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– Megmutatjuk országnak, világnak, hogy a magyar baloldal soha többé nem a múlt, hanem a jövõ pártja – hangsúlyozta
Gyurcsány Ferenc miniszterelnök március 27-én, a Deák téren tartott nagygyûlésen. Az MSZP Új Magyarország programjá-
nak ismertetésével arra biztatta a  megjelenteket, hogy szavazzanak a baloldal legnagyobb pártjára. 

– Imádom, hogy tele vannak lelkesedéssel, imádom, hogy tele vannak tûzzel, olyan fiatalosak – válaszolt a tömeg lelkes tapsá-
ra, akikhez a miniszterelnök megérkezése elõtt Litter Nándor polgármester és Göndör István országgyûlési képviselõ is szólt. –
Tisztességes versenyben akarunk gyõzni, tudjuk, hogy nem vagyunk különbek senki másnál, egyszerûen csak jobbak vagyunk. A
választás nem harc, hanem verseny. Nem akarunk harcot, háborút. 

Legalább három okot felsorolt, amiért az ország érdekében a Magyar Szocialista Pártra kell és érdemes szavazni. Az elsõ:
aki szabadságot, nyugalmat, rendet és békét akar az országban. A második: aki a radikális adócsökkentés Magyarországa he-
lyett a befektetés, az építés, az építkezés Magyarországát akarja. Az elõbbi elszegényíti az országot, az utóbbi gazdagabbá
tesz valamennyiünket. A gazdaságnak befektetésre, beruházásra, építkezésre, útépítésre, szakképzésre van szüksége. Harma-
dik: a családtámogatásnak nem lehet célja, hogy a nagy társadalmi különbségeket tovább növeljük, hanem az a célja, hogy
igazságosabbá és egyenlõbbé tegyük a viszonyokat. Aki az igazságosságra és az egyenlõségre szavaz a családtámogatásban,
aki a differenciált nyugdíjemelésre, a méltányossági és a 13. havi nyugdíjra szavaz, a voksát az MSZP-re adja le. Beszédének
zárásaként Gyurcsány Ferenc bemutatta a pártja zalai országgyûlési képviselõ-jelöltjeit.
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NYUGDÍJASOK KÖZGYÛLÉSE
Éves küldöttközgyûlését a Vasemberházban

tartotta a Zala Megyei Nyugdíjasok Érdekvé-
delmi Szervezete. A rendezvényen dr. Szabó
Erzsébet, a szervezet elnöke köszöntötte a
mintegy hatvan küldöttet és a meghívott ven-
dégeket. Ezt követõen tagfelvételekre került
sor, majd az elnökség beszámolóját ismertette
az elnök a 2005. évben végzett munkáról. Za-
lában a nyugdíjasokat képviselõ megyei szö-
vetségek között folyamatos az együttmûködés.
Több közös fórumra, tanácskozásra került sor
a tavaly is, közös pályázatot tûztek ki a József
Attila szavalóversenyre és az Idõsbarát Önkor-
mányzat kitüntetõ címre. Munkakapcsolatot
ápolnak a NYOSZ-szal valamint a nyugat-du-
nántúli régióban mûködõ, az idõseket képvise-
lõ megyei szövetségekkel. Tagjai a Civil Fó-
rumnak és a Társadalmi Egyesülések Szövet-
ségének is. Szervezik a nyugdíjasok szociális
üdültetését és támogatják a tagszervezetek ha-
gyományõrzõ tevékenységét. Részt vettek a
Mûvészetek Palotájában tartott idõsek napi
ünnepségen, a Szépkorúak Találkozóján, a
fonyódligeti sportnapon, számtalan vetélkedõt,
elõadást, kulturális- és sporttalálkozót szervez-
tek anyagi nehézségeik ellenére is. Borsányi
Zoltánné, a szervezet pénzügyi ügyintézõje is-
mertette a tavalyi költségvetési beszámolót és
a közhasznú jelentést, majd az Ellenõrzõ Bi-
zottság elnöke, Farkas Zoltán tartott tájékoz-
tatást a szervezet gazdálkodásával és mûködé-
sével kapcsolatos megállapításairól. Megvitat-
ták a 2006. évi programtervezetet, majd az ez
évi költségvetési terv is elfogadásra került.

FIDELITAS: INGATLANBOTRÁNY?
Fertig István és Bizzer András, a helyi Fideli-

tas-szervezet elnöke és alelnöke március 21-ei
sajtótájékoztatóján dr. Fodor Csaba szocialista
önkormányzati képviselõ két évvel ezelõtti iro-
davásárlásának körülményeit firtatta. Fertig Ist-
ván szerint a képviselõ által megvásárolt ingat-
lan „tilalmi listán” volt, ami azt jelenti, hogy az
iroda stratégiai szempontból fontos volt a vá-
rosnak. Bizzer András hozzátette: Fodor Csaba
öt éves részletfizetési kedvezményt is kért,
amelyet szintén támogatott a városvezetés. 

Dr. Fodor Csaba a felvetésre reagálva
lapunk kérdésére elmondta: az iroda megvá-
sárlását négy ingatlanbecslés elõzte meg, s a

legmagasabb árért, huszonötmillió forintért
vásárolta meg az Erzsébet téri helyiséget,
amely azon az emeleten az utolsó volt, amit az
önkormányzat értékesített. A részletfizetést
nem vette igénybe, az elõleg után rövidesen ki-
fizette a vételár fennmaradó részét is. Egyéb-
ként úgy emlékszik: az értékesítést az Ügyren-
di, Jogi és Közrendi Bizottság ülésén akkor az
ellenzéki városatyák is megszavazták.

A GYÛLÖLET KAMPÁNYA
– Az utóbbi napokban tovább durvult a kam-

pány hangneme. Az eddigi negatív kampányból
a gyûlölet, a harag kampánya lett. Az árkok to-
vább mélyülnek a táborok között –  mondta
keddi sajtótájékoztatóján Kisgyura János az
MDF országgyûlési képviselõjelöltje, majd
kifejtette: – Az emberek próbálják vérmérsék-
letüknek megfelelõen  magyarázni, igazolni
vagy elutasítani a külön ünnepléseket, az elma-
radt kézfogásokat, az egymás elleni kirohaná-
sokat, a durva személyeskedéseket, az ügynökö-
zést, a rágalmazásokat.  Lássuk be: erkölcsi
válságba kerültünk. Nincsenek közös értékek,
közös jövõkép, csak gyanakvás, harag és  indu-
latok vannak. Félek tõle, hogy a budapesti de-
monstrációk a harag, a gyûlölet kampányából
a düh kampányává válnak. Azt kérem a válasz-
tóktól, õrizzék meg tisztánlátásukat, ne dõljenek
be demagóg, populista ígéreteknek. Nem kell az
egypártrendszer, nem kell a kétpártrendszer.
Nem ezért dolgoztunk a rendszerváltás idején. 

EGRESSY GÁBOR ÉS EGRESSY BÉNI 

A városunkban 1862. szeptemberében ven-
dégszerepelt, hazafias gondolkodású Egressy
Gábor színész és testvére, Egressy Béni zene-
szerzõ életérõl tartott tartott vetített képes, ze-
nei részletekkel illusztrált elõadást dr. Dobó
László tanár és Kocsis Katalin könyvtáros. A
Honvéd Kaszinó Tükörtermében megtartott ze-
nés irodalmi mûsorban közremûködött Miksó
Nóra, Miksó Péter, Németh Betti, Csákvári Tí-
mea, Császár András és Kurta Lilla.

JÉZUS KRISZTUS SZUPERSZTÁR

A Tavaszi Mûvészeti Fesztivál keretében a
Jézus Krisztus Szupersztár címû rockoperát
mutatta be két elõadásban a Sziget Színház a
HSMK színpadán. Andrew Lioyd Webber leg-
híresebb rockoperája a csodálatos film után a
világ minden táján színpadra került. 

FOLYTATNI KÍVÁNJA
A XII. választókörzet képviselõje, Stróber

Gábor sajtótájékoztatóján ismertette, hogy váro-
si szintû programja mellett – olcsóbb hivatalok,
több munkahely – folytatni kívánja a választó-
körzetében a 2002-2006-os ciklusban megkez-
dett projekteket. Ebben szerepel többek között a
Sétakert és környékének karbantartása, utak és
járdák felújítása, a közbiztonság javítása, hulla-
dékgyûjtõk kihelyezése, a Maort-telep arculatá-
nak megõrzése. Fontosnak tartja a megszünte-
tésre ítélt Vécsey iskola megmentését, amelybe
több tízmilliót fektettek az elmúlt években. A
szocialista képviselõ eredményeként sorolta a
veszprémi egyetem hallgatólétszámának emel-
kedését, a Thury Szakközépiskola bõvítését il-
letve a 63 millió forintból felépült új gyermek-
medencét a városi strandon, amelyeket hamaro-
san újabb élménymedencék követnek. Halad a
temetõ-utak felújítása is. Stróber Gábor szerint
el kell érni, hogy a temetõben évente legalább 2
útra kerüljön szilárd burkolat.

EZER FÁT NAGYKANIZSÁRA!
Ezer fa ültetésére hívta a város lakóit sajtótá-

jékoztatóján Litter Nándor polgármester, Gön-
dör István országgyûlési képviselõ és Teleki
László államtitkár. A tervek szerint Nagykani-
zsa lakói – hasonlóan a tavalyi, Száz padot
Nagykanizsára! akcióhoz, melynek keretében
hatvan paddal gazdagodtak a közterületek –
most fákkal gyarapíthatják a város parkjait, szé-
píthetik környezetüket. A programhoz egy, a
Via Kanizsához befutó telefonvonalon keresz-

március 20.

március 21.

március 22.
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tül lehet csatlakozni. Göndör István kijelentette:
Nagykanizsa kitörési pontja lehet a turizmus,
ezért érdemes odafigyelni a környezetünk szé-
pítésére is. Kifejezte abbéli reményét is, hogy
az általuk elindított kezdeményezés esetleg
mozgalommá terebélyesedik, s nemcsak egyé-
nek, hanem közösségek is csatlakoznak az akci-
óhoz. Teleki László államtitkárként és a nagy-
kanizsai cigány kisebbségi önkormányzat elnö-
keként is támogatja a kezdeményezést.

TÍZ ÉVESEK 

A Nagykanizsai Cukorbetegek Egyesülete
éves beszámoló közgyûlésén megemlékeztek
az egyesület fennállásának 10. évfordulójáról.
Az egyesület több nagykanizsai orvos, élükön
dr. Sebestyén Miklós fõorvos kezdeményezésé-
re jött létre, az elnöki tisztet a megalakulástól
kezdve Poszavecz József tölti be. Céljaik között
megfogalmazták, hogy elõsegítik a betegek
képzését, érdekképviseletet biztosítanak a cu-
korbetegségben szenvedõknek, segítik a cukor-
beteggondozás színvonalának és hatékonyságá-
nak növelését annak érdekében, hogy megelõz-
zék a szövõdmények kialakulását. Az egészsé-
ges emberekéhez közeli állapot fenntartásában
jelentõs szerepet töltenek be a ma már elérhetõ
korszerû gyógyszerek mellett a klubfoglalkozá-
sok és egyéb rendezvények, melyeken a  klub-
tagnak lehetõsége van a betegségével és a he-
lyes életmód kialakításával kapcsolatos ismere-
tek megszerezésére. Az egyesület tagjai orvo-
sok, egészségügyi szakemberek elõadásain ke-
resztül sajátíthatták el a betegségükkel kapcso-
latos tudnivalókat, kaphattak választ kérdéseik-
re. Poszavecz József elnök sajnálattal jegyezte
meg, hogy a tényleges cukorbetegeknek csak
töredéke veszi igénybe ezt a lehetõséget. 

eMAGYARORSZÁG IFJÚSÁGI NAP 
Egy rendezvénysorozat részeként az Informa-

tikai és Hírközlési Minisztérium megszervezte
városunkban is az eMagyarország Ifjúsági Na-
pot. A rendezvényre azzal a céllal várták a szer-
vezõk a HSMK elõcsarnokába az iskolák osztá-
lyait, hogy bemutassák a legújabb információs
technológiai újdonságokat, tájékoztassák a fiata-
lokat az õket érintõ pályázatokról. A látogatók
egész nap használhatták a legmodernebb infor-
matikai eszközöket, kipróbálhatták a legújabb
számítógépes játékokat. A szervezõk filmvetí-
téssel, játékokkal és szakmai elõadásokkal is
várták az érdeklõdõket. A Honfoglaló bajnoksá-
gon értékes nyereményeket sorsoltak ki a részt-

vevõk között. Akik  az IHM totón a legjobb vá-
laszokat adták, szintén jutalomban részesültek.

ARANYMETSZÉS MÛVÉSZETI NAPOK
A Farkas Ferenc Zene- és Aranymetszés

Mûvészeti Iskola és az Aranymetszés Alapít-
vány szervezésében került sor az Aranymet-
szés Mûvészeti Napok rendezvénysorozatára.
Az elsõ nap a képzõmûvészet és a zene napja
volt, a Trend Art Galériájában nyílt meg a kép-
zõ- és iparmûvészeti tanszak kiállítása, majd
ugyanezen a napon a zeneiskola hangverseny-
termében került sor a hallgatók klasszikus- és
népzenei koncertjére. A rendezvény második
napja a táncé volt. A HSMK-ban rendezett gá-
lán felléptek a néptánc, társastánc, moderntánc,
valamint a balett tanszak hallgatói, akik a ren-
dezvény végén egy-egy szál virággal köszön-
ték meg oktatóik munkáját. 

