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Hagyományteremtõ céllal, elsõ alkalommal hirdetett tojásfestõ versenyt a miklósfai Közmûvelõdési és Város-
szépítõ Egyesület a Mindenki Házában. A húsvéti készülõdés jegyében március 20-án vasárnap egymásnak ad-
ták a kilincset az érdeklõdõk. Hagyományos anyagokkal, hagyma-, káposzta és spenótlével, viasszal és írókával
festették a tojásokat, de látni lehetett agyagtojást is. Bár gyerekek jelentkezésére számított Helyes Zsuzsa, az
intézmény vezetõje, a felnõttek is komolyan vették a felhívást, és beneveztek a versenyre. A szebbnél-szebb hí-
mes tojás közé a miklósfai óvodások sok újdonságot varázsoltak. Amit tojásformából el lehet képzelni, azt õk
megalkották, így Miklósfa közönsége látott festett tojásból készült pókot, halat és békát is. Aki betért a házba,
a tojásfestési láz közben csokit, ruhát, és dísztárgyakat is vásárolhatott ajándékba szeretteinek. 

A tojásfestõ verseny helyezettjei: 1. Toronyi Lászlóné (Murakeresztúr), 2. Baa Józsefné (Nagykanizsa), 3. dr.
Kovács Krisztina (Nagykanizsa), 4. Vadkerti Tóth Jánosné. Oklevelet kaptak a Miklósfai Óvoda középsõ és
nagycsoportos óvodásai valamint Kovács Lajosné (Nagykanizsa).

Tisztelt Olvasóink!

Lapunk 2005. januárjától

más idõpontban kerül 

terjesztésre, ezért minden

héten péntek estig kapják

kézhez.

A HÉT TÉMÁJA:
ÓVODÁSAINK
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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

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

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Közigazga-
tási Osztálya TÁJÉKOZTATJA A TISZTELT ÁLLATTARTÓ-
KAT, hogy a Közgyûlés 52/2004. (XII.22.) számon új állattartási ren-
deletet alkotott, melyben AZ EBEKKEL KAPCSOLATOSAN ÚJ
JOGSZABÁLYI ELÕÍRÁSOK LÉPTEK ÉLETBE.

A rendelet 6.§ (1) pontjában bejelentési kötelezettséget ír elõ min-
den ebtartó részére. Az ebtartók bejelentési kötelezettségüket 2005. áp-
rilis 30-ig tehetik meg postai úton, vagy személyesen a Polgármesteri
Hivatal Nagykanizsa, Eötvös tér 16. szám alatti épületében. Az erre
szolgáló bejelentõlapot a portán, vagy az 1. emelet 110. számú helyi-
ségben lehet kitölteni, leadni.

A bejelentésnek tartalmaznia szükséges az eb tulajdonosának nevét,
állandó lakcímét, illetve az eb fajtáját, színét, tartási helyét.

A bejelentõlapot nyomtatott nagybetûkkel kérjük, szíveskedjenek ki-
tölteni. A kitöltött bejelentõlap csak a kutyatulajdonos aláírásával
együtt érvényes.

Közigazgatási Osztály



3VÁROSPOLITIKAVÁROSPOLITIKA

A Közbeszerzési Bizottság március 18-án tartott ülésén a szelek-
tív hulladékgyûjtõ jármû beszerzésével kapcsolatos napirendi pon-
tról tárgyalt és egyetértett a jegyzõi kabinet pályázati kiírásával. A
közgyûlés már korábban döntött a gépjármû beszerzésérõl oly
módon, hogy az önkormányzat pályázat útján szerzi be a gépet, és
biztosítja az ehhez szükséges önrészt. 

A jármû az önkormányzat tulajdona lesz és bérbe adja a
Saubermacher-Pannónia Hulladékgyûjtõ Kft-nek.

A Fidelitas ifjúsági szervezeté-
nek képviselõi sajtótájékoztatón
bírálták a város vezetését, mond-
ván, hiába jelezték,  hogy a Fé-
szekrakó névre keresztelt program
alkalmatlan a fiatalok lakásgond-
jainak megoldására, nem vették
figyelembe véleményüket. A
Fidelitas tagjai elfogadhatatlannak
tartják, hogy egy 50 százalékos
munkanélküliséggel sújtott kor-
osztály számára valódi megoldás
lehet a havi százezer forint tör-
lesztõrészlettel járó program. 

FÉSZEKRAKÓ?

Litter Nándor polgármester március 17-én tartott sajtótájékoztatóján
elmondta: meglepetésként tapasztalta, hogy a Fidesz és Cseresnyés Pé-

ter továbbra is félretájékoztatja Nagykanizsa lakosságát. Mint tudjuk,
tavaly az állam EU-s forrásokat is megcélozva, lehetõséget nyújtott ar-
ra, hogy azok a települések, ahol erõs a szakképzés, szövetkezve más
településekkel, Térségi Szakképzõ Központ létrehozására pályázhatnak. 

– Nagykanizsának öt szakképzési intézménye van, kézenfekvõ volt,

hogy pályázzunk – hangsúlyozta a polgármester. – A városnak nem sza-

bad kisebb célt kitûzni! Nem tettünk le a szakképzés fejlesztésérõl, mert

ez jövõbeni erõsödést jelent számunkra. Több minisztérium összefogá-

sával az országban illetve a régióban további pályzatokat írnak ki a

közeljövõben. Az elképzelés szerint 35-40 szakképzési központ jön létre. 

Litter Nándor arra kért mindenkit, támogassák a programot, és ez-
zel lezárta a vitát a nyilvánosság elõtt. 

SZÜKSÉG VAN SZAKKÉPZÕ KÖZPONTRA

A 2005. évi tervezett önkor-
mányzati beruházásokról tartott
sajtótájékoztatót csütörtökön
Papp Péter, a Gazdasági és Vá-
rosüzemeltetési Bizottság elnöke.
Mint mondta, az elmúlt egy-két
esztendõben megszûnt az önkor-
mányzat vagyonvesztése, hiszen a
vagyonértékesítésbõl befolyt ösz-
szegnél többet fordított a város
beruházásokra, fejlesztésekre. 

Az idei esztendõben sem lesz
ez másként: míg a tárgyi eszköz
értékesítésbõl 527 millió forint
bevételt remél az önkormányzat, a
beruházási oldalon 3,6 milliárd
forint szerepel. Az idei büdzsé
szerint a beruházásokra fordítan-

dó összeg jelentõs részét hitelfel-
vétellel kívánja az önkormányzat
elõteremteni, de a sajáterõ mellett
még jelentõs összegû állami tá-
mogatásra is számítanak. Az úgy-
nevezett Önkormányzati Infrast-
ruktúra Fejlesztési Hitelprogram
keretében egymilliárd forint körü-
li összegben kedvezményes hitel
felvételét tervezi a város, ebbõl
833 millió forint infrastrukturális
beruházásokra, 145 millió pedig
intézményi felújításokra szolgál-
na: az oktatási intézményekre
összesen 100 milliót, az orvosi
rendelõkre 40 milliót illetve a mû-
velõdési intézményekre 5 milliót
szánnak az idei költségvetésben.

3,6 MILLIÁRD BERUHÁZÁSRA

A 2007-2013-as uniós költségvetési ciklus-
ban felhasználható EU-támogatások lehívásá-
hoz Magyarországnak az idei év végére,
2006. elejére el kell készíteni a hét évre vo-
natkozó Nemzeti Fejlesztési Tervét. A kor-
mány szándéka, hogy a fejlesztési program el-
készítését széles körû társadalmi vita elõzze
meg. Az elkövetkezõ uniós költségvetési cik-
lus alatt Magyarország mintegy három és fél-
szeresét használja fel a jelenleg lehívható uni-
ós forrásoknak. Ez 24,6 milliárd euró, vagyis
hatezer milliárd forint, ami az ország hétévnyi
nemzeti jövedelmének négy százaléka. Ehhez
társulnak még költségvetési pénzek, valamint
magán források is, ezekkel együtt a számítá-
sok szerint 15 ezer milliárd forintnyi fejlesz-
tést lehet megvalósítani. A forrásokhoz jutás
elsõdleges feltétele a felhasználás elõzetes
megtervezése. Nagykanizsa is hozzálátott ki-
dolgozni saját projektjeit, mivel hosszú távon
is folytatni akarja az elmúlt két év kiemelkedõ
pályázati sikereinek sorát.

A Nagykanizsa Fejlesztési Terv 2007-
2013-ig címmel fórumot tartott vállalkozók-
nak Litter Nándor polgármester március 18-
án, a Vasemberház Dísztermében. Elöljáró-
ban elmondta, összefogva képesek vagyunk

arra, hogy meghatározzunk egy-egy olyan
kulcsterületet, amit a megfelelõ elõkészítés
után 2007-ben, és az azt követõ években
megvalósíthatunk. Összefogásra és együtt
gondolkodásra kérte a vállalkozókat a város
fejlesztése érdekében. 

A Megújuló Nagykanizsa munkacímet ad-
ták a készítõk a programnak. Nem feltétlenül
csak önkormányzati feladatok alkotják, mert
ahhoz, hogy a térség fejlõdjön, elengedhetet-
lenül szükséges például az M7-es autópálya
kiépítése, az M9-es elõkészítése, a rávezetõ
utak megépítése, a Nagykanizsa-Szombat-
hely közötti vasút villamosítása. Összefogva
az országgyûlési képviselõkkel és minden
szereplõvel, akik ezen a területen mûködnek,
sokat kell tenni, hogy a munkák megfelelõ
ütemben haladjanak és a város valamint tér-
ségének fejlõdését szolgálják. 

Idén az önkormányzat 700 millió forintot
költ az utakra, ebbõl 300 milliót felújításra,
400 milliót pedig a belsõ körgyûrûk megépí-
tésére. A polgármester vázolta a terveket, le-
hetõségeket, többek között az infrastruktúra
fejlesztésére, a tudás alapú város kialakításá-
ra, az ipari szerkezetváltásra, az innovációra,
a regionális szerepkör kiteljesítésére és a tu-

risztikai fejlesztésekre vonatkozóan. Kiemel-
te, hogy az Ipari Parkban már 50 vállalkozás
mûködik, 14 új szerzõdést kötöttek, négy
elõkészítés alatt áll. Új gondolatként szerepel
a programban a regionális gabonatároló lét-
rehozása. Erre vonatkozóan a mezõgazdasá-
gi vállalkozások vezetõinek részvételével
körvonalazódik egy elõprogram. A város
szeretne részt venni ebben az Ipari Parkban
lévõ terület biztosításával. A Csónakázó-tó
fejlesztésének elõkészítõ munkálataira pá-
lyázatot írtak ki. A kitörés lehetõségét a tu-
risztikai fejlesztésekben és a megújuló ener-
gia hasznosításában látják. 

Göndör István országgyûlési képviselõ fel-
hívta a megjelentek figyelmet arra, hogy az
önkormányzatnak az infrastruktúra kiépítése a
feladata annak érdekében, hogy vonzó legyen
a város a vállalkozók számára. A beruházás és
a munkahelyteremtés a vállalkozók feladata. 

A fórum résztvevõi örömmel fogadták a
tervet, a cím is megnyerte a tetszésüket. A
fórumon elhangzott véleményeket beépítik a
tervbe. A Megújuló Nagykanizsáról szóló
fejlesztési terv megvitatása tovább folytató-
dik a kamarákkal és az intézményekkel.

B. Zs.

A MEGÚJULÓ NAGYKANIZSÁRÓL

LEGYEN  SZELEKTÍV
HULLADÉKGYÛJTÕ JÁRMÛ!

Sajtótájékoztató keretében mu-
tatta be március 17-én Cseresnyés

Péter, az önkormányzat Fidesz
frakciójának vezetõje a Fidesz he-
lyi csoportjának internetes honlap-
ját. Fontosnak tartják ugyanis,
hogy véleményüket a sajtótájékoz-
tatók keretein túl is eljuttathassák
az érdeklõdõkhöz. A honlap szer-
kesztése, kezelése és frissítése Bu-
dapesten történik. A kísérleti jel-
leggel mûködõ honlapot naponta
mintegy százan látogatják.

KANIZSAI FIDESZES
HONLAP
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Ötödik éve szervezi az egyre
nagyobb érdeklõdésnek örvendõ
Pintyõke Fesztivált a kiskanizsai
Pipitér Óvoda. 15 csoport, mint-
egy 300 kisóvodása lépett fel a
nagyközönség elõtt. A rendezvé-
nyen a város óvodái mellett a vi-
déki intézmények is képviseltet-
ték magukat. Tapolcáról, Surdról,
Letenyérõl, Lentibõl, Õrtilosból
is érkeztek csoportok. Idén két
napossá szélesedett a fesztivál.
Az elsõ nap egy szakmai nap
volt, ahol elõadásokat hallgathat-
tak meg az óvónõk, szombaton
pedig az immár hagyományossá
vált fesztiválra került sor.

