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GYERMEKEINKÉRT
Múlt pénteken került sor a Családok Átmeneti
Otthona gyermekei részére kialakított játszótér és
játszószoba ünnepélyes átadására. Az avató ünnepséget az intézmény vezetõje, Körmendi Viktória
nyitotta meg, majd Dominik Árpád köszöntötte a
kicsiket gyermekdalokkal. Antal Istvánné, az intézmény mûködtetésérõl gondoskodó Magyar Vöröskereszt Nagykanizsai Városi Szervezetének titkára mondott ünnepi beszédet. A 2001. óta mûködõ otthon eddig 54 családnak nyújtott segítséget.
Az intézmény falai között jelenleg 10 család, összesen 41 fõ él, közülük 27-en gyerekek. Az EU-s követelményeknek megfelelõen kialakított játszópark és játszószoba a Többcélú Kistérségi Társulás által benyújtott pályázatnak köszönhetõen
készült el. Az elnyert hatmillió forint mellé a Vöröskereszt megyei szervezete is felajánlott másfél
millió forintot, így épült meg egy hatfõs lakószoba
is. Tatarozták az épület külsejét, térkövet raktak
le, parkolóhelyek készültek.
Az ünnepi mûsorról az otthonban élõ gyermekek gondoskodtak, majd dr. Tõke Alajos, a Zala
Megyei Gyámhivatal vezetõje mondott köszöntõt.
A gyerekek a gyermeknap tiszteletére az ünnepség
elõtti napokban gyermekkirályt választottak maguk közül. Õt Orsós Attila személyében Simánné
Mile Éva, a Polgármesteri Hivatal Szociális Osztályának vezetõje „koronázta meg”. A Többcélú
Kistérségi Társulás képviseletében Kámán Péter, a
társulás elnökségi tagja szólt a részvevõkhöz,
majd átvágták a nemzeti színû szalagot.

A Nemzetközi Demokratikus Nõszövetség 1949. novemberi
határozata alapján 1950-tõl ünnepli a világ május utolsó vasránapján a gyermekeket, az idén éppen 55 éves az ünnep. A polgármesteri hivatal szervezésében egész napos program keretében várták vasárnap a kicsiket a Thúry térre. A délelõtt tízkor
kezdõdött színes program-kavalkád számos érdekes meglepetést tartogatott. A Pipitér Óvoda megnyitója után a Hevesi iskola kötélugrói és aerobic-osai szórakoztatták a közönséget, majd
a határõrség jármûbemutatóján ismerkedhettek a gyerekek a
különbözõ eszközökkel, fegyverekkel. Volt bábelõadás, lufit
hajtogatott egy bohóc, a téren elhelyezett sátrakban számos különleges program, kézmûves foglalkozás várta az iskolai mûvelõdésszervezõk jóvoltából a gyerekeket. Volt gólyalábas bemutató, ollóvágta, aszfaltrajz-verseny, játékos sorverseny, lovagi
torna. A jó hangulatról gondoskodtak az Igricek, és a kanizsai
iskolák tánccsoportjai is. A Gyermekvarázs Alapítvány jóvoltából egész nap nyitva volt a játszóház, óriáscsúszdázhatott bárki,
s ha a meleg ellenére kedve volt hozzá, még festékbõl készített
álarcot is ölthetett.

Tájékoztatjuk Kedves Olvasóinkat, hogy az elmúlt
évhez hasonlóan, a nyári idõszakban
(június 2-tõl szeptember 1-ig) lapunk kéthetente
jelenik meg az alábbi idõpontokban:
június 16., június 30., július 14., július 28.,
augusztus 11., augusztus 25., szeptember 1.
A KANIZSA DÉL-ZALAI HETILAP JÁR ÖNNEK!
KERESSE A POSTALÁDÁJÁBAN!
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MÁJUS 25.
GYERMEKNAP AZ OVIBAN
Gyermeknapi vigasságoknak
adott otthont a bajcsai óvoda. A
közelgõ gyermeknap örömére a
Móricz Zsigmond Mûvelõdési
Ház munkatárainak közremûködésével vidám program zajlott a
kisdedóvóban. Godinek Ibolya az
üvegfestés titkaiba vezette be a
kicsiket, Tóth István tánclépéseket tanított, mag Farkas Tibor gitárjával és gyermekdalokkal varázsolta feledhetetlenné e napot.

MÁJUS 26.
VÁROSUNK 2020-BAN
A nagykanizsai Civil Klub már
korábban meghirdetett rajzpályázatának ünnepélyes eredményhirdetésére a Halis István Városi
Könyvtárban került sor. A „Milyennek álmodom Nagykanizsát
2020-ra” címet viselõ pályázatra
beküldött legjobb alkotásokból
kiállítás nyílt a helyszínen.

MÁJUS 27.
PALINI GYERMEKNAP
Pénteken délután kezdõdött a
Palini Általános Iskola diákjai
számára szervezett gyermeknapi
program. A vidámparkban volt
ugrálóvár,
csúszda,
lehetett
íjászkodni, gólyalábazni és horgászni is. A szépségfarmon arcfestés és fodrászat várta a diákokat, a kézmûvesudvarban agyagozás, gyöngyfûzés, üvegfestés
és szalvétakép készítés színesítette a programot.
BULI
A Flash együttes volt a sztárvendége a Havanna Klubban
megrendezett bulinak, amelyre
elsõsorban a fiatalabb korosztály
képviselõit várták.

MÁJUS 28.
NYÍLT NAP
Szombaton délelõtt Nyílt Napot tartottak a Halis István Városi
Könyvtárban. A 9-13 óráig tartó
ª
ª
ª

programban a pályaválasztási tanácsadó várta az érdeklõdõket,
akik a könyvtár programjairól is
informálódhattak.
ZÁRÓVIZSGA
A Cserháti Sándor Szakközépiskolában tíz órától felnõttképzésben részt vett hallgatók számítógép-kezelõi záróvizsgájára került
sor, tudtuk meg Johanidesz Istvántól, az iskola igazgatójától.
PAPSZENTELÉS
A Felsõvárosi Templomban
Balázs Béla, a Kaposvári Egyházmegye püspöke szentmise keretében szentelte pappá a soproni
Szalai Tamást és a miklósfai Németh Józsefet. Vasárnap Németh
József a miklósfai templomban
celebrálta élete elsõ szentmiséjét.
TARKA-BARKA NAP
Színes gyermeknapi programokkal várták a HSMK szervezõi a kicsiket a vasárnapi gyermeknap kapcsán. A szokásos tarkabarkás kézmûves foglalkozások mellett számos érdekes program is várta a tikkasztó meleg ellenére odalátogató érdeklõdõket.
ZENÉS ESTÉK
A Zenés Esték kiskastélyi sorozatában ezúttal a Szivárvány
Énekegyüttes új mûsorát hallgathatták meg az érdeklõdõk. A felcsendülõ darabok ezúttal a lélekhez üzentek. Súlyos, nehéz darabok szólaltak meg ezen az estén,
inkább a komoly mûfajt is kedvelõ közönség kedvére, s adtak nem
feledhetõ zenei élményt.

ILLEGÁLIS LERAKÓK
Az elmúlt napokban megkezdõdött az illegális hulladéklerakók felszámolása. Az idén az önkormányzat másfél millió forintot
biztosított erre a célra, amely
becslések szerint 4-5 nagyobb telep felszámolására elegendõ. A
munkálatok során már megtisztították az Ipari Park mögötti, fõként építési törmelékkel szennyezett területet, ezt követõen a
kiskanizsai városrészben dolgoznak majd a közterület-felügyelet
munkatársai. Az akció során a
múlt hét közepéig közel háromszáz köbméter hulladék került
összegyûjtésre, amelyet a bagolai
lerakóra szállítottak.
ÓZ, A NAGY VARÁZSLÓ
Óz, a nagy varázsló címmel, a
zalaegerszegi Hevesi Sándor Színház elõadásában, zenés mesejáték
várta a legkisebbeket a HSMK által szervezett gyermekszínház bérletes elõadásainak sorában.

MÁJUS 31.
KASZÁLÁS
Megkezdõdött a magánkézben
lévõ területek kaszálásának ellenõrzése, amelynek célja részben a

területek rendezettségének elérése, másrészt a közegészségügyi
szempontból káros növények elszaporodásának megakadályozása. A közterület felügyelet közmunkások bevonásával gondoskodik az önkormányzati tulajdonban lévõ területek kaszálásáról is.
IDÕSÜGYI TANÁCS
A Kodály Zoltán Mûvelõdési
Házban tartotta soros ülését a város idõsügyi tanácsa. Koller Jutka, az ESZI vezetõje tájékoztatta
a jelenlévõket az Idõsek Hetének
ez évi programtervezetérõl. A javaslatok elhangzása után a vasutas idõsek együttmûködési kereteirõl, formáiról tanácskoztak a
jelenlévõk. Az egyebek között
Büki Pálné társelnök elmondta,
hogy a Dödölle Fesztivál programjaihoz köténykiállítás szervezésével csatlakoznak. Bemutatták
a tanács új tagjait: Karasuné
Lõczi Juditot, Horváth Attilánét
és Kovács Istvánnét. Az utolsó
napirend keretében Ferencz József a Régi Jó Egyesület nevében
okleveleket adott át azon csoportok képviselõinek, akik mûsoraikkal, közremûködésükkel színesítették a Város Napi programokat.

MÁJUS 30.
FIDESZ
Dr. Kolonics Bálint önkormányzati képviselõ a városvezetést bírálta sajtótájékoztatóján.
Szerinte nem válnak valóra a választási ígéretek. A fideszes képviselõ példaként említette többek
között a munkahelyteremtést, az
adócsökkentést, a panelprogramot, a bérlakás építést, a lakbértámogatást és a helyi vállalkozások támogatását.

Lakások, üzletek, garázsok, irodák, üzemek
RIASZTÓRENDSZERÉNEK szerelése.
A RIASZTÓJELZÉS 24 órás figyelése,
gyors beavatkozással.
Meglévõ rendszerek FIGYELÕKÖZPONTRA
történõ díjtalan csatlakoztatása.
8800 Nagykanizsa, Rozgonyi u. 20.
Telefon: 93/ 312-706

Szombat este elsõ alkalommal, hagyományteremtõ szándékkal
rendeztek megemlékezést Miklósfán a Hõsök Napja alkalmából. A
Szentendrei úti Hõsök Szobránál tartott ünnepségen közremûködött Buzsics Katalin, Ekman József, Baki Andrea zenetanár. A közös imádságot Szalai Jeremiás plébános vezette. Az I. és a II. világháborúban elesett katonákra emlékezve Sajni József önkormányzati képviselõ és Czupi Gyula, a Miklósfai Városszépítõ Egyesület
elnöke helyezte el koszorúját az emlékmûnél.
KANIZSA Dél-Zalai Hetilap Ügyvezetõ - fõszerkesztõ: Luif Ibolya. Munkatársak:
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SZÁZHÚSZ FORINTÉRT BUSZOZUNK
A május 31-én megtartott közgyûlés dr. Buzás Judit fõorvos felhívásával kezdõdött. A Dohányzásmentes Világnap alkalmából a testület
tagjainak átadta az ÁNTSZ Zala Megyei Intézete által megjelentetett, a
dohányzás káros hatását bemutató leporellót, valamint egy Zala megyei pollennaptárt.
A kérdések, interpellációk sorában dr. Kolonics Bálint javasolta, vegye a testület napirendre a Legfõbb Ügyészség levelét az intézményi
fûtésrekonstrukció ügyében. A levél tartalmát dr. Kelemen Marcell
jegyzõ ismertette. Dr. Fodor Csaba és Tóth László közös indítványában
a MÁV óvoda sorsával kapcsolatban tett elõterjesztést. Bicsák Miklós
az iránt érdeklõdött, miért nem szól az Ady utcai harangjáték. Zakó
László a nappal is látható belvárosi patkányokra hívta fel a figyelmet.
Halász Gyula megjegyezte, a Fidesz honlapján megtévesztõ módon félretájékoztatják a város lakosságát a munkanélküliséggel kapcsolatban.
A napirendek tárgyalása sorában a testület egyetértett a többfunkciós
városi sportcsarnok építésével a Thúry városrészben. A megvalósítás
érdekében áttekintik a tervdokumentációban szereplõ funkciókat.
Megfogalmazták, készüljön részletes költségbecslés könnyûszerkezetes technológiájú épületre is. A helykijelölési, gazdasági, finanszírozási, mûszaki kérdések tisztázását követõen szeptember 30-án visszatérnek a témára és döntenek a további lépésekrõl. Nagykanizsa városközpontjában a közterületek fejlesztési és forgalomcsillapítási tervét két
fõvárosi tervezõ, Szálka Miklós és Karádi Gábor ismertette. A testület
megszavazta az elsõ területegységben szereplõ Centrál Szálloda elõtti
terasz kialakításának elindítását. Elfogadták a városatyák a Gyermek-

jóléti Központ kialakításáról szóló elõterjesztést. A Családsegítõ Központ és a Gyermekjóléti Szolgálat Intézménye július 1-tõl Családsegítõ
és Gyermekjóléti Központtá alakul át. A feladatok ellátására négy családgondozóval és két családgondozó asszisztenssel bõvül a létszám.
A közgyûlés elfogadta a helyi tömegközlekedés díjának változtatására és a Zala Volán Rt-vel megkötött közszolgáltatási szerzõdés módosítására elõterjesztett javaslatot. A vonaljegy ára elõvételben 120,
autóbuszon 150, összvonalas havi bérlet 2900, félhavi 1993, összvonalas kombinált 3100, tanuló, nyugdíjas bérletjegy 1027, arckép nélküli
bérletjegy 8700 forintba kerül.
A Kanizsa Fejlesztési Tervben szereplõ fejlesztések között a kerékpárutak építése, hidak felújítása még nem került a közgyûlés elé. A városfejlesztési osztály megkezdte az elõkészítést, a Csengery utcai és az
Alsószabadhegy-Péterfai utca kerékpárútjának tervdokumentációi már
elkészültek. A Csónakázó-tó öbölhídjáa és az Õrtorony utcai fahíd felújítását, tervezését és kivitelezését vállalkozásba kívánja adni az önkormányzat. Az engedélyokiratok elfogadására a hitelfelvétel miatt
volt szükség. A testület elfogadta az önkormányzat Középtávú Környezetvédelmi Programjának 2004. évi végrehajtásáról szóló beszámolóját. Egyetértett a Zsigmondy-Széchenyi SZKI Winkler Lajos Környezetvédelmi Laboratóriumának megbízásával, és felhatalmazta a
polgármestert a megállapodás aláírására. Litter Nándor polgármester
utasította a hatósági osztályt, hogy minden olyan munkát, amit a laboratórium el tud végezni, azt nem lehet kiadni külsõ vállalkozásnak,
hogy a pénz maradjon az önkormányzaton belül.

FAJSÚLYOS BIZOTTSÁGI TÉMÁK
VKIB-TÉMÁK
A Városfejlesztési, Környezetvédelmi és
Idegenforgalmi Bizottság tagjai támogatták a
helyi értékvédelem támogatását tartalmazó
pályázati felhívást, az emléktáblák szövegtervezetét, a Kanizsa Fejlesztési Tervben szereplõ fejlesztések indítását, a folyamatban lévõ
út-, és járdafelújítások többletköltségeit, valamint az önkormányzat Középtávú Környezetvédelmi Program végrehajtásáról szóló elõterjesztést.
A SPORTCSARNOKRÓL
A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta többek
között a Városi Sportcsarnok beruházás elõkészítésével kapcsolatos elõterjesztést. Elkészült a megvalósíthatósági tanulmány a jóváhagyott egy milliárd forint költségvetésû öszszeggel. Márkus István külsõ bizottsági tag
felhívta a figyelmet arra, hogyha megvan ez a
lehetõség, ki kell használni. Ide olyan léptékû
sportcsarnokot kell építeni, ami felemeli,
mozgósítja a város mozgáskörzetét, adott
esetben egy országrészt. Marton István külsõ
bizottsági tag csatlakozott a felvetéshez. Buda
István elnök bár egyetértve velük, megjegyezte: hiába lenne jó egy két milliárdos sportcsarnokról, ha nincs anyagi fedezet.
KÖZOKIRATHAMISÍTÁS?
Az Ügyrendi, Jogi és Közrendi Bizottság
elõtt dr. Kelemen Marcell jegyzõ elmondta, az
elõzõ napon tájékoztatta a fõügyészséget arról, hogy nagy valószínûséggel közokirat hamisítás büntette esetét véli felfedezni és törvé-

nyességi felülvizsgálatot kért a Kistérségi Társulással kapcsolatos ügyekben. A fûtésrekonstrukciós szerzõdéssel kapcsolatban megérkezett a Legfõbb Ügyészség döntése, a bizottság úgy döntött, az ügyészségi állásfoglalást küldje meg a jegyzõ a Közigazgatási Hivatalnak.
KÖLTÖZÕ KÖZÉPISKOLÁK
Az Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sportbizottság tagjai megszavazták többek között a
Tarnóczky Attila által benyújtott 43 emléktábla szövegtervezetét. Négy határozati javaslat
tartalmazza: a Thúry SZKI a Vécsei utcai telephelyrõl az önkormányzati tulajdonban lévõ
Ady u. 31. szám alatti épületbe költözne, a
Zsigmondy-Széchenyi SZKI pedig a Sugár úti
épületbõl költözne a Vécsey utcai épületbe, a
ki a kiürített épületrészt ezzel átadnák a Piarista rendnek. A bizottság a városfejlesztési
osztályt kérte fel, hogy dolgozza ki a két iskola költözése és a szükséges felújítások technikai feltételét és anyagi vonzatát.
ÉPÜLHET AZ ÖBÖLHÍD
A Gazdasági és Városüzemeltetési Bizottság egyetértett a Kanizsa Fejlesztési Tervben
szereplõ Csónakázó-tó öbölhídjának 2005. évi
megvalósításával. Alternatív megoldás készítésére kérték fel az elõterjesztõket, mert az
elõzetes becslés alapján a tervben szereplõ 25
millió forintot soknak tartották. Cserti Tibor
véleménye szerint a város vállalkozóit is fel
lehetne kérni a kivitelezésre, és közbeszerzési
eljárás nélkül is el lehet indítani a felújítást.

ESÉLYT
AZ ESÉLYTELENEKNEK
A helyi Cigány Kisebbségi Önkormányzat
és az Európa Unió Roma Ifjúságáért Egyesület
közös szervezésében Esélyt az esélyteleneknek, a romák oktatási esélyeirõl és lehetõségeirõl a XXI. századi Magyarországon címmel
rendeztek oktatási konferenciát a Bogdán János Közösségi Házban. A konferenciát Váradi
Istvánné, a CKÖ-elnökhelyettese nyitotta
meg, aki utalt az oktatás, az egyenlõ esélyek
fontosságára. Sajni József, az OKISB elnöke
beszédében elmondta, hogy Nagykanizsa sokat tett a roma kisebbségi esélyeinek növekedéséért a helyi kisebbségi önkormányzattal
együtt. Varró Gabriella, az Oktatási Minisztérium Hátrányos Helyzetû és Roma Gyerekek
Integrációjáért Felelõs Miniszteri Biztos Hivatalának szakértõje az Útravaló Nemzeti Ösztöndíjprogramról tájékoztatta a konferencia
résztvevõit. A programokkal a kormány az
esélyegyenlõséget kívánja jobban elõmozdítani. Az Út a középiskolához, az Út az érettségihez, az Út a szakmához programok a hátrányos társadalmi helyzetû, tehetséges fiataloknak ad lehetõséget a 2005/2006-os tanévtõl. A
prûogramokban 18-20 000 diák pályázatára
számítanak, a jelentkezési határidõ június 15.
Magyarné Braunsteiner Márta, a Nemzeti
és Etnikai Kisebbségi Hivatal fõosztályvezetõhelyettese a kisebbségi törvény joghatályáról,
a közösséghez tartozásról, az etnikai identitás
kritériumairól, a kisebbségi joganyag tervezett
változásairól tartott elõadást.
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BOLYAI-S DIÁKOK SIKEREI

A Bolyai iskola diákjai számos szép sikert hoztak az idei évben is
iskolájuknak. A gyermeknap apropóján arra kértük az iskola igazgatónõjét, Kalamár Mártát, válaszzon ki hármat a legjobbak közül.
– A megyei fordulón elsõ lettem, az országoson posztert, kiselõadást
kellett készíteni, elmélet, labor- és terepgyakorlat is volt – kezdi mesélni Dömötör Diána ötödikes bolyais diák, aki a Kaán Károly Országos
Természetvédelmi Versenyen II. helyezését érte el.
Baticz Brigitta hetedikes tanuló indult a városi Bolyai János Matematika Versenyen, ahol a harmadik helyet szerezte meg. Résztvevõje
volt két megyei kémia versenynek is, ahol egy második és egy harmadik helyezést gyûjtött be. Utoljára az angol versennyel próbálkozott sikerrel, a megyei fordulóban a 20 hetedikes közül elsõ lett, míg az országoson a huszadik helyezésnek örülhetett. Osztálytársa Szabó Bar-

bara a szolnoki országos német verseny 11., a Nyelvünkben élünk
nyelvtani verseny megyei 1., országos 22., és az Országos Titok Német Nyelvi Verseny 3. helyét mondhatja magáénak. Elárulták, hogy
egy-egy versenyre való felkészülésben nagy szerepük van az iskola tanárainak is, hiszen sokszor külön órákon készítik fel a gyerekeket.
– Mivel foglalkoztok még? – tettük fel a kérdést a lányoknak.
– Hat éve zongorázom és körülbelül fél éve elektromos gitározni tanulók – feleli Baticz Brigitta.
– Én csak nemrég kezdtem foglalkozni a gitárral, nagyon amatõr
szinten játszok. Nem járok zenetanárhoz, a testvérem segít, könyvbõl
tanulok – mondja Szabó Barbara. Diána tavaly egy pónilovat kapott,
melyet nagyszüleinél Pacsatüttõsön tartanak, oda jár lovagolni. Elsõ
osztálytól szolfézsra, az idei évtõl pedig számítógépes zeneszerkesztésre is jár a zeneiskolába. Három évig hegedülni is tanult.
– Melyik volt a legnehezebb verseny, amin indultatok?
– Talán az év eleji városi szintû történelem verseny – mondja Barbara, erre Brigitta is rábólint. Diánának a mostani természetvédelmi verseny 6 feladatból álló elméleti része okozott kisebb fejtörést.
– Van kedvenc tantárgyatok?
– Szeretem a természetismeretet és az éneket, énekkaros is vagyok –
böki ki Diána.
– Nyelvtan, biológia, német – sorolja Barbara. Brigitta a matekot, az
angolt és a kémiát említi.
A következõ tanévben a két hetedikes bolyais tanulónak már a továbbtanulással kell foglalkoznia, mint mondják kevesebb megmérettetésen kívánnak majd szerepelni, egy vagy két versenyen. Az ötödikes
Diána jövõre is megpróbálkozik a természetvédelmi versennyel, elárulta, hogy szívéhez nagyon közel áll ez a terület.

REÁLTÁRGYAK, TESTÉPÍTÉS, ZENE ÉS MIA CICA
Fodor Bálint a BLG nyolc évfolyamos gimnazistájaként tehetséges, kiváló diákja az intézménynek. Országos sikereit hosszú oldalakon lehetne sorolni, ebbõl jó néhányat lapunk
is közzétett már. Az idén a fizika tárgyból rendezett OKTV 13. helyezettje lett, matematikából a 17. Bálint egészen különleges ember,
számos dolog érdekli a világból, olyan jelenségek, amelyekre a hétköznapi emberek talán
nem is gondolnának. Az idei ballagáson õ
kapta meg a Batthyány Gimnázium arany láncát, és jelölték „Az év zalai tehetsége” díjra is.
– Ha magadat kellene bemutatni, mit mondanál?
– Azt mondanám, hogy sokoldalú személyiség vagyok, aki a reáltárgyakból kitûnõ, azonkívül sportol és gitározik. Van egy ötéves Mia
nevû cicám, akit nagyon kedvelek, szívesen
gondoskodom róla. A nyolc év során többnyire
matekból voltam sikeresebb, fizikából csak néha jöttek össze a jó eredmények, az idei év
ilyen szempontból egy kicsit meglepetés volt.
– Van más is a családban, aki ilyen komoly
tehetséggel bír?
– A nagypapám igazán jó matekos volt, valószínûleg tõle örököltem a tehetségemet. A
szüleim, fõleg az édesanyám inkább humánérdeklõdésû.
– A szabadidõdet is a reáltárgyakkal való
foglalkozásnak szenteled?

– Nem, a szabadidõmben egészen más dolgokkal foglalkozom. Sokat sportolok,
testépítek, úszok és zenélek, ha van rá idõm.
– Hogyan jutott eszedbe, hogy elmenj egy
testépítõ szalonba?
– Nem voltam elégedett magammal. Nagyon vékony srác voltam, néha már az utcán
is beszóltak. Változtatni, változni szerettem
volna, így aztán belekezdtem. Sokan azt hiszik, csupa izomagyú alak jár a szalonokba,
pedig ez így nem teljesen igaz. Sok olyan emberrel találkoztam, akik igazán segítõkészek
voltak, és egész jó társaság jött össze.

– A zenét csak hallgatod, vagy mûveled is?
– Zenélek is. Hamarosan megalakul a zenekarunk, egyelõre a magunk örömére. Barátaim, a nõvérem barátai, és egy osztálytársam
játszik még benne. Már korábban is próbálkoztam a zenével, akkor nem jött össze, de
most ismét belekezdtem. Régen könyvbõl próbáltam tanulni, most már vannak kottáim a
számítógépen, így aztán akkor gyakorolhatok,
amikor csak akarok. Gitározni tanulok, és hamarosan veszek egy elektromos gitárt.
– Mivel telt el a gimnáziumi nyolc év?
– Tanultam, mint a legtöbben, no meg matektáborokba, matekhétvégékre jártam, abból
bizony volt sok. Hétszer másfél óra matek két
nap alatt, szóval bõven volt feladat.
– Mire volt ez jó?
– Egyrészt úgy érzem, hogy van tehetségem
a matekhoz, és ezt fejleszteni kell. Másrészt
meg szeretem azt a társaságot, amelyik ezekben a táborokban összejön. Egyébként a társaságot általában is szeretem. Nagyon
élvezem a matekot, érdekesnek, izgalmasnak
tartom. Az a véleményem, hogy ebben van a
jövõ. Ehhez még idekapcsolnám a fizikát és a
programozást is.
– Merre tanulsz tovább?
– A Mûszaki Egyetem villamosmérnöki karára megyek, de hogy aztán merre vezet az út,
az majd késõbb elválik.
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5

EGY IFJÚ ZENESZERZÕ
Április közepén Mindszenten szintetizátoros versenyt rendeztek, ahol kiemelkedõ eredményeket ért el, két kategóriában is: a számítógépes zeneszerzésben is a legjobbnak bizonyult, valamint társaival, Baráth Évával és
Kanyó Bencével közösen bemutatott produkciójukkal is a képzeletbeli dobogó legfelsõ fokára állhatott. A cseppet sem mindennapi sikereket magának tudható, csendes, szerény,
tizennégy esztendõs kislánnyal, Ruskó Eszterrel beszélgettünk zene iránti szeretetérõl, a
zeneszerzés titkairól:
– Mikor kerültél közelebbi kapcsolatba a
zenével?
– Másodikas koromban, anyukám bíztatására kezdtem zongorát tanulni. Túl nagy kedvem
nem volt hozzá, de ahogy múltak a hónapok,
egyre jobban megszerettem. Olyannyira, hogy
idén újabb hangszerrel is közelebbi ismeretséget kötöttem: ma már nagybõgõzni is tanulok.
– És a számítógépes zeneszerzés?
– Felkeltette a kíváncsiságomat, ezért úgy
gondoltam, megpróbálkozom vele. Itt a zeneiskolában van lehetõség ezt tanulni. Szerettem
volna tudni, mire vagyok képes, mit lehet egy
számítógépbõl elõvarázsolni.
– Hogyan „mûködik” a zeneszerzés? Kell
valamiféle ihlet hozzá, vagy bármikor kész
vagy arra, hogy zenét szerezz?

– Azt nem mondanám, hogy ihlet kell hozzá,
én bármikor kész vagyok arra, hogy új dallamokat hozzak létre. Persze a hangulatom
azért nagyban befolyásolja, hogy éppen vidám vagy szomorú dallam születik-e. Ettõl
függ az is, milyen darab készül. Eddig egy
zongoradarabot írtam, a többi kamarazenekarra vagy hegedûre íródott. Néha énekes
mûvel is próbálkozom. Egyébként elõször elkészül a dallam, utána következik a kíséret.
– Mennyi idõbe telik, míg egy-egy darabbal
elkészülsz?
– Ez nagyon változó, volt, amit másfél hónapig írtam. Átlagban napi fél órát töltök zeneszerzéssel, ennyire van idõm, és egyszerre
több darabom is félkész állapotban van.
– Gyakran elõveszed a régebben írt darabjaidat? Egyáltalán, mi lesz a sorsuk?
– Elõfordul, hogy némelyik darabot újra és
újra meghallgatom.
– Avasd be az Olvasókat a mindszenti versenybe!
– Évával és Bencével közösen két, általam
írt darabot mutattunk be szintetizátoron, három szólamra feldolgozva. Az egyiknek Fantázia, a másiknak Április a címe.
– A múlt hét elején Nyíregyházán szerepeltetek.
– Igen, a mindszenti verseny résztvevõi és a

helyi szintetizátort tanuló gyerekek bemutató
koncertjére, gálájára utaztunk Nyíregyházára.
– Mivel töltöd az idõdet, ha éppen nem zenélsz?
– Szeretek olvasni, tévézni, a számítógépes
játékok is kellemes idõtöltést jelentenek, ezen
kívül imádok kutyát sétáltatni.
– Mi leszel, ha nagy leszel?
– Nyolcadik után a Batthyány Lajos Gimnáziumban szeretnék továbbtanulni, de hogy
felnõtt koromban mi leszek? Hát, egyelõre álmaimban azt látom, hogy zeneszerzõ vagyok
és karmester...

AZ ÉV KANIZSAI TEHETSÉGE

A Zala Megyei Gyermek és Ifjúsági Közalapítvány hagyományteremtõ céllal pályázatot írt
ki iskolák számára. Az év zalai
tehetsége elnevezésû pályázatra
ötven 7-8. osztályos, illetve középiskolás tanulót ajánlottak a
megye iskolái. Május 20-án a
zsûri 21 diákot hallgatott meg, és
az öt legtehetségesebbnek átadta
a díjakat. A nyertes diákok között
volt a kanizsai Kepe Nóra, a
Kõrösi iskola 8. a. osztályos tanulója.
– A kiírás szerint a sokoldalúságot jutalmazták. Elég sokat sze-

repelek iskolai ünnepélyeken,
emellett tantárgyi versenyekre is
járok matekból, kémiából, fizikából, nyelvtanból, történelembõl,
irodalomból. Régebben versenyszerûen sportoltam, aerobikoztam, pingpongoztam, úszni, futni,
gimnasztikázni jártam apával. Az
iskola diákönkormányzatának elnöke vagyok, tavaly részt vettem
egy három napos országos Diákparlamenten is a fõvárosban.
– Ezek szerint neked teljesen
mindegy hogy matekból, vagy
irodalomból kell dolgozatot írnod?
– Voltaképpen igen, kicsit talán
jobban szeretem az irodalmat és a
történelmet. Már eldõlt a felvételim, jövõre a Batthyány gimnáziumba megyek tanulni, a reál osztályba iratkoztam be. Még nem
igazán döntöttem el, hová megyek
tovább tanulni, csak azt, hogy
magyarral, történelemmel és beszéddel legyen kapcsolatos, mert
nagyon szeretek beszélni, írni.
Novellákat is írok, talán a böl-

csész kart, vagy a jogot választom
az egyetemen, de érdekel a tolmácsolás is. Most középfokú nyelvvizsgára készülök angolból. .
– Segít otthon valaki a tanulásban?
– Voltaképpen mindig egyedül
tanulok, csak ha szavakat kell kikérdezni, akkor segítenek a szüleim. Magyarból anya, matekból
apa segít. A novellaírásban is én
vagyok az elsõ a családban, és én
vagyok az elsõ balkezes is. Nagyon eltérek a szüleimtõl.
– Van idõd sétálni, barátkozni?
– Délutánonként nem kell sokat
tanulnom, csak ha versenyre kell
felkészülni. Hétközben jobban
szeretek otthon olvasgatni, zenét
hallgatni. Hétvégén az osztálytársaimmal találkozunk, moziba megyünk, fagyizunk, együtt tanulunk.
Sokat járok a nagymamámékhoz
az olajtelepre, az ottani gyerekekkel szívesen töltöm az idõmet.
– Meglepetésként ért a díj?
– Gondoltam rá, hogy jó lenne,
ha én is megkapnám. Akik ott

voltak Zalaegerszegen, nagyon
okosak voltak. Mindenki mindenkivel összebarátkozott az ott töltött három óra alatt. Oklevelet,
könyvutalványt és egy balatoni
táborozási lehetõséget kaptam.
Anyáék nagyon örültek, amikor
hazaértünk, mindjárt mentünk a
mamiékhoz megmutatni.
– Hogyan zajlott az ünnepség?
– Minden iskola benevezhetett
egy-egy diákot, attól függõen hány
diákja van. Beküldték a jellemzésünket és az eredményeinket. A
zsûri kiválasztott 21 diákot, húztunk egy sorszámot, annak alapján hallgattak meg bennünket. Én
voltam a második. Egy öt tagú
zsûri kérdezett a hobbinkról, a terveinkrõl, a versenyekrõl és a hétköznapokról. Öt-tíz percig voltunk
bent. Én kaptam matematika feladatot is. Az eredményhirdetés a
színházteremben zajlott le, felsorakoztunk mind a 21-en a színpadra, és a zsûri ott bontotta fel az öt
lezárt borítékot. Ott ismerkedtem
meg a másik négy díjazottal.
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ROMA INFORMÁCIÓS NAP
Sütõ János Zoltán országos cigány önkormányzati képviselõ meghívásának eleget téve május 26-án a Zala Megyei Romákért szervezet
Ifjúsági Tagozatának fiataljai voltak a házigazdái a MOBILITÁS Képzési és Kutatási Igazgatóság szervezésében lefolytatott Ifjúság 20002006 Program Európai Önkéntes Szolgálat (EVS) Információs Napoknak. A mintegy 20-25 fõ (települési cigány kisebbségi önkormányzatok fiataljai, kanizsai civil szervezetek képviselõi) résztvevõ betekintést
kapott az Ifjúság 2000-2006. Programokba. A MOBILITÁS képviseletében Mokos Béla programkoordinátor adott tájékoztatást arról, hogy
milyen lehetõségek adódnak a Határmenti Együttmûködés keretében
az Európai Önkéntes Szolgálatban, miért érdemes részt venni az EVS
programokban. A fiatalok képet alkothattak a hazai és Európai megvalósult ifjúsági projektek tükrében. A MOBILITÁS munkatársa, Takács
Katalin programkoordinátor bemutatta a 2005. évi pályázati ûrlapokat.
Ismertette a SALTO II. félévi pályázati felhívásait, képzési és fejlesztési programjait. Elmondta: ezeknek a képzéseknek az a célja, hogy
alapismereteket, tapasztalatszerzési lehetõséget biztosítson a résztvevõknek a társadalmi esélyegyenlõséget, a diszkrimináció-mentes egymás mellett élés érdekében végzett ifjúsági munka területén, növelje
azIfjúság 2000-2006. program felhasználását e cél érdekében.
Zárásként Kardos Ferenc néprajzkutató, a Halis István Könyvtár
igazgató helyettes megnyitotta azt a cigány hagyományõrzõ kiállítást,
melynek tárgyi és írott anyagát a Zala Megyei Romákért Szervezet Ifjúsági tagozata gyûjtött össze fõleg a megyében élõ beás cigányoktól.
Kérte a fiatalokat, a jövõben is gondozzák, ápolják és gyûjtsék ezeket
az emlékeket, mivel a cigányság kultúrája nem elszigetelt jelenség, hanem az egyetemes kultúra szerves része.

FLORENCE NIGHTINGALE
ÖRÖKÖSEI

Az Együtt Kiskanizsáért Egyesület és a Polgári Olvasókör közös
szervezésében megemlékezõ ünnepséget tartottak a kiskanizsai templom melletti Millenniumi emlékmûnél vasárnap délután. Az ünnepségen Turcsányi István: Magyar Katonák címû verse hangzott el, majd
az ‘56-os hõsre Pongrácz Gergelyre emlékeztek, akit nemrég végsõ
nyughelyére helyeztek el. Erdõs László honvéd ezredes ünnepi beszédét a koszorúzás követte. Koszorút helyezett el az emlékmûnél
többek között Nagykanizsa város nevében Litter Nándor polgármester, a Kiskanizsai Településrészi Önkormányzat nevében Polai József
önkormányzati képviselõ, az Együtt Kiskanizsáért Egyesület, a Polgári Olvasókör, a Polgári Egylet, a hadiözvegyek, hadiárvák, a
kiskanizsai volt hadifoglyok. A megemlékezésen közremûködött a
kiskanizsai általános iskola és a helyi határõrség.

EGYÜTT
AZ ÚJ ÁLLATMENHELYÉRT
Az új Állatmenhely kialakításánál az elsõ kapavágást a GE Hungary
Rt. Fényforrásgyárának dolgozói tették meg május 23-án. A GE alapítványa, az Elfun (Electric Foundation) keretében háromszáz méter ideiglenes drótkerítését épített ki 54 fõ társadalmi munkában. A drótfonatot
ajándékba hozták és megígérték, ha az építkezés során szükség lesz a
munkájukra, számíthatnak rájuk. A hét végén országos Elfan akcióban is
részt vettek a kanizsaiak. Az Autólámpa gyáregység 50 önkéntese vett
részt az Ózdi Mûvelõdési Ház felújításánál. Maros Sándorné az „Élettér” Állat- és Természetvédõ Egyesület titkára elmondta, nagy segítséget jelent számukra az alapítvány munkája, rajtuk keresztül Szántó Miklós vállalkozóé, aki felvállalta a kerítésoszlopok kiásásának költségeit. A
kerítés elkészülte után megkezdõdhet az állatmenhely építése. Az állatok
átköltöztetését változatlanul õszre tervezik. A közel 100 millió forintba
kerülõ beruházáshoz azonban még sok pénzre van szükség. Reménykednek az önkormányzat további támogatásában.

Az ÁNTSZ Nagykanizsa Városi Intézete és az Egészségügyi Alapellátási Intézmény közös szervezésében rendezték meg Nagykanizsán is
Florence Nightingale-re emlékezve az Ápolónõk Nemzetközi Napját.
Az ünnepség fõ célja a Nagykanizsa város és városkörnyéki alapellátásában dolgozó ápolók munkájának elismerése volt. Dr. Belencsák Ágnes helyettes megyei tiszti fõorvos ünnepi beszédében az ápolók munkájának fontosságát emelte ki. Dr. Buzás Judit városi tiszti fõorvos
Nagykanizsa alapellátásának történetérõl tartott elõadást. Gazsi Ervinné
az ápolás fejlõdésérõl szóló elõadása hangzott el. Elismerésben részesült
dr. Végh Józsefné (Letenye), Könyv Lászlóné (Szepetnek),
Milávecz Lászlóné (Nagykanizsa), Simon Istvánné (Nagykanizsa).
Az önkormányzatok részérõl az ápolók munkáját Billege István,
Letenye város önkormányzatának képviselõje, Gál Mónika Szepetnek
jegyzõje és Szányiné Kovács Mária nagykanizsai önkormányzati képviselõ köszönte meg. Baráth Béla, a Farkas Ferenc Zeneiskola tanára
mûsorral, Makai Felícia verssel köszöntötte az egybegyûlteket.

GAZDASÁG
SIKERES PÁLYÁZATOK
A Nyugat-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanácsnál három nyertes
kanizsai pályázat született, melyrõl csütörtökön Litter Nándor polgármester számolt be. Nagykanizsa 50 millió forintos támogatást nyert
közútfelújításra a Tanácstól, amely hét utcát, teret érint (Csokonai, Bartók, Dózsa, Kinizsi, Teleki, Tavasz utcát és a Szent Flórián tér déli oldalát). A 95 milliós miklósfai kerékpárút megépítéséhez 20 millió forinttal járult a regionális tanács, míg a 2007-2013 közötti Nemzeti Fejlesztési Terv Nagykanizsára vonatkozó részeinek tervezõmunkáira 3
millió forinttal járultak hozzá, melyhez az 1,3 millió forintos önrészt a
kanizsai önkormányzat biztosítja.
– Az idei évtõl a Nyugat-Dunántúli Regionális Tanácsnak rangsorolnia kell a címzett támogatásokat. A város által benyújtott, a
Rozgonyi úti általános iskola 680 millióba kerülõ rekonstrukciója és
bõvítése a megyén belül a elsõ, a régión belül a második helyre került
rangsorolásra az oktatási ágazatban. Nagykanizsa adja be a legtöbb
pályázatot a Nyugat Dunántúlon a megyei jogú városok között –
mondta Litter Nándor polgármester.

