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SAJTÓTÁJÉKOZTATÓ
Dr. Csákai Iván, a FIDESZ-frakció vezetõ-

helyettese a legnagyobb ellenzéki párt prog-
ramjának a drasztikus áremelkedések megfé-
kezésére és a bérlakásépítés folytatására vo-
natkozó elemeit ismertette sajtótájékoztatóján.
Kiemelte: a választók bizalmának elnyerése
esetén a FIDESZ-kormány 2006. július 1-jétõl
10 százalékkal csökkenti a villamos energia
lakossági árát és megálljt parancsol a lakossá-
gi gázárak infláció mértékénél magasabb
emelkedésének. Újra ötéves megállapodással
biztosítja a gyógyszerárak legfeljebb az inflá-
ció mértékéig terjedõ áremelését. Az Új Szé-
chenyi Terv részeként legalább 50 ezer új ott-
hon építését és felújítását segítenék és kibõví-
tenék a Panel Plusz Programot is.
A TEHETSÉGES MAGYARORSZÁGÉRT

– Ha Magyarország valamiben gazdag, kimû-
velt emberfõkben, tehetségekben igen. Jövõnk a
tehetséges emberek kezében van, nagyon fontos,
hogy ezeket a fiatalokat támogassuk, s ehhez bol-
dogan nyújtok segítségét – mondta a Tehetség
Tanácsának sajtótájékoztatóján Vágó István a
Centrál Hotelben, aki a Tehetséges Magyaror-
szágért Alapítvány Tehetség Tanácsának tagja-
ként látogatott el Nagykanizsára, s a szervezet el-
nökével, Kállai Gáborral, tiszteletbeli elnökével,
Kovács Kálmánnal együtt átadta az alapítvány
elsõ támogatását. Nagykanizsáról már megérke-
zett az elsõ kérelem az alapítványhoz, amelyben
négy batthyánys fiatal külföldi utazásához kért
támogatást egy édesanya. A fiatalok egy nemzet-
közi Rubik-kocka kirakó versenyre szeretnének
kijutni. A kuratórium egyhangúlag támogatta a
kérést és 100.000 forint támogatást szavazott
meg. Ezt a pénzt 50.000 forinttal egészítette ki a
helyi, alakulóban lévõ szervezet. Az összeget
Wilheim Gábor adta át Baticz Milánnak. 

PINTYÕKE FESZTIVÁL
Hatodik alkalommal rendezte meg a Pipitér

Óvoda hagyományos Pintyõke fesztiválját,
melynek fõ célja a népi hagyományok ápolása.
Nagy volt az érdeklõdés, a városon kívül több
megyébõl, településrõl érkeztek óvodások. 15-
20 fellépõ csoport több száz gyermeke muta-
tott be játékfûzéseket, gyermektáncokat és
népszokásokat, köztük voltak horvát, cigány
és szlovén produkciók is. A fesztiváli mûsort
kézmûves bemutatók, foglalkozások, kirakodó

vásár, táncház és gyermekmunkákból összeál-
lított kiállítás egészítette ki. 

TÖRTÉNELEMTANÁROK 

A csáktornyai partneriskola diákjaival és
pedagógusaival közösen konferenciát szervez-
tek a Thúry György SZKI-ban. A program a
diákcsoportok munkájának bemutatásával, az
általuk készített tablók megtekintésével kez-
dõdött. Ezután hangzott el a németnyelvû elõ-
adások sora, amelyek a horvátországi kommu-
nista rendszer végével, illetve a magyarországi
rendszerváltozással foglalkoztak. 

SZÉLESSÁV FUTÁS

Az Informatikai és Hírközlési Minisztérium
a szélessávú internet népszerûsítésének érde-
kében idén is útjára indította eMagyarország
kamionját. A mozgó eMagyarország pont má-
sodik állomása Nagykanizsa volt. Az Erzsébet

téren  Szélessáv Futást szervezett az IHM az
általános iskolásoknak. A futókat Kovács Kál-
mán informatikai és hírközlési miniszter indí-
totta és vezette fel kerékpárral, fogadta õket a
célban. A programon 109 diák és felnõtt vett
rész, akik az Erzsébet térrõl a Kinizsi utcán, a
Rákóczi utcán, a Sugár Úton és a Rozgonyi ut-
cán végigszaladva népszerûsítették a szélessá-
vú internetet.

ÖRÖKZÖLD DALLAMOK

Ingyenes musical estre-várták az érdeklõdõ-
ket a HSMK színháztermébe. A népszerû, is-
mert és kevésbé ismert dallamokat többek kö-
zött Csengeri Attila, Janza Kata, Koós Réka
elõadásában hallhattuk. 

EZOTERIKUS NAP

Elõadásokkal, és érdekes programokkal
várták az érdeklõdõket az elsõ Ezoterikus
nap szervezõi. A tavaszi megújulás jegyében
szervezett programban szó esett a homeopáti-
áról, az akupunktúráról, a mágnesterápiáról,
a testi, lelki megújulásról. Elõadás hangzott
el az indigó és kristálygyerekekrõl, Johanna,
a jósnõ várta a jövõjük titkait felfedni kívá-
nókat. Egy Kelet-utazó élményei nyomán va-
rázslatos világ tárult a hallgatók elé. A napot
a tüzönjárás és a hastánc királynõ választás
koronázta meg. Napközben  árusok, masszõ-
rök is várták a látogatókat a Kodály Mûvelõ-
dési Házban. 
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MIKOLA NAGYKANIZSÁN
Mikola István, a FIDESZ miniszterelnökhe-

lyettes-jelöltje tartott programismertetõ fórumot
a Honvéd Kaszinóban. A rendezvényt Cseres-
nyés Péter országgyûlési képviselõjelölt nyitotta
meg.  – Ez az elsõ program, amelynek megalko-
tásában nemcsak politikusok, hanem három esz-
tendõ alatt összesen 3,2 millióan vettek részt –
mondotta Mikola István. A nemzeti program
megvalósításának alapja: elsõbbség az emberek-
nek, hiszen egy ország csak akkor sikeres, ha az
ott élõk is sikeresek. A gazdasági jólét alapja az
egészséges, testi-lelki jólétben élõ, kimûvelt em-
ber. Szól az egészségügyben tervezett intézke-
désekrõl, így a tervezett nagy szerkezetátalakí-
tásról, ami 7 régióközpontot hozna létre. A
gyógyszerárak megfékezése érdekében új öt-
éves megállapodást kötnének a nagykereske-
dõkkel. A három év alatti gyerekek számára a
lázcsillapítók valamint az allergiás gyógyszerek
ingyenesen lennének hozzáférhetõk. A 65 év fe-
lettiek számára 3 nagy betegségcsoportban
nyújtanának segítséget: a daganatos betegek ke-
zelésére szolgáló valamennyi készítmény, a
cukrosok szájon át szedhetõ gyógyszerei vala-
mint a szív- és érrendszeri betegségek kezelésé-
re szolgáló generikus gyógyszerei dobozonként
száz forintért lennének hozzáférhetõek jövõ év
január 1-jétõl. Kifizetésre kerülne a nõvéreknek
a jelenlegi kormány által ki nem fizetett hûség-
jutalmak és az orvosi ügyeleti díjak is, 2004.
májusáig visszamenõleg. A privatiáció megaka-
dályozása mellett négy új kórház építése és 67
kórház felújítása szerepel a tervek között.

AZ MDF A KULTÚRÁRÓL
Zsigmond Attila, az MDF elnökségi tagja,

kulturális szakértõ tartott sajtótájékoztatót pártja
kulturális programjáról. Elõtte Kisgyura János,
a Magyar Demokrata Fórum országgyûlési kép-
viselõjelöltje azt mondta: szembetûnõ, hogy a
pártok többsége a kampányban nem foglalkozik
a kultúra kérdésével. Leszögezte: meggyõzõdé-
se, hogy Magyarország hozománya az Európai
Unióban a kultúra. Ezt méltó módon kellene a
világban bemutatni, „áruba bocsátani”. Zsig-
mond Attila szerint fontos, hogy a legkisebb te-
lepülésen is legyen olyan hely, ahol a kultúra
hagyományozódhat – ilyenek például az olvasó-

körök. A politikus a párt programjából kiemelte:
az MDF lehetõvé tenné, hogy a magyar és a vi-
lágirodalom jelentõs mûveit olcsón megvásárol-
hassák az irodalombarátok. 
TAVASZI ZSONGÁS CSEPREGI ÉVÁVAL

A Hevesi Sándor Mûvelõdési Központ elõtt
került sor Csepregi Éva, a hajdani Neoton Fa-
mília énekesnõjének koncertjére. A következõ
napokban a „Tavaszi zsongás” címû koncert-
sorozat vendége lesz még a Dupla Kávé és
Solymos Tóni is, a programokat a város önkor-
mányzata finanszírozza.

ZAKÓ LÁSZLÓ: MENNYIÉRT ETETNEK?

Zakó László a kórház gazdasági bejáratánál
tartott sajtótájékoztatót, amelyen kijelentette: a
város közintézményeiben pazarló gazdálkodás
folyik, legalábbis ami az élelmiszer-beszerzést
illeti. Szerinte – s egy lezajlott vizsgálat sze-
rint is – az élelmezésvezetõk a lehetségesnél
drágábban vásárolják meg az élelmiszereket, a
húst, a pékárut és a tejterméket. Mint mondta:
csak a kórház novemberben több mint három-
százezer forinttal vásárolt drágábban, mint
ahogy megtehette volna. Kijelentette: a városi
közintézményeket tekintve novemberben egy-
millió-százhetvenötezer forintot dobtak ki az
ablakon azáltal, hogy az élelmezésvezetõk
egyénileg döntik el, hogy kitõl vásárolnak. 

Az illetékesek az aznapi közgyûlésen vála-
szoltak is Zakó László felvetésére: Dr. Szabó
Csaba, a kórház fõigazgatója elmondta, hogy a
kórház árubeszerzési rendszere nem teszi lehe-
tõvé a napi beszállítást, ezért hosszú távú szer-
zõdésekkel dolgoznak. Egyébként nem egysze-
rû bekerülni a beszállítói körbe, hiszen meg
kell felelni az ISO-minõsítés követelményei-
nek. Sajni József pedig az intézményekben dol-
gozók nevében kikérte magának a feltételezést. 

