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1,0 65 Le1,0 65 Le
Klímával, ABS-selKlímával, ABS-sel

Elektromos csomag és 2 db légzsákElektromos csomag és 2 db légzsák

2.290.000 Ft-tól2.290.000 Ft-tól

1,5 98 Le1,5 98 Le
Klímával, ABS-selKlímával, ABS-sel
Elektromos csomag, és 2 db légzsákElektromos csomag, és 2 db légzsák

3.040.000 Ft-tól3.040.000 Ft-tól

5 év teljeskörû garanciával

Nagykanizsa város lehetõséget kapott arra, hogy a Nemzeti Színház, Megyejárás címû programjában bemutathassa helyi

alkotóit a nagyközönség elõtt, és Zalaegerszeggel közösen, Zala megyét képviselje. A program keretében március 11-14-ig,

12 kanizsai képzõmûvész és fafaragó munkái láthatók a színház, és a Mûvészetek Palotája között lévõ Zikkuratban. A kiál-

lítás 11-én, 17 órakor nyílt meg, közremûködött a Dolce Musica vonósnégyes. A több, mint 90 fõs kanizsai közönséget, va-

lamint az érdeklõdõket Jordán Tamás színházigazgató köszöntötte, s egyben utalt a sok kedves zalai színházi emlékére.

Megállapította, a Zikkurat büszke lehet, mert ritkán tartogatott ennyi értéket a falai között, majd megköszönve a lehetõsé-

get, Röst János alpolgármester vette át a szót, és a kaposvári színházi évekhez kötõdõ több évtizedes ismeretségükre utalva,

tiszteletbeli kanizsaivá fogadta a színházigazgatót. A kiállítást Lehota M. János nyitotta meg, és korláton keresztül, a szim-

bolikus, spirálszerû épületben szólt a kanizsai alkotó mûvészekrõl. A program további részében 18 órakor a zalaegerszegi

alkotók munkáit tekintette meg a zalai küldöttség a színház elõcsarnokában, majd 19 órától a zalaegerszegi Hevesi Sándor

Színházban az Ember tragédiája címû darabot mutatta be, Ruszt József rendezésében.

Tisztelt Olvasóink!

Lapunk 2005. januárjától

más idõpontban kerül 

terjesztésre, ezért minden

héten péntek estig kapják

kézhez.

A HÉT TÉMÁJA:
SAJTÓNAP
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VÁLTOZIK A MUNKAREND
A Polgármesteri Hivatal (Erzsébet tér 7. és Eötvös tér 16. sz.

épülete) 2005. március 18-án, pénteken – hétfõi munkarend sze-
rint – 16 óráig, 2005. március 19-én, szombaton – pénteki mun-
karend szerint – 12,30 óráig tart nyitva.

Megértésüket köszönjük!
Dr. Kelemen Marcell, jegyzõ

KÉPVISELÕI FOGADÓÓRA
Cseresnyés Péter, a Fidesz Magyar Polgári Szövetség országgyûlési

képviselõje március 25-én, pénteken 15 - 17 óráig fogadóórát tart a Fi-
desz helyi csoportjának Rozgonyi u. 1. sz. alatti irodájában.

Budai István önkormányzati képviselõ a 7. számú választókerület pol-
gárait várja 2005. március 25-én pénteken 17 és 19 óra között a
Kazanlak körút 7. számú épület A lépcsõházában lévõ irodahelyiségben.

Polai József a 15. sz. választókerület önkormányzati képviselõje
minden páratlan hónap utolsó péntekén 17.30 órától 19 óráig fogadó-
órát tart a kiskanizsai kirendeltség épületében, minden páros hónap
utolsó péntekén ugyanebben az idõpontban fogadóórát tart a bajcsai ki-
rendeltség épületében. 

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata a Nagykanizsa
Rozgonyi – Hunyadi u. sarkán tervezett beépítés megvalósítására
BEFEKTETÕI PÁLYÁZATOT ír ki. A „pályázati feltételek" kive-
hetõk munkaidõben a Polgármesteri Hivatal ( II. emelet 15. sz. ajtó,
tel: 500-771) irodájában. A beépítésre vonatkozó ajánlattétel határideje
2005. március 21. (hétfõn) 10 óra.

Nagykanizsa MJV Polgármestere

Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a Népegészségügyi Program ke-
retében 2005. március hónapban Nagykanizsa városban élõ asszo-
nyok szervezett emlõszûrése folytatódik.

A szûrõvizsgálatra mindazon 45-65 év közötti asszonyokat
várják, akik a szûrõállomástól meghívó levelet kaptak.

A szûrés helye: Nagykanizsa MJV Kórháza Mammográfiás Labor
Nagykanizsa Szekeres J. u. 2-6.
Március 16-17. (szerda, csütörtök) Dr. Kremzner István, Március

21-22. (hétfõ, kedd) Dr. Gróf Márta, Március 23-24. (szerda, csütör-
tök) Dr. Béres Katalin, Március 29-30. (kedd, szerda) Dr. Pongrácz
Katalin, Március 31. (csütörtök) Április 4. (hétfõ) Dr. Hámori Zsolt
körzetéhez tartozó páciensek.

Az érintettek számítsanak arra, hogy a háziorvos, a körzeti ápoló-
nõ vagy védõnõ személyesen felkeresheti õket az idõpont egyezteté-
se miatt. Rendelési idõ: 

Hétfõ, kedd, csütörtök: 13.30-16.00-ig, Szerda:  8.00-16.00-ig
Kérjük Önöket, hogy a torlódások elkerülése érdekében a meghí-

vólevélben megjelölt idõpontokat szíveskedjenek betartani.
Felmerülõ kérdéseikkel forduljanak az ÁNTSZ Zala Megyei Inté-

zete, Megyei Szûrési Koordinációs Osztályához.
Elérhetõség: Zalaegerszeg, Göcseji u. 24.
Telefonszám: 92/549-185

FELHÍVÁS
A SZERVEZETT EMLÕSZÛRÉSRE BEHÍVÓT

KAPOTT ASSZONYOK RÉSZÉRE

A pályázat célja: 

Nagykanizsa Megyei Jogú Város testvérvárosaihoz fûzõdõ kapcsola-
tok fejlesztése, a lakosság és civil szervezetek ez irányú mûködésének
támogatása, a szervezetek biztonságos tervezésének elõsegítése. 

A pályázók köre: 

Civil szervezetek, egyesületek, alapítványok, intézmények, öntevé-
keny csoportok. Pártot, pártpolitikai tevékenységet és párthoz kapcso-
lódó szervezetet nem támogat az alap.

A pályázat általános feltételei:

1. Pályázatot csak Nagykanizsa Megyei Jogú Városban mûködõ
szervezetek nyújthatnak be, pályázati ûrlapon, az ûrlap hátoldalán
megjelölt kötelezõ mellékletek csatolásával.

2. A tervezett projektnek Nagykanizsa MJV testvérvárosai – Akkó,
Gleisdorf, Kazanlak, Kovászna, Puchheim, Salo – valamelyikében mû-
ködõ partnerszervezet aktív együttmûködésével 2005.07.01. és
2006.06.30. között kell megvalósulnia.

3. A külföldi partner együttmûködésrõl szóló írásos nyilatkozatát a
pályázathoz csatolni kell.    

4. Csak társfinanszírozással, a pályázó saját forrásainak legfeljebb
50 %-os kiegészítése céljából lehet pályázni részletes költségvetéssel
alátámasztott, részletesen kidolgozott projektre. Önerõ lehet más pá-
lyázaton nyert forrás is, de szervezési költség nem számolható el.

5. Az elnyert támogatást – testvérvárosonként összesen legfeljebb
250 ezer Ft-ot – részletes elszámolással, a pályázó nevére kiállított
számlákkal igazolt kiadásokra, legfeljebb az önrész mértékéig biztosít-
ja az alap. A nyertes pályázó a teljes költségvetés – az önrész és a tá-
mogatási összeg – felhasználásáról köteles elszámolást, a program el-
végzésérõl pedig beszámolójelentést készíteni. A támogatási összeg
folyósítására ezek benyújtása után kerülhet sor.

6. Elõnyben részesülnek azok a pályázók, melyek nem csak erre az
alapra nyújtanak be pályázatot. A párhuzamos pályázat benyújtását a
pályázónak igazolnia kell. A Testvérvárosi Alapból elnyert támogatást
a pályázó más pályázatokon önerõként tervezheti.

7. Egy pályázó több célra is nyújthat be pályázatot. Ez esetben cé-
lonként külön ûrlapot kell kitölteni. Egy postai küldeményben csak
egy pályázat adható fel.

8. A nyertes pályázó köteles támogatási szerzõdést kötni Nagykani-
zsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalával.

9. A nyertes pályázónak megnyilatkozásaiban, interjúkban, újságcikk-
ben, kiadványokban stb. fórumokon jeleznie kell, hogy a program Nagy-
kanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata támogatásával jött létre.

10. A Polgármesteri Hivatal fenntartja a jogot a nyertes programok
ellenõrzésére.

11. A beérkezési határidõ után benyújtott pályázatok nem kerülnek
elbírálásra. A hiányosan beküldött pályázatok érvénytelenek. A határ-
idõ módosítására és hiánypótlásra nincs mód. A döntésrõl minden pá-
lyázó értesítést kap. A támogatási ígérvényt elnyerõ pályázók jegyzé-
két a Polgármesteri Hivatal a sajtóban közzéteszi. A pályázaton nem
vehet részt olyan szervezet, mely a Polgármesteri Hivataltól korábban
kapott egyéb támogatással nem számolt el.

12. A pályázatot a pályázati felhívás mellékletét képezõ pályázati
adatlap hiánytalan kitöltésével kettõ példányban kell beküldeni a kö-
vetkezõ címre: Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivata-
la, Polgármesteri Kabinet 8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. Pályázati
adatlapok ezen a címen kaphatók, vagy az önkormányzat internet hon-
lapjáról www.nagykanizsa.hu tölthetõk le. A faxon vagy e-mailen be-
küldött pályázatok nem kerülnek elbírálásra.

Beérkezési (nem postára adási) határidõ: 
2005. május 2. 08,00 óra

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 
A TESTVÉRVÁROSI ALAP 2005. ÉVI
TÁMOGATÁSÁNAK ELNYERÉSÉRE
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Pályázat benyújtása – az Euró-
pai Uniós csatlakozásunk 1. év-
fordulója, valamint a II. Világhá-
ború befejezésének 60. évfordu-
lója megünneplésére – volt a na-
pirendi pontja a március 10-ére
összehívott rendkívüli közgyûlés-
nek. A Miniszterelnöki Hivatal a
hét elején pályázatot hirdetett Eu-
rópa napok címmel megyeszék-
helyek, megyei jogú városok és
városi önkormányzatok számára a
május 1-9. közötti ünnepségsoro-
zathoz kapcsolódó rendezvények
szervezésére. 

Négy célra lehet pályázni,
mondta el Litter Nándor polgár-
mester: Munka ünnepe (május
1.); A Magyar Köztársaság Euró-
pai Unióhoz történõ csatlakozásá-
nak évfordulója (május 1.); Euró-
pa Nap; A II. Világháború befeje-
zésének 60. évfordulója (május
9); Európai testvérvárosok és
testvériskolák ünneplésével ösz-
szefüggõ rendezvények. A pályá-
zat, a tervezett programok 50 szá-
zalékos finanszírozását jelenti,
ami utófinanszírozással történik.
Az önrész biztosításához nincs
szükség a költségvetés módosítá-
sára, ezt a Polgármesteri Hivatal
dologi kiadásaiból, az egyébként
is tervezett feladatok költségkere-
tébõl, a polgármesteri keretbõl és
a résztvevõ intézmények költség-
vetésébõl kívánják biztosítani. A
rendezvény teljes költsége elõre-
láthatóan 8,1 millió forint. 

A szavazás elõtti vitában a
fideszes képviselõk részérõl fel-
merült, jobb lenne a pénzt járdák
illetve utak javítására elkölteni. A
válaszban azonban elhangzott, a
pályázat forrásait célzottan csak a
meghirdetett rendezvényekre le-
het felhasználni, beruházásra
nem, így szól a kiírás. 

A testület végül egy órás vitát
követõen megszavazta, hogy a
két évfordulót rendezvénysoro-
zattal kívánja megünnepelni. En-
nek megvalósítása érdekében pá-
lyázatot nyújt be a MEH EU-M
referencia számú pályázatára,
melyhez 4 050 000 forintot bizto-
sít pályázati önrészként. 

B. Zs. 

A Térségi Integrált Szakképzõ Központtal kap-
csolatos sikertelen pályázatról tartott sajtótájékozta-
tót Cseresnyés Péter önkormányzati képviselõ, aki
elmondta: tapasztalataik szerint az ügy szempontjá-
ból a polgármester és a városvezetést megjelenítõk
elhallgatnak tényeket. A képviselõk nem kaptak
megfelelõ tájékoztatást arról, mirõl döntenek. A pá-
lyázat nem támogatta a régiókon túl nyúló együtt-
mûködést, így nem 15-20 millió forinttól esett el a
város, hanem minimum 100 milliótól. Sokkal több
pénzt tudott volna felhasználni a két iskola, az esz-
közfejlesztésen túl a pedagógusok továbbképzése
ugyancsak a pályázati pénzbõl valósulhatott volna
meg. A pályázatban egy Nagyatáddal, Csurgóval és
a Csapi diákotthonnal való együttmûködésben látta
a város vezetése az elõrejutás lehetõségét. A Fidesz
helyi elnöke szerint a pályázatnak esélye sem volt a
gyõzelemre. Régiónként két-két pályázat nyerhet, és
régiókon átnyúló pályázatokat nem nyújthatnak be. 

Litter Nándor polgármester kérdésünkre elmond-

ta: a pályázati kiírásnak nem volt olyan feltétele,
hogy tilos átnyúlni a régió- és a megyehatárokon.
Amikor Kanizsán volt Sipos János, a minisztérium
helyettes államtitkára, kifejezetten biztatta a város-
vezetést az ilyen jellegû együttmûködésre. A pályá-
zatot befogadták. Nagykanizsa nem akar Zalaeger-
szeg al-intézménye lenni. Amikor a közgyûlés dön-
tött, részletes tájékoztatást adott a lehetõségeinkrõl.
Felajánlotta Zalaegerszegnek, hogy õk csatlakozza-
nak mihozzánk, de õk sem akartak. A központi in-
tézmény milliárdos fejlesztéseket kap, a tagintézmé-
nyek pedig 10-20 millió forintos fejlesztésekben ré-
szesülnek. Nagykanizsa nagyon rossz pozícióba ke-
rült volna, hogyha csatlakozik a zalaegerszegi pá-
lyázathoz. A város van annyira erõs a szakképzés
oldaláról, hogy önálló szakképzési központot hoz-
zon létre, éppen ezért a következõ pályázatokon kell
újra startolni. Nagyon rossz, hogy a nagykanizsaia-
kat félrevezeti Cseresnyés Péter, amikor õ maga is
egyetértett a pályázat ilyen értelmû beadásával.