BÁLINT GAZDA TANÁCSAI
Bálint gazda, a 86 éves dr. Bálint György

kertészmérnök, újságíró volt a vendége a
VOKE Kodály Zoltán Mûvelõdési Háznak. A
megjelenteket Röst János alpolgármester kö-
szöntötte, majd az elõadó bemutatta a közel-
múltban megjelent, A kíváncsi kertész címû
könyvét. A szerzõ mintegy 15 ezer hozzá érke-
zett levélben, összesen 682 közérdekû kérdésre
ad választ, melyek a kertészkedés valamennyi

területét felölelik. A kötet értéke, hogy bárhol
felüthetõ, a bennünket érdeklõ kérdésre megke-
reshetõ benne a válasz.  A szerzõ kedvence a 8.
fejezet, címe: minden ami a kertben fut, repül,
mászik, kúszik, ugrik. Ide tartoznak a szép pil-
langók és a kellemetlen rovarok, mint például a
szúnyog, mert be kell rendezkedni a védekezé-
sük ellen. A könyvbemutatót követõen Bálint
gazda részletesen szólt a hétvégi kerti teendõk
között a lemosó permetezésrõl és a metszésrõl,
végül a hallgatóság kérdéseire válaszolt. 

NEMZETKÖZI KONFERENCIA

Nemzetközi együttmûködések – Schengen
térség – Határrendészet a „Hágai Program” tük-
rében címmel nemzetközi tudományos konfe-
renciát rendezett a Halis István Városi Könyv-
tárban a Nagykanizsai Határõr Igazgatóság és a
Magyar Hadtudományi Társaság Határõr Szak-
osztálya Nagykanizsai Szakcsoportja. A Bel-
ügyminisztériumból dr. Bálint Ferenc fõcso-
portfõnök és Litter Nándor polgármester kö-
szöntötte a résztvevõket. Mindketten a biztonsá-
gunk érdekében tett hatékony intézkedések fon-
tosságára hívták fel a figyelmet. A plenáris ülé-
sek sorát dr. Deák Péter biztonságpolitikus elõ-
adása kezdte, aki a határokat érintõ globális ki-
hívásokra foglalta össze az Európai Unió vála-
szát. Mint mondta, a schengeni rendszer filozó-
fiája, hogy az EU-n belül szabadon mozoghas-
sanak az emberek. Az  egyre gyakoribbá vált
külsõ konfliktusok az Unió biztonsága érdeké-
ben megkövetelik a külsõ határokra való odafi-
gyelést is. A határõrség a rendõrséggel szorosan
együttmûködve végzi a munkáját ma már ha-
zánkban is. Dr. Szabó A. Ferenc, a Zrínyi Mik-
lós Nemzetvédelmi Egyetem tanára  Magyaror-
szág és a nemzetközi migráció a „Hágai Prog-
ram” tükrében címmel tartott elõadást. Õt Niko-
la Milina, a Horvát Köztársaság Belügyminisz-
térium Határrendõrségi Igazgatósága vezetõje
követte, aki az uniós országok harmadik orszá-
gokkal lehetséges együttmûködésérõl szólt a
hallgatósághoz. A délelõtti program zárásaként
dr. Dián József határõr ezredes, határõrségi fõta-
nácsos, a Jogi és Nemzetközi Fõosztály vezetõje
tájékoztatta a konferencia résztvevõit a Határõr-
ség nemzetközi kapcsolatairól. A rendezvény
délután szekcióülésekkel folytatódott.

SIKERES VÁROS
Cseresnyés Péter országgyûlési képviselõ a

Sikeres városok – sikeres emberek programso-
rozat keretében dr. Lázár János hódmezõvásár-

Krónika
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helyi polgármestert látta vendégül a Móricz
Mûvelõdési Házban. Dr. Lázár János bemutatta
az alföldi településen folyó önkormányzati
munkát, szólt arról, milyen elképzelések men-
tén igyekeznek terveiket megvalósítani. A kép-
viselõtestület tagjai és a hivatal dolgozói min-
den feladatukat a közösség, a város érdekeit
szem elõtt tartva, õket szolgálva végzik. Íme,
néhány a támogatásaik közül: a 65 év felettiek
nem fizetnek szemétdíjat, az új fedett uszodába
a fiatalok nem fizetnek belépõt, az õstermelõk –
mintegy  4500 fõ – nem fizetnek helyi adót.

SZOCIÁLPOLITIKAI KEREKASZTAL
A Fogyatékkal Élõk Integrált Intézményében

ülésezett a Helyi Szociálpolitikai Kerekasztal.
Az ülésen elsõként a Nagykanizsa Megyei Jogú
Város Önkormányzatának 2004-2007 évekre
szóló Szociális Szolgáltatástervezési Koncepci-
ójának felülvizsgálatára vonatkozó közgyûlési
elõterjesztést tárgyalták, majd a város önkor-
mányzata által fenntartott szociális és gyermek-
jóléti intézmények 2005. évi fenntartói ellenõr-
zésérõl készült közgyûlési elõterjesztés került
napirendre. Ezt követõen ugyanezen intézmé-
nyek idei évre vonatkozó fenntartói ellenõrzé-
sekre vonatkozó ellenõrzési tervét tárgyalták
meg a Kerekasztal tagjai, végül dr. Dömötör
László, a Szociális Osztály vezetõ-helyettese
tartott tájékoztatást a szociális és gyermekvé-
delmi területet érintõ jogszabályváltozásokról.

FIDESZ: BÉRLAKÁSOKKAL ÜZLETELT?
Dr. Kolonics Bálint és Bizzer András sajtótá-

jékoztatójukon arról számoltak be, hogy lapin-
formációik szerint a közterületfelügyelet veze-
tõ-helyettese bérlakásokkal üzletel. – Az egyik
ingyenes helyi lapban megjelent hírek szerint
N.I. 145 ezer forintot adott azért, hogy egy el-
adósodott család elcserélje Magyar utcai, saját
tulajdonú ingatlanát egy bérlakásra. Arra kérte
a kiszolgáltatott helyzetben lévõ asszonyt, hogy
szerezzen hozzá hasonló eladósodott embereket
neki, további bérlakás üzleteihez. Felszólítjuk
polgármester urat, haladéktalanul indítson
vizsgálatot az ügyben, melynek eredményét a
lehetõ leghamarabb hozza nyilvánosságra.
Mindenképp térjen ki arra, megfelel-e a való-
ságnak, hogy a vezetõ tisztségviselõ bérlaká-
sokkal üzletel, ha igen, mióta folytatja ezt. Meg-
felel-e a valóságnak, hogy N.I.-nek azért nézte
el mindezt a városvezetés, mert tagja a szocia-

lista pártnak. Megfelel-e a valóságnak, hogy
Kámán László jogosult ezeket a cseréket enge-
délyezni? – tette fel kérdéseit Bizzer András.

Az ügyben érintett köztisztviselõt, N.I-t
megkérdeztük, aki kijelentette: a szóban for-
gó családdal közvetlen módon soha nem állt
üzleti kapcsolatban, jelenlegi lakását egy bi-
zonyos H.E.-tõl vásárolta, aki azonban a Fi-
desz sajtótájékoztatóján említett családtól ju-
tott hozzá az ingatlanhoz, hogy milyen mó-
don, az N.I. számára nem ismert. Kijelentet-
te, hogy állítását dokumentumokkal is alá
tudja támasztani, s jelezte: peres úton kíván
elégtételt venni az õt ért vádakért.

BORVERSENY 

Borversenyt szervezett tagjai számára a
Fegyveres Erõk és Testületek Nyugállomá-
nyúak Klubja a Honvéd Kaszinóban. Dr. Ke-
rék Imre, a klub alelnöke lapunknak elmond-
ta: fehér és vörös borokat lehetett nevezni a
versenyre. A Kupó József agrármérnök vezet-
te zsûri elé tíz gazda hozta el birtoka nedûjét. 

SZEMÉT, KIDOBOTT KUTYATETEM

A rozgonyi iskola negyedikes kisdiákjai a
Víz Világnapján rendezett versenyt követõen
kitakarították a park egy részét. Akciójukhoz
a hulladékszállító vállalattól zsákokat, kesz-
tyûket kaptak, az uszoda pedig gereblyék köl-
csönzésével járult hozzá a rendrakáshoz. A
gyerekek a bokrok aljából a bakelitlemez ma-
radványok, számítástechnikai és háztartási
eszközök mellett rengeteg kidobott mûanyag-
palackot szedtek össze. A zsebkendõk, ciga-
rettacsikkek és üvegtörmelék között az egyik
brigád egy nejlonzacskókba csomagolt kutya-
tetemet is felfedezett. Az eb maradványait a
gyepmesteri szolgálat rövid idõn belül elszállí-
totta. Az akció végére négy-öt zsák megtelt a
szétszórt holmikkal. A gyerekek megtisztítot-
ták a Csengery utca sínek elõtti szakaszát is.  

CALCUTTA TRIÓ A KISKASTÉLYBAN

A Tavaszi Mûvészeti Fesztivál fellépõi kö-
zött a Calcutta trió is ellátogatott Nagykanizsá-
ra. Koncertjüknek a Kiskastély adott otthont. A
zenészek három évtizede járják mesterük, Ravi
Shankar útját. Célul tûzték ki, hogy megszeret-
tessék ezt a ma is élõ, folyton változó zenei kul-
túrát. A trió is javarészt az õ szerzeményeit tûzi
mûsorára. Az együttest alapító Kozma András
szitáron játszik, Szalay Péter ütõhangszerén, a
tablán hozza a klasszikus indiai kíséretet, a tan-
purát pedig Molnár András szólaltatja meg.

LAKOSSÁGI FÓRUM
A Horváth-Kertben tartott lakossági fórumot

Papp Péter önkormányzati képviselõ, aki a X.
sz. választókerületben eddig elért eredményeket
és az idei év terveit foglalta össze. Az eredmé-
nyek között említette többek között az Alsósz-
abadhegyi utca – 7-es út keresztezõdésének biz-
tonságosabbá tételét, a Kanyar és a Harmat ut-
cák lekövezését, az Alsószabadhegyi és a Ter-
sánczky utcák leaszfaltozását, a vízellátási gon-
dok többségének megoldását. A tervek között
szerepel a településrészt a Péterfai utcával ösz-
szekötõ, már félkész kerékpárút befejezése és
közvilágítással való ellátása, valamint a Pásztor
utca lekövezése is. A körzetben élõk
elmondták, hogy esõs idõben egyes utcákból
csak nyakig sárosan lehet kigyalogolni. Az új
útkeresztezõdés javított az életveszélyes hely-
zeten, de a kanyarodni szándékozók mögé nagy
sebességgel érkezõ gépkocsik továbbra is ve-
szélyt jelentenek. Hiányoznak a tájékoztató táb-
lák. Felvetõdött a Cseresznyés utcában található
önkormányzati  telek elhanyagolt állapota is. A
fórumon részt vett Litter Nándor polgármester
és Göndör István országgyûlési képviselõ is.

HATÁRÕRSÉG A BIZTONSÁGÉRT
A Schengen Alapból finanszírozott jármûfej-

lesztésnek köszönhetõen március 21-én, Buda-
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pesten ünnepélyes keretek között összesen 82
darab, a Határõrség szolgálati igényeihez speciá-
lisan átalakított Skoda Octavia típusú gépkocsit
adott át a szervezet vezetõinek Lamperth Mónika
belügyminiszter. Sajtótájékoztató keretében ke-
rült bemutatásra az a kilenc közúti járõr gépko-
csi, amelyek mostantól a Nagykanizsai Határõr
Igazgatóság tevékenységét segítik. Mint Székely
Attila alezredes elmondta, a zöld színû kombi
jármûvek 1,9 TDI motorral felszereltek, 110 LE
teljesítményre képesek. A gépkocsik alvázát
négy centiméterrel megemelték és külön védõré-
teggel vonták be. Speciális eleme az oldalütkö-
zés elleni védelem, különleges csomagtéri rögzí-
tõ elemek a felszerelés biztonságos szállításához,
sziréna, fényhíd s abba integrált kommunikációs
panel, amely a jármû elõtt illetve mögött haladók
számára négy nyelven, összesen 400 féle utasí-
tást képes közvetíteni. A jármûberuházás meg-
közelítõleg 460 millió forintba került – egy-egy
autó 5,6 millió forint. A Schengen Alapból a kö-
vetkezõ ütemben további 154 db hasonló jármû
beszerzését tervezi a Határõrség.

EZ CIRKUSZ

A Hevesi Sándor Általános Iskola
galériájában Wilheim Gábor megnyitójában
felidézte azt a pillanatot, amikor megismerte a
kendlimajori Ludvig Mûvésztelep oszlopos
tagját, a budapesti Gyõrfi Andrást, akinek
ceruzája nyomán lovagok, várurak, pörge bajusz,
buggyos bársonynadrág, térdharisnya, csatos
lakkcipõ, tornák, bajvívások és cirkuszi jelenetek
születtek a szeme elõtt. Gyõrfi András pedig
elárulta: a kiállítás címét egy véletlen adta.
Amikor Lengyák István galériavezetõ felhívta
telefonon, hogy mondjon egy címet, õ éppen az
internetet böngészve bosszankodott, s
véleményét hangoztatva hangosan kimondta: ez
cirkusz! A galériavezetõ pedig elfogadta ezt
címként. A megnyitó jó hangulatát fokozta
Lengyák István traccspartira invitáló meghívása.
Az esten közremûködtek a Farkas Ferenc Városi
Zene- és Aranymetszés Alapfokú Mûvészeti
Iskola hallgatói és a Hevesi iskola versmondói.
A kiállítás április 12-ig tekinthetõ meg.

(L)EGYEN VELEM! 
A miklósfai Mindenki Házában a helyi

Közmûvelõdési és Városszépítõ Egyesület
vendége volt a hagyományos (L)Egyen
velem! programsorozat keretében Kovács

Kálmán informatikai és hírközlési miniszter,
szabad demokrata országgyûlési képviselõ-
jelölt és Vágó István kvízmester. Az est Czupi
Gyula, az egyesület elnöke köszöntõjével
vette kezdetét, majd jókedvû beszélgetés
kezdõdött ételekrõl, gasztronómiáról, de
legfõképpen a legendás hírû miklósfai répáról.

