házirendjének újbóli
szabályozása is. A kihívás egyre
nagyobb – mondta Rózsás Károly,
majd így folytatta: – Az elmúlt tíz
évben a város kereskedelme jelentõs változásokon ment át, a nagy
áruházak megjelenése aggodalommal töltötte el a kereskedõiket. A
ház tulajdonosai, kereskedõi büszkék lehetnek rá, hogy kínálatukkal,
áraikkal és még több munkával
konkurenciái lettek ezeknek a tehetõs kereskedelmi egységeknek.
Cseresnyés Péter beszédében a
jelennel és a jövõvel foglalkozott,
de elõtte felvázolta, mi fáj neki
akkor, amikor a belváros átstruk-

turálódását látja. Nagykanizsán
megjelentek azok a cégek, akik
elsõsorban a város szélére települtek ki, és óriási vásárlótömeget
vonzottak magukhoz. A belváros
ezáltal kezd kiürülni. Marton István polgármesterrel együtt közös
céljuk, hogy ezen változtassanak.
– Az elmúlt egy évben némi változás történt az önkormányzat és a
Vásárcsarnok együttmûködése terén – folytatta az alpolgármester. –
Azt szeretnénk, hogy párbeszéd
alakuljon ki az önkormányzat valamint az itteni tulajdonosok és
bérlõk között mindkét fél hasznára.
Végezetül a csarnok felépítésében érdemeket szerzett Palotás Tibor a karácsony közeledtével egy
szimbolikus ajándékot adott át
Marton István polgármesternek.
B.E.

A Magyarországi Volksbank
Zrt. elnyerte Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzatának számlavezetését. A közbeszerzési eljárásnak megfelelõen
a Bank vállalta 1,1 Mrd forint
összegben folyószámlahitel, valamint likvid hitel nyújtását is.
– Nagy örömünkre szolgál,
hogy Nagykanizsa városa a Volksbank mellett döntött, így mi lehetünk ennek a dinamikusan fejlõdõ
dél-nyugat magyarországi városnak a számlavezetõ bankja –
mondta Skonda Mária a Magyarországi Volksbank Zrt. vezérigazgató helyettese, a két fél megállapodását hivatalossá tevõ dokumentum aláírásakor.
A ceremónián részt vett Marton
István Nagykanizsa polgármestere, aki a több mint 20 milliárd forintos költségvetésû önkormányzat vezetõjeként látta el aláírásával a szerzõdést.
Nagykanizsa, mint a Nagykanizsai Kistérség központja számos
gazdasági és történelmi értékkel
rendelkezik, amely az Adriai-tenger hazai „kapujaként” jelentõs
logisztikai szerepet tölt be a megyében, valamint az érintetlen természeti környezete és termálvíz
forrásai vonzó turisztikai célponttá teszik. Nagykanizsának a régióban betöltött szerepét erõsíti, hogy

egyaránt közel fekszik Ausztriához, Szlovéniához és Horvátországhoz. A Volksbank a fent említett országok mindegyikében jelen
van, így a város és a Bank közti
szerzõdés mindkét félnek kiváló
alapot nyújthat a regionális jelenlét, valamint a gazdasági növekedés erõsítéséhez is.
Tervszerû fejlesztési és terjeszkedési politikával a térséghez tartozó Zala megyében a Magyarországi Volksbank Zrt. hat fiókkal –
Nagykanizsán két fiókkal – képviselteti magát a térségben. Így a
város és a Bank közötti szerzõdés
mindkét félnek kiváló alapot
nyújthat a regionális jelenlét erõsítéséhez is.
A Volksbank partner kíván lenni a szûkebb környezet, a kistérség és a város környékének felemelkedésében is. Jelenleg Nagykanizsa vonzáskörzetében tizennégy önkormányzat részére vezet
számlát és nyújt pénzügyi szolgáltatást valamint tanácsadást. Az
önkormányzati beruházások finanszírozásán túl számlavezetéssel és speciális befektetési konstrukciókkal áll ügyfelei rendelkezésére.
A Magyarországi Volksbank
Zrt. mindent megtesz azért, hogy
magas szintû szolgáltatásaival
hozzájáruljon Nagykanizsa fejlõdéséhez és sikeres mûködéséhez.
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vér II., Baj Balázs III., Tóth Dávid
V., 42 kg Csonka Richárd I., 44 kg
Tarnai Kata III., 46 kg Kardics
Konrád III., 50 kg Kulik Károly II.,
+60 kg Lukovits Balázs II. U-15:
42 kg Csonka Richárd II., Kardics
Konrád III., 44 kg Dabi Zsófia III.,
46 kg Pintér Péter II., Kulik Károly
IV., 48 kg Horváth Tamara III., 55
kg Herczeg Péter V., 63 kg Aczél
Éva III., 73 kg Lukovits Balázs I.
U-17: 50 kg Pintér Péter II., 55 kg
Korcsmáros Ádám IV., 57 kg
Mihovics Szabina I. U-20: 52 kg
Mihovics Szabina I., 57 kg
Mihovics Szabina I., Zakál Mónika