EURÓPA
NAPOK

A TÉRSÉGI INTEGRÁLT
SZAKKÉPZÕ KÖZPONTRÓL

Állami kitüntetéseket és szak-
mai elismeréseket adott át márci-
us 15-e alkalmából dr. Göncz

Kinga ifjúsági, családügyi, szoci-
ális és esélyegyenlõségi miniszter
a szociális munka és a családvé-
delem területén kifejtett tevé-
kenységek elismeréseként a múlt
héten. A Magyar Köztársasági
Bronz Érdemkereszt (polgári ta-
gozat) kitüntetését Koller Jutka, a
nagykanizsai Egyesített Szociális
Intézmény igazgatója vehette át a
nehéz helyzetben lévõ, fokozott
gondoskodást igénylõ idõs és be-
teg emberek éltének megkönnyí-
téséért végzett odaadó, áldozatos
munkájáért. 

A Magyar Közgazdasági Társaság Nagykanizsai Szervezetének
meghívására dr. Baráth Etele, európai ügyekért felelõs tárca nélküli
miniszter, A vidék és a Nemzeti Fejlesztési Terv címmel  elõadást tar-
tott március 4-én a fõiskolán. Elõadását megelõzõen találkozott a város
vezetõivel, és a Sikeres Nagykanizsáért! civil csoport tagjaival, mely-
rõl az elõadást követõ sajtótájékoztatón elmondta: a fejlesztési felada-
tok megvalósítása lehetetlen a helyi társadalom és gazdaság aktív köz-
remûködése nélkül. A fejlesztési tervnek az embereket kell szolgálni,
akiknek szükségük van munkahelyre, biztonságos környezetre, és a jö-
vedelmük növekedésére. 

A második Nemzeti Fejlesztési Terv legfontosabb célkitûzése három
pillérben foglalható össze: az egyik az ország versenyképessége, a má-
sik a felzárkóztatás, a kohézió, az összetartó társadalom, a harmadik a
biztonság. A három nagy pillér alatt hat specifikus célt fogalmazott
meg. Ha azt gondoljuk, hogy Magyarországnak hosszú távon verseny-
képes országgá kell válni, akkor a forrásrendszert át kell alakítani úgy,
hogy a tudás és az egészség legyen a legfontosabb befektetési terület.
A tervben szerepel a nagy sebességû vasút és a gyorsforgalmú útháló-
zat. Az utóbbi hónapok tanulsága szerint nálunk a spanyol példa került
elõtérbe. Õk úgy használták fel az európai forrásokat és saját állami
beruházásaikat, hogy abból egy erõteljes, önfejlõdõ és növekvõ  gazda-
ság jött létre, komoly húzóágazattal, élén az építõiparral, mögötte a
kis- és középvállalkozások sokaságával. Ma Spanyolország az egyik
legerõteljesebb tõke exportáló ország, kíváló szervezési képességgel.
Egy kérdésre válaszolva a miniszter elmondta, hogy Kanizsát jelentõs,
geopolitikai erõforrásnak érzik, csak ezeket a lehetõségeket le kell tud-
ni fordítani hétköznapi fejlesztési igényekre. A második NFT. április
végére társadalmi egyeztetésre kerül, június elején pedig a Parlament
elé. A célok megvalósítására 2007-2013. között nyolc milliárd forint
érkezhet támogatásként az országba, s ezt az összeget meg lehet dup-
lázni a saját mûködõ tõkénkkel, mint ahogy az íreknek sikerült. 

Litter Nándor polgármester kérdésre válaszolva elmondta, városunk
két nagy programmal pályázik a második fejlesztési tervben: az egyik
a térségi csatornázás közel 10 milliárd forintos projektje, a másik a
megújuló energiák mintavárosa Nagykanizsa projekt. 

– Bakonyi –

A VIDÉK ÉS A NEMZETI
FEJLESZTÉSI TERV

GRATULÁLUNK!

A Zsigmondy-Széchenyi SZKI,
a Zala Megyei Vállalkozásfejlesz-
tési Alapítvány és a Pannon Fa- és
Bútoripari Klaszter közös szerve-
zésében a múlt héten Megújuló
energiaforrások a kistérség-fejlesz-
tésében címmel szemináriumra és
workshopra került sor az oktatási
intézmény Erdész utcai gyakorló-
telepén. Fontos hogy a környezet
védelme érdekében mind jobban
megismerjük a megújuló energia-
forrásokat, illetve, hogy a képzés
szereplõi, a gyakorlati felhasználók
kicserélhessék e témában megszer-
zett tapasztalataikat. 

MEGÚJULÓ
ENERGIA
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A sajtószabadság számomra nem jelent sem többet, sem kevesebbet,
mint az igazságot. Az igazságot, melyet manapság gyakran megpróbál-
nak elfedni, elferdíteni. Az embereknek világos, érthetõ beszédre van
szükségük, nem körmönfont politikai nyilatkozatokra, jogi csûrcsava-
rokra. A szabad sajtó leránthatja a leplet a hazugokról, a képmutatók-
ról, a dilettánsokról. Ez persze nem mindig népszerû dolog, sõt ma már
ott tartunk, hogy egyesek a médiát teszik felelõssé a problémákért.

Több mint 10 éve már, hogy az egyik akkori önkormányzati képvise-

lõvel vitába keveredtem a helyi sajtó állapotáról. Arról próbáltam õt

meggyõzni, hogy képzett szakemberekkel kellene megerõsíteni a szer-

kesztõségeket. Válasza tömör és megdöbbentõ volt: „Nekünk ez is jó !”

E történetnek elsõ látásra nem sok köze van a sajtószabadsághoz.

De ne tessék gyorsan ítélni !

Amikor a sajtó szabadságáról esik szó, ne a másfélszáz, vagy akár

20 évvel ezelõtti helyzetre gondoljunk. Ma már nincs politikus, aki

nyíltan vállalná, hogy korlátoz, vagy éppen utasít egy szerkesztõt, új-

ságírót. Ezek a „durva”eszközök eltûntek, de vannak puhábbak. 

Magam a sajtó szabadságának korlátozását látom abban, ha képzett,

erõs szakmai háttérrel rendelkezõ, s ezért nehezen befolyásolható új-

ságírók helyett bizonytalan tudású, egzisztenciálisan kiszolgáltatott „új-

ságírók” képviselik a helyi nyilvánosságot. Az sem nyugtat meg, hogy a

helyi lap, tv, rádió mûködése az önkormányzat döntésétõl függ. A sajtó-

szabadság önként vállalt korlátozása az, ha a szerkesztõ a jövõ évi költ-

ségvetési támogatásra, vagy éppen saját állására gondolva tartja kor-

dában tollát, mikrofonját. De az is sérti a sajtó szabadságát, hogy a po-

litikusok – vélt vagy valós sérelmeikre emlékezve – megválogatják, hogy

kinek nyilatkoznak, s kinek nem. Nem is gondolnak arra, hogy az õ fele-

lõsségük a kedvencek mellett a számukra kevésbé kedves médium olva-

sóival, nézõivel szemben is létezik. A nyilvánosság korlátozásának, a

sajtószabadság elleni cselekedetnek tartom azt is, amikor az újságírót

„ez még (most) nem aktuális” válasszal utasítja el a kérdezett. 

De ne gondolja senki, hogy csak a másik oldalban találok hibát! Mi,

újságírók is hibásak vagyunk akkor, amikor az olvasót magára hagy-

juk a hírekkel! A helyi sajtóból ma teljesen hiányzik az elemzõ, magya-

rázó, összefüggéseket keresõ írás, rádiós-televíziós jegyzet. Meggyõz-

tük magunkat arról, hogy nekünk elég a különbözõ nézeteket, vélemé-

nyeket egymás mellé tennünk, s a következtetések levonása már az ol-

vasó, nézõ, hallgató dolga. Mikrofonná, kamerává, diktafonná váltunk,

ami csak közvetít, de nem magyaráz, nem segít az eligazodásban. 

A politikusok nem fognak megváltozni. Nekünk kellene. Remélem

lesz hozzá bátorságunk !

Molnár László

A világon:
– A világ legszabadabbnak mondott sajtója válsággal küzd. A

Watergate botránnyal csúcspontjára jutott tényfeltáró újságírás szinte
teljesen megszûnt. Nagy leleplezõ írás már régóta nincs, a kisebbek
pedig többnyire a bíróságon folytatódnak.  Persze az alperes mindig a
sajtó, és nem a leleplezett. Nem a vállalkozó, kitartó munkával minden
információt begyûjtõ újságírók hiányoznak. A tényfeltárást jogilag be-
kerítették. Ma már minden leírt szó azzal fenyeget, hogy azt majd bíró-
ság elõtt is meg kell védeni. 

Egyéni szabadságot védõ, egyre szaporodó jogszabály-rengeteg és

sajtó, szabadság?

Egy országban:
– Gabriel García Marquez dokumentumregényében az „Egy ember-

rablás történetében” szinte minden fontosabb jelenséggel találkozunk a
sajtó, elsõsorban a televíziók tevékenységét illetõen. Híradásokban
közvetítenek az elrablottak és családtagjaik között, üzeneteket külde-
nek, mozgósítanak a túszok kiszabadításáért. Mintha a televízió hatal-
ma nagyobb lenne bármilyen hadseregnél, államhatalomnál. Pedig Ko-
lumbiában a televíziók csak közvetítettek - kéréseket, szándékokat, vé-
leményeket. A sajtó eszköz volt egy drámai történetben. 

Vajon válhat-e önálló hatalommá az, aki közvetítésre szerzõdött? 

Egy városban:
– Tízemeletes beton-lakóház. A karácsonyi ünnepek alatt napokig,

óramûpontossággal csapódott a falnak a pár nappal elõbb felszerelt, de
még nem teljesen rögzített reklámtábla. Lakossági panasz érkezik a
szerkesztõségbe: Ki engedélyezte közvetlenül az ünnepek elõtt a mun-
kát, hogyan lebeghet tíz emelet magasban napokig a nagyméretû rek-
lámtábla? Hivatalos válasz: Ez egyedi államigazgatási ügy, a sajtónak
semmiféle felvilágosítás nem jár. Abban a házban többen laknak, mint
egy közepes zalai faluban. 300 ember, percenként döngõ ünnepe tény-
leg egyedi államigazgatási eljárás?

Egy  szerkesztõségben:
– Mint régen a vendéglátóiparban a káló, ma ugyanez a sajtóperekre

elkülönített összeg a tõkeerõs újságoknál, televízióknál. 
Vajon ez a szabadság ára?

-naim-

KANIZSAI KOLLÉGÁINK VALLJÁK:

NÉHÁNY, MÉG NEM TELJES
ÕRLÉSÛ GONDOLAT-CSÍRA
A TÉVÉ SZABADSÁGÁRÓL:

A sajtószabadság számomra azt
jelenti, hogy tényeket és pontos
információkat közöljünk. Ez talán
közhelyesen hangzik, de valóban
errõl szól az egész magyar sajtó.
Talán ezért is írták fel forradalmá-
rok akkoriban a 12 pont között, el-
sõként: legyen szabad a sajtó. Az-
óta hatalmasat fordult a világ,
megjelentek a modern kor vívmá-
nyai a televízió, rádió, az internet.
A hitelességnek azonban minden-
hol meg kell jelennie. Legyen szó
a sajtó bármely formájáról, ha szí-
nesebb, érdekesebb, sztárpletyká-
ról szóló bulvár hírek és tudósítá-
sok is azok. Nem lehet híreket ki-
találni, néhány emberi gesztusból
félreérthetõ következtetéseket le-
vonni, csak azért, hogy megtöltsük
a szabad helyeket. Mindennek utá-
na kell járni alaposan, akár több-
ször is csak így lehet színvonala-
san tájékoztatni az olvasókat. 

Saját szûkebb pátriánkban érzé-
sem szerint nincsen különösebb baj
a sajtószabadsággal. A munkánknak
persze vannak korlátai: hogy mirõl,
mennyit és mikor írhatunk, arra ha-
tással van többek közt a fõnökünk
véleménye, az aznapi hirdetések
mérete, saját tehetségünk és pillanat-
nyi formánk, az érintettek „lobbyte-
vékenysége”, s persze az olvasók ér-
deklõdése is – ám ezek egyike sem
tartozik a cenzúra-kategóriába. A
sajtószabadság számunkra létezõ
dolog, mindennapi valóság, melyet
nem megszerezni kell, hanem meg-
tartani, avagy élni vele. Ez sem kön-
nyû, sõt: amikor az elõdök kiharcol-
ták az írás szabadságát, nem sokkal
tettek nagyobbat, mint ha nekünk si-
kerül – felelõsen gazdálkodva vele –
megõrizni azt. Amikor a szóláshoz
még bátorság kellett, kincs volt egy
újság minden szava. Vajon mi is tu-
dunk ilyen értékeset írni? 

Varga Andor:Benedek Bálint:

Litter Tímea:

Pásztor András:

A sajtószabadság? A zengzetes eszméket félredobva számomra el-
sõsorban saját szabadságomat jelenti. Az írás adta szabadsággal segít-
hetek ismertséget szerezni tehetséges fiataloknak - szárnybontogató
verselõknek, elsõkoncertes zenészpalántáknak, debütáló ifjú képzõmû-
vészeknek. Ám mégis akkor vagyok a legboldogabb, ha a nyilvánosság
erejének köszönhetõen egy-egy elesett, rászoruló, hátrányos helyzetû,
avagy beteg ember felé nyúlnak segítõ kezek. S ha csak pár röpke
percre is, de életük borús egén felcsillanhat a napsugár.
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A Zala Megye Napja alkalmá-
ból tartott január 28-i Ünnepi
Megyei Közgyûlésen a Zala Me-
gyei Sajtódíjat Kelemen Valéria,
a Zalai Hírlap kanizsai újságírója
vehette át a Dél-Zala települései-
nek tárgyilagos, hiteles bemutatá-
sáért, a térség polgármestereivel
és civil szerve-
zeteivel kialakí-
tott eredményes
kapcsolatáért. A
Magyar Sajtó
Napja alkalmá-
ból készült be-
szélgetésünk a
kanizsai díjazot-
tal, kinek szer-
k e s z t õ s é g ü n k
ezúton is gratu-
lál.

– Hogyan ke-
rültél a pályára?

– Szülõváro-
somban, Kapos-
váron jártam testnevelés-pegadó-
gia szakra, s bár már akkor íro-
gattam a fõiskolai lapba, mégsem
gondoltam volna, hogy egyszer ez
lesz a hivatásom. Tíz évig tanítot-
tam egy általános iskolában,
majd amikor a gyes alatt a csalá-
dommal Salgótarjánba kerültem,
a Nógrádi Krónika külsõs mun-
katársa lettem. Nyolc éve költöz-
tünk Nagykanizsára, azóta dolgo-
zom újságíróként a Zalai Hírlap-
nál, amit máig örömmel csinálok,
s nagy megtiszteltetésnek tartok.

– Az újságírás mely területéhez
vonzódsz leginkább?

– Mivel sportos beállítottságú
vagyok, eleinte fõként sport anya-
gokat írtam, aztán kiderült, van-
nak más rovatok is, így már szí-
vesen dolgozom más oldalakra,
legyen az kultúra, gazdaság vagy
éppen hitvilág. A nagy kedven-
cem azért továbbra is a sport,
amihez idõközben felzárkózott a
Dél-Zala oldal is, mivel egyszerû-
en imádok írni a falusi embereket
leginkább érdeklõ és érintõ dol-
gokról. S noha mindig is város-
ban éltem, a vidéki életforma
meglehetõsen közel áll hozzám,
amit - remélem - éreznek rajtam
azok is, akikrõl írok. Az iskolai és

hitéletrõl, a kulturális és civil
szervezetek tevékenységérõl, a
különféle konferenciákról és ren-
dezvényekrõl éppúgy szívesen tu-
dósítok, mint a sportesemények-
rõl, talán csak az önkormányzati-
ság és a politika az, ami kissé tá-
vol áll tõlem.