KONCERT-MÚZEUM-KÁVÉ
Helyben eddig példa nélküli kezdeménye-

zést indított útjára a Farkas Ferenc Zene- és
Aranymetszés Mûvészeti Iskola és a Thúry
György Múzeum. Budapesti mintára rendha-
gyó tárlatlátogató zenei programot szervezett
a két intézmény a múlt héten. A mûvészeti
képzõiskola diákjainak növendékhangverse-
nye után a jelenlévõk megtekinthették a mú-
zeum nemrégiben nyílt kiállítását. Ezt követõ-
en a szervezõk egy kávé illetve tea mellett kö-
tetlen beszélgetésre várták a látogatókat. 

SIKERES VÁROSOK
Múlt kedden a „Sikeres városok – sikeres

emberek” programsorozat keretében Kósa
Lajost, Debrecen polgármesterét látta ven-
dégül Cseresnyés Péter országgyûlési kép-
viselõjelölt. A Halis István Városi Könyv-
tárban megtartott fórumon Kósa Lajos el-
mondta: Debrecen fejlõdésében meghatáro-
zó szerepet játszik, hogy a város vezetése jó
gazda módjára mindig a vagyon gyarapodá-
sát célzó intézkedésekre törekszik. Fontos
alapelv az is, hogy az önkormányzat a deb-
receni emberek kiemelt támogatásával
igyekszik az ott lakók életkörülményeit ott-
honosabbá tenni. A polgármester úgy fogal-
mazott: „A saját otthonunkban szeretnénk
mi magunk otthon lenni.”

A 10-ES KÖRZETBEN TÖRTÉNT
Papp Péter önkormányzati képviselõ a 10.

sz. választókerületben elért eredményekrõl és
az idei évi tervekrõl tartott sajtótájékoztatót.
A megvalósult beruházások között említette
többek között a bagolai focipálya, a fakosi
kultúrház valamint a buszmegállók felújítását.
Katonaréten a Tavasz utca és a Teleki utca
került felújításra, valamint a kórház mellett 45
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parkoló készült el. Szabadhegyen az Alsósz-
abadhegyi út és az M7-es út keresztezõdésé-
nek átépítése mellett több utcát leaszfaltoztak,
illetve leköveztek. Megtörtént az ivóvíz váro-
si hálózatba való bekötése és folyamatban van
a kerékpárút építése. A tervek között szerepel
például a sánci orvosi rendelõ és a kultúrház
felújítása, melynek megvalósítását már a ta-
valyi költségvetésben tervezték. Épül Bagolán
a szennyvízcsatorna és tervezik az út leaszfal-
tozását a településrész végéig, valamint egy
ottani buszmegálló elkészítését is. Katonaré-
ten a Búzavirág, az Ibolya és a Muskátli utcák
felújítására kerül idén sor. Megoldást nyer a
Levente utcában a csapadékvíz-elvezetési
probléma is. A Mindenki Sportpályája kör-
nyékének rendbetétele mellett a tervek között
szerepel még az Erdész utcát Bagolával ösz-
szekötõ hegyi út felújítása is.

BALÁZS PÉTER NAGYKANIZSÁN
Pénteken este Balázs Péter Jászai-díjas

színmûvészt látta vendégül a Honvéd Kaszi-
nóban Cseresnyés Péter, a FIDESZ és a
KDNP országgyûlési képviselõjelöltje. A fó-
rumon a neves színész pályafutásával ismer-
kedhetett meg a közönség. A beszélgetést kö-
vetõn pedig néhány közismert dal csendült fel
a színmûvész elõadásában.

LIBERÁLIS  ÁPRILISI „MAJÁLIS”

Kovács Kálmán miniszter április 1-jén dél-
elõtt 11 órától este 21 óráig tartó szórakozásra,
áprilisi „Majálisra” hívta a lakosságot az Erzsé-
bet térre. A kellemes idõben többek között mo-
dern táncbemutató, hastánc bemutató, Liberális
Panoptikum, a Favágók együttes, Somló Tamás
és a Bon bon szórakoztatta a közönséget.

EGY HÉT MÚLVA VÁLASZTÁSOK
Az Erzsébet téren felállított SZDSZ Kam-

pánykamionban sajtótájékoztatót tartott
Kuncze Gábor, az SZDSZ elnöke és Kovács
Kálmán, informatikai és hírközlési miniszter, a
Zala megyei választmány elnöke, képviselõje-
lölt. Kuncze Gábor a politika aktuális helyzeté-
rõl szólva elmondta: nem véletlenül szaporod-
tak el az SZDSZ elleni támadások az elmúlt
idõszakban. Ennek az az oka, hogy politikai el-
lenfeleik rájöttek, az SZDSZ-en múlik, hogy
milyen kormány alakul 2006-ban, és milyen

irányban megy tovább az ország. Tekintettel
arra, hogy egyesek el akarják csábítani a szava-
zótáborukat, az Országos Tanács egy felhívást
tett közzé a liberális választókhoz: ha valaki-
nek nem tetszik az SZDSZ – MSZP-koalíció,
de liberális, az fontolja meg, hogy tud-e arra a
pártra szavazni, amelyek populista,
antiliberális és ó-konzervatív programmal, po-
litikai stílussal áll a választók elé. Arra kérte a
kanizsaiakat, hogy április 9-én jöjjenek el sza-
vazni és kétszer adják le a voksukat az
SZDSZ-re.

FOCI GÁLA AZ OLAJBÁNYÁSZ PÁLYÁN

Az érdeklõdõk vasárnap délután Foci Gá-
lán szurkolhattak a Kanizsai Öregfiúk –
Sztárok csapatának. A magyar-horvát ifi
mérkõzéseket követõen a kanizsaiak, élükön
Kovács Kálmánnal és Röst János alpolgár-
mesterrel, a színész-mûvész, sportoló válo-
gatott sztárjaival küzdöttek meg. A mérkõ-
zés a kanizsaiaknak hozott sikert: 2:1-re
gyõzött a helyi csapat.
FIDESZ-NAGYGYÛLÉSRE KANIZSÁRÓL

Nemzetiszínbe és narancssárgába borult a
Parlament környéke vasárnap délután. Nagy-
kanizsáról 3 busz is indult, becslések szerint
3-400 kanizsai látogatott a fõvárosba a nagy-
gyûlés napján.

A CIGÁNYSÁGÉRT
Az MCF Roma Összefogás Párt programis-

mertetõ fórumot tartott a VOKE Kodály Zol-
tán Mûvelõdési Házban. Sütõ János Zoltán, a
roma összefogás 2. számú választókerülete je-
löltje mellett Choli-Daróczi József író-költõ,
és Ifj. Bogdán János, a párt szóvivõje is meg-
szólalt. Sütõ Jánost büszkeséggel töltötte el,
hogy az országban másodikként állt fel az
MCF listája. Choli-Daróczi József beszédé-

ben kiemelte: az MCF Roma Összefogásnak
az a célja, hogy  pártoktól és ideológiáktól
mentesen képviselje a romák érdekeit. Nem
cigány országot, cigány autonómiát akarnak,
csak emberséget. Nem kiváltságokat, csak
ugyanazt, ami a többségi társadalomnak is jár.
A beszédek végeztével a nagy számban meg-
jelent közönség szórakoztatásáról Bódi Guszti
és a Fekete Szemek gondoskodtak.

DUPLA KÁVÉ
A HSMK az önkormányzat támogatásával

Tavaszi Zsongás címmel szabadtéri könnyûze-
nei koncerteket szervez az intézmény elõtti té-
ren. A rendezvénysorozat második koncertjén
a Dupla Kávé együttes lépett fel. Az esti
szentmisére való tekintettel a meghirdetett
idõpontnál fél órával késõbb, 18.30 órakor
csendült fel a szerenád, ugyanis a mulatós ze-
nét játszó együttes a tavaly év õszén megje-
lent, kilencedik, Szerenád címû albumának da-
laival ismertette meg a kanizsai közönséget.

SAJNI JÓZSEF SAJTÓTÁJÉKOZÓJA
Sajni József sajtótájékoztatóján a 13. vá-

lasztókörzetben elért eredmények taglalása
mellett szóba hozta Zakó László kijelenté-
seirõl, aki azáltal, hogy senkit nem nevezett
meg, az egész intézményi szférát befeketítette,
ilyen kommunikáció pedig  felelõs politikustól
megengedhetetlen. Sajni kifejtette, hogy a
közintézmények élelmezési vezetõi egyenként
tárgyalnak és állapodnak meg a beszállítókkal
– néhányan olyan ügyesen teszik dolgukat,
hogy két éve ugyanazon az áron szerzik be a
javakat, a szabadpiaci áremelkedés által érin-
tetlenül. A centralizált, kincstári beszerzés
éveinek szerencsére vége. Sajni József szerint
Zakó vádja mögött – vagyis hogy drágábban
szerzik be, mint a piaci ár – talán egy, a köz-
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beszerzési pályázaton vesztes, a döntést igaz-
ságtalannak érzõ cég sértõdöttsége húzódhat
meg, de ez nem egyenlõ az egész szféra kor-
rupciós fertõzöttségével, Zakó viszont ezt sej-
teti.  A szocialista képviselõ a 13. választóke-
rületben a 2005-2006-os években végrehajtott
fejlesztéseket is felsorolta, melyek közül ki-
emelte az útépítéseket és a parkosításokat
Miklósfa területén, hulladékgyûjtõ szigetek ki-
alakítását a Ligetváros területén, illetve az
óvoda és a bérlakások karbantartását, s kitért
arra is, hogy tervük szerint a gyermekétkezte-
tési szociális ellátást  a jelenlegi külsõ szerve-
zés helyett be fogják integrálni az iskolákba. 

Krónika

MÁRCIUS 27.
Dr. Kolonics Bálint, az önkormányzat FI-

DESZ frakciójának vezetõhelyettese és Bizzer
András, a Fidelitas elnökhelyettese sajtótájé-
koztatóján azt kifogásolta, hogy Litter Nándor
polgármester nem tett lépéseket annak kiderí-
tésére, üzletelt-e az egyik intézmény vezetõ-
helyettese – aki egyébként MSZP-tag – szoci-
ális bérlakásokkal, vagy sem? Az üggyel kap-
csolatban felmerült kérdéseiket ezért Göndör
István képviselõhöz intézték, s arra kérték,
pártja helyi szervezetével és frakciójával ho-
zassa meg a szükséges lépéseket.