ENERGETIKAI
AUDIT
A regionális fejlesztésért és felzárkóztatásért felelõs tárca nélküli miniszter közzétette az iparosított technológiával épült lakóépületek energiatakarékos korszerûsítésérõl, felújításáról és a lakóépületek környezet felújításáról
szóló pályázati felhívását. Mind a
benyújtandó pályázatok dokumentációjának összeállítása, mind
a kivitelezési munka mûszaki
szakember
közremûködését
igényli. A nagykanizsai önkormányzatot ez ügyben megkereste
az Építésügyi Minõségellenõrzõ
Innovációs Kht, amelynek állomásai mûködnek a fõvárosi központ mellett Debrecenben, Gyõrött, Miskolcon, Pécsett, Szegeden és Veszprémben.
A Kht. szakértõi megbízás keretén belül az energiatakarékosság megvalósíthatósága szempontjából végzi el a vizsgálatokat
(homlokzati szerkezetek, épületgépészeti berendezések, szerelvények stb. felülvizsgálata). Az
energetikai audit során az épületek külsõ határoló szerkezeteinek
és gépészeti berendezéseinek ismeretében, illetve a diagnosztikai
vizsgálatok eredményei alapján
energetikai számításokat végeznek, javaslatokat dolgoznak ki.
Elkészítik az energetikai pályázatot, mûszaki ellenõrét biztosítanak a kivitelezés során.
Kapcsolatfelvétel: ÉMI Kht.
1113 Budapest, Diószegi út 37.
Telefon: 06-1-372-6144.

ALAPKÕLETÉTEL
A Nagytérségi hulladékkezelõ
és hulladéklerakó rendszer megvalósítása Nyugat-Balaton és a
Zala folyó medencében címet viselõ ISPA projekt Nyugat-Dunántúl déli térsége mintegy 305
településének,
összesen közel
320 ezer lakosnak lesz hivatott
megszüntetni a hulladékkezeléssel kapcsolatos problémáját. E 70
százalékos ISPA és 20 százalékos
állami támogatással, összesen 8,1
milliárd forintból kialakításra kerülõ korszerû regionális hulladékgazdálkodási rendszer részét képezi az a most induló kanizsai beruházás is, mely mintegy egy esztendõ alatt készül el.
A leendõ hulladékkezelõ telep
ünnepélyes alapkõletételére néhány nappal ezelõtt került sor a
bagolai szemétlerakónál, ahol elsõként Litter Nándor polgármester mondott köszöntõt, majd dr.
Gombos András, a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium
politikai államtitkára szólt a korszerû hulladékgazdálkodás fontosságáról. Ezt követõen Lõ-rinczki Lajos, a kivitelezést végzõ Betonút Rt. fõmérnöke avatta be a
résztvevõket a regionális beruházás szûkebb térséget érintõ részleteibe. Mint megtudtuk, a projekt
keretében
Zalakaroson
és
Letenyén is épül majd egy hulladékudvar, így a kistérségben valamennyi településén megvalósulhat a szelektív hulladékgyûjtés.
A beszédeket követõen sor került az emlékhenger ünnepélyes
elhelyezésére.
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NAGYKANIZSÁIG
BÕVÜL AZ M7-ES
A kormány 2005. május 25-i ülésén elfogadta és hamarosan az Országgyûlés elé terjeszti azokat a törvénymódosítási javaslatokat, amelyek zöld utat biztosítanak az M7-es autópálya Nagykanizsa és
Balatonkeresztúr közötti, 35,5 kilométeres szakaszának megépüléséhez. Kovács Kálmán informatikai és hírközlési miniszter lapunk érdeklõdésére elmondta, a kormánydöntés az M7-es autópálya régóta húzódó történetére tesz megnyugtató módon pontot. Létrejön az európai V.
közlekedési folyosó amely, Ukrajnától az Adriáig húzódik. Az M7-es
autópálya hiányzó szakaszainak megépítésével Nagykanizsa – Budapest és Fiume között félúton – az Európai V. folyosó gazdasági és kulturális központjává válik. Ilyen jellegû fejlõdési lehetõség a térség életében csak egyszer, a Budapest-Fiume vasútvonal megépítését követõen adódott. Nagykanizsán akkor munkahelyek ezrei létesültek és rövid
idõn belül kereskedelmi és kulturális központtá vált. Ma az autópálya
megépülése eredményez hasonló fejlõdést világszerte.
A miniszter hozzátette, bizonyított, hogy az autópályáknak jelentõs
gazdaságélénkítõ hatása van. Az eddigi hazai tapasztalatok szerint
minden autópályára költött egy forint legalább hat forintnyi magánberuházást indukál. Az M7-es révén a térségbe áramló magántõke számos új munkahelyet teremt, és egyúttal erõsödik a régió és a város
gazdasága. Az autópálya megépítésével olyan XXI. századi modernizációs folyamatok indulnak el, aminek következtében a térség regionális jelentõsége megnõ. Magyar kezdeményezésre már tavaly létrejött
az V. Intelligens Folyosó, amely a Trieszt – Budapest – Kijev folyosó
mentén mûködõ vállalkozások közötti gazdasági és kereskedelmi kapcsolat hatékonyságát hivatott növelni az infokommunikációs eszközök
segítségével. A megállapodás által létrehozott együttmûködési hálózat
felöleli a kormányzatokat, helyi önkormányzatokat, vállalkozásokat,
valamint a kutatási- és tudásközpontokat. Az együttmûködés középpontjában a kutatás-fejlesztés, az innováció, az ágazatok és különbözõ
szegmensek közötti kapcsolat erõsödése áll.

KÖSZÖNET A VÁROS NAPJÁÉRT
A Régi Jó Egyesület a Vasember Ház Dióssy termébe invitálta azokat
az intézményeket, vállalkozásokat, civil szervezeteket, személyeket,
akik támogatása nélkül nem sikerülhetett volna a Város Napja kétnapos
rendezvénysorozata. Ferencz József elnök köszönte meg a közösségért
végzett munkát minden egyes résztvevõnek. A programokat anyagiakkal
és természetbeni felajánlásokkal is segítették a támogató partnerek. A találkozón tájékoztató hangzott el a júniusi Gólyalábas Világjátékokról.

TÖRVÉNYALKOTÁS A 100 LÉPÉSÉRT
Göndör István országgyûlési képviselõ hívta beszélgetésre pénteken
a sajtó munkatársait. A 100 lépés program kapcsán elmondta: a Parlamentben felgyorsult a törvénykezés, még a nyári szünet elõtt a legfontosabb törvények elfogadásra kerülhetnek.
A képviselõ két területet emelt ki a legfontosabbak közül. A foglalkoztatással összefüggésben kiemelte, egyrészt el kellene érni, hogy
csökkenjen a fekete munka, másrészt pedig a minimálbérrõl mozduljon
el a foglalkoztatás, mert különben évek múlva kilátástalan helyzetbe
kerülnek a frissen nyugdíjba vonulók. Ezzel összefüggésben a járulékfizetés alól ma még kibúvók körét is szûkíteni kell. Tervezik a honatyák, hogy lehetõséget teremtenek azoknak, akik bejelentik háztartási
alkalmazottaikat, hogy az utánuk befizetett járulékot a személyi jövedelemadóból levonhatják.
Szó esett az egészségügy átalakítási kérdéseirõl is. Ma ötmillió járulékfizetõ és a költségvetés tartja el a rendszert. Sok olyan jövedelem van,
amellyel kikerülhetõ a járulékfizetés, amin mindenképpen változtatni
kell. Kidolgozásra vár a többszintû – kötelezõ és választható – ellátás is.

KUL TÚRA

8

SZÍNHÁZ, TÉRZENE,
SZERENÁD, SZTÁROK
A Hevesi Sándor Mûvelõdési
Központ nyári programjairól tartott tájékoztatót Papp Ferenc, az
intézmény igazgatója.
A Péterfy iskola elõtti szabadtéri színpadon három színházi
elõadásra kerül majd sor a Kanizsai Nyári Színház részeként: június 21-én este a Sziget Színház
elõadásában a Padlás címû musical lesz látható, július 19-én a
Budaõrsi Játékszín a Madarak címû zenés komédiát adja elõ, míg
augusztus 18-án a fõvárosi
Ruttkai Éva Színház mûvészei
lépnek színpadra, A kaktusz virága címû zenés komédiával.
A HSMK elõtti téren a Nyáresti térzene programsorozatot az
Olajbányász Fúvószenekar koncertje indítja, június 15-én 18
órakor, õk is zárják majd a sort
június 29-én. Június 22-én a
Nagykanizsai Ifjúsági Fúvószenekar gondoskodik a térzenérõl.
Az intézmény elõtti juharfa alatt
a Nyári szerenádok sorozat június
20-tól, két héten át idéz mediterrán hangulatot a hallgatók szívében. Elsõ este 19.30 órakor Bellák Tibor, másnap Major Lajos
harmonika-játéka szórakoztatja a
hallgatóságot, majd Kovács Milán szintetizátor játéka követke-

zik. A sort Major Lajos és Farkas
Miklós közös harmonika-estje követi, majd az elsõ hetet pénteken
Tulman Géza zárja gitár-játékával. A második hét hétfõn Farkas
Miklós, kedden Kummer László
harmonika estjével indul, majd
szerdán Farkas Tibor gitározik.
A programsorozat a Tüttõ János
Nótaklub mûsorával folytatódik,
végül július 1-én Turzó György
gitározik.
Júliusban a Csütörtöki randevú
is várja a hallgatókat: 7-én
Charlie, 14-én Demjén Ferenc
mûsorát láthatják, hallhatják a
HSMK elõtti téren, 21-én Sólymos
Tóni és barátai ígérnek kellemes
kikapcsolódást. Ezek a programok
20 órakor kezdõdnek. Az idõjárástól függetlenül valamennyi program megrendezésre kerül, rossz
idõ esetén az intézmény színházterme várja az érdeklõdõket.
A Kiskastélyban érdekesnek
ígérkezik a Kanizsai Big Band
közremûködésével szervezett tábortûz melletti Nyáresti vígasságok programja, melyre idén június 16-án 20 órakor kerül sor, 23án 19 órától pedig Szólt az ember
címmel Jordán Tamás és Sebõ
Ferenc irodalmi estjére várják a
mûfaj kedvelõit.

Május 29-én nyitotta meg kapuit a 10. Jubileumi Ludvig Nemzetközi Mûvésztelep Páli László kendlimajori birtokán. A tábort
Wilheim Gábor nyitotta meg, pohárköszöntõt Litter Nándor polgármester mondott. Közremûködött Hajdú Sándor és Nagykanizsa Város Vegyeskara, valamint a Tiborcz Quartett. A résztvevõ mûvészek
Spanyolországból, Olaszországból, Németországból, Ausztriából,
Szlovákiából, Romániából, Kínából és Magyarország több városából érkeztek Kendlimajorba. A tábor június 11-én zárja kapuit.

GALÉRIA A KÓRHÁZBAN
Nyolc éve már, hogy egy-egy
mûvész munkásságát bemutatandó, kiállításokat szerveznek a
nagykanizsai kórház Általános
Sebészeti Osztályán. A legelsõ kiállítás annak idején Erdõs László
képeibõl nyílt, ennek okán, és
mûvész iránt érzett tiszteletbõl
gondolták úgy, hogy a galériát az
õ nevére keresztelik, mondta el
prof. Dr. Bártorfy József, a nagykanizsai kórház sebészeti osztá-

SZÁZHARMINCNYOLC HÓNAP NÉMÁN
Vasárnap a Zsinagógában emlékeztek meg a Holocaust nagykanizsai áldozatairól, arról a 2700 elhurcolt
zsidóról, akik nem tértek vissza otthonaikba, akikért
senki nem mondott Kaddist, mert az sem maradt, aki
elmondhatta volna.
– Hatvanegy évvel ezelõtt, amikor még a mögöttem álló Tóraszekrényen Júda oroszlánjai õrizték
Dávid koronáját, tele volt a karzat, amikor még kétezer-hétszázan éltek azok közül, akik a kanizsai zsidósághoz tartoztak, még nem haltak meg hatmillióan
Dávid népébõl. Mennyiszer keressük az okát, miért
is van antiszemitizmus, miért is kap lángra velünk
szemben a gyûlölet. A gyûlölet és a gyûlölködés
egyidõs az emberiséggel, mégis rossz, hogy alanyai
évezredek óta mi vagyunk. Kell egy érzés, amely azt
mondatja, hogy történelmünknek csak egy része, ami
hatvanegy éve történt, kell hozzá hit, hogy ez többet
nem történhet meg, és kell hozzá egy olyan világ,
amelyben senki senki által nem fenyegettetik, senki
nem érzi úgy, hogy a gyûlölet máglyájára vettetik,
hogy elpusztítják hitéért, származásáért – mondta
emlékezõ beszédében Suchman Tamás.
– Felfoghatatlanok a számok: hatmillió élet pusz-

tult el. Ha mindegyik testvérünk életéért egyetlen
egy percet hallgatnánk, százharmincnyolc hónap, tizenegy és fél év telne el némán – mondta Verõ Tamás rabbi, az áldozatok emlékére tartott gyász istentiszteleten.
A Zsinagóga udvarán meggyújtották az emlékezés
lángjait, köveket, virágokat helyeztek el az elhurcoltak emlékére állított oszlopnál, majd a Holocaust
megemlékezés az Izraelita Temetõben ért véget.

lyának osztályvezetõ fõorvosa a
múlt héten a nagykanizsai kórházban rendezett galéria névadón.
– Itt születvén és felnõvén számos emlék köt engem Erdõs Lászlóhoz. Az atlétikában arról volt
nevezetes, hogy rendkívüli kitartással, céltudatossággal sportolt.
Akkor sújtotta agydaganattal a
sors, amikor gyógyítása a jelen
idõkhöz képest gyermekcipõben
járt. Orvosai mindent megtettek,
hogy életét megmentsék, de ezért
súlyos árat fizetett. Gyakorlatilag
fél oldalára megbénult. Ahogy teltek az évek, új oldaláról vált ismertté elõttünk, nevezetesen festményeit kezdtük megismerni. Kevesen tudják, hogy bal kézzel festett. Mint ember vált naggyá a szemünkben. Olyan ember, aki egyfajta törekvéssel próbálta megvalósítani önmagát. Mi is a mûvészet? – azt hiszem ezt Erdõs László tudta anélkül, hogy ezt neki
bárki is megfogalmazta volna. A
mûvészet a tökéletességre való törekvés. Az alkotómûvész a tökéletességre való törekvés eredményeként tudja mûvét létrehozni. A tökéletesség azonban sohasem a valóság lemásolása. Erdõs László a
tökéletességre való törekvését ebben a formában tudta elénk hozni.
Köszönjük neki és családjának,
hogy lehetõvé tették a névadást –
mondta a névadó kapcsán dr. Szabó Csaba, a kórház fõigazgatója.

OKTATÁS, KUL TÚRA
KEDVENC
MESÉM
A A Péterfy Sándor Általános
Iskola által meghirdetett Kedvenc
mesém címû rajzpályázatot az alsós korosztály részére írták ki. Az
elsõs Dobos Bettina (Kõrösi) II.,
a másodikos Imrei Antal (Hevesi)
I., a hevesis Varga Péter és Horváth Laura II., Bogdán Csilla
(Bolyai) II. lett. A miklósfai iskola másodikos kisdiákjai közös
munkájukra különdíjat kaptak. A
harmadik osztályban Schnider
Dorottya (Aranymetszés) és Várfalvi Rita (Piarista) elsõk, Pataki
Viktória (Piarista) és Székely Adrienn (Miklósfa) másodikok, Balogh Judit (Kõrösi), Imre Réka
(Bolyai), Glavák Réka (Piarista),
Ruff Réka (Hevesi) harmadik helyezést értek el. A negyedikes
Kamenár Márk – Léránt Mátyás
kettõs (Piarista) I., Törõ Virág
(Zrínyi) és Sipos Norbert
(Kõrösi) II., Horváth Bernát (Piarista) III. lett.
A Curie Kémia Emlékverseny országos döntõjében a
saját kategóriájában Szalai
Katalin, a Batthyány Lajos
Gimnázium 10.H osztályos
tanulója 6. helyezést ért el!
Tanárai: Véghelyi
Tünde,
Dénes Sándorné.
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Péntek reggel feldíszített udvar várta
a Belvárosi Bölcsõde 88 kisgyermekét.
Az intézményben a Szülõk Fóruma segítségével harmadik alkalommal rendeztek Gyermeknapot. A délelõtt folyamán a szülõk együtt játszhattak
gyermekeikkel, zene, ugrálóvár várta a
bölcsiseket, akik körében nagy sikert
aratott Farkas Tibor zenés mûsora is.
Ezen a napon vehették birtokba a kicsik az új játékokat – 4 falovat, 8 biciklit, 12 motort, homokozókat – is.

REGGELI A PETRÓ GALÉRIÁBAN
Adilov Kabul festõmûvész, Erdõs Anna keramikus, Fehér Anna gyöngykészítõ iparmûvész kiállítása nyílt május 28-án 11 órakor a Petró Galériában. Ezen a szombat délelõttön a látogatókat egy
meglepõ tárlattal és kapuccinóval, kakaóval, kaláccsal várták.
Az asztalokon Fehér Anna „ehetõ gyöngyei” és Erdõs Anna kerámia táljai és vázái fogadták az érdeklõdõket. A gyöngyöket szokatlan dolgokból fûzi össze a
mûvésznõ szegfûszeget, fahéjat, gyömbért, pirított
tésztát, kávét, csokoládét, lebbencs tésztát használ. Erdõs Anna színben és formában ezekhez készít kerámia
edényeket. A kiállításon vannak természetesen hordható ékszerek is. Ezek a klasszikus hagyományokat
követve készülnek. A megszokott anyagokon kívül itt
is találkozunk meglepõ dolgokkal például tengeri sün
tüskéje, nemez. Fehér Anna tudását a világ különbözõ
részérõl gyûjtötte össze: járt Japánban, Afrikában és az
ott tapasztaltakat ötvözi. Szereti összegyûjteni a tárgyakat szétszedni és új koncepció szerint összerakni.
Ez az építkezés ami összefûzi a három mûvészt. Erdõs
Anna a pedagógus pályát hagyta ott az agyagért. Egy

õsi kínai technikát használ, a „raku”-t. Ez úgy készül,
hogy 1000 Celsius fokos kerámiát kiveszik a kemencébõl és földdel temetik be, így keletkeznek a fantasztikusabbnál fantasztikusabb színek. A falakat Adilov
Kabul keleti hangulatokat idézõ csendéletei borítják.
Itt is megjelennek különbözõ tálak, vázák, korsók szinte csábítva a nézõt, hogy szomját oltsa velük.
A kiállítás június 11-ig tekinthetõ meg.

ISMÉT KANIZSAI SIKER
Pénteken Budapesten adták át a
48 órás IBM Szoftver Programozói
Bajnokság nyerteseinek a díjakat.
Az egyetemek és fõiskolák diákjai
számára harmadik alkalommal
meghirdetett, kétnapos programozói verseny 2005. május 6-án 14
órától 2004. május 8-án 14 óráig
zajlott az ELTE Informatika Karának épületében, az Infoparkban. A
versenyre idén a következõ intézményekbõl jelentkeztek csapatok:
egri Eszterházy Károly Fõiskola;
ELTE; Veszprémi Egyetem-Nagykanizsa kihelyezett tagozat; Veszprémi Egyetem; Pécsi Tudományegyetem; valamint öt csapattal neveztek a Budapesti Mûszaki és
Gazdaságtudományi Egyetem különbözõ karainak hallgatói. A
„Linux 48” IBM programozói versenysorozat kiemelt támogatói az
R&R Software Rt. és az Avnet

Technology Solutions Kft., további
támogatói az AAM Technologies
Kft., a Dual Informatika Kft., az
ULX Kft. és a T-Online Magyarország Rt. voltak. A 48 órás programozási bajnokság összdíjazása
meghaladta a 2 millió forintot. A
díjazott csapatok minden tagja a
helyezésének megfelelõ értékû, az
IBM WebSphere és DB2 termékeinek futtatására alkalmas Palm
kéziszámítógépet, valamint mind a
két korcsoportban az elsõ és második helyezést elért csapat tagjai
MP3 lejátszót is kaptak ajándékba.
Az IBM és a kiemelt támogatók
felsõvezetõi által átadott oklevelek
mellett a nyertes csapatok mindkét
korosztályban megörökölték a verseny vándorkupáit, illetve további
bizonyítási lehetõséget, opcionális
állásajánlatokat kapnak a szponzoroknál. A bajnokság sikerességé-

hez nagymértékben hozzájáruló
felkészítõ tanárok, szakmai segítõk, szakértõk és rendszergazdák
szintén értékes jutalmakat kaptak.
Az ünnepélyes eredményhirdetésre és díjátadásokra az R&R Software Rt. dzsessz klub rendezvényének keretében került sor. 1. helyezett: Veszprémi Egyetem,
Nagykanizsai Képzési Helyének
egyikcsapata lett, Éliás Tamás,
Szécsenyi Gergely és Vizely Jenõ.
Felkészítõ tanáruk Erdõsné Németh Ágnes volt. 2. helyezett:
Eszterházy Károly Fõiskola csapata lett, míg a harmadik helyen a
Veszprémi Egyetem, Nagykanizsai Képzési Helyének kettes számú csapata végzett: Csordás Zoltán, Nagy Norbert és PregardtPaur Zsolt. Õket is Erdõsné Németh Ágnes készítette fel a rangos
megmérettetésre.

INFORMATIKA
TÁBOR ÚJRA
Az Informatikai és Hírközlési
Minisztérium immár harmadik
alkalommal nyári táborokat
szervez középiskolásoknak, illetve 2005-ben végzetteknek.
Sátoraljaújhelyen július 11-16.,
július 18-23., július 25-30. és
augusztus 1-6. közötti idõpontokban, Velencén július 11-16.,
július 18-23., július 25-30., augusztus 1-6. között, és Nagyváradon augusztus 8-13-ig lehet táborozni. 6 nap/5 éjszaka, 10.000
Ft/fõ költséggel, mely magába
foglalja a szállást és a teljes ellátást. Jelentkezni folyamatosan
lehet. A további, részletes információ és jelentkezési lap megtalálható a program honlapján, a
www.ifjusag.emagyarorszag.hu
címen.
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AMIKOR MÁR KERÍTÉS VÁLASZT EL...
AVAGY EGY ELMARADT SZOLGALMI JOG BEJEGYZÉS KÖVETKEZMÉNYEI
Nemrégiben fényképekkel
kiegészített e-mail érkezett
szerkesztõségünkbe, amely
az Eötvös tér 8. szám alatt
található területen lévõ társasház illetve családi ház tulajdonosainak vitájáról szól.
Az üzenetet Vágvölgyi Tamás, a társasház képviseletében jutatta el hozzánk. A jelzés nyomán megkerestük és
kértük, mondja el olvasóinknak, hogyan jutott el a két
szomszéd odáig, hogy végül
kerítés épült a szomszédos
telek udvarán, amely az Eötvös tér 8. lakóinak életét hátrányosan befolyásolja.
– Városunkban a Közgyûlés
19/1992. (XI. 23.) számú rendelete – mely az önkormányzati tulajdonú házingatlanok értékesítésérõl szóló 17/1992. (X. 26.) számú
rendeletének kiegészítése és módosítása – úgy rendelkezett, hogy
jelenlegi társasházunkat beépített
alapterülettel (úszótelek), szolgalmi joggal kínálja fel eladásra
az akkori bérlõknek. A szolgalmi
jog alapítása illetve bejegyzése
azért volt elõírva társasházunk
javára illetve a szomszédos ingatlan terhére, amely akkor szintén
önkormányzati tulajdon volt,
hogy a társasház lakói a szomszédos ingatlanon elhelyezkedõ
járdán keresztül meg tudják közelíteni a társasház hátsó bejáratát,
a pincelejárót és a társasházhoz
tartozó udvari lakást. A szomszédos ingatlant az önkormányzat
közterületté történõ átminõsítésre
javasolta, sétálóudvar kialakításával, ezért a szolgalmi jog bejegyzésére nem került sor. 2002.
évben véglegessé vált, hogy a
közterületté történõ átminõsítés
nem valósítható meg. A szolgalmi
jog bejegyzése viszont elmaradt,
ami a társasház tulajdonosai számára egészen a szomszédos ingatlan elidegenítéséig nem jelentett problémát, hiszen addig önkormányzati tulajdon volt.
– Mikor, és miért változott
meg a helyzet?
– Az önkormányzat 2002. év
decemberében csereszerzõdéssel
elidegenítette a szomszédos ingat-

(Vágvölgyi Tamás felvétele)
lant, telekhatárként a társasház
épületének falát vették figyelembe. A szomszéd tulajdonos szerzõdésébõl viszont kimaradt, hogy az
ingatlanra szolgalmi jog alapítása lett elõírva a társasház javára,
ezért a társasház tulajdonosai és
bérlõi jelenleg nem használhatják
a hátsó kaput és a társasház hátsó
bejáratát, sõt az ott lévõ kaputelefont is le kellett szereltetni. Tekintettel arra, hogy a szolgalmi jog
bejegyzése nem a társasház hibájából maradt el, ragaszkodunk a
társasházi ingatlanok megvételekor elõírtakhoz, nevezetesen a
szolgalmi jog bejegyzéséhez.
– Mi tettek annak érdekében,
hogy a szolgalmi jogra vonatkozó
kérésüket teljesítsék?
– A szomszéd tulajdonos által
kezdeményezett birtokháborítási
pert a társasház elvesztette, éppen azért, mert a szolgalmi jog
nincs bejegyezve a szomszéd ingatlanra. Az önkormányzatot
két esetben is felszólítottuk a
szolgalmi jog bejegyzésére. Az
önkormányzat mindkét felszólításunkat elutasította. Ügyvédet
kerestünk, hogy a jog lehetõségével érjük el, hogy a lakásingatlanok megvásárlásakor még
használt udvari járdát, hátsó
bejáratot és pincét a tulajdonosok ismét használhassák.
– Mit remélnek?
– Szolgalmi jog két úton jegyezhetõ be, megegyezéssel vagy
bírói úton. Mi ez utóbbit voltunk
kénytelenek választani.
– Kit okolnak a létrejött helyzetért?
– Véleményünk szerint az új tu-

lajdonos a kerítésépítéstõl eltekintve nem tehet semmirõl, hiszen
úgy vette meg a telket, hogy azon
nem volt szolgalmi jogra vonatkozó bejegyzés. Mi úgy gondoljuk, a
hivatal követett el hibát azzal,
hogy nem tett eleget az elidegenítéskor még hatályos jogszabályoknak, és nem jegyezték be a szolgalmi jogot. Ennek a problémának a megoldatlansága okozta,
hogy ilyen helyzetbe kerültünk mi
tulajdonosok, mindkét fél. Messze
megértem az új tulajdonost, hiszen õ jogi kikötések nélkül vette
meg a telket. De jó lenne, ha õ is
átérezné a gondjainkat, mert mi
sem a saját hibánkból kerültünk
ebbe a helyzetbe. A kerítés felépítésével a hátsó bejárat megközelíthetetlen. A huzavona miatt elestünk a pince értékesítési lehetõségétõl is, amelynek bevételébõl
végre felújíthattuk volna a házat.
***
Lássuk, milyen szabályokat
kell betartania annak, ki magánterületén építkezni kíván a városban. Mindezt a 46/1997.(XII.29.)
KTM rendelet határozza meg.
Az építésügyi hatósági engedélyhez kötött építési tevékenységek.
9. § (1) A következõ építési tevékenységek csak építési engedély
alapján végezhetõek:
a) építmény építése, bõvítése,
elmozdítása, kivéve:
ak) a telek oldal és hátsó telekhatárain a kerítést.

e) közterületen az a) pontban
foglaltakon túlmenõen:
ec) bármilyen kerítés létesítése;
f) a telek természetes terepszintjének tartós, végleges jellegû
megváltoztatása a telekhatárok
melletti 3,0 m széles sávon belül,
valamint a telek egyéb részein 1,0
m-t meghaladóan;
j) az olyan egyéb építési munkák, amelyeket önkormányzati rendelet építési engedélyhez kötött.
10. § (1) A 9. § (1) bekezdésének a), b), d) és g) pontjaiban, valamint önkormányzati rendeletben
ekként meghatározott építési tevékenység eredményeként megvalósult építmények csak jogerõs és
végrehajtható használatbavételi
engedély alapján vehetõk használatba.
(2) A 9. § (1) bekezdésének c), e),
f), h) és i) pontjaiban meghatározott építési tevékenységek elkészültét az építtetõnek írásban be kell jelentenie az építésügyi hatósághoz
17. § Az építési engedély iránti
kérelemhez mellékelni kell
a) az építtetõ építési jogosultságát igazoló okiratot 1 példányban,
b) a tervezett építési munka külön jogszabályban meghatározott
tartalmú építészeti-mûszaki tervdokumentációját 4 példányban, illetõleg az adott esetben érdekelt
szakhatóságok számától függõen
további 1-1 példányban,
c) a tervezõ nyilatkozatát 1 példányban arról, hogy az építészetimuszaki terveket az érdekelt szakhatóságokkal és a közmûvekkel a
tervezés során egyeztette és a tervezett építészeti-muszaki megoldás megfelel a vonatkozó jogszabályoknak és hatósági elõírásoknak, továbbá, hogy a tervezésre
jogosultsággal rendelkezik,
d) az érdekelt közmûvek és a
kéményseprõ nyilatkozatát 1-1
példányban,
e) környezeti hatásvizsgálathoz
kötött tevékenység folytatására
szolgáló építmény esetén a környezetvédelmi engedélyt 1 példányban.

Természetesen megkerestük a kerítést építõ, a társasház
lakóközösségével vitában álló tulajdonosokat is, akik nem kívántak élni a megszólalással. Számukra a nyilatkozat lehetõségét fenntartjuk.
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MÛS ORA
Június 3-tól Június 10-ig
Június 3. péntek
06:30 Krónika 06:40 Reklám 06:42
Hangos képújság 06:46 K'arc 07:12
Jelkép - református 07:22 Mese 07:30
Krónika 07:40 Reklám 07:45 Jövõ 7
07:58 Sport - Úszás 08:12 Adjuk magunkat 08:18 Reklám 08:20 Krónika
17:00 Brill 20 magazin 18:00 Krónika
18:10 Reklám 18:14 Mese: A kihívás
18:18 Jelkép - katolikus 19:00 Krónika
19:10 Reklám 19:14 Zala magazin
19:40 Adjuk magunkat 19:48 Reklám
19:50 Krónika 20:01 K'arc 20:30 Hírháló 21:00 Szabadulás az Édenbõl
23:00 Maksavízió 23:30 Különjárat

Június 4. szombat
06:30 Krónika 06:40 Reklám 06:41 Hangos képújság 06:49 Zala magazin 07:15
Jelkép - katolikus 07:25 Mese 07:30 Krónika 07:40 Reklám 07:41 K'arc 08:07
Adjuk magunkat 08:17 Reklám 08:20
Krónika 08:30 Hírháló 09:00 TV shop
09:30 Brill 20 magazin 10:00 Maksavízió
10:30 Nedû-magazin 11:00 Pénzhalász
17:00 Business-Mix magazin 18:00 Zamatos utazások 18:28 Adjuk magunkat
18:39 Tv mozi 19:58 Storyboard 20:30
Hírháló 21:00 A szeretet ajándéka 23:00
Bence show 23:30 Különjárat

Június 5. vasárnap
06:30 Tv mozi 08:05 Adjuk magunkat
08:15 Storyboard 08:30 Hírháló 09:00
Tv shop 09:30 Gyógyulj velünk 10:00
MOTORacing 10:30 Business-Mix
magazin 11:00 Pénzhalász 17:00 Nedû
- magazin 18:00 Zamatos utazások
18:30 Adjuk magunkat 18:41 Tv mozi
20:15 Válogatás a hét mûsoraiból
20:30 Hírháló 21:00 Zsarujátszma
23:00 Maksavízió 23:30 Bencze show

Június 6. hétfõ
06:30 Tv mozi 07:45 Adjuk magunkat
08:09 Zamatos utazások 08:21 Válogatás
a
hét
mûsoraiból
17:00
MOTORacing 18:00 Krónika 18:10
Reklám 18:14 Mese 18:21 Jelkép - adventista 19:00 Krónika 19:10 Reklám
19:14 Jövõ 7 19:41 Adjuk magunkat
19:48 Reklám 19:50 Krónika 20:01
Zala magazin 20:30 Hírháló 21:00 Repülõ kísértetek 23:00 Szeged napja
2005 23:30 Különjárat

Május 3. kedd
06:30 Krónika 06:40 Reklám 06:42
Hangos lapozó 06:46 Jövõ 7 07:17 Jelkép - adventista 07:30 Krónika 07.40
Reklám 07:42 Zala magazin 08:09 Adjuk magunkat
08:16 Mûsorajánló
08:18 Reklám 08:20 Krónika 17:00
Nyitott Egyetem 18:00 Krónika 18:10
Reklám 18:15 Mese 18:19 Jelkép - katolikus 19:00 Krónika 19:10 Reklám
19:15 Biztonsági Zóna 19:36 Adjuk
magunkat 19:48 Reklám 19:50 Krónika 20:01 Jövõ 7 20:3 Hírháló 21:00

Túl gazdag 23:00 Gyógyulj velünk
23:30 Bence-show

Május 4. szerda
06:30 Krónika 06:40 Reklám 06:42
Hangos lapozó 06:55 Biztonsági Zóna
07:16 Jelkép - katolikus 07:30 Krónika
07:40 Reklám 07:42 Jövõ 7 08:08 Adjuk magunkat 08:18 Reklám 08:20
Krónika 17:00 Egészségmagazin 18:00
Krónika 18:10 Reklám 18:15 Mese
18:17 Jelkép - evangélikus 19:00 Krónika 19:10 Reklám 19:15 Jövõ 7 19:28
Sport 19:41 Adjuk magunkat 19:48
Reklám 19:50 Krónika 20:01 Biztonsági Zóna 20:30 Hírháló 21:00 Túl
gazdag 23:00 MOTORacing 23:30
Brill 20 magazin

Május 5. csütörtök
06:30 Krónika 06:40 Reklám 06:41
Hangos lapozó 06:51 Jövõ 7 07:04
Sport 07:17 Jelkép - evangélikus
07:30 Krónika 07:40 Reklám 07:41
Biztonsági Zóna 08:01 Adjuk magunkat 08:18 Reklám 08:20 Krónika 17:00
Biztonsági zóna 18:00 Krónika 18:10
Reklám 18:15 Mese 18:20 Jelkép - református 19:00 Krónika 19:00 Reklám
19:15 K'arc 19:42 Adjuk magunkat
19:48 Reklám 19:50 Krónika 20:01 Jövõ 7 20:16 Sport 20:30 Hírháló 21:00
Gyilkos cápák 23:00 Nedû 23:30
Business-mix magazin

Május 6. péntek
06:30 Krónika 06:40 Reklám 06:42
Hangos képújság 06:50 K'arc 07:16
Jelkép - református 07:30 Krónika
07:40 Reklám 07:42 Jövõ 7 - Lovasverseny 07:55 Sport 08:09 Adjuk
magunkat 08:19 Reklám 08:20 Krónika 17:00 Brill 20 magazin 18:00
Krónika 18:10 Reklám 18:15 Mátyás
király 18:19 Jelkép - katolikus 19:00
Krónika 19:10 Reklám 19:16 Nyugat
régió 19:42 Adjuk magunkat 19:49
Reklám 19:50 Krónika 20:01 K'arc
20:30 Hírháló 21:00 Kaland az idõben 23:00 Maksavízió 23:30 Különjárat

Kõnig menü

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

AKCIÓK, K EDVEZMÉNYEK!
DIÁKAKCIÓ! Egyet f izet, k ettõt v ihet!

(Rendõrség utcája)
Tel.: 30/653-7
7964

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

KERÜLÕUTAK
Két régi barát borkóstolóra indul,
ahol hamarosan beszippantja õket a mindenNyitva:
nap 9-2
21-iig
szerelem és barátság örvénye, szembesülnek a magánnyal. Miles, egy válásába belerokkant, borfüggõ irodalmár úgy dönt, megajándékozza régi barátját Jacket, a lepukkant színészt egy Santa Ynez
völgybeli borászatokba tett kirándulással, amire Jack
esküvõje elõtt egy héttel indulnak. Fura páros. Jack libidóba áztatott mosolygó bájgúnár, Miles igazi búsképû lovag. Ami közös bennük az a kudarcba
fulladt álmok, és a tûnõ ifjúság.
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EGÉSZSÉGVÉDELMI
ALAP PÁLYÁZAT
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyûlésének Szociális és
Egészségügyi Bizottsága pályázatot hirdet a 2005. évi Egészségvédelmi Alap támogatásának
elnyerésére.
A pályázat célja: Olyan közösségi programok, melyek csatlakoznak a Népegészségügyi Program minél hatékonyabb és eredményesebb, megvalósításáhozidõsek egészségi állapotának javítása, óvodai, iskolai dohányzás
megelõzéséi magatartás formáló
projekt, drogprevenció – által minõségi javulást eredményez.
Pályázók köre: Nagykanizsa
Megyei Jogú Város közigazgatási területén mûködõ intézmények, minden bejegyzett nagykanizsai székhelyû civil szervezet,
egyesületek, alapítványok és
egyéb szervezetek, melyek pályázatukkal a fenti célok megvalósítását szolgálják.
A pályázaton nem indulhatnak:
pártok, politikai tevékenységet
folytatók.
A pályázat benyújtásának határideje: 2005. június 13. Benyújtás módja: A pályázati adatlapot zárt borítékban „Egészségvédelmi Alap támogatása" jeligével lehet benyújtani. Benyújtás
helye: Nagykanizsa Megyei Jogú Város Egészségügyi Alapellátási Intézménye Nagykanizsa,
Eötvös tér 16. (III. em. 313-314.
sz. iroda). Pályázati adatlap kérhetõ: Polgármesteri Hivatal 8800
Nagykanizsa Eötvös tér 16 porta
Egészségügyi Alapellátási Intézmény 8800 Nagykanizsa Eötvös
tér 16. 313-314-s szoba .
A pályázatnak tartalmaznia
kell: a pályázó nevét, a pályázó
címét, székhelyét, a pályázó nyilvántartásáról szóló igazolás másolatát, az igényelt támogatás
összegét, a kérelem tételes indokolását, a megvalósítás módját.
A pályázati bírálat határideje:
2005. június 21. A határidõre beérkezett pályázatokat az Egészséges Városok Koordinációs Bizottsága bírálja el.
Az elnyert támogatások kifizetésének határideje: 2005. szeptember 1. Az odaítélt támogatások elszámolásának határideje:
2005. december 30.

VÁROSHÁZA
NAGYKANIZSA MJV POLGÁRMESTERI HIVATALA ÉRTÉKESÍTI AZ ALÁBBI
ZÁRTKERTI INGATLANAIT (FÖRHÉNC):
Hrsz1/Hrsz2 Megnevezés
Terület m2
12071
Gyep Termõföld
55
11518
Gyep Termõföld
443
12072
Gyep Termõföld
61
11630
Erdõ Termõföld
197
12101
Gyep Termõföld
29
11632
Erdõ Termõföld
196
12103
Gyep Termõföld
125
Gyep Termõföld
67
11840
Szõlõ-gyümölcs-szántóTermõföld 5471 12104
11885/14 Szántó-erdõ Termõföld
3069 12105
Gyep Termõföld
53
11890/2 Szántó-erdõ Termõföld
3711 12163
Gyümölcsös Termõföld
93
11909
Szõlõ-gyep Termõföld
2416 12228/2 Gyümölcsös Termõföld
76
11941
Szõlõ-gyep Termõföld
6968 Érdeklõdni a Polgármesteri Hivatal Vagyongazdál11943
Gyep Termõföld
3168 kodási Irodáján (Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. II.
12065/2 Kert-gyümölcs-gyep Termõföld 4515 em. 6.) lehet. Tel: 93/500-724

VÁROSHÁZA
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TÁJÉKOZTATÓ KÖZÉRDEKÛ PANASZ BEJELENTÉSÉRÕL
A 2004. évi XXIX. törvény 141-143. § - aiban foglaltak végrehajtására a város lakosságának a közérdeket érintõ, nem személyes jellegû kérelmei, panaszai és bejelentései (a továbbiakban: bejelentés) szervezett módon kerülnek elbírálásra. Bejelentést lehet tenni a város üzemeltetésével, a polgármesteri hivatallal, a szûkebb lakókörnyezettel, önkormányzati intézmény vagy más szervezet mûködésével kapcsolatban a 0680/200-848-as üzenetrögzítõre kapcsolt zöld számon, Nagykanizsa Megyei Jogú Város polgármesterének, alpolgármesterének, jegyzõjének címezve a Polgármesteri Hivatal 8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. címén, a – bokan_peter@nagykanizsa.hu, – termecz_marianna@nagykanizsa.hu
– vargaeva@nagykanizsa.hu, – bodzai_tiborne@nagykanizsa.hu, – fehérvölgyiszabolcs@nagykanizsa.hu e-mail címeken. A törvény vonatkozó részei megtalálhatók: a www.nagykanizsa.hu

NAGYKANIZSA MJV POLGÁRMESTERI HIVATALA
ÉRTÉKESÍTI CSERFÕI ZÁRTKERTI INGATLANAIT:
(HRSZ1, HRSZ2, MEGNEVEZÉS, TERÜLET M2):
* 10351,2, Kert, 852. * 10370, Gyep, 73. * 10422, Gyep-erdõ, 3738. *
10434, Gyep, 6397. * 10490, 1, Szántó-gyümölcsös, 2974. *10504, 1,
Szántó, 1897. * 10532, Gyep, 3212. * 10533 Gyep, 1079. *10539,
Kert-szõlõ-erdõ, 1770. * 10550, 3, Szántó, 1146. * 10551, Gyümölcsös, 604. * 10552, Gyümölcsös, 170. 10553, Kert-gyümölcsös-kert,
2893. * 10595, Gyümölcsös-gyep-kert-erdõ, 5961. * 10596, Gyep,
182. * 10621, 1, Gyep, 50. * 10624, 1, Gyep, 3198. * 10625, Gyep, 24.
* 10636, 3, Gyep, 4393. * 10637, 2, Gyep, 3199. * 10645, 2, Gyep,
4606. * 10655, Gyep, 7096. * 10656, Gyep, 8017. * 10657, 2, Gyep,
5576. * 10664, Szántó, 2575. * 10672, 3, Gyep-erdõ, 2998. * 10673,
Gyep-erdõ, 5364. * 10798, 1, Gyep, 5589. * 10798, 2, Gyep, 5413. *
10799, 2, Gyümölcs-erdõ, 5017. * 10800, Gyep, 3314. * 10801, 1,
Szõlõ-gyümölcsös, 1654. * 10803, Gyep-erdõ, 6121. * 10806, 1, Szántó-erdõ, 7025. * 10806, 3, Szántó, 2988.
Érdeklõdni a Polgármesteri Hivatal Vagyongazdálkodási Irodáján
(Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. II. em. 6.) lehet. Tel.: 93/500-724.
NAGYKANIZSA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYÛLÉSE
PÁLYÁZATOT HIRDET A NAGYKANIZSAI
FOGYATÉKKAL ÉLÕK INTEGRÁLT INTÉZMÉNYE
IGAZGATÓI MUNKAKÖRÉNEK BETÖLTÉSÉRE
Ellátandó fõ feladatok: A Fogyatékkal Élõk Integrált Intézménye
(Nagykanizsa, Ûrhajós u. 6.) alapító okiratában meghatározott szakfeladatok ellátása, mûködtetése. Az intézmény szakmai programjában foglaltak megvalósítása, ennek érdekében az integrált intézmény szakmai egységeire vonatkozóan a feladatok meghatározása,
a mûködés összehangolása, ellenõrzése. Az intézményi mûködés
törvényességének és gazdaságosságának biztosítása. Az intézmény
alkalmazottaival kapcsolatos munkáltatói jogok gyakorlása. A munkakör magasabb vezetõi megbízásnak minõsül. A magasabb vezetõi
megbízás 2006. január 1. naptól-2010. december 31. napjáig tartó 5
évre szól. Pályázati feltételek: magyar állampolgárság, büntetlen
elõélet, az 1/2000. (I.7.) SzCsM rendelet 3. számú mellékletének 9.
pontjában a Bentlakást nyújtó fogyatékosok otthona és rehabilitációs intézmények vezetõi részére elõírt szakmai képesítés, szociális
szakvizsga, legalább 5 éves szakmai gyakorlat. Elõnyt jelent: szakterületen szerzett szakmai illetõleg vezetõi gyakorlat. A pályázatnak
tartalmaznia kell: a pályázó szakmai életrajzát, három hónapnál
nem régebbi erkölcsi bizonyítványt, az intézmény vezetésére vonatkozó programot a helyzetelemzésre épülõ fejlesztési elképzelésekkel, a pályázatban elõírt iskolai végzettséget, illetve az egyéb feltételeket tanúsító okiratok hitelesített másolatát.
Az illetmény és egyéb juttatások megállapítására a közalkalmazottak jogállásáról szóló többször módosított 1992. évi XXXIII. törvény
és végrehajtási rendeletei alapján kerül sor. A pályázatokat Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteréhez (8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7.) kell benyújtani. A pályázatok beérkezésének határideje:
a Szociális Közlönyben való közzétételétõl számított 31. nap 13.00
óra. A pályázat elbírálásának határideje: 2005. október 31.
A pályázati kiírással kapcsolatban bõvebb felvilágosítás kérhetõ
Nagykanizsa MJV Polgármesteri Hivatala Szociális Osztályán a
93/500-809 vagy 500-810-es telefonszámon.