– Nagykani-
zsa vonatko-
zásában mely
témákat tar-
tasz kiemel-
ten fontos-
nak?
– A munka-
helyteremtés
központi kér-
dés, amirõl
nem elég csak
beszélni, ten-
ni is kell érte.
Úgy gondo-
lom, hogy az
elõbbre lépés

érdekében felül kéne emelkedni a
pártérdekeken, mert bizonyos cé-
lokért csakis összefogással lehet
eredményt elérni. Nagyon jó,
hogy városunk fõiskolája mind
nagyobb elismerésnek örvend,
ugyanakkor szomorúsággal tölt
el, hogy a város ezer sebbõl vérzõ
sportéletébe is mindinkább befér-
kõzik a politika. Egy-egy sportág,
illetve klub önkormányzati támo-
gatásában is a pártérdekek játsz-
szák a fõszerepet, a koncepciót-
lanság lépten-nyomon tetten ér-
hetõ.

– Mit jelent számodra a Zala
Megye Napján kapott elismerés?

– Számomra nagy meglepetés
volt a Zala Megyei Közgyûléstõl
kapott Sajtódíj, váratlanul ért,
hisz' nem is számítottam rá. Nem
gondolom, hogy különb lennék
másoknál, tisztességgel teszem a
dolgom, mint még oly sok kollé-
gám. Annak nagyon örülök, hogy
munkámmal kapcsolatban a tár-
gyilagosság és a hitelesség szere-
pel az indoklásban, mert úgy vé-
lem, hogy e két dolog a mi szak-
mánkban nélkülözhetetlen. Ez-
úton is szeretnék köszönetet mon-
dani mindazoknak, akik méltónak
találtak a Zala Megyei Sajtódíjra.

A Zala Megyei Sajtónap alkalmából baráti beszélgetésre és fogadásra
hívta március 9-én a zalai sajtó képviselõit Kiss Bódog Zoltán, a Zala
Megyei Közgyûlés elnöke. A rendezvény helyszíne, az alapításának 10.
évfordulóját ünneplõ keszthelyi Család Általános Iskola és Alapfokú Mû-
vészeti Iskola volt. Keszey Tivadar, a magániskola igazgatója fogadta a
vendégeket, majd az intézmény bemutatása, valamint a tanulók kulturális
mûsora után házias, a szülõk által készített étkeket szolgáltak fel az ün-
nepségen megjelenteknek. Pohárköszöntõjében Kiss Bódog Zoltán hang-
súlyozta: fontos a megye vezetése számára, hogy az az elképzelés, és ten-
ni akarás, ami motiválja törekvéseiket, és ma már látványos eredményeik
is vannak, a sajtón keresztül eljusson a 298 ezer zalai állampolgárhoz. 

A Magyar Sajtó Napja alkalmából a város önkormányzata nevében
Litter Nándor polgármester és Röst János alpolgármester köszöntötte a
sajtó kanizsai munkatársait március 11-én reggel, a Honvéd Kaszinó-
ban megrendezett ünnepségen. A polgármester a jelenlévõk tevékeny-
ségét megköszönve, azt kívánta, hogy munkálkodjanak együtt Nagyka-
nizsa fejlõdéséért, és egy Petõfi idézettel ellátott levelet adott át min-
denkinek: „Ma született a magyar szabadság, mert ma esett le a
sajtórul a bilincs... Ezzel köszöntelek, ez legyen útravalód az életben.
Élj boldogul!... nem kívánom, hogy ne találkozzál vészekkel pályádon,
mert az örökké nyugodt élet félhalál, de legyen mindig férfierõd a vé-
szeken diadalmaskodni!” A polgármester köszöntõjét követõen Luif
Ibolya, a Kanizsa Dél-Zalai Hetilap ügyvezetõ-fõszerkesztõje felolvas-
ta annak a dolgozónak a nevét, akit a hetilap újságíró közössége a tit-
kos szavazás alapján, az elõzõ esztendõ legjobb munkatársának gon-
dolt. Két dolgozó egyenlõ szavazatot ért el, így a fõszerkesztõi döntés
értelmében Bakonyi Erzsébet vette át a 2004-es esztendõ legjobb Kani-
zsa-újságos dolgozójaként, a régi újságírást jelképezõ arany pergamen
tekercset. A másik dolgozónak, Tóth Tihamérnénak is kijárt a taps, hi-
szen õ  már tavaly megkapta az aranymedált.

A MEGYEI ÜNNEPENDél-Zala településeinek tárgyilagos, hiteles bemutatásáért, a tér-

ség polgármestereivel és civil szervezeteivel kialakított eredményes

kapcsolatáért Zala Megyei Sajtódíjat adományozott a Zala Megyei

Közgyûlés Kelemen Valériának, a Zalai Hírlap újságírójának. 

SAJTÓDÍJ A HITELESSÉGÉRT

VÁROSI TISZTELGÉS 
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A 2004. évi XXIX. törvény 141-143. § - aiban foglaltak végrehaj-
tására a város lakosságának a közérdeket érintõ, nem személyes jel-
legû kérelmei, panaszai és bejelentései (a továbbiakban: bejelentés)
szervezett módon kerülnek elbírálásra. 

Bejelentést lehet tenni a város üzemeltetésével, a polgármesteri
hivatallal, a szûkebb lakókörnyezettel, önkormányzati intézmény
vagy más szervezet mûködésével kapcsolatban a 06-80/200-848-as
üzenetrögzítõre kapcsolt zöld számon, Nagykanizsa Megyei Jogú
Város polgármesterének, alpolgármesterének, jegyzõjének címezve a
Polgármesteri Hivatal 8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. címén, 

– bokan_peter@nagykanizsa.hu, 
– vargaeva@nagykanizsa.hu, 
– bodzai_tiborne@nagykanizsa.hu, 
– fehérvölgyiszabolcs@nagykanizsa.hu e-mail címeken. 
A törvény vonatkozó részei megtalálhatók: a www.nagykanizsa.hu 

TÁJÉKOZTATÓ KÖZÉRDEKÛ PANASZ 
BEJELENTÉSÉRÕL

� A Tüdõgondozó szakrendelés 2005. március 24-tõl az „E"
épület földszintjén mûködik a korábbi rendelési idõ szerint, március
22-23-án a rendelés költözés miatt szünetel.

� A Bõr-és nemibeteg-gondozó szakrendelés március 29-étõl
áll betegeink rendelkezésére a felújított épületben változatlan rende-
lési idõ mellett. A rendelés március 25-én szünetel.

� A fizioterápia, a reumatológiai szakrendelés, a PCP gondozó
2005. március 21-tõl kezdi meg az új épületben mûködését.

Az új épület bejárata a Kossuth tér felõl (vasúti híd mellett).
Új telefonszámaink: Szakrendeléseink a kórházi telefonközponton

keresztül (93-502-000) az alábbi mellékeken lesznek elérhetõk: 
� fizioterápia: 2143, � tüdõgondozó: 2136, 
� bõr-és nemibeteg gondozó: 2139
A költözés miatt elõforduló esetleges kényelmetlenségekért bete-

geink szíves megértését kérjük. 

A  KÓRHÁZ „E" ÉPÜLETÉNEK 
FELÚJÍTÁSA BEFEJEZÕDÖTT 

A Dél-Zalai Civil Fórum Egyesület szervezésében osztrák-magyar
nemzetközi workshop konferenciára került sor csütörtökön a Halis Ist-
ván Városi Könyvtárban. A program – mely egy hét találkozóból álló
sorozat elsõ eseménye volt – a Határon átnyúló turizmusfejlesztési há-
lózatok címet viselõ osztrák-magyar Phare CBC pályázat projektjének,
a Pannonhát Tájpark kialakításának a megvalósítását segíti elõ. A ren-
dezvény kulturális bemutatóval indudlt, majd a konferencia díszvendé-
ge, Litter Nándor polgármester megnyitó beszéde hangzott el, melyben
kiemelte a kistérség fejlõdése érdekében kibontakozó, a civil szerveze-
tekkel és vállalkozásokkal való kapcsolatok további erõsítésének fon-
tosságát. A program az osztrák pályázati partner, a természeti adottsá-
gaiban a nagykanizsai térséggel rendkívül nagy hasonlóságot mutató
Landseer Berge Naturpark bemutatásával folytatódott. A közép-bur-
genlandi natúrparkról a program szakértõje, Gerhard Schlögl tartott tá-
jékoztatót. A szakember szólt a natúrpark létrehozásának körülményei-
rõl, a natúrturizmus terén elért fejlesztési eredményekrõl, s megosztot-
ta eddig összegyûjtött szakmai tapasztalatait is a hallgatósággal. A ren-
dezvényt a Nemzeti Civil Alapprogram Nemzetközi Civil Kapcsolatok
és Európai Integráció Kollégiuma támogatta. 

Fontos esemény színhelye volt pénteken Nagyka-
nizsa, hiszen a Vasemberházban folytatott tárgyalá-
sokat Kolber István regionális fejlesztésekért és fel-
zárkóztatásért felelõs tárca nélküli miniszter, Davor
Cilic horvát államtitkár, Alfred Finz osztrák állam-
titkár és Franci Rakovec szlovén államtitkár. A
résztvevõ felek a határmenti kapcsolat tapasztalatai-
ról, a szorosabb régióközi együttmûködés kialakítá-
sáról, a négy ország határmenti területein a regioná-
lis fejlesztést érintõ kérdésekrõl tárgyalt, valamint
arról, hogy a pénzügyi keretek növelése érdekében
közösen lépnek fel.

– 2006-ig 22-23 milliárd forint áll a szomszédsági
programok rendelkezésére, ebbõl az érintett öt ma-
gyar megye (Gyõr-Moson-Sopron, Vas, Zala, So-
mogy és Baranya) mintegy nyolcmilliárd forintot tud
felhasználni, fõleg a gazdasági, a területfejlesztési, a
környezet- és természetvédelmi, valamint a kulturális
együttmûködés területén. 18 000 kilométer területet,
1,3 millió embert, az összes országot tekintve 8 mil-

lió embert érint – mondta Kolber István tárca nélküli
miniszter, majd kifejtette:  – Ausztria esetében a tu-
rizmus és a szolgáltatások, Szlovénia esetében a vi-
dékfejlesztés bõvítése, míg Horvátországot tekintve a
Drávához kötõdõ természeti erõforrások kiaknázásá-
ban, a stratégiai programok összehangolásában lát-
ja az együttmûködés bõvítését. 

A további egyeztetõ munkákat tartalmazó együtt-
mûködést jelenleg Magyarország, Ausztria, Horvát-
ország írta alá, Szlovénia két hét múlva írja alá a
szerzõdést. Ezen a napon 17 Horvát-Magyar Kísérleti
Kisprojekt indult útjára, közel 630 000 euró összeg-
ben. A Zrínyi Miklós Általános Iskola ,,Velünk élõ-
határon átnyúló-néphagyományok projektre 18 609
eurót nyert, melyben partner a Muraközi Vállalkozási
Központ. A Horvát Kisebbségi Önkormányzat
„Közös programok a Mura mentén” pályázatán 18
000 eurót nyert, fõ partnere az eszéki megyei kamara.
A határ menti borúti kapcsolatok erõsítésére a Zalai
Borút Egyesület 38 665 euró támogatást kapott. 

A Polgári Olvasókör megala-
kulásának 135. évfordulója alkal-
mából rendezett ünnepséget
szombaton a Móricz Mûvelõdési
Házban az Együtt Kiskanizsáért
Egyesület és a Kiskanizsai Polgá-
ri Olvasókör. Laki Gabriella nép-
dalcsokra után Horváth Jánosné,
az egyesület elnöke köszöntötte a
megjelenteket. Az olvasókör tör-
ténetét foglalta össze Tulman Gé-
za, a Hajgató Sándor nevéhez fû-
zõdõ 1870. március 13-i megala-
kulásától kezdve napjainkig. Az
ünnepi program a Kiskanizsához
kötõdõ  orvosok, egészségügyi
dolgozók köszöntésével folytató-
dott. A találkozó díszvendége a
kiskanizsai születésû dr. Kulcsár
Gyula egyetemi adjunktus, rákku-
tató. a Culevit feltalálója volt

OSZTRÁK-MAGYAR 
KONFERENCIA

HATÁRMENTI EGYÜTTMÛKÖDÉS

A Hevesi Sándor Mûvelõdési
Központban zajlott múlt csütörtö-
kön és pénteken az „Európai és
nemzeti stratégiák az etnikai ki-
sebbségek munkaerõ-piaci integ-
rációjára” címû szeminárium. Az
osztrák L&R Szociális Kutató In-
tézet és a Szövetségi, Gazdasági
és Munkaügyi Minisztérium, va-
lamint a Zala Megyei Munkaügyi
Központ közösen rendezett prog-
ramján 25-30 szakértõ vett részt a
két országból. A két nap elõadá-
sok hangzottak el többek között a
nemzeti foglalkoztatási stratégia
romákat érintõ különös kitételei-
rõl; a nagykanizsai Roma Köz-
pont mûködésérõl, eredményei-
rõl; az állami és civil szervezetek
lehetõségeirõl a romák számára
kialakított programokról itthon és
Európában; valamint városunk-
nak a romák élet-és lakhatási kö-
rülményeinek javítására kidolgo-
zott programjáról. Kósáné dr. Ko-
vács Magda, az Európai Parla-
ment képviselõje Az Európai
Unió társadalmi integrációs poli-
tikájáról, a roma évtized jelentõ-
ségérõl tartott elõadást pénteken.

– Több, de minõségi munkahely
létrejötte szükséges a versenyképes-
ség növeléséhez. Azok számára elér-
hetõvé tenni a minõségi munkahe-
lyet, akik kiszorultak, vagy eddig be
sem tudtak lépni a munkaerõpiacra
a megfelelõ tudás hiánya, szociális
hátrányuk vagy esetleges fogyaté-
kosságuk miatt – jelentette ki képvi-
selõnõ. Ezt követõen Teleki László
roma ügyekért felelõs politikai ál-
lamtitkár szólt a magyar kormány-
zati elhatározások megjelenésérõl a
Roma Évtized programban. 

MUNKAERÕPIACI
SZEMINÁRIUM

A 135. ÉV
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Tavaly Olvasóink már értesülhettek arról a nagyszabású beruházás-
ról, amelyet az AMNON Kft. indított el 2004-ben Sormáson. Sormás
község mellett, a 7-es út mentén található az a 37 hektáros terület,
amely az Elsõ Dél-Zalai Ipari és Innovációs Parknak ad otthont. A te-
rület kitûnõ földrajzi adottságokkal rendelkezik, ami mind a helyi,
mind a környezõ városokból, esetleg külföldrõl betelepülõ vállalkozá-
sok számára kiváló lehetõségeket biztosít. Nem szabad eltekintenünk
az épülõ M7-es autópálya közelségétõl sem, hiszen logisztikai szem-
pontból elhanyagolhatatlan a gyors, kiépített infrastruktúra. 