MÁRCIUS 29.
Az elmúlt hetek Fidelitas-sajtótájékoztatóira

és az õt ért vádakra reagált dr. Fodor Csaba,
Böröcz Zoltán és Németh István, a közterület-
felügyelet vezetõ helyettese. Böröcz Zoltán
bejelentette: Fertig István, a nagykanizsai
Fidelitas-szervezet elnöke és Bizzer András al-
elnök ellen a 2006. március 13-án sajtótájé-
koztató keretében elhangzottak miatt, nagy
nyilvánosság elõtt elkövetett rágalmazásért
büntetõfeljelentést tesz. A feljelentés célja a
rágalmazás tényének megállapítása és egymil-
lió forint nem vagyoni kártérítés megítélése.
Böröcz Zoltán kiemelte: a megítélendõ kárté-
rítést egy nagykanizsai alapítvány számára
utalják át. Németh István, a közterület fel-
ügyelet vezetõ-helyettese az õt ért vádakra el-
mondta: az ügyben érintett asszony közjegyzõ
elõtt kijelentette, az, hogy  „kisemmizték vol-
na, vagy elvették volna a házát, ez nem valós.”
(szó szerinti idézet a sajtó rendelkezésére bo-
csátott, az asszony nyilatkozatát tartalmazó,
közjegyzõ által hitelesített okiratból).

(A Fidelitas-sajtótájékoztatón korábban

egy ingyenes lap írására alapozva elhangzott,
hogy a vezetõhelyettes 145 ezer forintot adott
azért, hogy egy eladósodott asszony elcserélje
Magyar utcai, saját tulajdonú ingatlanát egy
bérlakásra – a szerk.) 

Az asszony a közjegyzõ elõtt azt is elmond-
ta: „Õ a vételárat megkapta, és Németh Ist-
vánnal jó viszonyban van, és ebbõl az ügybõl
miért kellett ilyen ügyet kreálni. Már a fia nem
mer kimenni az utcára, mert ujjal mutogatnak
rá. O. E. ... sírva fakad, és közli az ügyvéddel,
hogy 2 nappal a cikk megjelenése elõtt megje-
lent náluk egy negyven éves, kb. 165 cm ma-
gas kopasz köpcös ember egy kék autóval és
mondta, hogy mindenképp be kell feketíteni
Németh Istvánt. Nyilatkozzunk oly módon,
hogy kicsalta tõlünk Németh István a lakást.”

Németh István azt mondta: a dokumentum-
ból az derül ki, hogy az asszonyt három külön-
bözõ ember kereste meg. Németh szerint ezek
az emberek különféle dolgokat ígértek az asz-
szonynak, az egyik például azt, hogy pénzt
ugyan nem tud adni, de ügyvédi dolgokban
tud segíteni, mert egy, a Fidesz által támoga-
tott ügyvéd barátja van. Németh ezután kije-
lentette, hogy véleménye szerint az õt ért tá-
madások a lejáratására irányulnak, s pert indít
dr. Kolonics Bálint, a Fidesz frakcióvezetõ-he-
lyettese és Bizzer András ellen, egy-egymillió
forint nem vagyoni kártérítést követelve.  

Dr. Fodor Csaba szintén azt közölte: visz-
szautasítja a Fidelitas és a Fidesz részérõl az õt
ért vádakat, s arra kérte az érintetteket, a to-
vábbiakban tartózkodjanak az ilyen magatar-
tástól, mert ellenkezõ esetben õ is peres úton
érvényesíti jogait

Bizzer András, a Fidesz Nagykanizsai Cso-

portjának szóvivõje erre reagáló sajtóközle-
ményében az alábbiakat írja:  „Az MSZP sajtó-
tájékoztatóján súlyos vádakat fogalmazott meg
velem, Fertig Istvánnal és Kolonics Bálinttal
szemben. Nekünk nincs takargatnivalónk, állunk
mindenféle ítélõszék elé, akár a közvélemény íté-
lõszéke elé is” – írja Bizzer András, a Fidesz
Nagykanizsai Csoportjának szóvivõje közlemé-
nyében. „...Amennyiben valóban sor kerül a
perre, és addig nem vonják vissza azt az állítá-
sukat, hogy rágalmaztunk, akkor jó hírnév meg-
sértése miatt bepereljük õket fejenként nem egy,
hanem két-két millió forintra. .... Egyébként ba-
ráti jó tanáccsal is tudunk szolgálni: a fenyege-
tõzés nem áll jól senkinek sem, különösen rosz-
szul veszi ki magát, ha a hatalom fenyegetõzik.
A hatalommal való fenyegetõzés mélypontját az
jelenti, amikor ezzel az igazságot próbálják meg
elkendõzni. Olyan súlyú ügyletekre derült fény,
ami miatt nem csoda, hogy Litter Nándor pol-
gármester úrnál is betelt a pohár, és mint hal-
lottuk a hírekbõl, feljelentést is tesz az MSZP-s
Németh István viselt ügyletei miatt.”

MÁRCIUS 31.
Ismét a bérlakás-üzlet témában tartott sajtó-

tájékoztatót dr. Kolonics Bálint önkormányza-
ti frakcióvezetõ-helyettes és Bizzer András, a
Fidelitas helyi alelnöke. Örülünk, hangsúlyoz-
ta dr. Kolonics Bálint, hogy a szocialisták pol-
gármestere megelégelte a szocialista vezetõhe-
lyettes viselt dolgait. Egyre feltûnõbbnek tart-
ják viszont Göndör István hallgatását.  

ÁPRILIS 3.
Fertig István, a Fidelitas helyi elnöke

reményét fejezte ki, hogy Göndör István el
fog határolódni a „bérlakásügyben érintett
egyes szocialista érdekköröktõl”. 

Perre viszik a bérlakás-ügyet

Tisztelt Olvasóink!
Lapunk elõzõ számának 15. oldalán
megjelent SZDSZ hirdetés és a lapunk
16. oldalán megjelent MSZP hirdetés
mellõl tördelési hiba miatt lemaradt a
„Fizetett politikai hirdetés” logó. Ter-
mészetesen ezek felárral megfizetett
politikai hirdetések. 

1000 és 3000 Ft között bárki vá-
sárolhat facsemetéket az „1000
fa” akció keretében, melyet az
önkormányzat azért hívott életre,
hogy a július 1-i tornádóban el-
pusztult közpark-faállományt
pótolja. A önkéntes telepítést
Litter Nándor és Göndör István
kezdte meg a régi víztoronynál,
amelyet alaposan letarolt a nyári
vihar. Gáspár András, a Via Ka-
nizsa ügyvezetõje elmondta,
hogy elsõ szempont szerint
ugyanazokat a fafajtákat ültetik
újra – a Víztorony környékét
például  hárs-, és japáncseresz-
nye csemetéket – amelyek ere-
detileg az adott területen álltak.
Fontos szempont még, hogy a
fafajták bírják a városi levegõt,
és ne bocsássanak ki súlyosan
allergén polleneket. 
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6 Választás

Cseresnyés Péter, a FIDESZ és a KDNP országgyûlési képviselõje-
löltje vagyok Zala megye 2. választókörzetében. 1998. óta vagyok a Fi-
desz tagja, 2000. év végén választottak a Fidesz nagykanizsai csoportja
vezetõjének. 2002-ben a választók bizalmának eredményeképpen a Fi-
desz Zala megyei Területi Listájáról lettem országgyûlési képviselõ. Ott
egy állandó és egy eseti bizottság munkájában vettem részt.

Hitemként vallom, hogy a közéletben résztvevõ és ott dolgozó em-
ber csak tisztességesen és az emberek érdekének figyelembe vételével
végezheti munkáját. Ennek az elvnek megfelelõen tettem dolgomat
mind parlamenti, mind helyi önkormányzati képviselõként.

Több mint 250 indítványt adtam be parlamenti munkám során.
Munkámban meg kellett birkóznom az ellenzéki képviselõk hátrányá-
val. Az általam és ellenzéki képviselõtársaim által megfogalmazott
problémákat a kormányzati erõk legtöbbször figyelembe sem vették.
Dacolva a kormányzati „süket fülekkel”, több alkalommal hívtam fel a
figyelmet a munkanélküliek nehéz helyzetére, és olyan esetekre mutat-
tam rá, amelyek megnehezítik az elhelyezkedésüket. Foglalkoztam az-
zal, hogy a jogszabályi lehetõségek és az ígéretek ellenére ebben a cik-
lusban milyen nehéz volt a pályakezdõknek elhelyezkedniük. Bemu-
tattam, hogy a forrás biztosításának elmaradása miatt a kormány sok
esetben milyen méltatlan helyzetbe sodorta azokat a 45 év feletti em-
bereket, akik munkába akartak állni.

Foglalkoztam a fõ-, és mellékutak elhanyagoltságával, állapotuk
romlásával. Ezekben a felvetésekben felhívtam a figyelmet a 7-es fõút
Nagykanizsa és a Balaton közötti szakaszának elhanyagoltságára, ve-
szélyességére. Felhívtam a figyelmet arra, hogy a kampányszerû, erõl-
tetett autópálya építés mellett a kormánynak figyelmet kellene fordíta-
nia a fõ- és mellékutak rendszeres karbantartására.

Egy, a politikai okokból meghurcoltak helyzetét javító törvényjavas-

lat kidolgozásában vettem
részt, aminek tárgyalását a
kormány három alkalom-
mal elutasította.

Képviselõként mindig
szem elõtt tartottam Nagy-
kanizsa és vonzáskörzeté-
nek érdekeit. Elmondható,
hogy képviselõtársaimmal
együtt elértük, a nagykani-
zsai ipari park jelenlegi –
az elképzelés hiánya miatt
kezdetben elhanyagolt –
helyzete rendezettebb lett. Aktív részese voltam annak, hogy a nagyka-
nizsai kórház burkolt privatizációja egyelõre nem történhetett meg.

Célom, hogy munkámat a segíteni akaró emberekkel együtt, egy
polgári kormányzás alatt folytathassuk azért, hogy Nagykanizsa és tér-
sége is a felemelkedés útjára lépjen. Ebben a folyamatban a legfonto-
sabb feladat a munkahelyteremtés. Elkötelezettséggel rendelkezõ vá-
rosvezetéssel együttmûködve kell ezt és a város távlati fejlesztését
megvalósítani. Ígéretek szajkózása helyett e területeken is eredményt
fogunk munkatársaimmal elérni, amennyiben az emberek bizalmát el-
nyerjük. A munkahelyteremtés érdekében jó eredményû tárgyalásokat
folytattam már több alkalommal. A munkahelyek számának növelése
nemcsak városunk, térségünk felemelkedését segíti elõ, hanem elérjük
vele azt is, hogy gyermekeink, unokáink itt, e térségben tervezzék jö-
võjüket, ne más városban, országrészben kelljen megtalálniuk számítá-
sukat, így a kanizsaiak otthon érezhessék magukat városukban.