– Ez nem verseny, ez egy fesz-
tivál, ahol a gyerekek fellépnek
és az év közben tanultakból egy

összeállított színes produkciót
adnak elõ. A néphagyományok, a
népszokások beépülnek az óvo-
dák mindennapi munkájába, a
játékokat, a mozgásokat, a dalo-
kat az óvónõk nap mint nap al-
kalmazzák. A zalai hagyomá-
nyok, népszokások ma is élnek
Kiskanizsán. Ezeket az élõ ha-
gyományokat mi tudatosan be-
építettük a nevelõi munkánkba, a
helyi pedagógiai programunk-
ban is megjelenik a hagyomány-
õrzés, a hagyományápolás –
mondja Böjti Istvánné, a Pipitér
Óvoda vezetõje.

Minden évben, idén is kísérõje
volt a fesztiválnak a feledésbe me-
rült szakmákat képviselõ kézmû-
ves foglalkozás és vásár. A három

fõs zsûrit ezúttal a budapesti Budai
Ilona népdalénekes, óvónõ; a ka-
posvári Liszt-díjas koreográfus
Sajti Sándor és felesége, Kis Kata-
lin óvónõ és néptáncoktató alkotta.
Az elõadások közé iktatott két szü-
netben zajlott le a
s z a k m a i
értéke-
l é s ,

amikor is nem a teljesítményt érté-
kelte a zsûri, hanem jobbító szán-
dékként elmondta, hogy mik azok
az apró technikai, szakmai fogá-
sok, amiket még be lehet építeni az
óvónõknek a munkájukba, építõ

jellegû szakmai se-
g í t s é g e t

adott.

A keleti városrészben hat csoportban, összesen 165 kisgyermek má-
sodik otthona a Rózsa Óvoda. Arról, hogy miért is szeretnek ide járni
az apróságok, mivel töltik napjaikat az intézmény falai között, Bogyay
Lászlóné vezetõ óvónõvel beszélgettünk.

– Milyen körülmények között élvezhetik az ovis életet az ide járó
gyerekek?

– Még mielõtt belépnénk az épületbe, látható, hogy, tágas az udva-
runk, fás, füves, szilárd burkolati részen játszhatnak a gyerekek, mind-
ez ideális céljaink megvalósításához. Az udvar füvesítését 2002-ben
szülõi segítséggel oldottuk meg. A hozzánk érkezõ gyermekek fogadá-
sát nagy körültekintéssel szervezzük. Lehetõséget adunk az „anyás be-
szoktatásra”, ezzel is elismerve a családi nevelés elsõdlegességét. In-
tézményünk napirendje rugalmas, s ez lehetõséget biztosít a gyermekek
személyiségfejlõdését szolgáló események, programok beépítésére.
Rendelkezünk a személyiségfejlesztéshez szükséges korszerû eszközök-
kel, melyeket továbbra is folyamatosan bõvítünk. Programunkban
igyekszünk a helyi sajátosságokhoz mérten ötvözni a mozgást, a kör-
nyezet megismertetésére és megszerettetésére való nevelést és az anya-
nyelvi nevelést. Gyermekeink átlag 9 - 10 órát töltenek az óvodában,
ahol szeretetteljes, derûs, érzelmi biztonságot nyújtó légkörben nevel-
jük õket. Tiszteletben tartjuk a gyermeki jogokat, tiszteljük és elfogad-
juk a másságot. A sajátos nevelési igényû gyermekek részére biztosít-
juk az integrált nevelés keretében az óvodai nevelést, a szakemberek
javaslatával, segítségével.

– Miben mások a mindennapok ebben az óvodában, mint a többiben?

– Óvodánkban speciális lehetõség, hogy a 4-5-6-7 éves gyermekek
nap, mint nap szabadon eldönthetik, melyik speciálisan kialakított ját-
szószobában játszanak. Játszószobáink: tornaszoba, kézmûves szoba,
zeneszoba. A játszószobákban megvalósítjuk a differenciált személyi-
ségfejlesztést, a felzárkóztatást, a tehetséggondozást. A tágas udvaron
és a jól felszerelt tornatéren sokféle mozgáslehetõséget biztosítunk a
gyermekek számára a „mozgásöröm” megélésére. Tekintettel arra,
hogy saját fõzõkonyhával rendelkezünk - ahol már a HACCP minõség-
biztosítási rendszer követelményeinek megfelelõen dolgozunk -, lehetõ-
ségünk van arra, hogy az orvos által javasolt diétás étkeztetést bizto-
sítsuk az érintett gyermekeknek, a napi térítési díj ellenében. A gyer-
mekétkeztetést szakmai kérdésnek tekintjük.

– Milyen jeles napjaik vannak a Rózsa Óvodának?
– Óvodánkban már hagyománya van az anyák, apák, nagyszülõk

napjának. Ezek olyan napok az óvodánk életében, amikor a gyermekek
a délelõtt folyamán együtt játszhatnak jelen lévõ családtagjaikkal. 

– Hogyan összegezhetnénk: mi az óvoda küldetése:
– Egyéni arculatunk az egészségnevelés, a gyermek testi, lelki egész-

ségének védelme, de nagy hangsúlyt helyezünk a viselkedéskultúra ki-
alakítására is. Olyan intézménnyé szeretnénk válni, ahol a gyermekek
képesek különbséget tenni a jó és a rossz, a szép és a csúnya, a helyes
és a helytelen között. Kötõdnek a természethez, tudnak rácsodálkozni,
felfedezni. Viselkedésük igazodik az emberi együttélés szempontjából
lényeges szabályokhoz Alapelvünk, hogy a gyermek személyiségét tisz-
telet, elfogadás, szeretet és megbecsülés övezze. 

TISZTELET, ELFOGADÁS, MEGBECSÜLÉS

PINTYÕKE FESZTIVÁL ÖTÖDSZÖR
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Nemzetközi és országos statisztikákból is ismert,
hogy a krónikus légzõszervi megbetegedések meg-
jelenése egyre inkább a kisgyermekkor felé tolódik
el. Gyakran lehet találkozni tartós kezelést, gondo-
zást igénylõ óvodás és bölcsõdés korú kisgyerme-
kekkel. A gondozási munka azonban nemcsak a he-
veny fellobbanások kezelésébõl, hanem a megfelelõ
megelõzõ tevékenységbõl is áll. E körbe tartozik az
úgynevezett kiegészítõ, alternatív gyógymódok kö-
zött a sóterápia is. Ismereteink szerint a Hevesi óvo-
dán kívül az Attila utcai és a MÁV óvoda rendelke-
zik sószobával. 

Kiss Ernõnétõl, a Hevesi óvoda vezetõjétõl meg-
tudtuk, egy szülõtõl kapták a másfél millió forint érté-
kû sótéglát és a hozzá szükséges anyagokat, aki
egészségmegelõzés szempontjából akart foglalkozni
vele, s mivel a vállalkozása nem jött létre, felajánlotta
a Tüdõgondozónak és az óvodának az anyagokat. A
kisméretû helyiségben a gyerekek fejmagasságáig,
falszerûen rakták körbe az 5-600 darab sótéglát. Tete-
jükön hat edényben párolog a Somadrin nevû oldat,
amivel locsolják a téglákat. Fûteni, szellõztetni nem
lehet a helyiséget, öntisztító rendszerrel tisztítja a le-
vegõt. A csak természetes anyagokat tartalmazó telí-
tett sóoldat a nagy párolgási felületen, minden motori-
záció nélkül alakítja át a helyiség mikroklímáját. Ha-
tására nedves-nyirkos, sóbarlangszerû a levegõ. Az
óvodában elsõsorban megelõzés céljából használják,
de az újabb kutatások alapján a különbözõ bõrproblé-
mákat is megszünteti. Tavaly május óta mûködik,

szeptembertõl órarendszerûen használják a gyerekek.
Hetenként egy alkalommal 10-12 gyerek fér be, 20-20
perces idõtartamra a szobába. A tapasztalatok alapján
a hiányzások csökkenésébõl is leszûrhetõ a pozitív ha-
tása. Ez az egyik elõny. A kis helyiségben alkalman-
ként meghitt légkör alakul ki, sok nyelvi játékra, lég-
zésgyakorlatra, mondókázásra van lehetõség. 

A hétfõi napokon a hétvégi élményeket szinte ont-
ják magukból a gyerekek. Megtanulnak egymásra
odafigyelni, sok olyan nevelési lehetõséget rejt ma-
gában a sószoba, amire nem is gondoltak a beindítá-
sánál. Négy-öt család rendszeresen látogatja termé-
szetesen térítésmentesen. Dr. Kertész Edit, az óvoda
háziorvosa is támogatta törekvéseinket, és szülõknek
is ajánlotta, vegyék igénybe minél többször.

Március 7-8-án lezárult az óvo-
dai felvételre való jelentkezés le-
hetõsége. Jelenleg a szülõk kiér-
tesítése van folyamatban, hogy a
kisgyermekük melyik óvodába
nyert felvételt. 

A szülõk óvodai felvételre je-
lentkezhettek a 2005. május 31-ig
az ötödik életévét betöltõ, óvodá-
ba még nem járt, illetve a 2005.
október 1-ig a harmadik életévét
betöltõ gyermekükkel. A Polgár-
mesteri Hivatal Mûvelõdési és
Sportosztályának adatai szerint
összesen 340 kisgyermeket irat-
tak be a városi és a peremterületi
óvodákba. Ez a szám megegyezik
a tavalyi adattokkal. 

A tizenegy intézményben
2005. szeptemberétõl összesen
1350 kis-, közép- és nagycsopor-
tos gyermek kezdi el a nevelési
évet. Az érintett tizenegy nevelési
intézmény közül az idén egyedül
a Szent Imre utcai Micimackó
óvoda jubilál, hiszen 1880. no-
vemberében, 125 évvel ezelõtt
adták át az óvodát.

Ötödik alkalommal rendezte meg az Attila Óvoda az Integrációs
konferenciát a Halis István Városi Könyvtárban. A szakmai fórum té-
mája a játék volt, ezért kapta a Játék határok nélkül címet. 

A három elõadást, és szekcióüléseket magába foglaló programban
kapott helyet Pauska Mária A drámajáték személyiségfejlesztõ hatása
címû elõadása. Ahhoz, hogy a személyiségben valamilyen kimozdulás
történjen, az egyént komoly hatás kell, hogy érje. Ilyen hatás lehet a
játék. A múlt tapasztalatait alapul véve veszi, vagy hárítja a másiktól
kapott jelzéseket a játék résztvevõje, mondta elõadása elején Pauska
Mária. A reagálás az „itt és most”-ban történik, de a múlt lerakódásai
alapján. Az ember cselekvési aktivitással születik világra, ez elapad-
hat, megsérülhet, ha nem kapott elég támogatást, elfogadást a csecse-
mõ. A gyermek – a játék során – kettõs tudatával képes eljátszani egy
szerepet oly módon, hogy közben kívülrõl kontrollálja, nézi magát. Ha
netán arra is van lehetõség, hogy szerepcsere is történjen, ha átléphet
egy másik szerepbe, akkor ez a kontroll korrigálhat például szociális
szerepzavart is. A drámapedagógia cselekvõ, cselekedtetõ pedagógia.
A gyerekekkel nem pszichodrámát játszatnak, csak helyzetekbe hoz-
zák õket, olyan helyzetekbe, amelyben plusz tapasztaláshoz jutnak ön-
magukról cselekvés közben. A gyereket nem a pedagógus fejleszti, a
gyermek maga fejlõdik arról a szintrõl, ahol van. A pedagógus dolga
az, hogy leszálljon arra a szintre, ahol a gyermek van, és ha ezt megtet-
te, tudja, mire van a gyermeknek szüksége, s az így olyan szituációba
hozható, amelyben önmagát fejlesztheti. A drámajátékok az emberépí-
tést célozzák meg, az a feladatuk, hogy olyan talajt szolgáltassanak,
amelyben a személyiség szabadon fejlõdhet. 