A 40 hektáros terület funkcióját tekintve két részre osztott, egyik
felén egy ipari szegmenst, másik felén pedig egy kereskedelmi-, gaz-
dasági  szegmenst alakítottunk ki.

A területen a legkisebb értékesítendõ terület 0,25 hektár, a legna-
gyobb a területi adottságoktól függõen alakítható, akár 10-12 hektár-
nyi területet is magába foglalhat. 

A Rendezési Terv alapján az ipari szegmens minimum 5000 m2-es
területen 50 százalékosan beépíthetõ, itt az építménymagasság 12
méter lehet, míg a kereskedelmi szegmensnél a minimálisan igényel-
hetõ 2500 m2-es területen 60 százalékos beépíthetõséggel és 9 méte-
res építménymagassággal lehet számolni.

A helyi vállalkozóknak rendkívül kedvezõ árakat tudunk biztosíta-
ni. Több konstrukciót is kidolgoztunk a felmerülõ igények kielégíté-
sére. Legújabb tervünk között szerepel egy kb. 800 m2-es Vállalko-
zói Inkubátorház létesítése a kis- és középvállalkozások létrejöttének
és mûködésének segítése céljából. Mindehhez pályázatok és saját erõ
útján kívánjuk megteremteni a szükséges forrást. Az inkubátor há-
zunk a betelepülõ kisvállalkozások számára biztosít a piacnál jóval
kedvezõbb áron irodai infrastruktúrát, az inkubátor csarnokban bé-
relhetõ üzemhelyiségekkel pedig a vállalkozások tevékenységét kí-
vánjuk megkönnyebbíteni. A Vállalkozói Inkubátorház létrehozásá-
val célunk elsõsorban olyan innovatív vállalkozásoknak lehetõséget
biztosítani, amelyek jelenleg nem rendelkeznek saját mûhelyekkel,
esetleg saját mûhelyüket kinõtték, illetve nem tudják bérelni a drága
helyiségeket, azaz mindenkinek, akinek vállalkozása fejlõdésre esé-
lyes, de egy rövid idõre még segítségre, „inkubálásra” van szüksége. 

A Sormási Önkormányzat megfelelõ partner az ipari park megva-
lósításához, rendkívül rugalmas és segítõkész, nyitott az új vállalko-
zók befogadására és támogatására.

Várjuk azon vállalkozók, vállalkozások jelentkezését, akik ipari
parkunkba, vagy inkubátorházunkba szívesen betelepülnének. 

A múlt hét elsõ felében rendezte meg a Quattro Mobili Bútorszalon-
ban szokásos tavaszi termékbemutatóját a Kanizsa Trend Kft, melyet
partnerei részérõl ezúttal is nagy várakozás elõzött meg. A hét második
felében – a már megszokott módon – nyílt napok keretében várták az
érdeklõdõket a bemutatóteremben. 

A vásár szlogenje – Design a mindennapokban – híven tükrözte a
cég törekvéseit: erre az alkalomra stílusos, a legújabb trendekkel össz-
hangban álló, a belföldi vevõk számára is elérhetõ andante modellek
várták a látogatókat. Huszonhat, többségében modern formavilágú an-
dante modell került bemutatásra, közöttük megtalálhatóak voltak olyan
- az elõzõ esztendõkben már sikeressé vált - modellek is, amelyeknek
hiányzó és keresett típusait - mint amilyen eddig a sarokelem, a lábtar-
tós fotel és az ágynemûtartó volt - a mind többfajta igénnyel jelentkezõ
vevõközönség kiszolgálása érdekében fejlesztettek tovább. A bútorbe-
mutatón a látogatók megismerkedhettek egy teljesen új bõrtípussal, a
CERVO-val is, mely úgy a tapintását, mint az esztétikai kidolgozását
tekintve minden bizonnyal sikeres lesz majd a vevõk körében.

Az elmúlt hét végén rendezték meg a Thúry SZKI éttermében a kis-
birtokok, kispincészetek borversenyét. A programot a Nagykanizsai
Hegyközség, a Nagykanizsa Megyei Jogú Város és a Volksbank nagy-
kanizsai fiókja támogatta, míg fõvédnöke a Magyar Szõlõ- és Borkultúra
Kht volt. A nemes nedûk versenyeztetése mellett a program hagyomá-
nyos eleme volt, hogy  a Nagykanizsai Hegyközség közigazgatási terüle-
térõl származó borminták a Város Fehérbora és a Város Vörösbora cí-
mért is vetélkedtek. A borverseny igazgatója Förhénci Horváth Gyula,

borászati igazgatója Kulka Gábor, míg a zsûri elnöke Zilai Zoltán volt. 
– Nyolcvanhárom borminta érkezett, összesen öt borvidékrõl. A Ba-

laton-felvidékrõl, a Csopaki, a Badacsonyi és a Balaton-melléke borvi-

dék képviseltette magát a mi vidékünk mellett az idei versenyen.  Az

összes nevezett minta körülbelül fele kanizsai bor, negyede a borvidék

más hegyközségeibõl érkezett, és a maradék negyed az elõbb felsorolt

vidékekrõl – mondja Förhénci Horváth Gyula, a hegyközség elnöke.
– Hogyan lehet a borászat jövedelemtermelõ ágazat a mi vidékünkön is?
– Két piaci lehetõség van a termelõk elõtt. Az egyik, hogy akár kis-

csoportosan, akár nagyobb létszámban szövetkeznek az értékesítésre,

beszerzésre. A másik a borturizmusban rejlik. Ez a vidék az ezerarcú-

ságával válhat versenyképessé. Ma már Magyarországon is kialakult

egy olyan réteg, amelynek tagjai kezükbe veszik a borturisztikai zseb-

könyvet, útra kelnek, járják az országot. Az elsõ a megfelelõ színvonalú

termelés, olyan bort kell készíteni, amely korrekt technológiailag, ám

valamiben eltér a többitõl. Meg kell találni a borvidék arculatát. Ha a

borász egyénisége nem jön vissza egy borból, akkor az, bár legyen

technológiailag teljesen tiszta, tökéletes, csak egy a sok közül. Ha a tu-

datosság és az egyéniség látszik egy borban, akkor azt a szakemberek

és a közönség egyaránt örömmel, elismeréssel fogadják. 

– dé –

Keresik a betelepülõket az ipari parkba és az inkubátor házba

SORMÁS – ELSÕ DÉL-ZALAI 
IPARI ÉS INNOVÁCIÓS PARK

AMNON Kft. – Böszörményi Beáta, Gyarmati András
8900 Zalaegerszeg, Ady E. u. 25.

Tel.: 06 92/330 305; 06 30 247 0176 

DESIGN A MINDENNAPOKBAN BOR ÉS GAZDASÁG
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A Horvát Kisebbségi Önkormányzat képviseletében került 2002.
õszén a képviselõtestületbe Vargovics Józsefné. Arra kértük õt, ossza
meg velünk gondolatait úgy a testület, mint a Szociális és Egészség-
ügyi Bizottság – melynek õ is tagja – munkájáról.

– A képviselõtestületben független képviselõként dolgozom, ezen mun-
ka iránt az érdeklõdésemet elsõdlegesen az keltette fel, miként lehet mi-
nél többet tenni annak érdekében, hogy a városunkban lakók jól, jobban
érezzék magukat, minél elégedettebbek legyenek. Aztán amikor az ember
képviselõként ezt a munkát elkezdi, akkor lát igazán bele abba, hogy va-
lójában hány olyan terület mutatkozik, ahol pótolandó feladatok vannak,
illetve abba is, hogy a megoldások terén mennyi korlát mutatkozik. A ko-
rábbi ciklussal történõ összevetésben azt mondhatom, hogy a felvetõdõ
problémák kezelése rugalmasabban történik, a közgyûlés elé kerülõ té-
mák megtárgyalása gördülékenyebben zajlik, jobban kézben tartott a
megbeszélések irányítása. Mindez a döntéshozatal eredményességét
szolgálja. A közgyûlés elé kerülõ kérdéskörök, problémák a megtárgya-
lásuk során értelemszerûen kiszolgáltatottak a különbözõ politikai nézõ-
pontot képviselõ álláspontoknak, ez azonban nem ront azon, hogy a vá-
ros és az itt élõk érdekeit szolgáljuk. 

– Milyennek látja a Szociális és Egészségügyi Bizottság munkáját?
– Ez az a bizottság, ahol a megélhetési, környezeti, ellátottsági ne-

hézségek leginkább kiütköznek. Az itt kezelt problémák anyagilag ne-
héz, vagy igazán rossz helyzetben lévõket, szegénységgel, megélhetés-
sel, lakásproblémákkal küszködõket érintenek. Kezelésükhöz, megérté-
sükhöz nélkülözhetetlen az ember szociális érzékenysége. A bizottsági
munkánknál a megoldások keresése során mindig szempontunk az ará-
nyosság, korlátot anyagi lehetõségeink szabnak. Minden esetben, min-
den ügy és esemény egyedi megvizsgálása mellett döntünk, és a rendel-
kezésre álló lehetõségek közül az érintett részére a legkedvezõbben.

Fontos terület a szociális hálózat is. A szociális intézmények, otthonok
fõként az idõs korukra nehéz körülmények közé került emberek részére
próbálnak biztonságot, megfelelõ ellátást, elhelyezést nyújtani. Egyéb
egészségügyi szolgáltatást végzõ intézmények mûködési feltételei terén
is igyekszünk az optimális lehetõségek biztosítására.

– A város jelenlegi helyzetében Ön szerint melyek a közgyûlés leg-
fontosabb feladatai?

– Legégetõbb problémaként a munkahelyteremtés kezelendõ. Megol-
dása csak távolról tûnik egyszerûnek. Itt egy összetett, sok tényezõtõl
függõ, számtalan befolyásoló elemet magán viselõ dologgal állunk
szemben. A tervekkel, elgondolásokkal és a döntésekkel a munkahely-
teremtésekhez vezetõ utat kell megtalálni. Megteremteni a lehetõséget
ahhoz, hogy a lakosság e problémával érintett rétegeinek helyzete ja-
vuljon, javulhasson. Fontos feladat az iskoláinkat befejezõ fiatalok
foglalkoztatásának, megélhetésének biztosítása a városban, vagy a vá-
roskörnyéken, mert tudni kell, hogy ennek hiányában egy értékes és ér-
téket teremtõ munkaerõt veszíthetünk el.

– Képviselõként mely területen, területeken van a legtöbb lehetõsé-
ge a nagykanizsaiak érdekeit képviselni? 

– Mint a HKÖ elnöke is kiemelten kezelem a kanizsai horvátok kép-
viseletét. Szívesen állok a Horvátországban vállalkozni szándékozók
rendelkezésére kapcsolataimmal. Ugyanígy az intézmények, civil szer-
vezetek rendelkezésére is akkor, amikor társkapcsolatot keresnek akár
a határ közelében, akár távolabb. Szeretném hinni, hogy mi, kanizsai
horvátok értékeinkkel, eredményeinkkel hozzájárultunk ahhoz, hogy ez
év májusában Csáktornyán aláírásra kerül Nagykanizsa és Csáktornya
testvérvárosi kapcsolata. Egyrészrõl a nemzeti hagyomány õrzésének,
ápolásának, másrészrõl a közös európai jövõbe történõ beilleszkedés-
nek kapuja tárul ki ezáltal. 

A VÁROS ÉRDEKÉT SZEM ELÕTT TARTVA

Stróber Gábor, a 12-es körzet
képviselõje, beszélgetésünk elõtt
érkezett meg az Erdész utcai la-
kossági bejárásról. 

– Egy telefon társaság a Garai
utca után, átjátszó állomást kíván
telepíteni az Erdész utca 23. szám
alatti lakóépület tetejére. A lakók
egy része – akik ellenzik az odatele-
pítést –, akkor szerzett tudomást ró-
la, miután a közös képviselõ aláírt
egy szerzõdést. A tiltakozó hullám
260 aláírással indult el tavaly. A
fõépítész kezdeményezésére, a tár-
saság és a lakók között létrejött
egyeztetésen elhangzott, nem kíván-
ják a családtagjaikat sugárzásnak
kitenni, nézzenek más lehetõség
után. Az ügy annyira felkavarta az
indulatokat, hogy a város, talán az
országban elsõként, rendeletben
szabályozta az antenna építést.
Amikor a telefontársaság ezt meg-
tudta, a rendelet hatályba lépése
elõtt beadta a pályázatot, de olyan
címszóval, hogy Erdész utca 23.
Ipartelep. A megnevezés kételyeket
ébresztett bennem és a lakókban is,
mert a címzés az ott élõk megté-
vesztésének vehetõ. A mai bejárá-

son a lakók szintén hangot adtak a
kérésüknek, ismételten aláírásokat
adnak be a hivatal építési osztályá-
ra, és felkértek engem is, tegyem
meg a szükséges lépéseket az ön-
kormányzatnál. Senki nem vitatja,
szükség van a fejlesztésekre, de
nem a lakóközösség hátrányára.

– Ezen kívül, milyen napi
problémák érdeklik a lakosságot?

– Felmerült a gondok között,
hogy az õszi-téli idõszakban szük-
ség lenne a temetõ bejáratának ,
és a ravatalozótól leágazó utak
kivilágítására. Többen szóvá tet-
ték, ha elhunyt hozzátartozóik
sírjának a közelében temetés van,
a résztvevõk fellépnek a sírokra,
maguk után hagyva a nehezen
tisztítható agyagot, sárt.

– Mit lehetne tenni ez ellen?
– Az emberek önmegtartóztatás-

ára is szükség van, tudniuk kellene,
hogy másnak ne okozzanak kárt. A
temetések alkalmával, a temetkezé-
si vállalat alkalmazottai finoman fi-
gyelmeztethetnék õket, hiszen ilyen-
kor úgysem szólna vissza senki.
Visszatérve az elõbbi kérdéséhez, a
sportszeretõ közönség nagy vágya

teljesülne, ha a kihasználatlan bá-
nyászpályára vissza hoznák a focit.
Erre nem tudok semmi biztatót
mondani, nem az önkormányzat tu-
lajdonában van a pálya. A 20 mil-
lió forintos keret rendelkezésre áll,
ha valaki azt mondja, hoz ide egy
NB.II-es csapatot, akkor igénybe
veheti ezt az összeget. Országos vi-
szonyok között úgy lehet csapatot
indítani, ha játékjogot vásárol a vá-
ros, erre kilátás sincs, és évek tel-
nének el addig, míg az alsó szintrõl
az NB. II-ig eljut valaki.

– A kis híd megnyitásához is
kérik a segítségét!