Cseresnyés Péter

Cseresnyés Péter (FIDESZ – MPSZ, KDNP) 
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A szavazás 2006. április 09-én 6,00 órától 19,00 óráig tart.
A szavazás idõtartama alatt a szavazóhelyiségben a választópol-

gárok csak a választójog gyakorlásához szükséges ideig tartózkod-
hatnak. A szavazóhelyiségben az a választópolgár szavazhat, aki a
névjegyzékben szerepel, illetõleg akit a szavazatszámláló bizottság
a névjegyzékbe felvesz.

A választópolgárnak a szavazatszámláló bizottság elõtt igazol-
nia kell személyazonosságát és lakcímét. Erre a következõ érvé-
nyes igazolvány(ok) alkalmas(ak): a lakcímigazolvány és:

– a személyazonosító igazolvány vagy
– az útlevél vagy
– a 2001. január 1-jét követõen kiállított (kártya formátumú) ve-

zetõi engedély.
Amennyiben a „régi típusú” személyazonosító igazolvány tulajdo-

nosa 2001. január 1. óta új lakcímet létesített, úgy régi igazolványa
mellé lakcímigazolványt kapott. Ebben az esetben a szavazáshoz
mindkét okmányra szükség van. A személyazonosság igazolására al-
kalmas az ideiglenes személyazonosító igazolvány is, a lakcímet pedig
tanúsítja a lakcímigazolvány igénylésének átvételérõl szóló elismer-
vény. Az a választópolgár, aki Magyarországon, de a lakcímétõl eltérõ
helyen kíván szavazni, a lakcíme szerint illetékes helyi választási iroda
vezetõjétõl kért igazolással szavazhat. A választópolgárnak a sze-
mélyazonosságát és lakcímét ebben az estben is igazolnia kell, ezenkí-
vül átadja a szavazatszámláló bizottság részére az eredeti igazolást.

Ha a szavazásnak nincs akadálya, a szavazatszámláló bizottság az
egyéni és listás szavazólapokat átadja a választópolgárnak, amelyet
a választópolgár jelenlétében hivatalos bélyegzõlenyomattal lát el,
átadja továbbá a szavazólaphoz tartozó borítékokat is. A szavazólap

átvételét a választópolgár a névjegyzéken saját kezû aláírásával
igazolja. A szavazólap kitöltéséhez szavazófülke áll a választópol-
gár rendelkezésére. Érvényesen szavazni csak a hivatalos szavazó-
lapon szereplõ jelöltre és listára lehet. Jelöltre, illetve listára sza-
vazni a neve, illetve jelölõ szervezet neve melletti/feletti körben
elhelyezett egymást metszõ két vonallal lehet. A szavazólapot tol-
lal kell kitölteni. A választópolgár a szavazólapokat borítékba te-
szi, és a szavazatszámláló bizottság elõtt urnába helyezi. Az Or-
szágos Választási Bizottság 9/2006. (III. 30.) számú állásfoglalása
alapján szavazólapot a szavazóhelyiségbõl kivinni tilos.

A mozgásában gátolt személy részére mozgóurnát a szavazás
napja elõtt Nagykanizsán az országgyûlési egyéni választókerületi
választási irodánál (Nagykanizsa, Eötvös tér 16.) lehet kérni, a
szavazás napján a mozgóurna igényt a szavazatszámláló bizottság-
nál lehet jelezni. A mozgásában gátolt személyt – kérésére – laká-
sán, tartózkodási helyén az illetékes szavazatszámláló bizottság
két tagja a mozgóurnával felkeresi. Az a mozgásában gátolt sze-
mély, akinek lakcíme nem a szavazókör területén van, szavazásra
csak akkor jogosult, ha rendelkezik igazolással.

Kifogást a választásra irányadó jogszabály, illetõleg a választás
és a választási eljárás alapelveinek megsértésére hivatkozással
bárki benyújthat. A kifogást úgy kell benyújtani, hogy az
legkésõbb a sérelmezett jogszabálysértés elkövetésétõl számított
három napon belül megérkezzen a Zala megyei 2. számú Ország-
gyûlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottsághoz.

Kampányt folytatni 2006. április 8-án 00.00 órától április 9-én
19.00 óráig, tilos.

Országgyûlési Egyéni Választókerületi Választási Iroda
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Göndör István okleveles
üzemgazdász, 3 gyermek
édesapja, 1 unoka büszke
nagyapja. Az ÖNÖK bizal-
mából 1994 óta képviselem
– jelenleg frakcióvezetõ-he-
lyettesként – Nagykanizsa
és a környezõ települések la-
kóinak érdekeit az Ország-
gyûlésben. Ebben a ciklus-
ban 448 alkalommal szólal-
tam fel, 27 törvényjavaslatot
nyújtottam be. Megismer-
tem az itt élõk gondjait, a te-

lepülések problémáit. Megtanultam, hogyan képviselhetem eredménye-
sen a választókerület érdekeit. Tudok, és úgy akarok dolgozni a további-
akban is, hogy megszolgáljam eddigi és jövõbeni bizalmukat. 

ÍGÉRTÜK: VELÜNK AZ ORSZÁG A VÁROS TÖBBRE JUT!
IGEN, TELJESÍTETTÜK!

Épül az M7-es autópálya, elkészült a Szabadhegyi csomópont. A város-
ban, a falvakban több helyen felújítottuk az utakat és járdákat. Megszerez-
tük a laktanyákat, a vállalkozások megvásárolhatják  bérleményüket. El-
készült a GE logisztikai csarnoka, az Ipari Parkban folyik a közmûvek és
az új üzemek építése. Sikeres a szociális bérlakás építési pályázatunk. El-
készült a Fogyatékkal Élõk Otthona. Befejezõdött kórházunk milliárdos
beruházása. Eddig nem látott fejlesztést hajtottunk végre tûzoltóságunk-
nál. Megújul a mozi, a Hevesi Mûvelõdési Központ, a Rozgonyi iskola, a
Kiskanizsai Mûvelõdési Ház. A Veszprémi Egyetem Nagykanizsai Intéz-

ménye önálló tétel a magyar költségvetésben. Fakoson és Bagolán épül a
szennyvízvezeték. Létesült földgázvezeték, sikerült forrást biztosítani a
partfal csúszás, az árvíz megállítására. Javult az informatikai ellátottság. A
települések sikeresen pályáztak, közte a munkahelyet teremtõ közmunka
programokra. Sikerült megtartani a vasúti személyszállítást és határõrsé-
get. Nevemhez kötõdik a 13. havi nyugdíj tavaszi-õszi kifizetése.

DÉL-ZALA A MI OTTHONUNK, FEJLESSZÜK EGYÜTT!
Azért dolgozom, hogy épüljön tovább az M7-es autópálya Bala-

tonkeresztúrig, folytatódjon Kanizsán a körgyûrû létesítése. Az M9-es
nyomvonala érintse városunkat. Szorgalmazom az É-D irányú vasúti fej-
lesztést. Városunk legyen a Dél-Európa felé irányuló kereskedelem gaz-
dasági központja. Telepítsünk vállalkozásokat a városba. Beruházások-
kal, közmunkaprogramokkal növeljük a foglalkoztatottak számát.  Foly-
tassuk az egyetemi fejlesztést, az intézményfelújítást, építsünk sportcsar-
nokot. Térségi integrált szakképzõ központ létrehozásával piacképes vég-
zettséget adó oktatást fogunk biztosítani.  Bekapcsolódunk a lakásfelújí-
tási programba. A turisztikai fejlesztés a város és a falvak számára jelent-
het kitörési, foglalkoztatási lehetõséget. Alakítsunk ki kulturális negyedet
a városban a zsinagógától a plakátmúzeumig. Legyen virágos sétáló ut-
cánk. Legyünk a megújuló energiák – termálvíztõl a biogázig – felhasz-
nálásának minta térsége. Segítem a civil szféra, a  hagyományõrzõ együt-
tesek támogatását. Csökkentjük a vállalkozások adóterheit, hogy több
pénz jusson a fejlesztésre, munkahelyteremtésre. Folytatjuk a START
programot a fiatalok, a munkába visszatérõ nõk és a munkanélküliek fog-
lalkoztatása érdekében. Kapjanak több jogkört a kistérségek és a régiók. 

Aktívan közremûködtem az elmúlt 4 évben a programok elõkészíté-
sében. Az Önök segítségével kívánok részt venni a megvalósításban is!

Göndör István

Göndör István (MSZP)

Kisgyura János 48 éves tanár, nõs, 2 gyer-
mek édesapja, a város egyszerû polgára va-
gyok, egy Önök közül. Nagykanizsán szület-
tem, itt jártam általános iskolába, majd itt érett-
ségiztem. Lokálpatriotizmusom ezekbõl az
idõkbõl táplálkozik. Pedagógussá 1980-ban
lettem. Tanítói majd testnevelõ tanári végzett-
séget szereztem. Elõbb Lentiben tanítottam,
majd 1998-ban tértem vissza Nagykanizsára,
ahol 5 éven át egy kft-t vezettem. Megismer-
tem, milyen nehéz dolog egy vállalkozás kor-
rekt vezetése, tízegynéhány ember és családja
megélhetésének biztosítása. Az elmúlt 8 évben
megéltem a vállalkozók, a munkanélküliek, és
közalkalmazottak gondjait. Bizton állíthatom,
hogy van rálátásom a városban élõk helyzetére.

Az MDF-hez kötõdésem 1989-tõl datálódik.
Megérintett a változások szele, úgy éreztem,
tenni kell az egypártrendszer, a diktatúra ellen.
A helyzet némileg hasonló ma is. A féktelen
demagógia, a határtalan populizmus uralja a
politikát. A közéletben, a magánéletben, a bará-
ti kapcsolatokban egyre inkább teret kap a napi
politika, de annak nem építõ, hanem romboló
hatása. Nem szabad megtörténnie, hogy a fel-
korbácsolódó indulatok szétszakítsanak csalá-
dokat, baráti közösségeket. Tudnunk kell hig-
gadtan, reálisan, értékükön kezelni a dolgokat,
végiggondoltan mérlegelni és dönteni. 