A játék neurobiologiája címû elõadás keretében Tunyogi Erzsébet

szólt az érzéki megismerésrõl, annak módszereirõl, lehetõségeirõl,
fontosságáról. A 0-10 éves gyermeknek úgy lesz saját fogalmi rend-

szere, ha az érzékszervein keresztül folyamatosan megtapasztalja a
világot. Egész játékterápiám, amelyet sérült, fogyatékos gyerekek
számára dolgoztam ki, olyan módszereken alapszik, amelyek lehetõ-
vé teszik, hogy a három-öthónapos csecsemõ másfél órás tréningen
vegyen részt, anélkül, hogy elaludna, kifáradna. Olyan érzékszerv já-
téksorozatban lesz része, ami neki nem fájdalmas, hanem folyamatos
épülést jelent-mondta Tunyogi Erzsébet. Ha képesek vagyunk egy
fogyatékos gyerekkel ezt végigcsinálni, akkor egy épp kisgyermek-
nél ezt akár százszorosan végig lehet vinni. Nem sok a tananyag, új
módszerekkel- az orientációs habituációs programmal megtanítható.
Mitõl fárad el a kisgyermek? Attól, hogy kondicionálás tanulás van,
hogy nem vesz részt benne. A hagyományos módszerekkel történõ
ismeretátadásban elfárad az agy, nem a tananyagtól merül ki, hiszen
tízszer, százszor többet is képes befogadni, hanem a helytelen mód-
szerek okozzák a kifáradást. Ha a kíváncsiságtól megfosztjuk a gyer-
meket, ha leszoktatjuk errõl, akkor elszenvedõje lesz a megismerés-
nek, és nem aktív részese, jóllehet kíváncsiságára alapozva ezerszer
több információt átadhatunk neki. Jó volna, ha a pedagógiában jelen
lennének azok a módszerek, eszközök, amelyek az ismeretátadás so-
rán a velünk született adottságokra épülnének, és nem poroszos mód-
szerekkel próbálkoznánk még mindig, vélekedett az elõadó. Ha
Down-kóros gyermek e módszerrel képes eljutni a normál általános
iskola szintjéig, akkor az egészséges gyermek e fejlesztési módszer-
rel szinte a csodákra lenne képes. 

Hallhattunk a harmonikus mozgásfejlesztési módszerekben rejlõ le-
hetõségekrõl is, az elõadó véleménye szerint nem a háborúra, harcra
kellene kiképezni gyermekeinket, nem kötélre kellene másztatni õket,
szekrényt ugratni velük, hanem kondicionáló mozgássorokra, örömet
adó mozgásprogramokra volna szükség. 

„Ha az egészséges gyereket, csak fele annyira szeretnék, mint a beteget, csak fele annyit
foglalkoznának vele, csak fele annyit játszanának vele, akkor a világon csak Einsteinek lennének.”

KONFERENCIA KICSINYEINKÉRT

ÓVODAI 
JELENTKEZÉSEK

SÓSZOBA AZ EGÉSZSÉGÉRT
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Hrsz1/Hrsz2/Megnevezés/terület (m2)
1467/-/Zártkert/2867. 1730/-/Zártkert/3390. 
1915/-/Zártkert/2981. 1918/-/Zártkert/160. 
1922/-/Zártkert/320. 1924/-/Zártkert/379. 
1928/-/Zártkert/1875. 1933/-/Zártkerti gyep/2225. 
1935/-/Zártkert/257. 1945/1/Zártkert/264. 
1991/-/Zártkert/1755. 2023/-/Zártkert/2060. 
2160/-/Zártkert/9601. 2514/-/Zártkerti gyep/1240.  
2704/-/Kert/ 1279. 2726/-/Gyep (rét)/1438. 
2727/-/Szántó/2247. 2730/-/Gyep/5735. 
2745/-/Szántó/4465. 2746/-/Kert/384.
2528/-/Zártkerti gyep, erdõ/2896.
Érdeklõdni a Polgármesteri Hivatal Vagyongazdálkodási Irodáján

(Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. II. em. 6.) lehet. Tel: 93/500-724.

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 
értékesíti az alábbi, Szentgyörgyvári hegyen található ingatlanait: 

Hrsz1/Hrsz2/Megnevezés/terület (m2)
1467/-/Zártkert/2867. 1730/-/Zártkert/3390. 
1915/-/Zártkert/2981. 1918/-/Zártkert/160. 
1922/-/Zártkert/320. 1924/-/Zártkert/379. 
1928/-/Zártkert/1875. 1933/-/Zártkerti gyep/2225. 
1935/-/Zártkert/257. 1945/1/Zártkert/264. 
1991/-/Zártkert/1755. 2023/-/Zártkert/2060. 
2160/-/Zártkert/9601. 2514/-/Zártkerti gyep/1240.  
2704/-/Kert/ 1279. 2726/-/Gyep (rét)/1438. 
2727/-/Szántó/2247. 2730/-/Gyep/5735. 
2745/-/Szántó/4465. 2746/-/Kert/384.
2528/-/Zártkerti gyep, erdõ/2896.
Érdeklõdni a Polgármesteri Hivatal Vagyongazdálkodási Irodáján

(Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. II. em. 6.) lehet. Tel: 93/500-724.

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 
értékesíti az alábbi, Szentgyörgyvári hegyen található ingatlanait: 

NAGYKANIZSA MEGYEI JOGÚ VÁROS 
POLGÁRMESTERI HIVATALA ÉRTÉKESÍTI

CSERFÕI ZÁRTKERTI INGATLANAIT:
(HRSZ1, HRSZ2, MEGNEVEZÉS, TERÜLET M2): 
* 10351,2, Kert, 852. * 10370, Gyep, 73. * 10422, Gyep-erdõ, 3738. *
10434, Gyep, 6397. * 10490, 1, Szántó-gyümölcsös, 2974. *10504, 1,
Szántó, 1897. * 10532, Gyep, 3212. * 10533 Gyep, 1079. *10539,
Kert-szõlõ-erdõ, 1770. * 10550, 3, Szántó, 1146. * 10551, Gyümöl-
csös, 604. * 10552, Gyümölcsös, 170. 10553, Kert-gyümölcsös-kert,
2893. * 10595, Gyümölcsös-gyep-kert-erdõ, 5961. * 10596, Gyep,
182. * 10621, 1, Gyep, 50. * 10624, 1, Gyep, 3198. * 10625, Gyep, 24.
* 10636, 3, Gyep, 4393. * 10637, 2, Gyep, 3199. * 10645, 2, Gyep,
4606. * 10655, Gyep, 7096. * 10656, Gyep, 8017. * 10657, 2, Gyep,
5576. * 10664, Szántó, 2575. * 10672, 3, Gyep-erdõ, 2998. * 10673,
Gyep-erdõ, 5364. * 10798, 1, Gyep, 5589. * 10798, 2, Gyep, 5413. *
10799, 2, Gyümölcs-erdõ, 5017. * 10800, Gyep, 3314. * 10801, 1,
Szõlõ-gyümölcsös, 1654. * 10803, Gyep-erdõ, 6121. * 10806, 1, Szán-
tó-erdõ, 7025. * 10806, 3, Szántó, 2988.  

Érdeklõdni a Polgármesteri Hivatal Vagyongazdálkodási Irodáján
(Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. II. em. 6.) lehet. Tel.: 93/500-724.

SZEMÉTSZÁLLÍTÁS
Tájékoztatjuk Nagykanizsa város lakosságát, hogy a

Saubermacher-Pannónia Hulladékgyûjtõ Kft. 2005. március 28-
án (húsvét hétfõn) is a hulladékszállítási program szerint végzi
tevékenységét, azaz lesz szemétszállítás. 

Kérjük a lakosságot, hogy az ünnepre való tekintettel reggel 7
óráig helyezzék ki hulladékgyûjtõ edényeiket!

Fõ feladatok: Új kapcsolatok kialakítása és a régi kapcsolatok ápo-
lása Szlovénia és Horvátország területén, a kialakult együttmûködés-
hez kapcsolódó pályázatok elkészítésében való aktív részvétel, vala-
mint a kht. mûködéséhez tartozó ügyvezetõi és adminisztrációs fel-
adatok ellátása. 

Pályázati feltételek: magyar állampolgárság, büntetlen elõélet, leg-
alább középfokú iskolai végzettség, valamely délszláv nyelv legalább
középszintû ismerete. A munkakör betöltésénél elõnyt jelent: határon
átnyúló kapcsolatok, B típusú jogosítvány, kulturális területen szer-
zett 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 er-
kölcsi bizonyítványt, az iskolai végzettséget, nyelvtudást igazoló
okiratok 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 Nagy-

kanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalában a Polgár-

mesteri Kabinetnél a 93 - 500-776-os telefonszámon.

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

EURORÉGIÓ TÉRSÉGFEJLESZTÕ KHT.
ÜGYVEZETÕI MUNKAKÖRÉNEK BETÖLTÉSÉRE

Pályázati feltételek: magyar állampolgárság; büntetlen elõélet; ide-
genforgalmi szakirányú egyetemi vagy fõiskolai végzettség, vagy
bármely egyetemi vagy fõiskolai végzettség és az Országos Képzési
Jegyzékben szereplõ felsõfokú idegenforgalmi szakirányú szakképe-
sítés; legalább 5 év gyakorlati idõ; legalább egy világnyelvbõl közép-
fokú (A vagy C típusú) nyelvvizsga; számítógép-kezelõi ismeretek.

Elõnyt jelent: idegenforgalmi szakterületen szerzett vezetõi gya-
korlat, horvát nyelvbõl társalgási szintû nyelvtudás.

A magasabb vezetõi megbízáshoz a Magyar Turizmus Rt. szak-
mai egyetértése szükséges. A közalkalmazotti jogviszonyban törté-
nõ kinevezés és vezetõi megbízás határozatlan idõre szól.

A pályázatnak tartalmaznia kell: a pályázó szakmai önéletrajzát,
a költségvetési szerv vezetésére vonatkozó elképzeléseket, a pályá-
zatban elõírt iskolai végzettséget, illetve az egyéb feltételeket tanú-
sító közokiratok hiteles másolatát, három hónapnál nem régebbi er-
kölcsi bizonyítványt.

A munkakör várhatóan 2005. május 1-tõl tölthetõ be. Az illet-
mény és egyéb juttatások megállapításáról a közalkalmazottak jog-
állásáról szóló többször módosított 1992. évi XXXIII. törvény ren-
delkezései alapján kerül sor.

A pályázatokat Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármester-
éhez (8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7.) kell benyújtani. 

A pályázat beérkezésének határideje a Turisztikai Értesítõben
történõ megjelenést követõ 21. nap 16. óra. A pályázat elbírálására
a pályázati határidõ lejártát követõ soros testületi ülésen kerül sor.

Az iroda mûködésével, és a pályázati kiírással kapcsolatban bõ-
vebb felvilágosítás kérhetõ Litter Nándor polgármestertõl a 93/500-
702-es telefonszámon. 

NAGYKANIZSA MJV KÖZGYÛLÉSE 
PÁLYÁZATOT HIRDET A  NAGYKANIZSAI

TURISZTIKAI HIVATAL ÉS INFORMÁCIÓS
IRODA VEZETÕI MUNKAKÖRÉNEK

BETÖLTÉSÉRE
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Egyre többet hallani városunkban arról,
hogy az idõsebb korosztály által életre hívott
klubok, szervezetek, csoportosulások milyen
programokat, rendezvényeket szerveznek.
Most megpróbálunk ízelítõt adni az egyik ka-
nizsai csoport életébõl. Beszélgetõpartnerem
Tarr Ernõ nyugállományú honvéd alezredes,
a Honvéd Szakszervezet Nyugdíjas Tagozata
Nagykanizsai Csoportjának elnöke.

– Hogyan alakult meg ez a csoport?
– A ’90-es éves elején lehetõvé vált, hogy a

hivatásos illetve nyugállományú katonák ér-
dekeinek védelmére érdekvédelmi csoportosu-
lás jöjjön létre Ez meg is történt, megalakult a
Katonák Érdekvédelmi Szövetsége. 1995-ben
a szövetség szakszervezetté alakult át, majd
egy évvel késõbb létrejött a szakszervezeten
belül a Nyugdíjas Tagozat, melynek ma or-
szágszerte összesen 37 csoportja mûködik. A
kanizsai csoport 25 fõvel 1999. január 15-én
kezdte meg a munkát, de már az év végére 60
fõre bõvült a tagságunk. Sajnos az elmúlt né-
hány esztendõben kicsit megfogyatkoztunk,
ma 45-en tagjai a csoportnak.

– Milyen célokat tûztek maguk elé az indu-
láskor? Miért jó Önökhöz tartozni?

– Célunk az volt, hogy felkaroljuk az itteni
volt hivatásos katonákat, védjük érdekeiket, és

a szabadidõ hasznos eltöltéséhez ajánljunk
közös programokat. Ennek megfelelõen a
szervezeti élet számos kérdésével foglalko-
zunk, a kikapcsolódáshoz pedig idõnként
sport illetve kulturális rendezvényeket szerve-
zünk, közös kirándulásokat teszünk – bevonva
családtagjainkat is. Hagyománnyá váltak pél-
dául a borversenyeink, ahol az italról a férfi-
ak, a harapnivalóról az asszonyok gondos-
kodnak, éppúgy, mint a közös kirándulásaink
alkalmával. Minden évben nagyon családias,
bensõséges hangulat közepette emlékezünk
meg márciusban a nõkrõl. Tavaly ellátogat-
tunk a Hadtörténeti Múzeumba, idén a Nem-
zeti Galériába tervezünk utat. A csoportunk
nevéhez fûzõdik a temetõben annak a kopjafá-
nak az állítása, amellyel elhunyt bajtársaink-
nak igyekeztünk emléket állítani. Az emlékhely
2002-ben került kialakításra, azóta minden
májusban ünnepséget tartunk ott. A mi gondo-
latunk volt az „Egy üveg ásványvíz a cunami
áldozatainak” akció is, nálunk is összegyûlt
15 ezer forint.