– A választási programomban is
szerepelt a kis híd kérdése. Arra
tettem ígéretet, hogy felszínen tar-
tom a kérdést. A környéken lakók
használnák, de köztudott, egy híd,
vagy közúti átjáró létesítése ott
szükséges, ahol 80-100 méteren be-
lül nincs más megoldás a közleke-
désre. Itt pedig van, akár kelet-
vagy nyugati irányban. Az sem
mindegy, mekkora ráfordítás szük-
séges a híd megépítésére. Az EU
normáknak is meg kell felelni, és a
bekerülési költsége 10-20 millió fo-

rintot igényelne. A város jelenlegi
büdzséje ezt nem bírja el, ugyanis
amikor átvettük az önkormányzatot,
majdhogynem fizetésképtelenség
állt fenn. Egyik beadványomban
úgy fogalmaztam, funkciót kell adni
a sétakertnek, célszerû volna fej-
leszteni. Az ott lévõ focipálya és a
játszótér felújítását is szorgalma-
zom. A nagy hídtól a strandfürdõig
már elkészült az útfelújítás. Örven-
detes tény, hogy a sétakert
közeljövõbeni fejlesztéséhez 40 mil-
lió forint van betervezve. Ez is azt
mutatja, városunk fejlõdésnek in-
dult, és belátja a városvezetés,
nagy hangsúlyt kell fektetni az ilyen
közcélú parkokra. Remélem vissza-
nyeri régi varázsát a terület. Nem
tartom célszerûnek, hogy minden
rendezvényt az Erzsébet téren szer-
vezzenek meg. A fogadó óráimon
mindig elõkerül egy-egy járda,
vagy útfelújítás igénye. Égetõ prob-
léma az Alsótemplom és környéké-
nek rendbe tétele. A lakók kérik a
Zárda utca egyirányúsítását, vagy
szigorúbb ellenõrzését. Az ott par-
koló személygépkocsik a zöldöve-
zetbõl másfél métert elfoglalnak, és
károsítják, a 120 forintos parkolási
díj miatt.

A LAKOSSÁGOT A NAPI PROBLÉMÁK ÉRDEKLIK



NÕNAPI ÜNNEPSÉG
A Vasutas Mûvelõdési Házban

nõnapi ünnepséget tartott az Olaj-
ipari Nyugdíjas Klub.

TÁNCHÁZ
Délután ünnepi táncház várta a

fiatalokat a Batthyány Lajos
Gimnázium nagyaulájában.

MATEMATIKA 
EMLÉKVERSENY 

A március 15-i ünnepélyhez
kapcsolódva pénteken került sor a
kiskanizsai Általános Iskolában
az ifj. Popellár Jenõ matematika
emlékverseny eredményhirdetésé-
re. Eredmények: 5. osztály 1. hely
Soós András, 2.  Bedõ István
(mindketten Hevesi iskola), 3. a
péterfys Büki Nikolett. 6. osztály:
1. Bernát Emil (Péterfy), 2. B. Kis
Marcell (Bolyai) 3. Skoda Péter
(Hevesi) és Csente Tibor
(Péterfy). A hetedikeseknél: 1.
Horváth Szabolcs (Rozgonyi), 3.
Lengyeltóti Orsolya (Bolyai) és
Cser Tamás (Rozgonyi). A 8. osz-
tály  1. Tálosi András (Bolyai), 2.
Baticz Milán (Bolyai), 3. Nagy
Dávid (Kiskanizsa)

HETEDIK MÛVÉSZET 
A Halis István Városi Könyvtár

videotárának kincseibõl választva
a Szerelmes Shakespeare címû
amerikai filmet nézhették meg az
érdeklõdõk az intézményben.

WASS ALBERT EST
A Református Templomban a Ka-

nizsai Esték sorozat utolsó idei prog-
ramjaként Üzenet az otthoni hegyek-
nek címmel Wass Albert mûveibõl
készült színjátékot láthattak az érdek-
lõdõk, Kis Törek Ildikó és Varga Vil-
mos színmûvészek elõadásában. 

ZALAI GYERMEKEK MÛ-
VÉSZETI TALÁLKOZÓJA
Tizenkettedik alkalommal ren-

dezték meg a Hevesi Sándor Mû-
velõdési Központban a Zalai
Gyermekek Mûvészeti Találko-
zójának kistérségi bemutatóját. A
produkciók közül a következõ
szereplõk jutottak tovább a me-
gyei bemutatóra: Vers- és próza-
mondók: Szanics Annamária
(Murakeresztúr), Meggyes Melin-
da (Hevesi), Kupó Péter (Bat-
thyány Gimn.) Kirschlechuer Nó-
ra (Újudvar). Hangszeres zene
Kis ORFF Ütõegyüttes (Farkas
Ferenc Városi Zeneiskola), az
Aranymetszés-Péterfy Ált. Isk.
haladó citeracsoportja, Hosszú
Melinda (Batthyány). Énekesek:
a zalakomári Zöld erdõ ének-
együttes és Buvári Réka (Bolyai),
néptáncosok: a Bokréta Tánc-
együttes (Bolyai isk.) és a Roz-
maring Táncegyüttes (Kanizsa
Hagyományápoló Egyesület).
Modern tác kategória: Honvéd
Kaszinó Dance Show csoportja,
az Aranymetszés Alapfokú Mûvé-
szeti Iskola társastánc tanszaká-
nak latin formációja és a Honvéd
Kaszinó Swans Balett Csoportja
jutott tovább. Színjátszó csoport:
Zalakomári Általános Iskola
színjátszó csoportja valamint az
ÚJ-UDVARI Komédiások.

ÉREMBÖRZE
A Magyar Bélyeggyûjtõk és a

Magyar Éremgyûjtõk Nagykanizsai
Csoportjai rendezésében filatéliai és
numizmatikai találkozót tartottak a
Hevesi Sándor Mûvelõdési Köz-
pont emeleti csarnokában. A ren-
dezvény ideje alatt Mária Terézia
pénzverése  címmel kiállítás is várta
az érdeklõdõket. A tárlatot Sajni Jó-
zsef, az OKISB elnöke nyitotta meg.

ÜNNEPI MEGEMLÉKEZÉS
Az 1848-49-es forradalom és

szabadságharc tiszteletére rende-
zett megemlékezést a Nagykani-
zsai Polgári Egyesület a nemzeti
ünnep elõestéjén. Az ünnepség a

Deák téren, a Petõfi szobornál
vette kezdetét, ahol az egyházak
képviselõi szóltak az ünneplõ kö-
zönséghez, majd Cseresnyés Pé-
ter, a Fidesz Magyar Polgári Szö-
vetség országgyûlési képviselõje
mondott ünnepi beszédet. A sza-
valatokkal és dalokkal színesített

megemlékezésen ezt követõen a
résztvevõk valamennyien egy-
egy szál virágot helyeztek el a
szobor talapzatánál, majd a lovas
huszárokat követve együtt sétál-
tak el a Kossuth szoborhoz, ahol
az ünnepség rövid kulturális mû-
sor után koszorúzással zárult. 
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� 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

MÁRCIUS 11.

MÁRCIUS 9. 

MÁRCIUS 10.

MÁRCIUS 12.

MÁRCIUS 13.

MÁRCIUS 14.

A Városi Diákönkormányzat szervezésében ki mit tudon mérhették
össze felkészültségüket múlt hét elején a kanizsai diákok. A kulturális
bemutatón a legtöbb dobogós helyezést a Zsigmondy-Széchenyi SZKI
és a Zrínyi Miklós Általános Iskola tanulói érték el. A csoportok kö-
zött a Smiles Girls táncos-zenés produkciója lett az elsõ, az egyéni ka-
tegóriában az ugyancsak zsigmondys Metzger Beatrix saját versének
elmondásával bizonyult a legjobbnak, a zrínyis Azotei Amanda léphe-
tett a képzeletbeli dobogó középsõ fokára.

Az Oktatási Minisztérium megbízásából, a Nemzeti Szakképzési In-
tézet szervezésében a Zsigmondy-Széchenyi SZKI rendezte az asztalos
és kárpitos szakmák 2004/05. évi Szakma Kiváló Tanulója Verseny
döntõjét. A szerdai program az ünnepélyes megnyitóval telt, a verse-
nyek másnap kezdõdtek. Az asztalos gyakorlati versenynek a Petõfi ut-
cai tanmûhely adott otthont, míg a kárpitosok a Kanizsa Trend telepén
mérhették össze tudásukat. A kollégiumban elköltött ebédet követõen
kezdõdtek a szóbeli vizsgák, majd értékelés, és ismerkedés zárta a ver-
seny második napi programját. Az ünnepélyes eredményhirdetésre
pénteken került sor a Zsigmondy-Széchenyi tornatermében. Míg a diá-
kok versenyeztek, addig kísérõik szakmai szempontból is értékes elõ-
adást hallgathattak meg, és fakultatív programként ellátogathattak a
Kanizsa Trendbe. 

CSÚCS KÁRPITOSOK, ASZTALOSOK

KANIZSAI KI MIT TUD?

A Nagykanizsai kistérséghez tartozó 27 település a Nagykanizsa Kis-
térség Többcélú Társulás gesztorságával tavaly októberben sikeres pá-
lyázatot nyújtott be a Határon átnyúló turizmusfejlesztési hálózatok oszt-
rák-magyar Phare CBC kiírásra, így 252 ezer euró támogatást nyertek.

– A zalai tájra épülve megindul egy turisztikai fejlesztés. Huszonhét
település szövetkezett, minden településen más és más programelemek
valósulnak meg, de vannak közös elemek is. Feladatunk, hogy az oszt-
rák partnerrel, a Landseer Naturparkkal együtt sikeresen végigvigyük
a programot, amely alapot teremthet, hogy a jövõben más forrásból is
folytathassuk a turizmusfejlesztési programokat – mondta Litter Nán-
dor polgármester a csütörtöki sajtótájékoztatón. Burján Emese kistér-
ségi megbízott kifejtette: – Két fontos területe van a projektnek. Az
egyik a települések egyedi fejlesztései, a tájpark bútórainak kialakítása
információs táblarendszerek felállítása, erdei tanösvények kialakítása,
források kitisztítása-mindezt egységes arculattal. A másik a közös fej-
lesztések: a bakancsos, a kerékpáros, a szekeres és a lovas turizmus
megszervezése, a turisztikai kiadványok, térképek, honlap, turistautak
festése, osztrák-magyar turistajelzésfestõ gyermektábor meghirdetése.

PANNONHÁT TÁJPARK

A Humán Európa Szövetség szervezésében március 21-23. között
az ünnepek elõtti engedményes könyvvásár mellett mûveltségi
vetélkedõ indul a városban. A Halis István Városi Könyvtár
kávézójában lesznek hozzáférhetõk a tesztek, amelynek kitöltésével
a legjobbak könyvjutalomban részesülnek majd. A tesztben
egyaránt szerepelnek általános mûveltségi kérdések és városis-
mereti, honismereti kérdések is. 

SZELLEMI FELFRISSÜLÉS
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POHARAK
– Több mint száz korsó, pohár van már a fér-

jem gyûjteményében. Sokat utazunk az ország-

határokon belül, és azon túl, s amerre csak já-

runk, mindenhonnan hozunk magunkkal emléket

– meséli Hegedûs Csaba felesége, aki külföldi
útján lévõ férjét helyettesítette a megnyitóján.

– Használják ezeket a tárgyakat?
– Nem, ezek teljesen használaton kívüli tár-

gyak. Külön üvegszekrényekben tároljuk õket.

Csak a lakás befogadóképessége szab határt

a gyûjtemény növekedésének. 
– Csoportosítják a szerzeményeket?
– Természetesen. Ország szerint is csopor-

tosítunk, hiszen vannak olyan országok, ahon-

nan többfajta poharat hoztunk, és van egyfaj-

ta, ha úgy tetszik fajtánkénti csoportosítás is.

KUPÁK
– 1957. óta gyûjtöm a söröskupákat, korsó-

kat. Egykor a Sörgyár termelési vezetõje vol-

tam – meséli gyûjteménye születésérõl
Bajnóczi Sándor. – Kanizsai emlékként egy

pohárral kezdtem, és csak aztán jöttek a

korsók, amelyek emlékül, és nem használati

céllal készültek. Szinte mindhez kötõdik egy-

egy szép élmény. Sokfelé jártam, tanulmány-

úton, képzésen, gyárlátogatáson, és ott a

kollégáktól ezeket kaptam.

– Hány darabból áll a gyûjtemény?
– Itt közel negyven lett kiállítva, de otthon is

van még jó néhány. Ezek mind dísztárgyak, ott-

hon olyanok is vannak, amelyek valamikor

használatban voltak. 

– Van-e különlegessége e korsóknak?

– Van bizony. Itt a tárlaton is látható a ka-

nizsai Sörgyár századik születésnapjára készí-

tett különlegesség, nagyon kevés darab ké-

szült belõle. Mellette látható a hatvanadik

születésnapomra kapott korsó, és itt van a

nyugdíjazásom emlékére készült kupa is. 

KUPAKOK
– A Sörgyárban dolgoztam segédmunkás-

ként, akkoriban kezdtem el a kupakok gyûjté-

sét. Amerre csak jártam, mindenütt figyeltem,

nincs-e valami újdonság, különlegesség a ku-

pakok között. Ha valami újat láttam, azonnal

megvettem, csak hogy az enyém lehessen. Apró

lépésenként szaporodott a gyûjtemény, amely-

nek gyarapításába ma már a fiam is besegít.  

– Hány kupakot gyûjtöttek össze?
– Három-négyszázféle lehet. A gyûjtemény

folyamatosan szaporodik, hiszen nap mint nap

jelennek meg új termékek, és ha netán vásárlás

közben fedezem fel, máris teszem a kosárba. 

– Csak fémkupakot gyûjt?
– Igen. A legbüszkébb talán az 1968-ban hoz-

zám került parafa betétes Kanizsasör-kupakra

vagyok. Nagyon vigyáztam rá, mert ebbõl kevés

van. Kupakjaim ajándékdobozokra, tároló do-

bozokra kerülnek, mint díszítõelemek. Sokan

megcsodálják, mások pénzt kínálnak érte – me-
sélte gyûjteményérõl Barsi László.

Dukát Éva

Március elején a HSMK felnõttklubjában az „én hobbim” sorozatában Bajnóczi

Sándor, Barsi László és Hegedûs Csaba gyûjteményébõl nyílt kiállítás. 

AZ ÉN HOBBIM

A Tavaszi Mûvészeti Fesztivál
programjaként, az Omega együttes
április 9-én 19.30 órakor koncertet
ad a Zsigmondy-Széchenyi SZKI
tornacsarnokában. A koncerttel
kapcsolatos tudnivalókról tartott
sajtótájékoztatót március 10-én
Kóbor János. Tavaly mintegy 80
ezer nézõ váltott jegyet koncertjei-
re. A siker hatására a legendás
rockcsapat tagjai felkeresik azokat
a városokat, ahová tavaly nem jut-
hattak el. A tavaszi nagy sorozat
két erdélyi ingyenes koncerttel ér
véget a marosvásárhelyi stadion-
ban és Csíkszereda fõterén. Az
együttes iránt óriási az érdeklõdés,
meghívást kaptak a Felvidékrõl, a
Délvidékrõl, Lengyelország több
városából, Csehországból, Orosz-
országból és Németországból. A
hazai jegyár egységesen 5000 fo-
rint, nem változott a tavalyihoz
képest, és a világszínvonalú fény-
és hangtechnika is az Omegával
utazik. Az együttes elõ zenekará-
ban a Keresztes Ildikó Band és
Demeter György lép fel. 