Nemzetközi Mikulás Kupa kilencedszer
Az NTE 1866. MÁV Rt. Judo
Szakosztály – a Polgármesteri
Hivatal és a Jigoro Kano Judo
Alapítvány támogatásával – immár kilencedik alkalommal rendezte meg idén a Nemzteközi
Mikulás Kupa Judo Versenyt.
Három ország (Szlovénia, Románia, Magyarország) tizennégy
klubjából kétszázharmincöt versenyzõ mérlegelt be az egész
napos versenyre. Mohács, Siklós, Egerág, Barcs, Nagyatád,
Kaposvár, Budapest, Veszprém,
Pápa és természetesen Nagykanizsa is képviseltette magát.
A rendezvényt a Honvéd Kaszinó modern tánccsoportja
nyitotta. A Himnusz hangjait
követõen Marton István polgármester, majd az NTE 1866. nevében Mester József köszöntõ

II., 60 kg Kisjós Dávid III., 63 kg
Zakál Mónika IV., 73 kg Gaál András III., 86 kg Wilheim Dávid II.,
100 kg Ferenczi Miklós I.
E helyezések pontértékeinek
köszönhetõen a csapatversenyben
254 pontot összegyûjtve az NTE
1866. csapata végzett az elsõ helyen, így õket illette a gyõztesnek
járó csapatkupa. Második a romániai Focsan 187 ponttal, harmadik Kaposvár 154 ponttal, negyedik az UTE Budapest 112 ponttal,
és végül ötödik Barcs csapata lett
100 ponttal. Minden csapat legjobbja különdíjat vehetett át, az
NTE tagjai közül öten voltak érdemesek erre a címre: Csonka Richárd, Lukovits Balázs, Pintér
Péter, Huszár Martin, Mihovics
Szabina és Horváth Ádám.

szavaival vette kezdettét a versenyzés.
Színvonalas, kemény mérkõzéseket láthattak az érdeklõdõk.
Az NTE 1866-ot harminc fiatal képviselte, harminckilenc korilletve súlycsoportban. Harmincöt
érmet szereztek, közülük tizenegy arany, tíz ezüst és tizennégy
bronz. Összesen negyvenegy,
pontot érõ helyezést értek el.
Többen indultak magasabb súly-,
illetve korcsoportban is.
Eredmények. U-10: 20 kg
Vugrinecz Alex I., 22 kg Sólyomvári Dávid I., Nagy Veronika III., 26
kg Nagy Gergely III., 32 kg Szûcs
László II., 35 kg Vígh Máté III., 38
kg Horváth Ádám I., 41 kg Borjús
Gergõ III. U-11: 34 kg Horváth
Ádám II., Huszár Martin III., 42 kg
Szûcs Márton IV. U-13: 30 kg Huszár Martin I., 38 kg Csöndör Oli-



Mikulásgyár a Plazában

Fotó: Bakonyi Erzsébet

December 16-áig mûködik a
Mikulásgyár a Plazában.
– Tavaly rengeteg játékot, ajándékot és ruhát kaptak – mondta el
Antal Istvánné a Magyar Vöröskereszt nagykanizsai szervezetének
titkára. – Ruhagyûjtés egész éven
át folyamatosan történik, tehát ruhanemû van bõven. Élelmiszerre
és tisztálkodási szerekre azonban
nagy igény mutatkozik. Kérik a lakosságot, akinek módjában áll, és
a szeretet ünnepén a rászorulóknak is tudna segíteni, keresse fel a
vöröskereszt
aktivistáit
a
Plazában. A szökõkút mellett felállított Mikulásgyárban 10 órától 20
óráig leadhatják adományaikat.
Az ajándékcsomagokat december
22-én szombaton délelõtt osztják
ki a Vöröskereszt Sugár út 28.
szám alatt lévõ irodájában.