NAGYKANIZSA MJV POLGÁRMESTERI HIVATALA
ÉRTÉKESÍTI AZ ALÁBBI, SZENTGYÖRGYVÁRI
HEGYI INGATLANAIT:
Hrsz1/Hrsz2/Megnevezés/terület (m2)
1467/-/Zártkert/2867.
2727/-/Szántó/2247.
1915/-/Zártkert/2981.
1918/-/Zártkert/160.
1922/-/Zártkert/320.
1924/-/Zártkert/379.
1928/-/Zártkert/1875.
1933/-/Zártkerti gyep/2225.
1935/-/Zártkert/257.
1945/1/Zártkert/264.
1991/-/Zártkert/1755.
2746/-/Kert/384.
2160/-/Zártkert/9601.
Érdeklõdni a Polgármesteri Hivatal Vagyongazdálkodási Irodáján
(Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. II. em. 6.) lehet. Tel: 93/500-724.

NYILVÁNOS VERSENYTÁRGYALÁS
Helyrajzi szám – helye – kikiáltási ár – versenytárgyalás:
2035/B/2. – Király u. 8. – 2.200.000 Ft + áfa – 2005.05.12, 06.30
2190/A/3. – Csányi u. – 10.700.000 Ft + áfa – 2005.05.12,
8:30
06.30 9:00 11. – Magyar u. 6. – 6.500.000 Ft + áfa 2005.05.12,
06.30 9:30 163/1. – Magyar u. 54. – 11.280.000 Ft + áfa 2005.05.12,
1163. – Rozgonyi u. 8. – 40.000.000 Ft + áfa
06.30 10:00
2005.05.12., 06.30. 10:30 1286. – Királyi P. 1-3. – 16.000.000 Ft +
áfa 2005.05.12., 06.30. 11:00 1188/A/5. és 1188/A/6. – Fõ út 7. –
47.000.000 Ft + áfa 2005.05.12., 06.30. 11:30 186/1. – Magyar u.
76. – 7.938.600 Ft + áfa 2005.05.12. és 06.30. 13:00. 507. – Dankó
u. – 680.000 Ft + áfa 2005.05.13 és 05.20 9:00.
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

PÁLYÁZAT JOGTANÁCSOSI
MUNKAKÖR BETÖLTÉSÉRE
Ellátandó feladat: Az önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal
jogügyleteinek elõkészítése, intézése, perképviselet ellátása. A kinevezés határozatlan idõre szól, 6 hónap próbaidõ kikötésével. A munkakör
a pályázati eljárást követõen azonnal betölthetõ.
Pályázati feltételek: magyar állampolgárság, büntetlen elõélet, jogász
egyetemi végzettség, jogi szakvizsga, jogtanácsosi, közigazgatási gyakorlat
elõnyt jelent. Illetmény és egyéb juttatások a Ktv. és Polgármesteri Hivatal
Közszolgálati Szabályzatának vonatkozó rendelkezései szerint. A pályázatok beérkezési határideje: Belügyi Közlönyben való megjelenést követõ 16.
nap 12.00 óra. A pályázatot dr. Kelemen Marcell jegyzõnek kell címezni
(8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7.) A pályázathoz csatolni kell: szakmai
önéletrajzot, az iskolai végzettséget, jogi szakvizsgát igazoló okiratok másolatát, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt, közigazgatási szakmai gyakorlat igazolását.
A benyújtott pályázatok elbírálására a benyújtási határidõ lejártát
követõ 15 napon belül kerül sor. A pályázattal kapcsolatban érdeklõdni lehet a 93/500-708 vagy 500-710 telefonszámon.
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APRÓHIRDETÉS
INGATLAN

SZOLGÁLTATÁS/ÁLLÁS

Nk-án a belvárosban 700 m -es, társasház
építésére is alkalmas telek eladó! Érd.:
30/227-3294, 30/448-6072 (5446K)
Nagyrécsén családi ház költözés miatt eladó. Érd.: 30/543-2220 (5499K)
Horgászok, vadászok figyelem! Zákány és
Õrtilos között Zákány-Látóhegyen 2100 m2-es
telek, 32 m2-es stabil épülettel, gyönyörû környezetben, a Drávától és holtágaitól 400 méterre eladó! Irányár: 350.000 Ft. Érd.: 30/5675396, 70/242-4914 (5587K)
Nk-án a VI. emeleten (Bartók Béla u. 8.)
felújított, 2,5 szobás, erkélyes lakás új konyhabútorral eladó. Irányár: 7,5 millió Ft. Tel.:
93/318-798, 70/526-2792 (5594K)
Jankapusztán (Nk-tól 12 km-re) 60 m2-es,
egyszobás, komfortos családi ház 2000 m2-es
telken eladó. Irányár: 2,2 millió Ft Érd.:
30/272-5400 (5599K)
Nk-án II. emeleti, 1 szobás, nappalis lakás
eladó vagy két szobásra cserélhetõ négyemeletes házban. Érd.: 93/316-610, 20/593-2426
(5606K)
Elcserélném Nk-i, belvárosi, II. emeleti, 75
m2-es lakásomat kisebbre. Udvari lakás is érdekel értékegyeztetéssel. Érd.: 93-322-537,
20/425-537 (5607K)
Nk Bedõ Albert utca végén garázs eladó.
Irányár: 580.000 Ft Érd.: 20/4111-944
(5608K)
Nk-án a belvárosban 3 szobás családi ház
(98 m2-es) egyszobás, udvari lakással eladó.
Érd.: 93/322-611 (5609K)
2

BÉRLET
Belvárosban fûtött garázs kiadó! Érd.:
93/318-485 (5571K)
Nk-án keleti városrészben három szobás,
bútorozatlan II. emeleti lakás hosszú távra kiadó. (1 havi kaució szükséges). Érd.: 30/2140080 (5565K)

JÁRMÛ
Daewoo Matiz S800 (2000. novemberi
évjáratú) aranysárga, benzines, friss mûszakival, 63000 km-rel eladó. Irányár: 890.000 Ft.
Érd.: 30/260-5027 (5610K)

VEGYES
Kecsketej folyamatosan eladó. Érd.:
30/4219-731 (5574K)
Kislánynak való teljesen újszerû babakocsik, kiságy, járóka, etetõszék, babaruház olcsón eladók. Érd.: 93/326-516, Nk, Olaj u. 8.
(5601K)
Mondo szekrénysor, ugyanitt állványos,
elektromos varrógép eladó. Érd.: 30/448-6072
(5602K)
Kétgyermekes rokkant házaspár szeretne
kapni egy faliórát, mely felet és egészet üt
(látássérültnek kell), meg egy TV-t. Érd.:
30/652-4560 (5603K)

Az Ön számára értéktelen vashulladékot,
forgalomból kivont gépjármûvét készpénzért
átveszem! Forgalomból kivont, vagy rendszám nélküli lakókocsik is érdekelnek.
Ugyanitt használt autóalkatrészek eladók.
Tel.: 30/641-7375, 30/592-8463 (5485K)
Építési vállalkozó új lakások építését, régi házak felújítását, tetõszigetelést, ácsmunkákat, tetõfedést vállal alvállalkozóként is! Érd.: 70/5039407, 93-322-109, 30/6398-825 (5604K)
Vállalunk! Fûnyírást (gépekkel), tereprendezést helyben és vidéken, nyaralók, hétvégi házak, nagy terek, parkok körül számlára is! Érd.:
Horváth Zoltán, vállalkozó. Nagykanizsa, Ady
Endre u. 65. Tel.: 06-93-333-449, 06-20-5319371, 06-20-808-7332, 06-70-511-7863

SEGÍTSÜNK!
Tombolt az ár Mátrakeresztesen, Mádon,
Temes vidékén, Bánságban és másutt. Sok
család veszítette el otthonát. Eljött az ideje,
hogy segítsük feltámasztani a magyarok és
magyarok közötti összetartozás és szolidaritás érzését. Adományaikkal járuljanak hozzá
idehaza és a határokon túl élõ árvízkárosultak megsegítéséhez. Szíves adományukat a
trianoni diktátum 85. évfordulójára június 5én 14 órára szervezett ünnepségen gyûjtjük.
Az összegyûjtött összeget a Szövetség a Nemzetért Alapítványon belül mûködõ Polgári
Körök Segélyalap alszámára (1410020667092749-08000004) fizetjük be.
SEGÍTSENEK!

SPOR T
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SPOR THÍREK
EGY GYÕZELEM
EGY VERESÉG
NB II-es nõi kosarasaink a záró
fordulóban Pécsen két mérkõzésbõl egy gyõzelmet szereztek, így
magabiztosan nyerték meg az NB
II nyugati csoport küzdelmeit.
PEAC – Peugeot Kampf NTE
77 – 56. Csapat: Arany 9/3, Szépligeti 5, Horváth B. 12/6, Bencze
9, Bõdör 2. Csere: Muk 15, Anda
4. Edzõ: Kovács Nándor.
Fõiskola Bolyai SE – Peugeot
Kampf NTE 50 – 63. Peugeot
Kampf NTE csapata: Tahi 10/6,
Arany 15/3, Horváth B. 9/3, Bõdör
9, Muk 14. Csere: Szépligeti 4,
Anda. Edzõ: Kovács Nándor.
1 PONT
NBI/B férfi kézilabda bajnoki
mérkõzés: Szentendre KC –
Nagykanizsa IZZÓ SE 27-27.
IZZÓ SE: Fata – Farkas G (2),
Kiss J. (4), Baranyai (3), Tóth
(4), Kiss G. (3), Pálos (6/3) Csere: Dolezsár (kapus), Musits
(5/4), Tompek, Farkas M., Szabó, Bacsi, Gál.
– A kanizsaiak tíz perccel a befejezés elõtt még 4 góllal vezetettek, de a hazaiak sikeresen ledolgozták hátrányukat. Ezt követõen
rendszeresen vezetést szerzett a
kanizsai csapat, de az ellenfél
minden alkalommal sikeresen

SPOR THÍREK

egyenlített. A nagy iramú, helyenként durva mérkõzésen az IZZÓ
SE valamennyi játékosa nagy
akarással, de több hibával játszott. Az idegenben szerzett egy
pont rendkívül értékes a kanizsai
fiatalok számára, ám rutintalanságuk miatt kicsúszott a kezükbõl
a bravúrnak számító gyõzelem –
értékelt az edzõ.
UTÁNPÓTLÁS BAJNOKSÁG
Az NTE 1866 MÁV Rt. csapatát
U-19
korosztályban
a
MATÁV Sopron 3-5-re, U-17ben 0-5-re verte.
NEM SIKERÜLT
Felnõtt OB I/B-s mérkõzésen
játszott a CWG Kanizsa férfi
vízilabda csapata a Hajós
Alfréd NSU-ban. A TIPO VSE
csapata sajnos 8:6 arányban
verte a CWG-s gárdát. Az elején ugyan fegyelmezetlenül játszott az ellenfél, de a mérkõzés
felétõl összeszedettebben küzdött, így nem sikerült a kanizsai
csapatnak nyernie.
ÚJONC ORSZÁGOS
BAJNOKSÁG
A Nemzeti Sportcsarnok adott
új otthont az újonc vívók Országos Bajnokságának. Az egyéni
versenyen 30 indulóból Mátyás
Szabina 7., Péntek Brigitta 8. helyen végzett. Öt induló csapatból
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az NTE 1866 nõi kard csapata
Kocsis Eszter, Mátyás Szabina,
Péntek Brigitta összeállításban a
dobogó 3. fokára állhatott.
JUDOS HÍREK
A közelmúltban Országos Diákolimpián voltak a 12 éves
judokák. A közel 100 indulóból a
NTE-s Horváth Tamara (Palini Iskola) 38 kg-ban IV., Szentes
Benjamin 38 kg-ban V., Balogh
Szabolcs 41 kg-ban IX. helyezést
ért el a (Bolyai Iskolások).
Másnap Meghívásos Nemzetközi
Judo Versenyen a serdülõk között
Mihovics Szabina 52 kg-ban II. lett.
DIÁKOLIMPIA ZÁNKÁN
A III-IV. korcsoportú Lábtolllabda Diákolimpia Országos Döntõn Zánkán 11 iskola 116 játékosa
vett részt. A zalai diákok négy
bronzérmet szereztek: Szepetnekrõl
a III. korcsoportú leánycsapat Magyar Veronika, Rikli Alexandra,
Põcze Karolina, a IV. korcsoport
leány egyéni Hollender Laura,
Nagykanizsáról a Hevesei Iskolából Göncz Annamária és Huszár
Emil a IV. korcsoport egyéni versenyeiben. Az aranyérmeken újszászi
és borjádi versenyzõk osztoztak.
Eredmények: III. kcs leány egyéniben Põcze Karolina (Szepetnek)
8., III. kcs. fiú csapatban
Szepetnek1 – Kollár Péter, Orsós

NEMZETKÖZI LOVASVERSENYEK
– Tíz éve tette le Nagykanizsán
az alapjait a military sportág. Három éve a nemzetközi, két csillagos
minõsítést is megkapta a verseny,
egyedülállóan az országban. Az
Alpok-Adria Munkaközösség vezetõi látva ezt a munkát, színvonalat,
a tavalyi évben felkértek minket az
I. Alpok-Adria Díjugrató Gála
megrendezésére – mondta a keddi
sajtótájékoztatón Végh Csaba, a
Kanizsa Lovasklub elnöke.
Az idei Nemzetközi Lovastusa
Verseny június 3-5-én, a elsõ Alpok-Adria Díjugrató Gála június
10-12-én kerül megrendezésre a
Csónakázó-tónál. Mindkét versenyre a belépés ingyenes. A
militaryra 5 nemzet (osztrák,
cseh, francia, román, magyar) 30
klubja, 110 ló és lovasa 8 kategóriában indul, míg a díjugratásra 7
ország 25 klubjának, 31 verseny-

zõje 9 kategóriában nevezett. Kanizsát hét lovas képviseli, köztük
a nemzetközi hírû Hargitai János és felesége.
– A pályát teljesen újjá kell
építenünk, mobil ugrásokkal egészítjük ki, valamint tovább kívánjuk fejleszteni a Csónakázó-tó és
az erdõ közötti részt – mondta
Dobri Lajos, a lovasklub elnökhelyettese, aki sajnálatosnak tartja a pályaépítés közben tapasztalt
vandalizmust, legutóbb 30-40 elültetett fenyõfacsemetét vittek el
pálya környékérõl.
A két versenyt az önkormányzat 4 millió forinttal támogatja, a
díjugrató versenyhez az AlpokAdria Munkaközösség 25 ezer
euróval, a Földmûvelésügyi és
Vidékfejlesztési Minisztérium 1
millió forinttal járult hozzá.
N. K.

Zoltán,
Orsós
Tamás
8.,
Szepetnek2 – Kalányos Tamás,
Lengyel Richárd, Neumayer Sándor 10., III. kcs. fiú egyéniben
Csizmadia Ádám (Péterfy) 9., Lukács Márton (Rozgonyi) 11.,
Budavölgyi Bálint (Péterfy) 12. lett.
A IV. kcs. leány csapat versenyben
Szepetnek csapata – Hollender Laura, Kalányos Evelin, Kiss Katalin,
Varró Viktória 3., IV. kcs. leány
egyéniben
Hollender
Laura
(Szepetnek) 3., Gönz Annamária
(Hevesi) 3., Szappanos Klaudia
(Zrínyi) 5., Bátor Hajnalka (Hevesi) 6. helyezett lett. A IV. kcs. fiú
csapatbajnokságon a Hevesi Ált.
Isk. csapata – Bátor Hajnalka, Bársony Szabolcs, Göncz Annamária,
Huszár Emil 5., a Péterfy Ált. Isk.
– Arany Bálint, Budavölgyi Bálint,
Csizmadia Ádám, Lukács Benedek
6., Szepetnek1 – Molnár Tamás,
Szatmári Tamás, Szitai József 8.,
Szepetnek2 – Boda József, Kecsõ
Tibor, Vlasics Zoltán 9. IV. kcs.
fiú egyéniben Huszár Emil (Hevesi) 3., Arany Bálint (Péterfy) a 7.
helyen végzett.
MÉRY KUPA A PÉTERFYNEK
A Megyei Diákolimpián atlétika
sportágban Zala Megye legeredményesebb iskolája lett a Péterfy
Sándor Általános Iskola, és elnyerte
a „Méry Kupát”.

SAKK ÉVADZÁRÓ
Május 20-án évadzáró bankettjét tartotta a Centrál Étteremben a Nagykanizsai Tungsram
Sakk-Klub. Köszöntõt mondott
Litter Nándor polgármester,
Herman Miklós, a GE Hungary
Rt. igazgatója és Horváth Tamás, a Sakkszövetség Zala Megyei elnöke. A 2004/2005. bajnoki évadot Rudolf Sándor, a
sakk-klub elnöke értékelte, majd
az NB I-es csapat (Vajda Levente, Flumbort András, Faragó
Iván, Horváth Péter, Bokros Albert, Almási István, Bánusz Tamás, Krizsány László, Krutti Valér, Kustár Sándor, Bagonyai Attila, Vajda Szidónia, Orsó Miklós, Ladányi Zsolt, Ragats József) átvehette bronzérmét.
Az önkormányzat és a Tungsram továbbra is biztosította támogatásáról a Nagykanizsai Tungsram Sakk-Klubot.

HEVESI S ÁNDOR
MÛVELÕDÉSI K ÖZPONT
Széchenyi tér 5 – 9. Tel.: 311– 468
Jegyárusítás: 14 – 18 óráig
KANIZSAI NYÁRI SZÍNHÁZ
A Nagykanizsai Hevesi Sándor
Mûvelõdési Központ szabadtéri színházi
elõadásai a Péterfy iskola udvarán
.

JÚNIUS 21. 21 ÓRA
Presser – Sztevanovity Dusán – Horváth Péter
PADLÁS – musical
A Sziget Színház elõadása
JÚLIUS 19. 20.30 ÓRA
Arisztophanesz- Bergendy
MADARAK- zenés komédia
A Budaörsi Játékszín elõadása
AUGUSZTUS 16. 20.30 ÓRA
Berillet-Grédy-Nádas -Szenes
A KAKTUSZ VIRÁGA – ZENÉS KOMÉDIA
A budapesti Ruttkai Éva Színház elõadása
Belépõdíj elõadásonként 1500 Ft,
nyugdíjasoknak, bérleteseknek: 1300 Ft
A három elõadás bérlete 3900 Ft,
kedvezményesen: 3300 Ft
Információ, jegyárusítás: 311-468-as telefonon.

Nyári intenzív tanfolyamok a
DIALÓG NYELVSTÚDIÓBAN
AJÁNLATUNK:
Államilag minõsített nyelvi képzések:
június 20 – július 15-ig vagy
július 25 – augusztus 19-ig

kezdõ, álkezdõ, középhaladó, haladó,
és nyelvvizsgára felkészítõ szinten

ANGOL és NÉMET nyelvbõl,
vizsgáztató tanárok vezetésével!
Z INGYENES PRÓBAVIZSGA – minden tanulónk számára!
Z INGYENES VIZSGA – a legjobb eredményt elérõknek!
Z KEDVEZÕ ÓRADÍJ – részletfizetési lehetõség!
Z GARANTÁLT NYELVVIZSGA – szerzõdéssel!
Z 30% TANDÍJ ÉS VIZSGADÍJ VISSZATÉRÍTÉS!
BEIRATKOZÁS: a jelentkezés sorrendjében, személyesen

KEZDJE NYELVVIZSGÁVAL ÉS BIZTOS
NYELVTUDÁSSAL A TANÉVET!
Nagykanizsa, Kinizsi út 2/a.
Tel.: 93/326–413, Mobil: 30/400–5253
E–mail: info@dialognk.hu, Web: www.dialognk.hu
OM reg. szám: 20–0129–04

GÓLYALÁBAS VILÁGJÁTÉKOK
A RÉGI JÓ EGYESÜLET SZERVEZÉSÉBEN
(NAGYKANIZSA, 2005. JÚNIUS 10-11., ERZSÉBET TÉR
Június 9. (csütörtök)
17 órától az Il castello di Duron c. gólyalábas produkció nyilvános próbája a Nagykanizsai Gólyalábasok közremûködésével.
Június 10. (péntek)
9.00-tól „Aki nem lép egyszerre...” 10.00 Kézmûves vásár,
körmönfont mesterkedések 10.15 Pelyhes gólyák játékai (óvodások gólyalábon) 12.15 „Tökös” gólyák játékai (felsõsök gólyalábon) 13.30 Az elveszett láma (Los Andinos gyermekkoncertje)
14.30 Kölyökgólyák versengése (kisiskolások) 15.00 Látványfelvonulás a Deák térrõl az Erzsébet térig 15.15 KÖGÁZ hõlégballonos bemutató 15.30 Kelepelõ (résztvevõk köszöntése) 15.45
A hetvenkedõ katona (Vaga Banda gólyalábas produkció) 16.30
Venezuelától Nagykanizsáig – Hotel Centrál (Nõk lapja c. hetilap
sajtópáholya) 16.30 Los Andinos koncert 17.30 Horagus Mester cirkusza (gólyalábas mûsor) 18.30 Ariel Ramirez: Kreol mise
(Nagykanizsa Város Vegyeskara, Los Andinos együttes) 19.30
Gólyaláb-bál (OldMix zenekar), táncverseny 21.30 A sötétség birodalma (MITAGO csoport tüzes, gólyalábas produkciója)
Június 11. (szombat)
10.00 Kézmûvesvásár 10.00 Elsõ lépéseim gólyalábon (játékok, versenyek, bemutatók) 10.30 Ki nevet a végén? (élõfigurás,
gólyalábas társasjáték) 12.00 Elsõ lépéseim gólyalábon 14.00
Orff ütõegyüttes koncertje 15.30 Tüttõ János nótakör 16.00 Elsõ lépéseim gólyalábon 17.00 Látványfelvonulás a Deák térrõl az
Erzsébet térre 17.30 Hóri Horgas Kompánia „vadállat-szelidítõ”
elõadása 18.30 McCora koncert 19.30 No Problem együttes
koncertje 20.30 „Tüzestamentum” (mirákulum-játék, gólyalábas
tûzzsonglõr produkció a Divagorum Ordo együttessel 22.00 Il
castello di Duron (MITAGO csoport produkciója, a Nagykanizsai
Gólyalábasokkal)

Akkredit: 0584

JAZZ KLUB
2005. június 9-én
(csütörtökön) 19.30-kor
a Móricz Zsigmond Mûvelõdési Házban
Közremûködik

A DÉL-ALFÖLDI
SZAXOFONEGYÜTTES
Ágoston Béla – ének,
szaxofon, klarinét
Benkõ Róbert – nagybõgõ
Burály Béla Pöcök – szaxofon
Geröly Tamás – dob
Szokolyay Dongo Balázs – szaxofon,
furulya, klarinét
Belépõjegy ára: 800 Ft

Információ:
Móricz Zsigmond Mûvelõdési Ház,
Nagykanizsa, Hajgató S. u. 1.
93/319-202, 06/30-396-86-78

XVII. évfolyam 22. szám 2005. június 16. Megjelenik 21.000 példányban
http://kanizsaujsag.kanizsa.hu

„Olyan csend van így nélküled,
Hogy szinte hallani, amit még
Utoljára akartál mondai.”
Váci Mihály

A
gyászoló
család,
Letenye Város Önkormányzata,
Nagykanizsa
Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Nagykanizsai Városvédő Egyesület
mély fájdalommal tudatja,
hogy Lovrencsics Lajos
nyugállományú bankigazgató, Letenye város és
Nagykanizsa Megyei Jogú
Város díszpolgára életének
74. évében elhunyt.
Az elhunytat Letenye
Város
Önkormányzata,
Nagykanizsa Megyei Jogú
Város Önkormányzata és a
Nagykanizsai
Városvédő
Egyesület saját halottjának
tekinti.
Emlékét szeretettel őrzi:
családja, rokonai, barátai
és mindazok,
akik tisztelték és szerették

TEMETÉSE
2005. JÚNIUS 17-ÉN
(PÉNTEKEN) 15 ÓRAKOR
lesz a nagykanizsai
köztemetőben.

Második alkalommal rendezték meg városunkban a Gólyalábas Világjátékokat, amelyen idén
is sok érdekesség várta a programra látogatókat. Bár az időjárás pénteken még nem fogadta
kegyeibe városunkat, a csepergős idő ellenére sokan ellátogattak az Erzsébet térre. Délelőtt az
óvodások és a felsősök igyekeztek megszelidíteni a gólyalábakat. Délután a dél-amerikai zenét játszó Los Andinos Együttes gyermekkoncertjének hangjait követően a kisiskolások pattanhattak
gólyalábra. Versengésük után felvonulók hada indult a Deák térről az Erzsébet térre, ahol a szereplők és a vendégek köszöntésére került sor. A Vaga Banda ezúttal is kitett magáért. A sokszínű
program között üdvözölhettük a Langaléta Garabonciásokat is, akik Horagus Mester cirkuszát
mutatták be az egyre szaporodó nézőseregnek. Ezután Ariel Ramirez: Kreol mise című előadása
következett Hajdu Sándor vezényletével, a Los Andinos Együttes valamint a Nagykanizsa Város
Vegyeskara közreműködésével. Az OldMix zenekar szolgáltatta a gólyaláb alá valót az esti tánchoz. A világjátékok első napját a tavaly nagy sikert elért olasz Mitago csoport, A sötétség birodalma című tüzes produkciója zárta. A szombati programok között délelőtt játékok, versenyek, bemutatók várták a kicsiket, majd élőfigurás, gólyalábas társasjáték keretében derült ki: ki nevet a
végén? A délutáni programokhoz a Tüttő János nótakör és az Orff ütőegyüttes szolgált zenei aláfestéssel, majd a Hóri Horgas Kompánia vadállat-szelidítő gólyalábas előadására került sor. Hallhatták a térre látogatók a McCora koncertjét és a No Problem együttest is. Gólyalábas tűzzsonglőr produkciójával bemutatkozott a Divagorum Ordo együttes is. A kétnapos fesztivált a délolaszországi Mitago együttes Il castello di Duron című darabja zárta.
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MÁJUS 30.
A SZÖGESDRÓTOK FOGSÁGÁBAN

Berentés Tamás, Nyolc év a szögesdrótok
ölelésében című könyvét május 30-án mutatták be a Halis István Városi Könyvtárban.
Köszöntőjében Czupi Gyula igazgató kiemelte, a könyvbemutatóval beléptünk az idei Ünnepi Könyvhét sorozatába. A műről Rózsás
János író, a könyv lektora beszélt és hívta fel
a közönség figyelmét Vitéz Berentés Tamás
fizikai hányattatásának hiteles, valósághű történetére. A könyvből – melyet az Együtt
Kiskanizsáért Egyesület adott ki –, Horváth
István Radnóti-díjas versmondó olvasott fel
részleteket. Az est moderátora Ruzsinszky
Klementina volt.

JÚNIUS 1.
KANIZSA ELÖLJÁRÓI

A 76. Ünnepi Könyvhét nagykanizsai rendezvényeinek előestéjén mutatták be Károlyi
Attila, Nagykanizsa város elöljárói című könyvét a Halis István Városi Könyvtárban. A szerzővel a házigazda Czupi Gyula, a könyvtár
igazgatója beszélgetett. Károlyi Attila szólt arról a két éves munkáról, amit a könyv összeállítása, a képek és forrásanyagok összegyűjtése
igényelt. A szerző 21 városi elöljáró, polgármesterek, tanácselnökök és a Nemzeti Bizottság vezetőjének életrajzát, portréit közli 1868ª
ª
ª

2005 között. A nagykanizsai városháza 1945-ös
leégésekor fizikailag is megsemmisültek azok a
festmények, amelyeken megörökítették az utókornak a modern érelemben vett közigazgatás
városi elöljáróinak arcképeit. A könyvben szereplő történelmi arcképcsarnok ezt a hiányt pótolja. Károlyi Attila kiemelte a Város Napján
posthumus díszpolgári kitüntető címben részesült néhai Krátky István polgármester nevét,
akinek az élete méltó arra, hogy alakját szoborban is megörökítse a város. Kezdeményezni
fogja, hogy közteret vagy utcát nevezzenek el
róla és állítsanak szobrot emlékére.

JÚNIUS 2.
A 76. ÜNNEPI KÖNYVHÉT

A Deák-Zrínyi Könyvesház és a Halis István Városi Könyvtár szervezésében megnyílt
Ünnepi Könyvhét megnyitóján Czupi Gyula
könyvtárigazgató köszöntötte a Deák Ferenc
téri könyvsátraknál megjelenteket. Minden
korosztálynak ajánlotta, olvassák el a Harry
Potter könyveket, mert véleménye szerint bebizonyítják számunkra, hogy az olvasási
szenvedély ott él minden generációban. A
Harry Potter könyvek és az Egri csillagok
ugyanarról szól: hősiességről, álnokságról,
tisztességről, tisztességtelenségről, emberi
tartásról, emberi gyarlóságról.
A könyvsátraknál Károlyi Attila Nagykanizsa város elöljárói című könyvét dedikálta, és
találkozhattak az érdeklődők a Kanizsai Antológia No. 1. – a Nagykanizsa Megyei Jogú
Város Önkormányzata gondozásában megjelent kötet – szerkesztőjével, Szabadi Tiborral
és a kötet szerzőivel.
KETTŐS HANGZAT
A könyvhét megnyitója után került sor Kardos Ferenc és Zágorec-Csuka Judit Kettőshangzat című közös kötetének bemutatójára a
városi könyvtárban. A kötet megjelenését a
Magyar Nemzetiségi Művelődési Intézet,
(Lendva) Nagykanizsa város önkormányzata és

Lakások, üzletek, garázsok, irodák, üzemek
RIASZTÓRENDSZERÉNEK szerelése.
A RIASZTÓJELZÉS 24 órás figyelése,
gyors beavatkozással.
Meglévő rendszerek FIGYELŐKÖZPONTRA
történő díjtalan csatlakoztatása.
8800 Nagykanizsa, Rozgonyi u. 20.
Telefon: 93/ 312-706

a Zalai Írók Egyesülete támogatta. A 33-33 művet tartalmazó verses füzet címei: Kardos Ferenc: Időfák alatt, Zágorec-Csuka Judit: Szétszakadt táj. A Pannon Tükör Könyvek sorozatában megjelent könyvről Péntek Imre szerkesztő így vall ajánló szavaiban: – Azt hiszem,
hogy szép példája a személyes és pályatársi
szolidaritásnak ez a „kettős hangzat”. Versek –
két országból – anyanyelven, amelyek jelzik a
„közös ihlet”, a magyar poézis éltető-összetartó erejét. Régi vágya volt ez a két fiatal szerzőnek, s most íme megvalósult.
Zágorec-Csuka Judit így vall a közös
kötetről: „Kardos Ferenc verseit a Zalai költők
antológiájában olvastam. Tetszettek, hatottak
rám. Majd találkoztam vele a lendvai várban
egy író-olvasó találkozón, aztán az irodalmi társaságok vándorgyűlésén, ahol felolvasott verseiből. Ekkor gondoltam arra, hogy milyen szép
lenne, ha közös kötetben jelenhetnének meg verseink. Miért? Mert sok közös vonásunk van, itt
élünk a határsávban, ő is vállalja cigány gyökereit, én is vállalom kisebbségi létem. Ő is könyvtáros, én is. Magyarul írjuk verseinket, ő Magyarországon, én Szlovéniában.
Kardos Ferenc gondolatai így szólnak:
„Mindketten olyan fiatal költők vagyunk, akik
a vidéki kisváros és a Mura-Drávavidéki falvak népét jól ismerik, ez a közeg saját világunk. Ő női, én férfi szemmel tekintek az élet
dolgaira, talán ez is izgalmas. Kötetünk bizonyíthatja, hogy a határ nem határ az irodalomban, a nyelvsziget nem a literatúra zárt
szigete, és hogy az a hosszú irodalmi kapcsolat, mely a zalai és a muravidéki költők, írók
között kialakult, most két fiatal költőben vált
termővé.”
KANIZSAI ANTOLÓGIA NO.1.
A város önkormányzata által útjára indított
Kanizsai Antológia első számát Sajni József, az
Oktatási Kulturális Ifjúsági és Sport Bizottság
elnöke mutatta be 18 órakor szintén a Halis István Városi Könyvtárban. Célunk az – hangsúlyozta –, hogy a nagykanizsai alkotóknak, szer-

KANIZSA Dél-Zalai Hetilap Ügyvezető - főszerkesztő: Luif Ibolya. Munkatársak: Bakonyi Zsóka, Dukát Éva, Nagy Krisztina, Szőlősi Márta, Hársfalvi Tímea,
Tóth Tihamérné. Szerkesztőség: Nagykanizsa, Király u. 47 I. emelet. Levélcím:
8801 Nagykanizsa, Pf.: 154. Hirdetésfelvétel: Kanizsa Újság Kft. Nagykanizsa, Király u. 47 I. emelet. Kiadja a Kanizsa Újság Kft. Nagykanizsa, Király u. 47 I. emelet. Tel.: 93/312-305. Nyomja: ANTÓK Nyomdaipari Kft., Celldömölk. Felelős
vezető: Antók Zoltán. Terjeszti a TOTAL-LAP Kft. Az árus példányok ára 65 Ft.
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zőknek publikálási lehetőséget biztosítson a város. A kötet létrejöttéről elmondta: az ötletgazda
dr. Horváth György volt, aki kezdeményezte,
próbáljuk meg a forintokat arra szánni, hogy a
helyi alkotóknak nyújtsunk lehetőséget műveik
bemutatására. Egyúttal az is felmerült, hogy a
Nagykanizsára látogatók ne csak a város borát
kapják ajándékba, hanem kapjanak mellé olyan

szellemi értéket mint amit ez a kötet hordozhat
magában. Így született meg az a közgyűlési határozat, ami 200 oldalas terjedelemben évi két
kötet megjelenését támogatja 600 ezer forinttal.
A pályázati felhívásra beérkezett művek közül
öttagú szerkesztőbizottság válogatott. Szabadi
Tibor szerkesztő hozzáfűzte: a következő kötet
beadásához már hosszabb idő áll az alkotók rendelkezésére, a pályázatot az önkormányzat szeptemberben hirdeti meg. A szerkesztőbizottság
tagjai voltak: Deiszinger Ivett elnök, Halmos
Csaba titkár, Horváth Ilona lektor, Szabadi Tibor szerkesztő, Hittaller Balázs számítógépes
előkészítő. A nyomdai munkálatokat a Szociális Foglalkoztató végezte.
JAZZ-EST

Akik június 2-án este hét óra tájban elhaladtak a Farkas Ferenc Városi Zeneiskola előtt,
hosszú tapsot és bravó-bravó éljenzéseket
hallhattak. Mindez az intézmény két ifjú tehetségének, Gayer Tamás és Farkas Norbert bőgősnek szólt. A programot a zeneiskola idén
alakult Diákönkormányzata szervezte. A két
fiatal sikeresen szerepelt a közelmúltban megrendezett Országos Kreatív Fesztiválon, és
Baráth Zoltán igazgató felajánlotta, egy alkalommal koncertet adhatnak a város legjobb
zongoráján a hangversenyteremben. Tiborcz
Ivánhoz járnak egyéni órákra jazz elméletet és
improvizációs technikát tanulni, péntekenként
a Cserfői jazz klubban más zenészekkel is játszanak. Nagyközönség előtt ez volt az első
igazi fellépésük. Az esten közreműködött
Tiborcz Iván szaxofonon, Kőfalvi Csaba do-
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bon. A két fiatal június 26-tól tehetséggondozó jazz-táborba utaznik Szombathelyre.