Március 12-én, az ART EUphoria kiállítással
megnyílt a Tavaszi Mûvészeti Fesztivál. A fesztivál
szignáljának elhangzása után Papp Ferenc, a
HSMK igazgatója bemutatta vendégeit a kiállítás-
látogató közönségnek, majd Litter Nándor polgár-
mester mondott köszöntõt. Gerics Ferenc, a
Lendvai Galéria-múzeum igazgatója, ajánló szavai-
ban kiemelte: a kiállítás egy évvel ezelõtt jött létre,
a falakon 26 mûvész alkotása látható. Bízik benne,
hogy az alkotásoknak van üzenete, hiszen a képzõ-
mûvészet már korábban is a politika elõtt járt, a ha-
tárt búcsúztató szellemiség bennük volt, és örül an-
nak, hogy sokkal közelebb kerültek egymáshoz az
alkotók. A Lendvai Galéria Múzeum gyûjteményét
Lehota M. János esztéta mutatta be a hazai közön-
ségnek. Hat ország mûvészei vannak jelen – hang-
súlyozta –, akik számos különbözõ nézõpontot kép-

viselnek, és számos fikciót próbálnak meg valósá-

gossá tenni a szemünkben. 

Az est további programja a színházteremben foly-
tatódott Mága Zoltán világhírû hegedûmûvész, és az
Angyalok koncertjével, melyhez Teleki László, az
Ifjúsági, Családügyi, Szociális és Esélyegyenlõségi
Minisztérium roma ügyekért felelõs politikai állam-
titkára kívánt jó szórakozást. 

CSILLAGOK
ÚTJÁN

ART EUPHORIA ÉS MÁGA ZOLTÁN

Vátesz vagy posztimpresszio-
nista plein air-festõ? Csontváry
Kosztka Tivadar Napútjának stá-
ciói az iglói patikától a halhatat-
lansági címmel tart elõadást már-
cius 18-án pénteken, 18.30 órakor
Pap Gábor mûvészettörténész a
Piarista iskolában. 

CSONTVÁRYRÓL

A Hevesi Sándor Mûvelõdési
Központban a péntek esti jazz
klub vendége ezúttal a Pecek La-

katos Band volt. A rendezvény
vendége Maloschik Róbert, a Ma-
gyar Rádió jazz szerkesztõje volt.

PÉNTEK ESTI 
JAZZ KLUB A Honvéd Kaszinó Tükörter-

mében a Nessz-Jazz-Band kon-
certjén szórakozhattak a mûfajt
kedvelõk. Közremûködött  Nade-
ri Máté, Péter Tamás, Ódor Gá-
bor, Czupi Dániel, Onbódi Ger-
gõ, Béli Ádám, Bazsó Adrienn és
Takács Dániel. 

KONCERT
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Az elmúlt év tavaszán Gleisdorf városa, az EU bõvítése alkalmából test-
vérvárosai mûvészeinek részvételével nemzetközi képzõmûvészeti találko-
zót, alkotótábort szervezett. A táborba három kanizsai mûvészt, Ludvig Zol-

tánt, Stamler Lajost és Orosz Gergelyt is meghívták. Az ott készült alkotá-
sokból az EU csatlakozás ünnepi rendezvénysorozata keretében, 2004. ápri-
lis 30-án Ludvig Zoltán, az önkormányzat támogatásával kiállítást szervezett
a HSMK-ban. Gleisdorf város azt kezdeményezte, hogy 2005-ben Nagyka-
nizsa rendezze meg a folytatást. Ludvig Zoltán festõmûvész, a KORTÁRS
Mûvészetpártoló Alapítvány elnöke, a Ludvig Nemzetközi Mûvésztelep
szervezõje vállalta, hogy az önkormányzat támogatása esetén szakmai gaz-
dája lesz a rendezvénynek. Az I. Testvérvárosi Szimpózium március 13-án
nyitotta meg kapuit Kendlimajorban, Páli László birtokán. Megnyitó beszé-
dében Litter Nándor polgármester a kellemes hangulatot érzékelve megje-
gyezte, jó válasz ez mindazoknak a fanyalgóknak, akik már több alkalom-
mal megkérdezték, szükség van-e a testvérvárosi kapcsolatokra. Az egyhe-
tes képzõmûvészeti alkotótáborban Kazanlak, Gleisdorf, Saló, Kovászna és
Winterbach mûvészei vesznek részt a házigazdák mellett.  

A Rozgonyi Úti Általános Iskolában 14. éve hagyomány, hogy leg-
nagyobb epikus költõnk, Arany János születésének évfordulója alkal-
mából szavalóversenyt rendeznek. Az idén a felsõsöknek egy Arany
János és egy József Attila költeményt kellett elmondaniuk. A szavaló-
versenyt Czupi Gyula igazgató nyitotta meg március 10-én a Halis Ist-
ván Városi Könyvtárban, majd a rendezvény, a Rozgonyi iskolában
folytatódott. Tóth Miklós igazgató értékelésében elmondta: idén a tava-
lyinál többen, összesen 114-en vettek részt, közöttük 32 óvodással, a
színvonalas versengésen. Az óvodások között a legjobbakat megdi-
csérték, valamennyien ajándékcsomagot kaptak. Az 1-2. osztály közül:
1. Imrei Ariel (Hevesi iskola) 3-4. osztály: Karádi Dávid ( Zrínyi isko-
la). A felsõ osztályosok kategóriájában az elsõ helyezettek részt vesz-
nek április 11-én, a Zalaegerszegen megrendezésre kerülõ Megyei Jó-
zsef Attila Szavalóversenyen. Az 5-6. osztály 1.  Megyes Melinda (He-
vesi Iskola), 7-8. osztály 1.  Kupó Péter (Batthyány gimnázium). Vá-
ros környéki iskolák 5-6. osztály 1. Horváth Bálint (Újudvari Ált. Is-
kola). 7-8. osztály Balogh Ramóna, Murakeresztúri általános Iskola.

A Nemzeti Kulturális Alapprogramhoz hat pályázatot nyújtott be a
Halis István Városi Könyvtár. Pályázataik egyik központi témája a
könyvtári oktatási programok újraindítása.

– A 2002-2003-ban megvalósított Az Internet Mindenkié címmel

internet, számítógépes és könyvtári ismereteket adó tanfolyamsorozat

folytatásaként most a Nyílt Internet-Nyílt Könyvtár címû, hasonló te-

matikájú oktatási programra pályázunk, mely az oktatásnak egy min-

den eddiginél mobilisabb, az igényekhez alkalmazkodóbb oktatási for-

májában valósulna meg. Másik oktatási programunk "Kezünkben a vi-

lág" címmel a munkanélküli és pályakezdõ fiatalokat célozza meg egy

tanfolyammal, melyben minden olyan eljárást, technikát, forrást bemu-

tatna számukra, amely ma hozzáférhetõ a könyvtárban (például az

EURIODES-ket), s egyben a fiatalok segítségére lehet a munka világá-

ba lépéskor. Másik központi témánk a kistérségi könyvtári ellátás, mely

egy innovációs és egy konferenciapályázat tárgya – tudtuk meg Kar-

dos Ferenctõl, a könyvtár igazgatóhelyettesétõl.
A Halis évvel kapcsolatosan a Halis Évkönyv könyvtárszakmai ré-

szének létrehozására is pályáztak, valamint beadtak egy olyan innová-
ciós pályázatot is, amely a könyvtári szolgálat nehezen mérhetõ látha-
tatlan tõkéjének (szervezetei tõke, tudástõke, ügyféltõke) a mérésére
dolgozna ki módszereket. Terveik megvalósításához akkor is hozzálát
a könyvtár, ha a benyújtott projektek nem nyernének. 

Március 12-16-ig volt városunk vendége az a 27 fiatal, akik a Board
of European Students of Technology (BEST), azaz az Európai Mérnö-
kök Szövetsége képviseletében a kanizsai fõiskolára érkezett. Mint azt
Muhi Dánieltõl, a Veszprémi BEST Bizottság vezetõjétõl megtudtuk, a
szövetséget 1989-ben alapították, 1990. óta a Veszprémi Egyetem is
csatlakozott hozzá. Napjainkban már 25 európai uniós – vagy oda
igyekvõ – ország összesen 66 egyetemei csoportja tartozik a BEST-
hez. A szervezet célkitûzése, hogy a mérnök-hallgatók minél jobban
tudjanak alkalmazkodni az eu-s országok követelményeihez. Évente
három alkalommal találkoznak, most éppen Nagykanizsán, a Veszpré-
mi Egyetem Kihelyezett Képzési Helyén. 

A nemzetközi találkozó minden perce elõre megtervezett: a munka
három szekcióban folyik. Egyrészt választ igyekeznek találni arra, ho-
gyan tudnának a mérnökhallgatók a nemzetközi tudományos életben
még hatékonyabban részt venni, másrészt hogyan tudnák rendezvénye-
iket a többi hallgató számára is elérhetõvé tenni. A harmadik szekció a
szervezet honlapjával, az információk pontos és gyors továbbításának
lehetséges útjával foglalkozott. A fiatalok a tanácskozások mellett be-
pillantást nyerhettek az itteni diákélet rejtelmeibe, ismerkedhettek a vá-
rossal, a magyar emberek szokásaival. 

Rendhagyó növendékhangversenyre készülnek Katzné Szabó

Mariann és tanítványai a Farkas Ferenc Városi Zeneiskolában. A már-
cius 21-én megtartandó koncerten fellépõ növendékek korábbi hang-
versenyibõl készített videós összeállítása elõzi meg friss, élõ bemu-
tatkozásukat. A nézõközönség, a szülõk, az érdeklõdõk így bepillantást
nyerhetnek a diákok fejlõdésébe az elsõ lépésektõl a jelenig. A rend-
hagyó hangverseny további érdekességei közé tartozik, hogy testvér-
párok különbözõ hangszereken elõadott darabjainak éppúgy tapsolhat
a közönség, mint ahogy anyát és leányát is láthatjuk közös fellépés
keretében. Vendégként játszik egy, ma már egyetemista, korábbi
növendék is, aki az elsõ lépéseket még ebben az intézményben tette
meg a zene felé, s hamarosan maga is a nevelõk közé tartozik majd. A
hangversenyen a Mozart, Debussy, Kodály és Hacsaturján egy-egy
mûve is elhangzik majd. 

NEMZETKÖZI TALÁLKOZÓ 

NÖVENDÉKHANGVERSENY: 
MÚLT ÉS JELEN

HAT KÖNYVTÁRI PÁLYÁZAT

I. TESTVÉRVÁROSI SZIMPÓZIUM

ARANY JÁNOS SZAVALÓVERSENY



A napokban került sor a Nagy-
kanizsa MJV Hivatásos Önkor-
mányzati Tûzoltósága 2004. évi
tevékenységét értékelõ munkaérte-
kezletére. Egri Gyula tûzoltópa-
rancsnok beszámolójában elmond-
ta, hogy az elmúlt évben az intéz-
mény a szakmai vezetés értékelése
szerint is magas szinten oldotta
meg feladatait. Nagymértékû esz-
közfejlesztésüknek köszönhetõen
úgy mûszaki, mint tûzoltó-techni-
kai illetve informatikai téren sike-
rült felzárkózniuk a hasonló nagy-
ságú tûzoltóságok közé. Fejlesztési
elképzeléseikhez a pályázati önré-
szek biztosításával nagy segítséget
kaptak a Dél-Zala Tûzvédelméért
Alapítványtól valamint a fenntartó
helyi önkormányzattól. Az új gép-
jármûfecskendõ rendszerbe állítá-
sával és a három legfontosabb szer

kapuinak cseréjével nagymérték-
ben megnövelték reagáló-készsé-
güket. A laktanyában elvégzett fel-
újítási munkákban komoly szere-
pet vállaltak a kollégák, akik a ki-
képzési idõn túl, sokszor a szabad-
idejük terhére vették ki részüket a
munkálatokból. Kiegyensúlyozott
a szakmai irányító szervekkel és az
érdekképviseletekkel való kapcso-
latuk. A munkaértekezleten szó
esett a tûzoltóság szakhatósági te-
vékenységrõl, a hatósági jogérvé-
nyesítõ és jogalkalmazó tevékeny-
ségrõl, majd a kárelhárítás értéke-
lése következett. Az elmúlt év fo-
lyamán 185 alkalommal tûzeset-
hez, 261 alkalommal pedig mûsza-
ki mentéshez kellett kivonulniuk a
tûzoltóknak.

A 2005. évi célkitûzések között
a parancsnok - többek között - az

autómentõ daru rendszerbe állítá-
sát, ezen különleges eszköz szá-
mára szertár építését, kettõ darab
szertárkapu cseréjét, a belsõ parkí-
rozó lehetõségek bõvítését említet-
te, de a tervek között szerepel a
Zalakaroson májusban végrehaj-
tandó önkéntes és létesítményi tûz-
oltóságok versenyének megszerve-
zése, valamint a tûzoltó csillagtúra
szervezésében való segítségnyújtás
is. Az idei év egyben a humán fej-
lesztések éve is lesz, komoly gon-

dot fordítanak a minél magasabb
szintû képesítések megszerzésére.

A beszámolót követõen Röst Já-
nos alpolgármester után Rostonics
László, Letenye polgármestere,
majd Szirtes Lajos, Zalakaros pol-
gármestere szólt a kanizsai tûzoltó-
sággal fennálló példaértékû együtt-
mûködésükrõl. Végezetül Senkó
Zoltán ezredes, a Zala Megyei Ka-
tasztrófavédelmi Fõigazgatóság
igazgató-helyettese értékelte az el-
hangzottakat.
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Zala Megye Közgyûlése Nagykanizsa Megyei Jogú Város Hivatásos
Önkormányzati Tûzoltósága parancsnokának, Egri Gyulának a megye
tûzvédelme érdekében végzett kiemelkedõ szakmai munkájáért és ki-
váló parancsnoki tevékenységéért Zala Megye Közszolgálatáért Díjat
adományozott, melyet a tûzoltóparancsnok 2005. január 28-án a Zala
Megyei Ünnepi Közgyûlésen vehetett át.

– Mi jut eszébe, ha a kitûntetésre gondol?
– Nagyon büszke vagyok rá, hiszen ilyen kitûntetést a díj alapítása

óta tûzoltó még nem kapott. A közgyûlés az én személyemen keresztül
annak az intézménynek a munkáját ismerte el, amelyet vezetek.

– Miben más ma a kanizsai Tûzoltóság tevékenysége, mint volt né-
hány évvel ezelõtt? Akkor is tüzet kellett oltani, és ma sincs ez másként.

– A köztudatban mi a tüzek megfékezõi vagyunk. A tevékenységünk
azonban ennél sokkal több. A beavatkozásaink 60 százaléka mûszaki
mentés, ezek döntõ részét közúti baleseteknél végezzük. A kanizsai pa-
rancsnokság védi az ország egyik legfontosabb útvonalának, a 7-es fõ-
útnak Zalakomár és Letenye közötti részét. Az Unióhoz való csatlakozá-
sunknak köszönhetõen  új feladatra kellett felkészülnünk. Területünkön
mûködik két úgynevezett felsõküszöb-értékû intézmény. Ez azt jelenti,
hogy nagy mennyiségû veszélyes anyagot tárolnak, ami baleset esetén a
lakosságra is veszélyforrást jelenthet. A lakosság biztonságának megõr-
zése részünkrõl speciális felkészültséget igényel. 

– Milyen célokat tûzött ki maga elé, illetve az Ön által vezetett in-
tézmény elé, amikor parancsnok lett?