Mindörökké
Mikulás
December 8-án 16 és 19 órától tekinthették meg az érdeklõdõk a Hevesi Sándor Mûvelõdési Központ színháztermében a
Nagykanizsai Ifjúsági Fúvószenekar Mikulás Show-ját a Kanizsai Zeneiskoláért Alapítvány
szervezésében.
A swing-tõl a rock’n roll-ig
ívelõ zenés idõutazásban közremûködtek a NIF, a Farkas Ferenc
Zene és Aranymetszés Mûvészeti
Iskola Utánpótlás Fúvószenekara,
valamint a Premier Táncklub. A
rendezvény sztárvendégei a Mikulás és barátai voltak. Az idõgépet
Tatár Csaba és Takács Dániel
mûködtette.
December 23-án 18 órakor
ismét fellép a HSMK-ban a NIF
és a Balaton Mk.
B.E.

Ajándék
a Rendõr
Mikulástól
Nemcsak a hagyományos, fehér szakállú öreg Mikulás bácsi,
hanem Rendõr Mikulás is járt december 6-án a város több iskolájában, így a Palini és a Péterfy
Sándor Általános Iskolában is.
A Nagykanizsai Rendõrkapitányság Balesetmegelõzési szolgálata a gyermekek biztonságos
közlekedésre nevelését célzó, játékos osztályfõnöki órákat szervezett az intézmények 1. és 2. évfolyamos diákjai részére. Ezúttal
a rendõrség ajándékosztó Mikulása kíséretében.
B.E.
Királyi Karácsonyi Koncert. December 16-án 17 órakor a szepetneki
Királyi Pál ÁMK-ban kerül sor a
község karácsonyi koncertjére, ahol
fellépnek az óvodások és diákok, a
Nefelejcs Nyugdíjas Egyesület, a
Kórus Veseli Horvát, Kollár Judit
elõadómûvész, Kollonay Zoltán zongoramûvész, és a Királyi Kórus.
Vezényel: Kollonay Krisztina.
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Horoszkóp
III.21.–IV.19. Kos
Sok tennivaló nyomja a vállát, de a karácsonyi ünnepek beköszöntével eljön a
megnyugvás ideje is. Ha döntenie kell
bizonyos dolgokban, ne hallgasson másokra, legyen önmaga.

IV.20.–V.20. Bika
Úgy érzi sok energiát gyûjtött össze az elmúlt hetekben. Most itt az ideje, hogy
mindezt kamatoztassa, hiszen elkel a segítség a családja körében. Érzelmi életében is csillantsa meg a vonzóbb oldalát.

V.21.–VI.21. Ikrek
Ha nyitott szemmel jár barátai körében, új
munkalehetõségre is lelhet. Törekedjen a
biztonságra. Ha magányos, bátran elfogadhat meghívásokat, nem kell mindjárt a kudarcra gondolnia.

VI.22.–VII.22. Rák
Nyugalomra és harmóniára számíthat
ezekben a napokban. Úgy látszik, a szeretet ünnepének közeledtével megjavul a
világ. Használja ki mindezt, gyûjtsön
sok erõt, energiát a késõbbiekre.

VII.23.–VIII.22. Oroszlán
Jó emberi kapcsolataira szüksége lehet a
napokban, de ne feledje, jót csak akkor
várhat, ha ön is jót tesz. Az elmúlt hetek
kudarcai még mindig visszatérnek, de legyen ön az erõsebb, gyõzze le õket.