A NYUGDÍJASOKRÓL
A Rozgonyi Polgári Kör összejövetelén

Aszódi Pál, a Fidesz Nyugdíjas tagozatának el-
nöke tartott elõadást. Elöljáróban kiemelte: a
rendszerváltozás óta számos olyan intézkedés
született, ami a nyugdíjasok helyzetét rontotta.
Amikor az Antal kormány átvette a karmesteri
pálcát, a nyugdíjalap kasszában egy fillér nem
volt. Így indult a demokrácia. Elõadásában
nem politizálni akart, hanem a tényekre hívta
fel a figyelmet. Az Orbán kormány a törvény-
nyel szembe szegülve azt mondta, biztosítja a
nyugdíjak vásárló értékét, és azoknak ad 25,5
százalékot, akik éheznek és nyomorognak.
Akiknek egy kicsit jobb, az infláció fölött kap-
nak 10 százalékot. Ez a társadalmi szolidaritás. 

SZTÁROK A MÓRICZBAN

Jamie Winchester és Hrutka Róbert zeneka-
ra adott fergeteges koncertet a Móricz Mûve-
lõdési Házban. A két zenész több mint tíz éve
zenél Magyarországon. Számos zenekarban
megismerhette már õket a közönség. A film- és
reklámvilág berkeiben sem ismeretlen a nevük.
Jamie a Baba Yaga formációban kezdte zenei
karrierjét. Játszott többek között Koncz Zsuzsa,
Révész Sándor, Charlie, Ákos, a Jazz+Az,
Tolcsvay László, Tátrai Tibor és Malek Andrea,
valamint Pierrot mellett is. Robi évek óta rek-
lámfilmek állandó zenei felelõse és a Herendi
Gábor rendezésében készült Magyar Vándor cí-
mû film zenéjét is õ szerezte. Több olyan televí-
ziós produkció dallamainak is megálmodója
volt, mint a Rendõrsztori, a Tea vagy a Claudia

Show. Jamie Winchester és Hrutka Róbert
2001-ben robbantak be a köztudatba Robi It’s
your life címû szerzeményével. 2005. márciusá-
ban átvehették a 2004-es év könnyûzenei alko-
tópárosának járó ARTISJUS-díjat. 

ROMA NÕK ESÉLYEGYENLÕSÉGE 

Az elmúlt évben Nagykanizsán megalakult
Roma Nõk Országos szervezete konferenciát
hívott össze Nagykanizsán. A rendezvény a
Roma nõk esélyegyenlõsége – esélyegyenlõt-
lensége a XXI. századi Magyarországon gon-
dolatok jegyében zajlott. A résztvevõket Gön-
dör István országgyûlési képviselõ és Teleki
László, az Ifjúsági, Családügyi, Szociális és
Esélyegyenlõségi Minisztérium roma ügyekért
felelõs politikai államtitkára köszöntötte. A
konferenciát Litter Nándor polgármester nyi-
totta meg. A plenáris ülésen többek között elõ-
adás hangzott el a kormány esélyegyenlõségi
politikájáról. A szervezõk a konferencia meg-
tartásával lehetõséget biztosítottak a különbözõ
életkorú és élethelyzetû roma nõk számára az
egymás közötti párbeszéd kialakítására és ta-
pasztalatcserére a munka, a család és az ön-
megvalósítás közötti egyensúly megteremtésé-
re irányuló küzdelemben. A résztvevõk a nap
során egy konszenzuson alapuló állásfoglalást
fogalmaztak meg, mely egyrészt alkalmas arra,
hogy a nõkkel, a roma nõkkel szembeni diszk-
riminációt és a nemi szerepekkel kapcsolatos
sztereotípiákat és elõítéleteket csökkentse,
másrészt a roma nõk igényeit és elképzeléseit
közvetítve alkalmas legyen az õket érintõ dön-
tések elõkészítéséhez.

PÉNTEK ESTI ROCK KLUB
A péntek esti Rock Klub sorozatában a za-

laegerszegi Praha együttes koncertjére került
sor a HSMK Kamara termében. A rock klub
megtartását a Nemzeti Kulturális Örökség Mi-
nisztériuma is támogatta.

március 24.



A képviselõ-testület ülésén napirend elõtt je-
lentette be Litter Nándor polgármester, hogy a
Fidesz által felvetett bérlakás-ügyben (amely-
ben a közterületfelügyelet vezetõhelyettesét
bérlakás-üzérkedéssel hozták összefüggésbe)
belsõ vizsgálatot indított és feljelentést tett. 

A napirend elõtti felszólalások után a város-
atyák meghallgatták és elfogadták a város
bûnügyi, közlekedésbiztonsági és közbizton-
sági helyzetérõl szóló beszámolót. Döntöttek
az oktatási intézmények vezetõirõl. A Kertvá-
rosi Óvoda élére ismét Hartainé Bobai Évát, a
Vackor Óvoda élére Polgár Péternét, míg a
Kiskanizsai Általános Iskola igazgatói széké-
be Silló Zsoltot nevezték ki. Nem volt zökke-
nõmentes a Kõrösi Csoma Sándor Általános
Iskola igazgatójának kiválasztása. Végül
Buchleitner-Szabó Éva kapott bizalmat. Elfo-
gadták a különleges gondozás önkormányzati
feladatainak szervezésérõl szóló elõterjesztést:
a Nevelési Tanácsadót és a Rózsa úti Általá-
nos Iskola és Speciális Szakiskolát jogutódlás-

sal megszüntetik, s helyettük létrehozzák a
Szivárvány Óvoda, Általános Iskola, Speciális
Szakiskola, Egységes Gyógypedagógiai Mód-
szertani Intézmény, Nevelési Tanácsadó és
Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértõi és
Rehabilitációs Bizottság többcélú intézményt. 

A képviselõk módosították a helyi kitünteté-
sek adományozásáról szóló rendeletet. Idén az
évi egy helyett kettõ Nagykanizsa Megyei Jogú
Város Kisebbségeiért kitüntetõ cím adomá-
nyozható. Döntött a közgyûlés a luxusadó be-
vezetésérõl is: a százmillió forintnál nagyobb
értékû ingatlan után a tulajdonos adót köteles
fizetni. Elfogadták a város sportjáról szóló ren-
deletet, módosították a gépjármû várakozóhe-
lyek létesítésével kapcsolatos rendelkezést is.
Az ipari park területe a legolcsóbb, négyes szá-
mú díjövezetbe tartozik, így itt újabb parkolók
létesülhetnek. Elfogadták a város idei közbe-
szerzési tervét, a kórház térítési díj ellenében
igénybe vehetõ szolgáltatásainak szabályzatát.
Határoztak arról, hogy egy, a Corvin utcába ter-

vezett játszótér megépítéséhez pályázatot nyúj-
tanak be. Elfogadták a Rozgonyi úti Általános
Iskola bõvítéses rekonstrukciója engedélyokira-
tát és a volt Filmszínház-épület rekonstrukció
beruházási programjának módosítását. Határoz-
tak az idei akadálymentesítési program és a
tömbrehabilitáció, illetve a városközpont fej-
lesztési program támogatásáról is. Megszavaz-
ták a Nagykanizsai Fejlesztési Hitelprogram el-
indításáról szóló javaslatot. A támogatás mérté-
két maximum öt százalékban határozták meg.
Elfogadták a Szociális Szolgáltatástervezési
Koncepció, illetve a szociális és gyermekjóléti
intézmények felülvizsgálatáról szóló javaslatot.
A kiemelkedõ kanizsai személyiségek síremlé-
keinek gondozásával kapcsolatos koncepciót
kiterjesztették a városrészek temetõire is. 

Horváth Attila
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NAGYKANIZSA MEGYEI JOGÚ VÁ-
ROS ÖNKORMÁNYZATA és a NAGYKA-
NIZSAI VÁROSVÉDÕ EGYESÜLET az
MTA Pannon Akadémiai Bizottság Város-
és Helytörténeti Munkabizottságával együtt-
mûködve tisztelettel meghívja Önt a 2006.
március 31-én megrendezésre kerülõ A
POLGÁROSODÓ NAGYKANIZSA A
XIX. SZÁZAD VÉGÉN címû konferenciára. 

HELYSZÍN: Veszprémi Egyetem Kihe-
lyezett Képzési Helye Nagykanizsa, Zrínyi
u. 18. B elõadó. 

A konferencia levezetõ elnöke: dr. Vonyó
József egyetemi docens, PTE Modernkori Tör-
téneti Tanszék, a Magyar Történeti Társulat
alelnöke, az MTA PAB Város- és Helytörté-
neti Munkabizottság elnöke.

PROGRAM
10:00 Litter Nándor polgármester köszöntõje
10:30 Nagykanizsa közigazgatása és tisztség-

viselõi 1850-1860. között – Foki Ibolya
fõlevéltáros, Zala Megyei Levéltár, Zalaegerszeg

10:50 Nagykanizsa népessége XIX. század
második felében – Rábavölgyi Attila Ph.D.
hallgató, tanár, Thury György SZKI

11:25 Ügyvédek Nagykanizsán 1850-
1875. között – Németh László levéltáros, Za-
la Megyei Levéltár, Zalaegerszeg

11:45 Nagykanizsa mezõgazdasága a XIX-
XX. század fordulóján – Dr. Habil Kaposi Zol-
tán egyetemi docens, a történelemtudomány
kandidátusa PTE Közgazdaságtudományi Kar

12:05 Vita
13:30 Nagykanizsa egyleti élete a dualiz-

mus idején – dr. Bõsze Sándor fõlevéltáros,
igazgató Somogy Megyei Levéltár, Kaposvár

13:50 Nagykanizsa városképének kialaku-
lása a XIX. század második felében – Kunics
Zsuzsa történész, muzeológus Thúry Múzeum

14:10 A zalai és nagykanizsai sajtó kezde-
tei, a Zala-Somogyi Közlöny – dr. Horváth
György ny. középiskolai tanár, Nagykanizsa

14:45 Nagykanizsa önkormányzati jelképei –
Dr. Halász Imre fõiskolai tanár, a történelemtu-
domány kandidátusa BGF Pénzügyi és Számvi-
teli Fõiskolai Kara Zalaegerszegi Intézete

15:05 Vita, zárszó

Lovrencsics Lajos emlékére

A CSOKONAI-SZOBORRÓL 
A Városfejlesztési, Környezetvédelmi és

Idegenforgalmi Bizottság a Tervtanáccsal
közösen tárgyalta a rendezési terv és helyi
építési szabályzat koncepcióját. A vita során
több olyan felvetést tártak a terv készítõje,
dr. Heller Márta elé, amelyeket a szakem-
ber a következõ hetekben beépít a koncepci-
óba. A testület foglalkozott a Csokonai-szo-
bor elhelyezésére vonatkozó javaslattal is, s
úgy döntöttek: az alkotásnak a legjobb helye
a Vasemberház árkádjai alatt lenne.

DÖNTÉS JÚNIUSBAN
Az Önkormányzat Oktatási-, Kulturális-,

Ifjúsági- és Sportbizottsága ülésén jóvá-
hagyta a 2006. év külkapcsolati terveit. Fe-
hérvölgyi Szabolcs kabinetvezetõ összefog-
lalta a 2005. év külkapcsolati eseményeket,
melyek közül kiemelt figyelmet érdemel
Csáktornya testvérvárosi rangra lépése, il-
letve a Város Napja egyes rendezvényei,
amelyek a Miniszterelnöki Hivatal pályáza-
ti támogatásából kerültek megrendezésre. A
bizottság tárgyalta testvérvárosi alap évente
kihirdetésére kerülõ pályázatának körülmé-
nyeit. A közös pályázatokról az OKISB-nek
2006. június 30-ig kell döntenie.

GVB-TÁMOGATÁS
A Gazdasági és Városüzemeltetési Bi-

zottság március 28-i zárt ülésén támogatta a
Pénzügyi Bizottság elõterjesztését a régi pi-
ac tulajdoni helyzetének rendezésérõl.

SZEB-NAPIRENDEK
A Szociális és Egészségügyi Bizottság ülé-

sén elsõként a 2006. évi akadálymentesítési
programmal foglalkozott, majd az Egészség-
védelmi Alap felosztására tett javaslatról
döntöttek egyhangúlag. Az önkormányzat
éves összesített Közbeszerzési Tervét ismer-
tetõ elõterjesztés is támogatást kapott. Szó
esett még többek között az elõzõ napon a He-
lyi Szociálpolitikai Kerekasztal által tárgyalt
témákról: az önkormányzat 2004-2007 évek-
re szóló Szociális Szolgáltatástervezési Kon-
cepciójának felülvizsgálatára vonatkozó köz-
gyûlési elõterjesztésrõl, az önkormányzat ál-
tal fenntartott szociális és gyermekjóléti in-
tézmények 2005. évi fenntartói ellenõrzésérõl
illetve az idei évre vonatkozó fenntartói el-
lenõrzésekre vonatkozó ellenõrzési tervrõl.

Indulhat a Hitelprogram

NE LEGYEN TILALOM
A Városfejlesztési, Környezetvédelmi és

Idegenforgalmi Bizottság zárt ülésérõl
Papp Nándor bizottsági elnöktõl megtud-
tuk: a grémium foglalkozott a  régi piac tu-
lajdoni helyzetével kapcsolatban kialakult
helyzettel. Támogatták azt a javaslatot,
hogy az ingatlan tulajdonosainak ajánljon
fel az önkormányzat csereingatlanokat. 
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Centrál Étterem, hétfõ délután.

A bejáratnál Bakonyi Zsóka fény-
képezõgépe felkelti a biztonsági
emberek érdeklõdését. Próba után
mehetünk. Bent az étteremben té-
vés, rádiós, újságíró kollégák.
Gyurcsány Ferencet várjuk, aki a
nagygyûlés elõtt még válaszol a
sajtó kérdéseire.

Megérkezik a miniszterelnök,
kimagaslik környezetébõl. Hamar
egy szegfût „szerelnek” a zakójá-
ra, néhány négyszemközti mondat
a polgármesterrel. A sajtótitkár
szól: egy félóra most a sajtóé. A
miniszterelnök bólint: kezdjük. A
paraván elé lép, a városi tévé
indítja a sort. Utána lapunk követ-
kezik. Immár ülve, egymással szemben a miniszterelnök és az újság-
író. Olyan kérdések következnek, amelyek az olvasókban fogalmazód-
tak meg. Helyettük tesszük fel most õket.