– Hihetetlenül gyorsan változik körülöttünk a világ, és ehhez nekünk,
tûzoltóknak is alkalmazkodnunk kell. A közutak akadálytalan forgalmá-
nak biztosítása napjainkban például egyik fõ feladatunk. A gyors és ha-
tékony munkához speciális autómentõ darut kellett beszereznünk. Az
eszköz rendelkezésünkre áll, hamarosan a kezeléséhez szükséges kép-
zésnek is a végére érünk. Soha nem állhatunk meg a tanulásban, hiszen
mindig vannak új és új tûzoltástechnikai lehetõségek, új eszközök, me-
lyeket meg kell ismernünk, hogy amikor a helyzet úgy kívánja, ki tudjuk
választani a leghatékonyabbat közülük. Olyan kárelhárítási vezetõket
kell kiképeznünk, akik minimális információból is képesek a legjobb
megoldást megtalálni, akik – mûszaki felkészültségüknek köszönhetõen
– bármilyen helyzetben azonnali és helyes döntést képesek hozni. Igyek-
szünk a technikai feltételeket is megteremteni mindehhez, hiszen csak
így van esély lépést tartani az állandó változásokkal.

– A beszélgetésünk elején azt mondta: a megyei közgyûlés az Ön ál-
tal vezetett intézmény munkáját ismerte el. Milyen ez az intézmény?

– Olyan kollektíva a mienk, ahol valóban igaz a mondás: mindenki
egyért, egy mindenkiért. Olyan szervezeti kultúrát sikerült kialakítani,
amelyre bátran lehet építeni, lehet közös célokat megfogalmazni. Vi-
gyázunk az épületünkre, az eszközeinkre, s amit csak lehet, azonnal,
saját magunk megjavítunk, legyen szó asztalos munkáról vagy éppen
festésrõl, vagy bármi másról. Olyan összekovácsolódott csapat a mi-
enk, ahol ma már alig van betegszabadság, a tûzoltók szabadnapjai-
kon is meglátogatják társaikat. Másrészt tudjuk jól, mi is sokat tehe-
tünk a gazdasági függetlenségünk érdekében. Ezt szem elõtt tartva mû-
ködési bevételeink ötszörösére emelkedtek az elmúlt egy-két esztendõ
alatt. Dologi kiadásainkhoz a kapott 21 millió forint mellé mintegy tíz-
milliót mi teremtünk elõ, például tûzjelzõ rendszerek mûködtetésével,
helyiségek bérbeadásával, tûzvédelmi oktatással. Az önkormányzattól
csak a pályázati önrészhez kérünk segítséget, mert próbálunk minden
pályázati lehetõséget megragadni. Összességében az mondhatjuk,
igyekszünk az állandóan változó és egyre bonyolultabb kihívásokhoz
alkalmazkodni.

Szõlõsi Márta

A LÁNGLOVAG 

FEJLÕDÉSI PÁLYÁN A PARANCSNOKSÁG
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MMáárrcciiuuss  2211..  hhééttffõõ

MMáárrcciiuuss  2222..  kkeedddd

MMáárrcciiuuss  2233..  sszzeerrddaa

MMáárrcciiuuss  2244..  ccssüüttöörrttöökk

MMáárrcciiuuss  2200..  vvaassáárrnnaapp

MMáárrcciiuuss  1199..  sszzoommbbaatt

MMáárrcciiuuss  1188..  ppéénntteekk

06:30 Krónika 06:42 Hangos képújság
06:50 Karc 07:14 Jelkép - református
07:24 Mese: Gordiuszi csomó 07:29
Krónika 07:41 Jövõ 7 07:53 Sport
08:05 Adjuk magunkat 08:17 Krónika
17:00 Hazán belül - turisztikai maga-
zin 17:30 Képújság 18:00 Krónika
18:14 Mese: Gedeon háromszáz embe-
re 18:18 Jelkép - katolikus 18:30 Kép-
újság 19:00 Krónika 19:15 Nyugat ma-
gazin 19:40 Adjuk magunkat 19:50
Krónika 20:04 K'arc 20:30 Hírháló
21:00 A Karib-tenger ördöge - ameri-
kai-olasz kalandfilm 

06:30 Krónika 06:42 Hangos képújság
06:50 Nyugat magazin 07:14 Jelkép -
katolikus 07:24 Mese: Gedeon három-
száz embere 07:29 Krónika 07:41
K'arc 08:05 Adjuk magunkat 08:17
Krónika 08:30 Hírháló 09:00 TV shop
09:30 Hazán belül - turisztikai maga-
zin 10:00 Maksavízió - Maksa Zoltán
és barátai kabarémûsora 10:30 LIONS
Bál 11:00 Pénzháló - telefonos nyere-
ményjáték 17:00 Business-mix maga-
zin. Gazdaságról közérthetõen 18:00
Képújság 18:30 Stroryboard - film-
ajánló 19:00 Tv mozi: Könnyû testi
sértés - magyar film 20:30 Hírháló
21:00 Modern kísértet - amerikai film
23:00 Bence show 23:30 Különjárat 

06:30 Stroryboard 06:50 Tv mozi:
Könnyû testi sértés - magyar film
08:30 Hírháló 09:00 Tv shop 09:30
Akarj élni! Környezet, természet,
egészség 10:00 Kincses szigeti 10:30
Business-mix magazin. Gazdaságról
közérthetõen 11:00 Pénzháló - telefo-
nos nyereményjáték 18:30 Válogatás a
hét mûsoraiból 19:00 Tv mozi: Madár-
kák - magyar film 20:30 Hírháló - az
ország hírei 21:00 Cyberjack - Gyilkos
a jövõbõl - amerikai akciófilm 23:00
Maksavízió 23:30 Bencze show. 

06:30 Nyugati Régió 07:00 Tv mozi:
Madárkák - magyar film 17:00 Kincses
sziget 17:30 Képújság 18:00 Krónika
18:13 Mese 18:18 Jelkép - adventista
18:30 Képújság 19:00 Krónika 19:15
Jövõ 7 19:40 Adjuk magunkat 19:50

Krónika 20:01 Nyugati Régió 20:30
Hírháló 21:00 Idõcsapda - kanadai
thriller 23:00 Magyarország lenyomata
- Ópusztaszer 23:30 Különjárat - Ba-
logh Zoltán keményzenei magazinja 

06:30 Krónika 06:40 Reklám 06:42
Hangos képújság 06:50 Jövõ 7 07:14
Jelkép - adventista 07:24 Mese 07:30
Krónika 07.40 Reklám 07:41 Nyugati
Régió 08:05 Adjuk magunkat 08:14
Mûsorajánló 08:15 Reklám 08:17 Kró-
nika 17:00 Színházi magazin 17:30
Képújság 18:00 Krónika 18:15 Mese
18:20 Jelkép - katolikus 18:30 Képúj-
ság 19:00 Krónika 19:15 Házban ház
körül 19:40 Adjuk magunkat 19:50
Krónika 20:04 Jövõ 7 20:30 Hírháló
21:00 A távoli jótevõ - amerikai film
23:00 Akarj élni! Környezet, termé-
szet, egészség 23:30 Bence-show: be-
szélgetések hírességekrõl 

06:30 Krónika 06:45 Hangos képújság
06:50 Házban ház körül 07:14 Jelkép -
katolikus 07:24 Mese 07:30 Krónika
07:41 Jövõ 7 08:05 Adjuk magunkat
08:20 Krónika 17:00 Egészségmagazin
17:30 Képújság 18:00 Krónika 18:14
Mese 18:18 Jelkép - evangélikus 18:30
Képújság 19:00 Krónika 19:15 Jövõ 7
19:28 Sport 19:40 Adjuk magunkat
19:50 Krónika 20:04 Házban ház körül
20:30 Hírháló 21:00 Halálos lecke -
amerikai thriller 23:00 Kincses sziget
23:30 Hazán belül - turisztikai magazin 

06:30 Krónika 06:40 Reklám 06:42
Hangos képújság 06:50 Jövõ 7 07:02
Sport 07:14 Jelkép  - Katolikus 07:24
Mese 07:29 Krónika 07:39 Reklám
07:41 Házban ház körül 08:05 Adjuk
magunkat 08:14 Mûsorajánló 08:15
Reklám 08:17 Krónika 17:00 Bizton-
sági Zóna 17:30 Képújság 18:00 Kró-
nika 18:14 Mese 18:18 Jelkép - refor-
mátus 18:30 Képújság  19:00 Krónika
19:13 K'arc - kulturális magazin 19:40
Adjuk magunkat 19:50 Krónika 20:04
Jövõ 7 20:16 Sport 20:30 Hírháló - az
ország hírei 21:00 A 285 - ös járat -
amerikai akciófilm 23:00 Szemeszter -
egyetemisták, fõiskolások magazinja
23:30 Business-mix magazin. Gazda-
ságról közérthetõen 

MÛMÛ SS OROR AA
Március 18. – Március 24.

LOMTALANÍTÁS! 2005. ÉV
Tájékoztatjuk Nagykanizsa város lakosságát, hogy ez évben is

megrendezésre kerül a tavaszi lomtalanítási akció. Már második
éve annak, hogy a korábbiakhoz képest jelentõs változással szaba-
dulhatott meg a lakosság a nagy terjedelmû hulladékától. Az idei
évben is hasonló módon lomtalaníthatunk.

Az akció március 29-tõl április 28-ig tart.
A lomtalanítási szándékot és annak pontos helyét március 21-

tõl április 22-ig munkanapokon 7.30-15.00-ig a Saubermacher-
Pannonia Hulladékgyûjtõ Kft. 93/537-380-as telefonszámán lehet
bejelenteni. A közösen leegyeztetett idõpontra a szolgáltató a lim-
lom mennyiségétõl és összetételétõl függõen az elszállításra konté-
nert, vagy tömörítõs hulladékszállító jármûvet biztosít.

Felhívjuk a lakosság figyelmét, hogy a lom továbbra sem tar-
talmazhat háztartási szemetet, építési törmeléket, kerti hulladé-
kot és faágat illetve veszélyes hulladékot!

A szabálytalan közterületi hulladéktárolást a Közterület-felügye-
leti Iroda munkatársai ellenõrzik és szankcionálják.  A súlyos nagy
terjedelmû, veszélyes alkotórészeket nem tartalmazó hulladékokat
lomoknak nevezzük.

elöregedett tûzhely kerékpárroncs használhatatlan bútor

rossz vasaló törött sífelszerelés tönkrement edény

kiselejtezett
varrógép

Személyi kölcsön kezes és fedezet nélkül 
3 napos elbírálással, 2-4 %-kal alacsonyabb kamattal!

0 %-os kezelési költséggel!
Pl.: 200.000 Ft – 36 hó – 7.331 Ft * 400.000 Ft – 36 hó – 14.662 Ft

Igényeljen hitelkártyát díjmentesen!
T-Mobile arany-, platinakártyával jövedelemigazolás nélkül max.

510.000 Ft-os hitelkerettel!
Tel.: 30/9949-003, 30/8589-760

rossz 
babakocsi

A DRÁVA-MURA EURORÉGIÓ TÉRSÉGFEJLESZTÕ KHT. 
PÁLYÁZATOT HIRDET A DRÁVA-MURA EURORÉGIÓ

TÉRSÉGFEJLESZTÕ KHT.
ÜGYVEZETÕI MUNKAKÖRÉNEK BETÖLTÉSÉRE

Fõ feladatok: Új kapcsolatok kialakítása és a régi kapcsolatok ápolá-
sa Szlovénia és Horvátország területén, a kialakult együttmûködéshez
kapcsolódó pályázatok elkészítésében való aktív részvétel, valamint a
kht. mûködéséhez tartozó ügyvezetõi és adminisztrációs feladatok ellá-
tása. Pályázati feltételek: magyar állampolgárság, büntetlen elõélet,
legalább középfokú iskolai végzettség, valamely délszláv nyelv leg-
alább középszintû ismerete. A munkakör betöltésénél elõnyt jelent: ha-
táron átnyúló kapcsolatok, B típusú jogosítvány, kulturális területen
szerzett gyakorlat, pályázatírási tapasztalat, angol nyelvtudás.

Az ügyvezetõi kinevezés idõtartama: 2005. 05. 01. - 2006. 04. 30.
A pályázatok beérkezésének határideje: 2005. március 31. 16 óra
A pályázatok elbírálásának határideje: 2005. április 30.
A pályázatokat Nagykanizsa Megyei Jogú Város polgármester-

éhez, 8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. szám alá kell beküldeni. A
pályázatoknak tartalmaznia kell a munkakör betöltésére vonatkozó
elképzeléseket (legfeljebb kettõ oldal terjedelemben), érvényes erköl-
csi bizonyítványt, az iskolai végzettséget, nyelvtudást igazoló okirat-
ok másolatát és a szakmai önéletrajzot.

A választott ügyvezetõ munkaideje heti 40 óra. A foglalkoztatás
munkaviszony keretében történik, bérezés megegyezés szerint, a Kht
költségvetése terhére.

(A pályázattal kapcsolatban bõvebb felvilágosítás kérhetõ Nagyka-
nizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalában a Polgármesteri
Kabinetnél a 93 - 500-776-os telefonszámon.)
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SZOLGÁLTATÁS/ÁLLÁS

OKTATÁS

VEGYES

BÉRLET
INGATLAN

Nk-án a belvárosban 126 m2-
es, három szoba + hallos családi
ház kerttel, garázzsal eladó, vagy
Nagykanizsai illetve Balaton
parti lakásra cserélhetõ érték-
egyeztetéssel. Érd.: 20/9566-136
(5327K)

Nk-án a belvárosban 700 m2-es,
társasház építésére is alkalmas te-
lek eladó! Érd.: 30/227-3294,
30/448-6072 (5446K)

Kiskanizsán a Pivári utcában
120 m2-es, négy szobás, két für-
dõszobás, vegyes fa-, gáz fûté-
ses családi ház (8x9 méteres ga-
rázzsal, nyári konyhával, mel-
léképületekkel, földpincével)
1200 m2-es telekkel eladó.
Irányár: 15 millió Ft. Érd.:
30/480-2586 (4649K)

Bajcsán 30 éves, 120 m2-es, 3
szobás családi ház melléképületek-
kel, nagy telekkel eladó. Érd.:
30/270-8592 (5478K)

Nagyrécsén családi ház költözés
miatt eladó. Érd.: 30/543-2220
(5499K)

Nk-án a Munkás úton központi
fûtéses házban  garázs eladó. Érd.:
93/314-787, 30/319-2741 (5506K)

Nk-án Látóhegyen frekventált
helyen a Csótótól 15 percre telek
gyümölcsössel, fenyõvel, épülettel
eladó. Víz, villany van. Érd.:
93/325-759 (5507K)

Nk-án Tárház utcában családi
ház eladó. Irányár: 7,2 millió Ft.
Érd.: 30/5602-706 (5511K)

Kacorlakon kétszobás, fürdõ-
szobás családi ház eladó. Érd.:
93/315-861 (5520K)

Nk-tól 11 km-re Virághegyen
pince, szõlõ, normann fenyõvel,
erdõvel eladó (út, saját kút van).
Irányár: 320.000 Ft. Tel.: 30/543-
3657 (5521K)

Homokkomáromi hegyen 5500
m2 területen szõlõ és szántó, jó ál-
lapotú pincével, teljes felszerelés-
sel eladó.  Köves út, víz, villany
van. Ára: 1,1 millió Ft. Érd.:
93/312-874 (5522K)