– Ejtsünk néhány szót a csoport érdekvé-
delmi tevékenységérõl is.

– Talán azzal kezdeném, hogy van egy szloge-
nünk, ami így hangzik: rólunk, nélkülünk ne
döntsenek! Mi mindent megteszünk annak érde-

kében, hogy ez így is legyen. Nagyon odafigye-
lünk egymásra, segítjük egymást. A szakszerve-
zet jóvoltából segélyt kaphatnak az arra rászo-
rulók, amire fõként az egyedül élõknek van nagy
szükségük. Nem telik el úgy karácsony, hogy a
fa alá ne kerüljön egy kis csomag. Napjainkban
már néhány szolgáltatás esetében is kedvez-
ményre számíthatunk. Így például egyik mobil-
cégnél a telefon megvásárlásakor és a hívás dí-
jainál is kedvezményt biztosítanak számunkra,
az egyik biztosító társaságnál pedig a tagdíj be-
fizetésének fejében, minden csoporttagunk 250
ezer forintos balesetbiztosítást tudhat magáé-
nak. De szoros a kapcsolatunk a Katonákért
Közalapítvánnyal, nyugdíjas katonáink anyagi
támogatására onnan is rendszeresen számítha-
tunk. Az is nagyon fontos számunkra, hogy a
többi kanizsai nyugdíjas csoporttal, klubbal jó
kapcsolatban legyünk. Az Idõsek Hetén tavaly
még a szervezésben is segítettünk. Úgyhogy –
bár nyugdíjasok vagyunk – azért rengeteg a ten-
nivalónk, egy pillanatig sem unatkozunk. Azok a
nyugdíjas katonák pedig, akik kedvet éreznek
ahhoz, hogy megismerjék a csoportunkat, láto-
gassanak el rendszeres összejöveteleink egyiké-
re: minden hónap utolsó hétfõjén 16 órától a
Honvéd Kaszinóban megtalálnak bennünket.

Szõlõsi Márta

„NÉLKÜLÜNK NE DÖNTSENEK!”

A Bogdán János Kissebsé-
gi Közösségi Házban tartott
elõadás sorozat részeként
Solymosi Imre beszélt a ci-
gányság történetérõl, kultú-
rájáról, a közösséget érintõ
társadalmi hatásokról, arról,
hogyan is fogalmazódik meg
a cigánykérdés a többségi
társadalom számára, és mit
jelent a kisebbségen belül. 

– Egy társadalmi jelenség soha
nem az egyén hibája és a rá törté-
nõ reagálásért sem az egyént kell
hibáztatni, hanem társadalmi szin-
ten kell a megoldásokat keresni. A
társadalom jelenleg is egyéni vála-
szokat keres egyedi köntösben fel-
tûnõ, de össztársadalmi jelensé-
gekre, így a cigányság problémái-
ra is – mondta bevezetõjében az
elõadó. A problémák megfogalma-
zása össztársadalmi téren történik
meg, de egyéni esetekre keresünk
megoldásokat, atomizálva kezel-
jük azokat, egyedi esetekként. 

Minden embert két fõ szükség-
letkielégítési forma jellemez, az
egyik a materiális igény (pénz a
kenyérre), a másik a társas igény
(családi, baráti kapcsolatok). A ci-

gányság évszázadokon át a társas-
igény kielégítést tartotta elsõdle-
gesnek, materiális igényeit háttér-
be szorította. Ez azt jelentette,
hogy közösségeikben szinte nem
létezett magántulajdon, nem voltak
örökölhetõ tárgyaik, s a köztulaj-
don sem volt röghöz kötött, ugyan-
akkor nagycsaládokban, többgene-
rációs közösségekben, vigákban
éltek, amely a társasigény kielégí-
tés magas szintjét képviselte.

A cigánykérdésben a többség ál-
tal megfogalmazott problémák jelen-
nek meg. A többségi gondolkodás-
mód, a materiális-szükségletkielégí-
tési modell érzékelhetõ a cigánysá-
gon belül. Ez okozza azokat a jelen-
ségeket, amelyeket össztársadalmi
szinten kellene kezelni. Ha közössé-
gekbe megyünk be, kiderül, nekik
nem azok a legfõbb problémáik,
amelyeket a többség megfogalma-
zott. Nekik a családi, párkapcsolati
krízisek az elsõdlegesek, amelyek a
civilizáció, az asszimilációs törekvé-
sek megjelenésével alakultak ki. A
roma közösségek nem tudnak mit
kezdeni a többségi társadalomra jel-
lemzõ, hierarchizált családmodellek-
kel, amelyek a magyar, vagy az eu-

rópai társadalmat jellemzik, hiszen
évszázadokon át nagycsaládban és
totális demokráciában éltek. A mo-
dern családi viszonyok lemásolása
szerepzavarokhoz vezetett. Ezt a ci-
gányság úgy „reagálta le” a hatvanas
években, hogy gyermekiek nagy ré-
szét állami gondoskodásba adta, át-
adta a gádzsó számára, nevelje õ. Ezt
a jövõrõl való lemondásként is lehet-
ne értelmezni. A kollektív tudat ezt a
választ adta a civilizációs kényszer-
re. Ugyanez az idõsgondozásban
nem ment végbe, a múltat – amely
évezredes szokásrendszereken alap-
szik – nem adták fel. Alapvetõen
nem lehet úgy megközelíteni ezt a
problémát, hogy egy bajban lévõ kö-
zösségrõl van szó, melynek segíteni
kell, hiszen évezredes közösségrõl
van szó, amely hagyományaiban,
nyelvében, kultúrájában egységet
képvisel. A cigányság nagy része til-
takozik azok ellen a civilizációs tö-
rekvések ellen, amelyben – a termé-
szetes közösségekre jellemzõen –
mindig megérzi az önpusztítás folya-
matát. E jelenség is egyfajta magya-
rázat a többségi társadalom által
megfogalmazódott cigánykérdésben. 

- dukát -

CIGÁNYKÉRDÉS KÖZÖSSÉGEN KÍVÜL ÉS BELÜL TISZTELT 
NAGYKANIZSAIAK!

Nagykanizsa Megyei Jogú
Város Idõsügyi Tanácsa ez év
januárjában a szökõár áldoza-
tainak megsegítésére akciót
indított. Az „Egy üveg ás-
ványvíz” mozgalom keretén
belül. A városban és környé-
kén élõ idõsügyi – és a hozzá-
juk csatlakozott egyéb – szer-
vezetek a visszajelzések sze-
rint 120 ezer forintot gyûjtöt-
tek össze és fizetettek be a
Vöröskereszt számláira.

A HSMK-ban megrendezett
karitatív célú gálán városunk
idõsügyi klubjainak szervezé-
sében idõs társainak mintegy
200 db 500 Ft-os belépõjegyet
(összességében 100 ezer Ft ér-
tékben) vásároltak meg, ezzel
az összeggel is enyhíteni kí-
vánva a katasztrófa sújtotta
térségben kialakult szörnyû
károkat.

Valamennyi adakozónak
tisztelettel megköszönjük ál-
dozatvállalását.

Idõsügyi Tanács
Nagykanizsa
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Februárban adták át a Kanizsa Pékség Sütõipari és Kereskedelmi Rt.

újonnan kialakított látványpékségét és kávézóját a Fõ út 5. szám alatt. Aki

az utcán, séta közben bepillant a mediterrán hangulatú üzletbe, a látvány

megállásra készteti: a kávézó asztalai körül, kényelmes környezetben be-

szélgetnek a vendégek, a sietõsebbek az állópultoknál fogyasztják el a te-

át, a kávét, az üdítõt vagy a süteményt. Vannak, akik vásárolni térnek be a

boltba, és csomagolva viszik haza vagy munkahelyükre a finomságokat. 

Látványpékség! Mit is jelent ez a kifejezés? Az elegáns, mediterrán

hangulatú környezetet, a ragyogó tisztaságot, a kávé- és kenyér illatát, ma-

gukat kínáló sütemények látványát, vagy az elõzékeny kiszolgálást? Aki

belép az üzletbe, maga döntheti el, hogy mindezek összességét. Az üzlet

létrehozásáról Polgár Ervin, a Kanizsa Pékség Rt. cégvezetõje elmondta:

– A társaság vezetésének ötlete nyomán jelöltük ki azt az irányt,
amerre haladni szeretnénk. Több mint egy éve kerestük a megfele-
lõ helyet. Az elmúlt év decemberében kezdtük meg az átalakítást.
Az elképzeléseinknek megfelelõ berendezést profi cég készítette,
õket egészítette ki egy ügyes „dizájner", valamint a korábbi arcu-
lattervezõnk. Õk tervezték meg a boltot a kereskedelmi vezetõnk
hatékony közremûködésével. Nekünk tetszik, bízunk benne, hogy a
vendégeinknek is. Célunk a nyugat-európai stílus, életforma át-
mentése a polgárosodó Nagykanizsára. Nyugaton gyakori, hogy a
pékségek olyan üzleteket nyitnak, ahol egy kávé mellé kényelmesen
le lehet ülni, ahol a vendégek a pékség süteményeit a helyszínen is
fogyaszthatják el. Az új látványpékség és kávéház frekventált he-
lyen van, örülünk annak, hogy sokan kíváncsiak rá. Igyekeztünk
magasabb színvonalat megjeleníteni és szándékunkban áll a többi
boltunkat is hasonló módon megújítani. Bízunk benne, sokan lesz-
nek visszatérõ vásárlóink, törzsvendégeink. Azon gondolkodunk,

hogy újabb asztalokkal, székekkel bõvítjük a kényelmes fogyasz-
tás lehetõségét. 

– Beszéljünk a termékekrõl is!

– Az üzletben kapható sütõ- és édesipari termékek mind saját
készítésüek.  Ahogy egy látványpékséghez illik, a péksütemények túl-
nyomó többsége helyben készül, pontosabban ott, frissen sütik ki. A
cukrászsüteményeket a saját cukrászüzemünkben készítjük házias, ré-
gi receptek szerint. Ez igaz a péksütemények egy részére is. Sok olyan
finomságot lehet itt megkóstolni, amit máshol nem. Ilyen például a
káposztás csiga, a csirkemájas táska, a szalámis, baconos croissant…
Ezek jó része új termék, most teszteljük õket. Azt tapasztaljuk, hogy
ízlenek!

– Más boltjaikba is szállítanak innen friss süteményeket? 

– Boltjaink számának növelése is szerepel céljaink között, de a meglé-
võknél is szeretnénk emelni a színvonalat. Van már néhány üzletünkben
látványkemence, így inkább azzal próbálkozunk, hogy ott is sütünk új ter-
mékeket. A több funkciósságot szeretnénk általánossá tenni. Ha valaki
beugrik egy reggelire, tízóraira, vagy a legújabb üzletben akár egy salá-
taebédre, meg tudja venni a kenyeret, zsemlét, egyebet is otthonra. Jelen-
leg 11 boltunk mûködik Nagykanizsán, ebbõl hét saját üzemeltetésben, a
többi pedig franchise rendszerben. Ezeken kívül négy boltunk van más
városban. Ez a tizenöt üzlet adja árbevételünk harminc százalékát, körül-
belül. 400 millió forintot, a tavalyi évi eredmények alapján. Ebbõl is kö-
vetkezik, hogy a tendenciát érdemes folytatnunk. Szándékunkban áll to-
vábbi üzleteket is nyitni, s ma már a megyehatár sem jelent falat, nyu-
godtan át lehet lépni.

– Különleges kínálatot jelent a SeramiS cég kávéja!

– A cég partnereként, az általuk válogatott, pörkölt kávéból fõzzük
a különleges kávéinkat. A kávéból otthonra is lehet vásárolni,
méghozzá háromféle pörkölés közül választva, 12,5 dkg és 25 dkg-os
kiszerelésben.

(x)

LÁTVÁNYPÉKSÉG ÉS KÁVÉHÁZ 
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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

BLG-SIKEREK
A Bonyhádi Petõfi Sándor

Evangélikus Gimnáziumban le-
zajlott Ordass Lajos Országos Re-
torikaversenyen a Batthyány La-
jos Gimnázium és Egészségügyi
Szakközépiskola két diákja remek
eredményt ért el. Az oklevél mel-
lé Szabó Dávid a primer fokozat I.
díját, Henczi Eszter a magiszter
fokozat II. díját vehette át.