Sokunk felelõssége, hogy megmaradunk-e a
többpárti demokrácia útján, vagy sodródunk visz-
sza a diktatúra felé. Nem kell az egypártrendszer,
sem a most antidemokratikus lépésekkel létrehoz-
ni szándékozott kétpártrendszer sem. A demokrá-
cia barátja ma az, aki elutasítja az ígéret kampá-
nyokat és színes, többpárti parlamentet akar. Aki a
finoman vagy nyersen megfogalmazott gyûlölet-
beszédek helyett normális párbeszédet, a fontos
ügyekben nemzeti egyetértést akar. A MDF az
egyenlõ mérce, a normális közbeszéd, a higgadt
mérlegelés, a megvalósítható program, a nemzeti
konszenzus és a tiszta közélet elvén áll, ahogyan
én, mint országgyûlési képviselõjelöltje is. 

Nagykanizsa vesztese a rendszerváltásnak. A
gazdaság leépülésével, a kereskedõváros jellegé-
nek megszûnésével elvesztette régi arcát. Új arcu-
lat kell az országnak is, Nagykanizsának is. Meg
kell találnunk a lehetséges kitörési pontokat, ame-
lyek mentén újra fel lehet építeni ezt a várost. 

LEGFONTOSABB  TENNIVALÓK:
– Felkutatni és ide letelepíteni azokat a ter-

melõ beruházásokat, amelyek a szabad mun-
kaerõt lekötik. 

– Ehhez hozzá kell igazítani az oktatást és
képzést.

– Meg kell találni a fiatalok megtartásához
szükséges formákat, segíteni a letelepedésüket
és biztos egzisztenciák kiépítését.  

– Újra fel kell építeni a kanizsai sportéletet,
melynek nagy hagyománya van a városban, s
mely nélkül nehéz egészséges ifjúságot nevelni.

– Erõsíteni kell a kistérségi együttmûködést
a központi források megszerzése érdekében.

– Kiaknázatlan melegvíz tartalékok vannak
a város környékén, hasznosítanunk kellene.

– Turisztikai szempontból is vonzóvá kell
tenni a várost: Fejleszteni kell a Csónakázó-tó
környékét, mint üdülési lehetõséget. Meg kell
oldani ehhez a belváros parkolási gondjait.

Az új arculathoz új emberek kellenek. A vá-
ros  régi képviselõi már bizonyíthatták volna
rátermettségüket. Mint nagykanizsai polgár,
aki tenni szeretne városáért, a gondok megol-
dása érdekében, kérem az Önök támogatását.

Kisgyura János András

Kisgyura János András (MDF)
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Tisztelt Választópolgárok,

Hölgyeim és Uraim!
Nevem: Koller László Ist-
ván, a Kereszténydemokra-
tapárt  Zala megye 2. számú
Nagykanizsa OEVK képvi-
selõjelöltje. Zala megyei
születésem és majd' fél év-
százados kötõdésem ezen
régióhoz meghatározza je-
lenem és jövõm ugyanúgy,
mint az Önök döntése 2006.
választásán! 49 éves közle-
kedésmérnök vagyok, aki

boldog nagycsaládban él három gyermekével és feleségével a keresz-
tény hit, az egymás megbecsülése és a jobbítás elve alapján.  
A KERESZTÉNYDEMOKRATAPÁRT PROGRAMJÁBAN KÖVETELI:

1. A szegényeknek ételt. 2. A rászorulóknak lakást. 3. Tisztességes
béreket és megfizethetõ árakat. 4. A tudás, a szakértelem, a becsület, a
termelõmunka uralmát. 5. Tõkéseink országépítõ munkáját. 6. Munkát
teremtõ, létbiztonságot adó szociális piacgazdaságot. 7. Minden égtáj
felé egyenletesen bõvülõ külkereskedelmet. 8. Tanult, mûvelt, tisztessé-
ges fiatalokat. 9. Kapkodás helyett okosan tervezett országépítést. 10.
Gondoskodó, védõ államot, erõs önkormányzatot.

Sajátos nemzeti érdekeinket szem elõtt tartva, innovációs képességei-
nek révén, a magyar tulajdonú vállalatok felkarolásával meg kell talál-
nunk fennmaradásunk lehetõségét olyan módon, hogy a nemzetek, régiók
gazdasági versenyében az élvonalba kerüljünk. A Kereszténydemokrata-

párt politikájával az emberi élet minõségét kívánja mindenki számára jobbá
tenni. A program kiemelt fejezetei a környezet védelme, az országos méretû
szegénység enyhítése, a nyugdíjasok helyzetének javítása, a gazdaság haté-
kony fejlesztése, továbbá az ifjúság felkészítése a jövõ feladatainak elvégzé-
sére. Életünk egyszeri és megismételhetetlen adomány, amit az emberi lé-
tezés számára elfogadható körülmények között akarunk leélni. Elvárjuk,
hogy célkitûzéseinket az értelmes életre választott vezetõink és a fizetett
államapparátusunk serege tisztességesen képviselje és valósítsa meg. A
vezetésre, irányításra, megvalósításra hivatottak, ezért ismerjék fel és fo-
gadják el, hogy embertársaikért munkálkodnak és nem értük van a társa-
dalom. Olyan új társadalmi rendre van szükség, amelyben az idõs embe-
rek megbecsülésben alakíthatják életüket úgy, hogy ne legyenek másokra
utalva. Ennek érdekében törekedni kell arra, hogy minden állampolgár
biztosított legyen. A családorientált biztosítási rendszerre kell áttérni. A
szülõk, mint társbiztosítottak, az eltartottak, mint hozzátartozók szerezze-
nek jogosultságot a szolgáltatásokra. A Kereszténydemokratapárt a hazai
gazdaság fejlõdésének akadályát többek között az adóztatás hibáiban látja.
Egyetért a Magyar Adófizetõk Szövetségének az alkotmányos adóztatás
megteremtésére vonatkozó törekvéseivel, és ezért olyan új adórendre van
szükség, amely nem ösztönöz adómegkerülésre, csalásra és nem visszatartó,
hanem ösztönzi a vállalkozókat a gazdaság növelésére. 

Végezetül szakmám, a közlekedés. Mint tudjuk, az ország „vérkerin-
gése” a közlekedés, mely ugyanúgy meghatározza az ország, mint az
egyén egészséges létét, fejlõdését. Markáns fejlesztési politikára van
szükség! Nem elég megfelelni az EU követelményeknek, ezt úgy kell
elérni, hogy a közjót szolgáló eredményen túlmenõen munkahelyterem-
tõ alkalom, lehetõség is legyen.

Koller László István

Koller László István

Április 9-én Önök döntenek közös jövõnkrõl: Rossz hangulatú, el-
lenségeskedõ vagy egy jókedvû, barátságos országot akarunk-e. Én az
utóbbit javaslom! A választás tétje, hogy milyen lesz Magyarország és
milyen lesz Nagykanizsa néhány év múlva.

Munkahelyteremtés
Alapvetõ kérdés, hogy van-e munkánk, tisztességesen meg tudunk-e

élni. Ezért a munkahelyteremtés az elsõ számú feladatunk! Senkinek se
legyenek napi gondjai. Ebben a négy évben régóta várt, a Fidesz-kor-
mány alatt elmaradt beruházások történtek Nagykanizsán, hiszen most
mintegy 7,4 milliárd forintnyi támogatást nyert el a város különbözõ pá-
lyázatokon. Új munkahelyek kellenek. Az új munkahelyekhez kell infra-
struktúra. Ennek kiépítése az állam és az önkormányzatok feladata! 

Miniszterként sokat dolgoztam a kormányban azért, hogy felgyor-
suljon az M7-es építése. Nagykanizsa képviselõjeként garantálom
Önöknek, hogy nem törik meg az építés lendülete: Jövõ õszre elkészül
Budapest és az Adria között az autópálya! Nem fogom hagyni, hogy
Kanizsán a vasút szerepe gyengüljön. Kanizsán a munkahelyek jelen-
tõs részét a közlekedés és a logisztika teremtheti meg. Márpedig ez
vasút nélkül elképzelhetetlen! Mint ahogyan elképzelhetetlen a jövõnk
informatika nélkül. A vállalkozásoknak régen is arra volt szükségük,
hogy legyenek közmûvek. Most támogatnunk kell a helyi vállalkozá-
sok informatikai fejlesztését. Autópályát, vasutat, informatikát és kép-
zett munkaerõt Nagykanizsán! S akkor egyre több munkahelyteremtõ
beruházás jön az ipari parkba és a logisztikai központba. 

Kevesebb adó
A baloldal azt mondja, hogy viszonylag sok adót fizessünk, mert na-

gyon sok szociális ügyet kell a kormánynak orvosolnia. A jobboldal pe-
dig még több adóban gondolkodik, hogy utána a közös pénzt osztogat-
hassa. Én azt mondom, az állam csak a legszükségesebbekre költsön, az

Önök zsebében maradjon
több pénz. Egyszerûsítsük
a közigazgatást: nem kell
a megye és nem kell me-
gyeszékhely! A város
kész arra, hogy a régió
központja legyen, ellássa
az ehhez kapcsolódó fel-
adatokat. 

Tisztább, egészsége-
sebb környezet

Már régóta sétálóutcá-
vá kellene alakítani a bel-
várost Nagykanizsán. A kulturált élethez hozzátartozik egy olyan vá-
rosrész, ahol sétálhatunk. Városi kerékpárút program kell, hogy a lakó-
negyedekbõl ki lehessen jutni a Csónakázó tóhoz vagy Kiskanizsára.
Legyen újra focicsapata Kanizsának.  A korszerû egészségügyi szol-
gáltatásban a betegség megelõzése éppoly fontos, mint a hatékony
gyógyítás, ezért szorgalmazom az egészségügy reformját. 

Legyen jövõképe Kanizsának! Ez a jövõkép a több munkahely, a
gazdasági növekedés, a kultúra és a sport mellett a magas szintû okta-
tás. Ezt kínálom Önöknek. Ezért dolgoztam eddig is. Meggyõzõdésem,
hogy az SZDSZ programja jelenti a Nagykanizsán és környékén élõk
számára a jó értelemben vett legnagyobb változást. Ezért szeretném,
hogy Kanizsa egyéni országgyûlési képviselõjeként a terveinkbõl mi-
nél több megvalósuljon! 