VIII.23.–IX.22. Szûz
Anyagi gyarapodást jelentõ lehetõségeket
nyújthat a hét. Találkozásai új munkalehetõség reményét is felcsillantják. A kiegyensúlyozott, ám magányos Szûzek könnyedén felhívhatják magukra a párkeresõk figyelmét.

IX.23.–X.22. Mérleg
Sokféle történés leköti a figyelmét, ezért
nem tudja jól kifejezni az érzelmeit. Ha figyelmes, megértésre találhat környezetében. Szívügyek terén ideje lenne kikötni
végre egy biztonságot nyújtó szigeten.

X.23.–XI.22. Skorpió
Szerencsés embernek mondhatja magát,
hiszen a sors tálcán kínálja ön számára a
lehetõségeket. Ha akarja, partnerét is viszszahódíthatja, egyet azonban ne feledjen.
Lélek nélkül hosszú távon nem megy.

XI.23.–XII.21. Nyilas
Nyugtalan. Úgy érzi, valaki nem akarja a
környezetében, hogy jól érezze magát, de
vajon mi az oka? A választ ugyan nem tudja
magának megfogalmazni, de ha kitartóan
gondolkodik, a Plútó bolygó majd segít.

XII.22.–I.20. Bak
Egy hétvégi váratlan találkozás jelentõs
változást hozhat életében. Jól tudja, önnek a boldogság mindig erõt ad. Használja ki a sorsnak ezt a pénzben nem
mérhetõ ajándékát, amíg lehet.

I.21.–II.19. Vízöntõ
Csendre és nyugalomra vágyik, de nem
sikerül elérnie. Halaszthatatlan dolgait
intézze el, és máris fellélegezhet, jobb
lesz a közérzete. Párkapcsolata is kiegyensúlyozottabbá válhat ez által.

II.20.–III.20. Halak
Tettvágya és szellemessége meggyõzheti
a családját arról, hogy amit elképzelt közös jövõjük gazdagítása érdekében, azt
meg is tudja valósítani. Ha még szingli,
gyakrabban mozduljon ki.
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Belvárosban 800 m2-es építési terület eladó. Társasház építésésre kiválóan alkalmas. Érd.: 30/227-3294
(6040K)
Platánsoron kétszobás, II. emeleti,
szép állapotú lakás eladó. Érd.:
30/448-6072 (6086K)
Nk-án a Deák tér 10. szám alatt tetõtéri, azonnal beköltözhetõ, új, 46 m2es + galériás, turbókazános, kétszobás
lakás 9,99 millióért eladó, akár önrész
nélkül is. Érd.: 30/901-9013 (6078K)
Nagybakónakon
kétszobás
családi ház nagy telekkel eladó.
Érd.: 20 óra után a 93/315-559
(6099K)
Nk-án Csengery u. elején 57 m2es, 2,5 szobás, jó állapotú, III. emeleti lakás 9,5 millió Ft-ért eladó.
Érd.: 30/348-9669 (6100K)
Szép természeti környezetben, kicsi szõlõbirtok olcsón eladó. Érd.: 20
óra után a 93/315-559-es telefonszámon. (6101K)
Borsfán (a bázakerettyei, letenyei
strandfürdõhöz közel) 100 m2-es családi ház akácossal, kis kerttel eladó.
Nagykanizsai lakáscsere érdekel.
Irányár: 3,9 millió Ft. Érd.: 06-30650-8534, este: 93-329-544 (6108K)
Belvárosban (Csengery út elején)
garázs eladó. Érd.: 20/446-2968
(6112K)
Szentgyörgyvári hegyen 600
négyszögöl területen, 42 m2-es lakha-
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tó épület (fürdõszobás) eladó. Irányár:
2,5 millió Ft. Érd.: 20/260-8057
(6126K)
Nk-án a Berzsenyi utcában háromszobás, I. emelet, egyedi fûtésû lakás
eladó. Érd.: 30/527-2002 (6127K)
Nk-án bejáratott üzlethelyiség kiadó vagy eladó! Két terem (72+12
m2), raktárhelyiség, mellékhelyiségek. Érd.: 30/227-3294 (6111K)