TAVASZI ÜNNEPI NAPOK
Március 16-19. között tavaszi

ünnepi napokat rendeztek a
Rozgonyi Óvodában. Az ovisok
részt vettek kézmûves délelõttön
Ferencné Fogarasi Éva vezetésé-
vel. Megtekintették a Rozgonyi Is-
kola néptáncos és mazsorett cso-
portjának táncbemutatóját, vala-
mint láthattak bábszínházat
Dékány Ágnes bábmûvész közre-
mûködésével. Az ünnepi napokat
a Farkas Ferenc Zeneiskola fúvós
növendékei zárták, Tatár Csaba
karnagy vezetésével. A nevelés
nélküli szakmai nap Fejlesztés a
zene eszközeivel címmel Kovács
Barbara óvoda- és zenepedagógus
zenei bemutatójával és konzultáci-
óval fejezõdött be.

A HAZAI  SZÉNHIDROGÉN-
BÁNYÁSZATRÓL

Az Országos Bányászati és Ko-
hászati Egyesület, Kõolaj- Földgáz
és Vízbányászati szakosztályának
dunántúli csoportja valamint az
Olajos Szeniorok Hagyományápo-
ló Köre szakmai napot rendezett a
MOL Rt. mûszaki könyvtárában.
Holoda Attila, a MOL Rt. Kutatás-
termelési Divízió Középeurópai
Kutatás-termelési igazgatója a ha-
zai szénhidrogén-bányászat helyze-
te címû elõadásában többek között
elmondta: a kutatást a közgazdasá-
gi szemlélet jellemzi, ugyanakkor
tudomásul kell venni, hogy a Du-
nántúlon nem lehet számítani a ku-
tatás jelentõs növekedésére.

PIARISTA ELÕADÁS
A Piarista Általános Iskola és

Gimnáziumban Pap Gábor mûvé-
szettörténész tartott elõadást Vátesz
vagy ,,posztimpresszionista-plein
air-festõ?”, Csontváry Kosztka Ti-
vadar Napútjának stációi az iglói
patikától a halhatatlanságig címmel.

ELISMERÕ OKLEVÉL
A Farkas Ferenc Városi Zeneiskola

volt növendéke, Baráth István – aki a
Pécsi Mûvészeti Szakközépiskola vég-
zõs trombita szakos hallgatója – a Con-
certino Praga Nemzetközi Zenei Ver-
senyen Elismerõ Oklevélben részesült.

ÚTI BESZÁMOLÓ
Anglia történelmi városai cím-

mel Durgó László tanár videó-
képes úti élménybeszámolót tar-
tott a Kodály Zoltán Mûvelõdési
Ház nyugdíjas klubjai számára.

CSOKINYULAK
Kiss Melinda csokinyúl gyûjte-

ményébõl nyílt kiállítás az Én
hobbim sorozatában a HSMK-
ban. Több mint kétszáz csokoládé-
ból készített színes, kisebb és na-
gyobb ünnepi tapsifüles látható
egészen a hónap végéig.  

AZ AGRÁRIUMRÓL
A Nagykanizsai Polgári Egyesület

vendégeként Szabó Tamás, a
MAGOSZ Somogy megyei elnöke
tart elõadást a Halis István Városi
Könyvtárban március 30-án, szerdán
18 órakor, téma: miért közös ügye fa-
lunak és városnak a magyar agrárium.

MÁRCIUS 18.

MÁRCIUS 20.

MÁRCIUS 21.

MÁRCIUS 17.

MÁRCIUS 16.

ELÕZETES

A Zrínyi Miklós Általános Iskolába látogatott 2005. március 22-én
Gabriel Skop, az Oktatási Minisztérium munkatársa, aki a Világnyelv
Program keretében, mint szakértõ tartózkodik hazánkban. Feladata az
IKT (Informatikai Kommunikációs Technika) népszerûsítése az okta-
tásban. Bemutató óráira a város számos iskolájából érkeztek érdeklõ-
dõk. Mind a tanulók, mind a tanárok körében nagy sikert arattak a han-
gulatos, közvetlen légkörben megtartott számítástechnikai és beszéd-
készséget fejlesztõ tanórák. 

A Dr. Mezõ Ferenc Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskola
névadója születésének 120. évfordulója alkalmából rendeztek koszorú-
zási ünnepséget március 18-án az iskolában.  Az olimpiai eszme nagy
harcosa, 1885. március 13-án látta meg a napvilágot Pölöskefõn –
mondta megemlékezõ szavaiban Szermek Zoltán igazgató. Egész fiatal
kora óta szerelmese volt a sportnak, a testedzésnek. 1928-ban érte el
élete legnagyobb sikerét, az olimpiai játékok története címû munkáját
az amsterdami olimpián aranyéremmel jutalmazták. Mezõ Ferenc szü-
letésének évfordulója egybeesik a középiskola alapításának 40. évfor-
dulójával. Az ünnepségen a  megemlékezés koszorúit Szermek Zoltán,
valamint Dr. Mezõ Ferenc lánya, Mezõ Olimpia és unokája, Pozsgai
Zoltán helyezték el az intézmény bejáratánál lévõ emléktáblán.

BOMBA
AZ IPARI
PARKBAN

120 centiméter hosszú,
40 centiméter átmérõjû,
II. világháborús légi-
bombát emelt ki a mar-
kológép március 22-én,
gödör ásás közben, az
Ipari Park területén. A
tûzszerészek szerdán ér-
keztek Budapestrõl, és
döntöttek a  bomba
hatástalanításáról.  

LAPZÁRTAKOR ÉRKEZETT
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A Zala Megyei Önkor-
mányzat, Vajda Lajos díjjal
tüntette ki Ludvig Zoltán

festõmûvészt a megye nap-
ján. Az alkotó képzõmûvé-
szeti munkájáért, valamint
mûvésztelepek szervezésé-
ért kapta az elismerést. 

Nemcsak a határainkon túl is is-
mert, Kendlimajori Ludvig Mû-
vésztelep   megszervezése fûzõdik
a nevéhez, tevékenyen részt vett a
társtelepként indult I. Lendvai Téli
Mûvésztelep alkotómunkájában
is. A kendlimajori mûvésztelep
törzscsapatából tizennégyen utaz-

tak februárban Lendvára, közöttük
a három kanizsai: Kotnyek István,

Ludvig Zoltán és Ludvig Dániel.
Rajtuk kívül Szlovákiából, Szlo-
véniából, Magyarországról és Né-
metországból összesen 28 mûvész
alkotta az egyhetes téli tábort. Ki-
kapcsolódásként különbözõ nép-
szokásokat elevenítettek fel szá-
mukra a helyiek. Hol disznóölés,
hol pálinka bemutató inspirálta,
sugallta az ihletõ gondolatokat,
amit a vásznakon meg is örökítet-
tek. A szervezés kitûnõen sikerült,
a csapat jó hangulatban dolgozott
együtt a várgalériában kialakított
közös mûteremben. Örült a kezde-
ményezésnek Gerics Ferenc, a
Lendvai Galéria-múzeum igazga-
tója is. Az ott készült mûveket
március 2-áig láthatták a várban.
Jó visszhangja volt a kiállításnak,
látogatott a vár, a közönség szereti
a mûvészeteket. Minden résztvevõ
hagyott ott egy-egy képet a helyi
gyûjtemény számára. Az anyagot
valószínû, Kanizsán is bemutat-
ják. Amint lekerültek a falakról a
téli telep képei, március 2-án, a

Kendlimajori Mûvésztelepek al-
kotásaiból nyílt gyûjteményes ki-
állítás szintén a Lendvai Várban.
A Szlovén-Magyar Napok kereté-
ben, mintegy 40 mûvész alkotása
látható egy hónapon keresztül. A
kiállítást Lehota M. János esztéta
nyitotta meg, és Tiborcz Iván ját-
szott szaxofonon. Ludvig Zoltán-
nak nem teltek pihenéssel a téli
hónapok, hiszen február 24-28
között 20 festményét állították ki
Innsbruckban, az európai szintû
Art Expó Mûvészeti Vásáron. 

– Van mit tenni! – nyugtázta
elégedetten, s a felsorolásból nem
hagyta ki Kanizsát sem, hiszen a
Honvéd Kaszinóban megrende-
zett mûvészeti csoportok bálján is
láthatóak voltak Ludvig mûvek. 

Azt már mi tesszük hozzá, a
fõvárosi Nemzeti Színház, márci-
us 11-14-ig tartó Megyejárás cí-
mû programjában a kanizsai hi-
vatásos képzõmûvészek kiállítá-
sát is õ rendezte meg Kotnyek
Istvánnal, a színház melletti
Zikkuratban.

Bakonyi Zsóka

MOZGALMAS TÉLI HÓNAPOK

A Halis István Városi Könyvtár
és a Slobodo Rom Egyesület a csa-
ládtagok, a hozzátartozók,  a külön-
bözõ cigány szervezetek vezetõi-
nek és képviselõinek a részvételé-
vel Orsós Jakab emléknapot rende-
zett március 19-én a könyvtár elõa-
dótermében. Halálának harmadik
évfordulóján az életmûvérõl kíván-
tak megemlékezni, aminek fontos
tanulságait még nem összegezték. 

Orsós Jakab szellemi hagyatéká-
ról Kardos Ferenc, a könyvtár igaz-
gatóhelyettese kiemelte: azon keve-
sek közé tartozott, akit a magyarság
és a cigányság is elfogadott. Úgy
tudott integráló személyiség lenni
és részt venni a magyarság kulturá-
lis életében mint író, hogy közben
sosem adta fel beás cigányságát.
Értelmiségiként ápolta a beás ha-
gyományokat faragásaival, írásai-
val. Példás beásnak szeretnék elne-
vezni Orsós Jakabot, mert életútja
jó példa arra, mennyi mindent elér-
het el egy ember. Mindig azt mond-
ta a fiataloknak az iskolában és a
rendezvényeken, hogy nincs más
útja a cigányságnak, mint a tanulás.
Az elõadó bemutatta azt a tervezett
honlapot, ahol Orsós Jakab életével,
mûveivel ismerkedhetnek meg
majd az érdeklõdõk az interneten
keresztül. Tervben van egy emlék-
bizottság létrehozása is.

Orsós Ferenc, a Slobodo Rom
Egyesület elnöke Orsós Jakab élet-
útját ismertette. A közönség részle-
teket láthatott a róla készült portré-
filmbõl, majd Nagy Attila, az Or-
szágos Széchenyi Könyvtár mun-
katársa és Landauer Attila mutatta
be A feladatra készülni kell, a ci-
gányság kulturális beilleszkedése
és a közkönyvtár címû könyvet. A
kötet elsõsorban a cigánysággal na-
pi kontaktusban élõ pedagógusok,
könyvtárosok, mûvelõdésszerve-
zõk, szociális munkások érdeklõdé-
sére tarthat számot. Az ünnepségen
megjelent Teleki László romaügyi
államtitkár, aki Orsós Jakab kultúra
közvetítõ szerepét emelte ki. Az õ
véleménye szerint nem a politika,
hanem a kultúra fogja megoldani a
romák és a többségi társadalom kö-
zötti feszültségeket. Felajánlotta,
szívesen lenne fõszervezõje egy
Orsós Jakab nevével fémjelzett ala-
pítvány létrehozásának, amellyel a
roma alkotókat támogatnák. 

A PÉLDÁS BEÁS

Rendkívüli magyaróra keretében két elõadáson
vettek részt március 19-én a HSMK színháztermé-
ben a Batthyány Lajos gimnázium tanulói. A kassai
Patria Mûvészeti Társulás elõadásában 10 órától,
Petõfi Sándor: A helység kalapácsa címû komikus
eposz, remek stílusparódiáját láthatták Gaál Tamás

és Kováts Marcell elõadásában, 11.30-tól pedig ze-
nés összeállítást hallgathattak meg Francois Villon
verseibõl, Gaál Tamás, Kováts Marcell és Zsabka

Attila tolmácsolásában. Az elõadók ez utóbbi

összeállításukkal a francia költészet zseniális fene-
gyerekének kívántak emléket állítani, aki a világiro-
dalom legeredetibb költõi egyéniségei közé tartozik.
Faludí György fordításának életszerûsége, és a kor-
hû hangszereken elõadott sajátos hangulatú zene kö-
zelebb hozta a fiatalokat Villon költõi világához. 

A rendkívüli magyaróra április 15-én pénteken,
12.00 órától egy újabb rendezvénnyel folytatódik a
gimnáziumban: 24 óra József Attilával címmel, fo-
lyamatos felolvasást tartanak a költõ verseibõl.

A Kanizsai Tavaszi Fesztivál keretében Koncz Zsuzsa adott
nagysikerû koncertet a HSMK-ban, ahol az érdeklõdõ közönséget
régi és új dalaival szórakoztatta. 