Együtt Önökkel Kanizsáért! 
Bízom Önökben, találkozzunk április 9-én!

Kovács Kálmán 

Kovács Kálmán (SZDSZ – Magyar Liberális Párt)

(Kereszténydemokratapárt –
Keresztényszociális Centrum Összefogás)
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Magamról: 47 éves bányamérnök, mérnök-közgazdász, munkavédel-
mi szakmérnök vagyok, a Kehida Termál Gyógy- és Élményfürdõ mû-
szaki igazgatója. Nagykanizsán élek immár tizenkét éve. Feleségem pe-
dagógus, lányom fõiskolai hallgató, fiam idén érettségizik. Az elõzõ
parlamenti ciklusban Nagykanizsa egyéni országgyûlési képviselõje, il-
letve a Parlament gazdasági bizottságának alelnöke voltam, az utóbbi
négy évben városunk közgyûlésének és gazdasági bizottságának va-
gyok tagja. Parlamenti munkám során én nyújtottam be a városi könyv-
tár megépítését lehetõvé tevõ és a gázközmû-vagyon Kanizsát megille-
tõ részének megszerzését célzó módosító javaslatokat, mégha erre so-
kan másképpen is akarnak emlékezni. A kanizsai képviselõtestületi ülé-
seken rendre süket fülekre találnak észrevételeim, egyedül a dödölle- és
borfesztivál megtartására vonatkozó javaslatomat fogadta el a közgyû-
lés. Munkám során mindig tisztességgel és legjobb tudásom szerint
igyekeztem a feladatokat végrehajtani, bár tény, hogy ezzel már több-
ször kereszteztem egy-két üzleti csoport kevésbé tisztességes érdekeit. 

Jelölõ szervezetemrõl: A MIÉP-Jobbik a Harmadik Út az egyetlen par-
lamenten kívüli párt, amely teljes területi listát tudott állítani az idei vá-
lasztásokra. Tette ezt úgy, hogy a két ún. nagy párt rohamosztagokkal
már a cédulagyûjtés elsõ hetében letarolta az ajánlószelvények nagy ré-
szét – mindezt a demokrácia jegyében. A MIÉP-Jobbikot – elsõsorban a
médiában – elõszeretettel titulálják szélsõségesnek, holott csak a nemzeti
érdekek érvényesülését szeretné elérni a globalista törekvésekkel szem-
ben. Ezért mondtuk az EU csatlakozásunk elõtt, hogy „Így nem!” Az idõ
minket igazolt: az EU dögkútja és gyarmata lettünk egyszerre, annak az
uniónak, amely saját alkotmányát sem tudja elfogadtatni tagjaival,
amelynek költségvetését is csak sokadik nekirugaszkodással és elvtelen
meghunyászkodások sorozatával tudták a tagok torkán legyûrni. A
MIÉP-Jobbik nem köntörfalaz: nevén nevezi a felelõsöket, azonban par-

lamenti képviselet nél-
kül számonkérni nem
tudja õket. A MIÉP
1998-2002 között a leg-
nagyobb szakértelem-
mel és példásan végzett
parlamenti munkával
sokszor még politikai
ellenfeleibõl is elisme-
rést váltott ki. Tagjait
nem lengi körbe a kor-
rupció szele, „csupán”
a nemzeti megmaradás
iránti törekvésünk miatt
tesznek minket tiltólis-
tára. Számtalan alkalommal tartottunk tömegrendezvényeket az utóbbi
években is, amelyekrõl gyakorlatilag semmilyen híradást nem közölt sen-
ki sem, pusztán azért, mert sokan félnek a valóság megismertetésétõl.

CÉLKITÛZÉSEINKRÕL: A MIÉP-Jobbik a „Rend programjával”
indul a választáson, mert úgy ítéljük meg, hogy azt a mérhetetlen zûr-
zavart, ami jellemzi az ország egészét, nem lehet tüneti kezelésekkel,
szemfényvesztéssel és fõleg ígérgetéssel orvosolni, hanem itt valakinek
lépnie kell. Mi elszántak vagyunk arra vonatkozóan, hogy visszaállít-
suk a halálbüntetést, minden EU-s nemtetszés ellenére mások számára
hozzáférhetetlenné tegyük a hazai földet, az energiaszektor maradékát
és hogy az iskolákban pedig embert neveljenek vásárlógép helyett.
Visszaállítjuk a nyugdíjkorhatárt. Mindig mindenben a magyar érdeket
helyezzük elõtérbe, mert Magyarország a magyaroké!  

Zakó László

Zakó László (MIÉP – Jobbik a Harmadik Út)

Sütõ János Zoltán az MCF Roma Összefo-
gás jelöltje 1966. március 06-án született
Mohácson. A roma közéletben 1994-tõl tevé-
kenykedik. 1994-2004. között Újudvar köz-
ségben a Cigány Kisebbségi Önkormányzat
elnöke, 2002-ben megalakította a Zala Me-
gyei Romákért Szervezetet, mely jelenleg 70
taggal sikeresen képviseli a romák érdekeit a
régióban (Zala, Somogy, Vas megye). 2003-
ban Zala megyei képviselõként került be az
Országos Cigány Önkormányzatba, ahol a
Területfejlesztési Bizottság tagjaként több za-

lai települést segített munkájával. 2005-tõl az
Országos Cigány Önkormányzat Zala Megyei
Integrációs Hálózati Irodájának szakmai-poli-
tikai felelõse.

MCF Roma Összefogás = Összefogás a
jövõnkért, a munkáért, a megbecsülésért és
önmagunkért. 

A siker kulcsa: erõs roma érdekképvise-
let ott, ahol a döntések születnek: a Parla-
mentben! Erõs roma érdekképviselet ott,
ahol a roma közösségek élnek.

VÁLASZTÁSI PROGRAMOM FÕ 
ELEMEI ÉS CÉLKITÛZÉSEK

Foglalkoztatás: Biztos megélhetést nyújtó
tartós munkaviszonyt, versenyképes szakkép-
zést. Több lehetõséget a roma vállalkozóknak.

Telepfelszámolás: Számon kérhetõ terv ki-
dolgozása a telepek felszámolására. A roma
közösségek emberhez méltó egészséges kör-
nyezetben élhessenek.

Oktatás: Roma ösztöndíj rendszer átdolgo-
zása. Felülvizsgálni a roma gyerekek speciális
iskolarendszerbe helyezését.

Egészségügy: Roma nõvérek, ápolók képzé-
se, foglalkoztatása a kórházakban. Havi rend-
szeres jövedelem a házi betegápolóknak. Roma
betegjogi képviselõk képzése, foglalkoztatása.

Roma öntudat – a roma társadalom igazi ar-
ca: A roma azonosságunk, kultúránk és nyel-
vünk megõrzését szolgáló országos cigány rá-
diót, múzeumot, kutatóintézetet, könyvtárat és
tehetséggondozó központokat létrehozni.

Diszkrimináció elleni küzdelem: Az egyen-
lõtlenségek okait feltáró és hatásait bemutató
kiadványok, programok elindítása. A munka-
erõ-piaci diszkrimináció hatásának feltárása, a
munkavállalást, a társadalmi részvételt és in-
tegrációt elõsegítõ tevékenység elindítása.

A romák helyzete csak abban az esetben
mozdítható el pozitív irányban, ha a többségi
társadalom megismeri a romák kultúráját, tör-
ténelmét, illetve elõsegíti a foglalkoztatás és
az oktatás területén a diszkriminációs jelensé-
gek visszaszorítását.

Bár képviselõjelöltként elsõsorban a ci-
gányság élethelyzetén szeretnék javítani, ám
nem csupán a roma emberek támogatására
számítok. Várom azon céljaimmal egyetértõ,
jó szándékú becsületes emberek csatlakozását
is, akik a nagy pártoktól várták sorsuk jobbra
fordulását. Az ígéretek beváltásánál azonban
a szegény sorsú csoportok és a romák vala-
hogy mindig leghátulra kerültek, mindig akad
„fontosabb dolog”

Sütõ János Zoltán

Sütõ János Zoltán (MCF – Roma Összefogás Párt)



10 Oktatás

A Thúry György Kereskedelmi, Vendéglátó és Idegenforgalmi
Szakképzõ Iskola számos nemzetközi tanár-diák kapcsolatot ápol.
Errõl kérdeztük az intézmény igazgatóját, Csordásné Láng Évát. 

– Tartós és sokéves kapcsolat a horvátországi és az olaszországi
kapcsolatunk. A csáktornyai gazdasági középiskolával közös kulturális
és sportrendezvényeket szervezünk. Rendszeresen eljönnek a mi Thúry
vásárunkra, mi pedig a Mikulás napi rendezvényeiken vagyunk ott min-
den alkalommal. A Thúry-Russay kupán kosárlabda csapatokkal szere-
pelnek. Mûködik a tantestületek közti szakmai kapcsolat. Májusban ter-
vezünk egy tantestületi kirándulást Csáktornyára, ahol a Zrínyi útvona-
lat járjuk körbe. Csáktornyáról a történész konferenciára érkeztek tan-
ulók és kísérõ tanárok. A másik horvátországi irányt Opátia jelenti,
ahol három egymástól teljesen különálló iskolával tartjuk a kapcsola-
tot, s amely a gimnáziumon kívül a vendéglátási és idegenforgalmi
szakirányt öleli fel. Három és öthetes nyári gyakorlatot töltenek kint a
gyermekeink Opátiában, illetve ugyanennyit töltenek itt Kanizsán a
horvát szakács, idegenforgalmi technikus, felszolgáló tanulók. A gim-
náziummal a kultúra és a sport terén mûködünk együtt. Rendszeresek a

tanulócserék a nyári gyakorlatokon. Tavaly részt vettek a Város Napi
rendezvényünkön is.  