JÚNIUS 3.
BÖLCSŐDÉK KONFERENCIÁJA
Immár negyedik alkalommal, Bölcsődék a
változó világunkban címmel szervezte meg az
Egyesített Bölcsőde a bölcsődei dolgozók
szakmai találkozóját, melyre a helyiek mellett
Sopronból, Zalaegerszegről, Lentiből és
Keszthelyről is érkeztek résztvevők. A konferencián megjelenteket Simánné Mile Éva, a
Szociális Osztály vezetője köszöntötte, aki elmondta, hogy 15 év elteltével ismét igény jelentkezik a bölcsődékre a társadalom részéről.
Vukics Józsefné, a Gyermekjóléti Szolgálat
vezetője a Gyermekjóléti Szolgálat megalakulásáról, törvényi hátteréről, feladatairól beszélt. Dr. Mátay Katalin, az Egészségügyi,
Szociális és Családügyi Minisztérium szakértője röviden áttekintette a gyermekjogokat hazai és nemzetközi történelmi vonatkozásban,
szólt az 1989. november 20-i ENSZ egyezményről, melyet 1991-ben Magyarország törvénybe iktatott. A szakértő kifejtette, hogy a
0-3 éves korosztály körülbelül 10 százalékának van lehetősége a bölcsődei ellátást igénybe venni, leginkább Budapesten és a megyei
jogú városokban, összesen 23.700 férőhelyen
közel 30 ezer apróságot gondozva. Magyarország a gyermekszegénység vonatkozásában az
utolsó, a 23. helyen áll. Az állami normatíva a
bölcsődék működtetési költségeinek a 45-50
százalékát fedezi, a többi az önkormányzatokra hárul. A jövőben nemcsak a bölcsődék, de a
családi napközik fejlesztésén is kell gondolkodni. Az elmúlt 5 évben a bölcsődében gondozott sajátos nevelést, gondozást igénylő
gyermekek ellátásával, annak tapasztalataival
foglalkozott előadásában dr. Kertész Edit bölcsőde orvos, gyermekorvos. Az öt év alatt 13
speciális nevelést igénylő gyermeket gondozott a Rózsa úti bölcsőde. Ők halláskárosodottak, értelmi fogyatékosságban, pszichés-, mozgás- és beszédfejlődési zavarban, genetikai betegségben, súlygyarapodási zavarban szenvedők, valamint lisztérzékeny és tehéntej-fehérje
érzékeny kisgyermekek voltak.
– Meggyőződésünk, hogy az ilyen problémás gyermekek bölcsődei nevelése megalapozza és megkönnyíti a kisgyermekek szociális
beilleszkedését és jól kiegészíti a speciális fejlesztő foglalkozásokat a gyermekek felzárkóztatása érdekében. Ez a bölcsődei szakmai
munka színvonalának emelését is jelenti – fejtette ki dr. Kertész Edit.
NEMZETKÖZI LOVASTUSA
BAJNOKSÁG
Sikeresen befejeződött a 2005. évi Nemzetközi Military Bajnokság, ahol 5 nemzet 90 lovasa vett részt. Az immáron tizedik alkalommal megrendezett versenyen hét kategóriában
mérték össze tudásukat a versenyző lovak és
lovasaik. Az első napi díjugratásban minden-

kinek sikerült továbbjutni. Második nap a terepverseny új elemekkel bővült. A döntő, a
díjugratás a záró napon zajlott, ahol nem egy
lovas az utolsó pillanatban, az utolsó akadályt
verte le. Így járt a nagyrécsei Energometáll
LK lovasa is, aki az első két napon az első helyen állt, de az utolsó napon mégis a negyedik helyre szorult. Hasonló sorsra jutott a
cseh Pavlina Surova is, aki a legnehezebb kategóriában (CIC**) a díjlovaglás és a terepverseny után még az élen állt, ám a legutolsó
akadálynál hibázott, így az eredményhirdetéskor mégis a magyar himnusz csendülhetett
fel. Ebben a kategóriában Magyarországon
eddig még sehol sem rendezhettek versenyt,
csak Nagykanizsán.
Eredmények: A0 amatőr kategória: 1.
Borongics József (Alfa, Kishegyi LK) 2. Dr.
Hidi Eszter (Demeter, Szigetköz LK)
3.Tomkó Tamás (Szauna, BRSE)... 5.
Wiandt Henrietta (Rivális, Kanizsa LK) A0
előkezdő kategória: l. Antal Tamás (Polder,
BRSE) 2. Hargitai János (Coolio, Kanizsa
LK) 3. Callsen Barbara (Cicero, Kanizsa
LK) A kezdő kategória: 1. Orbán Gabriella
(Seuzo, Miskolc Bükkalja LK) 2. Hercegfalvi Tibor (Úrbér, BRSE) 3. Dombóvári Zoltán (Santiago, Vajdácska SE) A nyitott kategória: l. Széplábi Fülöp (Fantom, Tapolca) 2.
Faragó Tamás (Mikádó, Skublics) 3. Paksi
Zoltán (Armageddon, Pápai) CNC** kategória: l. Vincze Anikó (Csillag, Lasc) 2. Babó
Szilvia (M. Parázs, Lasc) Nemzetközi CIC*
kategória: l. Pavlina Surova (CZE,
Bajkonur) 2. Egyed László (Akitos-Athos,
Lasc) 3. Schaller Gábor (Globe Carex,
Mayenne) ... 5. Callsen Barbara (Roulette,
Kanizsa LK) Nemzetközi CIC** kategória:
l. Schaller Gábor (Ígéret, HUN) 2. Pavlina
Surova (Belfast, CZE) 3. Barbara Steiner
(Nick Nack, AUT)

JÚNIUS 4.
KIRÁNDULÁS A KATICATANYÁRA
A Családsegítő Központ és Gyermekjóléti
Szolgálat kirándulást szervezett az általuk segített gyerekek és szüleik számára. Az úticél
ezúttal a Somogy megyében lévő Katicatanya
volt. A többségében lakótelepi gyerekek nagy
örömmel fogadták a tanyai udvarra emlékeztető állatparkot, foglalkoztató központot, hiszen természetes környezetükben találkozhattak a ház körül élő állatokkal, láthattak birkanyírást, figyelemmel kísérhették a malackák
megszületését. Mindenki megsüthette a maga
kürtöskalácsát, játszhatott a hancúrpajtában,
lovagolhatott, különböző kézműves foglalkozásokon ügyeskedhetett. Megmászhatták, kormányozhatták a régi traktorokat, vetőgépeket,
kipróbálhattak sok-sok érdekességet. A programon 24 óvodás- és iskoláskorú gyermek és
13 felnőtt vett részt. A szép élményekkel gazdagító kirándulás anyagi fedezetét a „Segíts,
hogy segíthessünk” Alapítvány biztosította.
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JÚNIUS 5.
TRIANONRA EMLÉKEZVE
A trianoni diktátum 85. évfordulója alkalmából rendeztek ünnepi megemlékezést a
Nagy-Magyarország emlékműnél. A program
a Kárpát-medencében élt hős magyar elődök
tiszteletére – dr. Andor József erdőmérnök
korábbi kezdeményezésére – hét fa elültetésével vette kezdetét, majd a nagykanizsai huszárok bevonulását követően a Jézus Szíve
Templom Szent Imre Kórusa szólaltatta meg
a Himnuszt. Rajnai Miklós Bánffy Miklós-díjas bölcsész, az emlékmű helyreállításáért
munkálkodó bizottság nevében foglalta össze
tevékenységük legfontosabb állomásait, majd
Rózsás János író, Nagykanizsa város díszpolgára köszöntő szavai következtek, aztán
Döbrentei Kornél József Attila-díjas költő olvasta fel Útmenti Krisztusok című versét. Az
ünnepségen Pap Gábor Magyar Örökség díjas művészettörténész mondott ünnepi beszédet, majd Kiss Dénes babérkoszorús költő, a
Trianon Társaság elnöke kapott szót. A megemlékezés a kegyeleti koszorúk elhelyezésével zárult, végül a több száz fős tömeg együtt
énekelte el a Szózatot.

JÚNIUS 6.
FIDESZ-SAJTÓTÁJÉKOZTATÓ
Schüller Róbertné, a Fidesz Nyugdíjas Tagozatának megyei elnökhelyettese és Marton
István, a Pénzügyi Bizottság tagja tartott sajtótájékoztatót a kormány által tervezett adóváltozásokról és azok várható hatásairól.
AZ ÉN HOBBIM

A HSMK előcsarnokában Az én hobbim
kiállítás-sorozat ötödik rendezvényeként Szabó Vera és Ferenczy Márta szalvétagyűjtők,
valamint Gulyásné Raksányi Olga könyvjelző
gyűjtő kiállítását nyitotta meg Kovácsné
Mikola Mária művelődésszervező. Kupó
Márton és Fenyvesi Dóra a Zrínyi Miklós általános iskola tanulói versmondással és énekkel színesítették a megnyitót. Szakács Gábor
művelődésszervező elmondta, az intézménynek ezzel a programsorozattal az a célja, hogy
az érdekes és értékes tárgyakat gyűjtők másoknak is meg tudják mutatni gyűjteményük
anyagát. Ősszel vasúti modellek kiállításával
folytatódik a sorozat.
NŐK, FÉRFIAK, KUTYÁK
Az Ünnepi Könyvhét rendezvénysorozata

keretében mutatták be a városi könyvtárban
Polgár József Nők, férfiak, kutyák című köte-

neszerzők, amikor az éppen elhangzott zenét
szerezték. Az orgonaművész beszélt a szerzőkről és műveikről. Míg Copland, Mozart,
Beethoven, Wildor, Kodály, Bartók, Gerschwin és Bernstein muzsikája szólt, az adott
korszakból származó társművészetek alkotásait: festményeket, épületeket, szobrokat is megtekinthetett a közönség a kivetítőn.

JÚNIUS 8.

tét. A könyvbemutató első részében az est házigazdája, dr. Márkus Ferenc tanár méltatta a
szerző kisprózai írásainak első könyvét, majd
dr. Polgár József olvasott fel részleteket. A
szerző írásai könyv alakban ugyan először jelentek meg, de más orgánumokban már többször publikált. Az írások tárgyát Nagykanizsa,
tágabban Zala megye közelmúltjából és jelenéből vette. Az innen merített életanyagot és
szeplőket személyes életének tér- és időkeretei
közé tette, majd elbeszélésekké formálta.

JÚNIUS 7.
FORGALOMCSILLAPÍTÁS
A belváros forgalomcsillapítását célzó, a
május végi közgyűlésen a testület által elfogadott hosszútávú koncepcióról tartott sajtótájékoztatót Röst János alpolgármester. A tanulmányterv az Arany J. u. – Kalmár u. – Zrínyi
u. – Kórház u. – Eötvös tér – Petőfi u. – Királyi P. u. által határolt területet foglalja magába, s összeállításában hangsúlyos szempont
volt a város történelmiségéből adódó hangulat
megtartása illetve visszaállítása. A leendő új
belváros végleges képe nem végleges, a városvezetők várják a lakosság javaslatait. A
makett valószínűleg a HSMK-ban kerül majd
kiállításra. A cél egy egységes, élhető és szép
városközpont kialakítása, mégpedig olyan
ütemben, ahogyan azt a város anyagi kondíciói lehetővé teszik. A Magyar utca – Arany J.
utcai körforgalom, a Zrínyi utca meghosszabbítása a Kórház felé illetve a Centrál Szálló
előtti sarok átépítése még ebben az esztendőben megindul.
KÉPEK ÉS HANGOK
Rákász Gergely koncertorgonista látványkoncertjét láthatta-hallhatta az orgonamuzsikát
kedvelő közönség a Református templomban.
A koncert hallgatása közben a vetítővásznon
látni lehetett milyen környezetben éltek a ze-

AZ ÉV KUTATÓI
A Veszprémi Egyetem Kihelyezett Képzési
Helye adott otthont a Veszprémi Akadémiai
Bizottság ülésének. A bizottsági munka megkezdése előtt Litter Nándor polgármester mutatta be városunkat a vendégeknek, majd S.
Nagy Katalin, a Kanizsa Felsőoktatási Alapítvány elnöke a különböző tudományterületek
közötti kommunikáció fontosságára hívta fel
a figyelmet. Az előadások sorát Birkner Zoltán, a kanizsai intézmény oktatási igazgatója
folytatta, aki a helyi kampuszt mutatta be a
bizottság tagjainak. Ezt követően tértek rá az
ülésezők a napirendi pontok megtárgyalására.
Döntöttek az Év Kutatója címekről. Az élettudomány területén Gyurácz Józsefet (Berzsenyi Dániel Főiskola), a természettudomány és
matematika területén Pituk Mihályt (Veszprémi Egyetem Matematikai és Számítástechnikai Tanszék), a társadalomtudományok területén pedig Tóth Ferencet ( Berzsenyi Dániel
Főiskola) javasolta egy-egy előzetes bíráló bizottság az akadémikusok elé. Az Akadémiai
Bizottság a jelölteket az Év Kutatója ‘05 címre elfogadta. A továbbiakban döntés született
arról, hogy október 12-én, első alkalommal
városunkban kerül megrendezésre a Pannon
Tudományos Napok (PNT), melynek célja a
dunántúli régióban bármely tudományterületen elért legújabb tudományos eredmények lényeget kiemelő, közérthető bemutatása.
VÁLLALKOZÓI IRODA ÁTADÁS

A Nagykanizsai Régió Ipari Park és Logisztikai Központ Kft. a nagykanizsai Ipari
Parkba betelepült vállalkozók részére új szolgáltatást biztosít. A volt parancsnoki épületben kialakított irodahelyiségben a vállalkozók
tárgyalásokat folytathatnak, ügyfeleket fogadhatnak. Az iroda számítógépet, internet hozzáférést és ingyenes e-mail postafiókot is biztosít a vállalkozóknak, akik havi öt óra időtartamra térítésmentesen vehetik igénybe az új
szolgáltatást. A helyiséget Litter Nándor pol-
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gármester és Szányi Gábor, a Nagykanizsai
Régió Ipari Park és Logisztikai Kft. ügyvezetője adta át ünnepélyesen a vállalkozóknak.

JÚNIUS 9.
DOBÓ TANULMÁNY
Dr. Dobó László Faluszínház-Déryné
Színház Zala megyében (1951-1981) című
kötetét mutatták be a Honvéd Kaszinó Tükörtermében. Az Állami Faluszínházat
1951. augusztus 1-jén hívták életre. Dr.
Dobó László kíváncsi volt arra, hogy a 30
évig működő faluszínház miért sorvadt el.

Kutatásai során rájött arra, ez az intézmény
is elkövette azt a hibát, hogy nem olyan darabokat játszott, ami az embereket érdekelte. Időközben körzeti színházak is alakultak, Zala megyében a kaposvári színház
vette át a szerepet. A műsorban az intézmény színjátszó szakkörének tagjai Miksó
Nóra, Miksó Péter, Csákvári Tímea és Bucskó József olvasott fel a könyvből szemelvényeket. Végezetül Halmos Ildikó intézményvezető Bakonyi Tóth Kinga magánénekesnek és Hajdú Sándornak, a Városi
Vegyeskar karnagyának adták át a színpadot, akik operett részleteket adtak elő.
A MI NYELVÜNK
A Magyar-Finn Baráti Kör rendezésében A
magyar nyelv és nép eredete és azonosságtudata címmel tartott előadást a Honvéd Kaszinóban dr. Rédei Károly, a Bécsi Egyetem
Finnugor Tanszékének professzora. A nagykanizsai származású professzor beszélt arról,
hogyan kell a nyelvet illetve a népek eredetét
kutatni, mi a különbség a nyelvszövetség és a
nyelvrokonság között. Kiderült, hogyan jönnek létre a jövevényszavak, s milyen nagy
szerepe van a nyelvkutatásban az antropológiának, a néprajznak és a régészetnek egyaránt.
AZ ÍRÁSTUDÓK FELELŐSSÉGÉRŐL
Az írók, írástudók felelősségéről tartott sajtótájékoztatót dr. Horváth György önkormányzati képviselő, dr. Károlyi Attilának a közelmúltban megjelent könyve kapcsán. Szólt a hiánypótló mű jelentőségéről. Dicséretes, hogy
forrásokon alapul, a lényeget jól kiemeli, az
apró pontatlanságon túl kiváló tudományos
munka. Jól kapcsolódnak a korabeli sajtóból,
vagy alapvető dokumentumokból származó
idézetek, oknyomozó módszerrel jól végigtekinthető Nagykanizsa sorsának alakulása a polgármesterek tevékenysége révén. Van azonban
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olyan visszaemlékezés, amely aránytalan az
egész mű terjedelméhez viszonyítva. A dokumentumból az utókor majd tanulni fog. A
rendszerváltás utáni eseményeket sokan átélték, tudják mi igaz, mi nem. Akik 30 év múlva
olvassák, ebből semmit sem tudnak. Itt utalt dr.
Horváth György Kanizsa első szocialista polgármesterének a gondolataira. A könyvnek ez
a része erősen kifogásolható. Úgy érzi, így az
igazság szenvedett csorbát, az emberi gyengeségek nem kerültek felszínre.

vány támogatásával dolgozta ki a Divat Európában, a történelmitől az avantgardig elnevezést viselő ruhabemutatót, amelyet a hajformá-

JÚNIUS 10.
JÁTSZÓTÉR BAJCSÁN
Az ötödik, EU-szabványnak megfelelően
megépített kanizsai játszótér átadására került
sor Bajcsán. Az ünnepélyes átadáson a helyi
óvodások műsorát követően Litter Nándor
polgármester szólt a megjelentekhez, majd
Horváth István Radnóti-díjas versmondó szavalata következett. Polai József, a településrész önkormányzati képviselője mondott köszönetet mindazoknak, akik segítséget nyújtottak a játszótér létrehozásában. Ő a beruházáshoz ötszázezer forintot ajánlott fel a képviselői keretéből, melyet a VIA Kht. háromszázezer forinttal toldott meg, s a játékkészítők is jelentősen hozzájárultak munkájukkal a
játszótérhez.

zás és a smink tettek teljessé. A programban
feladatot vállaló iskolák mindegyikében folyik
ruhaipari, fodrászati képzés, s ezek legszebb
modelljeit láthattuk Kanizsán.

JÚNIUS 11.
BEZÁRT A LUDVIG MŰVÉSZTELEP
A 10. jubileumi Ludvig Művésztelep
zárókiállításán Wilheim Gábor köszöntötte a
művészeket és a nagyszámú érdeklődőt
Kendlimajorban. A 10 év alatt több mint 100
művész jelent meg Kendliben. A házigazda,
Páli László megköszönte mindazoknak a támogatását, akik sokat tettek a tábor sikeréért.
A festőtábort hivatalosan Lehota János tanár
zárta be. Wilhem Gábor bemutatta az alkotókat a közönségnek, és kiosztott minden művésznek egy Halász József által készített filmet az elmúlt 10 év eseményeiről. A zárókiállítás megtekintése során Rudi Punzo szobrászművész játszott zenélő szobrain.

JÚNIUS 13.

DELEGÁCIÓ SALO-BAN
A közelmúltban városunk delegációja Saloban járt. A látogatás célja a gazdasági kapcsolatok erősítése volt. A küldöttség tagjai Litter
Nándor polgármester, Cserti Tibor, Halász
Gyula önkormányzati képviselők, Dabi Gabriella osztályvezető és Czoborné dr. Pintér Ildikó a Nagykanizsai Kereskedelmi és Iparkamara alelnöke voltak. A két nap alatt két találkozóra került sor. A finn üzletemberek meghívást
kaptak az őszi Kanizsai Napokra. A kanizsai
küldöttség megtekintette a Salo-i Fejlesztési
Központ is. A megbeszéléseken szó esett a két
város eredményeiről, gondjairól, valamint a lehetséges együttműködés területeiről is.
RUHABEMUTATÓ
Sajátos hangulatú ruhabemutatót láthatott a
közönség a Zsigmondy-Széchenyi és öt külföldi vendége jóvoltából a HSMK színháztermében. Az együttműködő hat iskola, a dán Nakskov, az osztrák Hallein, a lengyel Belchatow
és Katowice, a németországi Freilassing szakmunkásképző, valamint a kanizsai ZsigmondySzéchenyi SZKI tavaly a Tempus Közalapít-

TANÉVZÁRÓ – JÓTÉKONY CÉLLAL
A Honvéd Kaszinóban működő Swans Balett Tánccsoport az intézmény tükörtermében
tartotta tanévzáróját. Az óvodás és iskolás
csoportok külön-külön előadásban mutatták
be klasszikus és modern stílusú táncokból álló műsorszámaikat. A bemutatót jótékonysági céllal szervezték, a szülőkkel együtt öszszegyűjtött pénzt Salai Livike hat éves agydaganatos kanizsai kislány megsegítésére
ajánlották fel.
A nyár folyamán négy tábort indít Pulai
Lászlóné a tánccsoport vezetője, ahol balett
technikát, modern táncot tanulhatnak a gyerekek. A programot többek között kézműves
foglalkozás, rajzverseny és szellemi vetélkedő
színesíti.
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A HÉT TÉMÁJA: PEDAGÓGUSAINK
SZERETLEK, ARI NÉNI...

Negyven év a szeretett óvónői
pályán, tele megpróbáltatásokkal,
számos kisgyerekkel való találkozással és elválással, sikerélménnyel, amely újabb és újabb
erőt ad minden egyes újabb óvodai évhez. Kiss Ernőné – aki 26
éve a Hevesi Óvoda vezetője –
ezt mind átélte. 1966-ban kezdett
dolgozni a Nagyrécsei Óvodában.
Ismerősen csenghet a neve a régi
Hamburger Óvoda, és a Kisrácz
Óvoda említésekor is. 1979 januárjában felkérték a Hevesi Óvoda
vezetésére. Huszonhat év után, az
idei óvodai évtől másnak adja át
a stafétabotot. A gyerekek Ari

nénije nyugdíjba vonul. 1987-ben
Kiváló Munkáért kitüntetésben
részesült, tavaly a Kanizsa Emlékérem Plakettel jutalmazták.
– Középiskolás koromban matematika-fizika szakra készültem,
majd harmadikas gimnazista koromban Tótszerdahelyen idény
napközit vezettem. A gyerekekkel
való találkozás hozta azt az érzést, hogy a tanári szak helyet az
óvónői pályát válasszam, így elvégeztem a főiskolát. 1979 januárjában felkértek a Hevesi Óvoda
vezetésére. Folyamatosan bekapcsolódhattam az építkezésbe, elmondhattam a véleményem, melyet figyelembe vettek. 1979. augusztusában indultunk, akkor 3
telephelyen: Zrínyi utca, Rózsa
úti Kisegítő Iskola, Teleki utca.
Küzdelmes, szép, hosszú időszak
volt ez. A 26 év alatt a gombostűtől elkezdve az utolsó darab beszerzésig jelen voltam.
– Elmesélne egy kedves élményét?
– Minden gyerekhez egyéni érzelem fűződik. Az élmények ösz-

szemosódnak a gyerekekkel. Arcra jobban megmaradtak azok,
akiknek az óvónénije voltam, hiszen a nap minden percét együtt
töltöttük. Minden nap élmény és
öröm, amikor bemegyek helyettesíteni és a gyerekek között
vagyok. Jó érzés, amikor a kisgyerek annyit mond, szeretlek Ari
néni. Nekem ez mindent megér.
– Mennyire nehéz vezetőként és
a csoportban óvónőként helytállni?
– Egyre nehezebb feladat. Egyre kevesebb az a fajta sikerélmény, amit régebben éreztünk.
Nem hiszem, hogy az évek múlása
A vezetői feladat sokkal összetettebb, sokrétűbb. Nemcsak a szakmáról szól, hanem a létfenntartásról is. Ez elveszi az időt,
energiát, kevés idő a szakmára,
viszont ami marad, az csodálatos.
– Fontosnak tartja az óvodák
közötti kapcsolatot?
– Igen. Az óvodák vezetőinek
munkaközösségi vezetője vagyok.
Minden hónapban találkozunk.
Fontos, hogy egymás munkáját,
programját ismerjük.

– Hogyan összegezné a pályán
eltöltött 40 évet?
– Ha újraszületnék, újra óvónő
lennék. Azt hiszem ezzel mindent
elmondtam. Szerettem és szeretem csinálni. Nem szeretnék elszakadni se az intézménytől, se a
közösségtől. Küzdelmes évek voltak, de megérte. A fájó dolgokat
az ember egy idő után elfelejti.
Az emberi értékek maradandók és
éltetik az embert.
– Melyek a legfőbb jegyei egy
jó óvónőnek?
– A gyerekszeretet mindenekelőtt, empátiaképesség, kreativitás, pozitív szemléletmód.
– Mivel foglalkozik majd?
– Augusztusban lesz az új vezetőválasztás, a lebonyolítása még
feladatom. Ezt követően már csak
pihenőben lévő vezető kolléga leszek. Jelenleg közoktatási szakértőként is dolgozom a Közalapítványnál Zalaegerszegen, valamint
az Országos Kisgyermeknevelési
Szakosztálynak vagyok a tagja.
Ezek a későbbiekben is feladatot
jelentenek majd számomra.

A TERMÉSZETES HANGZÁS A LEGSZEBB
Március 15-e alkalmából a Magyar Köztársaság Bronz Érdemkeresztje kitüntetésben részesült Szentendrey Zsuzsanna nyugalmazott pedagógus, a zeneiskolában hosszú éveken keresztül végzett kimagasló munkájáért. A kitüntetés kapcsán visszaemlékezésre kértük Zsuzsa nénit.
– Tulajdonképpen zongoratanárnő vagyok, 16-17 évesen kezdtem
szülővárosomban, Kaposváron zongorázni tanulni. Akkor még nem
gondoltam arra, hogy valamikor éneket fogok tanítani. Zalaegerszegen
9 évig tanítottam zongorázni a gyerekeket. A ‘70-es években visszajöttem Kanizsára, itt főleg éneket tanítottam, arra volt igény. Minden nap
bejárok a zeneiskolába. Örülök, hogy megtaníthatom a gyerekekkel, hogyan lehet jobban, könnyebben énekelni. A természetes hangzás a legjobb. Van, aki ösztönösen jól énekel, bár ez nagy ritkaság.
– Kik a legkedvesebb, legismertebb tanítványai?
– Baráth Yvette, Németh Krisztina és Galambos Lívia, aki többfelé
jár a világban, mindenhonnan küld képeslapokat. Érthető a szövege,
hajlékony, ügyes lányka. Van még jó pár tehetség Nagykanizsán.
Györe Anett most harmadéves fogorvos egyetemi hallgató, nagyon jó
hangja van. Jó ideig foglalkoztam vele, nem tudott szolmizálni, most
Baráth Yvette is meglepődött, amikor hallotta a vizsgán énekelni. Még
hosszasan sorolhatnám a tanítványaim nevét.
– Otthon sokat hallgat zenét?
– Különösebben nem, a Mezzo tv-adásán sokféle éneklést lehet hallani. Az a legszebb, ha érthető, hangulatos és tiszta az éneklés, a mesterkélt nem szép. Sok jó hangú énekes van Magyarországon is.
– Úgy tudom, a helyes kiejtésre is tanítja a fiatalokat!
– Valamikor a Bazsó Adrienn mamájával együtt tanultunk Duci néninél énekelni, most én tanítom az Edit unokáját. Szorított a hangja. Négy
éve tanítom, ég és föld a különbség az akkori és a mostani éneklésében.
Verset is mond. Korábban szorosan beszélt, most már a kiejtésén is érződik a változás. Örülök neki, rengeteget javult. Nekem ez nem vesződség.

– Szabad idejében mi jelent kikapcsolódást?
– Az embernek mindig el kell intéznie valamit. Olvasni már nem
igen tudok, tévét nézek, rajzolok is. Van egy régi rajzfüzetem. Amikor
Pécsett éltem és két évig az operában énekeltem, lerajzoltam a fiatal
énekeseket, táncosokat, színészeket.
A sokak által tisztelt és szeretett Zsuzsa néniről egykori tanítványa
Baráth Yvette így vallott:
– Mint énektanár és mint ember, kivételes egyéniség. Magyarországon rajta kívül nem sokan tanítják az igazi belcantot, a szabad éneklést. Tökéletesen ismeri a hangképzés minden csínját-bínját, és ezt
igyekszik is a növendékeinek megtanítani. Végtelenül szerény, soha
nem hajtotta semmiféle becsvágy. A háttérbe húzódva tette mindig a
dolgát. Arra tanít, hogy a torkunk minél szabadabb legyen, semmiféle
feszültség, izommunka ne érződjön éneklés közben. Elmúlt 82 éves, de
kapaszkodnak belé a növendékek.

A HÉT TÉMÁJA: PEDAGÓGUSAINK
ÖRÜLÜNK,
HOGY FOGLALKOZNAK VELÜNK
A Pedagógus Nyugdíjas Klub 1970-ben
alakult meg városunkban. Nagyon jó szakmai
és kulturális programokkal indultak el. A klub
mostani terveiről, programjairól jelenlegi vezetőjével, Varga Gézánéval beszélgettünk.
– Ki tartja fenn a klubot, kinek a támogatására számíthatnak?
– A pedagógus szakszervezet tartja fenn a
80 fős klubot és a nyugdíjasok érdekvédelmi
szervezete fogja össze. Mostanában szerencsére divatos lett a klubélet Nagykanizsán és
ezt támogatják is. A polgármesteri hivatalban
is érdeklődnek utánunk, a különböző rendezvényekre meghívókat kapunk. El is megyünk,
ránk mindig lehet számítani! A közelmúltban
a polgármester úr összehívott bennünket és
megkérdezte véleményünket a városfejlesztési
tervről. Ez régen nem volt! Nagyon megörültünk, amikor a saját keretéből 20 ezer forintot
juttatott a klubunknak.
– Melyek a fő programjaik?
– Kéthetente találkozunk, fő programjaink
körébe a Karácsony, a Nőnap és a Pedagógusnap megünneplése tartozik. A műsort nem
mi adjuk, szívesen vesszük, ha mások szórakoztatnak bennünket. Szeretettel hallgatjuk
rendezvényeinken a Zrínyi iskolás tanulókat.

Rendezünk író-olvasó találkozókat, orvosi
előadásokat. Énekkar szervezésére is gondoltunk, de végül úgy döntöttünk, már idősek vagyunk hozzá, nem szeretnénk lejáratni magunkat a hamis énekléssel. Népszerűek a kirándulásaink, bejártuk már egész Magyarországot.
Két évvel ezelőtt Ausztriában voltunk, júniusban pedig Prágába utazunk. Már megtapasztaltuk az EU tagság előnyét is. Mivel nagy
gondot okozott a tagok magas utazási biztosítása, kutattunk és felfedeztük a kedvezőbb Európai Biztosítási Kötvényt, amit a társadalombiztosítónál kellett igényelni, és egy hónapig érvényes az összes EU-s országba. Rendszeresen eljárunk a klubtagok szőlőhegyére,
nyaralójába kikapcsolódni, beszélgetni. Az
évet badacsonyi kirándulással indítjuk szeptemberben. Nekünk már ez az elfoglaltság való, természetesen nem feledkezünk meg a pedagógus pályánkról sem, mindig érdeklődünk
az aktuális események és a város élete iránt.
Nagyon zárt csoport vagyunk, tudjuk, ezen
változtatnunk kellene.
Összejöveteleiket a főiskola kollégiumában
tartják, ám szeretnének egy önálló helyet is
maguknak, ahová a hét bármely napján bemehetnének újságot olvasni, beszélgetni.
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FELEMÁS ÜNNEP
A HSMK színházterme adott otthont a Városi Diákönkormányzat által szervezett Pedagógus napi ünnepségnek. Litter Nándor polgármester köszöntötte az alig félszáz jelenlévőt, szólva a pedagógusok munkájáról, a nehézségekről, s mindannyiunk nevében köszönte mindazt, amit a felnövekvő nemzedékért
tesznek. A műsor elején az óvodások dala
üdvözölte az óvónőket, tanítókat, tanárokat,
majd a város különböző iskoláiból összeállt
alkalmi társulat színes-szép, olykor könnyeket
fakasztó műsora következett. Dalok, versrészletek és filmrészletek szóltak a tanárokról, a
tanárokhoz egy színes rózsacsokorrá ötvözve,
amelyet a szereplők, s a rendezők nyújtottak át
a nevelőknek, kollégáiknak ezen az estén.
Ünnep?!
Felemás érzés volt a teremben újságíróként
ülni, mert a színpad teli volt szereplőkkel, köszöntőt mondani vágyó diákkal, s a nézőtéren
alig néhány ünnepelt üldögélt. Hogy hol volt
ezen az estén a pedagógusként nyilvántartott
több mint ezer óvónő, tanító, tanár? Azt
megértük már, hogy a közművelődési, kulturális eseményekről távolmarad a pedagógustársadalom többsége, de hogy a nekik-róluk szóló
ünnepet is ilyen érdektelenség övezze? Vagy
csak az SZM virág-ajándék a méltó erre?

TARTÓS SIKERT CSAK MUNKÁVAL LEHET ELÉRNI
Tóth Miklós évtizedeket töltött el a pedagógusi pályán, s valamivel több, mint két évtizede vezeti a Rozgonyi Úti Általános Iskolát.
Munkáját nemrégiben a Nagykanizsa Oktatásáért díjjal ismerte el a helyi képviselőtestület.
– Egy kis vasi faluban születtem, ott töltöttem
a gyerekkoromat, amelyre ma is szeretettel emlékezem. Abban a falusi kisközösségben alakult
ki bennem, hogy eredményt, tartós sikert csak
munkával lehet elérni. A közösség erkölcsi szabályai ma is meghatározók számomra. Belülről
jött indíttatásként választottam a pályát.
– Úgy tudom, hogy a családban nem Ön az
egyedüli pedagógus!
– A tanárképző főiskolán ismerkedtem meg
a feleségemmel, akit emberileg és szakmailag
is nagyra becsülök, és akivel boldog családban három gyereket neveltünk fel. Volt idő,
amikor az egyik leányom a Batthyány Gimnáziumban tanított, a feleségem a Péterfy iskolában igazgatóhelyettesként tevékenykedett, magam pedig a Rozgonyi iskola igazgatójaként.
A feleségemmel együtt az egyik legszebb hivatásnak tartjuk a pedagóguspályát. Egymás
munkáját támogatva, minden figyelmünket,
energiánkat az iskolai munkára fordítottuk.
– Hogyan indult a pályája?
– Pályám elején hat évig falusi iskolában
dolgoztam, aktívan részt vettem a faluközösség
életében is. 1975-ben Nagykanizsára hívtak

városi úttörőelnöknek. Akkor az iskola és az úttörőcsapat szerves egységet alkotott. Amit a
gyerekek az iskolában tanítási órán kívül csináltak, az mind az úttörőcsapat szervezésében
történt. Kapcsolatba kerülhettem a város legaktívabb pedagógusaival, megismerhettem az
iskolák legtehetségesebb diákjait a városi tanulmányi és sportversenyeken, kulturális bemutatókon, a nyári balatoni és külföldi táborozások során. Munkám értelmét látom abban,
hogy ezek a gyerekek ma, felnőttként is szeretettel üdvözölnek. Megtisztelő feladatnak tartottam, amikor 1983-ban megkaptam az első
igazgatói megbízást a már akkor is nagy hagyományokkal rendelkező Rozgonyi iskolába.

Sok pedagógussal dolgoztam együtt, sok közös sikert értünk el. A jelenlegi az ötödik megbízásom, amelyet köszönök a nekem bizalmat
szavazó kollégáknak és a fenntartónak is.
– Hogyan változott az elmúlt évtizedek
alatt az iskola?
– Aktív részese lehettem az 1978-as tanterv
bevezetésének, amely a gyerekek gondolkodásának fejlesztését helyezte a középpontba. Az
1985-ös oktatási törvény rendszerváltást indított el az iskolában, megnyílt a lehetőség az
intézmények autonómiájára. Izgalmas és nehéz időszaka volt ez a magyar oktatási rendszernek. A reform elkerülhetetlen és fontos
volt, ám ennek mederben tartása, szabályainak kidolgozása nem sikerült minden esetben
zökkenőmentesen.
– Változtak-e a gyerekek az évek során?
– A gyerekek alapvetően nem mások. Érdeklődőek, örülnek az izgalmas programoknak. Természetesen a társadalom változása
viselkedésükre, életszemléletükre is hat, türelmetlenebbek mind az ismeretszerzésben, mind
az egymással való kapcsolatban. Sok információ éri a mai gyereket, amelyek feldolgozásához sokan nem kapnak otthon elegendő segítséget. A nevelőknek egyre nagyobb szerepük van abban, hogy segítsék őket az eligazodásban, hogy kérdéseikre a válaszokat a megfelelő helyen keressék.

EZ TÖR TÉNT
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CSATORNA-ÜGYEINK
A Vasemberház Dióssy termében írta alá azt az önkormányzati társulási megállapodást a térség 15 polgármestere, amely a város és a városkörnyék csatornahálózatának kiépítését, és a szennyvíztelep fejlesztését szolgálja majd. Nagykanizsa és térségének szennyvízelvezetési és
kezelési feladatainak hatékonyabb és célszerűbb megoldása, a közszolgáltatás színvonalának javítása érdekében az Európai Unió Kohéziós
Alapjából igényelhető támogatással kívánják a meglévő szennyvízelvezető és tisztító rendszert fejleszteni, működtetni, valamint az ehhez
szükséges gazdasági, pénzügyi és jogi előfeltételeket biztosítani. A társulási tagok a Kohéziós Alap pályázatához szükséges önkormányzati
saját forrás egy részének kiváltása érdekében EU Önerő Alap pályázatot nyújtanak be a Belügyminisztériumhoz. A létesítmények üzemeltetését a Dél-Zalai Víz- és Csatornamű Rt. mint önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaság látja el. A beruházás, amelynek összköltsége nyolc és félmilliárd forint, legkorábban két év múlva, 2007 első
negyedévében kezdődhet és várhatóan 2008-2009-ben fejeződik be.

VESSZŐBŐL MESEVILÁG

Markó Krisztina fővárosi iparművész kiállítása nyílt meg május
végén a HSMK galériájában. A
kiállítást Ördög Ferenc ajánlotta
az érdeklődők figyelmébe. Közreműködtek a Péterfy iskola III. a
osztályos tanulói.
– Ötféle anyagot használok: nádat, amiből fonom a váraimat, a
babák tölcséreit, kalickát, hintát,
ládikókat, vonatot, autót, lovaskocsit, babakocsit. Porcelánból készülnek a babák fejei, a madárkák,
a pegazusok. Természetesen textilből a babaruhák és papírmaséból a
léggömbök gömbjei. A fa pedig öszszekötő anyag – avatott be a
művész.

– Hogyan kezdődött a váltás az
építészmérnöki diplomától az
iparművészeti tevékenységig?
– Megtanultam a kosárfonást és
kívánkozott bele valami. Így lett
benne először kisbaba, majd kisbárány. A nádból egyre bonyolultabb tárgyakat tudtam fonni. Legutolsó munkám a három történelmi vár: a diósgyőri, a kőszegi és a
nagyvázsonyi. Ezek közül kettő látható Kanizsán. A diósgyőri várat a
Nemzeti Kulturális Alapprogram
pályázatán nyert ösztöndíjból készítettem fél év alatt.
– Városunkban 14 évig élt,
visszajár még néha?
– Két éves koromtól Kanizsán
töltöttem a gyermekkoromat, rokonaim nem élnek itt, ezért csak átutazóban jártam a városban. Most
volt osztálytalálkozónk és rájöttem, hogy szerettem itt lakni. A
nyugodt vidéki élet biztosan segített abban, hogy tárgyaimban
megjelenjen a harmónia. Fontos
ez egy gyermek számára ahhoz,
hogy kiegyensúlyozott felnőtté váljon. Ezért vagyok hálás ennek a
városnak.
B.Zs.

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala nyilvános versenytárgyaláson értékesíti az alábbi ingatlanát (helyrajzi szám/helye/kikiáltási ár/versenytárgyalás/időpontja: 6705./Kisrác u. 25./14.000.000 + áfa/2005. július 4. 9:00 óra. A versenytárgyalás helye: Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal 2.emelet 6. iroda (Nagykanizsa, Erzsébet tér 7.) Érdeklődni a Polgármesteri Hivatal Vagyongazdálkodási Irodáján (Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. II. em. 6.) lehet. Tel: 93/500-724
Az ARANYMETSZÉS
ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI
ISKOLA a 2005/2006. tanévre felvételt hirdet az alábbi
művészeti ágakban:
képző- és iparművészet:
- képzőművészet 1. osztály
- kézműves szak 1. osztály
táncművészet:
- balett előképző és 1. osztály
- néptánc előképző és 1. osztály
- társastánc 1. osztály
(pároknak)
- modern tánc 1. osztály
színjátszás 1. osztály
BEIRATKOZÁS IDŐPONTJA:
2005. június 13 - június 30-ig
9.00 - 12.00 és 13.00 - 17.00 óra
HELYE: Nagykanizsa,
Ady u. 1. (I. emelet)
SZÁMLÁZÁSI CÍM:
Aranymetszés Alapítvány
Nagykanizsa, Sugár u. 1.
(I. emelet)

MOZAIK
ÓVD, HOGY ÓVHASSON!

A Környezetvédelmi Világnap kapcsán játékos vetélkedőt szervezett
a Humán Európa Szövetség a Bólyais, Péterfys és Hevesis kisiskolások
számára. A programnak a Halis István Városi Könyvtár adott otthont.
– A bemutatkozó plakátkészítést követően bekötött szemmel kellett felismerniük a gyerekeknek a természet kincsesládikójában rejtező kincseket:
csigaházat, levelet, gallyat, virágot. A kosárjáték keretében a csomagolóanyagok veszélyességére, környezetkárosító hatására szerettük volna felhívni a figyelmet. A fűben-fában orvosság elnevezést viselő játékban a
gyógynövények leírását kellett a képpel összepárosítani. Játszottunk
ízpróbát is, amikor bekötött szemmel ismertek fel a játékosok egy-egy gyümölcsöt. A kukabúvár kártyajáték a veszélyes hulladékok világáról szólt.
Hangok alapján kellett felismerni egy-egy állatot, puzzle segítségével a védett állatokról ejtettünk szót. A játékos program növényültetési akcióval zárult – válaszolta Kahuten Andrea a szövetség munkatársa.

DOHÁNYZÁS? NEM! EGÉSZSÉG!
A dohányfüst nemcsak nikotint, hanem számos más kátrányszármazékot és égési terméket tartalmaz, melyek a szájból, a felső légutakból a tüdőbe kerülnek, onnan pedig a véráramon keresztül a szervezet minden részébe eljutnak. A legkárosítóbb hatást a vegyületek a szív- és érrendszerben, valamint a légzőrendszerben fejtik ki. A cigarettafüst megbénítja a
tüdő öntisztuló tevékenységét. A dohányzás különösen a nők terhessége
alatt veszélyes: károsítja az anyai szervezetet, fokozott érzékenységet
eredményez, méhlepényi rendellenességek, koraszülés, spontán vetélés
állhat elő. Szerepet játszhat a fiatal felnőttkori érelmeszesedés, a szívtáji
fájdalmak, a szívinfarktus kialakulásában, hozzájárulhat az alsó végtag
verőereinek szűkületéhez éppúgy, mint a látóideg idült gyulladásához és
sorvadásához, a szemnyomás fokozódásához, a szagló és ízlelő képesség
csökkenéséhez vagy az idült gyomorhuruthoz. A magyar férfiak tüdőrák
halálozása a legmagasabb a világon. A tüdőbetegségekben elhalálozottak
között a dohányzók aránya 70 százalékos. A tizenéves dohányzók aránya
évről évre nő. Magyarországon a 18 év feletti férfiak 41, a nők 26 százaléka dohányzik. A dohányzás a nemdohányzókat is hátrányos helyzetbe
hozza. A lakosság 65 százaléka naponta átlag 270 percet tölt olyan környezetben, ahol mások füstjét szívja.
Az ENSZ Egészségügyi Világszervezete (WHO) Dohányzásmentes
Világnapján – csatlakozva az Egészség Évtizedének Johan Béla Nemzeti programjához – az ÁNTSZ Városi Intézete is helyi programokat
rendezett. Mint azt dr. Buzás Judit városi tisztifőorvostól megtudtuk, az
óvodások és az alsó tagozatos általános iskolások számára rajzpályázatot
hirdettek, melynek eredményhirdetésére a Világnapon került sor. Az alkotások a Mikka Makka játszóházban kiállításra kerültek.
Ugyancsak e napon az önkormányzati képviselőkhöz is felhívással
fordultak az ÁNTSZ munkatársai, melyben a cigaretta aznapi mellőzését kérték. A közgyűlés ideje alatt dohányzógéppel szemléltették a dohányzás élettani hatásait és a kátrány élő anyagra gyakorolt hatását.
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AZ EGYÜTTMŰKÖDÉST
KELL ERŐSÍTENI
Városunkban tartotta elnökségi ülését a Zala Megyei Kereskedelmi és Iparkamara, ahol szó
esett a megyei illetve a városi
szervezet közötti együttműködés
lehetőségeiről is. Mazzagh Ferenc megyei elnök elmondta, a
közelmúltban levélben kereste
fel a városi kamara vezetőit,
melyben ismét a két kamara
egyesülésére tett javaslatot. A
levélben leírtak szerint a megyei
szervezet az egyesülést követően
a nagykanizsai térségi szervezetnek megfelelő testületi reprezentációt, saját tevékenységén belül
szakmai önállóságot és költségvetési külön fejezeti tervezést és
elszámolást biztosítana.
Az elnökség Kanizsán rendezett fórumán azonban nem sikerült megegyezni. Mint azt
Ferencz József, a városi szerve-

zet elnökhelyettese megfogalmazta: bár mindkét kamara a
vállalkozók érdekeit képviseli, a
célok tehát közösek, ám a helyi
vállalkozóknak a helyi kamara
több segítséget tud nyújtani. Így
az egyesülést nem tartják elképzelhetőnek, az együttműködés
további erősítésére viszont látnak lehetőséget. Ennek egyik
formája akár a közös iroda működtetése is lehetne, mellyel
mindenki nyerne: a vállalkozók
valamennyi kamarai szolgáltatást egy helyen vehetnék igénybe, a két kamarai szervezet számára pedig a közös iroda komoly megtakarítást eredményezne. S ha a közösen, egy helyen
végzett munka beváltaná a hozzá fűzött reményeket, ez alapot
szolgáltathatna majd újabb lépések megfontolására.