VILLON ÉS A HELYSÉG KALAPÁCSA

TTTTéééé llll     ––––VVVVÉÉÉÉGGGG    
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a Briliáns
ÉKSZERüzletben

2900 Ft/gr 14K
Aranyékszerek a 
készlet erejéig!

Nagykanizsa
VASEMBERHÁZ
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A dr. Horvát György képviselõ

javaslatára útjára indult költségve-

tés-értelmezõ sorozat második ál-

lomása ezúttal az oktatásügy, mû-

velõdésre költhetõ önkormányzati

forrásokba adott bepillantást. 

– Az önkormányzat 2005. évi
költségvetése alapvetõen biztosítja
azokat a lehetõséget, amellyel
nemcsak a kötelezõ feladat-ellátási
körébe tartozó feladatait teljesíti a
város, hanem azon túl is felvállal
bizonyos kötelezettségeket, ezek
közé tartozik a napközis ellátás,
vagy a felnõttoktatás terén vállalt
feladatok, a mûvészeti oktatás,
vagy a felsõoktatás támogatása –

mondta bevezetõjében Sajni Jó-
zsef, az OKISB elnöke. 

A gyermeklétszám 2005-ben is

csökkent, de továbbra is kilenc

óvoda, tíz általános iskola és öt kö-

zépiskola oldja meg a közoktatás

önkormányzatra háruló feladatait.

A csoportlétszámban csak a koráb-

bi évek átszervezései folytán meg-

valósuló változások mennek vég-

be. Az álláshelyek számában sem

lesz ebbõl következõen változás. 

Ebben a költségvetési évben je-

lentõs költséget jelent átlagosan

8,1 százalékos bérfejlesztés, amely

terhét az önkormányzat felvállalta.

A fedezetet részben a normatíva

emelés jelenti, másrészt az önkor-

mányzat is ad hozzá forrást. A pót-

lékalap megemelkedett, illetve a

nem pedagógus dolgozók számára

a két százalékos kereset kiegészí-

tés új elemként jelenik meg. 

A négyszázmilliós fejlesztési

forrásból százmillió jut az intéz-

mény felújításokra. Jelentõs ösz-

szegeket fordít az önkormányzat a

fûtésrekonstrukcióra. 15 millió jut

a sportorientáltságú iskola koncep-

ciójára, az 1-7. osztályban heti egy

órát biztosít ezzel az önkormányzat

a testnevelés céljaira, és ehhez kell

egy órát hozzátennie az intézmény-

nek. A nyitott tornaterem akció

õsztõl tovább bõvül, még több in-

tézmény kapcsolódik be az orszá-

gosan is egyedülálló programba. 

Az iskolatej akció továbbgondo-

lásra érdemes. Bizonyos termékek

keresettek voltak továbbra is, ám

mind a finanszírozás, mind a kíná-

lat oldaláról az akció új alapokra

helyezése szükséges – hangzott el

a sajtótájékoztatón. 

Az önkormányzat nem kötelezõ

feladatai között a mûvészetoktatás az

az ág, amely a jogszabályi változá-

sok folytán átgondolásra kényszerül.

Ha az adott intézmény úgy dönt,

hogy bizonyos mûvészeti oktatási

szolgáltatásokat nyújt, ebben az eset-

ben a diáknak ezért nem kell tandíjat

fizetni, míg minden más, iskolán kí-

vüli ilyen jellegû szolgáltatás tan-

díjköteles. Mivel a szülõk és a diá-

kok érdeke is azt kívánja, hogy a mû-

vészeti oktatás az iskolán belül való-

suljon meg, a mûvészeti oktatásban

eddig is résztvevõ iskolák erre ké-

szülnek fel. Kérdés, mi legyen az ala-

pítványi iskolával. A kuratóriummal

nemrégiben folytatott tárgyalásokat

az önkormányzat. Az alapítvány

megszûntetésérõl szó sincs, a le

nem fedett területeken folytatódik a

mûvészeti képzés, nem beszélve a

városon túli mûvészeti oktatás fel-

adatainak ellátásáról, amelyrõl már

korábban szerzõdések köttettek. 

D.É.

MI MENNYI AZ OKTATÁSBAN?

A Zala Megyei Önkormányzat, Zalai Pedagógus Díjban ré-
szesítette Cseke Zoltán nyugdíjas pedagógust, a megye nap-
ján, Zalaegerszegen. A kitüntetése kapcsán, a díjról, és a pe-
dagógus pályáról beszélgettünk Cseke Zoltánnal.

– Színesnek tartom a pályámat, hiszen minden fokozaton végig taní-
tottam. Tanárként dolgoztam a legtöbbet és a legnagyobb örömmel.
Szakfelügyelõként közel 10 évig mûködtem a megyében. Nagyon sokat
tanultam azoktól a kollégáktól, akiket meglátogattam, és talán segíteni is
tudtam nekik valamit. Tíz évig iskola igazgatással is foglalkoztam, és
tagja lehettem az ország legjobb versenybizottságainak annak idején.
Voltam érettségi elnök is. Úgy gondolom, talán sehol sem ártottam –
mondta találkozásunkkor.

– Milyen szerepet szánt a diákoknak a pályafutása során?

– Nagyon jó kapcsolatokat építettem ki a diákokkal, a diákot mindig
munkatársnak tekintettem. Tanári munkámban lényeges volt, hogy teljes
személyiséget építsek. Nem matematikai szakbarbárok nevelésérõl szólt
a munkám. Azt vallom, az az diák, aki az iskolát úgy hagyja el, hogy a
pszichés állóképessége megmarad – miközben, mint embert, nagyszerû-
en fel tudtuk építeni –, és ha benne van a lehetõség, akkor ez az ember
meg is fogja „csinálni” magát. Hiszen ez a fiatal tudja: egyrészt a lehe-
tõségei, képességei predesztinálják arra, hogy hasznos emberré váljon,
másrészt, kötelességének tartja magával, a családjával, a közösséggel,
az országgal, a nemzettel szemben, hogy használjon. S ez az ember, miu-
tán megvannak a lelki és pszichés tartalékai, meg is fogja tenni!

– Mi a feladata a tanárnak?

– A tanári munka nemcsak arról szól, hogy a katedrán elmondjuk a tan-
anyagot. Az egy téves megítélés, hogy a tanár tevékenysége az anyag le-
adásából áll. Igazgatóként is keményen küzdöttem ez ellen a szemlélet el-
len, mert ne higgye egyetlen tanár sem azt, hogy valakit, valamire is meg

lehet tanítani! Megtanítani senkit semmire nem lehet, csak megtanulni le-
het dolgokat. A tanári munka mûvészete abban áll, hogy elérjem, hogy a
tanuló tanulni akarjon. Egy belsõ motivációt tudjak benne kialakítani.
Pithagoras tételét egy közepes képességû diák is levezeti. Nem ez a tanári
munka lényege, hanem az, hogy megnyerjem a tanulót ahhoz, hogy part-
ner legyen. Itt jön a pedagógia mûvészete. Olyan ötletet bevinni, hogy a
tanuló észre se vegye, hogy õt most becserkésztük. Ez az izgalmas dolog a
tanári pályában, és ezért kell sok esetben személyre szabott pedagógiát al-
kalmazni, ha úgy tetszik, még az értékelések is személyre szólóak legyenek. 

– Hogyan kapcsolódott a történelem tanítás a matematikához?

– Fontosnak tartom a kulturális identitást, ami nem izolálja, zárja be az
embereket a saját nemzeti kultúrájukba, hanem kinyitja õket, mert ad egy
tisztességes kulturális fundamentumot, meg egy esztétikai metrikát, amire
tovább tud építkezni, mint egyetemes kultúrlény. Tudja, mi az érték. Az
identitás szabadegyetem fórumát pontosan azért hoztuk létre, hogy a régi-
óban, a szlovén, horvát, magyar határokból 50-50 kilométerre benyúlva,
próbáljunk meg úgy történelmet tanítani, ami egymás elfogadását tûzi ki
célul. Nacionalista és soviniszta felhangok nélkül menjen a történelem ta-
nítása azért, hogy a régióban élõ népek egymást elfogadó, igenlõ emberek
legyenek, akik együtt tudnak dolgozni, és ne a nacionalista felhangokkal
felerõsített szemlélettel tekintsenek egymásra. Ezért hoztuk létre a minden
évben más-más helyszínen megrendezésre kerülõ történelemtanári konfe-
renciát, ami a közös történelmünk tanításáról szól. A tanár, miután beteszi
az osztályterem ajtaját, a belsõ világot teremti, és fontos, hogy ez a világ –
különösen a történelemtanítás során a tényszerû történelem ismeretre
épüljön. Legközelebb márciusban tartunk ilyen történelemtanári konferen-
ciát szlovén, magyar és horvát történelemtanárok részvételével, melynek a
témája az I. világháború és annak következményei lesznek.

B. Zs.

ATANÁRT NEM ATANANYAG LEADÁSATESZI TANÁRRÁ

Hétfõn este rendhagyó növen-

dékhangversenyre került sor a

Farkas Ferenc Városi Zeneiskola

hangversenytermében. Katzné
Szabó Mariann diákjai mutatták

meg, mit is tanultak az elmúlt

idõszakban. A hangverseny külön

érdekessége volt, hogy a program

résztvevõi kivetítõn megtekint-

hették a diákok egy-egy korábbi

produkcióját, s láthatták, honnan

jutottak el a hétfõn este általuk

játszott mûvek elõadásáig. Volt,

aki az elõzõ hangversenyét törött

kézzel játszotta, s nem is lehetett

tudni, vajon ujjaival, vagy gipszé-

vel érintette-e a billentyûket, de

hétfõn este már igazi remekmûvet

hallhattunk tõle. Voltak, akik elõ-

zõleg még aprócska dalocskával

léptek színpadra, s most komoly

mûveket adtak elõ. Jól láthatóvá

vált a tanulás, a gyakorlás ered-

ménye. Külön élményt jelentett

minden résztvevõ számára Katz
Mariann és Kaztné Szabó Mari-

ann kettõse, anya és leánya har-

móniája, az általuk és a zene által

létrehozott varázs.  

MÚLT ÉS JELEN
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A Népegészségügyi Program keretében 2005. ÁPRILIS HÓ-
NAPBAN A NAGYKANIZSÁN ÉLÕ ASSZONYOK SZERVE-
ZETT EMLÕSZÛRÉSE FOLYTATÓDIK.

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

A szûrés helye: Nagykanizsa MJV Kórháza Mammográfiás La-
bor, Szekeres J. u. 2-6.  Tel: 93/ 502-000/2728

Április 4. dr. Hámori Zsolt, április 5-6. dr. Beznicza Ernesztina, ápri-
lis 7. és 11. dr. Bacher Ilona, április 12-13-14. dr. Zámodics Imre, ápri-
lis 18-19. dr. Dénes András, április 20-21. dr. Pálffy Erzsébet, április
25. dr. Tódor Enikõ és dr. Csuka Sarolta, április 26. dr. Rácz Erzsébet,
április 27-28. dr. Dömötör Károly körzetéhez tartozó páciensek.

Rendelési idõ: Hétfõ, kedd, csütörtök: 13.30-16.00-ig, Szerda:
8.00-16.00-ig

Az érintettek számítsanak arra, hogy a háziorvos, a körzeti ápoló-
nõ vagy védõnõ személyesen felkeresheti õket az idõpont egyezte-
tése miatt. Kérjük Önöket, hogy a torlódások elkerülése érdekében
a meghívólevélben 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

Tavaszi szél vizet áraszt címmel írtak ki rajzpályázatot gyerekek
számára. A legszebb munkákból nyílt tárlat a Hevesi Sándor Mûvelõ-
dési Központ elsõ emeletén hétfõn délután. A nemzetközivé vált rajz-
pályázatra közel háromszázhatvan különféle technikai eljárásokkal ké-
szített, a vízrõl szóló alkotás érkezett. A magyar óvodások, általános és
középiskolás diákok mellett Horvátországból is érkeztek rajzok, mond-
ta a kiállítást megnyitó Benedek Miklós, a Kaán Károly Természetvédõ
Egyesület elnöke. Hely hiányában a pályamunkáknak csak a töredéke
került kiállításra, de így is bõven talál a falakon, a paravánokon szemet
gyönyörködtetõ alkotásokat a látogató. A zsûri javaslata alapján a leg-
jobb munkák díjazásra kerültek az óvodától a középiskoláig és külön-
díjak átadására is sor került e délutánon.  

Értesítjük a Tisztelt
Ügyfeleket, hogy a Megyei
Egészségbiztosítási Pénztár
Kihelyezett Osztálya Nagy-
kanizsa, Ady E. u. 31. szám
alól Nagykanizsa, Kisfaludy
S. u. 26. szám alá költözik.

2005. március 30. napján
az ügyfélfogadás szünetel. A
kihelyezett osztály 2005. már-
cius 31. napjától az új helyén a
gyakorlatnak megfelelõen za-
vartalanul fogadja ügyfeleit.