Jankapusztán (Nk-tól 12 km-
re) 60 m2-es, egyszobás, komfortos
családi ház 2000 m2-es telken el-
adó. Ára: 2,2 millió Ft. Érd.:
30/272-5400 (5523K)

Kiskanizsán 110 m2-es, 2 és fél
szobás családi ház, 776 m2 telekkel
eladó. Irányár: 5,5 millió Ft.
Ugyanitt 2041 m2 nagyságú külte-
rületi ingatlan eladó, konyhakert-
nek és gazdálkodásra egyaránt al-
kalmas. Érd.: 17 óra után a 319-

565 számon. (5532K)

Egyedülálló férfi Nk környéki
hegyen albérletet keres. Minden
megoldás érdekel. Érd.: 93/322-
537 (5530K)

Kagylótámlás, ovális, ágyne-
mûtartós franciaágy (2m x 2,20m)
szürkés, selyem huzattal eladó. Ár:
27.000 Ft. Érd.: 30/9932-534
(5529K)

5 részes Mondo szekrénysor
(tölgyszínû), 4 részes Harmónia
szekrénysor íróasztallal, valamint
Júlia ülõgarnitúra eladó. Érd.:
30/448-6072 (5493K)

Vásározók figyelem! Bálás ru-
ha asztalok (összecsukható) új-
szerû állapotban, 4500 Ft/db
áron, valamint bemutatóbábuk
féláron eladók. Érd.: 20/209-8463
(5508K)

Kismama, csecsemõ, gyermek-
holmik, divatos tavaszi ruhák, láb-
belik, szoptató, fürdetõ, biztonsági
kellékek, bababútorok újszerû álla-
potban eladók. Érd.: 93/326-516,
Nk, Olaj u. 8. (5527K)

3+2+1-es kék színû, plüss ülõ-
garnitúra, megkímélt állapotban
eladó. Ár: 50.000 Ft. Érd.: 30/856-
3666 (5528K)

Volt kanizsai futballklubok jel-
vényeit keresem megvételre illetve
cserére. NVTE, NTE, Zrínyi TE,
Olajmunkás SE, Dózsa SE, Építõk
SE, Kinizsi  SK, MAORT, MSE.
Tel.: 30/483-2953 (5531K)

170 literes prés újszerû állapot-
ban olcsón eladó. ugyanitt 200 kg-
os új mázsamérleg eladó. Érd.:
30/448-6072 (5533K)

Az Ön számára értéktelen vas-
hulladékot, forgalomból kivont
gépjármûvét készpénzért átve-
szem! Ugyanitt használt autóal-
katrészek eladók. Tel.: 30/641-
7375, 30/592-8463 (5485K)

Bármilyen írott anyag (diploma-
munkák, szakdolgozatok, stb.) gépe-
lését, számítógépre vitelét  vállalom
rövid határidõvel. Tel.: 30/9932-534
(5494K)

Érettségizett házibeteg-ápoló há-
zért, lakásért eltartási szerzõdést köt-
ne. Tel.: 30/270-8592 (5516K)

Német nyelvbõl oktatást és kor-
repetálást vállalok  Nk-án. Tel.:
20/356-9577 (5534K)

APRÓHIRDETÉS

Kõnig menü �� 400 Ft / menü kiszállítva

�� VVáállllaallaattii  ééttkkeezztteettéésstt  vváállllaalluunnkk
�� ÉÉttkkeezzééssii  jjeeggyyeett  eellffooggaadduunnkk
HHaavvii  ééttllaapp:: wwwwww..kkoonniiggmmeennuu..hhuu

ÉÉrrdd..::  9933//770000--113377

TTTTéééé llll     ––––VVVVÉÉÉÉGGGG    
KKKKIIIIÁÁÁÁRRRRUUUUSSSSÍÍÍÍTTTTÁÁÁÁSSSS

a Briliáns
ÉKSZERüzletben

2900 Ft/gr 14K
Aranyékszerek a 
készlet erejéig!

Nagykanizsa
VASEMBERHÁZ

VAGYONÕR 
TANFOLYAM Sopronban 

55.000 Ft-ért, 
OKJ vizsgával, hétvégén, 

részletfizetéssel. 

Tel.: 06-70-312-2678

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata a Zala Volán
Rt. részvételével a város HELYI TÖMEGKÖZLEKEDÉSÉNEK
TELJES ÁTSZERVEZÉSE, ÚJ VONALHÁLÓZAT KIALA-
KÍTÁSA ÉS ÚJ MENETREND SZERKESZTÉSE tárgyában
LAKOSSÁGI FÓRUMOT TART 2005. MÁRCIUS 24-ÉN 17
ÓRAKOR a Halis István Városi Könyvtárban, amelyre minden ér-
deklõdõt tisztelettel meghívunk.

Litter Nándor polgármester

ÓRIÁSI MUSKÁTLIVÁSÁR!
Egyenesen a termelõtõl

Március 25-én pénteken Nagykanizsán, 
a Hevesi Sándor Mûvelõdési Központban

10 db = 999 Ft,   Cserepes 199 Ft-tól
Kerti tuják és cserepes virágok 399 Ft-tól
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�� SPORSPORTHÍREK THÍREK ��  SPORSPORTHÍREK THÍREK �� SPORSPORTHÍREK THÍREK ��

CWG-S HÍREK
A közelmúltban a CWG Kani-

zsa a BWT Bánki ellen játszott,
ahol a vendég csapat nyert 6:5-
re. Jó játékvezetés mellett küz-
delmes mérkõzést játszottak a
kanizsaiak, bár az ifjúság túlsá-
gosan az „öregekre” támaszkod-
va elnyomta saját kreatívitását.
Csapat: Kiss Csaba, Kalmár
András, Kaszper Gábor, Oláh
Bence, Csente Dávid, Dávid Sza-
bolcs, Szabó Dénes. 

Nemrégiben Székesfehérváron
mérkõztek a Serdülõ
McDonald’s tornán a CWG kani-
zsai ifjai, ahol a reménykeltõ 3.
helyezést érték el. Csapat:
Dominkó Tamás, Kiss Ádám, Si-
mon Dániel, Oláh Bence, Nagy
Károly, Dobos Attila, Virt Má-
tyás. Csere: Steinhardt Norbert,
Berkenyés Tamás.

HOSSZÚ VÍVÓHÉTVÉGE
A napokban az NTE vívói szá-

mos megmérettetésen vettek részt.
A fiatalabb korosztály képviselõi
Siklóson a kadett Országos Bajnok-
ságon, míg a felnõttek Zalaegersze-

gen egy Nemzetközi Felnõtt Válo-
gató versenyen léptek pástra. A
kadett nõi kardozók az OB legfiata-
labb csapataként a 7. helyen végez-
tek. Egyéniben Péntek Brigitta 26.,
Savanyú Zsófia 28., Péntek Zsófia
29., Mátyás Szabina 32., Gerzsenyi
Enikõ 39., a férfiak között Kovács
Gábor 33-ként zárt.

Zalaegerszegen négy vívónk
szerepelt. Szmodics Zoltán a leg-
jobb zalaiként az elõkelõ 12., Ti-
zedes Balázs 38., Bartha Péter 39.,
Bartha Tamás 41. helyen végzett. 

BIRKÓZÓ HÍREK
A csepeli birkózó csarnokban

16 szakosztály, 127 diák korcso-
portú birkózója mérlegelt a hagyo-
mányosan megrendezésre kerülõ
meghívásos országos versenyen.
A Kanizsai Birkózó SE verseny-
zõi remekül helytálltak. Farkas
András (41-kg) két gyõztes és egy
vesztes mérkõzéssel bronzérmet
nyert, míg Bolf Attila (61-kg) és
Ceglédi Zsolt (34-kg) két gyõztes
és két vesztes mérkõzéssel az ötö-
dik helyen zárt. 

Szigetszentmiklóson az ifi kor-

csoportú, (16-17 évesek), szabad-
fogású birkózóknak rendeztek vá-
logató versenyt, ahol a 15-éves
Tóth Árpád (100-kg) a harmadik
helyen végzett. 

A Nemzetkõzi Birkózó Szö-
vetség (FILA) január 1-tõl, je-
lentõs szabálymódosításokat ve-
zetett be, melynek alapvetõ cél-
ja, hogy a birkózás látványosabb
és érdekesebb legyen, valamint
megváltoztassák a sportág
imázsát és tartalmát. A Kanizsai
BSE és Zsigmondy-Winkler
DSE birkózói Szombathelyen, a
Felnõtt Magyar Nagydíjon ta-
nulmányozhatták az új szabá-
lyokat, valamint tanácsokat kér-
hettek a Magyar birkózás leg-
jobbjaitól, a kétszeres olimpiai
bajnok Bárdosi Sándortól és a
kétszeres világbajnok, Európa
bajnok Deák Bárdos Mihálytól.

TOVÁBBRA IS ÖTÖDIKEK
A Dunántúli Gyermek II. vízi-

labda Bajnokság 4. fordulóján
Vácon mérkõzött a kanizsai
csapat. Váci SE-CWG Kanizsa
8-7. CWG Kanizsa: Hohl,

Sashalmi (2), Kovács K. (4),
Gyana, Lukács (1), Tóth A.,
Skriba Sz. Csere: Hegedûs,
Hajas, Havasi, Vitári, Tamás T.

Szabó Szilárd edzõi
véleményében elmondta: A csapat
két meghatározó játékosát
nélkülözve is jól kezdtük a
mérkõzést. A második negyed
végén azonban egy súlyos bírói
ítélettel megpecsételõdött a csapat
sorsa, végleg kiállították
Sashalmit. Ennek ellenére sikerült
felzárkózni, ám az utolsó
támadásból eredményesek voltak
a váciak. A vereséggel sajnos nem
sikerült elõre lépni a tabellán, így
továbbra is 5. helyen áll a csapat.

NÕI KÉZILABDA
Az idei év elsõ NB I/B-s nõi

kézilabda játszmáján 28-38-ra
kikapott a MÁV NTE
Nagykanizsa gárdája a Marcali
VSZSE-tõl. MÁV NTE: Skrach,
Kis (9), Pánczélné, Szloboda J.
(4), Kotnyek J. (2), Szõkéné (2),
Szlobodáné, Majoros (1), László
(7), Hohl (3), Millei, Marton,
Kotnyek R.

MÉHMÉH

kiskanizsai telepe
HOLDOSI FÉM KKT.HOLDOSI FÉM KKT.

Az eu-ba lépés után is az önök szolgálatában 
vásárolunk vas- és fémhulladékot 

(réz, alumínium, ólom, saválló horgany).
Vasszerkezetek szakszerû bontása a helyszínen. 4-5 

tonnáig 20 km-es körzetbõl ingyen beszállítás!
Helybeni hídmérlegelés. Azonnali készpénzfizetés!

Személyautót kárpitmentesen, tisztítva átveszünk.Személyautót kárpitmentesen, tisztítva átveszünk.

Telephely:
Kiskanizsa, Kismezõ u. 2/A.

Nyitva: hétfõtõl–péntekig 8-18 óráig, szombaton 8-12 óráig. 
Telefon/fax: (93) 319-041Telefon/fax: (93) 319-041

Mobil:Mobil: (20) 337-16-15(20) 337-16-15
Mi a lakosságot és a környezet védelmét szolgáljuk!

HHEEVVEESSII  SSÁÁNNDDOORR  MMÛÛVVEELLÕÕDDÉÉSSIIHHEEVVEESSII  SSÁÁNNDDOORR  MMÛÛVVEELLÕÕDDÉÉSSII

KKÖÖZZPPOONNTT  KKÖÖZZPPOONNTT  

Széchenyi tér 5 – 9. Tel.:  311- 468
Jegyárusítás: 14 – 18 óráig

MÁRCIUS 21. 19 ÓRA
TAVASZI MÛVÉSZETI FESZTIVÁL

KONCZ ZSUZSA KONCERT
BELÉPÕDÍJ: 2800 FT

MÁRCIUS 21. 
“AZ ÉN HOBBIM" KISS MELINDA CSOKINYÚL
GYÛJTEMÉNYE MEGTEKINTHETÕ: 03.30-IG

ÁPRILIS 9. 19.30 ÓRA
"CSILLAGOK ÚTJÁN" - OMEGA KONCERT

ELÕMÛSOR: KERESZTES ILDIKÓ 
AZ EDDA ZENÉSZEIVEL

HELYSZÍN: ZSIGMONDY SPORTCSARNOK
BELÉPÕDÍJ: 5000 FT, 

ELÕVÉTELBEN CSAK A HSMK-BAN KAPHATÓ



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

FIGYELEM!FIGYELEM!
AA DIALÓG NYELDIALÓG NYELVSTÚDIÓVSTÚDIÓ

GOETHE ÉS PITMAN
EU-S ÉS ÁLLAMI 

bizonyítványt is nyújtó,
NYELVVIZSGÁT SZERVEZ

A VIZSGA IDÕPONTJA:
NÉMET: 2005. április 2.

ANGOL: 2005. április 15.

Jelentkezési határidõ: március 18.

A vizsgák sikerességi aránya 89 %!

A VIZSGADÍJ 30%-A
VISSZAIGÉNYELHETÕ!

Nagykanizsa, Kinizsi út 2/a. 
Tel.: 93/326-413, Mobil: 30/400-5253

E-mail: info@dialognk.hu,  Web: www.dialognk.hu

NNaaggyykkaanniizzssaa,,  TTeelleekkii  uu..  3344..    ((aazz  uuddvvaarrbbaann))    TTeell..::  ((3300))  99336633--992233

SSzzüülleettééssnnaapprraa,,  nnéévvnnaapprraa,,  eeggyyéébb  aallkkaallmmaakkrraa  ttáábbllaa

ccssookkoollááddéékk,,  ddeesssszzeerrtteekk,,  ssüütteemméénnyyeekk  

nnaaggyy  vváállaasszzttéékkbbaann  kkaapphhaattóókk!!

Bolero italporok 38 Ft 500 gr-os nápolyi 5 íz 199 Ft
Pezz cukor 4 ízben 19 Ft Kompletta 200 gr-os 279 Ft
100 g-os táblacsoki 69 Ft Nescafe 3/1-ben 10 db 299 Ft
1 l-es szörpök 99 Ft Toffifee 299 Ft
180 g-os kekszek 99 Ft 500 gr-os tortabevonó 399 Ft
200 gr-os teasüt. 99 Ft 500 gr-os csokiparány 399 Ft
Bolero pezsgõtabl 20 db 99 Ft 500 gr-os barackmag 399 Ft
Pisztácia 159 Ft Cherry Queen desszert 399 Ft
Ecoland teák 300 g 199 Ft Raffaelo T15 499 Ft
Tejszínhab spray 199 Ft 1000 gr-os teasütemény 599 Ft
Karaván kávé 250 g 329 Ft 500 gr-os gumicukor 499 Ft

500 gr-os konyakmeggy        799 Ft

Szakszervezeteknek, közületeknek, 
viszonteladóknak kedvezmény!

Nyitva:  Hétfõ – Csütörtök: 9.00 – 17.00  �� szombat:  9.00 – 12.00

HÚSVÉTI AJÁNLATUNK: 
Csokitojás 10 Ft-tól Csoki nyuszi 19 Ft-tól
Nyuszi szelet 49 Ft Nyuszi ostya 49 Ft 
Kinder tojás 99 Ft Hálós tojás 179 Ft

Áraink a készlet erejéig érvényesek!