BLG-S SIKEREK
Az Ókortudományi Társaság 41. alkalommal meghirdetett, az Oktatási Minisztérium támogatásával megrendezett Ábel Jenő Országos
Latin Tanulmányi versenyén a „maiores” kategóriában Pusztai Beáta (11.A) másodfokú dicséretben részesült. Tanára Kőműves Rita.
Burka Dávid (10.A) az Arany Dániel matematika verseny országos döntőjében dicséretet kapott. Tanára: dr. Pintér Ferenc.
A Balogh János Környezet- és Egészségvédelmi Versenyen a Batthyány Lajos Gimnázium csapata VIII. lett. A csapatot Budai Bianka,
Gyertyánági Edit és Iványi Diána alkották. A gyerekeket Véghelyi
Tünde tanárnő készítette fel.

ERDEI KŐ-ISKOLA
A múlt héten erdei iskola működött a Péterfy Általános iskola falai
között. A programot a korábbi években mindig külső helyszínen tartották, ám az idén a körülmények ezt nem tették lehetővé.
– Ennek egyik oka, hogy a Csónakázó-tónál a Zöld tábor faépületei
használhatatlanok. Így csak kirándulhattunk a Csó-tóhoz – adott magyarázatot a fura helyzetre Bagarus Ágnes, az iskola igazgatója.
– Mivel teltek a napok?
– A pályázati pénzből kézműves foglalkozásokat szervezhettünk.
Háncsból, természetes anyagokból készíthettek a gyerekek különböző
tárgyakat. A gyerekek, különösen a nagyobbak, akik már harmadik éve
vettek részt a programokban, ezt a változatosságot nagyon élvezték.
Íjászokat hívtunk, jönnek a pónisok is, ha jó idő lesz.
– Kezdeményezésük olyan komoly hagyományokkal bír, hogy már
önálló oktatási segédanyag is a rendelkezésükre áll.
– Tavaly lehetőségünk nyílt arra, hogy megpályáztassuk a kollégák
körében egy olyan munkafüzet készítését, ami az erdei iskolában segíti
a többi tanárt és a gyerekek munkáját is. Három témában – a víz, a
vízpart, a mező és az erdő életközössége – írtunk ki pályázatot. Három
kolléga vállalta a munkafüzetek elkészítését. Célunk, hogy valamikor
kiadjuk, de egyelőre csak házi használatra készült el. A munkafüzet feladatait úgy állítottuk össze, hogy a gyerekek életkori sajátosságainak
figyelembevételével többféle megoldási lehetőséget is kínáljunk.

HIRDETÉS
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Tájékoztatjuk Nagykanizsa város lakosságát, hogy a Saubermacher-Pannónia Hulladékgyűjtő Kft. munkatársai 2005. június 20-2122-én zárt rendszerű, gépi konténermosást végeznek az egész városban. Tisztításra kerülnek a lakóközösségek által bérelt 1100 l-es
konténerek. Kérjük a házmesterek, illetve lakók segítségét abban,
hogy a fent említett napokon biztosítsák a hozzáférhetőséget a hulladékgyűjtő edényekhez.
Via Kanizsa Városüzemeltető Kht.

KÖSZÖNJÜK!
Az árvízkárosultak részére 2005. június 5-én 31.900 Ft gyűlt
össze. Az adományokat a Volksbanknál vezetett Szövetség a
Nemzetért Alapítványon belül működő Polgári Körök Segélyalap
alszámára fizettük be. Támogatásukat, segítségüket hálásan
köszönjük!

BEFEKTETŐI PÁLYÁZAT
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata ( 8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7.) befektetői pályázatot ír ki a Teleki-Kórház utca által határolt 6 ingatlan összevonásával „Nagykanizsa Kórház-teleki utca
tömbrehabilitációja keretében ingatlanok beépítése” címen. A „pályázati dokumentációk” térítés nélkül kivehetők munkaidőben a Polgármesteri Hivatal (II. em. 15. sz. ajtó, tel: 500-771) irodájában.
A beépítésre vonatkozó ajánlattétel határideje: 2005. június
23.(csütörtök) 10 óra.

Kedves Olvasóink!
A Kanizsa TV műsorát a
nyári kétheti megjelenés
technikai okai miatt,
csak szeptember 1-től
olvashatják újra
lapunkban.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
HELYI ÉRTÉKVÉDELEM TÁMOGATÁSA 2005.
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzat Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Idegenforgalmi Bizottsága Nagykanizsa
építészeti értékeinek rekonstrukcióját, felújítását támogatni kívánja.
A város Önkormányzata e célra pénzügyi fedezetet különített el,
melyet pályázat útján kíván a fenti célra fordítani. A 2005. évben
rendelkezésre álló összeg 4.000.000 Ft.
A támogatás célja a Nagykanizsa városképét meghatározó épített
értékek megmentése, azok felújítása, restaurálása. A támogatásra az
épületek, építmények tulajdonosai és használói pályázhatnak.
A részletes pályázati feltételeket Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlésének az építészeti örökség helyi védelméről szóló
52/2003. (X.1.) számú rendelete tartalmazza, amelyet a Polgármesteri Hivatal Városfejlesztési Osztályán (Nagykanizsa, Erzsébet tér
7. 2. em. 14.) lehet beszerezni hétfőtől csütörtökig 8.00 – 16.00,
pénteken 8.00 – 12.00 óráig. (Megtalálható még a
www.nagykanizsa.hu honlapon is.)
A pályázatokat 2005. augusztus 15-ig lehet beküldeni, vagy személyesen benyújtani a Polgármesteri Hivatal Városfejlesztési Osztályára. Kizárólag zárt borítékban beküldött vagy benyújtott pályázatok vesznek részt az elbírálásban. A borítékra kérjük ráírni:
Helyi értékvédelem támogatása 2005.
A kiíró a pályázatokat 2005. szeptember 30-ig bírálja el.

A ZSIGMONDY VILMOS
ÉS SZÉCHENYI ISTVÁN
SZAKKÉPZŐ ISKOLA
ESTI TAGOZATA
8800 Nagykanizsa, Hunyadi u.
18. Tel.: (93) 518-900
FELVÉTELT HIRDET A
2005/2006. TANÉVRE
FELNŐTTEK SZÁMÁRA
ÉRETTSÉGIT ADÓ
KÖZÉPISKOLAI
KÉPZÉSRE
A BEIRATKOZÁS
FELTÉTELE:
Tanköteles kor (16 év) betöltése, jelentkezési határidőig
megszerzett szakmunkás végzettség, vagy befejezett 10. évfolyam (a képzési idő 3 év),
vagy általános iskolai végbizonyítvány (a képzési idő 4 év).
A tanítás az iskola épületében hétfő és kedd délután folyik. A képzés ingyenes. A diákok választhatnak angol és német nyelv között, valamint informatikai alapképzésben is részesülnek.
Jelentkezni lehet a fenti címen a tagozat titkárságán hétfőtől csütörtökig 8.00 - 16.00
óráig.

Jelentkezési határidő:
2005. augusztus 31.

VÁROSHÁZA
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VÁROSUNK 2004. ÉVI KÖRNYEZETI ÁLLAPOTA
A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi
LIII. törvény 46. § (1) bekezdése e) pontja előírja az önkormányzat
számára, hogy elemezze, értékelje a környezet állapotát illetékességi
területén, és arról szükség szerint, de legalább évente tájékoztassa a
lakosságot.
A Környezetvédelmi Laboratórium 2004-ben az Önkormányzat Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Idegenforgalmi Bizottságával
egyeztetett megbízás szerint vizsgálatokat folytatott a Csónakázó tó
vízminőségének meghatározására (3 alkalommal), hatósági zajszintmérések végzésére (14 alkalommal), Környezetvédelmi Felügyelet
megrendelései (2 alkalommal).
Csónakázó tó vízminőségének vizsgálata
A vizsgálatok célja egyrészt a víz fizikai, kémiai és mikrobiológiai
minőségének folyamatos figyelemmel kísérése, másrészt a mérési
eredmények alapján a vizsgált víz minősítése volt. Kijelölt mintavételi
helyek az előtározó gát, tóközép, elfolyó gát és a Hét bükkfa forrás. A
mérések eredményei alapján a felszíni vizet öt (kiváló, jó, tűrhető,
szennyezett és erősen szennyezett) vízminőségi osztály valamelyikébe
kell besorolni. Eredmények: (Mérési hely/Oxigénháztartás/Nitrogénés foszforháztartás/Szerves mikroszennyezők/Egyéb)
– Előtározó gát/szennyezett/erősen szennyezett/kiváló/szennyezett
– Tóközép/erősen szennyezett/erősen szennyezett/jó/szennyezett
– Elfolyó gát/tűrhető/erősen szennyezett/kiváló/szennyezett
A mikrobiológiai jellemzők alapján a tó vizének minősége mind a
tóközépnél, mind az elfolyó gátnál júniusban jó minősítést kapott. Júli-

usban az előtározó gátnál és az elfolyó gátnál, míg augusztusban az
előtározó gátnál és a tóközépnél kiváló minősítést kapott. Míg a felszíni vizek minősítésekor egy hosszabb időszak, pl. fél év vagy egy év
mérési eredményeit vesszük figyelembe, addig az ivóvízként felhasznált víz minősítését minden vizsgálat után el kell végezni, és meg kell
mondani, hogy a vizsgált víz iható vagy nem iható. Ennek alapján az
ihatóság megítélése szerint a Hét bükkfa forrás vize júniusban, júliusban és augusztusban nem iható minősítést kapott.
Hatósági zajszint-mérés
A megbízott laboratórium hatósági zajszint-mérést a Főépítészi Iroda és az Igazgatási Osztály által megadott helyszíneken végzett. A mérések alapja egyrészt lakossági panaszbejelentés volt, másrészt annak
ellenőrzése, hogy a korábban nem megfelelő minősítést kapott létesítményeknél történt-e változás. 2004 évben a 7 helyen elvégzett mérések közül a vonatkozó előírásoknak 2 felelt meg 5 pedig nem.
Összegezve:
Az elmúlt év vizsgálataiból látszik, hogy továbbra is vannak problémák. A vizsgálatok mutatják, hogy bár a Csónakázó tó vizének minősége ingadozik, többségében szennyezett minősítést kapott. Ugyancsak
ingadozó minőségű a Hét bükkfa forrás vízminősége, sajnos a vizsgált
időszakban nem iható minősítéssel. Folyamatos vizsgálata, és a vízminőség javítását szolgáló intézkedések szükségesek.
Ugyancsak fontos a zajterhelési problémák kezelése. Az előírások
betartatása elsősorban bírságolással lehetséges, melyek alapját a mérések, vizsgálatok jelentik.

PANELÉPÜLETEK FELÚJÍTÁSA (KÓDSZÁM: LKFT-2005-LA-2)
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése pályázatot ír ki az iparosított technológiával épült lakóépületek energiatakarékos felújításának
és környezetük felújításának támogatására Nagykanizsa Megyei Jogú
Város Közgyűlése 23/2005. (V.9.) számú rendelete alapján a következők
szerint. Az önkormányzat a támogatást a lakóépületek felújításának bekerülési költségeihez vissza nem térítendő támogatásként – egyszeri megítélt
összegként - nyújtja a lakóközösségek részére, amelyet kiegészít a központi
– a LKFT-2005-LA-2 kódszámú pályázaton elnyert támogatás mértékével.
I. A támogatás célja, a pályázók köre
A támogatás célja az iparosított technológiával épült lakóépületek
energiatakarékos felújításának és környezetük felújításának, illetve ezen
lakóépületek gépészeti rendszereinek, berendezéseinek korszerűsítése,
felújítása. A pályázat szempontjából iparosított technológiával épült lakóépületnek tekintendő a panel, a blokk, az alagútzsalu, az öntött, a vasbetonvázas és egyéb iparosított technológiával épült lakóépület. A pályázaton részt vehetnek Nagykanizsa Megyei Jogú Város közigazgatási
területén lévő társasházak, lakásszövetkezetek, illetőleg önkormányzati
tulajdonú bérházak azon lakóközösségei, ahol a lakóépület legalább 10
lakást tartalmaz.
II. Támogatható felújítások, korszerűsítések köre
Támogatás igényelhető az iparosított technológiával épített lakóépületek energiatakarékos felújítása során elvégezhető munkálatokra és az
épületek környezetének korszerűsítésére, felújítására: a) Utólagos hőszigetelési feladatok: nyílászárók szigetelése, cseréje, tető vagy pincefödém szigetelésével együtt, homlokzat hőszigetelése. b) Épületgépészeti
rendszerek korszerűsítése, felújítása. c) Épület környezetének korszerűsítése, felújítása. A b) és c) pontban meghatározott munkára csak az
esetben igényelhető támogatás, amennyiben az a) pontban meghatározott feladatokat az épületen ezen pályázat keretében elvégzik. E munkák
elvégzésétől csak abban az esetben lehet eltekinteni, ha az épület kielégíti a pályázat benyújtásakor érvényes hőtechnikai szabványokat. Az a)
és b) és c) pontban szereplő munkálatokat részletesen a Pályázati útmutató tartalmazza. Nem igényelhető támogatás a pályázat benyújtása előtt
már megkezdett beruházáshoz.
III. A pályázattal elnyerhető támogatás
Az állami támogatás a kétlépcsős központi pályázat keretében, a pályázó önkormányzaton keresztül nyerhető el, amelynek mértéke a bekerülési költség maximum 1/3-a, amely azonban lakásonként legfeljebb

400.000 Ft lehet. A pályázónak a teljes felújítási költség megosztását lakásonként a pályázatban be kell mutatni. Az önkormányzat a pályázatokat a bekerülési költség 1/3-val támogatja, vissza nem térítendő formában. A költség megosztás az épület egészének felújítási költségei vonatkozásában a következő: önkormányzat: minimum a bekerülési költség
1/3-a, tulajdonos(ok): minimum a bekerülési költség 1/3-a, központi
költségvetés: maximum a bekerülési költség 1/3-a, de lakásonként legfeljebb 400.000 Ft. Ha a beruházás megvalósítása során a beruházás
költségei a támogatásban részesített pályázatban megjelölt költségeknél
alacsonyabbak, az állami támogatás összege ezzel arányosan csökken.
Az állami támogatás összege abban az esetben sem nő, ha a pályázónak
(tulajdonos/ok és az önkormányzat) a beruházás megvalósítása során a
pályázatban megjelölthöz képest többletköltségei merülnek fel. Ezt a pályázónak saját forrásból kell finanszíroznia. A folyósítás a készpénzben
vállalt saját forrás és az állami támogatás arányában történik, a támogatási szerződésben meghatározott feladatok elvégzését követően. Az önkormányzat a támogatást a jóváhagyott éves költségvetési kerete terhére
biztosítja, az előirányzott keret kimerülése esetén a pályázatok befogadását a polgármester felfüggesztheti.
IV. A pályázat benyújtásának módja, helye, határideje
A pályázat magyar nyelven, kizárólag a pályázati formanyomtatványokon nyújtható be. A pályázat részletes feltételeit a Pályázati útmutató és Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata 23/2005. (V.9.)
számú rendelete tartalmazza. A pályázati csomagot, amely tartalmazza a
Pályázati útmutatót, az adatlapokat, az önkormányzat rendeletét, valamint egyéb mellékleteket, a pályázók átvételi igazolás ellenében vehetik
át 2005. május 15. naptól Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata Ingatlankezelési Intézményénél (Nagykanizsa, Deák tér 5.) Ügyfélfogadás keddenként 700 órától 1530 óráig.
A pályázatot a Pályázati útmutatóban foglaltaknak megfelelően hiánytalanul, azaz a pályázati formanyomtatvány minden kérdésére választ adva, és az előírt dokumentumok csatolásával lehet benyújtani. A
pályázatot 4 példányban (1 eredeti és 3 másolat) kell benyújtani, Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Városfejlesztési
Osztályán (Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. II. emelet 15.)
A pályázónak a pályázat benyújtásakor pályázatonként egyszeri
20.000 Ft összegű pályázati díjat kell megfizetnie. A pályázatok folyamatosan benyújthatók, a benyújtás végső határideje 2005. augusztus 31.
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MUNKAHELYTEREMTÉSRE
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlésének
Gazdasági és Városüzemeltetési Bizottsága a vállalkozások támogatásáról szóló 20/2005.(V.9.) számú önkormányzati rendelet alapján 2005 évre vonatkozóan pályázatot hirdet munkahelyteremtő beruházások támogatására.
1. A pályázat célja: Új munkahelyek létrehozását
eredményező beruházások támogatása, ezáltal a
foglalkoztatás tartós növelése, a munkanélküliek
számának csökkentése.
2. A pályázók köre: A pályázaton részt vehetnek:
azon nagykanizsai székhelyű, telephelyű egyéni és
társas vállalkozások, valamint külföldi részvétellel
működő vállalkozások, amelyek vállalkozásaikat
Nagykanizsa város közigazgatási területén valósítják meg. A támogatásra azok a vállalkozások pályázhatnak, amelyek a tervezett beruházással tartós,
új munkahelyeket hoznak létre a pályázati feltételekben részletezettek szerint. A pályázaton nem vehet részt: költségvetési szerv, helyi önkormányzat,
az a szervezet: amely csődeljárás, felszámolási eljárás vagy végelszámolás alatt áll; amelyet a pályázat
benyújtásának hónapját megelőző két évben 500
Eft-ot elérő munkaügyi bírság megfizetésére köteleztek; amely a pályázat benyújtását megelőző féléves időszakban csoportos létszámcsökkentést hajtott végre; akinek a pályázat benyújtásakor lejárt
esedékességű meg nem fizetett köztartozása van; az
az újonnan alakult, átalakult gazdasági társaság,
amelynek tulajdonosi körében olyan magánszemély,
vagy gazdasági társaság van, aki/amely az igényelni
kívánt támogatást megelőző 3 éven belül megszűnt,
átalakult gazdasági társaságban is a tulajdonosi körbe tartozott és így munkahelyet létesített.
3. Pályázati feltételek: Pályázni csak olyan beruházással lehet amely esetében a pályázó:
vállalja, hogy a beruházással létrehozott kapacitásokat, szolgáltatásokat az üzembe helyezéstől számított 3 évig folyamatosan fenntartja, működteti;
vállalja, hogy legalább öt új munkahelyet teremt;
vállalja, hogy a beruházással érintett nagykanizsai
telephelyen a támogatási igény benyújtása előtti
meglévő korrigált átlagos statisztikai létszámához
képest a tervezett létszámfejlesztést a beruházás befejezésétől számított két hónapon belül megvalósítja, és azt legalább három évig folyamatosan fenntartja; a teljes beruházás nettó bekerülési költségévállalja,
nek 25%-át saját forrásként biztosítja;
hogy az igényelt támogatás és járulékai mértékéig
ingatlan jelzálogjog bejegyzést, vagy bankgaranciát
biztosít; vállalja, hogy a telephelyén a pályázat kiírója a pályázati anyagban szereplő adatokat, illetve
szerződéskötés esetén a vállalások teljesítését telephelyén helyszíni ellenőrzés keretében ellenőrizze;
vállalja, hogy a szerződésben vállalt kötelezettségek
nem teljesítése esetén, a nem teljesítés arányának
megfelelően az igénybevett támogatás arányos részét a Ptk. 301. §. (1) bekezdése szerinti kamattal
vállalja, hogy külön
egyösszegben visszafizeti;
nyilatkozatot készít pályázati anyagában arról, hogy
három éven belül volt-e egyéni vállalkozó (volt telephelyének címe és tevékenysége), volt-e gazdasá-

gi társaságnak tulajdonosa és mely társaságnak (társaság neve, címe, cégjegyzék- és adószáma); vállalja, hogy – szerződéskötés esetén – a pályázat benyújtás időpontjától a futamidőre vonatkozóan
olyan külön munkaügyi nyilvántartást vezet, amelyből a támogatási rendszerben vállalt többletlétszám
ellenőrizhető; vállalja, hogy a pályázati anyagában külön nyilatkozik arról, hogy az elmúlt három
évben részesült-e csekély összegű (de minimis) állami támogatásban.
A pályázat benyújtását megelőzően megkezdett beruházáshoz támogatás csak abban az esetben igényelhető, ha pályázat benyújtásának időpontjáig a telepilletve működési engedély még nem került kiadásra.
A helyi munkahely-teremtési támogatást additív támogatásként igénybe vehetik azok a vállalkozások is,
akik a központi támogatásra pályázatot nyújtanak be a
Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztériumhoz, vagy a Zala Megyei Munkaügyi Központhoz,
vagy annak nagykanizsai kirendeltségéhez.
4. Pénzügyi feltételek: A pályázható támogatás
(vissza nem térítendő) összege a vállalkozás által a
beruházás során létrehozott építmények után fizetendő éves többlet építményadó mértékéig terjedhet,
új munkahelyenként 500.000.-Ft-tal számolva. Bármely hároméves időszakban, bármely vállalkozás
részére folyósított csekély összegű (de minimis) támogatás nem haladhatja meg a 100.000. eurónak
megfelelő forint összeget. A támogatás egy naptári
éven belül a 8 millió forintot nem érheti el, kivéve
olyan munkahely-támogatási igényt, ahol az egy évben létrehozott munkahelyek száma a 40 főt meghaladja. Ez esetben egyedi döntés alapján egy évre vonatkozóan magasabb támogatás is megítélhető a
100.000. eurónak megfelelő forint összeghatáron
belül. Az önkormányzat által nyújtott támogatás
csekély összegű (de minimis) állami támogatásnak
minősül, amelyre az uniós 69/2001/EK bizottsági
rendelet, valamint a 85/2004.(IV.19.) számú kormányrendelet 12.§. előírásai az irányadók. A támogatás kifizetésének feltételei: a létesítmény jogerős
használatbavételi engedélyének bemutatása, a foglalkoztatott létszám növelésének igazolása.
5. A pályázat benyújtása és elbírálása: A pályázatot 2 példányban – a pályázati adatlap kitöltésével és
az abban meghatározott mellékletekkel – kell benyújtani a Gazdasági és Városüzemeltetési Bizottsághoz.
Formai vagy tartalmi hiányosság esetén a pályázó
egy esetben hiánypótlással pontosíthatja pályázatát.
A pályázat elbírálását – max. 45 nap határidőn belül
– a Gazdasági és Városüzemeltetési Bizottság végzi.
A pályázat benyújtása folyamatos a közzététel napjától számítva. A pályázati adatlap és a szükséges mellékletek listája a Polgármesteri Hivatal Adóügyi Irodáján, az irodavezetőnél vehetők át.
6. Szerződéskötés: A Gazdasági és Városüzemeltetési
Bizottság pozitív döntése alapján, a pályázati feltételeket és a pályázati adatlap adatait tartalmazó támogatási
szerződést a polgármester köti a pályázóval, a döntést
követő 10 munkanapon belül. A szerződés a projekt
adatain túlmenően tartalmazza a pályázati feltételek
szerinti ellenőrzési és szankcionálási részleteket is.

A KÖZTÉRI
REKLÁMOKRÓL
Az elmúlt időszakban a város és
vonzáskörzete területén kihelyezett
reklámtáblák jelentős részénél feltételezhető, hogy engedély nélkül, vagy
attól eltérően kerültek kihelyezésre.
Az egyes építményekkel, építési
munkákkal és építési tevékenységekkel kapcsolatos építésügyi hatósági
engedélyezési eljárásokról szóló
46/1997.(XII.29.) KTM rendelet 9. §
(1) bekezdése alapján "… csak építési
engedély alapján végezhető: cd.) 1,0
m2-nél nagyobb felületű hirdetési és
reklámcélú építmény, reklámszerkezet és reklám-, cég-, vagy címtábla.
ce.) fényreklám építése, elhelyezése,
átalakítása és bővítése." Az épített
környezet alakításáról és védelméről
szóló 1997. évi LXXVIII. Tv 48. §
(3) bekezdése kimondja, hogy: "az
építésügyi hatóság az építtetőt – kérelem hiányában – a fennmaradási engedély iránti kérelem benyújtására
felhívhatja, vagy az eljárást hivatalból
az építtető költségére lefolytathatja."
Fentiek alapján az Építésügyi hatóság
helyszíni szemlén fogja ellenőrizni a
reklámtáblákat, illetve kihelyezésük
jogszerűségét. Azokban az esetekben,
amikor a tábla, vagy a tábla építésével
érintett ingatlan tulajdonosa építési jogosultságát nem tudja megfelelően
igazolni, meg fogja tenni a szükséges
intézkedéseket (fennmaradási engedély iránti kérelem benyújtására való
felhívás, kötelezés az eredeti állapot
visszaállítására). A fennmaradási engedély megadása a fenti törvény 49. §
(1) bekezdése szerint építésügyi bírság kiszabásával jár együtt. A szabálytalanul építőknek lehetőséget
adunk, hogy az építési engedély hiányában, vagy attól eltérően létesített
reklámokat, reklámhordozókat a reklám vagy a reklám építésével érintett
ingatlan tulajdonosa a helyszíni szemlék kezdetéig megszüntesse, illetve
szabályossá tegye. A helyszíni szemlék 2005. augusztus 1-től kezdődnek.
A Tv. 49. § (2) bekezdés lehetőséget
biztosít a bírság elengedésére akkor,
ha az építtető a szabálytalanul megépített építményt, építményrészt a kiszabott építésügyi bírság megfizetésére kiírt határidőig lebontja, vagy a
szabálytalanságot megszünteti. Más
esetben a bírság elengedésére, mérséklésére nincsen mód.
Kérjük fenti helyzetek szabályossá tételében működjenek
együtt az építésügyi hatósággal.

VÁROSHÁZA
NAGYKANIZSA MJV POLGÁRMESTERI HIVATALA
ÉRTÉKESÍTI AZ ALÁBBI ZÁRTKERTI
INGATLANAIT (FÖRHÉNC):
Hrsz1-Hrsz2/Megnevezés/Terület/m2:
11518/Gyep/Termőföld/443, 11630/Erdő/Termőföld/197, 11632/Erdő/Termőföld/196,
11840/Szőlő-gyümölcs-szántó/Termőföld/5471,
11885-14/Szántó-erdő/Termőföld/3069, 11890-2/Szántó-erdő/Termőföld/3711, 11909/Szőlő-gyep/Termőföld/2416, 11941/Szőlő-gyep/Termőföld/6968, 11943/Gyep/Termőföld/3168, 12065-2/Kert-gyümölcsgyep/Termőföld/4515, 12071/Gyep/Termőföld/55, 12072/Gyep/Termőföld/61, 12101/Gyep/Termőföld/29, 12103/Gyep/Termőföld/125,
12104/Gyep/Termőföld/67, 12105/Gyep/Termőföld/53, 12163/Gyümölcsös/Termőföld/93, 12228-2/Gyümölcsös/Termőföld/76.
Érdeklődni a Polgármesteri Hivatal Vagyongazdálkodási Irodáján
(Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. II. em. 6.) lehet. Tel: 93/500-724
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala nyilvános versenytárgyaláson értékesíti az alábbi ingatlanait (helyrajzi
szám/helye/kikiáltási ár/versenytárgyalás időpontja): 2243-1/Ady u.
25./16.000.000/2005.07.15. és 09.15. 9:00 óra. 918-1/Arany u.
5./36.100.000 + áfa/2005.07.15. és 09.15. 9:30 óra. 964/Arany u.
7./35.600.000 + áfa/2005.07.15. és 09.15. 10:00 óra. 961/Kinizsi u.
20./20.300.000/2005.07.15. és 09.15. 10:30 óra.
A versenytárgyalás helye: Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal 2.emelet 6. iroda (Nagykanizsa, Erzsébet tér 7.)
Érdeklődni a Polgármesteri Hivatal Vagyongazdálkodási Irodáján
(Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. II. em. 6.) lehet. Tel: 93/500-724

NYILVÁNOS VERSENYTÁRGYALÁS
Helyrajzi szám – helye – kikiáltási ár – versenytárgyalás:
2035/B/2. – Király u. 8. – 2.200.000 Ft + áfa – 2005.05.12, 06.30
2190/A/3. – Csányi u. – 10.700.000 Ft + áfa – 2005.05.12,
8:30
06.30 9:00 11. – Magyar u. 6. – 6.500.000 Ft + áfa 2005.05.12,
06.30 9:30 163/1. – Magyar u. 54. – 11.280.000 Ft + áfa 2005.05.12,
1163. – Rozgonyi u. 8. – 40.000.000 Ft + áfa
06.30 10:00
2005.05.12., 06.30. 10:30 1286. – Királyi P. 1-3. – 16.000.000 Ft +
áfa 2005.05.12., 06.30. 11:00 1188/A/5. és 1188/A/6. – Fő út 7. –
47.000.000 Ft + áfa 2005.05.12., 06.30. 11:30 186/1. – Magyar u.
76. – 7.938.600 Ft + áfa 2005.05.12. és 06.30. 13:00. 507. – Dankó
u. – 680.000 Ft + áfa 2005.05.13 és 05.20 9:00.
A versenytárgyalás helye: Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal 2. emelet 6. iroda (Nagykanizsa, Erzsébet tér 7.)
Érdeklődni a Polgármesteri Hivatal Vagyongazdálkodási Irodáján
(Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. II. em. 6.) lehet. Tel: 93/500-724

NAGYKANIZSA MJV POLGÁRMESTERI HIVATALA
ÉRTÉKESÍTI CSERFŐI ZÁRTKERTI INGATLANAIT:
(HRSZ1, HRSZ2, MEGNEVEZÉS, TERÜLET M2):
* 10351,2, Kert, 852. * 10370, Gyep, 73. * 10422, Gyep-erdő, 3738. *
10434, Gyep, 6397. * 10490, 1, Szántó-gyümölcsös, 2974. *10504, 1,
Szántó, 1897. * 10532, Gyep, 3212. * 10533 Gyep, 1079. *10539,
Kert-szőlő-erdő, 1770. * 10550, 3, Szántó, 1146. * 10551, Gyümölcsös, 604. * 10552, Gyümölcsös, 170. 10553, Kert-gyümölcsös-kert,
2893. * 10595, Gyümölcsös-gyep-kert-erdő, 5961. * 10596, Gyep,
182. * 10621, 1, Gyep, 50. * 10624, 1, Gyep, 3198. * 10625, Gyep, 24.
* 10636, 3, Gyep, 4393. * 10637, 2, Gyep, 3199. * 10645, 2, Gyep,
4606. * 10655, Gyep, 7096. * 10656, Gyep, 8017. * 10657, 2, Gyep,
5576. * 10664, Szántó, 2575. * 10672, 3, Gyep-erdő, 2998. * 10673,
Gyep-erdő, 5364. * 10798, 1, Gyep, 5589. * 10798, 2, Gyep, 5413. *
10799, 2, Gyümölcs-erdő, 5017. * 10800, Gyep, 3314. * 10801, 1,
Szőlő-gyümölcsös, 1654. * 10803, Gyep-erdő, 6121. * 10806, 1, Szántó-erdő, 7025. * 10806, 3, Szántó, 2988.
Érdeklődni a Polgármesteri Hivatal Vagyongazdálkodási Irodáján
(Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. II. em. 6.) lehet. Tel.: 93/500-724.
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KÉPVISELŐI FOGADÓÓRA
Budai István önkormányzati képviselő a 7. számú választókerület polgárait várja 2005. június 24-én pénteken 17 és 19 óra között a Kazanlak
körút 7. számú épület A lépcsőházában lévő irodahelyiségben.
Polai József a 15. sz. választókerület önkormányzati képviselője
minden páratlan hónap utolsó péntekén 17.30 órától 19 óráig fogadóórát tart a kiskanizsai kirendeltség épületében, minden páros hónap
utolsó péntekén ugyanebben az időpontban fogadóórát tart a bajcsai
kirendeltség épületében.
TÁJÉKOZTATÓ KÖZÉRDEKŰ PANASZ BEJELENTÉSÉRŐL

A 2004. évi XXIX. törvény 141-143. § - aiban foglaltak végrehajtására a város lakosságának a közérdeket érintő, nem személyes jellegű kérelmei, panaszai és bejelentései (a továbbiakban: bejelentés)
szervezett módon kerülnek elbírálásra. Bejelentést lehet tenni a város
üzemeltetésével, a polgármesteri hivatallal, a szűkebb lakókörnyezettel, önkormányzati intézmény vagy más szervezet működésével
kapcsolatban a 06-80/200-848-as üzenetrögzítőre kapcsolt zöld számon, Nagykanizsa Megyei Jogú Város polgármesterének, alpolgármesterének, jegyzőjének címezve a Polgármesteri Hivatal 8800
Nagykanizsa,
Erzsébet
tér
7.
címén,
a
–
bokan_peter@nagykanizsa.hu, – termecz_marianna@nagykanizsa.hu –
vargaeva@nagykanizsa.hu, – bodzai_tiborne@nagykanizsa.hu, –
völgyiszabolcs@nagykanizsa.hu e-mail címeken. A törvény vonatkozó részei megtalálhatók: a www.nagykanizsa.hu

NAGYKANIZSA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE
PÁLYÁZATOT HIRDET A NAGYKANIZSAI
FOGYATÉKKAL ÉLŐK INTEGRÁLT INTÉZMÉNYE
IGAZGATÓI MUNKAKÖRÉNEK BETÖLTÉSÉRE
Ellátandó fő feladatok: A Fogyatékkal Élők Integrált Intézménye
(Nagykanizsa, Űrhajós u. 6.) alapító okiratában meghatározott szakfeladatok ellátása, működtetése. Az intézmény szakmai programjában foglaltak megvalósítása, ennek érdekében az integrált intézmény szakmai egységeire vonatkozóan a feladatok meghatározása,
a működés összehangolása, ellenőrzése. Az intézményi működés
törvényességének és gazdaságosságának biztosítása. Az intézmény
alkalmazottaival kapcsolatos munkáltatói jogok gyakorlása. A munkakör magasabb vezetői megbízásnak minősül. A magasabb vezetői
megbízás 2006. január 1. naptól-2010. december 31. napjáig tartó 5
évre szól. Pályázati feltételek: magyar állampolgárság, büntetlen
előélet, az 1/2000. (I.7.) SzCsM rendelet 3. számú mellékletének 9.
pontjában a Bentlakást nyújtó fogyatékosok otthona és rehabilitációs intézmények vezetői részére előírt szakmai képesítés, szociális
szakvizsga, legalább 5 éves szakmai gyakorlat. Előnyt jelent: szakterületen szerzett szakmai illetőleg vezetői gyakorlat. A pályázatnak
tartalmaznia kell: a pályázó szakmai életrajzát, három hónapnál
nem régebbi erkölcsi bizonyítványt, az intézmény vezetésére vonatkozó programot a helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzelésekkel, a pályázatban előírt iskolai végzettséget, illetve az egyéb feltételeket tanúsító okiratok hitelesített másolatát.
Az illetmény és egyéb juttatások megállapítására a közalkalmazottak jogállásáról szóló többször módosított 1992. évi XXXIII. törvény
és végrehajtási rendeletei alapján kerül sor. A pályázatokat Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteréhez (8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7.) kell benyújtani. A pályázatok beérkezésének határideje:
a Szociális Közlönyben való közzétételétől számított 31. nap 13.00
óra. A pályázat elbírálásának határideje: 2005. október 31.
A pályázati kiírással kapcsolatban bővebb felvilágosítás kérhető
Nagykanizsa MJV Polgármesteri Hivatala Szociális Osztályán a
93/500-809 vagy 500-810-es telefonszámon.
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APRÓHIRDETÉS
INGATLAN

VEGYES

Nagyrécsén családi ház költözés
miatt eladó. Érd.: 30/543-2220
(5499K)
Horgászok, vadászok figyelem!
Zákány és Őrtilos között ZákányLátóhegyen 2100 m2-es telek, 32 m2es stabil épülettel, gyönyörű környezetben, a Drávától és holtágaitól 400
méterre eladó! Irányár: 350.000 Ft.
Érd.: 30/567-5396, 70/242-4914
(5587K)
Nk-án a VI. emeleten (Bartók
Béla u. 8.) felújított, 2,5 szobás, erkélyes lakás új konyhabútorral eladó. Irányár: 7,5 millió Ft. Tel.:
93/318-798, 70/526-2792 (5594K)
Jankapusztán (Nk-tól 12 km-re)
60 m2-es, egyszobás, komfortos
családi ház 2000 m2-es telken eladó. Irányár: 2,2 millió Ft Érd.:
30/272-5400 (5599K)
Nk-án II. emeleti, 1 szobás, nappalis lakás eladó vagy két szobásra
cserélhető négyemeletes házban.
Érd.: 93/316-610, 20/593-2426
(5606K)
Elcserélném Nk-i, belvárosi, II.
emeleti, 75 m2-es lakásomat kisebbre. Udvari lakás is érdekel értékegyeztetéssel. Érd.: 93-322-537,
20/425-6957 (5607K)
Nk Bedő Albert utca végén garázs eladó. Irányár: 580.000 Ft
Érd.: 20/4111-944 (5608K)
Nk-án a belvárosban 3 szobás
családi ház (98 m2-es) egyszobás,
udvari lakással eladó. Érd.: 93/322611 (5609K)
Kétszobás, fürdőszobás családi
ház kerttel eladó. Érd.: 93/315861(5611K)
Nk-án, téglaépületben háromszobás, 72 m2-es, egyedi fűtéses lakás eladó. Irányár: 7,9 millió Ft.
Érd.: 30/9017-699 (5612K)
Nk-án a 7. sz. Lakásszövetkezet
Attila u. 14-ben eladásra kínál egy
38 m2-es, egyszobás lakást reális
áron. Érd.: az igazgatóság elnökénél az esti órákban a 93/311-820
számon. (5613K)
Kiskanizsa központjában kétlakásos családi ház garázzsal, melléképületekkel, kerttel eladó. Érd.:
Nk, Bajcsy Zs. u. 62/a. 17 óra után
és hétvégén. Tel.: 20/315-4530
(5614K)

Kecsketej folyamatosan eladó.
Érd.: 30/4219-731 (5574K)
Kislánynak való teljesen újszerű
babakocsik, kiságy, járóka, etetőszék, babaruház olcsón eladók.
Érd.: 93/326-516, Nk, Olaj u. 8.
(5601K)
Kétgyermekes rokkant házaspár szeretne kapni egy faliórát,
mely felet és egészet üt (látássérültnek kell), meg egy TV-t. Érd.:
30/652-4560 (5603K)
Fenyőgallyat
vásárolnék
1700/mázsa áron. Érd.: 30/5428757 (5616K)
750-es esztergagép eladó. Érd.:
20/324-7644 (5617K)
Vermona jazzorgona és Vermona dobgép erősítővel, hangfallal eladó. Érd.: 30/227-3294
(5618K)

BÉRLET
Belvárosban fűtött garázs kiadó!
Érd.: 93/318-485 (5571K)

JÁRMŰ
Babetta (Jawa) segédmotor eladó. Érd.: 93/321-734, 30/3748903 18 óta után. (5615K)

NAGYKANIZSA ÉS KÖRNYÉKE FOGLALKOZTATÁSI,
SZOCIÁLIS ÉS KÖZMŰVELŐDÉSI KÖZHASZNÚ
TÁRSASÁG
8800 Nagykanizsa, Petőfi u. 5. Tel./fax: 93/333-427, 516-796
KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2004. ÉVRŐL
Kimutatás a költségvetési támogatás felhasználásáról (normatív
támogatás kivételével) 2004. év – A Nagykanizsa és Környéke
Foglalkoztatási, Szociális és Közművelődési KHT. 2003. évben
nem kapott költségvetési támogatást.
Kimutatás a cél szerinti juttatásokról 2004. év – Cél szerinti juttatás nem volt.
Tétel megnevezése
Előző év Tárgyév
A. Összes közhasznú tevékenység bevétele
35.447
40.096
B. Vállalkozási célú tevékenység bevétele
158
2.589
C. Összes bevétele (A+B)
35.605
42.685
D. Közhasznú tevékenység ráfordításai
32.702
38.788
E. Vállalkozási tevékenység ráfordításai
2.589
F. Összes ráfordítás (D+E)
32.702
41.377
G. Adózás előtti vállalkozási eredmény
158
H. Adófizetési kötelezettség
I. Tárgyévi vállalkozási eredmény (G-H)
158
J. Tárgyévi közhasznú eredmény (A-D)
2.745
1.308
(Előző év(ek) módosításai: 0)

SZOLGÁLTATÁS/ÁLLÁS
Az Ön számára értéktelen vashulladékot, forgalomból kivont gépjárművét készpénzért átveszem!
Forgalomból kivont, vagy rendszám
nélküli lakókocsik is érdekelnek.
Ugyanitt használt autóalkatrészek
eladók. Tel.: 30/641-7375, 30/5928463 (5485K)
Építési vállalkozó új lakások építését, régi házak felújítását, tetőszigetelést, ácsmunkákat, tetőfedést vállal alvállalkozóként is! Érd.: 70/503-9407,
93-322-109, 30/6398-825 (5604K)
Vállalunk! Fűnyírást (gépekkel), tereprendezést helyben és vidéken, nyaralók, hétvégi házak, nagy terek, parkok körül számlára is! Érd.: Horváth
Zoltán, vállalkozó. Nagykanizsa, Ady
Endre u. 65. Tel.: 06-93-333-449, 0620-5319-371, 06-20-808-7332, 06-70511-7863 (5619K)
Ápolást, gondozást vállalok, kölcsönös bizalom és szimpátia esetén eltartási szerződéssel. Önkormányzati lakás is érdekel. Tel.: 30/270-8592
(5620K)
Meglévő és új feladatok ellátásához
üzletkötő munkatársakat keresünk
Nagykanizsa és környékére. Feltétel:
minimum középfokú végzettség, mobilitás, megbízhatóság, kiváló kommunikáció. Előny: számítógépes elérhetőség. Jelentkezés és időpont egyeztetés:
30/650-0494 (5621K)

Nagykanizsán kétszintes családi ház alsó szinten üzlethelyiséggel (120 m2), felső szinten lakással (120 m2), nagy
zöldterülettel, két garázzsal
egyben eladó.
Érd.: 30/277-3294

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

(Rendõrség utcája)
Tel.: 30/653-7
7964

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

A LÉNY 3.
Nyitva:
Rémisztőbb, halálosabb és szeximinden nap 9-2
21-iig
sebb mint valaha. Mostanáig sikerült urrá lenni a földönkívülieken, mert volt gyenge
pontjuk. A földönkívüli lánya Sara, a genetikailag
tökéletes lény gyönyörű nővé érett, és mindenki őt
üldözi. A hadsereg azért keresi, hogy véget vessen a
két faj háborújának, az idegen/ember hibridek pedig
benne látják utolsó reményüket a földi hatalomra.