– Véleménye szerint hogyan lehet politikai alapmûveltségünkön ja-
vítani? Hogy értsük, mit jelent az, hogy baloldal, jobboldal, liberaliz-
mus, kereszténydemokrácia és így tovább. Hogy különbséget tudjunk
tenni, azaz ne csak érzelembõl, személyhez kötötten szavazzunk? 

– Nagyon nehezet kérdez. Mindig elégedetlenek leszünk az ismeretek
azon szintjével, a tudással, amivel majd rendelkezni fog az ország.
Nem megy ez  máról holnapra. Magyarázni, beszélni kell errõl. Szerin-
tem az elsõ, hogy azt megértsük, lehet jó hazafi az is, aki konzervatív,
az is, aki szociáldemokrata, az is, aki liberális. Mert akkor már leg-
alább kinyílnak a fülek. Amíg úgy vetõdik fel a kérdés, hogy csak az a
jó hazafi, aki ilyen vagy olyan, addig esély sincs arra, hogy nyugodt,
okos párbeszéd legyen. Azt mutatják a nagy nyugati demokráciák,
hogy ennek kialakulásához bizony több emberöltõ szükséges. 

– Sokan úgy érzik, hogy a szocialista pártnak nincsenek civil „ka-
paszkodói”, azaz ifjúsági mozgalma, dalosköre, képzõmûvészköre, ön-
kéntes társadalmi munkásai. 

– Úgy vagyok ezzel a dologgal, hogy nem jó az, ha a pártpolitika na-
gyon beszûrõdik a civil világba. Én inkább azt szeretném, hogy legyen
világos: a civilek nem a pártpolitika szolgálólányai, akik valamelyik
párt eszményeit terjesztik, kicsikét a fû alatt, kicsikét leplezve. Szerin-
tem ez megöli a civilmozgalmat. A civilitás éppen arról szól, hogy nem
a közvetlen hatalmi pártpolitikai részvételben látom a magam dolgát,
hanem berendezem környezetemet nyugdíjas klubokkal, dalárdákkal,
sportegyesületekkel. Éljük a magunk civil világát. Óvnám attól a balol-
dalt, hogy arra az útra lépjen, amikor ilyenfajta szervezeti hátteret épít
magának. Aki politizál, az mondja ki magáról, hogy politizálok. Amõba
néven például egy ifjúsági, közéleti, baloldali mozgalmat építünk, most
már másfél éve, de elmondjuk, hogy ez baloldali. Nem tekintjük magun-
kat civilnek. Politikai iskolát, kutatómûhelyt építünk Démosz néven, de
elmondjuk, hogy ez a baloldalon van. Ez a tiszta beszéd. Szerintem a
daloskör az Kodály Zoltán oldalán legyen, és se bal, se jobb oldalon. 

– A baloldali keresztények egyre rosszabbul érzik magukat a temp-
lomban. Ki fogja õket megszólítani?

– A keresztényeket hitük megvallásában és gyakorlásában a lelké-
szeknek kell megszólítaniuk. Azért megyek a templomba, hogy megél-
jem a hitemet. Nem jó az, ha a pártpolitika a szószékekrõl hangzik el,
vagy onnan mondja a maga igazságait. A krisztusi tanítások sokkal
egyetemesebbek, minthogy bármelyik párt azt gondolhatná, hogy eze-
ket szabad és lehet kisajátítani. II. János Pál pápának és a II. Vatikáni
Zsinatnak az állásfoglalásai az irányadóak. A pártpolitikától jó, hogy-

ha az egyház távoltartja magát. Az
más kérdés, hogy a nagy társadal-
mi kérdésekben megszólal. De ezt
meg õszintén kell csinálni, nem
úgy, hogy leplezetten emögött
megpróbálok valamilyen párt tá-
mogatására felszólítani. Az igazta-
lan szót azt kihallja ám a vallását
gyakorló ember. Nem lehet megté-
veszteni sem õt, sem Jézust. 
– Mindent a gazdaság mozgat.
Hogyan tudná összefoglalni a je-
lenlegi magyar gazdaság erõssége-
it, gyengeségeit? Milyen megol-
dást kínál?
–  Ha nagyon tömören kell vála-
szolnom, akkor azt mondom, hogy
hihetetlen erõ van a magyar vállal-

kozások világában. Sérülékenységük meg éppen abban van, hogy
csupán 15-20 év van legtöbbjük mögött. Nehezen tudják felvenni a ver-
senyt a sokkal nagyobb múlttal, sokkal nagyobb tõkével, kapcsolatrend-
szerrel rendelkezõ külföldi vállalkozókkal. Ez egy nyitott világ, amely-
ben muszáj versengeni. Mi a magyar másik erõssége? Éppen azért,
mert nem volt könnyû a dolga az elmúlt évszázadokban, megtanult na-
gyon sziporkázóan gondolkozni. A jég hátán is megélõ fajta a magyar,
fifikás, ennek árnyoldalával és elõnyével. Az új megoldások megtalálá-
sában, a kreativitásban a magyarokban hallatlan nagy tartalék van.
Tanuljuk még azt is, hogy piac és az állam hogyan tud jól együttmûköd-
ni. Ebben persze sok szélsõséges álláspontot hallok, én meg azt mon-
dom, hogy mindegyiknek megvan a maga dolga. Van aztán bennünk na-
gyon sok türelmetlenség. Szeretnénk még gyorsabban menni, szeret-
nénk, ha  a sikerek maguktól jönnének. Ami a lehetõségeinket illeti? A
következõ 7-8 év tele van új lehetõségekkel. Építhetünk egy új infrast-
ruktúrát, közlekedést döntõen, én ennek a szerelmese vagyok, mert azt
gondolom, hogy a közlekedés húzza az új lehetõséget. És építhetünk egy
új szakképzési rendszert. Közlekedés és szakképzés együtt, ez teremti
meg azt a Magyarországot, amibe érdemes befektetni, ahova érdemes
jönni, bioenergiától az idegenforgalomig. 

– Hazánk melyik útra lép: az angolszász modellt követjük inkább,
ahol az állam a megszerzett jövedelem nagy részét az állampolgárnál
hagyja, döntse el õ, mire költ. Az állam ekkor alig vállal fel szociális,
egészségügyi, oktatási feladatokat (nincs gyes, nyugdíj, ingyen kór-
ház) vagy a gondoskodó svéd állam a példa, ahol hatalmasak az adó-
terhek, de ebbõl az állami viszont mindent megteremt a polgárának? 

– Hazánk a magyar útra lép: ez a modell a saját hagyományainkból
és a saját szükségleteinkbõl indul ki. Tanulunk a svédektõl, britektõl,
németektõl. Magyarországnak elsõsorban olyan politikára van szüksé-
ge, amelyik beruház. Ahhoz állami pénz is kell, adóforintok is kellenek.
Nem hiszek a radikális adó- és járulékcsökkentés politikájában. Abban
hiszek, hogy ma éppen azért kell az állam erejét megtartani, hogy jö-
hessenek ezek a fejlesztések. Nagykanizsára gondolva, készüljön el az
M7-es, a 61-es, a 74-es elkerülõ. Van sok terület, ahol az államon kí-
vül más nem tud fejleszteni, mert nincs privát befektetõ. Fejlesztõköz-
pontú és tartósan szociális szerepet vállaló állam kell a következõ
években. Ám nemcsak az utakat kell magunkénak gondolni, az emberi
kapcsolatokban is van mit tennünk. A rendszerváltás szétzilálta a tár-
sadalmi viszonyokat, van tehát dolgunk bõven. 

Az interjú véget ér. A miniszterelnök továbblép, hiszen minden ka-
nizsai média számára van mondanivalója. Aztán elindul gyalog, fel a
Fõ utcán, a Deák térre, a nagygyûlés helyszínére. 

Luif Ibolya

Gyurcsány Ferenc: a magyar sziporkázóan gondolkozik 
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A Nohab
szerelmese

Március 15-e alkalmából állami kitüntetésben részesült nagy-
kanizsai polgároknak gratulált hivatalában Litter Nándor polgár-
mester és kívánt az önkormányzat, valamint a város lakossága
nevében további sikereket, jó egészséget valamennyiüknek. A
Magyar Köztársasági Érdemrend Lovagkeresztje kitüntetésben
dr. Szabó Csaba, a kórház fõigazgatója részesült. A kitüntetést
Kovács Kálmán informatikai és hírközlési miniszter adta át. A
Magyar Köztársasági Ezüst Érdemkereszt kitüntetést Janzsó An-
tal nyugalmazott címzetes igazgató kapta. A kitüntetést Magyar
Bálint oktatási miniszter adta át. A Magyar Köztársasági Bronz
Érdemkereszt kitüntetésben Orsós Vendel, az Európai Roma Ifjú-
ságért Egyesület elnöke részesült, melyet dr. Göncz Kinga minisz-
ter adott át. Miniszteri Elismerõ Oklevelet kapott dr. Dúll Gábor
orvos-igazgató és Grabant Péter, az IT Kht. regionális irodaveze-
tõje. Õk az elismeréseket Kovács Kálmán minisztertõl vették át.

Március 15-e
alkalmából Mi-
niszteri Elis-
merõ Oklevelet
adott át Kovács
Kálmán infor-
matikai és hír-
közlési minisz-
ter Grabant
Péternek, az IT
Kht. regionális
irodavezetõjé-

nek. Grabant Pétert az ünnepi pillanatokról kér-
deztük.

– A megszokott, hagyományos március 15-ei ün-
nepségre kaptam meghívást, nem tudtam, hogy elis-
merésben részesülök, teljesen titokban zajlott az
egész. Úgy érzem, az elismerõ oklevéllel a miniszter
úr, illetve a közremûködõk a városba, a régióba ér-
kezõ több milliárdos informatikai források sikeres
felhasználását, felügyeletét, menedzselését próbál-
ták elismerni. Köszönöm a megtiszteltetést.

– Hol rendezték meg az ünnepséget?

– Az informatikai minisztérium dísztermében,
mintegy 200-250 fõ részvételével zajlott le az ünnep-
ség. Rövid, megemlékezõ beszédében Kovács Kál-
mán miniszter úr nagyon jó oldalról fejezte ki az ün-
nep jelentõségét. Párhuzamot vont az akkori részt-
vevõk és a mostani társadalom között olyan szem-
pontból, hogy az újítás és a továbblépési lehetõséget
keresték akkor is, illetve keressük ma is. Ez minden-
képpen kiemelten érvényes az informatika terültére,
ahol a kutatás-fejlesztés meghatározó jelentõségû.
Teljes egészében egyetértek ezekkel a párhuzamok-
kal, megállapításokkal, a munkánkat ezután is ezen
szempontok alapján igyekszünk folytatni. Úgy ér-
zem, az elismerõ oklevél nem kifejezetten személyre
szóló díj, hanem az iroda érdemeit ismeri el. A vá-
rosba, a megyébe, a régióba érkezõ informatikai
források felhasználása, ezek felügyelete, illetve a
projektek utókezelése a feladatunk. Mindezek sike-
res megvalósítása az, ami okot adott erre az elisme-
résre. Ezután is a lehetõségekhez mérten próbáljuk
elvégezni a feladatokat, igazából csak a források
mértékétõl függ, hogy milyen nagyságrendekben tu-
dunk még hozzátenni valamit. 

Az informatika  szolgálata
Március 15-én több kitün-

tetés átadására is sor került.
A Nagykanizsai Határõrigaz-
gatóság állományából is töb-
ben vehettek át elismeréseket
a szolgálat példamutató telje-
sítéséért. A Határõrség Or-
szágos Parancsnoka dicséret-
ben és jutalomban részesítet-
te Ternácz László határõr
zászlóst, a Határõrség Rendé-
szeti Fõigazgatója dicséretben
és jutalomban részesítette
Péter Gábor határõr ezredest
és Farkas Zsolt határõr fõ-
törzsõrmestert. A Határõrség
Gazdasági Fõigazgatója di-
cséretben és jutalomban ré-
szesítette Szlávecz Lászlóné
köztisztviselõt – tájékoztatta
lapunkat Füredi Gábor határ-
õr alezredes.

Példamutatók

Az ünnep alkalmából Kóka János
gazdasági és közlekedési miniszter-
tõl Baross Gábor-díjat vett át Benkõ
János, a MÁV Zrt. Gépészeti Üz-
letág-, Vontatás-, Szolgáltatási Te-
lep mozdonyvezetõje, az indoklás
szerint azért, mert 1972 óta munká-
ját folyamatosan, magas szakmai
színvonalon és kifogástalanul látta
el. A masiniszta csaknem három évtizedet dolgozott balesetmentesen. 

– Vasutas pályafutásomat 1972-ben kezdtem – idézi fel a kezdeteket
Benkõ János. – Érettségi után rögtön a MÁV-hoz kerültem. A barátaim
többsége ide jött dolgozni, s követtem õket. Utólag visszatekintve nem
bánom akkori döntésemet. A mozdonyvezetõnek óriási szabadsága
van, igaz, a felelõssége sem kicsi. Leírhatatlan az érzés, amikor szinte
végig Pestig erdõkön megyünk keresztül, a Kis-Balatonnál ezernyi ma-
dárban gyönyörködhetünk, s megcsodálhatjuk a felkelõ Napot. Bár sok
mindenre kell figyelnünk, azért mégis van idõ egy-egy elkapott pilla-
natra… Nekem még vannak olyna emlékeim is, amikor egy pontos
beérkezésnél az utasok odajöttek a mozdonyra, megköszönve az utat.

– Melyik gép nõtt igazán a szívéhez?
– Életem legszebb idõszakának tartom azokat az éveket, amikor egy

M61-es Nohab mozdonnyal jártam. Aki a motorhangot szereti, annak
elég csak annyit mondani, hogy a motor precíz svéd konstrukció volt.
A megszállottabbak ma már magnóval vadásznak a típus hangjára.

–  Gondolom, nem könnyû a búcsúzás…
– Valami elfoglaltságot mindenképpen keresek magamnak, mert az a

tapasztalat, hogy ha közülünk valaki elmegy nyugdíjba és kiesik a
megszokott életritmusból, gyakran rohamos gyorsasággal elkezd men-
tálisan leépülni. Van egy kis hegyem, ott dolgozgatok majd, meg be-
iratkozok valami tanfolyamra. Unatkozni nem fogok, és nem is akarok.