Dr. Lenkei Gábor  Dr. Lenkei Gábor  
A CENZÚRÁZOTT A CENZÚRÁZOTT 

EGÉSZSÉG – EGÉSZSÉG – 
A BETEGSÉGIPAR A BETEGSÉGIPAR 
FUTÓSZALAGJÁNFUTÓSZALAGJÁN
címû sikerkönyv szerzõje

elõadást tart Nagykanizsán !

Helyszín: 
Hevesi Sándor 

Mûvelõdési Központ 
Nagykanizsa, Széchenyi tér 5/9.

Idõpont: 
2005. március 30. szerda

18.00 óra

AZ ELÕADÁS TÉMÁI: AZ ELÕADÁS TÉMÁI: 
Miért élünk feleannyi ideig,

mint lehetne? 
Miért csak a civilizálatlan
népek élhetnek 100 évig?

Kik irányítják az egészség-
rõl alkotott fogalmainkat?
Kik és miért söpörték szõ-
nyeg alá a legfontosabb tu-
dományos felismeréseket?
Hogyan lehet sok pénzt ke-

resni gyerekeken egy kitalált
betegséggel? 

Mik a hízás leggyakoribb okai? 
Kik süllyesztették el a rák
hatékony gyógymódját?

Tudja, milyen egyszerû len-
ne egészségesnek maradni?

Szeretettel várjuk 
mindazokat, akik maguk

is szeretnének tenni
egészségükért józan ésszel,
természetes módszerekkel.



MMáárrcciiuuss  2288..  hhééttffõõ
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MMáárrcciiuuss  2266..  sszzoommbbaatt

MMáárrcciiuuss  2277..  vvaassáárrnnaapp

MMáárrcciiuuss  2299..  kkeedddd

MMáárrcciiuuss  3300..  sszzeerrddaa

MMáárrcciiuuss  3311..  ccssüüttöörrttöökk

MMáárrcciiuuss  2255..  ppéénntteekk    

MÛMÛ SS OROR AA
Március 25 – Március 31-ig

06:30 Krónika 06:40 Reklám
06:42 Hangos képújság 06:50 K'arc
07:14 Jelkép - katolikus 07:24 Mese
07:29 Krónika 07:39 Reklám 07:41
Jövõ 7 07:53 Sport 08:05 Adjuk
magunkat 08:14 Mûsorajánló 08:15
Reklám 08:17 Krónika 17:00 Brill
20 magazin. Vállalkozásról minden-
kinek 17:30 Képújság 18:00 Króni-
ka 18:14 Mese 18:18 Jelkép - kato-
likus 18:30 Képújság 19:00 Krónika
19:15 Zalai magazin  19:40 Adjuk
magunkat 19:50 Krónika 20:04
K'arc 20:30 Hírháló 21:00 A játék
neve: túlélés - amerikai film 23:00
Maksavízió 23:30 Különjárat 

06:30 Krónika 06:45 Hangos
képújság 06:50 Zalai magazin
07:14 Jelkép - katolikus 07:24 Me-
se 07:30 Krónika 07:41 K'arc
08:05 Adjuk magunkat 08:20 Kró-
nika 08:30 Hírháló 09:00 TV shop
09:30 Brill 20 magazin. Vállalko-
zásról mindenkinek 10:00 Maksa-
vízió 10:30 Épi-Tech - építkezõk
magazinja 11:00 Pénzháló - telefo-
nos nyereményjáték 17:00 Trendli -
életmódmagazin 17:30 Képújság
18:00 Filmajánló 18:30 Adjuk ma-
gunkat 18:40 Tv mozi: Krebsz az
isten - magyar film 19:56 A lepke-
horgász 20:24 Adjuk magunkat
20:30 Hírháló 21:00 Pokoli játszma
23:00 Bence show - beszélgetések
hírességekkel 23:30 Különjárat 

06:30 Storyboard - filmajánló
07:00 Tv mozi: Krebsz az isten -
magyar film 08:16 Adjuk magunkat
08:30 Hírháló 09:00 Tv shop 09:30
Egészségmagazin 10:00 Trendline
10:30 Trendli - életmódmagazin
11:00 Pénzháló - telefonos nyere-
ményjáték 17:00 Épí-Tech - építke-
zõk magazinja 18:00 Válogatás a
hét mûsoraiból 18:30 Adjuk ma-
gunkat 18:40 Tv mozi: Moziklip -
magyar film 19:56  Koronás fõk -
term.film 20:24 Adjuk magunkat
20:30 Hírháló 21:00 Ördögi össze-
esküvés - angol akciófilm 23:00
Maksavízió 23:30 Bencze show

06:30 Nyugat magazin 07:00 TV
mozi: Moziklip - magyar film
17:00 Trendline 17:30 Képújság
18:00 Krónika 18:13 Mese 18:18
Jelkép - adventista 18:30 Képújság
19:00 Krónika 19:13 Jövõ 7 19:40
Adjuk magunkat 19:50 Krónika
20:01 Nyugat magazin 20:30 Hír-

háló 21:00 Majd elválik - amerikai
komédia 23:00 Színházi magazin
23:30 Különjárat 

06:30 Krónika 06:40 Hangos
képújság 07:20 Jövõ 7 07:24 Jelkép
- adventista 07:34 Mese 08:04 Kró-
nika 08:18 Nyugat magazin 08:05
Adjuk magunkat 08:17 Krónika
17:00 Önkormányzati ülés közvetí-
tése felvételrõl 19:00 Krónika
20:30 Hírháló 21:00 Gyilkos cápák
-  thriller 23:00 Egészségmagazin
23:30 Bencze-show 

06:30 Krónika 06:40 Önkor-
mányzati ülés közvetítése felvétel-
rõl 17:00 Egészségmagazin 17:30
Képújság 18:00 Krónika 18:14 Me-
se 18:18 Jelkép - evangélikus 18:30
Képújság  19:00 Krónika 19:15 Jö-
võ 7 19:27 Sport 19:40 Adjuk ma-
gunkat 19:50 Krónika 20:04 Szi-
várvány sztár magazin 20:30 Hírhá-
ló 21:00 Pokoljárat - német kataszt-
rófa film 23:00 Trendline - a divat-
magazin 23:30 Brill 20 magazin.
Vállalkozásokról mindenkinek 

06:30 Krónika 06:40 Hangos kép-
újság 06:50 Jövõ 7 07:02 Sport
07:14 Jelkép - evangélikus 07:24
Mese 07:29 Krónika 07:40 Szivár-
vány sztár magazin 09:04 Krónika
08:05 Adjuk magunkat 08:20 Króni-
ka 17:00 Tér-Erõ. A régiók vidékfej-
lesztési magazinja 17:30 Képújság
18:00 Krónika 18:14 Mese: 18:18
Jelkép - református 18:3 Képújság
19:00 Krónika 19:10 K'arc 19:40
Adjuk magunkat 19:50 Krónika
20:04 Jövõ 7 20:16 Sport 20:30 Hír-
háló 21:00 A fegyencvonat - akció-
film 23:00 Épi-Tech. 23:30 Trendi -
életmódmagazin

Beteg a szív, mert nagyon jó. Túl sokat befogad. Nem válogat a be-
fogadottban. Helyet ad az érkezõnek, mindegy honnan származik, mert
mindennek eredõje, az emberiség jótevõje, felemelõje: a szeretet. 

Mennyi megpróbáltatáson, mennyi fájdalmon mentünk át! Az embe-
riség egymás elleni hordalékával együtt, mennyi salakanyag gyûlt ösz-
sze ereinkben, s mennyi koszorúzza szívünket, mennyi szomorú sírjain-
kat! Nem tudunk eleget, s elégszer a bántások elõl kitérni, pedig mene-
külnénk, haj, de reményeink is elmenekültek temetõinkbe, és várjuk a
koszorúkat. A magunkba rejtett bánatunkat, bénaságunkat nincs, aki
kitisztítsa az évszázadok által telített árkainkat. 

Bejárják az orvosi mûszerek testünk tájait, felfedik viszontagságait,
de nem gyógyulunk ki a folyamatos ránk zúduló, ömlõ rossz közérze-
tünktõl, ami rontja életünket, elszomorít, megvisel. Ki oldoz fel a ben-
nünk rekedt, ki nem mondott szavaink alól? Megrekedtünk saját csator-
náinkban, eltömõdtünk megunt ármányok miatt. Mégis keresnünk kell,
ami fölemel, ami jobbra sarkall, de nincs erre katéter, csak emberi
hang, egymás kézfogása, mert az jó a beteg szívnek, mert erõsíti hitün-
ket, hogy rakjon fészket bennünk a szabad és független, fölséges elhatá-
rozás, s eljussunk a bûnbánatig, hogy eljöjjön a megbékélés és a felol-
dozás ideje. A Golgotát járva panaszainkkal csak hallgatunk, de néma-
ságunk nem riaszt senkit, s majd csak befogad bennünket is a jóság. 

És tûrünk szótlanul, mint Pilinszky J. írja: „Tûrök és törõdöm enge-
dékenyen: mint Izsák az atyját, én se kérdezem, mivégre sanyargatsz,
teszem szótalan, szófogadó szolga, ami hátra van.” 

Dezsõ Ferenc

TÛRÜNK CSAK ENGEDÉKENYEN

A Trend Art Galériában megrendezett kiállítással zárult március 19-én
az I. Testvérvárosi Szimpózium. A megjelent mûvészeket és érdeklõdõ-
ket Gerencsér Tibor, a polgármesteri hivatal munkatársa köszöntötte,
majd Wilheim Gábor nyitotta meg a kiállítást. A testvérvárosi kapcsolat-
ról szólva kifejtette: nagy talányt jelentett számukra, amikor az önkor-
mányzat felkérte Ludvig Zoltánt a tábor megszervezésére. Páli László há-
zigazdától kezdve, mindenki izgult, hogy hogyan sikerül a különbözõ
kultúrák találkozása, egyáltalán össze lehet-e hozni ezeket a kultúrákat!
A nagy talány a megnyitó utáni elsõ este megszûnt. 

Ludvig Zoltán festõmûvész, a tábor szervezõje összegzésképpen el-
mondta: a programok szépen sikerültek, éjszakába nyúlóan együtt dolgo-
zott a csapat. Valamennyien hoztak otthonról egyfajta technikát. Kellemes
együtt munkálkodás folyt, néha bele is „javítottak” egymás munkájába. 

A kiállított alkotások városunkban maradnak. A következõ Testvérváro-
si Szimpóziumot jövõ év márciusában, Winterbachban, Gleisdor testvér-
városában rendezik meg, ahova négy kanizsai mûvészt is meghívtak. A ki-
állító mûvészek: Gernot Schrampf, Zelko Hudek, Lore Lambauer, Elfriede
Maier, Hans Schaden (Gleisdorf). Anton Kanev Antonov, Dimitar Vitanov
Dimitrov (Kazanlak). Haszmann Júlia Réka, Kiss Iringó Márta
(Kovászna). Ludvig Zoltán, Kotnyek István, Orosz Gergely, Stamler Lajos
(Nagykanizsa). Czinki Ortrun (Kendlimajor). Oiva Gillsten, Mauri
Sarparanta (Salo). Brigitte Walter, Walter Frey (Winterbach).