SPOR T

15

SPOR THÍREK
NYERT AZ NTE
NB I/B.-s NTE 1866 MÁV Rt.
az U-19-es korosztályú Pápa ellen
11-0-ra nyert, az U-17-esektől viszont 0-2-re kikapott. U-15-ben
és U-13-ban is győzött az NTE a
Mohács csapata ellen, előbbiben
9-0-ra, utóbbiban 3-2-re.
NYIZSNYIK A HARMADIK
Az Országos Korcsoportos Rapid Sakkbajnokságon Szegeden a
nagykanizsai Tungsram SakkKlub képviselte Nagykanizsát. A 9
fordulós, svájci rendszerű versenyben a 10-18 évesek indulhattak. A
legjobb eredményt Nyizsnyik Bence hozta, aki harmadik helyezést
ért el az 1995-1996 között született
fiúk mezőnyében.
TIZEDIKEK A TABELLÁN
Tiszaújvárosi Phoenix – Kanizsa KK DKG EAST 86 : 89 Kanizsa KK: Domonkos András
(16/12); Koma Dániel (27); Sági
Péter (27/15); Zsámár Krisztián
(17); Kiss Viktor (2) Csere: Silló
Mátyás (-); Kovács Csaba (-)
A mérkőzést a hazaiak kezd-

SPOR THÍREK

ték jobban, aztán a negyed befejezésére már szorossá vált a találkozó. A hosszabbításban a
higgadtabb vendégek akarata érvényesült és győzelmükkel a tabella 10. helyén végeztek.
KARATÉKÁK SIKEREI
A 2005-ös Zala Megyei Karate
versenyt Zalaszentgrótón tartották, melyen a Sensei Sáfár Shotokan Karate-Do Sportegyesület
karatékái is indultak. 15 aranyéremmel büszkélkedhetnek, így
az összpontszám alapján a másodikak lettek. Soós Petra (11 éves)
és Szilágyi Péter (9 éves) a legtöbb aranyéremmel megkapták a
legeredményesebb leány és fiú
versenyzői díjat. Nagykanizsa
csapata vehette át a különdíjat is,
a csapat-kumite (csapat-küzdelem) versenyszámban.
Eredmények: Leány kata-formagyakorlat: Soós Petra I.,
Néber Tímea I., Karf Vera IV.
Leány kumite-küzdelem: Soós
Petra I., Néber Tímea II., Karf
Vera I. Fiú kata-formagyakorlat:
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Mészáros Martin II., Szilágyi
Péter I., Néber Ádám II.,
Kamenár Ádám I., Horváth
Martin II., Pap Ádám III., Juhász Zoltán I., Kiss Ádám I.,
Gergelics Zsolt III. Fiú kumiteküzdelem: Pungor Dávid II.,
Mészáros Martin III., Néber
Ádám III., Szilágyi Péter I.,
Horváth Erik I., Horváth Martin
I., Kiss Ádám I., Juhász Zoltán
II., Gergerlics Zsolt I. Fiú csapat kata: Horváth Martin, Horváth Erik, Kamenár Ádám II.
Vegyes csapat kata: Soós Petra,
Néber Ádám, Szilágyi Péter I.
Néber Tímea, Karf Vera, Juhász
Zoltán III. Fiú csapat kumite:
Juhász Zoltán, Horváth Martin,
Kamenár Ádám I.
GYŐZŐTT A VÁLOGATOTT
Most került először megrendezésre a Kárpát-medence Kupa, a
közép európai térség nemzeti válogatottjainak versenye Újszászon. A szlovák és szerb válogatott mellett hazánk a rendező jogán két egységet indított a tor-

nán. A verseny hét versenyszámból állt, a nemzetek válogatottai
körmérkőzésen döntöttek a kupa
sorsáról. A szerb és szlovák felnőtt válogatott ellen hazánkat az
utánpótlás válogatott képviselte.
Zala megyéből kilenc játékos
vívta ki a jogot a válogatottban
való szereplésre: Farsang Imre,
Mile Alexandra, Patyi Roland
(Cserszegtomaj), Hollender Laura, Fazekas Erika, Varró Ferenc
(Szepetnek) és Bátor Hajnalka,
Bársony Szabolcs, Huszár Emil
(Nagykanizsa ZDSE). Magyarország „A” válogatottjának kapitánya Budavölgyi Kálmán a ZDSE
trénere volt. Az A és a B válogatott egyaránt 7:0 arányban győzött a szlovákok ellen, míg a
szerbeket 6:1-re sikerült legyőzniük. Mint az várható volt, az
egymás elleni vetélkedésük döntött az elsőségről. Az „A” válogatott tervszerűbb, pontosabb és
céltudatosabb játékának köszönhetően nyerte meg a kupát, 4:3
arányban győzte le honfitársait.

KANIZSA KUPA
A korábbi évek hagyományaihoz hasonlóan május utolsó hétvégéjén
rendezte meg a Délzalai Vízmű SE Úszószakosztálya a „Kanizsa Kupa” nemzetközi meghívásos úszóviadalt az uszodában.
– Több mint négyszáz indulóval, a tizenhetedik alkalommal került sor e
nyáreleji rangadóra, amelynek egyik fő attrakciója az Abay Nemes Oszkár Emlékszám volt az idén is, s amelynek legjobbjait a tavalyi évhez hasonlóan pénzzel és egy nagyon szép kupával is elismertük – mondja dr.
Abay Nemes Zoltán a Délzalai Vízmű SE Úszószakosztályának elnöke.
– Hogyan értékeli az idei versenyt?
– Nagyon jól sikerült az idei verseny, amelynek résztvevői között
voltak szlovén, szlovák és horvát csapatok is. A verseny lendületesebbre sikerült a tavalyinál, jobban fel tudtuk pörgetni, így több idő jutott a
pihenésre, az ismerkedésre is.
– Kik segítették a verseny megszervezését?
– A szülők segítségét feltétlenül meg kell említenem, hiszen az ő közreműködésükkel volt itt miden résztvevőnek enni és innivalója, és a
külföldről érkezetteket is az egyesület versenyzőinél szállásoltuk el.
Valamivel több, mint ötven szponzor is közreműködött annak érdekében, hogy a kupát az egyesület ismét megrendezhette.
– Szakmai szempontból milyennek ítéli az idei Kanizsa Kupát?
– Születtek nagyon szép és jó eredmények, elsősorban az utánpótlás
korosztály eredményeit emelném ki, gondolok itt Abay Nemes Anna,
Zámodics Márk, Horváth Balázs eredményeire. A verseny lebonyolítása is jó volt, legfeljebb a hely szűkösségére lehet panaszunk, hiszen
mostanra kinőttük az uszodát – válaszol Polgár Sándor a csapat vezetőedzője.
– A többi csapat szereplésével összevetve hogyan szerepeltek a kanizsaiak?
– Elégedett lehetek, hiszen olyan csapatokkal szemben kellett megmutatnunk, mit tudunk, mint például a brnoiak, ahol hetven oktató fog-

lalkozik a gyerekekkel, vagy a szombathelyi egyesület, ahol sokkal
jobb körülmények között készülhetnek fel a versenyzők.
– Az elmúlt időszak egy sikertörténet az egyesület életében, és ez
nemcsak az eredményekben, hanem a tagok létszámában is megmutatkozik. Nem okoz gondot ennyi gyermek, fiatal felkészítése?
– Valóban nagyon megduzzadt az egyesület taglétszáma, így szükség
volna egy tanuszodára vagy tanmedencére, itt lassan már nem férünk
el. Az uszoda már nem képes újabb terülteket biztosítani nekünk, hiszen neki lehetőséget kell adni a lakosság sportolására is. Így a várossal együttműködve kell megoldást keresnünk a gyerekek sportoltatása
érdekében. Ismereteink szerint a beruházás előkészítése már folyamatban van – mondja dr. Abay Nemes Zoltán.
***
A Dr Abay Nemes Oszkár tiszteletére rendezett 100 m-es gyors viadalát Kovács Atilla a KASI versenyzője nyerte. Második lett Nagy Gábor soproni versenyző, harmadik helyen pedig a kanizsai Silló Dániel
végzett. A különböző korosztályokban sok jó eredmény és helyezés született. A hazai versenyzők eredményei: Szabadics Adrienn 50 m mell I.,
pille II. Biczó Petra 50 m mell és gyors I., 50 m hát III. , pille II. Ács
Gergely 50 m mell és pille III. Horváth Balázs 50 m gyors és pille III.
Horváth Bence 50 m hát III. Tóth Gergő 50 m pille II. Szabadics József
50 m pille III. A Dél-Zalai Vízmű SE 4x50 m vegyesben (A-B-C-D) a
fiúknál II., az összes többi (hat) kategóriában I. helyezést ért el. Zsiray
Gergely 50 m pille II. Lőrincz Péter 50 m mell III., 50 m hát II. Zámodics Márk 50 m mell II., gyors I., hát II., pille I. Szmodics Viktória 50 m
mell III., pille I. Abay Nemes Anna 50 m mell és gyors I., hát II., pille I.
Tóth Fruzsina 100 m mell és pille II. Silló Dániel 100 m gyors és pille
III. Miatta Mercédesz 100 m pille I. Kiss Dóri 100 m gyors I. Karancz
Alíz 100 m mell és hát III., 100 m gyors és pille I. Császár Krisztián 100
m mell III. Biczó Bence 100 m mell, gyors, hát, pille I.

Nyári intenzív tanfolyamok a
DIALÓG NYELVSTÚDIÓBAN
AJÁNLATUNK:
Államilag minősített nyelvi képzések:
június 20 – július 15-ig vagy
július 25 – augusztus 19-ig

kezdő, álkezdő, középhaladó, haladó,
és nyelvvizsgára felkészítő szinten

ANGOL és NÉMET nyelvből,
vizsgáztató tanárok vezetésével!
INGYENES PRÓBAVIZSGA – minden tanulónk számára!
INGYENES VIZSGA – a legjobb eredményt elérőknek!
KEDVEZŐ ÓRADÍJ – részletfizetési lehetőség!
GARANTÁLT NYELVVIZSGA – szerződéssel!
30% TANDÍJ ÉS VIZSGADÍJ VISSZATÉRÍTÉS!
BEIRATKOZÁS: a jelentkezés sorrendjében, személyesen

KEZDJE NYELVVIZSGÁVAL ÉS BIZTOS
NYELVTUDÁSSAL A TANÉVET!
Nagykanizsa, Kinizsi út 2/a.
Tel.: 93/326–413, Mobil: 30/400–5253
E–mail: info@dialognk.hu, Web: www.dialognk.hu
OM reg. szám: 20–0129–04

Kõnig menü

Akkredit: 0584

400 Ft / menü kiszállítva
Vállalati étkeztetést vállalunk
Étkezési jegyet elfogadunk
Havi étlap: www.konigmenu.hu
Érd.: 93/700-1
137

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

Értesítjük Ügyfeleinket, hogy a volt CITIBANK
irodánk a Király úti körforgalomtól
Címünk: Király u. 9-11.
A körforgalomtól 100 méterre Kiskanizsa felé!
(Király Borozó mellett)

JÚNIUS 16.
25 ÉV ART’ATLANUL – A SZEGEDI TÖMÖRKÉNY
MŰVÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA 1980-BAN
VÉGZETT MŰVÉSZEINEK KIÁLLÍTÁSA
Megnyitja: Katona Noémi
Közreműködnek: a Batthyány Lajos Gimnázium tanulói
Megtekinthető: augusztus 5-éig

Személyi kölcsön kezes és fedezet nélkül

JÚNIUS 21. 21 ÓRA
KANIZSAI NYÁRI SZÍNHÁZ
PADLÁS – MUSICAL

ÚJ HELYRE KÖLTÖZÖTT!

Pl.: 700 000 Ft – 60 hónapra

19 733 Ft helyett 17 777 Ft
2005. augusztus 4-ig

HITELKÁRTYA!
T-Mobile arany-, platinakártyával
jövedelemigazolás nélkül
120-150 ezer forintos hitelkeret igényelhető!
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JÚNIUS 14.

25 ÉV ARTATLANUL
25 ÉV ARTatlanul címmel nyílt meg a szegedi Tömörkény István Művészeti Szakközépiskola 1980-ban végzett diákjainak jubileumi kiállítása a HSMK galériájában. Ebbe az
osztályba járt Millei Márta, az intézmény dekoratőre is. Az egykori gimnazisták érettségi
találkozójuk alkalmával kiállítást rendeztek
áprilisban a gödöllői Királyi Kastélyban. A 16
művész alkotásaiból összeállított tárlat anyagát több város után most a kanizsai közönség
is megtekintheti augusztus 5-ig.

ÁLLAMPOLGÁRSÁGI ESKÜ

A 2000-2001-es években, Romániából hazánkba települt öt személy tett állampolgársági esküt a Vasemberház házasságkötő termében. Elsőként Boros Attila és családja tett esküt Litter Nándor polgármester és Karádi János anyakönyvvezető előtt, majd Novák Katalin és őt követően György Gyula lett a Magyar Köztársaság Elnökének határozata alapján teljes jogú magyar állampolgár.

JÚNIUS 15.

MIÉNK ITT A TÉR
A városi tanévzáró suli-bulit a Péterfy Sándor Általános iskola előtti szabad téren tartották, sok színes programmal szebbé téve az év
utolsó tanítási napját. Reggel kilenc órakor a
Szent István Lovagrend lovagi torna és íjász
bemutatóját nézhették meg a diákok, majd
Mozogj velünk címmel aerobik, ugrókötél,
break és hipp-hopp bemutató következett. Az
egész délelőtt tartó kézműves foglalkozások,
csuhébaba készítés, korongozás, arcfestés, óriás ugrálóvár mellett bemutatkozott a Premier
Táncklub, bemutatót tartott a rendőrség, polgárőrség és a tűzoltóság. Délután a Honvéd
Kaszinóban az országos és megyei tanulmányi
versenyeken helyezést elért diákokat jutalmazták meg. A díjakat Litter Nándor polgármester
adta át a diákoknak, és az őket felkészítő tanároknak.

SAJTÓTÁJÉKOZTATÓ ÉS FÓRUM
Kovács Kálmán informatikai és hírközlési
miniszter ismertette Nagykanizsán a kormány
100 lépés című programját. A miniszter kanizsai programja során először a sajtó képviselőivel találkozott, ahol az autópálya-építésekről, a sztráda hozta gazdasági előnyökről beszélt. Szó esett a kormány által támogatott kanizsai beruházásokról, a HSMK hamarosan
elinduló felújításáról. A lakossági fórumon ismertették a 100 lépés programjának részleteit,
majd kérdésekre is válaszolt a miniszter.
NYÁRESTI TÉRZENE

JÚNIUS 16.

Az Olajbányász Fúvószenekar koncertjével
kezdődött el a HSMK előtti téren az intézmény hagyományos, népszerű sorozata, a
Nyáresti Szerenád. Ezt követte június 21-én
Major Lajos harmonikás, 22-én a Nagykanizsai Ifjúsági Fúvószenekar. Mediterrán hangulatot idézett fel a HSMK előtti juharfa alatt
ă
ă
ă

szintetizátorával Kovács Milán, 23-án Major
Lajos és Farkas Miklós adott harmonika-szerenádot. 24-én Tulman Géza gitározott, 27-én
Farkas Miklós, 28-án pedig Kummer László
harmonikázott. 29-én ismét az Olajbányász
Fúvószenekar adott térzenét, majd Farkas Tibor gitározott. Június 30-án 19.30 órától a
Tüttő János Nótaklub műsorát hallhatja a közönség, július 1-jén 19.30-tól Turzó György
gitározik. A Csütörtöki Randevú sztárvendégei között július 7-én 20 órától Charlie, 14-én
20 órától Demjén Ferenc, 21-én 20 órától
Solymos Tóni és barátai lépnek színpadra a
HSMK előtti téren.
AZ MSZP JELÖLT ÁLLÍTÁSÁRÓL
Az MSZP négy alapszervezete nevében,
egy Népszabadságban megjelent cikkre kívánt reagálni sajtótájékoztatóján Sallai Tibor
titkár. Mint mondta, Böröcz Zoltán, az MSZP
nagykanizsai szervezetének elnöke arról nyilatkozott, hogy dr. Fodor Csaba ügyvédet indítják a szocialisták a 2006-os országgyűlési
képviselő választáson. Sallai Tibor elmondta:
elsődleges érdekük az MSZP győzelem Nagykanizsa 2. sz. országgyűlési választási körzetében. Kiemelt fontosságú olyan személy indítása, aki egyéniségével, eredményeivel és
kapcsolataival a legalkalmasabb az országgyűlési választás megnyerésére, aki erkölcsileg, etikailag feddhetetlen, rendelkezik az országos elnökség bizalmával. Ez pedig Göndör
István. A pártszervezetben hat alapszervezet
működik, ebből négy Göndör István mellett
van, igaz, taglétszámban kevesebben vannak,
mint a másik kettő, dr. Fodor Csaba jelöltségét támogató alapszervezet. Böröcz Zoltánnak intézkednie kellene a taggyűlés összehívásáról és a téma újbóli megtárgyalásáról.
Mivel ezt elmulasztotta, erről az MSZP országos elnökségét értesíti.

Lakások, üzletek, garázsok, irodák, üzemek
RIASZTÓRENDSZERÉNEK szerelése.
A RIASZTÓJELZÉS 24 órás figyelése,
gyors beavatkozással.
Meglévő rendszerek FIGYELŐKÖZPONTRA
történő díjtalan csatlakoztatása.
8800 Nagykanizsa, Rozgonyi u. 20.
Telefon: 93/ 312-706

NYÁRESTI VIGASSÁGOK
A Kiskastély udvarán a Kanizsa Big Band
könnyed, a múlt század harmincas-negyvenes
éveit idéző zenéje csalta be közönséget. Ismert és kevésbé ismert dallamok varázsoltak
hangulatot az ódon falak közé. A közönség
többször is visszatapsolta a zenészeket, akik a
ráadás után néhány kedves dallammal az
együttes éppen születésnapos tagjait is köszöntötték. Míg szólt a zene, lángrakaptak a
máglyává rendezett husángok is, s később sercegő szalonna illata töltötte be az udvart.
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KRÓNIKA
Egy-egy pohárka bor, zsíroskenyér, hagyma,
és baráti beszélgetés – ez történt az éjszakába
nyúló estén, amelyet keleti táncok és hastáncos hölgyek tettek még varázslatosabbá.

JÚNIUS 17.
GYERMEKMEDENCÉT AVATTAK

Gyermekmedencét adtak át a városi uszoda
és strandfürdőben. Először Litter Nándor polgármester mondott beszédet, majd Stróber
Gábor önkormányzati képviselő és Göndör
István országgyűlési képviselő is elmondta,
mekkora öröm, ha a gyermekekért tehetünk
valamit. Horváth László, a kivitelező cég
ügyvezető igazgatója beszéde után átvágták a
szalagot, majd a sok fürdőruhás apróság birtokba vette az új gyermekmedencét.
BIZONYÍTVÁNYOSZTÁS
A Zsigmondy-Széchenyi SZKI bizonyítványosztó ünnepségén 51 technikus és 16
szakmában 106 szakmunkás vette át a bizonyítványát. Volt egy célotok, ez most teljesült.
Mi a következő feladat? Új célt, vagy célokat
tűzzetek ki magatok elé, mert cél nélkül nincs
az ember életének értelme – hangsúlyozta köszöntő szavaiban Mérksz Andor igazgató és
kívánt sikeres életpályát valamennyiüknek.

SAJTÓTÁJÉKOZTATÓ
A Medgyessy-Gyurcsány kormányok az
elmúlt három évben a létbizonytalanság, a
növekvő munkanélküliség és az áremelések
országává tették Magyarországot – jelentette ki
Cseresnyés Péter a Fidesz helyi elnöke
sajtótájékoztatóján. A Szociális Fórum adatai
szerint 2004-ben hárommillió magyarnak kellett megélnie a minimálbér felénél kisebb egy
főre eső jövedelemből. A magyar társadalom
egyharmada szegénynek tekinthető.
HÁROM ÉV EREDMÉNYEIRŐL
Az elmúlt három év eredményeiről tartott
sajtótájékoztatót Göndör István országgyűlési
képviselő és Litter Nándor polgármester.
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Ebben a választási ciklusban elkezdődhet a
HSMK 659 millió forintos beruházása, melyhez 591 millió forint állami támogatást kapunk.
Ugyanígy, hosszú előkészítő munka után
elkezdődött a mozi felújítása, aminek kezdését
a műemlékvédelem problémái lassítottak. Ide
tartozik a Bagolát, Fakost érintő szennyvízcsatorna beruházás. Újabb cél a Rozgonyi iskola
teljes rekonstrukciója és tornateremmel való
kiegészítése. Litter Nándor polgármester
elmondta: jó az együttműködés a város önkormányzata és az országgyűlési képviselők
között. Göndör István, Kovács Kálmán és Teleki László is sokat tesz a városért, kemény lobbi
folyik azért, hogy minél több pályázati és
címzett támogatás érkezzen a városba.
Közelítik a hat milliárd forintot azok a források,
amiről döntés született.
KÉPEK ÉS ÁLOMSZOBROK
Kettős ünnepség részesei lehettek mindazok, akik ellátogattak a Honvéd Kaszinóba.

A HIDEG MELLÉ FÉNY IS KELL

Egy év után ismét megrendezésre került a
Magyar Kaktuszgyűjtők Országos Egyesületének kiállítása. Elsősorban a nagykanizsai régióhoz tartozó gyűjtők mutatkoztak be 17-18-án
a Honvéd Kaszinóban. Hat kiállító több száz
növénye volt látható, köztük a ritka és értékes
Ariocarpus-ok, nagyméretű Ferocactus-ok és
Echinocactus-ok, számos virágzó kaktusz, így
például Mammilláriák, Parodiák, ezeken kívül
több egyéb pozsgás növény: Echeveriák,
Haworthiák. Bodorkós Zsolt helyi titkár azt is
elárulta, a kaktuszokat novembertől márciusig
nem kell öntözni, télen 5-10 oC között üvegházban célszerű tartani őket.

JÚNIUS 18.

Először Portrék, természeti képek címmel Joó
Attila festménykiállítását tekinthette meg a
közönség a galériában, majd Álomszobrok
címmel, Czene Csaba rendhagyó, lírikus
hangvételű irodalmi estjén vehettek részt a
Tükörteremben. Az irodalmi est nemcsak témaválasztása miatt volt rendhagyó, a költő
50. születésnapja alkalmából közös ünneplésre hívta barátait és a verskedvelőket. Halmos
Ildikó, az intézmény igazgatója ez alkalomból
szülinapi tortát adott át a „csikófogait” már
elvesztő ünnepeltnek. Közreműködtek: Rodek
Zoltán – zongorán, Ritecz Rita – versmondó
és Horváth István Radnóti-díjas versmondó.
SZÓRAKOZÁS A CSÓNAKÁZÓ-TÓNÁL
Péntektől háromnapos buli szórakoztatta a
város közönségét a Csónakázó-tónál. Vidámpark, kézműves bemutatók, egzotikus állatkert, és megszámlálhatatlan együttes koncertje
nyújtott kikapcsolódási lehetőséget fiataloknak és idősebbeknek egyaránt.
MSZP NYILATKOZAT
Az MSZP nagykanizsai szervezete elnöksége nyilatkozatot juttatott el szerkesztőségünkbe, melyben leszögezik: az országgyűlési képviselő jelölt választáson a tagság 63
százaléka élt a szavazás lehetőségével. Hetven párttag nem jött el és nem adta voksát
egyik jelöltre sem. A jelenlévők kétharmada
támogatta dr. Fodor Csabát. Sallai Tibort
egyébként az elnökség 2 hónappal ezelőtt
kizárta a pártból.

CSALÁDI ÉS SPORTNAP
A Vasutasok Szakszervezete regionális családi és sportnapját idén is Nagykanizsán szervezte a Gépészeti Főnökség Szakszervezeti
Bizottsága. A MÁV NTE sporttelepén megtartott hagyományos rendezvényen különböző
sportágakban és főzőversenyen mérhették
meg ügyességüket a pécsi és a szombathelyi
igazgatósághoz tartozó öt megye vasutasai.

JÚNIUS 19.
BOMBARIADÓ
Több órára le kellett állítani a GE Hungary
Rt. gyáregységeit, közöttük a kanizsait is, mert
ismeretlen telefonáló az Országos Rendőrfőkapitányság központi ügyeletén bejelentette,
bombát fog robbantani valamelyik gyáregységben. Azt is elmondta, tettét azért követi
el, mert elküldték a munkahelyéről.
SZENTMISE KÖZVETÍTÉS
A Kossuth rádió élő adásban közvetítette a
Felsővárosi Templomban 10 órakor kezdődött
szentmisét, melyet Fliszár Károly esperesplébános celebrált

JÚNIUS 20.
TANÉVZÁRÓ
Június 20-án véget ért a 2004/2005-ös tanév a Hétvégi Kollégiumban. A tanév során 30
alkalommal töltötte tanulással a szombat délelőttjét 80, a kollégiumba rendszeresen járó
diák. A helyi Cigány Kisebbségi Önkormányzatnak köszönhetően nyolc pedagógus segítette az általános-és középiskolásokat a sikeres bizonyítvány megszerzésében. Varga
Gézáné, a Hétvégi Kollégium vezetője érté-
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kelte az évi munkát. Egy tanuló kivételével a
diákok jól szerepeltek, volt, aki igazgatói dicséretben részesült. Az évzáró végén 17 diák
ajándékot vehetett át jó teljesítményéért.
A FIATALOK VÉLEMÉNYÉRŐL
A Fidelitas helyi csoportja tavasszal útjára
indított egy közvélemény kutatást azzal a céllal,
hogy megtudják, milyennek látják a fiatalok a
város és benne a saját jövőjüket, munkalehetőségeiket. A beérkezett 840 véleményt átnyújtották Litter Nándor polgármesternek. A háromnegyed órás beszélgetés végén a polgármester
és Röst János alpolgármester kifejezte azt a reményét, hogy részt vesznek abban a tervező,
fejlesztő munkában, ami több mint egy éve elindult a városban. Ennek reményében megköszönték megjelenésüket és további jó munkát
kívántak a fiataloknak, akik megígérték, ezután
gyakrabban felkeresik a polgármestert.
BOR- ÉS DÖDÖLLE FESZTIVÁL
Szeptember 3-án ismét Dödölle Fesztivál
lesz Nagykanizsán. Litter Nándor a Városházán
tartott sajtótájékoztatón elmondta az idei évben
arra törekszenek majd, hogy a fesztiválon a Kanizsa környéki borosgazdák is bemutatkozási
lehetőséget kapjanak. A program helyszíne
HSMK melletti tér lesz, s erre a városból külföldre és határainkon belülre elszármazott egykori polgárait is hazavárja Kanizsa. Papp Ferenc, a HSMK igazgatója a programokat ismertette. Lesz szüreti felvonulás, néptáncosok, fúvószenekarok, népdalkörök, borbarát hölgyek,
lovas kocsik részvételével, láthatjuk a Kanizsa
Táncegyüttes szüreti műsorát, a gelsei Őszikék
Pávakört, a Tüttő János Dalkört, fellépnek szlovéniai, csáktornyai művészeti csoportok, a
Szélkiáltó együttes. Mága Zoltán és az angyalok szórakoztatják majd a fesztivál látogatóit,
akik utcabálon táncolhatnak ezután. 25 népművész, népi iparművész portékái közül válogathatnak majd a kirakodóvásár látogatói. Első alkalommal rendezi a HSMK közösen a fesztivált
a Nagykanizsa és Környéke Gasztronómiai
Egyesülettel. Két kategóriában lehet majd indulni a főzőversenyen. Prikryl József a gasztronómiai egyesület nevében elmondta, a főzőverseny zsűrijének elnöke a Magyar Gasztronómiai Szövetség elnöke lesz, a szakmai zsűri
munkájában a Thúry György SZKI és a keszthelyi vendéglátóipari szakközépiskola delegáltjai vesznek még részt.
NAGY KÖNYV OLVASÓTÁBOR
Hétfőtől péntekig tartott a Nagy Könyv olvasótábor a Halis Könyvtárban, amelynek cél-

ja az olvasás népszerűsítése volt. A táborozók
megismerkedhettek a könyvtárosok munkájával. A „haliskola” tagjai megírták élményeiket, amelyeket újsággá rendeztek. A pályaválasztási tanácsadó közreműködésével volt önismereti program is. Az első napon Farkas Tibor zenélt-verselt, járt a táborban Hegyi Béla,
Darvas Ferenc, Dinnyés József, Kanizsa József, és Rózsás János is. Délutánonként irodalmi kirándulások színesítették a tábor programját, a táborozók irodalmi szempontból érdekes
helyekre kirándultak, voltak a Várkapunál,
ahol Zrínyi Miklósról beszélgettek, ellátogattak Söjtörre, Deák Ferenc szülőházához, és
jártak a Muránál, mint ihlető forrásnál is. A
program várhatóan szeptembertől folytatódik,
tudtuk meg Czupi Gyulától, hiszen a diákok
közreműködnek majd a könyvtár munkájában,
s várhatóan az általuk szerkesztett kiadvány
sem szűnik meg.

TARKA-BARKA HÉT
Június 20-24. között ismét megszervezte a
Tarka-barka hét című, immár hagyományos
nyári programját a HSMK. Az első nap Millei
Márta vezetésével képkeretet készítettek a táborozók. Kedden csuhéfigurák formálódtak
Pulai Lászlóné népi iparművész segítségével.
Megismerkedhettek az agyagozással, a batikolással is. Egy délelőtt kirándultak. A csoportból sokan nem először vettek részt a tábor
programján,
amelyen
közreműködött
Horváthné Gelencsér Edit is.

JÚNIUS 21.
OLAJOS SZENIOROK
Az Olajos Szeniorok Hagyományápoló Körének júniusi összejövetelén Litter Nándor
polgármester adott tájékoztatást Nagykanizsa
Középtávú Városfejlesztési Programjáról, és a
város aktuális ügyeiről. A tájékoztatót követően a résztvevők számos kérdést és javaslatot
intéztek a polgármesterhez.

VIRÁG BENEDEK IRODALMI EST
Darvas Ferenc kanizsai kötődésű költő volt
a vendége a Halis István könyvtár által útjára
indított Virág Benedek irodalmi estnek. A
költő aznap a Nagy Könyv tábor résztvevőivel is találkozott
PADLÁS

A Kanizsa Nyári Színház első előadásaként,
Sztevanovity Dusán – Presser Gábor – Horváth Péter: Padlás című musicaljét mutatta be
a Sziget Színház két előadásban, a HSMK
zsúfolásig telt színháztermében. A főbb szerepekben Pintér Tibort, Kiss Szilviát, Vincze
Klárát, Bencze Sándort és Bordás Barbarát
láthatta a közönség. A történet szerint valahol
ég és föld között áll egy padlás, ami más, mint
a többi. Hogy mitől más? Erre a darab négy
főhőse ad választ, akik mesékből kimaradt, e
világban kísértő szeretnivaló szellemek.

JÚNIUS 23.
NEMZETI KONZULTÁCIÓ
A Rozgonyi Polgári Kör vezetője Miha
Tamásné és két tagja, Udvardi Gézáné és
Hóman Józsefné tartott sajtótájékoztatót, melynek témája a nemzeti konzultáció volt. A Nemzeti Konzultációs Testület családokhoz eljuttatott kérdőívében vár választ az országot és az
embereket érintő fontos kérdésekre. A testület
autóbusza június 30-án érkezik Kanizsára, ahol
személyesen is elmondhatják javaslataikat a
városlakók – jelentette be Miha Tamásné.
ÓVODÁRÓL – ISKOLÁRÓL
Két önálló képviselői indítványáról tartott
sajtótájékoztatót dr. Fodor Csaba önkormányzati képviselő az MSZP Ady utcai irodájában.
A MÁV óvodával kapcsolatos indítványról elmondta, több mint 50 éve színvonalas és kiemelkedő munka folyik az intézményben. A
MÁV Rt. mint fenntartó, 1994-től létrehozta
„A vasút a gyermekekért” Alapítványt, mely
az elmúlt években egyre nehezebb helyzetbe
került. Hosszú távon az lenne a megnyugtató,
ha az önkormányzat rendszerébe integrálnák az
intézményt. Tárgyalni kellene a MÁV-val, és
az ingatlan ingyenes megszerzése esetén évi 68 millió forintos kiadással a város tovább tudná
működtetni e patinás intézményt, mert az állami normatíva az alapítvány helyett az önkormányzathoz érkezne. A Péterfy iskola sportpályáinak felújítására vonatkozó önálló képviselői indítványáról dr. Fodor Csaba elmondta: az
iskola környékén 27 éve nem történtek jelentő-

KRÓNIKA
sebb felújítási munkálatok. A sportpályák az
iskola kiszolgálásán túl közfunkciót is ellátnak.
Fontosnak tartja rendezni az iskola körüli terület sorsát, a futópálya rendbetételét, a közvilágítás megoldását, ezért képviselői keretének felét felajánlja erre a célra.
A FÉNY ÉS A VÍZ BELVÁROSA
A belváros rekonstrukciójáról tartottak lakossági fórumot a Halis Könyvtárban. A teljes
belváros érintő, nagyszabású terveket Szálka
Miklós mutatta be. A most vázolt elképzelések számos olyan mozzanatot, ígérnek, amelytől a kanizsai belváros még szebb, arculatában
teljesebb, egységesebb és elegánsabb lenne. A
fény és a víz a visszatérő elem a tervekben,
jóllehet patakokról szó sincs. A belváros burkolataiba rejtett világítások, fel-feltörő vízsugarak, és az újrafogalmazott terek, közparkok
egysége a látványtervek tanúsága szerint széppé, a kanizsaiak és a látgatók számára egyaránt vonzóvá tennék Nagykanizsát. Szó esett
a belváros forgalomcsillapításáról is.
RENDELŐK, INKUBÁTOROK
Simánné Mile Éva, a polgármesteri hivatal
Szociális Osztályának vezetője és dr. Szabó
Csaba önkormányzati képviselő tartott sajtótájékoztatót a Vasemberházban. A május végén
született önkormányzati rendelet értelmében
még ebben az évben megkezdődhet a rendelők
felújítása. 14 millió forintot a Kaposvári út 11.
szám alatt lévő rendelő felújítására különítettek el, ezt kiegészíti még négymillió forint a
kulturális keretből, hiszen a felújítás az ottani,
kulturális célt szolgáló épületrészt is érinti. 88 milliós költséggel alakítják át a Palinban
megvásárolt épületet, amely a két háziorvosi
körzet rendelésének térbeli szétválasztását is
lehetővé teszi. Ugyanekkora összeget különített el az önkormányzat a Jókai utcai rendelő
bővítésére és felújítására is. A programba bekerülő negyedik rendelő a Rózsa út 6-ban található, erre hétmillió forintot fordítanak.
Simánné Mile Éva a szociális kérdések között
arról szólt, hogy férőhelyet bővítettek a Családok Átmeneti Otthonában. Egységesítésre került a hajléktalanok étkeztetési rendszere, és
nemrégiben született meg az újszülötteket és
az első alkalommal házasságot kötő fiatalok
támogatására vonatkozó határozat is. Példaértékű volt az „Egy hét gyermekeink biztonságáért” elnevezést viselő program is, amelynek
folytatása is lesz. A szegénység elleni programban a közfürdő és mosoda pályázata megtörtént, megvalósulhat ez a beruházás, amely
többszáz ember életminőségét javítja. Dr. Szabó Csaba bejelentette, hogy két inkubátort kap
a városi kórház. Az egyik úgynevezett babamentő inkubátor, amely esélyt ad a nemkívánt
terhességből származó gyermek számára az
életre, s lehetőséget kínál az anyának, hogy a
bűnelkövetés terhét elkerülve, abban gyermekét elhelyezze. A kórház ingyen, pályázati
úton jutott a babamentő inkubátorhoz, míg a
másikért negyven százalékos önrészt vállalt.
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BESZÉLGETÉS A KÖZÖNSÉGGEL
Irodalmi estet tartottak József Attila születésnapjának 100. évfordulója alkalmából a
Képzőművészetek Házában. „Szólt az ember”
címmel Jordán Tamás és Sebő Ferenc tolmácsolta a költő gondolatatit dalban, prózában.
A többnyire halk, bensőséges, ám olykor-olykor felerősödő hangvétel azt az érzést keltette
a nézőben, hogy őt személyesen szólítják
meg. Jordán Tamás a bevezetőjében műfaji
meghatározásként azt mondta, ez beszélgetés
a közönséggel, ahol a közönség olyan, mint
az írott anyagban a kipontozott rész.

JÚNIUS 24.
PARLAGFŰNAP
Parlagfűnapot tartottak az Erzsébet téren.
Az érdeklődőket a szakemberek tanácsokkal, ötletekkel látták el. A téren felállított
sátorban érdekes szóróanyagok, könyvek
várták az érdeklődőket, amelyek az otthoni
ismeretszerzést segítik. Virágkülönlegességek és gyógynövények magjait rejtő kis tasakokkal lehetett gazdagabb, aki arra járt. A
pollenhelyzetről Dr. Németh Istvánné, a Zala Megyei ÁNTSZ munkatársa szólt, a növényvédelemmel kapcsolatos kérdésekről
Kósa Bélát kérdezhették, orvosi tanácsokat
dr. Peszleg József adott. A kezdeményezést
támogatta a Kaán Károly Környezetvédelmi
Egyesület is. Az úszótábor kisdiákjai a járdán rajzoltak szebbnél szebb, figyelemfelkeltő műveket. A programot az ÁNTSZ
Nagykanizsai, Letenyei Városi Intézete és
az Egészségügyi Alapellátási Intézmény
munkatársai szervezték.

ELBOCSÁTÁS, ÁREMELÉS
Papp János, a FIDESZ Munkás Tagozata
megyei elnökségének tagja a gépgyári elbocsátásokkal kapcsolatban tartott sajtótájékoztatót, feltéve a kérdést, hogy mit tesz a város
vezetése a munkanélküliség ellen. Szólt a
gázár-, illetve az idén már negyedszer bekövetkező gyógyszeráremelésről is.
SZDSZ-JELÖLT: KOVÁCS KÁLMÁN
A nagykanizsai SZDSZ egyhangú döntéssel Kovács Kálmánt választotta meg a
2006. évi parlamenti választásokon országgyűlési képviselő jelöltnek – jelentette be
Röst János alpolgármester és Halász Gyula, az SZDSZ frakcióvezetője sajtótájékoztatójukon. A kanizsai kampánystáb felállt,
jelenleg a nyári előkészítő munkák foly-

nak. A párt fontosnak tartja a személyes
kapcsolatot, 5000 kézfogás címmel indítanak programot.

JÚNIUS 27.
KÓRHÁZ, MÁV-ÓVODA
Két témában tartott sajtótájékoztatót az
MSZP elnöksége nevében Böröcz Zoltán elnök és Lelkó Tamás elnökségi tag. Böröcz
Zoltán elmondta: az MSZP nagykanizsai elnöksége nem támogatja a városi kórház működtetésének privatizációjára vonatkozó önkormányzati előterjesztést. Ekkora horderejű
ügyben társadalmi párbeszédre, a kanizsai polgárok tájékoztatására, az egészségügyi érdekképviseletek támogatására, a pártok egyetértésére egyaránt szükség van. Lelkó Tamás elnökségi tag ismertette a dr. Fodor Csaba és
Tóth László képviselők által benyújtott, a
MÁV óvodára vonatkozó önálló képviselői indítványt, hozzátéve, hogy mindent meg kell
tenni a városvezetésnek azért, hogy az intézményt ingyenesen átvegye a vasúttól.