– A nyugdíjazás elõtti utolsó üzenete a kollégáknak?
– Április 10-én megyek nyugdíjba. Minden munkatársamnak ezúton

is köszönöm a munkában közösen eltöltött éveket. (Horváth Attila)
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A magyarországi cigányok
integrációjáért végzett
munkájáért március 15-én
a Magyar Köztársaság
Bronzkeresztje elismerés-
ben részesült Orsós Ven-
del. Az elismerést Göncz
Kinga miniszter adta át a
BM Dunapalotában. 
– Hogyan kezdõdött az a
munka, amelyért ezt az
elismerést kapta?

– Talán már gyermekkoromban. Még az elsõ roma gyerekek számára
szervezett táborba Marosi Attila, Magyar Zsuzsa néni és Farkas Tibor vit-
tek el. Már gyermekként nyilvánvalóvá vált számomra, hogy mennyire
fontos a közösség. Elõször táborozó voltam, késõbb szervezõ, aktív segítõ
lettem, aki gitárral és minden más eszközzel is segíteni próbált abban,
hogy a táborban minden gyerek jól érezze magát, feledhetetlen élménnyé
váljanak az ott eltöltött napok. Ahogy nõtten, bekerültem a CISZ-be, egy
ideig az alelnöke voltam, majd az elsõ CKÖ megalakulásakor is ott vol-
tam, s éveken  át dolgoztam a testületben Teleki László és Váradi Istvánné
mellett. Közben katona lettem, majd mûtõssegéd, iskolába jártam, érettsé-
giztem. Volt egy idõszaka az életemnek, amikor csak tanultam és tanul-
tam… Majd népismereti órán tanítottam a cigányság történetét, gitárral,
dallal mutattam be a kultúránkat. Mindent megtettem a magam eszközei-
vel azért, hogy a többségi társadalom számára elfogadhatóbbak legyünk. 

– Mikor kezdõdött a tánc és a zene?
– Még egészen fiatal voltam, amikor bekerültem a Nagykanizsai Ci-

gány Hagyományõrzõ Együttesbe, amelynek apám volt a vezetõje. A
hagyományõrzõ együttes feloszlása után kerültem a Fehér Kígyóba és
ott zenéltem. 1993-ban majd 1997-ben jött a Ki mit tud?, közben már a
Kanizsa Csillagaiban játszottam. 

– Mi ad erõt a munkájához?
– Van valami, ami kitörölhetetlen, valami, ami minden kudarc, nehézség

ellenére erõt ad, s ez az egészséges cigányöntudat. Az, hogy tudod hová,
kihez tartozol, mi a dolgod. Magamat eredeti, õsi cigánynak tartom, ben-
nem ez mélyen, kitörölhetetlenül él, és olyan nyilvánvaló, mint ahogy lé-
legzem. Bennem élnek a tradíciók, az idõsek és a gyerekek feltétlen tiszte-
lete. Erõt ad a zene, a bennem élõ ritmusok, a szívem lüktetése és a ma-
gam zenéje is, amelyen keresztül megérinthetem a többi embert.(-dé-)

Egészséges öntudattal
Dr. Dúll Gábor orvos-igazga-

tó, fõorvos miniszteri elismerõ
oklevelet vehetett át Kovács Kál-
mán informatikai és hírközlési
minisztertõl március 15. alkal-
mából. A hivatalos indoklás sze-
rint az egészségügyi informatika
terén kifejtett kimagasló teljesít-
ményért kapta a magas elisme-
rést a szakember.

– A nagykanizsai kórház in-
formatikai szempontból nagyon-
nagyon jól áll – mondta lapunknak dr. Dúll Gábor. – Nem azt mon-
dom, hogy a legjobb, de mindenképpen az élvonalban helyezkedik el.
Mi egy kicsivel több, mint hatszáz ágyas intézet vagyunk, és közelítõ-
leg kétszázhatvan számítógéppel rendelkezünk. Minden kórlap elekt-
ronikusan készül, tehát ha a jogi háttér biztosított lenne, akkor az a
helyzet állna elõ, hogy semmiféle papíralapú dokumentum nem kép-
zõdne a kórházban. Ezzel jelentõs költséget spórolhatnánk meg,
ugyanis a tintasugaras nyomtatóval kinyomtatott egyetlen oldal hu-
szonhét forintba kerül. Ha azt vesszük alapul, hogy egy kórlap ma
már nem egy-két, hanem gyakran tíz-tizenkét oldalas, s a nagykani-
zsai kórházból évente mintegy huszonhatezer beteget írunk ki, akkor
el lehet képzelni, hogy ez mekkora költséget jelent számunkra. Egy
szó, mint száz, fejlett informatikai rendszer és megfelelõ szoftverek
nélkül nem lehet ma már egy kórházat hatékonyan irányítani. Meg-
gyõzõdésem, hogy a rendszerünknek is köszönhetõ, hogy nekünk ma
még nincs anyagi problémánk.

– Milyen további fejlesztéseket lát szükségesnek a területen?
– Hamarosan lehetõvé válik, hogy a hálózatunk bármelyik pontján

színes, akár mozgó képeket is meg tudjon nézni az orvos, júniusra pe-
dig teljesen web-alapú rendszerünk lesz. Ez óriási elõrelépést jelent.
Arra is nagyon büszkék vagyunk, hogy ma már minden végpontról el-
érhetõ az internet, korlátozás nélkül. Ez óriási szakmai lehetõséget kí-
nál orvosainknak.

– Mi a helyzet az egészségügyi informatikai képzéssel?
– Tárgyalásokat folytatunk a Veszprémi Egyetemmel arról, hogy ha

a nagykanizsai képzési helyen egészségügyi informatikusi szak indul,
akkor a gyakorlati oktatás helyszíne kórházunk lehetne. 

(ha)

Élvonalban

Március 15-én a Magyar Köz-
társasági Ezüst Érdemkeresztjét
Janzsó Antal nyugalmazott cím-
zetes igazgató vehette át Magyar
Bálint mûvelõdési minisztertõl.

– Nagyon örültem az elisme-
résnek, de be kell vallani, hogy

teljesen váratlanul ért több ok-
ból. Az öröm azért volt, mert sok-
szor a szülõk a diákok és a kollé-
gák szemébe nézve kiderült, jó és
jövõorientált munkát végeztünk
közösen. Azt gondolom, ennek a
közös munkának lett az az ered-
ménye, hogy szinte a semmibõl
teremtettünk egy olyan szakkö-
zépiskolát, amely sok szempont-
ból egyedülálló, országosan is-
mert és elismert intézmény lett.  

– Hogyan emlékszik az iskola
vezetõjeként eltöltött évtizedekre?

– Folyamatosan arra voltunk
kíváncsiak, hogyan lehet mindazt,
amiben hittem, hittünk, még job-
ban csinálni. Jártuk a világot, én

is, kollégáim is. Tanultuk, befo-
gadtuk amit láttunk, hiszen tud-
tuk: az innováció egyik módja az
adaptáció. Ez és a folyamatos ta-
nulás egy nagyon kreatív és alko-
tó nyugtalanságot keltett a tantes-
tületben. Sosem volt állóvíz, vala-
ki, valahol, valamit mindig alko-
tott, fejlesztett a maga területén, a
csoportjában. Ez összeadódott és
hatékony, szervezett mûködést ho-
zott létre. Ez a küzdelmes idõszak
sokféle szempontból sikert hozott,
számtalan öröm ért az elmúlt évti-
zedek során. Sikeres fiatalokat
neveltünk, olyan embereket, akik
megállják az életben a helyüket, s
akik büszkén beszélnek arról a ta-

lálkozókon, hogy milyen eredmé-
nyeket értek el. A siker egyik ré-
sze ez, s talán ez a legnagyobb.
De sikerként beszélhetek az egyre
bõvülõ iskoláról, a folyamatosan
javuló tárgyi feltételekrõl, arról
hogy olyan gépeket, technikai esz-
közöket vásárolhattunk meg és ál-
líthattunk az oktatás szolgálatába,
amelyek akkor még az iparban is
újdonságnak számítottak. Ehhez
természetesen kellett a kollégák
szakmai ismerete, tudásvágya és
kellett az ehhez támogatást nyúj-
tók széles tábora. Kreatív, alkotó
idõszak volt, amelyben sok érték
teremtõdött. 

Dukát Éva

Kreatív és alkotó nyugtalanság



10 Közérdek
A Draskovics-Uni-
form Konzorcium Kft.
számára a 2005-ös év
nagy kihívást jelen-
tett. A cég, a Zala és a
Vas megyei Ytong -
Kész Ház képviseletet
látja el. E két megye a
terjeszkedési területe.
Az elmúlt év eredmé-
nyeirõl Draskovics Szi-
lárd ügyvezetõt kér-
deztük.
– Ezúton is szeretném
megköszönni mindazok
bizalmát, akik nálunk
vásároltak házat vagy
lakást. Elfáradtunk, de

megérte! Szombathelyen 14, Zalakaroson 9, Palinban 4 és Nagyka-
nizsán 38 lakást adtunk át tavaly. A piaci verseny nagyon sokat ron-
tott az építõipari minõségen. Cégünk nagy hangsúlyt fektet rá és tö-
rekszik a jó minõségre, amit kiváló anyagokkal, korszerû technológi-
ával és nem utolsó sorban szaktudással érünk el. Felkészültünk az új
európai követelményekre, többek között az energiapasszus bevezeté-
sére. Mûszaki igazgatónk, Kovács Attila okleveles építõmérnök már
részt vett egy továbbképzésen és jogosultságot is kapott ennek méré-
sére környékünkön. A feladat kiterjed a házak energiafogyasztásá-
nak komplex mérésére: a hõszigetelés, a légzárás, a hangszigetelés, a
technológia és az anyagminõség vizsgálatára. Két családi házunk né-
met szakemberek bemérése alapján kiváló minõsítést kapott. 

– Ez miért fontos?
– Egy házat nemcsak megvenni kell, hanem fenn is kell tudni

tartani. Egy új ház magasabb törlesztõrészlettel nem mindig több,
mint egy használt ház alacsonyabb részlete, de jóval magasabb
fenntartási költségekkel. Kiemelten kell kezelni a fûtés költségeit.
A másik fontos tényezõ: a 2006-os EU-s szabványoknak megfelelõ
ház természetesen értékállóbb, mint egy 20 éves technológiájú
épület. Ebbõl megfogalmazható cégünk célja: minõség, értékálló-
ság – versenyképes áron. Áraink attól versenyképesek, hogy kor-
szerû technológiával hatékonyan dolgozunk. Ebben kiváló társra
és szakemberre találtam Kovács Attilában.

– Ez évi céljaikról is hallhatnánk?
– Ebben az évben is építünk társasházat, sorházat, Szombathe-

lyen. Nagykanizsán folytatjuk a Fontana társasház építését a Firt
Kft-vel közremûködve. Palinban megkezdjük a Borókás lakókert
III. és IV. ütemét, ahol 2-3-4 szoba plusz nappalis, saját kertes
családi házak épülnek. Úgy gondolom, teljes körû választékot
adunk ez által. Aki akar, szabadon álló családi házat, ha akar, sor-
házat, ha akar, lakást tud nálunk
vásárolni. Mind a családi házak-
ban, mind a sorházaknál sok új-
donsággal várjuk érdeklõdõin-
ket. Reméljük, az elõzõ évihez
hasonlóan, tovább nõ a vevõk
körében a bizalom irántunk és
egyre több vásárlónk lesz. Cé-
lunk, hogy mind a lakásépítés-
ben, mind az ingatlanfejlesztés-
ben, hosszú távon részt vegyünk.
(x)

Felhívjuk valamennyi szervezet, és magánszemély figyelmét, hogy
Nagykanizsa köztereinek szépítése érdekében Teleki László államtitkárral
és Göndör István országgyûlési képviselõvel közösen faültetési akciót
hirdetünk. A város területén már kivágott vagy kivágásra kerülõ fák pót-
lására, illetve új zöldövezetek kialakítása céljából felajánlásokat várunk. 

Javaslat a térfásítás helyszíneire, fapótlásokra. (helyszín,db, fafaj):
Katona J. u. 1-7. 8 oszlopos gyertyán, Kossuth tér 1-5. 5 oszlopos

gyertyán, Kossuth tér 9-14. 10 oszlopos gyertyán,  Petõfi u. Huszti tér
csomóponttól Olajmunkás szobor vonaláig 5 díszcseresznye, Városkapu
krt. 7. 5 juhar, Péterfai u. 37. 5 nyírfa, 5 tuja, Városkapu krt. 2-tõl Péter-
fai u. 37. végéig 15 tuja, Péterfai u. 37. a szennyvízátemelõig 20 nyírfa,
20 tuja, Péterfai u. épülõ kerékpárút mellé 30 fûzfa, Zemplén üzletköz-
pont, szórakoztató központ közötti terület 10 hársfa, 10 juhar,  Rózsa u.
19. 6 hársfa, Rózsa u. 18. és 20. közötti zöldsáv 6 törökmogyoró, Rózsa
u. 4. Platán sor 12. között zöldterület 3 görbefûz, 3 szomorú fûz, 3 nyírfa,
Balatoni u. körforgalomtól a 7-es elkerülõig 20 oszlopos gyertyán, Bala-
toni u. körforgalomtól a Lidl Áruházig 8 oszlopos gyertyán, Postakert u.
37-tõl 10 oszlopos gyertyán, Postakert u. 37/e. 5 hársfa, Nyírfa u. északi
oldal Sikátor utcáig, 30 tuja, 30 hamisbabér, Lámpagyári u. 30 normand
fenyõ, Ipari Park déli bekötõ út 30 vöröstölgy, Gesztenyés u. II. bekötõ
út 25 vadgesztenye, Majorkert u. 25 díszcseresznye, Camping u. 100
oszlopos gyertyán, Csarnok Üzletház nagyparkoló 60 nyírfa, 60 tuja, Zrí-
nyi u. KÖGÁZ melletti fizetõparkoló 10 juhar, Erzsébet tér 2. sz. mögötti
körforgalom 3 nyírfa, Csengery u. új kerékpárút melletti zöldsáv 80 hárs-
fa, Miklósfai temetõ bekötõút 30 szomorúfûz, Iskola u. Miklósfa u. cso-
móponttól 10 hársfa, Maort u. 30 nyírfa, Erdész u. 15 hársfa, Kaán K. u.
12-tõl az Õrház csomópontig 30 gömbjuhar. Az akcióban 1000-3000 Ft-
ig terjedõ bekerülési összegre lehet számítani, attól függõen, mekkora
méretû és milyen fajtájú fát ültenek el. Ez az összeg tartalmazza a ki-
egészítõ anyagokat (humusz, tõzeg, trágya, védõkaró) is. 