BÉRLET
Egy szobás lakás 20.000 Ft/hó-ért
a belvárosban kiadó. Irodának is alkalmas. Kaució szükséges! Érd.:
20/805-2950 (6132K)
Nk-án az Izzóhoz közel III.
emeleti, egyedi gázas, részben
bútorozott, kétszobás lakás hosszú
távra kiadó. Kaució szükséges! Tel.:
20/2215-571 (6133K)

Ingyen pendrive! Vásárláskor, karácsonyig minden vásárlónk ajándékot
kap. Érdemes bejönni! PC-k garanciával
15.000 Ft-tól. Márkás használt számítógépek boltja Nagykanizsa, Erzsébet tér
19-20. (6134K)

ÁLLÁS
Érettségizõknek azonnali munkalehetõséget kínálok! Tel.: 30/551-9841
(6128K)

VEGYES
Fa esztergagép eladó. Érd.:
93/315-861, 30/851-7255 (6125K)
SLÉSINGER régi kecskelábú

fémeszterga, faesztergává is átalakítható villanymotor nélkül, esztergakésekkel, fúrókkal és egyéb tartozékokkal eladó. Súly 300-400 kg. Irányár:
45.000 Ft. Tel.: 30/321-1610 (6130K)
EMCO 7-es faesztergagép másolóval, tartozékokkal, késekkel,
mérõ eszközökkel eladó. Irányár:
125.000 Ft. Tel.: 30/321-1610
(6131K)
Ne dobja ki! Készpénzért vásárolok régi dísz- és használati tárgyakat, régi parasztbútorokat, festményeket, porcelánokat, régi könyveket valamint újságokat, stb. Érd.:
20/555-3014 (6135K)

JÁRMÛ
Daewoo Matíz 5 éves, ezüstmetál,
megkímélt állapotban eladó. Érd.:
93/315-861, 30/851-7255 (6123K)

SZOLGÁLTATÁS
12 kg-ot fogytam nyolc hét alatt
egészségesen, maradandóan, éhezés és
koplalás nélkül. Hívjon, hogy segíthessek! Tel.: 70/779-3325 (6129K)
Számítógép karbantartást, vírusirtást vállalok. A karácsonyi számítógépvásárlás elõtt kérje ki tanácsomat! Tel.: 30/556-7311

December 14. 17 óra
"TÉRKÉPEK VILÁGA
A VILÁG TÉRKÉPEI"
a Magyar Földrajzi Társaság
zalai osztályának szervezésében
Megtekinthetõ: december 22-éig
December 14 19.30 óra
A RADIOAKTÍV ZENEKAR
AKUSZTIKUS KONCERTJE
Belépõdíj: 400 Ft.
December 15. 16 óra
TÁNCHÁZ
Vezeti: Vizeli Dezsõ, a Kanizsa
Táncegyüttes mûvészeti
vezetõje. A belépés díjtalan
December 15. 18 óra,
December 16. 15 óra

"Vándorol a Hold az égen"
A TÜTTÕ JÁNOS
NÓTAKLUB GÁLAMÛSORA
December 20. 19 óra
ANIMA KARÁCSONYI
GOSPEL KONCERT
Belépõdíj: elõvételben 1500 Ft,
a helyszínen 2000 Ft
December 21. 18 óra
KANIZSAI HELIKON
KOVÁCS SZILVIA ESTJE.
Belépõdíj: 500 Ft
December 22. 14 óra
KARÁCSONYI ÁTSZÓHÁZ
December 31.
SZILVESZTER A HSMK-ban