Két éve újította fel az iskola olasz kapcsolatát. Tanulóik a közelmúltban
egyhetes gyakorlaton jártak Vittorio Veníto tartományban. Április utolsó
hetében jönnek hozzájuk az olasz gyerekek. Mivel a legutóbbi kint
tartózkodáskor a csoporttal utazott olasz kérésre Litter Nándor polgármes-
ter és Gerencsér Tibor, a hivatal nemzetközi referense is, így ez a kapcso-
lat városi szintûvé nõtte ki magát.  Kézdivásárhelyen egy olyan típusú kö-
zépiskolával van kapcsolatuk, ahol közgazdászokat, vendéglátósokat, ke-
reskedõket képeznek. Õsszel hat tanár 20 tanulóval,10 napig volt a kaniz-
sai iskola vendége. Ismerkedtek a kultúránkkal, népviseletünkkel, tánces-
tet, kézmûves bemutatókat szerveztek a számukra,  speciális zalai étkeket
fõztek. A gyerekek részt vettek az óráikon, szerencsére sikerült nekik tan-
könyveket, szakfolyóiratokat összegyûjteni, amiket magukkal is vittek.
Április környékén a Thúry-sokat várják vissza Kézdivásárhelyre. Az a ké-
résük, hogy a felszolgáló tanulóikat fogadja városunk a nyáron. Talán itt
is sikerül tanuló cserekapcsolatot kialakítani. 

– Mi tartozik az átmeneti kapcsolatok közé?
– Átmeneti jellegû kapcsolatokat jelentenek a pályázatok, melyek több-

sége legalább három évre szól. Jelenleg két nyertes pályázatunk van. Há-
rom évre kiterjedõ, kimondottan tanuló cserekapcsolatunk van Németor-
szággal. Õsszel volt kint három kereskedõtechnikus tanulónk, illetve most
indulnak ki szintén egy másik osztályból három hetes gyakorlatra. Német-
országból érkeznek diákok, akik három hetet töltenek itt. Ugyanennek a
Leonardo pályázatnak van tanár csere lehetõsége is, ami egy három hóna-
pos kinti gyakorlatot fog jelenteni annak a kollégának, aki Angliába uta-
zik. Mi ugyancsak fogadunk kinti tanárokat. Ezek az élõ kapcsolatok.
Emellett szeretnénk ismét felújítani a francia kapcsolatunkat is – össze-
gezte Csordásné Láng Éva igazgató.

(B.Zs.)

Fizetett politikai hirdetés

Thury-s szomszédolás

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!

Csoki nyuszik 34 Ft-tól
Nyuszi cukrok 89 Ft-tól
Kinder tojás 119 Ft
Óriás nyúl 149 Ft
Hálós tojás 199 Ft

20 gr-os csokitojás 19 Ft
Meglepetés tojás 99 Ft
Húsvéti csomag 199 Ft
Kézmûves Milka nyúl 499 Ft
Társasjáték 1999 Ft

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata lakossági fórumot
tart, melyre tisztelettel meghívja a város lakosságát.

A lakossági fórum témája: A Regionális Operatív Program keretében, az
önkormányzat nyertes pályázatainak köszönhetõen megvalósuló Thury vá-
rosrész rehabilitációja (ROP 2.2.2), illetve Nagykanizsa Ipari Park és Lo-
gisztikai Szolgáltató Központ területén folyamatban lévõ A-jelû gyûjtõút
építése (ROP 2.1.2). 

A lakossági fórum helye: Hevesi Sándor Általános Iskola, Nagykanizsa Heve-
si út 2., Idõpontja: 2006. április 11. 17 óra. A fórumon ismertetik a Thury város-
rész rehabilitációjának folyamatban lévõ munkálatait, az ezt követõ ütemterveket,
fejlesztési célokat, a gyûjtõút által feltárt területekkel kapcsolatos elképzeléseket. 

Töltsük meg tájjellegû finom-
ságokkal a városi polgárok hasát
a Dödölle Fesztiválhoz, a Répafõ-
zõ Versenyhez hasonlóan! A 19-
20. század fordulójának hangula-
tát a régi játékok, a gólyalábazás,
a vásári hangulat mellett Dél-Zala
eredeti ízeivel – melyre talán már
csak nagyanyáink emlékeznek –
tegyük teljessé! A versengõk
megcsinálhatják hazai ízû krump-
liprószájukat, tejfölös dödölléjü-
ket, túrós rétesüket vagy káposz-
tás gánicájukat, babos répájukat,
vadpörköltjüket, olyasmit is, amit
még sokan nem ismerünk! 

Legfeljebb 3 fõs csapatokat
várunk. Jelentkezési határidõ:
2006. április 17.

A résztvevõk 3 féle díjat nyer-
hetnek: fõdíj (a szakmai zsûri
ítéli oda), közönségdíj (a hely-
színen önként jelentkezõk sza-
vazata alapján), legnépszerûbb
étel (az az étel, amit a legtöbb
látogató fogyasztott, a leadott
bonok alapján).

Részletek és nevezési feltéte-
lek a nagykanizsai Tourinform
Irodában, Csengery út 1-3! 

Telefon: 30-747-5678, 
20-227-2279, 93-516-545

Kanizsa Napok Rendezvénysorozat Város 
Napja 2006. április 21-22. – Fõtéri Kóstoló 



11Gazdaság
Több fórumot szervezett az önkormányzat a rendezési terv kap-

csán felmerülõ lakossági igények felmérésére, amelyen számos
olyan felvetés érkezett a lakók részérõl, amiket a tervezõ dr. Heller
Márta módosításként beépíthet a koncepcióba.

A legnagyobb horderejû talán a Csónakázó-tó közelében élõk kérése
volt, akik azt szeretnék, ha a Kaposvári út felé esõ terület ne szõlõter-
mõ, hanem üdülõházas övezet lenne. A lakók képviselõjétõl elhang-
zott: a nagyméretû telkek tulajdonosai évek óta várnak arra, hogy vég-
re családi házakat építhessenek birtokaikon. Dr. Heller Márta, a rende-
zési terv tervezõje felhívta a figyelmet arra, hogy a szóban forgó terü-
let szõlõtermõ övezetként szerepel a koncepcióban, s a lakók által kért
átsoroláshoz módosítani kellene az önkormányzat fejlesztési tervét is.
Karmazin József városi fõépítész a lakossági felvetésre azt válaszolta,
hogy nem látja akadályát annak, hogy a javaslat a közgyûlés elé kerül-
jön, bár a város más területein is nehézségeket okoz a lakóterület-ki-
alakítás, százmilliós nagyságrendû forrás szükséges ahhoz, hogy egy-
egy ilyen területet lakhatásra alkalmassá tegyenek.

Litter Nándor polgármester arra hívta fel a figyelmet, hogy a szóban
forgó része a városnak 2002-ben elsõ osztályú szõlõtermõ területté lett
nyilvánítva, s mint ilyen, a Balatoni-borvidékhez tartozik. Leszögezte:
ebben az esetben a lakossági igény, illetve egy értékes szõlõtermõ-terü-
let elveszítése áll szemben egymással. A lakók képviselõje szerint
azonban csak a teljes terület egy kisebb hányadát, pontosabban kifeje-

zetten azoknak a lakóknak a birtokait kellene átminõsíteni lakóterületté,
akik nem foglalkoznak szõlõtermesztéssel. Még annyit kért, hogy a ren-
dezési tervben szereplõ beépíthetõségi mértéket növeljék tíz százalékra,
s már ez is megoldást jelenthetne a problémájukra. Végül Litter Nándor
polgármester azt mondta, hogy a közgyûlés elé terjesztik a kérést.

Egy másik lakó a Hermann Ottó utcaiak kérését tolmácsolta, akik at-
tól tartanak, hogy a házaik között lévõ zöldterületre egy, a környezeté-
nél jóval magasabb társasház épül. Az itt élõk kérik az önkormányzat-
tól, hogy a házak között lévõ játszótér maradjon meg és a terület le-
gyen közpark. A tervezõ szakember azt válaszolta: a rendezési terv
két, maximum 4,5 méteres magasságú családi házas beépítésre nyújt
lehetõséget, a társasház-építés azonban már nem fér bele a szabályo-
zásba, azaz a lakók félelme ezzel kapcsolatban alaptalan. Azonban a
közpark-funkció nem tartható meg, hiszen valamilyen módon a két
családi házhoz is el kell jutni, ezért a földhivatalban mindenképpen át
kell minõsíteni a közterületet közúttá.

A Honvéd utca lakói szintén a csendes lakókörnyezetet féltik: azt
kérték, hogy a rendezési tervben õrizzék meg az utca falusias jellegét,
ugyanis azt hallották, hogy a családi házak közé nagy társasházakat
akarnak építeni. A tervezõ a felvetésre azt javasolta, hogy a Honvéd
utca egy része maradjon kertvárosias jellegû, ahol maximum öt méte-
res magasságú, két családi házas beépíthetõséget engedélyeznek.

Horváth Attila

Rendezési terv: megõrzik a falusias jelleget

Az Ipari Park és Logisztikai Központ sokáig csak a fejekben volt je-
len, egyrészt a helyi lokálpatrióták és a várost vezetõk álmaiban, más-
részt az országos területfejlesztési tervekben.

Lehet, hogy kevesen tudják, de Nagykanizsa adottságai nagy remé-
nyekre jogosíthatnak bennünket. Erre megy keresztül az 5. és az 5/b.
nemzetközi közlekedési folyosó, más néven korridor. Évszázados vas-
úti csomópont vagyunk. Itt van tõlünk fél órára a Fly Balaton nemzet-
közi reptér. Néhány órás idõtartam autópályán az adriai tengert elérni.
A világon egyedülálló turisztikai helyszínek (Hévíz, Kis-Balaton,
Zalakaros) karnyújtásnyira vannak tõlünk. 

Sokáig úgy tûnt, hogy a volt Gábor Áron, Kossuth Lajos Laktanya
megüresedett ingatlanjainak tulajdonjogán múlik az, hogy legyen ipari
parkja Nagykanizsának. Mára már látható, hogy sok körülmény együt-
tes hatása szükséges ahhoz, hogy sikerekrõl beszélhessünk e témában. 

De mi is számít sikernek? Részsikernek számít az, hogy a régi laktanya be-
népesült, elsõsorban helyi vállalkozókkal. Sikernek mondhatjuk azt, hogy a
laktanyán kívül a város vezetése területeket vásárolt és ingatlanfejlesztésekbe
kezdett annak érdekében, hogy úgynevezett zöldmezõs beruházások létrejöt-
tének biztosítson alapot. A zöldmezõs területeken is jelenleg inkább kanizsai
cégek kezdték meg betelepülésüket, de már számos kívülrõl jövõ érdeklõdés
tapasztalható ennek és az M7 autópálya elkészülésének következtében. Rá-
adásul ezek a területek most egy átkötõ út építésével válnak igazán értékessé,
amelyen keresztül az infrastruktúra és az elérhetõség megteremtõdik.