JÚNIUS 28.
eMAGYARORSZÁG
Korlátlan internet, sportolási lehetőség és
filmvetítés is várja azokat a diákokat, akik
szeretnének részt venni az eMagyarország
Internetes Táborsorozatán, az IHM jóvoltából
10.000 Ft/fő költséggel, mely magában foglalja a szállást és a teljes ellátást. A Sátoraljaújhelyen és Velencén július 11-től augusztus
6-ig, Nagyváradon augusztus 8-tól augusztus
13-ig tartó táborra jelentkezni folyamatosan
lehet, információ a program honlapján található, a www.ifjuság.emagyarorszag.hu címen. Július 5-6-án Nagykanizsára érkezik az
eMagyarország Roadshow. A kétnapos Erzsébet téri rendezvényen fellépnek többek között
Roy és Ádám, Gáspár Laci, a Karaván együttes, a Space Monkeez.
JÉGESŐ, SZÉLVIHAR
Pusztító erejű vihar vonult végig a városon
kedden kora este, tomboló széllel és özönvízszerű esőzéssel. A tűzoltósághoz több mint
100 bejelentés érkezett, akik a VIA Kanizsa
Kht-val együtt azonnal megkezdték a közvetlen életveszély elhárítása mellett az utak, gyalogutak, buszmegállók környékének takarítását is. A becsült kárérték meghaladja a 100
millió forintot. A vihar komoly károkat okozott a város köztereinek növényeiben, a köztemetőben több mint hatvan fenyőfát tört öszsze a szél. A Platán sor fái, az Eötvös tér, az
Olajtelep és a Csónakázó-tó növényei is jelentős károkat szenvedtek. A tűzoltóságnál
berendelték a szabad napos dolgozókat is, a
Via Kanizsa Kht. pedig minden mozgósítható
munkaerőt átcsoportosított a károk minél
előbbi elhárítása érdekében. A legnagyobb
károkat a Keleti városrészben történtek. A
Kaposvár felé vezető útra is fák dőltek.
Megrongálódott a MOL-kút tetőszerkezete.
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ÁLLVÁNYÁRKÁDOK

Mostanra az utcaképhez
tartozik a tavalyelőtti nyáron
emelt állvány a Csengery utcán, amely a rossz állapotban
lévő, amúgy szép épület málló
darabjait fogja fel. Az állványárkádot akkoriban mindenki
megrökönyödve fogadta, tiltakoztak, megoldást kerestek,
mostanra meg megszoktuk...
Így szokott ez lenni. Először
tiltakozunk, mert nem szép,
aztán hadakozunk, megoldásokat keresünk, s végül tehetetlenül tárjuk szét karjainkat,
mert vagy pénz nincs, vagy
akarat, esetleg egyik sem. Egyszer megkérdeztem az egyik
„városszépítészt”, mi zavarja
jobban a nagykanizsai belvárosban: a telefonszolgáltató
naiv – értsd primitív – festészeti reklámalkotása, vagy a
város egyik legszebb épületének, az Első Magyar Biztosító
palotájának állványai. A szépítészt ez utóbbi zavarja jobban, s talán valamennyiünket.
De sajnos nincs mit tenni, a
város csak töredékrészben tulajdonos, a nagyobb tulajdoni
hányaddal rendelkezőknek pedig nincsenek forrásaik az épület homlokzata rendbetételére.
Úgy tűnik, a közeljövőben nem
is lesz, legalábbis erre lehet következtetni a „bombabiztosan”
kialakított
állványzatból,
amely egészen bizonyosan nem
illik bele a nemrégiben többször is bemutatott belvárosi
álom(szép)tervek arculatába.
Mire a tervek megvalósulnak,
addigra talán lesz pénz vagy
legalább közös akarat az ilyen
és ehhez hasonló problémák
megnyugtató rendezésére is.

MESÉLŐ HÁZTÁBLÁK
A belváros egy-két műemlék
épületén még látható az építészeti
értékeit ismertető tábla, a többiről
sajnos már eltűnt. Tarnóczky Attila 2003-ban arra gondolt, várostörténeti szempontból ezeket pótolni kellene azzal a céllal, hogy a
város lakói tudjanak valamit a
szép és fontos épületekről, illetve
a hozzájuk kötődő szervezetekről,
intézményekről, hivatalokról, emberekről. Akkor kérte meg Kunics
Zsuzsa történészt, segítsen a munkában, hiszen a kérdésben szakértő, éppen a város XIX. századi
történetét kutatja. Az első táblát
2003-ban helyezték fel, jelenleg
44 tábla „mesél” a belváros különböző házainak történetéről.
Beszélgetésünkben
Tarnóczky
Attilát a folytatásról kérdeztük:
– Hamarosan a falra kerül két
újabb tábla. Ugyancsak Kunics
Zsuzsa segítségével a tervezett
táblák szövegéből 100 elkészült,
lassan azok is kiajánlhatók lesznek. A város külső területein,
Kiskanizsától Palinon át Miklósfáig szeretnénk folytatni a munkát. Még legalább 20-30 vegyes
tulajdonjogú épület kerülhet sorra, ami nem jelent akadályt, hiszen a tulajdonosok hozzájárultak a táblák felrakásához.
– Gyakori látvány, hogy a megkopott régi lakóépületek helyén
többemeletes tömbök magasodnak,
és lassan eltűnnek a régi házak!
– A magántulajdonban lévő
házak lebontása nehezen akadályozható meg. Nekem meggyőződésem, ezeket a házakat még
hosszú ideig nem szabadna lebontani. Ha valaki minden áron
bontani akar, talál a város belső
területén is sok olyan házat, amelyeknek semmiféle értékük nincs.
Szeretném, ha a bontást inkább
azokkal kezdenék!
– Némelyik táblával megörökített ház is rossz állapotban van!
– A megörökített házak közül
némelyik valóban rossz állapotban van. A táblának az is célja, a
tulajdonosok lássák, nem akárhol
laknak, van a házuknak értéke.
Felújítva nagyon szép, szinte ékszerdoboz jellegű házikók lehetnek vagy éppen paloták. A hatalmas épületek között is vannak leromlott állapotúak jócskán. Em-

líthetném a Citrom szigetként emlegetett hajdani laktanyaépületet,
mely építészetileg egy csoda. Egy
olyan kanizsai cég építette, amelyik az egykori Nagy-Magyarországon megszámlálhatatlan középület együttest húzott fel, laktanyákat, törvényszékeket, börtönöket, városházákat. Ebből a szempontból is van jelentősége. A Batthyány-Zrínyi utcai sarok is érdekes hely. A Batthyány utca egy régi utca, valamikor Fülöp utca néven ismerték, itt laktak a város
egykori orvosai. A Batthyány utca
1-3. számú tömb dr. Rátz Antal
városi tisztiorvos háza volt, a sarokház dr. Tersánczky József járási tisztiorvosé. A házat valószínűleg ő építtette a XIX. század közepén. Az 1910-es évektől ott működött a kerületi Munkás Biztosító
Pénztár, a mai egészségbiztosító
elődje. Itt voltak a Kanizsáról felügyelt kerület irodái és orvosi
rendelői. Amikor 1938-ban felépült az OTI székház az Ady utcában, akkor költöztették el innen.
Tersánczky József jellegzetes figurája volt a hajdani Kanizsának,
sok mindennel foglalkozott azon
kívül, hogy szemész volt. Csodadoktor hírében állt, szőlészettel,
borászattal, gyümölcstermesztéssel és gyógyvizekkel is foglalkozott, a régi lapokban számtalan
írása jelent meg. Szabadhegyen
volt birtoka, ő írta Szabadhegy
monográfiáját. A 6-os szám alatt
lakott dr. Szekeres József, a kórház első igazgatója, aki beírta nevét a kórház történetébe, ráadásul
abban az épületben kezdte meg
működését a kanizsai távírda,
amikor a déli vasút építkezése

idáig ért. Kanizsán távírdai főigazgatóság is működött, amit később Pécsre vittek. Egy hatalmas
terület központja volt ez a hivatal.
Ezek a házak még részben megvannak, egy részét meg lehetne
menteni. A 6-os szám alatt üresnek látszó lakásrészek találhatók
betört ablakokkal, talán kezdeni
kellene velük valamit már csak
azért is, mert a kórház szeretné
megtisztelni emléktábla állításával a névadóját. Ugyancsak Szekereséké volt a GYIVI helyén lévő
hatalmas park.
– Mi lesz a következő helyszín?
– Nem tudok menetrendszerű
tervet mondani, hiszen a régi kanizsai lapokat nézem át. Még előkerülhet olyan adat, ami által érdekessé válhat egy épület, bár a
nagyján már túl vagyok.
– A házak történetéről hol lehet olvasni?
– Azt terveztük Lovrencsics Lajossal, amikor a végére jutunk, a
Városvédő Egyesület kiadja a
táblák szövegét füzet formájában.
Az ő halála után nem tudom, mi
lesz az elképzelés sorsa. A részletesebb történet még nincs összeszedve, mert közben fényképezem
a város II. Világháború előtt
épült épületeit, és egy CD összeállítást készítek róluk. Idén az
összes tábla szövege elkészül. Ha
az önkormányzat bizottságai elfogadják, jövő év első felében kiadhatóvá válik, az más kérdés, hogy
mikor kerül fel az összes tábla a
falakra. Hosszadalmas munkának
ígérkezik, hiszen sorra meg kell
kérdezni a cégektől, hogy részt
vennének-e ebben a folyamatban.
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AMIT AZ ALSÓVÁROSI TEMPLOM REJT
Nagykanizsa egyetlen műemlék temploma
az alsóvárosi, Szent Józsefnek szentelt templomépület külső képe az egyszerű, vidéki barokk templomok sorát idézi. Homlokzatát eredetileg kéttornyosra tervezték, de csak a bal
oldali torony felépítésre került sor. Azt is csak
az épület felszentelését követően, több mint
száz év elteltével fejezték be. A templom belseje szöges ellentétben áll az épület visszafogott homlokzatával. Számos oltár, dúsan aranyozott faszobrok, a boltozatokat elborító
szövevényes stukkódísz reprezentatív megjelenést biztosít az egyhajós térnek. A kápolnákat vastag falpillérek választják el egymástól,
s a keleti falukon lévő nagyméretű ablakokon
keresztül nyer megvilágítást a teljes belső tér.
A főoltárképet 1747-ben Caspar Franz Sambach készítette, a templom kegyura, gróf Batthyány Lajos nádor megrendelésére, akinek
családi címere az oltárkép felett látható. A
kép a Szent Családot ábrázolja, fő alakja a
templom patrónusa, Szent József.
A templom legdíszesebb plasztikai együttesét a nyugati első falpilléren elhelyezett Szószék képezi, amelynek bejárata a kolostor felől nyílik, és 1754-ben készítette Batthyány
Lajos. A katedra homorú mellvédjét három
aranyozott dombormű díszíti, a középső Kanizsa várának a töröktől való visszafoglalását

ábrázolja, s egyben utal arra is, a templom falai is a lerombolt vár tégláiból épültek. A
templom alatt két nagyméretű kripta helyezkedik el. A kórus alattiba csak a templomból
vezet lejáró, míg a hajó alatti kívülről és belülről is megközelíthető. Ez utóbbiba a szerzetesek mellett világiak is temetkeztek.
Egy 1816-os jegyzőkönyv 22 regiszteres
orgonát említ, amelyet 1873-ban újraépítenek.
Ezt követően 1928. április 26-án adják át a
Maucher testvérek linzi műhelyéből kikerült,
harminc regiszteres hangszert, amelyet 198789. között építettek át 3 manuális, 39 regiszteres, 2768 síppal ellátott szerkezetté.
A templom nevezetes emlékei közé tartozik
a Szenteltvíztartó, amely eredetileg török sírkő
volt. Turbán alakból átfaragott medencerésze
felül összeszűkülő, hetven centiméter magas
oszlopon áll, amelyen a török nyelvű felirat
azt hirdeti, Mustafa aga meghalt az 1084. évben – ez a jelenlegi évszámítások egyike szerint 1673. egy másik értelmezés szerint 1706.
Az egykori kolostor egyemeletes épülete
nyugatról csatlakozik a templom falához.
Alakja négyzetes, közepén kerengővel. Az
egykor freskókkal díszített, ma lemeszelt falú,
rossz állapotban lévő ebédlő az L alakú
szárny végén, a földszinten nyert elhelyezést.
Egykori ajtaja, amely áttört réz sarokveretek-

kel és kagylós kilinccsel díszített, diófa és
nemesfa berakású. Az egyik betétén egy szerzetes, a másikon a stigmatizáció látható, ma a
múzeumban van.
A ferences rend kanizsai megjelenése a
XV. század elejére tehető, a források szerint
Kanizsai János, Zala vármegyei főispán és
esztergomi érsek volt a betelepítő.
Aki többet szeretne tudni szűkebb hazánk e
különleges és szép emlékéről, ajánljuk figyelmébe azt a dr. Horváth György és Kostyál
László által összeállított könyvecskét –
Nagykanizsai Alsóvárosi Templom – amely
ezen írás alapjául is szolgált.
Jelenleg az Alsóvárosi Templom sajnos
csak az istentiszteletek alkalmával látogatható, amúgy kapui zárva vannak. Az egykori
kolostorépület nagyobb része elhanyagolt, jóllehet hasznosítására többféle elképzelés is
született, de máig egy sem valósult meg. Meg
nem erősített forrásból úgy tudjuk, a jelenlegi
tulajdonos szeretné visszaadni az Államkincstárnak. Az épület sorsa, hasznosítása ezzel
még nem oldódik meg. A templom folyamatos nyitva tartása ma még megoldhatatlan feladatnak látszik, de remélhetőleg az érintettek
erre is találnak megnyugtató megoldást, hiszen turistacsalogatónak, látványosságnak ennél az épületnél keresve sem találni jobbat.

DICSŐ MÚLT, DICSTELEN JELEN…ÉS JÖVŐ?
A Sugár út 3. a város egyik legszebb épülete. Homlokzatán nyomott
hagyott a múló idő s a felelőtlen emberi magatartás. Az át nem gondolt
döntések sora az épület belvilágát is hátrányosan érintette. A város neves kereskedőmúltját hirdető, egykori Iparosszékház ma is áll, dacolva
az évtizedek nemtörődömségével, annak reményében, hogy ismét
megszépül, funkciót kap, s létével azt a folytonosságot képviseli,
amely ezt a várost egykor naggyá, nevessé tette itt a Dunántúlon. A
XIX. század végén, a mind jobban megerősödő Ipartestület, amely korában élénken kapcsolódott be az országos iparosérdekvédelmi mozgalmakba 1885-ben, vagyis százhúsz évvel ezelőtt, évi 1880 forintért
vette bérbe az épületet a Polgári Egylettől. Az épület rendezvényeknek, színházi előadásnak, zenés, táncos összejövetelnek volt otthona.
Földszintjén étterem működött, fent az impozáns bálterem. A lépcsőn
egykor csodaszép velencei tükör állt. Csillár, gyönyörű falikarok világították meg a teret, de sajnos e szépségek többsége már a múlté.
1956-ban az akkori Vörös Hadsereg utca 3-ba beköltözött a könyvtár.
Két emeleti teremben kaptak helyet, s 1988-ig, az épület életveszélyessé nyilvánításáig működött itt. Még sokan emlékezhetnek az egykori
zenei könyvtárra, ahol kis fafülkékben, fülükre illesztett fejhallgatókon
keresztül élvezhettük a klasszikusok muzsikáját, versek százait, miközben folyóiratot, könyveket lapozgathattunk. Még ott él sokunkban
az olvasóterem illata, karzatának, az egykori bálteremnek a szépsége.
A harmincas-negyvenes korosztály számára bizonyára ismerősek
Lengyák Pista bácsi könyvtári órái, amelyek gyermekkönyvtár termeiben zajlottak, az idősebbek pedig arra emlékezhetnek, hogy 1976-ig a
HSMK megépültéig, itt működött a Művelődési Ház.
Kalandos történések és tulajdonosváltást követően került a Sugár utca 3. egy keszthelyi irodával rendelkező ingatlanforgalmazó cég tulajdonába, amely úgy döntött, rendbeteszi az épületet. A tetőszerkezet

elkészült, a további felújításokhoz szükséges tőkét azonban eddig nem
sikerült előteremteni – mondta Kovács László, az épület egyik tulajdonosa. Nagyon szerették volna eredeti pompájában, a karzattal együtt
helyreállítani a régi, híres báltermet, amely 300-400 fő befogadására
lenne alkalmas. A bálterem ügyében megkeresték a nagykanizsai városvezetést is, mert felújítására csak akkor nyílik lehetőség, ha sikerül
olyan banki és pályázati forrásokat mozgósítani, amelyek egy ilyen beruházást lehetővé tesznek.
A jelenlegi tulajdonos tervei között szerepel, hogy a keleti oldalon
levő telket beépítené oly módon, hogy a mellette lévő telket is megvásárolja, parkolókat, zöld területet alakítanának ki itt, egy zárt tömb,
egy sétáló negyed jönne létre. Ebben partner az önkormányzat is, ám
befektetők híján úgy tűnik, az épület sorsa ismét kérdésessé válik.
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LÁNYTESTŰ DOMBORMŰ
Hagyományos zárókiállítással június 11-én bezárta
kapuit a 10. Jubileumi Ludvig Nemzetközi Művésztelep. Az idei táborozásra nyolc országból 36 művész
érkezett Kendlimajorba. Ludvig Zoltán táborvezetőtől
azt kérdeztük, hogy sikerültek a programok, az egyik
résztvevőtől pedig azt, hogy érezte magát.
– Az első hét nagyon jól sikerült –, kezdte Ludvig
Zoltán – a második hét egy kicsit hideg volt, ami
jobban ösztönözte a művészeket az aktív munkára,
többet voltak együtt a műtermekben. Volt aki nem
bírta a hideget, így Georg Brandner nem várta meg
a táborzárót, korábban hazautazott. Sokféleségében, a programokban, a művészek ismertségében az
ideit tartom a leggazdagabb művésztelepnek. A sorból ki lehet emelni a napenergiával működő, mobil
fényszobraival megjelent olasz Rudi Punzot, aki
Magyarországon először mutatta be produkcióját.
Képzőművészeti, zenei felkészültsége mellett komoly
elektronikai ismeretekre is szükség volt az
előadásához. Georg Brandner alkotásait egyetemen tanítják Ausztriában. Az ő művészeti akciója,
performance óriási sikert aratott. Míg festett, Carmen Vasile, a kolozsvári zeneművészeti egyetem tanára énekelt. Érdekes improvizációs alkotást láthatott a közönség 40 percen át. Végeredményként egy
Brandner stílusú lemosható dombormű született,
mert a mű lányok testére készült. Óriási élmény
volt! Meglátogattuk a bárdibükki Üveg Alkotótelepet, ahol többen kipróbálták az üvegfúvást, és jelezték, jövőre szeretnének az ottani művésztelep munkájában is részt venni.

– Alapító tagja vagyok a művésztelepnek –, mondta
Simon János festőművész – de korábbról, az 1970-es
évekből ismerem Ludvig Zolit. A kőszegi művésztelepen találkoztunk harminc éve. A kendlimajori telep
abban különbözik a többiektől, hogy itt minden összkomfortos. Az ellátás, a miliő, a hangulat, tökéletes a
munkához. Mindig jó a társaság, jó néhány művésztelepen részt vettem, de ilyen kevés van. Gyakorlatilag az ember itt folytatja azt a programot, amit odahaza elkezdett. Modern, misztikus városképeket festek
és biblikus tematikákat dolgozok fel, vidámabb, erőteljes vöröses-sárgás színekkel. Az itt érzékelt motívumok, jelek, elraktározódnak az ember agyában, és később jelentkeznek a műveken. Mindenkinek megvan a
kialakult helye Kendliben, én például mindig ebben a
földszinti szobában dolgozom.

ISKOLAFELÚJÍTÁSOK
A tanév végeztével megkezdődtek az iskola-felújítások. A
miklósfai teendőkről Sajni József
igazgató elmondta:
– A 2005. évi költségvetési rendelet tartalmazza az intézményfelújítások 100 milliós költségét.
Miklósfán 10 millió forint jut erre
a célra. Ebből kell megvalósítani
az iskola régi épületrészében a
villamoshálózat és a vizesblokkok
felújítását, az északi fal vasszerkezetes nyílászáróinak cseréjét. A
rendelkezésre álló pénzből a felújítás egy részét lehet csupán elvégezni, jelentősek a járulékos
költségek, különösen a festés. Az
intézmény fűtésrekonstrukciója
nem ebből az összegből valósul
meg. Az iskola más forrásból szeretné egyes helyiségeinek funkció
szerinti kialakítását és a természettudományi terem legkorszerűbb követelmények szerinti berendezését. Az óvodáknál karbantartási költségek jelentkeznek. A
legtöbb problémával a ligetvárosi
óvoda küszködik, gyakran van
meghibásodás az elavult gépészeti berendezések miatt.

RÁ EMLÉKEZNEK A VASEMBERHÁZ UDVARÁNAK RÓZSÁI

A család, a rokonok, a barátok, és tisztelői kíséretében
június 17-én 15 órakor helyezték örök nyugalomba a katolikus egyház szertartása szerint a városi köztemető díszsírhelyén a 74 éves korában elhunyt Lovrencsics Lajos nyugállományú bankigazgatót, Nagykanizsa és Letenye Város
Díszpolgárát, a Nagykanizsai Városvédő Egyesület elnökét.
A ravatal előtt a két város polgármestere és a Városvédő Egyesület
búcsúzott az elhunyttól. Elsőként Rostonics László, Letenye polgármestere idézte fel Lovrencsics Lajos életének egy-egy fejezetét. Példa
és minta volt mindenki számára, aki vele élt, vele dolgozott. A munka
szeretete, a lelkesedés, a tenni akarás sütött át minden gondolatából. A
‘60-as évek közepén került a MNB-hoz hitelügyi előadónak, később

ugyanott igazgatóként folytatta pályafutását. Ebben az időszakban ismerkedett meg feleségével Mészáros Ilonával, aki biztos támasza volt,
amíg élete nagyszerű csatáit vívta, és a végső, döntő ütközetben is önfeláldozó társa, hű ápolója, biztatója volt. Családját szerető ember volt,
akit az élet megtanított arra, hogy munka és küzdelem árán érvényesülhet az ember. Letenyéhez szorosan kötődött: szobrokat adományozott a városnak, részt vett a templom, az orgona felújításában. Litter
Nándor polgármester a beszédét Lajos bácsi egy kiadványából vett
idézettel kezdte: „Őrizzük emlékeinket, gyűjtsük össze töredékeinket,
nehogy végleg elvesszenek, s ezáltal üresebb legyen a múlt, szegényebb a jelen, s kétesebb a jövő.” Számba vette Lovrencsics Lajoshoz
fűződő emlékeinket, kiemelve pozitív személyiségét, aki mindig a terveiről beszélt, sohasem panaszkodott. Sosem kért teljesíthetetlent, csak
egy keveset ahhoz a sokhoz, amit ő már elvégzett. Ez volt sikerei
egyik titka. Teljes életet élt a családban, egészet alkotott a munkahelyén, példaszerűt a közéletben. Már a rendszerváltás előtt másokat
megelőzve, felismerte, hogy a civil kezdeményezésnek nagy jelentősége van. Megalapította a Városvédő Egyesületet, melynek célja a lakosság egészséges lokálpatriotizmusának ápolása és fejlesztése volt.
Kevesen tudják, hogy még a rendszerváltás előtt a vezetése alatt álló
egyesület kezdeményezte a Városi Tanácsnál Nagykanizsa régi, ma is
használt címerének visszaállítását. Cserti Tibor a Nagykanizsai Városvédő Egyesület és a Magyar Külkereskedelmi Bank dolgozói nevében
búcsúzott Lovrencsics Lajostól, aki alapítása óta 18 éve vezette az
egyesületet. „Mi, akik itt állunk –, mondta elcsukló hangon –, érezzük,
veled saját életünk egy darabja is távozott. A Vasemberház udvarán a
kezdeményezésedre ültetett rózsák mindig rád fognak emlékezni!

VÁROSPOLITIKA
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A KABÁTLOPÁS ESETE ÉS INTERPELLÁCIÓK SORA
A június 29-én megtartott közgyűlésen elsőként az előző este Nagykanizsát ért viharkárokról, valamint a szerda reggeli helyszíni szemléről adott tájékoztatást Egri Gyula tűzoltóparancsnok és Bajzáth László
polgári védelmi alezredes.
A kérdések, interpellációk sorában Bicsák Miklós a június 16-tól bevezetésre került új forgalmi renddel kapcsolatban korrigálást kért, mert
az átszállások feszültséget okoznak az utasoknak. Litter Nándor polgármester válaszában elmondta: 10 ezer menetrendet nyomtat ki a Volán, a véleményeket szeptember után fogják értékelni. Tóth László
képviselő arról tájékoztatta a közgyűlést, hogy június 11-én tárgyalt a
Szociális és Egészségügyi Bizottság, zárt ülés döntve egy Ady utcai lakás bérlőkijelöléséről. A lakást egy olyan fiatalnak jelölte ki, aki először pályázott önkormányzati bérlakása, és édesapja önkormányzati
képviselőként részt vett a döntéshozatalban. A döntést később hatályon
kívül helyezték. Az eset gondolkodásra kell késztesse a közgyűlést.
Dr. Szabó Csaba a „Nagykanizsai Kórház privatizációja, avagy hogyan lehet kabátlopásba keveredni” címet adta hozzászólásának. A város és a vonzáskörzet lakóinak egészségéért érzett felelősséggel kezdeményezték a kórház jövőjének napirendre tűzését. A kórház saját bevételeiből nem fogja tudni az ellátást a jelenlegi színvonalon biztosítani.
A napi működést akadályozó gazdálkodási nehézségek már a jövő évben jelentkezni fognak. Bemutatták a lehetséges megoldásokat, kihangsúlyozták, csak olyan működést tartanak elfogadhatónak, ami nem érin-

ti az önkormányzat vagyonát, tehát nem privatizációról van szó, amiről
a kórház vezetői továbbra is elhatárolódnak. Az előterjesztés anyagát
elkészítették, mellékletekkel együtt eljuttatták a hivatalba, melynek címe: Az egészségügyi intézmény jelenlegi helyzete és a jövő működési
lehetősége. Nagy meglepetésükre az előterjesztés címét valaki megváltoztatta. A felvetésre dr. Kelemen Marcell reagált. Cseresnyés Péter, a
Közterület Felügyelet munkájával, valamint a Király utca 31. belső udvarának helyzetével kapcsolatban tett fel kérdést. Polai József egy önkormányzati ingatlan gondozatlansága miatt, valamint a Kossuth utca
lakói által benyújtott panaszról szólt. Halász Gyula a Plakátmúzeumról,
a Teleki úti körforgalomról, valamint a csapadékvíz-elnyelőkkel kapcsolatban kérdezett. Zakó László az interneten kapott-küldött előterjesztésekkel kapcsolatban tett fel kérdést.
A testület elfogadta a HSMK elmúlt öt évben végzett tevékenységéről
szóló beszámolót és 2010. szeptember 30-ig, öt évre az egyetlen pályázót,
Papp Ferencet nevezte ki az intézmény igazgatójának. A testület elfogadta az alapfokú művészetoktatás önkormányzati feladat-ellátásának átszervezésére előterjesztett javaslatot, és a nevelési-oktatási, közművelődési és
közgyűjteményi intézmények alapító okiratának módosítására előterjesztett javaslatot. Dr. Fodor Csaba és Tóth László képviselők, MÁV óvodával kapcsolatos önálló indítványának első határozati javaslatát fogadták el,
mely szerint a polgármester folytasson tárgyalásokat a MÁV Rt. vezetésével az ingatlan tulajdonjogának térítésmentes megszerzéséről.

AKTUALITÁSOK A BIZOTTSÁGOK ELŐTT
11 ELFOGADOTT
ELŐTERJESZTÉS
Az Ügyrendi, Jogi és Közrendi
Bizottság június 22-i soros ülésén
11 napirendi pontot tárgyalt nyílt
ülés keretében. Mind a 11 napirendi pontot megszavazta a bizottság. Így többek között megszavazták a lakáskoncepciós területek rendezési tervének II. ütemét tartalmazó előterjesztést, Katonarét rendezési tervének módosítását, elfogadták a Liszói Körjegyzőség 2004 .évi munkájának
beszámolóját is.
A PÉNZÜGYI BIZOTTSÁG
MEGTÁRGYALTA
A Pénzügyi Bizottság június
23-án tartott ülésén a mellékletek
hiánya miatt levette az előterjesztések közül a kórház működtetésének privatizációjával kapcsolatos napirendi pontot. Anyag hiánya miatt szintén levették a Csónakázó-tó fejlesztéséhez kapcsolódó alternatívák című napirendi
pontot. Tartózkodás nélkül, öt
igen szavazattal elfogadták az
alapfokú művészetoktatás önkormányzati feladat-ellátásának átszervezésére előterjesztett javaslatot.
VKIB-ÜLÉS
Június 23-i ülésén a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és
Idegenforgalmi Bizottság a közgyűlésnek elfogadásra javasolta

dr. Fodor Csaba önkormányzati
képviselőnek a Péterfy Sándor
Általános Iskola sportpályáinak
felújítását tartalmazó képviselői
indítványát. A bizottság tagjai támogatták a pavilonok elhelyezését a Vásárcsarnok nyugati parkolójában, valamint Szabadhegy
és környéke szabályozási tervéről
és helyi építési szabályzatáról
szóló rendelet módosítását. A
Pásztor utcai telekosztást nem
szavazta meg a testület
VITA A KÓRHÁZRÓL
A polgármesteri hivatal első
emeleti tárgyalójában ült össze
kedden délután a közgyűlés gazdasági ügyekkel foglalkozó bizottsága. A GVB elsőként a Zsigmondy-Széchenyi SZKI környezetvédelmi laborjának működtetési kérdéseire tett javaslatot, majd
az alapfokú művészeti oktatásról
szóló napirendet fogadták el.
Hosszas vita következett ezután,
hiszen a kórház működtetéséről,
illetve a javaslattévők szerint jövőjéről esett szó. Papp Péter elmondta, a kórház biztonságos
működtetése a jövőben nem megoldott, az ehhez szükséges pénz
nem áll rendelkezésre, ugyanakkor további karcsúsítások a jelenlegi rendszerben már nem lehetségesek. Az írásos anyagot többen
is hiányosnak, nehezen értelmezhetőnek találták, kiderült, hogy a

hivatal nem csatolta az összeállított anyaghoz azt a táblázatot,
amelyet a készítők igen. A törvényességgel is gond akadt, s mint
az aljegyző tájékoztatásából megtudhattuk, törvényességi szempontból a jegyző is aggályosnak
tartotta az anyagot. Végül a GVB
nem találta közgyűlési vitára alkalmasnak az előterjesztést.
RENDELETMÓDOSÍTÁS
A Szociális és Egészségügyi
Bizottság ülésén többek között
módosította a pénzbeni és természetben nyújtott szociális, valamint gyermekvédelmi ellátásokról
szóló 22/2000.(V.31.) sz. rendeletet. Az utóbbi időben megtörtént
törvényi változásokkal összhangba kellett hozni az önkormányzati
rendeletet, illetve fel kell készülni
arra a változásra, mely szerint a
rendszeres gyermekvédelmi támogatás ellátásával kapcsolatos teendők az önkormányzatoktól államigazgatási hatáskörbe kerülnek át.
OKTATÁS, KULTÚRA
A Vasemberház Dísztermében
ülésezett az OKISB. A tárgyalásra
előterjesztett 32 napirendből néhány olyan is akadt, amely a város
oktatásának, kultúrájának jövőjét
hosszabb távra határozza meg, de
voltak támogatási kérelmek, illetve
döntés született a Civil Alapról is.
A bizottság meghallgatta a HSMK
elmúlt öt évéről készült beszámo-

lót. Elfogadták a tandíj-rendeletet
és a művészetoktatás feladat-ellátásáról szóló napirendet is, amely
az anyag előkészítői szerit hosszútávra, megnyugtatóan rendezi ezt a
kérdést a városban. Elhangzott,
hogy Nagykanizsán az átlagosnál
kevesebb gyerek részesül művészeti oktatásban, ám az okokról,
azok eredőjéről nem esett szó. A
bizottság támogatta az új közterület-elnevezési javaslatokat, amelyek között a legmeglepőbb a Napraforgó tér Tungsram térre történő
átnevezése.

ÜLÉSEZETT A KTÖ
A Kiskanizsai Településrészi
Önkormányzat ismét tárgyalta a
Kiskanizsa városrésztől északra
lévő terület szabályozási tervéről és helyi építési szabályzatáról szóló rendelet módosítását.
Az ülésen a városfejlesztési bizottság javaslatát támogatták,
hogy csereingatlant ajánljon fel
a város a MÉH-HOLDOSI
KKT-nek. A Kisrác utcai volt
óvoda és a Nagyrác utcai volt
iskola épülete versenytárgyalásra kerül július 4-én, a KTÖ az
eladást nem támogatja. A KTÖ
javasolja, hogy a polgármester
folytasson tárgyalásokat a szervita renddel, akik nevelési célra
használnák az épületeket.
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KÖZÉRDEK
A FŐZŐVERSENY
KIÍRÁSA
A nagykanizsai Hevesi Sándor
Művelődési Központ, valamint
a Kanizsa és Környéke Gasztronómiai Egyesület 2005. szeptember 3-án rendezi meg a 2.
Kanizsai Bor- és Dödölle Fesztivált, amelynek keretében két kategóriában hirdet főzőversenyt.

Kategóriák: 1. DÖDÖLLE,
2. TÁJJELLEGŰ ÉTELEK (pl.: prósza, gánica, húsételek)
A szabadtéri főzőverseny színhelye: Nagykanizsa, Széchenyi tér
5-9., a Hevesi Sándor Művelődési Központ környéke.
Feltételek:
a A csapatok 3 fővel jelentkezhetnek.
a Minimum 5-5 adag ételt kell elkészíteni
(1-1 adagot kell zsűrizésre felszolgálni)
a Az étel otthon és a helyszínen is elkészíthető
a A szükséges eszközöket, valamint a nyersanyagot a versenyző
hozza magával (bogrács, állvány, grillsütő ). Korlátozott számban
gázrezsót tudunk biztosítani.
a Zsűrizéskor a tálalótányérokat a szervezők biztosítják.
a Dekorációs anyagokról a versenyzőknek kell gondoskodniuk.
a Az értékelést neves szakemberek végzik, akik a versenykiírásnak megfelelően pontrendszerben értékelnek.
a Az értékelés 13 órakor kezdődik. A főzőversenyt 11,30 órakor
nyitjuk meg.
Díjazás: az amatőr és profi csoportokat külön értékeljük és díjazzuk, minden kategóriában az első három helyezett serleget kap,
ezen kívül több felajánlott díjat is kiadunk. Minden résztvevő csapat oklevélben részesül és a fesztivál emblémájával díszített kötényt kap ajándékba. A versenyre előzetesen lehet nevezni a HSMK
információs szolgálatánál, Nagykanizsa, Széchenyi tér 5-9. Tel:
93/311-468, vagy a Kanizsa és Környéke Gasztronómiai Egyesületnél, Tel: 30/261-61-98. Nevezési határidő: 2005. augusztus 22.

ZÖLD TÁBOR

ÖKOISKOLA

Az idei évben a zöld tábor
helyszínéül a Péterfy Iskola termei és zöld környezete szolgálnak, mivel a Csónakázó tavi zöld
tábor alkalmatlan arra, hogy gyerekeket fogadjon. A kőépület állapota még tűrhető, ám a faházak
szétrothadtak, s emiatt a szakhatóságok nem adták meg a szükséges engedélyeket a tábor megnyitására. Az épületek felújítása évről évre váratott magára, a város
többször is próbálkozott pályázati
pénzekhez jutni, ám ezidáig nem
sikerült. Még nem hivatalos a hír,
de a legutóbb beadott pályázatok
egyike úgy tűnik, támogatásra talált, így talán a következő évben
már ismét a Csónakázó-tónál táborozhatnak a gyerekek.
A zöld táborba jelentkező diákokat a Péterfy iskolában várták
június 20-tól, ám az intézmény
csak bázisként szolgál, hiszen hetente kirándulás, strandolás, táboron kívüli program színesíti majd
a gyerekek mindennapjait. A kirándulásokat az elmúlt években is
mindig kitörő örömmel fogadták
a táborozók, hiszen több mint ötven százalékuk e programok nélkül soha nem juthatott volna várostáblán túlra.

A Péterfy Sándor Általános Iskola – a város másik három iskolájához hasonlóan – megkapta az
Ökoiskola címet, amely ugyan
nem jár plusz költségvetési forrással, ám az intézménynek vállalnia
kell, hogy három éven belül teljesíti a pályázatba foglalt 25 minimumkritériumot. Az intézmény
használhatja a hálózat hivatalos
logoját, valamint részt vehet a
mozgalom által szervezett programokon. A feladatok közül hamarosan kész lesz a madárbarát keret,
s készül a madáritató is, tudtuk
meg Bagarus Ágnes igazgatótótól.

NAGY BAGOLY
A Nagy Könyv játékon belül Nagy Bagoly címmel országos vetélkedőt hirdettek
középiskolásoknak, amely iskolai, megyei, országos fordulókból és a fináléban televíziós
döntőkből áll. A Nagy Bagoly
országos középiskolás diákvetélkedő 2005-ös tavaszi fordulójának zalai győztesei Horváth Zsófia, Sznopek Alida,
Nemes Dóra, a Batthyány Lajos Gimnázium és Egészségügyi Szakközépiskola tanulói.