Állás
A Nyugat-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ Nagykanizsai Regionális Kirendeltsége az alábbi szakmákban, illetve munkakörökben kínál elhelyezkedési lehetõséget:
CNC esztergályos
szakirányú
100.000 – 120.000 Ft
forgácsoló
szakirányú
80.000 – 100.000 Ft
erõsáramú villanyszerelõ
szakirányú
170.000 Ft
kertész-karbantartó
szakirányú
80.000 – 100.000 Ft
varrómunkás
szakirányú
80.000 Ft
pincér (német nyelvismeret)
szakirányú
90.000 Ft
cukrász
szakirányú
65.500 Ft
mérlegképes könyvelõ
szakirányú
megegyezés szerint
varrodai betanított munkás
8. általános
80.000 – 100.000 Ft
gépésztechnikus
technikum
80.000 – 100.000 Ft
villamosipari-technikus
technikum
200.000 Ft
recepció-vezetõ
fõiskola
100.000 Ft
pénzügyi tanácsadó
fõiskola
100.000 – 200.000 Ft
munkaügyi ügyintézõ
fõiskola
megegyezés szerint
gyengeáramú villamosmérnök
egyetem
300.000 Ft
Bõvebb felvilágosítást a munkahelyi ajánlatokról a Nyugat-Dunántúli Regionális Munkaügyi Központ Nagykanizsai Regionális Kirendeltségén
(Nagykanizsa, Fõ út 24. szám) alatt adunk, vagy a http://www.nyugatrmk.hu
Ügyfélfogadási idõ: hétfõ–kedd–csütörtök: 8.00–12.00
és 13.00–15.00 óra között, péntek: 8.00–12.00 óra
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Európai tizedik, most bajnoki második Elkerülik a
sikerek

Lassan hajazik a tavalyi szezonra a sakkozók mostani csapatbajnoksága,
hiszen
az
Aquaprofit NTSK együttese
négy forduló után már 5,5 pontos hátrányban van a listavezetõ
egerszegi Csutival szemben. A
legutóbbi fordulóban ráadásul a
kanizsaiak azt a Paksot fogadták,
mely mögöttük a harmadik helyen tanyázott, vagyis igazi
rangadóra volt kilátás. Nos, a
rangadó az is volt, csupán a vendéglátók keserû szájízzel kelhettek fel az asztalok mellõl, mivel
a vendégek végül 7:5-re nyertek.
Pedig nem szokványosan kezdõdött a vasárnapi mérkõzés, hiszen elõzõ nap Marton István
polgármester és a csapat vezetõi,
szponzorai méltatták egy fogadás keretében a bajnokcsapat
Törökországban elért európai sikerét, remélve, hogy a gyõztes

hangulat átragad majd a szezon
további részére is. Másnap aztán
befutott Polgár Judit is, hogy elsõtáblásként a presztízsmeccsen
az Aquaprofit vezére legyen, de
úgy tûnik, az ellenfelek vele
szemben minden lépést alaposan
megfontolnak. Nem is jutott tovább döntetlennél Berkessel
szemben, de volt ennél nagyobb
gond is a kanizsaiak soraiban.
Nevezetesen
Lupulescu
verseéget szenvedett, de sajnos
ezt másolta Bánusz és Krizsány
is, ami el is döntötte a meccs
sorsát. Ugyanakkor az Atomerõmû nem rossz egység, s ezt már
az elõzõ években is bizonyította.
Külön érdekessége volt a mérkõzésnek Vajda Szidónia paksi színekben történõ játéka, hiszen
legutóbb még a kanizsaiak kötelékébe tartozott, most pedig ellenfélként Szabóval remizett. S

hogy a statisztikusoknak is szolgáljunk
érdekességgel,
az
Aquaprofit másfél esztendõ után
kapott ki riválistól, s mit mondjunk, nem épp a legjobbkor… A
bajnokságban a Csuti vezet 33
ponttal, második az Aquaprofit
27,5-tel, harmadik a Paks gárdája 26,5 egységgel. Látható tehát,
hogy az egyik ellenlábas két
pontot hozott a dél-zalaiakon,
míg a Csuti további fél ponttal
növelte elõnyét úgy, hogy kikapott Szombathelyen. A következõ kör a veszett fejsze nyelének
keresése jegyében zajlik az
Aquaprofitnál, hiszen december
16-án a fõvárosban a Vasas ellen
mérkõznek. Bár, azt is tudjuk, a
sakk csapatbajnokságban nincs
lehetetlen, s erre az elmúlt szezon volt a legjobb példa…

pontot. Az NTE együttesének
góljait Cserfõ és Visnovics szerezte. A piros-kékek összesített
eredménysora szerint az õszi
idényben 23 pontot szereztek és
33-31-es gólkülönbséggel zártak.