I. TESTVÉRVÁROSI 

SZIMPÓZIUM
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SZOLGÁLTATÁS/ÁLLÁS

JÁRMÛ

INGATLAN
Nk-án a belvárosban 126 m2-es,

három szoba + hallos családi ház
kerttel, garázzsal eladó, vagy Nagy-
kanizsai illetve Balaton parti lakásra
cserélhetõ értékegyeztetéssel. Érd.:
20/9566-136 (5327K)

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

Bajcsán 30 éves, 120 m2-es, 3 szo-
bás családi ház melléképületekkel,
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 fû-
téses házban  garázs eladó. Érd.:
93/314-787, 30/319-2741 (5506K)

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

Homokkomáromi hegyen 5500
m2 területen szõlõ és szántó, jó álla-
potú pincével, teljes felszereléssel el-
adó.  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 eladó. Ára: 2,2
millió Ft. Érd.: 30/272-5400 (5523K)

Kiskanizsán 110 m2-es, 2 és fél
szobás családi ház, 776 m2 telekkel el-
adó. Irányár: 15,5 millió Ft. Ugyanitt
2041 m2 nagyságú külterületi ingatlan
eladó, konyhakertnek és gazdálkodás-
ra is egyaránt alkalmas. Érd.: 17 óra
után a 319-565 számon. (5532K)

Nk-án a Csengery úton 59 m2-es
kétszobás, összkomfortos, felújításra
szoruló lakóház eladó vagy zalakarosi
kisebb ingatlanra cserélhetõ. Érd.:
93/386-799 (5535K)

Nk-án 1 szobás, komfortos, 32 m2-
es önkormányzati lakás bérleti joga
eladó vagy cserélhetõ. Érd.: 30/512-
6481 (5536K)

Öregförhénci hegyen szõlõbirtok
lakható hétvégi házzal, téglapincével,
melléképülettel, felszereléssel eladó.
Érd.: 30/2833-193 (5537K)

Mórichelyi hegyen szép birtok kis
épülettel, kis szõlõvel olcsón eladó.
Érd.: 93/322-702 (5538K)

Elcserélném Nk-i, 42 m2-es önko-
rmányzati lakásomat hasonló,
belvárosi, önkormányzatira. Érd.:
93/322-537 (5540K)

Zalakaroson 32 m2-es üzlethelyi-
ség + 25 m2-es terasz kiadó vagy el-
adó. Érd.: 93/319-317, 20/368-3315
(5539K)

5 részes Mondo szekrénysor

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

Kismama, csecsemõ, gyermekhol-
mik, divatos tavaszi ruhák, lábbelik,
szoptató, fürdetõ, biztonsági kellékek,
bababútorok újszerû állapotban el-
adók. Érd.: 93/326-516, Nk, Olaj u. 8.
(5527K)

Volt kanizsai futballklubok
jelvényeit keresem megvételre il-
letve cserére. NVTE, NTE, Zrí-
nyi TE, Olajmunkás SE, Dózsa
SE, Építõk SE, Kinizsi  SK,
MAORT, MSE. Tel.: 30/483-
2953 (5531K)

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

Az Ön számára értéktelen vashul-
ladékot, forgalomból kivont gépjár-
mûvét készpénzért átveszem!
Ugyanitt használt autóalkatrészek el-
adók. Tel.: 30/641-7375, 30/592-
8463 (5485K)

Bármilyen írott anyag (diploma-
munkák, szakdolgozatok, stb.) gépelé-
sét, számítógépre vitelét  vállalom rö-
vid határidõvel. Tel.: 30/9932-534
(5494K)

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

Lada Samara 1,3, 3 ajtós, 2006.
októberig mûszakival eladó. Érd.:
30/359-6390 (5560k)

APRÓHIRDETÉS

Miután végre ráta-
lált a tökéletes férfi-
ra Markra, a harmincegynéhány éves
szingli ezúttal még nagyobb kihívással
találja szemben magát..., hogy meg is

tartsa. Fellép a önbizalomhiány, meg a nõcsábász ex-pasija. Bridget egy
rossz tanácsból, félreértésbõl fergetes zûrbe keveredik. Kínos helyzetek,
romantikus félreértések egész sorával a film kacagtató, tüneményes.

((RReennddõõrrsséégg  uuttccáájjaa))
TTeell..::  3300//665533--77996644

NNyyiittvvaa::
mmiinnddeenn  nnaapp  99--2211--iigg

AAKKCCIIÓÓKK,,  KKEEDDVVEEZZMMÉÉNNYYEEKK!!AAKKCCIIÓÓKK,,  KKEEDDVVEEZZMMÉÉNNYYEEKK!!

DDIIÁÁKKAAKKCCIIÓÓ!!DDIIÁÁKKAAKKCCIIÓÓ!! EEggyyeett  ffiizzeett,,  kkeettttõõtt  vviihheett!!EEggyyeett  ffiizzeett,,  kkeettttõõtt  vviihheett!!
(Az ajándék film a premier és erotikus filmek kivételével!)

Kõnig menü �� 400 Ft / menü kiszállítva

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

ÉÉrrdd..::  9933//770000--113377

VAGYONÕR TANFOLYAM Sopronban 
55.000 Ft-ért, 

OKJ vizsgával, hétvégén, részletfizetéssel. 
Tel.: 06-70-312-2678

BRIDGET JONES 
MINDJÁRT MEGÕRÜLÖK

Móricz Kamaraszínház Sorozat 
2005. ÁPRILIS 3-ÁN (VASÁRNAP) 19.00 ÓRAKOR

ÉG ÉS NÕ KÖZÖTT
Szereplõk: 

ESZENYI ENYIKÕ, MILAN MIKULCIK
Írta és rendezte: Dodo Gombar, Helyszín: HSMK színházterme

Jegyek elõvételben a Móricz Zs. Mûv. Házban, elõadás
napján a helyszínen kaphatók!

Információ: 06/93/319-202, 06/30/396-8678
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��  SPORSPORTHÍREK THÍREK ��

A közelmúltban a szombathelyi Tanárképzõ Fõiskola tornacsar-
nokában rendezték meg az V–VI. korcsoportú középiskolás torna
diákolimpia területi döntõjét. Zala megyét a nagykanizsai Batt-
hyány Lajos Gimnázium leánycsapata képviselte, akik remek sze-
repléssel továbbjutottak az országos döntõbe. A csapat tagjai:
Horváth Zsófia, Tikos Fanni, Horváth Réka, Nagy Jekatyerina,
Vass Fruzsina. Az egyéni összetett pontok alapján a területi döntõ
legjobb tornásza Vass Fruzsina, a hatodik pedig Horváth Zsófia lett.
Felkészítõ tanár: Deregi Lászlóné

A Nagykanizsai Síbarátok
Egyesülete az elmúlt hetekben ren-
dezte amatõr síversenyét
Hebalmon, kitûnõ idõben, 61 indu-
lóval. A kisgyermekek között Ró-
zsás Norbert és Friskó Zsófia 2.
lett, Büki Márk gyermek, Pozsgai
Tamás tanuló kategóriában hozott
aranyat. Az egész mezõny legjobb
idõeredményét Szányi Gabriella
ifjúsági versenyzõ érte el, s ezzel
kategóriájában elsõ helyen végzett. 

A felnõtt hölgyek között Víg
Ilona elsõ, Monostori Ildikó, Mol-
nár Borbála, Andor Klára máso-
dik, Pozsgai Erika és Jakab Edina
harmadik lett. A férfiak felnõtt
mezõnyében Szányi Gábor, míg
az ijfúságnál Baumgartner Péter
vitte el a pálmát. Büki Gyula, dr.
Baumgartner Imre és Berke Ta-
más másodikok, Tóth Péter vala-
mint Berke László harmadik he-
lyen siklottak. 

JUDO EREDMÉNYEK
Március 12-én Barcson rendez-

tek Regionális Rangsor Versenyt.
15 klub 120 judokája 5 korosz-
tályban vett részt. A nagykanizsai
NTE 1866 MÁV Rt 10 fõvel kép-
viseltette magát a versenyen,
ahonnan 9 érmet (2 arany, 2 ezüst,
5 bronz) hoztak. Eredmények: 26
kg Huszár Martin III. 32 kg Tar
Bence III. 33 kg Csonka Richárd
II. Kardics Kondrád V. 38 kg
Szentes Benjamin II. 41 kg Ba-
logh Szabolcs III. 44 kg Korcsmá-
ros VII. 52 kg Mihovics Szabina I.
57 kg Pálfí Attila III. 63 kg
Visnovics Dániel III. hely.

UTÁNPÓTLÁS BAJNOKSÁG 
U-19 korosztályban NTE 1866

MÁV Rt. – Pápa 1:14-0. Góllö-
võk: Ujvári 5, Piecs 4, Bagarus 2,
Iványi A. 2, Pusztay. U-17 kor-
osztályban NTE 1866 MÁV Rt.-
Pápa 1:5-2. Góllövõk: Jakabfi Zs.
3, Balogh, Szalai. Jók: Jakabfi
Zs.,Szalai, Potyi, Papp, Horváth

U-15 korosztályban Dunaújváros
– NTE 1866 MÁV RT.: 1-2. Góllö-
võk: Szõke, Kotnyek. Jók: Szõke,
Tivolt, Baranyai R., Kalamász,
Nagy, Takács. U-13 korosztályban
Dunaújváros – NTE 1866 MÁV
Rt.: 3-3. Góllövõk: Mavolo, Fuisz,
Kiss J. Jók: Mavolo, Pál. 

Szombaton rendezték meg a
Plázában a Kötélugró Diákolim-
pia megyei döntõjét, ahol 18
egyéni induló, 15 formációs cso-
port, körülbelül hatvan diák ver-
senyzett. A kanizsai versenyzõk a
SZAN-DIA Fitness Center tagjai,
edzõik Vágó Alexandra, Vágó
Diána és Szakács Zsófia voltak. 

Formációban az elsõ korcso-
portban elsõ lett a Felsõ Brigitta,
Veszelyõ Krisztina, Barabás
Alaxandra és Horváth Barbara
alkotta team. A második korcso-
portban elsõ helyen végzett a
Kondákor Anna, Fischer Anett,
Hajas Dóra, Vida Viktória alkot-
ta zalaegerszegi csapat. A har-
madik korcsoport legjobbjai Ma-
gyar Dóra, Horváth Lilla, Vár-
szegi Zsófia, Szakáll Péter alkot-
ta csapat lett, míg a negyedik

korcsoport elsõ helyezett csapa-
tát Horvát  Ramóna, Péter Dóra,
Csótár Flóra, és Tikos Kitti al-
kották. Az ötödik korcsoportban
a legjobbak Hetési Violetta, Sze-
keres Barbara, Rákhely Viktória
és Hárs Gergõ lettek. Egyéniben
az elsõ korcsoportban elsõ lett
Horváth Barbara, palini diák, a
második korcsoportban Várszegi
Zsófia a körösi tanulója. A har-
madik korcsoportosok versenyé-
ben a bolyais Szakáll Péter bizo-
nyult a legjobbnak, míg a negye-
dik korcsoportban a zrínyis
Hetési Violetta. 

A legidõsebb versenyzõk kö-
zött a batthyánys Hárs Gergõ
végzett az elsõ helyen Az orszá-
gos döntõre Szolnokon, április
22-23-án kerül sor. 

D.É.

KÖTÉLUGRÓ DIÁKOLIMPIA

Öt kanizsai középiskola, a Veszprémi Egyetem Kihelyezett Kép-
zési Helyének fõiskolásai valamint idén elsõ ízben egy csáktornyai
csapat részvételével április 1-én 10 órakor veszi kezdetét a huszon-
négy órán át tartó, a fiatalok szellemi és fizikai állóképességét pró-
bára tevõ Vasember Kupa. Mint azt Baliné Zalavári Ágotától, a
programot szervezõ Városi Diákönkormányzat vezetõjétõl megtud-
tuk, az ünnepélyes megnyitóra a Zsigmondy-Széchenyi SZKI torna-
csarnokában kerül sor. A várost bejárva kell a tizenöt diákból és
egy tanárból álló csapatoknak bizonyítaniuk ügyességüket, kreativi-
tásukat, mûveltségüket, szellemességüket. A feladatok tárháza
nagyon gazdag: lesz gólyalábazás, fõzõverseny, táncverseny, sport
többek között. Aki a részletekre is kíváncsi és kellemesen szeretné
tölteni a jövõ hét végét, azt várják a szombati megnyitón majd a kü-
lönbözõ helyszíneken. A részvétel minden helyszínen ingyenes. A
III. Vasember Kupa ünnepélyes eredményhirdetésére a Halis István
Városi Könyvtár elõtt kerül sor, április 2-án 10 órakor.

VASEMBER KUPA HARMADSZOR
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MMÛÛVVEELLÕÕDDÉÉSSII  KKÖÖZZPPOONNTT  MMÛÛVVEELLÕÕDDÉÉSSII  KKÖÖZZPPOONNTT  

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

MÁRCIUS 30. 10 ÓRA
TAVASZI MÛVÉSZETI FESZTIVÁL

HOLDFIA, NAPLÁNYA
BÁBELÕADÁS

ÁPRILIS 6. 19 ÓRA
SZENTIVÁNÉJI ÁLOM – A VILÁGHÍRÛ SZEGEDI

KORTÁRS BALETT VENDÉGJÁTÉKA
BELÉPÕDÍJ: 1300 ÉS 1000 FT

ÁPRILIS 9. 19.30 ÓRA
OMEGA KONCERT

ELÕMÛSOR: KERESZTES ILDIKÓ AZ EDDA
ZENÉSZEIVEL

HELYSZÍN: ZSIGMONDY CSARNOK
BELÉPÕDÍJ: 5000 FT

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

DIALÓGDIALÓG
NYELNYELVSTÚDIÓVSTÚDIÓ

ÉS NYELÉS NYELVVIZSGAVVIZSGA
KÖZPONTKÖZPONT

Oktatás és vizsgáztatás 
helyben!

EU-s és állami bizonyítvány!

Hiteles és szakfordítás!
(angol, német, olasz, magyar nyelven)

30% T30% TANDÍJ ÉS VIZSGADÍJ ANDÍJ ÉS VIZSGADÍJ 
VISSZAVISSZATÉRÍTÉS TÉRÍTÉS 
CSAK NÁLUNK!CSAK NÁLUNK!

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

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