További szakmai kérdésekben a Via Kanizsa Kht.-nél (Nagykanizsa,
Zrínyi M. u. 35., tel.: 93/537-650) lehet érdeklõdni.

Ültessünk 1000 fát!

Tájékoztatom a Zala megyei 02-es számú országgyûlési egyéni vá-
lasztókerület választópolgárait, hogy a 2006. április 9-i országgyûlési
képviselõ választáson a választókerületben az alábbi jelöltek indulnak:
Cseresnyés Péter FIDESZ – MPSZ, KDNP 
Göndör István MAGYAR SZOCIALISTA  PÁRT
Kisgyura János András MAGYAR DEMOKRATA  FÓRUM
Koller László István KERESZTÉNYDEMOKRATA PÁRT –
KERESZTÉNYSZOCIÁLIS CENTRUM ÖSSZEFOGÁS
Kovács Kálmán SZDSZ – A MAGYAR LIBERÁLIS PÁRT
Sütõ János Zoltán MCF  ROMA ÖSSZEFOGÁS  PÁRT
Zakó László MIÉP - Jobbik a Harmadik Úr

Dr. Kelemen Marcell OEVI vezetõ

Jelöltek

Köszönjük a bizalmat
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A Kanizsa Felsõoktatásáért Alapítvány a
Nemzeti Civil Alapprogram támogatásával
együttmûködési és konfliktuskezelési techniká-
kat erõsítõ képzést indított. A program elsõ felé-
re decemberben került sor, a civilek együttmû-
ködését ösztönzõ képzés második része pedig
most zajlik. Szakajda Szilvia, a projekt szakmai
vezetõje elmondta: a program célja a civil társa-
dalom erõsítése, a civil szervezetek munkatársa-
inak olyan technikák és módszerek készség-
szintre történõ fejlesztése, amelynek ismereté-
ben csökkennek a civil társadalmon belüli konf-
liktusok, növelhetõ a közös munka, az együtt-
mûködés. A programban huszan vesznek részt.

A megvalósításra a Nemzeti Civil Alapprog-
ramból nyert másfélmillió forintot az alapít-
vány. A roma civil szervezetek, a helyi Cigány
Kisebbségi Önkormányzat, a Társadalmi Egye-
sülések Zala Megyei Szövetsége, valamint a
Családsegítõ Központ és Gyermekjóléti Szolgá-
lat által mûködtetett „Segíts, hogy segíthes-
sünk!” Alapítvány képviselõit is bevonták a
projektbe, így figyelembe tudják venni a halmo-
zottan hátrányos helyzetû csoportok érdekeit is.
A foglalkozások moderátora Benedek Miklós.

– A civil szervezetek között mindenképpen
tisztázni kell az egyes együttmûködési formá-
kat. A foglalkozások célja, hogy megbeszéljünk
egyedi, konkrét problémákat, az adott egyesü-
letre jellemzõen, megtaláljuk a probléma okait,
illetve megoldási lehetõségeit. Ily módon a
csapatmunka-szellem kialakítására, a felada-
tok megosztásának módjaira tanítjuk a képzé-
sen résztvevõ szakembereket. A foglalkozáso-
kon megvizsgáljuk a civil szervezeteknek a mai
magyar társadalomban betöltött szerepét, szót
ejtünk az Európai Uniós lehetõségekrõl, vala-
mint megismerjük a különbözõ kommunikációs
csatornák mûködését is. (H.A.)

Konfliktuskezelés

Az elõadásokat szekcióülések
követték, ahol beszéltek a dráma-
játékok szerepérõl, valamint jogi
eseteket vitattak meg szakembe-
rek bevonásával. Ez utóbbiról dr.
Nemesné dr. Nagy Gabriellát, a
Nagykanizsai Gyámhivatal veze-
tõjét kérdeztük.

– Közel húszan voltunk a szek-
cióülésen, óvónõk, gyógypedagó-
gusok, a gyermekvédelem területén
dolgozó szakemberek. Foglalkoz-

tunk többek között a szülõ kapcso-
lattartási jogának gyakorlásával
annak kapcsán, hogy az óvoda mi-
lyen módon lehet ennek színtere,
hogyan, milyen mélységben avat-
kozhat ebbe a problémába, illetve
az óvodapedagógus milyen állás-
pontot képviseljen ezügyben. Az
esetmegbeszélésen a szakemberek
többsége azon a véleményen volt,
nem célszerû, ha a szülõ az óvodá-
ban gyakorolja a kapcsolattartást.
Ezt egy olyan eset kapcsán ele-
meztük, amikor pénteken délután a
különélõ szülõ viszi el a gyermeket
az óvodából. Megállapítottuk, hogy
amíg a bíróság nem dönt másként,
a különélõ szülõnek is kiadható a
gyermek. Kérdésként merült fel az
is, mit tehet az óvónõ, ha a szülõ
olyan állapotban érkezik a gyerme-
kért, hogy a kicsi felelõsségteljesen
nem bízható rá.

– Mit tehet az intézmény?
– Ebben az esetben keresni kell

egy olyan nagykorú személyt, aki
szerepel a szülõk által az intéz-
mény számára leadott névsorban.
A legtöbb intézmény kér egy ilyen
névsort, hiszen csak az azon sze-
replõ személyek valamelyikének
adható át a gyermek. A problé-
mát felvetõ óvónõ egyébként nem
találva más megoldást, maga vit-
te haza a gyerekeket. 

– Sokszor felmerül a kérdés, ki
a veszélyeztetett gyermek. Itt is
feltették a kérdést?

– A gyermekvédelmi törvényen
kívül több szakmai kiadvány is lé-
tezik, amely számos körülményt
felsorol, és ez fogódzót jelent a
gyermekvédelemben dolgozó szak-
emberek számára, jóllehet, az
összes veszélyeztetõ körülményt
nem lehet felsorolni. (Dukát Éva)

IV. Integrációs KonferenciaAz Attila Óvoda és a Gyer-
mekjóléti Központ közös szer-
vezésében került sor a IV. In-
tegrációs Konferenciára a
Halis István Városi Könyv-
tárban. A konferencián el-
hangzott elõadások a lelki
egészség gyermekvédelemben
betöltött szerepérõl szóltak,
illetve szó esett a segítõ szak-
emberek mentálhigiénéjérõl
és a gyermeki jogokról is.

Március 15-én járt le a gépjármûadó
elsõ részletének fizetési határideje. Az
adónem fizetési fegyelme jó – állítják az
adóügyi szakemberek. Miért is ne volna
jó, ha már az értesítésként kiküldött levél
is fenyegetõ hangnemben, egy kicsit ide-
jétmúlt formában íródik – évrõl-évre? Ki
merné hát fizetési kötelezettségét meg-
szegni, ha már azelõtt adótartozónak titu-
láltatik, mielõtt valóban tartozása lenne? 

Megvallom, minden évben felhúzom
magam ezen a levélkén, mert valahogy
nem értem, hogy miért mutat a fizetési
kötelezettség életbe lépését megelõzõen is
adótartozást a számlám – ahogy ez a le-
vélben áll –, kérve,  hogy ezt a tartozást
szíveskedjek megfizetni. Netán a határidõ
elõtt? Mondja meg nekem valaki: miért
tartozás az, aminek még nem jött el a fi-
zetési határnapja, és miért lehet máris fe-
nyegetni valakit egy demokráciában az-
zal, hogy milyen következményei lesznek
annak, ha kötelezettségét elmulasztja? 

Az ügyfélbarát önkormányzatok idején
nem lehetne egy emberibb megfogalma-
zású formanyomtatványt kifejleszteni?
Esetleg egy jogi bikkfanyelvtõl mentes,
de a lényeget tartalmazó, valóban értesí-
tést összeállítani? Már elõre hallom a
szakemberek – értsd hivatalnokok –
érveit, hogy ez meg ez muszáj, az meg az
meg úgy jogszerû… az ügyfélbarát hang-
nem meg: idõszerû (volna)!  

(-dé-)

Adós, fizess!

A Víz Világnapán általános iskolai csapatok részvételével já-
tékos vetélkedõt rendeztek a városi uszodában. A tréfás, játékos
erõpróbák teljesítéséhez nemcsak az úszás-tudás volt fontos,
hanem a bátorság és az ügyesség is, hiszen volt víz alatti kincs-
keresés, páros „szõnyeg-úszás” és póló-nadrágos vizes váltóver-
seny is. A csapatokat lelkes drukkolótábor bíztatta. Nem is ma-
radt eredménytelen a buzdítás, hiszen a vetélkedõt a legharsá-
nyabban biztatott rozgonyis csapat nyerte. 

Víz világnapi  vetélkedõ

A Nagykanizsai Kereskedelmi
és Iparkamara által szervezett elõ-
adáson  Fata László, a Humán Mû-
hely Bt. vezetõje az újjáéledõ cafe-
teria-rendszerrõl beszélt. A cafete-
ria a béren kívüli juttatások rend-
szere. E juttatások közé tartozik az
internet, az egészség-, a nyugdíj- és
az önsegélyezõ pénztár, az üdülési
csekk, az iskolakezdési támogatás,
az étkezési utalvány, az oktatási
költségek finanszírozása, a ruházat,
az utazási költségek kifizetése. A
béren kívüli juttatások járulékmen-
tesek, a mértékük egy naptári év-
ben személyenként 400 ezer, az ét-
kezési utalvány esetében 4.500 fo-
rint. A cafeteria elõnye, hogy a jut-
tatások differenciálhatók. Várhalmi
Károly pénzügyi szakember a cafe-
teria-rendszerben választható banki
konstrukciókat ajánlott a hallgató-
ság figyelmébe. 

Cafeteria



12 Városháza
Képviselõi fogadóóra

A Kft. feladata: A nagykanizsai önkormányzat tulajdonában lévõ
„B” fürdõ kapacitású uszoda és strandfürdõ (Nagykanizsa, Csengery
u. 49.) önálló üzemeltetése. Pályázati feltételek: magyar állampolgárság,
büntetlen elõélet, fõiskolai vagy egyetemi gépészmérnök, villamosmérnök,
építõmérnök vagy épületgépész mérnök iskolai végzettség, legalább ötéves
szakmai gyakorlat. Vezetõi vagy szakirányú szakmai gyakorlat, illetve
gazdasági szakképesítés vagy gyakorlat, német vagy angol nyelvisme-
ret, számítástechnikai ismeret elõnyt jelent. A pályázatnak tartalmaz-
nia kell: a pályázatban elõírt iskolai végzettséget tanúsító okirat máso-
latát, a szakmai (vezetõi) gyakorlat igazolását, három hónapnál nem
régebbi erkölcsi bizonyítványt, a pályázó szakmai önéletrajzát, a Kft.
vezetésére és a létesítmény fejlesztésére vonatkozó elképzeléseket. A
munkakör 2006. június 1. naptól tölthetõ be. Az ügyvezetõt a Közgyû-
lés 5 évre választja, a foglalkoztatás a gazdasági társaságok vezetõ tiszt-
ségviselõire vonatkozó szabályok szerint történik. A pályázatokat Nagy-
kanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteréhez (8800 Nagykanizsa, Er-
zsébet tér 7.) kell benyújtani. A pályázat beérkezésének határideje:
2006. április 5. 12.00 óra. A pályázatok elbírálásának módja: a ha-
táridõben beérkezett pályázatokat a Gazdasági és Városüzemelteté-
si Bizottság az érvényesen pályázók meghallgatását követõen véle-
ményezi, amelynek ismeretében a Közgyûlés 2006. április 30-ig
dönt. A személyi bér és egyéb juttatások megállapítása a bizottság
javaslatára az önkormányzati Javadalmazási Szabályzat alapján tör-
ténik. (A pályázattal kapcsolatban bõvebb felvilágosítás kérhetõ Lit-
ter Nándor polgármestertõl a 93/500-702-es telefonszámon.)

Pályázat a Kanizsa Uszoda Szolgáltató Egyszemélyes Kft. 
ügyvezetõi tisztségének betöltésére

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata pályázatot ír ki
Nagykanizsán és kistérségében állandó lakhellyel rendelkezõk, vala-
mint a városból elszármazottak részére a Kanizsai Antológia No. 3
számában való megjelenésére.

Pályázat tárgya: Irodalmi, mûvészeti, tudományos, helytörténeti té-
makörökben megjelenõ versek, prózák, fekete-fehér és színes álló fo-
tók, grafikák. Pályázati feltételek: Egy pályázó több pályázatot is be-
adhat, maximum 6 A/4-es oldal (70 leütés, 45 sor 12-es betûtípussal)
terjedelemben. A kéziratokat kinyomtatva és merevlemezen, vagy CD-
n kell benyújtani (Polgármesteri Hivatal Mûvelõdési és Sportosztály
Halmos Csaba Nagykanizsa, Erzsébet tér 7.). A beérkezett pályamû-
vek bírálatát szakmai bizottság végzi. Kéziratot nem õrzünk meg, nem
küldünk vissza, másodközlésre nem vállalkozunk. A sikeres pálya-
munkák a Kanizsai Antológia No. 3-as számában a nyári könyvvásár
alkalmával jelennek meg. Az alkotók tiszteletdíjban nem , csak tiszte-
letpéldányokban részesülnek.

A pályázat beadásának határideje: 2006. április 14.