A Kanizsa KK DKG - East férfi NB I B-s kosárlabda csapatát
az utóbbi hetekben elkerülik a sikerek, mivel hazai pályán és vendégként is meghajolni volt kénytelen az ellenfelek nagyobb tudása elõtt.
A kanizsai csarnokban a kaposvári Meló Diák KK ellen
mérkõztek, s az elsõ két negyedben jól is tartották magukat a hazaiak, mi több, a KKK még a vezetést is magáénak tudhatta (4339). Aztán szép lassan beindulni
látszott a somogyi henger, s a
vendégek fokozatosan felõrölték
Kasza Dánielék ellenállását. Ezúttal szétesõen kosárlabdázott a
Kanizsa, aminek egyik jele volt
a rengeteg eladott labda. Ennek
egyenes következménye lett aztán, hogy végül 85-73-ra alulmaradtak a tavalyi szezonban itthon
biztosan felülmúlt ellenlábassal
szemben Kovács Nándor kosarasai, amit a tréner vesszõfutásuk
további folytatásaként kommentált. Következõ mérkõzésük a
dél-zalaiakat Sopronba szólította, ahol a nagy múltú, igaz jó
ideje már csupán másodosztályú
SMAFC-cal mérkõztek. A soproni második számú férfi kosárcsapat találkozójára mintegy kétszáz nézõ látogatott ki, s láthatta, hogy soká nem hagy kétséget
afelõl, melyik gárda nyerheti a
találkozót. Már az elsõ negyed
hazai hármasai megadták az
alaphangot (28-21), bár Murvaiék nem adták fel, hiszen még
37-36-ot is mutatott az eredményjelzõ a második negyedben. Ez azonban annyira felemésztette erejüket, hogy képtelenek voltak átlendülni a holtponton, s ezek után szép lassan
elúszott a hajó. A találkozó krónikájához tartozik, hogy elõször
lépett pályára kanizsai színekben
a Zalaegerszegrõl igazolt Weisz
András, aki remélhetõleg erõsítést jelent majd a jövõben a
KKK számára. Az edzõ, Kovács
Nándor gyorsnyilatkozata a 10173-ra elveszített mérkõzés után
így hangzott: Elsõ félidei játékunk okán látszik a fény az alagút végén.

P.L.

P.L.

Polgár László

Egy kosárlabda-m
mérkõzés kapcsán
Még mielõtt nagy okosságokat
papírra vetnénk, érdemes megjegyezni, továbbra sem tudni, a kosárlabda kanizsai szimpatizánsainak mikor lenne érdemes mérkõzést rendezni.
A Kanizsai Vadmacskák SE
legutóbbi nõi NB I A-csoportos
meccsét ugyanis ismét pénteki
idõpontban rendezték, de fájó
volt (már nem elõször) látni,
hogy a közeli hozzátartozókon és
az utánpótlás együttesek tagjain
kívül úgymond ismeretlen arcot
nem igazán lehetett felfedezni a
lelátón. Minden bizonnyal már a
kanizsai nõi kosárlabdára is akkor hivatkoznának sajnálkozóan,
amikor ne adj’ Isten már a múltba veszne, s csupán nosztalgiázni
lehetne az NB I A-csoportos szereplés fölött. Természetesen, nem
állítjuk, hogy a Szolnoki NKK
csapata igazán nézõcsalogató lett
volna, de nagy a gyanúnk, hogy
már egy Pécs, vagy Sopron sem
mozgatna meg nagyobb tömege-

ket. Persze, örülnénk neki, ha
jóslatunk nem igazolódna be…
Az általános vélemény az, hogy
a szurkolók nem kíváncsiak arra,
miként verik el 40-50 pont különbséggel a kanizsai együttest,
de talán akkor sem járunk meszsze az igazságtól, ha azt írjuk: ez
a nihil már amúgy is mélyen
gyökerezik, s nem csupán az
utóbbi hónapok hozadéka. Fõképp, ha azt is hozzátesszük,
hogy a szolnokiak ellen a második húsz percben nagyon nem
ment a játék, a hazaiak dobószázaléka egyszerûen katasztrofális
volt. Pedig az elsõ két negyed
után még felcsillanni látszott a
remény, hogy egy komolyabb
csapat ellen is lehet sansza Varga
Zsófiáéknak (27-34). Aztán viszont alaposan elveszítették a fonalat, hiába volt a félidei dicséret
az öltözõben, egyszerûen semmi
sem sikerült, ami lehetõség kimaradhatott, az annak rendje és
módja szerint ki is maradt, s lett

A végére döntetlen jutott
Az NTE labdarúgói elmaradt
mérkõzésüket pótolták az NB III
Dráva-csoportjában Csurgón, s a
2-2-vel véget ért találkozóval befejezõdött számukra is az õszi idény.