KÖZÉRDEK
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MÛS ORA
Július 1 – Július 12-ig
Július 1. péntek
06:30 Krónika 06:53 K'arc 07:19 Jelkép - református 07:30 Krónika 07:44
Házban ház körül 08:11 Adjuk magunkat 08:19 Krónika 17:00 Szent Iván Éj
Újbudán 18:00 Krónika 18:15 Mese
18:19 Jelkép 19:00 Krónika 19:12 Zalai magazin 19:38 Adjuk magunkat
19:50 Krónika 20:01 K'arc 20:30 Hírháló 21:00 Madame Sin - thriller 23:00
Maksavízió 23:30 Különjárat

Július 2. szombat
06:30 Krónika 06:53 Zalai magazin
07:19 Jelkép - katolikus 07:30 Krónika 07:42 K'arc 08:08 Adjuk magunkat 08:20 Krónika 08:30 Hírháló
09:00 TV shop 09:30 Szent Iván éj
Újbudán 10:00 Maksavízió 10:30 Nedű magazin 11:00 Pénzhalász 17:00
Business-mix magazin 18:00 Zamatos utazások 18:29 Adjuk magunkat
18:39 Ház a sziklák alatt - dráma
20:03 Storyboard 20:30 Hírháló
21:00 Egy maréknyi dollárért - western 23:30 Különjárat

Július 3. vasárnap
06:30 Ház a sziklák alatt 07:54 Adjuk

magunkat 08:04 Storyboard 08:30 Hírháló 09:00 Tv shop 09:30 Egészségmagazin 10:00 Trendline 10:30 Businessmix magazin 11:00 Pénzhalász 17:00
Nedű magazin 18:00 Zamatos utazások
18:26 Adjuk magunkat 18:36 Dédelgetett kedvenceink 20:16 Válogatás a hét
műsoraiból 20:30 Maksavízió 21:00 A
város kissé bogaras 23:30 Bencze show

Július 4. hétfõ
06:30 Dédelgetett kedvenceink 08:16
Adjuk magunkat 08:26 Válogatás a hét
műsoraiból 17:00 Trendline 18:00
Krónika 18:10 Reklám 18:14 Mese
18:18 Jelkép 19:00 Krónika 19:14 Jövő 7 19:40 Adjuk magunkat 19:50
Krónika 20:01 Zala magazin 20:30
Hírháló 21:00 Tánckar - musical 23:00
A világ szeme rajtad 23:30 Különjárat

Július 5. kedd
06:30 Krónika 06:53 Jövő 7 07:19 Jelkép 07:30 Krónika 07:42 Zala magazin
08:08 Adjuk magunkat 08:16 Műsorajánló 08:19 Krónika 17:00 Balatoni
barangolások 18:00 Krónika 18:16 Mese 18:20 Jelkép 19:00 Krónika 19:16
Házban ház körül 19:42 Adjuk magunkat 19:19 Krónika 20:01 Jövő 7 20:30

Hírháló 21:00 A 10. királyság 23:00
Egészségmagazin 23:30 Bence-show

Július 6. szerda
06:30 Krónika 06:53 Házban ház körül
07:19 Jelkép 07:30 Krónika 07:44 Jövő
7 08:11 Adjuk magunkat 08:19 Krónika 17:00 Gyógyulj velünk! 18:00 Krónika 18:14 Mese 18:18 Jelkép 19:00
Krónika 19:15 Jövő 7 19:42 Adjuk magunkat 19:19 Krónika 20:01 Házban
ház körül 20:30 Hírháló 21:00 Senkibolondja - filmdráma 23:00 Trendline
23:30 Szent Iván Éj Újbudán

Július 7. csütörtök

Július 9. szombat
06:30 Krónika 06:53 Nyugat régió
07:19 Jelkép 07:30 Krónika 07:42 K'arc
08:08 Adjuk magunkat 08:20 Krónika
08:30 Hírháló 09:30 FreeRide magazin
10:00 Maksavízió 10:30 Patikus magazin 11:00 Pénzhalász 17:00 Trendi
18:00 Zamatos utazások 18:29 Adjuk
magunkat 18:39 Játék a múzeumban
20:03 Storyboard 20:30 Hírháló 21:00
Bence show 21.30 Találkoztunk már?
23:30 Különjárat

Július 11. vasárnap

06:30 Krónika 06:53 Jövő 7 07:19 Jelkép 07:30 Krónika 07:42 Házban ház
körül 08:08 Adjuk magunkat 08:19
Krónika 17:00 Tér-Erő 18:00 Krónika
18:16 Mese 18:20 Jelkép 19:00 Krónika 19:16 K'arc 19:40 Adjuk magunkat 19:50 Krónika 20:01 Jövő 7 20:30
Hírháló 21:00 Mary Higgins Clarck Ha kimondod a nevem 23:00 Nedű
magazin 23:30 Business-mix magazin

06:30 Játék a múzeumban 07:54
Adjuk magunkat 08:04 Storyboard
08:30 Hírháló 09:30 Gyógyulj velünk! 10:00 Trendline 10:30 Trendi
11:00 Pénzhalász 17:00 Patikus magazin 18:00 Zamatos utazások
18:26 Adjuk magunkat 18:36 Ha
megjön József 20:16 Válogatás a
hét műsoraiból 20:30 Hírháló 21:00
Maksavízió 21.30 Sűrű lé 23:30
Bencze show

Július 8. péntek

Július 12. hétfõ

06:30 Krónika 06:53 K'arc 07:19 Jelkép 07:30 Krónika 07:44 Jövő 7
07:57 Jövő 7 08:11 Adjuk magunkat
08:19 Krónika 17:00 FreeRid magazin 18:00 Krónika 18:15 Mese 18:19
Jelkép 19:00 Krónika 19:12 Nyugat
régió 19:38 Adjuk magunkat 19:50
Krónika 20:01 K'arc 20:30 21:00 A
negyedik záradék - akciófilm 23:00
Maksavízió 23:30 Különjárat

06:30 Ha megjön József 08:09 Adjuk magunkat 08:19 Válogatás
17:00 Trendline 18:00 Krónika
18:14 Mese 18:18 Jelkép 19:00 Krónika 19:14 Jövő 7 19:40 Adjuk magunkat 19:50 Krónika 20:01 Nyugati Régió 20:30 Hírháló 21:00 Sasok
London felett - kalandfilm 23:00
Balatoni barangolások 23:30 Különjárat

BIZTONSÁGBAN A MERÁVAL
Több mint egy évtizedes tapasztalattal rendelkezik a Mera a biztonságtechnika, az őrzés és a védelem terén. Az idők változásával, az új technikai eszközök megjelenésével újabb és újabb kihívásoknak kell megfelelni. Erről, és a Mera nemrégiben történt átalakulásáról Nagy Tiborral, a
vállalkozás régi tulajdonosával és Horváth Lajossal, az új tulajdonosok
egyikével beszélgettünk.
– Melyek azok a tevékenységek, amelyek a Mera nevéhez köthetőek?
– Ez a vállalkozás a klasszikus vagyonvédelmi formák terén végez tevékenységet, az élőerős őrzésektől kezdve a speciális formákig mindent
vállalunk, ide tartozik a pénz és értékszállítás, a személyi védelem, a trezorszolgáltatás, hogy néhány példát említsek.
– Megéri-e minden esetben azonnal a legdrágább biztonsági rendszert
kiépíttetni? Mitől óvhatnak meg bennünket ezek a rendszerek?
– A vagyonvédelmi rendszerek egymásra épülnek, fejleszthetőek, bővíthetőek, van egy minimális szint, ami megfelel, és aztán a rendszer bővítésének határa a csillagos ég. A vagyonvédelmi rendszerek nem a betöréstől
óvnak meg. Lehet, hogy a tettes eláll a szándékától a biztonsági rendszer
láttán, vagy sikerül tetten érni ,a kár ilyen módon csökken, hiszen nem vihette véghez, amit eltervezett. Vannak kihelyezett óvóeszközök, ma ezek közül a leginkább ismert a CO-mérő, de vannak tűzjelzők, vízérzékelők, és a
kazánokhoz alkalmazható egyéb eszközök. Ezek jelzéseket adnak, amelyekre még a káreset megtörténte előtt reagálni lehet. Olyan beruházások ezek,
amelyek értékére akkor derül fény, ha a baj megtörtént volna. A biztosítótársaságok egyébként javasolják, sőt bizonyos esetekben ezen biztonsági
rendszerek valamelyikének meglétét ki is kötik.
– Hogyan változott az igény az elmúlt évtizedben a vagyonvédelemben?
– Az árak folyamatos emelkedése miatt a piac szűkülését tapasztaljuk.
Évekkel ezelőtt, többen éltek a biztonsági rendszerek nyújtotta előnyökkel.

– Kikből tevődik össze a megrendelői körük?
– Amikor elindítottuk a vállalkozást, a cégek, az
úgynevezett nagy megrendelők mellett elsősorban a
középréteg vette igénybe a szolgáltatásainkat. Mára
jórészük nyugdíjas, ám továbbra is igénylik az általunk nyújtott biztonságot. Az általunk ajánlott rendszerek képesek arra, hogy ágyban fekve egy
gombnyomással riasszák munkatársunkat, aki a helyszínen győződik meg
arról, minden rendben van-e, illetve orvosi segítségre szükség van-e. Az
idős, egyedülálló embereknek ez biztonságot nyújt, komfortosabbá teszi
az életüket. Az égve hagyott villany sok mindenre utalhat. Ilyenkor is
meggyőződünk arról, nincs-e gond, mert, lehet, hogy az ügyfelet baleset
érte, lehet, vagy éppen betörtek hozzá.
– Önök elfoghatják a betörőt?
– Nekünk sincs több jogosultságunk, mint egy polgári személynek. El
nem foghatjuk az elkövetőt, de visszatarthatjuk, amíg a hivatalos intézkedés megtörténik. Kényszerítő eszközöket alkalmazhatunk – fegyvert, gázfegyvert, kutyát – saját védelmünkre és a vagyoni védelemre.
– Van kapcsolatuk a rendőrséggel?
– Csak annyi, ami a hétköznapi munkavégzésből adódik, vagyis amikor
egy tett helyszínén találkozunk.
– Önök nemrégiben átalakultak és MERA PLUSZ KFT néven kapcsolatot létesítettek egy másik vállalkozással. Miért tették?
– Óriási előrelépést jelent, hogy felvettük a kapcsolatot egy a villamosszerelés és a vagyonvédelmi rendszerek terén évtizedes tapasztalattal
rendelkező céggel, hiszen a munkánk kiegészíti egymást. A biztonságtechnikai rendszerek forgalmazása, telepítése, üzembe helyezése, szervizelése szakembereket kíván, és itt ennél a cégnél ezt megtaláltuk.
(X)
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KOLLÉGIUMI FÉRŐHELY-PÁLYÁZAT
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata a 28/1999
(VI.16.) számú helyi rendelet értelmében az alábbi pályázati felhívást
teszi közzé: Kollégiumi férőhely-pályázat a Pécsi Tudományegyetem
kollégiumába.
Pályázhatnak nagykanizsai állandó lakos, pécsi felsőoktatási intézményben nappali tagozaton tanulmányokat folytató hallgatók, akiknek
kollégiumi férőhely iránti igényét helyhiány miatt elutasították.
A pályázat elbírálásának szempontjai: a hallgató szociális körülményei, az elbírálást megelőző félévben, illetve a felvételi vizsgán elért
eredmény, kiemelkedő tevékenység.
A pályázat benyújtásának határideje: 2005. augusztus 10.
A pályázat a Polgármesteri Hivatal Művelődési és Sportosztályán
igényelhető adatlapon és az azon megjelölt mellékletekkel nyújtható
be. A pályázat benyújtásának feltétele a kollégiumi férőhely iránti
igény elutasítása, azonban azt pótlólag is, a pályázat benyújtását követően, de a legkésőbb augusztus 30-ig, a fellebbezés tényét igazoló levélmásolattal együtt be lehet csatolni (amennyiben tehát magát a pályázatot a pályázó határidőben benyújtotta).
Az önkormányzati férőhelyek odaítélésének elbírálása a pécsi kollégiumi felvételi eljárás fellebbezési szakaszával párhuzamosan zajlik, a
felállított rangsorból azon kilenc pályázó részesül önkormányzati férőhelyben, akinek fellebbezését a pécsi kollégium elutasította.

VÁROSHÁZA
KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS ÉS BESZÁMOLÓ
A 2004. ÉVI TEVÉKENYSÉGRŐL(KIVONAT)
A „Nagykanizsa Város Környezetvédelméért" Alapítványt 1992. decemberében Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata alapította. A benyújtott iratanyagok alapján a Bíróság Apk. 60.064/1992/19
számú végzésével az alapítványt „közhasznú szervezet" jogállással
nyilvántartásba vette 1998. október 16-án.
Az alapítvány bevételei és kiadásai a 2004. évben az alábbiak szerint alakultak:
Nyitó pénzkészlet összesen: 2.508.500 Ft
BEVÉTELEK – kamat: 115.690 Ft, APEH 1%: 152.068 Ft.
Támogatások – VÍZMŰ Rt.: 50.000 Ft, PARK Kft.: 30.000 Ft.
Bevételek összesen: 347.758 Ft
KIADÁSOK –Könyvutalvány: 12.000 Ft, GRAVÍR Stúdió tábla készítése: 45.125 Ft, Horvát-magyar találkozó: 17.550 Ft, PARK Kft.:
322.000 Ft, VIA Kanizsa Kht.: 29.000 Ft, Egyéb: 77.840 Ft.
Kiadások összesen: 503.515 Ft
Záró pénzkészlet összesen: 2.352.743 Ft
Az alapítvány 2004. évben költségvetési támogatást nem kapott. Az Alapítvány a központi költségvetési szervektől, elkülönített állami pénzalaptól, kisebbségi települési önkormányzattól, önkormányzatok társulásától, egészségbiztosítási önkormányzattól és mindezek szerveitől támogatást nem kapott. Az alapítvány
vagyona pénzbeli vagyon. Mértéke a számviteli beszámoló szerint 2004. évben
csökkent. Az alapítvány kuratóriuma juttatásokban, díjazásban nem részesült.

Értesítjük Nagykanizsa város lakosságát és az ingatlantulajdonosokat, hogy Nagykanizsa város belterületéről és különleges külterületéről
(volt zártkert) új digitális térkép készült. A digitális térképkészítés során a közigazgatásilag Nagykanizsához tartozó, de az ingatlan-nyilvántartásban eddig külön településként szereplő Bagola, Bajcsa és Miklósfa településrészek Nagykanizsa városhoz csatolását a földhivatal elvégezte. Az egyesítés során a csatolt településrészeken az ingatlanok helyrajzi számai, Bagola és Miklósfa esetében pedig a kataszteri tiszta jövedelmek (aranykorona értékek) is megváltoztak. Az új digitális térkép, a megváltozott helyrajzi számok és az aranykorona értékek 2005. június 21-től 2005. július 22-ig közszemlére kerülnek. A közszemle helye: Körzeti Földhivatal, Nagykanizsa Platán sor 2.
Ügyfélfogadási idő: Hétfő – nincs ügyfélfogadás, Kedd – 8.00 órától – 12.00 ig, Szerda – 8.00 órától –12.00 ig és 13.00 órától –15.00 -ig,
Csütörtök, péntek – 8.00 órától – 12.00 ig
Zala Megyei Földhivatal
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlésének Szociális és
Egészségügyi Bizottsága a többszörösen módosított 55/2000.
(XII.13.) számú az önkormányzati bérlakásokról szóló helyi rendelet alapján pályázatot hirdet az alábbi üres önkormányzati bérlakások bérleti jogának szociális alapon történő elnyerésére
Egyedülállónak vagy gyermektelen család részére:
 Nagykanizsa, Városkapu krt. 4/C. IV/13.
1 szoba, 34 m2, összkomfortos, lakbér összege: 9.017 Ft/hó. A lakás megtekintésének időpontja: 2005. július 5. 13-15 óráig.
Gyermektelen család részére:
 Nagykanizsa, Városkapu krt. 6/B. II/7.
1 szoba, 34 m2, összkomfortos, lakbér összege: 9.710 Ft/hó. A lakás megtekintésének időpontja: 2005. július 6. 9-11 óráig.
Egy gyermekes család részére:
 Nagykanizsa, Zemplén Gy. u. 5/B X/63.
1 + fél szoba, 42 m2, összkomfortos, lakbér összege: 9.758 Ft/hó.
A lakás megtekintésének időpontja: 2005. július 7. 13-15 óráig.
Egyedülállók részére:
 Nagykanizsa, Rákóczi u. 5/C.
fél szoba, 14 m2, komfortos, lakbér összege: 574 Ft/hó. A lakás
megtekintésének időpontja: 2005. július 4. 13-15 óráig.
 Nagykanizsa, Ady u. 20. I/9.
1 szoba, 34 m2, komfortos, lakbér összege: 7.119 Ft/hó. A lakás
megtekintésének időpontja: 2005. július 4. 9-11 óráig
Cserére:
 Nagykanizsa, Városkapu krt. 10/D. III/10.
1,5 szoba, 46 m2, összkomfortos, lakbér összege: 9.017 Ft/hó. A lakás megtekintésének időpontja: 2005. július 6. 13-15 óráig.

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlésének Szociális és
Egészségügyi Bizottsága pályázatot hirdet továbbá az alábbi üres,
Nagykanizsa, Dózsa Gy. u. 142. szám alatti Garzonházi, illetve a
Nagykanizsa Nagyrác u. 22/B. szám alatti Fiatal Családok Otthonában lévő önkormányzati bérlakások bérleti jogának elnyerésére:
Fiatal Családok Otthona:
 Nagykanizsa, Nagyrác u. 22/B. fsz/3.
2 szoba, 66m2, összkomfortos, szálláshasználati díj: 17.980 Ft/hó.
A lakás megtekintésének időpontja: 2005. július 7. 13-15 óráig.
Garzonház:
 Nagykanizsa, Dózsa Gy. u. 142/A. fsz/2.
1 szoba, 38m2, összkomfortos, szálláshasználati díj: 10.354 Ft/hó.
A lakás megtekintésének időpontja: 2005. július 5. 13-15 óráig.
 Nagykanizsa, Dózsa Gy. u. 142/B. fsz/3.
1 szoba, 38m2, összkomfortos, szálláshasználati díj: 10.354 Ft/hó.
A lakás megtekintésének időpontja: 2005. július 5. 13-16 óráig.
 Nagykanizsa, Dózsa Gy. u. 142/C. I/6.
1 szoba, 40m2, összkomfortos, szálláshasználati díj: 11.445 Ft/hó.
A lakás megtekintésének időpontja: 2005. július 5. 13-16 óráig.
 Nagykanizsa, Dózsa Gy. u. 142/D. fsz/1.
1 szoba, 36m2, összkomfortos, szálláshasználati díj: 9.809 Ft/hó. A
lakás megtekintésének időpontja: 2005. július 5. 13-16 óráig.
A pályázatok benyújtásának helye és határideje: Szociális Osztály – 2005. július 15.
A pályázati feltételekről részletesen a Szociális Osztály (Nk, Eötvös tér 16.) földszinti ügyfélfogadójában adunk felvilágosítást. Telefonon a 93/500-860-as számon állunk az érdeklődők rendelkezésére.
Pályázati formanyomtatvány ugyanitt kérhető.
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VÁROSHÁZA
ZÁRVA TART A POLGÁRMESTERI HIVATAL
Tájékoztatjuk Nagykanizsa Megyei Jogú Város illetékességi
körzetébe tartozó ügyfeleinket, hogy 2005. július 1., péntek a
köztisztviselők számára munkaszüneti nap, ezért a Polgármesteri Hivatal (Erzsébet tér 7. és Eötvös tér 16.) zárva tart.
Megértésüket köszönjük!
Dr. Kelemen Marcell jegyző

PARLAGFŰ GYŰJTÉSI AKCIÓ
Az ÁNTSZ Nagykanizsai, Letenyei Városi Intézete, a Nagykanizsai
M.J.V. Közgyűlésének Szociális és Egészségügyi Bizottsága, valamint
az Egészségügyi Alapellátási Intézmény közös szervezésében PARLAGFŰ GYŰJTÉSI AKCIÓT szervez 2005. június 20-tól 2005. július 31-ig. „Családok parlagfű gyűjtési akciója" Leadási hely: PARK
Szolgáltató Kft. Nagykanizsa Tripammer u. 1. A parlagfüvet 10 kg-os
csomagokban várjuk. Minden gyűjtő 10 kilogrammonként 1 db sorsjegyet kap. Ajándéksorsolás augusztus végén. A leadás időpontját
egyeztetni lehet a 314-264-es telefonon, illetve a Virágboltban tartózkodó eladó mindig rendelkezésre áll. Leadáskor kérjük nevét, címét
megadni szíveskedjen a sorsolás utáni elérhetőség esetére.

TÁJÉKOZTATÓ
KÖZÉRDEKŰ PANASZ BEJELENTÉSÉRŐL
A 2004. évi XXIX. törvény 141-143. § - aiban foglaltak végrehajtására a város lakosságának a közérdeket érintő, nem személyes jellegű kérelmei, panaszai és bejelentései (a továbbiakban: bejelentés)
szervezett módon kerülnek elbírálásra. Bejelentést lehet tenni a város
üzemeltetésével, a polgármesteri hivatallal, a szűkebb lakókörnyezettel, önkormányzati intézmény vagy más szervezet működésével
kapcsolatban a 06-80/200-848-as üzenetrögzítőre kapcsolt zöld számon, Nagykanizsa Megyei Jogú Város polgármesterének, alpolgármesterének, jegyzőjének címezve a Polgármesteri Hivatal 8800
Nagykanizsa,
Erzsébet
tér
7.
címén,
a
–
bokan_peter@nagykanizsa.hu, – termecz_marianna@nagykanizsa.hu –
vargaeva@nagykanizsa.hu, – bodzai_tiborne@nagykanizsa.hu, –
völgyiszabolcs@nagykanizsa.hu e-mail címeken. A törvény vonatkozó részei megtalálhatók: a www.nagykanizsa.hu

KÉPVISELŐI FOGADÓÓRA
Bicsák Miklós az I. számú választókerület és Palin-Korpavár lakossága önkormányzati képviselőjének július és augusztus havi fogadóórája elmarad.
Csordásné Láng Éva a 14. sz. választókerület önkormányzati képviselőjének fogadóórája július és augusztus hónapban elmarad.
Halász Gyula önkormányzati képviselő a 9.sz választókörzet lakóinak
(Péterfai u., Városkapu krt., Zemplén u. páros oldal, Munkás u. páros oldal a 14 számtól, Kazanlak krt 14.) június 30-án (csütörtök) 17 órától fogadóórát tart a Hevesi úti Szolgáltatóházban található Fiókkönyvtárban.
Dr. Horváth György a 2. számú választókerület önkormányzati képviselője 2005. július 6-án, szerdán 18 órától 20 óráig fogadóórát tart a Pálma étteremben (Magyar u. 80.).
Litter Nándor, Nagykanizsa Megyei Jogú Város polgármestere július
hónap első szerdáján, Röst János alpolgármester augusztus hónap második szerdáján, dr. Kelemen Marcell jegyző augusztus hónap harmadik
szerdáján 9-12 óráig fogadóórát tart a Polgármesteri Hivatal Eötvös téri
épületében (Nagykanizsa, Eötvös tér 16. I. em.).
Nagy József György önkormányzati képviselő fogadóórája július és
augusztus hónapban elmarad.
Sajni József a 13. számú választókerület önkormányzati képviselője
július hónap első péntekén 16.00-17.00 óráig a miklósfai Általános Iskolában, 17.00-18.00 óráig a ligetvárosi óvodában fogadóórát tart. A fogadóóra augusztus hónapban elmarad.
Stróber Gábor a 12. számú választókerület önkormányzati képviselője
július hónap első hétfőjén 16.30 órától a Vécsey Zsigmond Általános Iskolában, 18 órától 19 óráig a Zárda utcai kollégiumban fogadóórát tart.
A fogadóóra augusztus hónapban elmarad.
Szányiné Kovács Mária, a 11. választókerület önkormányzati képviselője július és augusztus hónap első szerdáján fogadóórát tart 17-18 óra
között az IKI földszinti helyiségében, az első csütörtökön esedékes fogadóóra elmarad. E-mail cím:11vk@nagykanizsa.hu
Tóth László a 4. sz. választókerület képviselőjének fogadóórája július
és augusztus hónapban elmarad. Telefon: 30/304-3161, e-mail: toth_laszlo@nagykanizsa.hu

Tisztelt Szülők és Diákok!
Tájékoztatásul közöljük, hogy a nyári szünet időtartama alatt
Nagykanizsa Megyei Jogú Város nevelési-oktatási intézményeiben
a kijelölt ügyeleti nap: hétfő 8-14 óra. A Nevelési Tanácsadó fogadónapja: hétfő, 9-17 óra.

TÁJÉKOZTATÓ A TESTVÉRVÁROSI ALAP
2005. ÉVBEN MEGHIRDETETT PÁLYÁZATAINAK ELBÍRÁLÁSÁRÓL
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése pályázatot hirdetett a városban működő civil szervezetek, egyesületek, alapítványok és intézmények testvérvárosi kapcsolatainak támogatása érdekében. A pályázók saját forrásaik legfeljebb 50%-os kiegészítése céljából 2005. július 1. és 2006. június 30. között megvalósuló, tételes költségvetéssel alátámasztott, részletesen kidolgozott projektekre kérhettek támogatást. A külföldi partner együttműködésről szóló írásos nyilatkozatát a pályázathoz kellett csatolni.A bizottsági elnökökből álló kuratórium döntése alapján a
következő pályázókkal, az alább megjelölt összegekkel köt a pályázati projektek támogatására vonatkozó szerződést a Polgármesteri Hivatal:
Pályázó neve/Pályázat címe/Partnerszervezet/Tervezett időpont/Költségvetés (Ft)/Támogatás (Ft):
Attila
Óvoda/VI.
Integrációs
konferencia
Nagykanizsán/Puchheim Ifjúsági, Sport, Idősügyi és Szociális Hivatal –
Gemeinde Puchheim Amt für Jugend, Sport, Senioren und
Soziales/2006. március/107 600/47 600. Batthyány Lajos Gimnázium és Egészségügyi Szakközépiskola/A Batthyány Lajos Gimnázium és a Puchheimi Gimnázium testvérvárosi kapcsolata/Gimnázium Puchheim – Gymnasium Puchheim/2005. október, 2006.

április/500 000/250 000. Európai Olimpiai Hagyományőrző Egyesület/Nemzetközi konferencia Kovásznán/Gyermek és Ifjúsági egyesület, Kovászna/2005. augusztus/1 248 000/125 000. Kanizsa Hagyományápoló Egyesület/Német-Magyar Egylet 15. Jubileuma
Puchheimben/Német-Magyar Egylet – Deutsch-Ungarischer Verein/2005. szeptember/500 000/200 000. Kanizsai Zeneiskoláért Alapítvány/Évforduló/Német-Magyar Egylet – Deutsch-Ungarischer
Verein Puchheim/2005. szeptember/95 782/47 782. Kőrösi Csoma
Sándor Általános Iskola/Történelmi barangolás az őrizők földjén/Európa Iskola – Europa Hauptschule Gleisdorf/2006. április/500
000/125 000. Zsigmondy Vilmos és Széchenyi István Szakképző Iskola/„AUSZEIT" egy sikeres koncepció fiatalok számára. Testvérvárosunk, Gleisdorf ifjúságvédelmi tevékenysége. Szakmai látogatás ifjúságvédelemben érintett szakemberek számára/Gleisdorf Város, Kulturális és Marketing Osztály – Stadtgemeinde Gleisdorf Kultur und Marketing/2005. szeptember/125 600/62 800. ÖSSZESEN: 3 076 982 Ft/ 858 152 Ft.
Az elnyert összegek átutalására a pályázati kiírásnak megfelelően
csak a támogatási szerződés aláírása, a projektek befejezése és a
beszámoló Polgármesteri Hivatal által történt elfogadása után kerülhet sor.
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HIRDETÉS
APRÓHIRDETÉS
INGATLAN

Nagyrécsén családi ház költözés
miatt eladó. Érd.: 30/543-2220
(5499K)
Horgászok, vadászok figyelem! Zákány és Őrtilos között Zákány-Látóhegyen 2100 m2-es telek, 32 m2-es stabil
épülettel, gyönyörű környezetben, a
Drávától és holtágaitól 400 méterre eladó! Irányár: 350.000 Ft. Érd.: 30/5675396, 70/242-4914 (5587K)
Nk-án a VI. emeleten (Bartók Béla
u. 8.) felújított, 2,5 szobás, erkélyes
lakás új konyhabútorral eladó. Irányár: 7,5 millió Ft. Tel.: 93/318-798,
70/526-2792 (5594K)
Jankapusztán (Nk-tól 12 km-re) 60
m2-es, egyszobás, komfortos családi ház
2000 m2-es telken eladó. Irányár: 2,2
millió Ft Érd.: 30/272-5400 (5599K)
Elcserélném Nk-i, belvárosi, II.
emeleti, 75 m2-es lakásomat kisebbre.
Udvari lakás is érdekel értékegyeztetéssel. Érd.: 93-322-537, 20/425-6957
(5607K)
Nk Bedő Albert utca végén garázs
eladó. Irányár: 580.000 Ft Érd.:
20/4111-944 (5608K)
Nk-án a belvárosban 3 szobás családi ház (98 m2-es) egyszobás, udvari
lakással eladó. Érd.: 93/322-611
(5609K)
Kétszobás, fürdőszobás családi ház
kerttel eladó. Érd.: 93/315-861(5611K)
Nk-án, téglaépületben háromszobás, 72 m2-es, egyedi fűtéses lakás eladó. Irányár: 7,9 millió Ft. Érd.:
30/9017-699 (5612K)
Nk-án a 7. sz. Lakásszövetkezet Attila u. 14-ben eladásra kínál egy 38 m2es, egyszobás lakást reális áron. Érd.:
az igazgatóság elnökénél az esti órákban a 93/311-820 számon. (5613K)
Kiskanizsa központjában kétlakásos családi ház garázzsal, melléképületekkel, kerttel eladó. Érd.: Nk, Bajcsy Zs. u. 62/a. 17 óra után és hétvégén. Tel.: 20/315-4530 (5614K)
Elcserélném nagykanizsai, belvárosi, önkormányzati 27 m2-es, félkomfortos lakásomat Nagykanizsán.
Minden megoldás érdekel. Tel.: 30522-5868 (5622K)
Kacorlakon kétszobás, fürdőszobás családi ház eladó. Érd.: 93-315861 (5623K)
Fityeházán három szobás, komfortos, teraszos családi ház eladó.
Irányár: 3 millió Ft. Érd.: 20/5908817 (5624K)
Palinban az Alkotmány utcában
1,5 szobás családi ház eladó. Irányár:
12,5 millió Ft. Tel.: 30/353-4255
(5625K)

BÉRLET
Belvárosban fűtött garázs kiadó!
Érd.: 93/318-485 (5571K)

Nk-án a Bajza utca 17. szám alatt
üzlethelyiség kiadó. Érd.: 93/320-945
(5626K)
Budapesten a IX. kerületben, a
Boráros téren 37 m2-es földszinti, utcára néző, francia ablakos, galériás,
bútorozott, cirko fűtéses, komfortos
lakás két diák részére kiadó (TV, videó, automata mosógép, hűtő, vezetékes telefon van!) Érd.: 30/960-7224
(5627K)

JÁRMŰ
Babetta (Jawa) segédmotor eladó.
Érd.: 93/321-734, 30/374-8903 18 óta
után. (5615K)

VEGYES
Kislánynak való teljesen újszerű
babakocsik, kiságy, járóka, etetőszék,
babaruház olcsón eladók. Érd.:
93/326-516, Nk, Olaj u. 8. (5601K)
Fenyőgallyat
vásárolnék
1700/mázsa áron. Érd.: 30/542-8757
(5616K)
750-es esztergagép eladó. Érd.:
20/324-7644 (5617K)
Vermona jazzorgona és Vermona
dobgép erősítővel, hangfallal eladó.
Érd.: 30/227-3294 (5618K)

SZOLGÁLTATÁS/ÁLLÁS
Az Ön számára értéktelen vashulladékot, forgalomból kivont gépjárművét készpénzért átveszem!
Forgalomból kivont, vagy rendszám
nélküli lakókocsik is érdekelnek.
Ugyanitt használt autóalkatrészek
eladók. Tel.: 30/641-7375, 30/5928463 (5485K)
Építési vállalkozó új lakások építését,
régi házak felújítását, tetőszigetelést,
ácsmunkákat, tetőfedést vállal alvállalkozóként is! Érd.: 70/503-9407, 93-322109, 30/6398-825 (5604K)
Vállalunk! Fűnyírást (gépekkel), tereprendezést helyben és vidéken, nyaralók, hétvégi házak, nagy terek, parkok
körül számlára is! Érd.: Horváth Zoltán,
vállalkozó. Nagykanizsa, Ady Endre u.
65. Tel.: 06-93-333-449, 06-20-5319371, 06-20-808-7332, 06-70-511-7863
(5619K)
Ápolást, gondozást vállalok, kölcsönös bizalom és szimpátia esetén
eltartási szerződéssel. Önkormányzati
lakás is érdekel. Tel.: 30/270-8592
(5620K)

Nagykanizsán kétszintes
családi ház alsó szinten
üzlethelyiséggel
(120
2
m ), felső szinten lakással (120 m2), nagy zöldterülettel, két garázzsal
egyben eladó.
Érd.: 30/227-3294

Kedves
Olvasóink!
Örömmel tudatjuk,
hogy megjelent
Bakonyi E rzsébet
verses-novellás kötete, az Angyal
mélyvörösben
A könyv megvásárolható
szerkesztőségünkben
990 Ft-os áron.

X. JAZZ LAND CSERFŐ,
JÚLIUS 14-16.
Július 14. Csütörtök
1. Falb Fiction (Ausztria), 2.
Nigun, 3. Laki Áki Quartet
(Hollandia)
Július 15. Péntek
1. Kanizsa Big Band, 2. Kelomat
(Ausztria), 3. Tiborcz Quartet
Július 16. Szombat
1. Whiteful, 2. Don Byron
Quartet, 3. Caméleon
Minden este 20 órától kezdődnek a koncertek, azt követően
Jam Session.

Kõnig menü  400 Ft / menü kiszállítva
9 Vállalati étkeztetést vállalunk
9 Étkezési jegyet elfogadunk
Havi étlap: www.konigmenu.hu
Érd.: 93/700-1137
AKCIÓK, KEDVEZMÉNYEK!
DIÁKAKCIÓ! Egyet fizet, kettőt vihet!

(Rendõrség utcája)
Tel.: 30/653-7
7964

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

NAGY SÁNDOR,
A HÓDÍTÓ

Nyitva:

Gyermekkora óta diadalról és minden nap 9-221-iig
harcról álmodott. Kis országból
indult, 25 éves korára meghódította az ismert világ
nagy részét. A macedón sereget a hatalmas Perzsa
birodalom ellen vezette, elfoglalta Egyiptomot, majd
a hófödte hegycsúcsok felé kanyarodott: India jelentős részét is meghódította. A világ ura lett, mégis
magányosan halt meg, titkok közepette 33 évesen.

Értesítjük Ügyfeleinket, hogy a volt CITIBANK
irodánk a Király úti körforgalomtól

ÚJ HELYRE KÖLTÖZÖTT!
Címünk: Király u. 9-11.
A körforgalomtól 100 méterre Kiskanizsa felé!
(Király Borozó mellett)

Személyi kölcsön kezes és fedezet nélkül
Pl.: 700 000 Ft – 60 hónapra

19 733 Ft helyett 17 777 Ft
2005. augusztus 4-ig

HITELKÁRTYA!
T-Mobile arany-, platinakártyával
jövedelemigazolás nélkül
120-150 ezer forintos hitelkeret igényelhető!
Tel.: 30/9949–003, 30/8589–760, 30/204-9445
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ASZTALITENISZ
Két napos asztalitenisz versenyt
rendezett a Zala-megyei Asztalitenisz Szövetség, a Kanizsa Sörgyár
SE és Nagykanizsa M.J.V. Polgármesteri Hivatal Sportirodája a
Széchenyi-Zsigmondy tornacsarnokban. Az első napon újonc és
serdülő, míg a másodikon ifjúsági
és felnőtt versenyszámokat bonyolítottak le. A harminc egyesület háromszáz indulója reggel kilenc órától este hét óráig játszott.
A nagykanizsai versenyzők remekül szerepeltek, hat versenyszámot megnyertek. Legjobban Tóth
Dániel játszott, három versenyszámban is remekelt, ebből kettőt
párosban Fülöp Rolanddal, de
nagy siker Szász Kinga női egyéni
első helye, a Bíró-Csuti páros sikere és Cseh Zsolt elsősége.
XIV. KANIZSA KUPA
TRI-Co Triatlon Klub a XIV.
Kanizsa Kupa Triatlonverseny
volt a Csónakázó tónál, melynek
keretében Rövidtávú Magyar Kupa, Gyermek és Serdülő Magyar
Ranglistaverseny, Nyílt Újonc és
Ifjúsági Verseny valamint a Zala
Megyei Triatlon Diákolimpia került megrendezésre. A Somogy
Megyei Szövetség kérésére a
technikai nehézségek miatt a kanizsai rendezők vállalták, hogy a
Somogy Megyei Diákolimpia

résztvevői is ezen a versenyen
mérjék össze tudásukat, emelve
ezzel a Kanizsa Kupa színvonalát.
Az úszásból, kerékpározásból, futásból álló viadalt hat futamban
hat diákolimpiai, hat nyílt – ezen
belül két ranglista korcsoportban
a 18 éven aluliaknak öt különböző, koruknak megfelelő távon
rendezték meg.
SIKEREK KISPUSKÁVAL
Nemrégiben került sor a Szlovén
MK Liga 5. fordulójára (kispuska
30 lövés fekvő testhelyzetben). A
fordulót Ormoz csapata rendezte
Podgorci lőterén. A kanizsai lövők
jól vették az akadályokat, a legnagyobb kupát hozhatták haza a 9 nevezett csapat közül, bár egyéniben
meg kellett elégedniük a dobogó
alsóbb fokával (egyéni versenyző
49 fő összesen). Nagykanizsai
eredmények – Csapat: 1. Nagykanizsai Polgári Sportlövész Egylet
809 kör. Férfi egyéni: 2. Horváth
Károly Nk. PSLE 276 kör, 4. Horváth Szilárd Nk. PSLE 273 kör.
Női egyéni: 2. Papp Józsefné Nk.
PSLE 260 kör, 3. Pölöskeiné
Hertelendi Erika 248 kör.
SERDÜLŐ MAGYAR
BAJNOKSÁG
A serdülő korú vívók Magyar
Bajnokságán Tapolcán az NTE
1866 MÁV Rt. vívóit női kardosai
képviselték. Egyéniben, a 30 indu-

lós mezőnyben Péntek Brigitta
döntőbe került és itt a 8. helyen
végzett, míg Mátyás Szabina 10.,
Savanyú Zsófia 21. lett. A csapatversenyen a 4. helyen zártak.
KARDOZÓINK
EREDMÉNYEI
Budapesten a Nemzeti Sportcsarnokban volt az idei felnőtt
OB, ahol az NTE-sek női kardban
és férfi tőrben állítottak csapatot.
A nők (Péntek Brigitta, Péntek
Zsófia, Koros Eszter, Hetyei Anikó) bejutottak a legjobb 8 közé, s
végül a 7. helyen zártak, s ezzel I.
osztályúak maradtak. A férfiaknak nem sikerült ilyen jól, sem
egyéniben, sem csapatban nem
jutottak a legjobb 8 közé.
Szombathelyen serdülő és
kadett nemzetközi kardversenyen
két kanizsai vívó került a legjobb
8 közé. A döntőben a két csapattárs, Péntek Brigitta és Mátyás
Szabina került össze, s a viadalból Péntek került ki győztesen.
Az aranyért vívott csatában végül
Péntek lett a győztes, Mátyás 4.
JUDO ARANYAK
DUBROVNIKBÓL
A közelmúltban a NTE judókái
Dubrovnikban jártak Nemzetközi
Judo Kupa versenyen. Hét versenyzővel vettek részt a négy országot felvonultató, 25 csapat,
300 indulójából álló megmérette-

tésen. A döntőkbe 4 kanizsai is
bekerült, szép eredmények születtek. 95 és fiatalabbak: Csonka
Richárd (32 kg) 19 indulóból II.,
Kardics Konrád (36 kg) 18 indulóból II., és Lukovics Balázs (+45
kg) 7 indulóból a III. helyen végeztek. 93-94-esek: Tar Bence
(36 kg) 12 indulóból IX., Balogh
Szabolcs (41 kg) 8 indulóból III.
lett. A leányok között a 93-94eseknél Aczél Éva 44 kg-ban III.,
+44 kg-ban I. lett, míg a 90-92esek között Mihovics Szabina 52
kg-ban I. helyen végzett.
AZ OBI/B-BEN MARADTAK
Békéscsabán felnőtt OBI/B-s
tornán vettek részt a CWG
Kanizsa
vízilabdázói.
A
mérkőzés 10:4-re zárult a
Békéscsaba
javára.
Csapat:
Golecz Tamás, Kalmár András,
Dobos Attila, Hartai Mátyás,
Magyar
Gábor,
Karácsony
Tibor, Szabó Dénes, csere: Szili
Attila, Oláh Bence, Kiss Csaba.
A mérkőzésre rányomta bélyegét
a hat órás utazás, a társaság
fásult volt lassú. Másnap Szentesen mérkőztek a Szentes csapatával, hasonló eredménnyel. A
hazaiak nyertek 9:5 arányban.
A két záró mérkőzés eredményétől függetlenül a CWG
kiharcolta az OBI/B-ban való
maradást.

I. ALPOK-ADRIA DÍJUGRATÓ GÁLA
Június 10-12 között került megrendezésre az ország egyik legrangosabb versenye, az Alpok-Adria
Díjugrató Gála a Csónakázó-tónál.
Az ország minden területéről, Németországból és Ausztriából érkeztek versenyzők a nemzetközi sversenyre. A kanizsai díjugrató gálával egy időben zajlott egy szlovéniai nemzetközi lovasbajnokság. Három kategóriában 91 start, 35 klub,
68 ló és 48 lovas indult. Volt, aki
több lóval és több számban is leadta a nevezését. A rendező Kanizsa
Lovasklub hagyományt szeretne
teremteni a verseny számára, csakúgy, mint a tíz éve minden évben
Nagykanizsán zajlódó militarynak.
Mint azt Végh Csaba, a lovasklub
elnöke elmondta, ebben a finanszírozás a kérdés, hiszen a szakmai és
a technikai feltételeket, a pályát
biztosítani tudják a verseny meg-

rendezéséhez. Az idei lebonyolításához az Alpok-Adria Munkaközösség 25 ezer járult hozzá, a kanizsai önkormányzat 4 millió forinttal támogatta a két lovasprogramot.
– A 80x70 méteres ugrópályán
a kategóriától, nagyságrendtől
függően 12-15 akadállyal kellett
megbirkóznia lónak és lovasnak.
A Nemzetközi Lovas Szövetség

(FEI) által akkreditált pályaépítő
folyamatosan építette át a verseny szintjének megfelelően a pályát – tudtuk meg Dobri Lajosnétól, a verseny titkárától.
A két millió forintos összdíjazású versenyen Nagykanizsát a
Kanizsai
Lovasklubtól
két
versenyző, Hargitai János és
Callsen Barbara képviselte.

Következő lapszámunk
július 14-én jelenik meg!

Nyári intenzív tanfolyam a
DIALÓG NYELVSTÚDIÓBAN
AJÁNLATUNK:
Államilag minősített nyelvi képzés
július 25 – augusztus 19-ig

kezdő, álkezdő, középhaladó, haladó,
és nyelvvizsgára felkészítő szinten

ANGOL és NÉMET nyelvből,
vizsgáztató tanárok vezetésével!
 INGYENES PRÓBAVIZSGA – minden tanulónk számára!
 INGYENES VIZSGA – a legjobb eredményt elérőknek!
 KEDVEZŐ ÓRADÍJ – részletfizetési lehetőség!
 GARANTÁLT NYELVVIZSGA – szerződéssel!
 30% TANDÍJ ÉS VIZSGADÍJ VISSZATÉRÍTÉS!
BEIRATKOZÁS: a jelentkezés sorrendjében, személyesen

KEZDJE NYELVVIZSGÁVAL ÉS BIZTOS
NYELVTUDÁSSAL A TANÉVET!
Nagykanizsa, Kinizsi út 2/a.
Tel.: 93/326–413, Mobil: 30/400–5253
E–mail: info@dialognk.hu, Web: www.dialognk.hu
OM reg. szám: 20–0129–04

Akkredit: 0584

HEVESI SÁNDOR
MŰVELŐDÉSI KÖZPONT
Széchenyi tér 5 – 9. Tel.: 311– 468
Jegyárusítás: 14 – 18 óráig
JÚLIUS 1. 19.30 ÓRA
NYÁRESTI SZERENÁD
mediterrán hangulat a HSMK előtti juharfa alatt
Július 1-én 19.30 óra: Turzó György – gitár
Július 4-én 19.30 óra: Lakatos József – gitár
Belépődíj: nincs
JÚLIUS 7. 20 ÓRA
CSÜTÖRTÖKI RANDEVÚ
SZTÁRVENDÉGEKKEL
a HSMK előtti téren
Sztárvendég: Charlie * Belépődíj: nincs
JÚLIUS 19. 20.30 ÓRA
KANIZSAI NYÁRI SZÍNHÁZ
SZABADTÉRI SZÍNHÁZI ELŐADÁS A
PÉTERFY ISKOLA UDVARÁN
Madarak - zenés komédia
a Budaörsi Játékszín előadása
Főbb szerepekben: Kertész Péter, Straub Dezső,
Kökényessy Ági, Tolnai Miklós, Kautzky Armand, Farkas
Zoltán, Szűcs Sándor. Rendezte: Éless Béla
Belépődíj: 1500 és 1300 Ft