Kanizsai Antológia No.3

Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a Magyar utca – Kalmár
utca körforgalmi csomópont burkolatépítési munkái 2006.
március 20-án kezdõdnek, és várhatóan április 21-ig tartanak.
A kivitelezés idõszakában részleges és teljes útlezárásra és for-
galomkorlátozásra lehet számítani.

Az esetleges kellemetlenségek miatt szíves türelmüket és
megértésüket kérjük.

Polgármesteri Hivatal

Útfelújítási munkálatok

Bicsák Miklós az I. számú választókerület (Garai, Ûrhajós, Hársfa, If-
júság utca lakói) önkormányzati képviselõje 2006. április 5-én, szerdán
16 órától 17.30 óráig fogadóórát tart a Kinizsi utca 97. szám alatti bélyeg-
zõgyártó irodában. Aznap 18 órától 20 óráig Bicsák Miklós Palin és Kor-
pavár lakossága számára tart fogadóórát a palini új Általános Iskolában.

Csordásné Láng Éva a 14. sz. választókerület önkormányzati képvise-
lõje fogadóórát tart minden páratlan hónap elsõ hétfõjén 18.00-19.00 óra
között a Nagyrác úti Általános Iskolában és minden páros hónap elsõ hét-
fõjén 18.00-19.00 óra között a Móricz Zsigmond Mûvelõdési Házban.

Dr. Horváth György a 2. számú választókerület önkormányzati kép-
viselõje 2006. április 5-én szerdán 18 órától 20 óráig fogadóórát tart a
Pálma étteremben (Magyar u. 80.).

Nagy József György önkormányzati képviselõ fogadóórát tart min-
dennap reggel 08-12 óráig a Dunántúli Roma Vezetõk Szövetségének
irodájában Nagykanizsa, Zrínyi u. 42. szám alatt.

Papp Péter önkormányzati képviselõ a 10. számú választókerület
polgárait várja fogadóóráján 2006. április 4-én, kedden 17.00 órakor a
Teleki utcai idõsek otthonában.

Sajni József a 13. számú választókerület önkormányzati képviselõje
minden hónap elsõ péntekén 16.00-17.00 óráig a miklósfai Általános
Iskolában, 17.00-18.00 óráig a ligetvárosi óvodában fogadóórát tart.

Stróber Gábor a 12. számú választókerület önkormányzati képviselõje
minden hónap elsõ hétfõjén 16.30 órától a Vécsey Zsigmond Általános
Iskolában, 18 órától 19 óráig a Zárda utcai kollégiumban fogadóórát tart.
A fogadóórán tisztelettel várja a lakosság észrevételeit, javaslatait.

Szányiné Kovács Mária, a 11. választókerület önkormányzati képvi-
selõje fogadóórát tart minden hónap elsõ szerdáján 17-18 óra között az
IKI földszinti helyiségében, minden hónap elsõ csütörtökén 17-18 óra
között a Bolyai János Általános Iskola földszinti helyiségében. E-mail
cím:11vk@nagykanizsa.hu

Tóth László a 4. sz. választókerület képviselõje 2006. április 5-én,
szerdán 17 órakor fogadóórát tart a Dr. Mezõ Ferenc Gimnáziumban.
Telefon: 30/304-3161, e-mail: toth_laszlo@nagykanizsa.hu

A Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyûlésének Szociális és
Egészségügyi Bizottsága a 2006. március 14-én tartott ülésén döntött a
szociális alapon meghirdetett bérlakások bérleti jogának elnyerésérõl. 

Ezen döntés alapján a Nagykanizsa, Csengery u. 117/18/C/3. szám
alatti bérlakás bérlõje Mátyás László és házastársa, a Nagykanizsa,
Dózsa Gy. u. 73/II/fsz/6.  szám alatti bérlakás bérlõje Horváth Tímea
és Jónum József, a  Nagykanizsa, Csengery u. 89.  szám alatti bérlakás
bérlõje Körmendi Antal lett.

A többszörösen módosított 55/2000.(XII.13.) számú, az önkormány-
zati bérlakásokról szóló helyi rendelet 13. § (12) bekezdése értelmében
a Szociális és Egészségügyi Bizottság döntésével kapcsolatosan - a
2004. évi XXIX. tv. 141-143. §-ai alapján - 10 napon belül közérdekû
bejelentéssel lehet élni a Szociális Osztályon (Nk, Eötvös tér 16.)

Szociális bérlakások nyertesei

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyûlése 2004. áprilisában dön-
tött arról, hogy Nagykanizsa Megyei Jogú Város Szabályozási Tervét
és Helyi Építési Szabályzatát a B & H Régió Bt-vel elkészítteti. A ter-
vezési területet a város azon területei képezik, ahol jelenleg nincs hatá-
lyos rendezési terv, de a meglévõ rendezési terveket a dokumentációba
beépítettük, így egységes szerkezetben jelenik meg a város szabályo-
zása. A vonatkozó hatályos jogszabályok elõírásaira figyelemmel
2006. márciusban és áprilisban több alakalommal is lakossági fórumot
tartunk –  a terv ismertetésére – az alábbi helyszíneken és idõpontok-
ban: Palin, Korpavár városrészekben: Palini Általános Iskola 2006. áp-
rilis 5. 16.30 órától. Miklósfa városrészben: Miklósfai Mindenki háza
2006. április 5. 18.00 órától. Kiskanizsa, Bajcsa városrészek:
Kiskanizsa, Móricz Zs. Mûvelõdési ház 2006. április 12. 18.00 órától

A fenti idõpontokban számítunk az érdeklõdõk megjelenésére.
Városi Fõépítész Nagykanizsa

Szabályozási Terv, Építési Szabályzat
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Április 55. sszerda

Április 44. kkedd

Április 22. vvasárnap

Április 11. sszombat

Március 331. ppéntek

06:30 Krónika 06:53 K'arc – Tanár úr
kérem, a Csík zenekar, Bánfi András
kiállítása 07:19  Jelkép - református
07:30 Krónika 07:42 Jövõ 7 - Kam-
pány 2006: Cseresnyés Péterrel, Ko-
vács Kálmánnal 08:08 Adjuk magun-
kat 08:19 Krónika 17:00 MESTER-
emberek 17:30 Dombország 18:00
Krónika 18:14 Mese 18:18 Jelkép -
katolikus 18:28 Hírösszefoglaló
19:00 Krónika 19:14 Nyugati régió
19:40 Adjuk magunkat 19:50 Króni-
ka 20:01 K'arc ism. 20:30 HÍRHÁLÓ
20.55 JOGALAP  21:00 Dr. Wai, a
láda szelleme - hongkongi akciófilm
23:00 Maksavízió 23:30 Különjárat 

06:30 Krónika 06:53 Nyugati régió
07:20 Jelkép - katolikus 07:30 Krónika
07:40 K'arc - Tanár úr kérem, a Csík
zenekar, Bánfi András kiállítása 08:10
Adjuk magunkat 08:20 Krónika 08:30
Teleshop 09:30 Grand Prix - autó- és
motorsport krónika 10:30 Irányjelzõ -
az autós magazin különkiadása 10:55
JOGALAP - jogi percek mindenkinek
11:00 Pénzhalász - telefonos nyere-
ményjáték 17:00 Golf-magazin 18:00
Európa pályaudvarai 7. rész 18:30 Ad-
juk magunkat 18:40 Tv mozi: Körhin-
ta - magyar film (90) 20:10 Bivalyre-
zervátum - természetfilm 20:30 HÍR-
HÁLÓ 21:00 Bencze show 21:30 Pan-
csolj, pancser! - amerikai vígjáték
23:30 Különjárat 

06:30 Körhinta - magyar film (90)
08:10 Adjuk magunkat 08:20 Jelkép -
Krisztus Szeretete Egyház 08:30
Teleshop 09:30 MESTER-emberek
10:00 MESTER-emberek 10:30
Infománia 11:00 Pénzhalász 17:00
Csillagszem 18:00 A díszfegyverko-
vács - természetfilm 18:35 Adjuk
magunkat 18:45 A meztelen maya -
spanyol, francia, olasz  játékfilm (90)

20:15 Sajt 20:30 HÍRHÁLÓ 21:00
Maksavízió 21:30 Csoda a mélyben -
német kalandfilm 23:30 Bencze show

06:30 A meztelen maya - spa-
nyol,francia,olasz  játékfilm (90)
07:00 Adjuk magunkat 07:10 Sajt
17:00 Mester-emberek 18:00 Krónika
18:14 Mese 18:17 Jelkép - adventista
18:27 Hírösszefoglaló 19:00 Krónika
19:14 Jövõ 7 - Kampány 2006:
Koller Lászlóval 19:27 Jövõ 7 - Az
NB-s foci felé 19:40 Adjuk magunkat
19:50 Krónika 20:01 Nyugati régió
20:30 HÍRHÁLÓ 21:00 Mámor -
amerikai filmdráma 23:00 Csillag-
szem 23:30 Különjárat 

06:30 Krónika 06:52 Jövõ 7 ism.
07:19 Jelkép - adventista  07:30 Kró-
nika 07:42 Nyugati régió 08:08 Adjuk
magunkat 08:19 Krónika 17:00 MES-
TER - emberek 18:00 Krónika 18:13
Mese 18.18 Jelkép - katolikus 18:28
Hírösszefoglaló 18:30 Mester-embe-
rek - Kõmûves 19:00 Krónika 19:13
Házban ház körül - Ki takarít, fõzõcs-
ke 19:41 Adjuk magunkat 19:50 Kró-
nika 20:01 Jövõ 7 ism. 20:14 Jövõ 7 -
ism. 20:30 HÍRHÁLÓ 21:00 Szaba-
dulás az Édenbõl -  amerikai filmdrá-
ma 23:00 Bence-show 23:30 Terro-
rizmus nélkül biztonságosan 

06:30 Krónika 06:52 Házban ház kö-
rül - Ki takarít, fõzõcske 07:19 Jelkép
- katolikus 07:30 Krónika 07:42 Jövõ
7 ism. 08:10 Adjuk magunkat 08:20
Krónika 17:00 Gyógyulj velünk!
18:00 Krónika 18:14 Mese 18.17 Jel-
kép - evangélikus 18:27 Hírösszefog-
laló 19:00 Krónika 19:14 Jövõ 7 -
Férfi kosár 19:30 Legyen a vendé-
gem: Jókai Anna 20:30 HÍRHÁLÓ
21:00 Pusztító idegen (16) - amerikai
akciófilm 23:00 Grand Prix - autó- és
motorsport krónika

MÛMÛ SS OROR AA
Március 31 – Április 5

Fizetett politikai hirdetés

A gólyalábas csapatok versenye rendszeres résztvevõi a 19-20.
század fordulójának öltözetét vehetik magukra. Már a nevezéssel jogot
kap a csapat egy öltözet ruhához, az elsõ három helyezett további
jelmezt használhat. Néhány év alatt egész csapatok jutnak olyan
jelmezhez, mely városunk aranykorát idézi.

2006. április 21-22-én Nagykanizsa városnapján újra gólyalábas
viadalok lesznek. A versengés helyszíne: Nagykanizsa Erzsébet tér. 

2006. április 21 (péntek) 17 óra: Gólyalábas csapatok versenye. 
2006. április 22 (szombat) délután: Gólyalábas egyéni bajvívások.
A gólyalábas csapatok versenyére iskolák, városrészek, baráti körök,

üzemek 25 fõs csapatait várjuk. A gólyalábas egyéni bajvívások
nemenként két korosztályban kerülnek megrendezésre.

A résztvevõk jutalmai: gólyalábas táborozási lehetõség 2006.
nyarán; a csapatok minden gólyalábazó tagja oklevelet kap a részvétel-
rõl; a Nagykanizsai Gólyalábasok csapatával közös hétvégi kirándulá-
sokon vehetnek részt a csapatok tagjai. Ebben az évben Németország-
ba szóló meghívásunk van.

A gyõztesek jutalmai: Csapat 1. helyezés: kupa az elsõ helyezésrõl,
tabló, 5 db olyan századfordulós ruha, mely a Jelmeztárban (Király
utca körforgalom) mindig a csapat rendelkezésére áll. Csapat 2.
helyezés: kupa a második helyezésrõl, tabló és vagy, 3-4 db olyan
századfordulós ruha, mely a Jelmeztárban (Király utca körforgalom)
mindig a csapat rendelkezésére áll. Csapat 3. helyezés: kupa a har-
madik helyezésrõl, tabló és vagy, 1-2 db olyan századfordulós ruha,
mely a Jelmeztárban (Király utca körforgalom) mindig a csapat ren-
delkezésére áll.Az egyéni gyõztesek érmet kapnak.

Jelentkezési határidõ: 2006. április 13.
Információ és regisztráció: 

Kulcsár Beáta 20-490-12-99, Czupi Gyula 30- 93-71-614

Nagykanizsán évek óta játékos ünnepléssel emlékezünk a város elsõ
írásos említésére, a város születésnapjára. Az ünnepélyesség mellett
ezzel a játékossággal meghatározó helyet foglalnak el ezek a napok a
város jeles napjai között. Magunk megbecsülése is, ha megemlékezünk
ünnepeinkrõl. Az ünneplés magasából a hétköznapokra tekinteni bizto-
sabb önértékelést jelent. 

1995-ben ünnepelte a város elsõ írásos említésének 750. évfordulóját.
Azóta esztendõnként megemlékezünk az évfordulóról. Az utóbbi évek-
ben a Régi Jó Egyesület szervezésében, sok játékkal, a 19-20. fordulója
kanizsai életének felidézésével, 2001 óta pedig sok-sok gólyalábazással
is ünnepel a város. Ekkor kerül sor a város kitüntetéseinek átadására
ünnep közgyûlés keretében. Ez a program adja meg a hivatalosságát a
napnak. A gólyaláb pedig olyan lehetõség, melynek valódi gyökere van
Nagykanizsa múltjában. Többen meséltek még az elmúlt évtizedekben
is gólyalábaszásról a városban. Családi fényképgyûjteményünk fontos
darabjai azok a több mint 30 éve készült felvételek, melyeken a húsvét-
kor az utcabéli pajtásaimmal közösen gólyalábazunk. 