Tóth Attila edzõ gárdája nagy
fölényben volt a mérkõzésen, de
helyzeteiket a kanizsaiak sorra elpuskázták, így a hazaiaknak sikerült otthon tartaniuk az egyik

a végén 35-71. Ez bizony, tetszik, nem tetszik – a csapattal
dolgozó edzõ, Sztevan Csupics
szerint is –, a lányok lelkében
komoly nyomot hagy. Egyszerûen a sorozatos vereségek, bármily fájó is, de komolyan rombolják az önbizalmat. Persze, a
Szolnok ellen elszalasztott lehetõséget nem kérhetjük számon a
csapaton, hiszen mégiscsak más
kategória a Tisza-parti különítmény, de abban nem csupán a
képességek (vagy épp azok hiánya) játszik szerepet, hogy egy
csapat húsz perc alatt elsõ osztályú mérkõzésen mindössze nyolc
pontot szerez. Görcsösek, amit
nagyon nehéz feloldani, igaz, azt
sem lehet elhallgatni, van olyan
ellenfél, amely ellen lesz esély,
de most már ezt a terhet sem szabad a lányok vállára tenni, nehogy ott is…, de ezt inkább
hagyjuk is.
P.L.
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Zselés
Kókuszos
Gesztenyés
Vajkaramellás
Tejkaramellás
Marcipános
Gumicukros
Trüffel krémes
Eper joghurtos
Rum-puncs ízû
Almás-fahéjas
Rumos-diós
Konyakmeggy ízû
Diabetikus
500 gr nápolyi
259 Ft
Paloma kávé
299 Ft
Tchibo kávé
299 Ft
Completta
299 Ft
Jégcsoki
299 Ft
Nescafé 3in1 (10 db/cs) 299 Ft

Ajándékozzon Karácsonyra
nyelvtudást és/vagy nyelvvizsgát a

KATEDRA® Nyelviskolától!
Új tanfolyamok
januártól minden tudásszinten!
9 gyerekeknek, fiataloknak, felnõtteknek
9 általános és szaknyelvi tanfolyamok
9 emelt szintû érettségire felkészítés
9 normál és intenzív ütemû képzések
9 egyénileg vagy csoportosan

ÁLLAMILAG ELLENÕRZÖTT
MINÕSÉG!
9 ingyenes próbavizsga (tanulóinknak)
9 ingyenes vizsga (a legjobbaknak)
9 garantált nyelvvizsga (szerzõdéssel)
9 kedvezõ óradíj - részletfizetés

Mogyorókrémes
Cappuccino likõr ízû
Diós
Tiramisu
Banán ízû
Vadász ét
Vadász tej
Feketeerdõ ízû
Tojáslikõr ízû
Tejkrémes
Vilmoskörte ízû
Erdei gyümölcs
Alkoholos kókuszlikõr
Alkoholos õszibarack

Csokiparány
Tortabevonó 500 g
Karaván kávé
500 gr tejkaramell
300 gr Milka csoki
1000 gr ételízesítõ

399 Ft
399 Ft
349 Ft
499 Ft
499 Ft
599 Ft

FIGYELEM!
A KATEDRA® Nyelviskola
NÉMET (Goethe)
- EU-s és ÁLLAMI

NYELVVIZSGÁT SZERVEZ
alap-, közép-és felsõfokon

A VIZSGA ELÕTT 20 ÓRÁS
speciális felkészítõ tanfolyam

vizsgáztató tanárok vezetésével,
INGYENES PRÓBAVIZSGÁVAL
A VIZSGA IDÕPONTJA:

2008. FEBRUÁR.
JELENTKEZÉS: december 21-ig
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