Ez a játék alkalmas arra, hogy bárki kipróbálhassa, a vele való játék-
ra kortól és nemtõl függetlenül vállalkozni lehet. Versenyek szervez-
hetõk gólyalábbal, ettõl érdekes látnivalóvá is válik. Különleges pro-
dukcióvá, zenével kísért mutatvánnyá fejlõdött a Nagykanizsai Gólya-
lábasok csapata, mely már az országban is rangos elismerést vívott ki
magának.  Az elmúlt évek olasz elõadói óta azt is tudjuk, színházi ese-
ménnyé válhat a gólyalábazás. A gólyalábazás nem kárhoztatja a nézõ
szerepére a város lakóit és az idelátogatókat, hanem aktívan képes be-
vonni õket egy közös élmény jelentõ játékba. Most is így készülünk,
ünneppel és játékkal. Építve a városlakók sokrétû aktivitására.

2001. óta a Város Napjára megjelentetett Kanizsai Forduló (megte-
kinthetõ a Nagykanizsai Kistérségi Adatkezelõ Rendszer, a www.
nagykar.hu honlapon) ebben az esztendõben a Kanizsa Dél-Zalai Heti-
lappal együtt jelenik meg.

Czupi Gyula

Város Napja 2006. április 21-22.

Öltözzünk századfordulós gólyalábasnak!
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Nk-án a belvárosban közel 700
négyzetméter telek, rajta bontható
családi házzal eladó! Társasház épí-
tésére is alkalmas, 40 %-a beépíthe-
tõ! Érd.: 30/227-3294, 30/448-6072
(5759K)

Bacónaki hegyen 900 négyszögöl
területen pince, szõlõ, gyümölcsös
eladó. Tel.: 30/916-1600 (5801K)

Kendlimajorban 600 négyszögöl
területen kétszobás, fürdõszobás
parasztház két garázzsal, mel-
léképülettel eladó! Érd.: 20/519-
5305, 30/641-4780 (5802K)

Nagyrécsén 20 éve épült családi
ház tulajdonostól eladó. Érd.:
30/813-0000 (5814K)

Becsehelyen négyszobás családi
ház két garázzsal, igényes környe-
zetben eladó. Irányár: 14,5 millió Ft.
Érd.: 30/6235-253 (5815K)

Nk-án a Múzeum téren egys-
zobás, 36 m2-es, felújításra szoruló
I. emeleti lakás (5,5 MFt) eladó.
Érd.: 30/365-1654, hétközben 16 óra
után 93/320-627 (5835K)

Bajza úton komfortos, 32 m2-es
lakás bérleti jogát eladnám vagy elc-
serélném. Érd.: Nk, Bajza u. 13.
(5389K)

Homokkomáromi hegyen 300
négyszögöl szõlõ pincével, teljes
felszereléssel, áron alul, sürgõsen
eladó. Érd.: 93-329-496 (5840K)

Csónakázó tó mögötti belsõ tónál
270 négyszögöl szántó eladó. Érd.:
30-480-8824 (5841K)

Mórichelyi hegy elején kis szõlõ,
kis házzal eladó. Érd.: 93-323-737,
20-953-6550 (5842K)

Szentgyörgyvári hegy IV. hegy-
háton lakható épület, garázzsal,
parkosított területtel eladó vagy
városi lakásra cserélhetõ érték-
egyeztetéssel. Víz, villany van. Érd.:
30-448-6072 (5843K)

Csengery úton kétszobás, egyedi
fûtéses, bútorozott lakás hosszú táv-
ra kiadó. Ár: 35.000 Ft + rezsi. Egy
havi kaució szükséges! Érd.: 30-
227-3294 (5782K)

Nk-án belvárosi társasházban 3
szobás lakás, egyedi fûtéses, kiadó.
Kaució szükséges! Érd.: 20/499-
7213 (5795K)

Nk-án a Nagyváthy utcában 56
m2-es, II. emeleti, kétszobás,
konyha + étkezõs, egyedi fûtéses,
bútorozott lakás: 35.000 Ft + re-
zsi, hosszú távra kiadó. Egy havi
kaució szükséges! Érd.: 30/395-
1045 (5818K)

Egyszobás bútorozatlan albérletet
keresek! Tel.: 30/317-6063 (5832K)

Teleki úton kétszobás, félig
bútorozott, egyedi fûtéses lakás
kiadó. 25.000 Ft + rezsi, kaució
szükséges. Tel.: 30/640-6749
(5836K)

Nk-án belvárosi garzon és
belvárosi mélygarázs kiadó. Érd.: 17
óra után a 30/5529-220 (5844K)

20.000 Ft-ért eladó egy Trabant
kombi: 1986-os, mûködõképes, ko-
rának megfelelõ állapotban, lejárt
mûszakival. Extrák: tetõcsomagtar-
tó, sportkormány, új gumik és új ak-
kumulátor. Érd.: 20-3327-927
(5825K)

Mozgáskorlátozott vagy látás-
hallás fogyatékos nénit, bácsit ápol-
nék. Tel.: 30/270-8592 (5833K)

Bármit elfogadna egy kisgyer-
mekes anyuka. Tel.: 30/652-4560
(5834K)

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

Vállaljuk: új síremlékek készí-
tését, betûvésést, régi sírok tisztítá-
sát, felújítását számlára is. Érd.:
Horváth Zoltán, vállalkozó. Nagy-
kanizsa, Ady Endre u. 65. Tel.: 06-
93-333-449, 06-70-511-7863
(5641K)

Számítástechnikai szaktanács-
adás, hardver-szoftver karbantartás
azonnali kiszálással. Érd.: 30/650-
0494 (5761K)

Meghibásodott, bizonytalanul
mûködõ távirányítóját (TV, videó,
hifi, stb.) megjavítom. Érd.: 20-
510-2723 (5789K)

Hitele házhoz jön! Jelzálog,
személyi hitelek. Hitelkiváltás,
hitelkártyák díjmentes ügyintézése.
Hívja mobilbankárát bármikor!
Tel.: 20/263-9870, 70/773-4546
(5845K)

APRÓHIRDETÉS

Hirdetés
TAVASZI KKARIKAGYÛRÛ AKCIÓAKCIÓ

a BRILIÁNS ÉÉKSZERBRILIÁNS ÉÉKSZER ÜÜZZLLEETTBBEENN
Minden kkarikagyûrût vvásárló ppár kkísérõgyûrût kkap aajándékba!

TTöörrttaarraannyy ffeellvváássáárrllááss!!TTöörrttaarraannyy ffeellvváássáárrllááss!!
Akcióink mmájus vvégéig ttartanak!

Nagykanizsa, VVasemberház 93-3310-6600

MAGYMAGYARORSZÁGARORSZÁG
AA MAGYMAGYAROKÉ!AROKÉ!

ZAKÓ LÁSZLÓ
MIÉP-JOBBIK

A HARMADIK ÚT

MI CSAK EGYET ÍGÉRÜNK: RENDET!

Fizetett politikai hirdetés

HEVESI SÁNDOR MÛVELÕDÉSI KÖZPONT HEVESI SÁNDOR MÛVELÕDÉSI KÖZPONT 
Tel.:  311– 468, e-mail: nk.hsmk@chello.hu 

Április 1. 19 óra
ROCK KLUB: 

NO PROBLEM KONCERT
Belépõdíj: nincs

Április 2. 18 óra
TAVASZI ZSONGÁS -

DUPLA KÁVÉ KONCERT
Helyszín: A HSMK  elõtti tér,

rossz idõ esetén a színházterem.
Belépõdíj: nincs

Április 3. 15 óra
BOLYAI JÁNOS

ÁLTALÁNOS ISKOLA
KIÁLLÍTÁSA AZ IFJÚSÁGI

GALÉRIÁBAN
Megtekinthetõ: április 25-éig. 

A HSMK MÛVÉSZETI
TANFOLYAMÁNAK

KIÁLLÍTÁSA A SZÍNHÁZI
ELÕCSARNOKBAN

Megnyitja: Kalamár Márta, 
a Bolyai János Általános

Iskola igazgatója
Április 3. 17 óra

„FESZTIVÁL PLUSZ” -
ELHAGYOTT ÁRNYÉK -

TÁJLELTÁR
A Kamera '67 Filmklub

alkotása a Magyar Független
Filmszövetség Dunántúli 
Szemléjén I. díjat nyert. 

Belépõdíj: nincs

Volán Oktatási Kft.
Nagykanizsa,

Széchenyi tér 5-9.
93/516-634

OKÉV nyt. szám: 01003202
Akkreditált Felnõttképzési

Intézmény, Akkreditált pro-
gramokkal! (Igénybe vehetõ a

törvényben elõírt adókedvezmény)

TANFOLYAMOT INDÍT 
március 31-én 16 órától

hétvégi
április 4-én 16 órától

hétközi elõadásokkal
személyautó, motor és segéd-
motor kategóriákban! 

Részletfizetés! 
Diákkedvezmény!
április 5-én 16 órától

nehézpót (C+E)
április 10-én 16 órától

tehergépkocsi “C”, autóbusz
“D” kategóriákban
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AKCIÓ! EGYES PREMIER DVD-K AKCIÓ! EGYES PREMIER DVD-K 
NAPI KÖLCSÖNZÉSE 300 FT!NAPI KÖLCSÖNZÉSE 300 FT!

Új filmjeink:
Nagy mentõakció, Egy cipõben, Üveg-
tigris 2., Harry Potter 4., Tenger vad-

jai, Gáz van jövünk, Félelmetes folyó, Ünnepron-
tók ünnepe

(Rendõrség uutcája)
Tel.: 330/653-77964

Nyitva:
minden nnap 99-221-iig

Barcson rendezték meg az Országos Serdülõ Diákolimpia judo ver-
senyt az 1992-93-ban születetteknek. 48 egyesület mintegy 180 fõvel
nevezett, az NTE 1866 MÁV Rt. 4 fõvel képviselte városunkat. A lá-
nyok szereplése volt sikeresebb, a fiúk sajnos a 31 fõs mezõnyben pont-
szerzõ hely nélkül a 14. és a 10. helyen zártak. Horváth Tamara 36 kg-
ban V., Mihovics Szabina 52 kg-ban I. helyezést ért el. 

Másnap szintén Barcson rendezték a 2006 év Regionális Rangsor
Verseny elsõ bajnoki fordulóját a diák és serdülõ korcsoportúaknak. A
6-14 éves korúak versenyén 14 klub 120 versenyzõje vett részt, az
NTE 11 fõvel indult. Mindenki éremmel tért haza, volt aki többel. Di-
ák D korcsoprortban Huszár Martin 28 kg-ban I. lett kiemelkedõ telje-
sítménnyel, 6 gyõztes mérkõzéssel. A Diák C korúak között Csöndör
Olivér 36 kg-ban II., Lukovits Balázs +55 kg-ban és összevont korcso-
portban két elsõ helyezést hozott. A Diák B-sek között Csonka Ri-
chárd 35 kg-ban I., Kardics Konrád 38 kg-ban II. lett. A Diák A kor-
csoportban induló Tar Bence 38 kg-ban III., Aczél Éva 45 kg-ban és
összevont korcsoportban két arannyal tért haza. A serdülõ Horváth Ta-
mara 36 kg-ban II. és összevont korcsoportban I. lett, Szentes Ben-
jamin 45 kg-ban III., Balogh Szabolcs 50 kg-ban II. helyezést szerzett.
Mihovics Szabina hozta a formáját, 52 kg-ban és összevont korcso-
portban is a dobogó legtetejére álhatott.

Hosszú hétvége érmekkel

A Gödöllõn megrendezett Juni-
or Országos Bajnokságon az NTE
5 vívója került fel a 32-es táblára,
ám végül Koros Eszter 21., Má-
tyás Szabina 22., Péntek Brigitta
23., Hetyei Anikó 24. lett. A csa-
patversenyben az 5. helyen zártak.

Az Országos Vívó Diákolimpi-
án Balatonalmádiban három
NTE-s lány indult (Kocsis Eszter,
Szíj Franciska és Sánta Zsófia), s
közülük egy szép eredménnyel
térhetett haza. Közülük  Kocsis
Eszternek sikerült eljutnia a dön-
tõig, ahol harmadik lett.

Vívó hírekJobb volt a Sopron
SMAFC – Kanizsa KK DKG

– EAST 80 – 54 (21-18; 21-8; 25-
9; 13-19) Kanizsa KK: Ács Péter
12/3; Sági Péter 5/3; Millei Attila
6; Murvai Dániel 5; Beck Attila 11
Csere: Zsámár Krisztián 12; Kiss
Viktor 1; Babócsay Péter 2; Ko-
vács Csaba, Vágvölgyi Tamás

Sági 3 pontosa vezette be a mér-
kõzést, viszonylag kiegyenlített
küzdelem zajlott. A második ne-
gyedben aztán semmi nem sikerült.
Az utolsó negyedben  vaalmit sik-
erült lefaragni a különbségbõl, de
sajnos a Sopron jobb volt.

Nagykanizsa, Teleki u. 34.  (az udvarban)  Tel.: (30) 9363-923

Nyitva:  HHétfõ –– PPéntek: 99.00 –– 117.00  **  sszombat:  99.00 –– 112.00

Teasütemények,  táblacsokoládék,  
desszertek nagy választékban!

Töltött tojások 25 Ft-tól
Húsvéti cukorkák 89 Ft
Kinder tojás 119 Ft
Toffefee 299 Ft

Nescafe 3in1 10 db 299 Ft
500 gr-os tortabevonó   399 Ft
Raffaelo T15 499 Ft
200 gr-os nyuszis desszert 499 Ft

Megérkeztek húsvéti termékeink!Megérkeztek húsvéti termékeink!



Igen!
Megcsináltuk!

Az Orbán – Torgyán kormány
ideje  alatt 1,5 milliárd forint volt 
a támogatás, a pályázati forrás körzetünknek.

A Medgyessy – Gyurcsány kormány idején 
7,4 milliárd forint jutott Nagykanizsának, 
1,3 milliárd forint a térségnek a fejlesztéseinkhez!

MSZP Nagykanizsa Önkormányzati frakciója

Szavazzon az MSZP-re és jelöltjére, 
Göndör Istvánra, aki tartotta a szavát!