Mire adnak lehetõséget ezek a területek? Tudható, hogy a rendszerváltás
utáni idõszak külföldi befektetõi mára már sokkal inkább kelet felé vették az
irányt. Egyértelmû verseny van kialakulóban a magyarországi települések kö-
zött, hogy ki képes olyan betelepülõ befektetõket vonzani, akik munkahelye-
ket teremtenek és valódi gazdaságélénkítést okoznak. Ebben az értelemben is
jó úton jár a kanizsai Ipari Park és Logisztikai Központ. Szányi Gábor, a park
vezetõje hat hónapja hívta létre azt a szakértõi csapatot, amely azon dolgozik,
hogy összeálljon egy olyan koncepció, amely vonzó termékként képes a nagy-
világ felé bemutatni, miért is érdemes itt fejlesztéseket megvalósítani. A szak-
értõi csapatban logisztikus, szállítmányozó, vámszakértõ, tourinform vezetõ,
a Fly-Balaton marketing igazgatója, vasutas logisztikai szakértõ, az ITDH  ré-
giós vezetõje, továbbá minisztériumi szakemberek munkálkodnak.

A havonta két alkalommal összeülõ társaság azon dolgozik, hogy el-
készítse azt az anyagot, amely utat mutat az állami döntéshozói szféra,
a helyi vezetõk számára a szükséges lobbytevékenység és fejlesztések
tárgyában. Ilyen kívánatos fejlesztés például a várost elkerülõ körgyûrû
megépítése, vagy a MÁV jövõképének formálása, hogy ne sorvasszák
el a kanizsai csomópontot, sõt élesszék fel újra a kereskedelmi pályaud-
vari részt, továbbá ilyen fontos teendõ, hogy olyan turisztikai fejlesztés
történjen a városban, amely ideutazó vendégeket generál a régióból.

Másrészt a társaság azon dolgozik, hogy elérje azokat a célcsoporto-
kat, akik lehetséges befektetõk lehetnek a térségben és természetesen a
kívánt hatást el is érje, nevezetesen létrejöjjenek végre a gazdaságélén-
kítõ befektetések és beruházások. Elsõsorban azok az európai cégek
jöhetnek szóba, akik nem a tömeggyártásban, hanem a minõségi, ki-
sebb szériás termékek területén tevékenykednek.  Ezen befektetõk szá-
mára vonzó lehet a magasan képzett, minõségi magyar munkaerõ,
amely bérszínvonala messze elmarad az európai átlagtól.

Van egy másik izgalmas célcsoport, az ázsiai logisztikai cégek cso-
portja, akik a keletrõl Európába érkezõ hatalmas árumennyiséget keze-
lik. Az észak-európai nagy kikötõvárosok helyett a keleti áru miért ne
érkezhetne Trieszt, Koper vagy Rijeka kikötõin át Nagykanizsára, ahol
a logisztikai központ osztaná szét az Európába induló kamionokra, a
Sármellékrõl induló repülõkre vagy vasúti szerelvényekre? Harmad-
részt lehetséges volna, hogy az Európából délre tartó áru elosztási bá-
zisa legyen a nagykanizsai Logisztikai Központ.

Mindezen elképzeléseknek alapot adhat az a tény, hogy a világ leg-
nagyobb gazdasági társasága, a GE is jól érzi magát a városban, ame-
lyet demonstrálnak építkezései és az itt mûködõ európai logisztikai
központja. (x)

Az Ipari Park és Logisztikai Központ jövõképe



12 Városháza
Értesítjük a város idõs lakóit, hogy április 11-én, kedden 10 órától

12 óráig a Családsegítõ Központ irodájában (Zrínyi M. u. 51.) foga-
dóórát tartunk. Hívjuk mindazokat, akik információkat kérnek, taná-
csot, segítséget várnak.

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Idõsügyi Tanácsa

Fogadóórát tart az Idõsügyi Tanács
Értesítjük tisztelt ügyfeleinket, hogy a Nagykanizsai Okmányiro-

dában 2006. április 10-én a 2006. évi Országgyûlési Választások
miatt az ügyfélfogadás szünetel.

Szünetel az ügyfélfogadás

A pályázat célja: Nagykanizsa Megyei Jogú Város testvérvárosaihoz fû-
zõdõ kapcsolatok fejlesztése, a lakosság és civil szervezetek ez irányú mû-
ködésének támogatása, a szervezetek biztonságos tervezésének elõsegítése. 

A pályázók köre: Civil szervezetek, egyesületek, alapítványok, in-
tézmények, öntevékeny csoportok. 

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 Megyei Jogú Város testvérvá-
rosai – Akkó, Csáktornya, Gleisdorf, Kazanlak, Kovászna, Puchheim,
Salo – valamelyikében mûködõ partnerszervezet aktív együttmûködésé-
vel 2006. július 1. és 2007. június 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. A pályázatok támogatásáról a Közgyûlés Oktatási, Kulturális, Ifjúsá-
gi és Sportbizottsága legkésõbb 2006. június 30-ig dönt. Az elnyert támo-
gatást – testvérvárosonként összesen legfeljebb 250 ezer Ft-ot – részletes
elszámolással, a pályázó nevére kiállított számlákkal igazolt kiadásokra,
legfeljebb az önrész mértékéig biztosítja az alap. A nyertes pályázó a teljes
költségvetés – az önrész és a támogatási összeg–- felhasználásáról köteles
elszámolást, a program elvégzésérõl 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 elbírá-
lásra. A hiányosan beküldött pályázatok érvénytelenek. A határidõ módosítá-
sára és hiánypótlásra nincs mód. A döntésrõl minden pályázó értesítést kap. A
támogatási ígérvényt elnyerõ pályázók jegyzékét 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 MJV Polgármesteri Hivatala, Polgármes-
teri Kabinet 8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. II. emelet 12. Pályázati
adatlapok ezen a címen kaphatók, vagy az önkormányzat internet hon-
lapjáról www.nagykanizsa.hu tölthetõk le. 

Beérkezési (nem postára adási) határidõ: 2006. május 2. 08.00 óra

Testvérvárosi Alap 2006.

Tájékoztatjuk a családokat, hogy a rendszeres gyermekvédelmi tá-
mogatás 2005. december 31-i megszûnését követõen a támogatáshoz
kapcsolódó kedvezményekre (térítési díj kedvezmény, tankönyvtámo-
gatás, egyszeri támogatás) 2006. június 30-ig jogosultak. 2006. július
1. napjától csak abban az esetben vehetik igénybe ezeket a juttatásokat,
ha igénylik a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményt, amelyre a jo-
gosultságot a jegyzõ állapítja meg szociális rászorultság alapján.

Kérjük a korábban gyermekvédelmi támogatásokra jogosult családo-
kat, hogy a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményt MIELÕBB, de leg-
késõbb 2006. június 30-ig igényeljék meg. További információ: Polgár-
mesteri Hivatal Szociális Osztály (Eötvös tér 16.) lehet kérni. 

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény

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

FÉRFI  FFODRÁSZAT
Nagykanizsa, FFõ úút 110. ((Húsáruház uudvarában)

Várom rrégi éés úúj vvendégeimet: ERZSI

Nyitvatartás: HH-KK-PP: 77-113 óóra,  SSz-CCs: 113-119 óóra

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata 2006. április 25-
én Dán Nemzeti Napot szervez. Ez alkalomból a Polgármesteri Hivatal
rajzpályázatot hirdet általános iskolások részére. Téma: kedvenc An-
dersen-mesém. Pályázni A/3-as méretû, tetszõleges technikával készült
képpel lehet, a hátoldalon kérjük feltüntetni a kép címét, a készítõ ne-
vét, életkorát és elérhetõségét. Minden pályázó csak egy pályázatot
nyújthat be. A pályázatok beadási határideje 2006. április 20. 12 óra,
helye: Polgármesteri Kabinet, Erzsébet tér 7. II. em. 12.)

Bõvebb információ a 93/500-709-es telefonszámon kérhetõ. 

2006. április 7-én 9.30-16.30 között az Egészségügy Világnapján
„Az egészségért dolgozunk” címmel az Egészségügyi Alapellátási In-
tézmény, az ÁNTSZ Nagykanizsai-, Letenyei Városi Intézete szervez
programot. Helye:HSMK (Nagykanizsa,  Széchenyi tér 5-9.

Programok:
Szûrõvizsgálatok: 
9.30-16.30 csontsûrûség vizsgálat, koleszterinszint mérés, vércukor-

szint mérés, testzsírmérés, vérnyomásmérés  
13.00-16.00 Légzésfunkciós vizsgálat
Tanácsadások bemutatóval: 
– NORDIC WALKING – Északi Séta (gyaloglás), 
– Táplálkozási tanácsadás dietetikusok részvételével
TESZT kitöltés – a kitöltõk között sorsolás!

Rajzpályázat

Egészségügyi Világnap
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Április 112. sszerda

Április 111. kkedd

Április 113. ccsütörtök

Április 110. hhétfõ

Április 99. vvasárnap

Április 88. sszombat

Április 77. ppéntek

Április 66. ccsütörtök

06:30 Krónika 06:42 Rendben 07:00
Legyen a vendégem: Jókai Anna 17:00
Brill 20 magazin. Vállalkozásról min-
denkinek 18:00 Krónika 18:14 Mese
18:18 Jelkép - református 18:28 Hírösz-
szefoglaló 19:00 Krónika 19:14 K'arc -
Tanár úr kérem, a Csík zenekar, Bánfi
András kiállítása 19:40 Adjuk magun-
kat 19:50 Krónika 20:00 Jövõ 7 - Férfi
kosár 20:15 Rendben 20:30 HÍRHÁLÓ
21:00 Az én országom (16) -  amerikai
filmdráma 23:00 Golf-magazin 23:30
MESTER-emberek 

06:30 Krónika 06:53 K'arc - Tanár úr
kérem, a Csík zenekar, Bánfi András ki-
állítása 07:19  Jelkép - református 07:30
Krónika 07:42 Jövõ 7 - Férfi kosár
07:55 Rendben 08:08 Adjuk magunkat
08:19 Krónika 17:00 Business-Mix ma-
gazin. Vállalkozásról mindenkinek
17:30 Nyugati régió 18:00 Krónika
18:14 Mese 18:18 Jelkép - katolikus
18:28 Hírösszefoglaló 19:00 Krónika
19:14 Országgyûlési képviselõjelöltek
vitája 20:30 HÍRHÁLÓ 20.55  JOG-
ALAP - jogi percek mindenkinek 21:00
Lidércfény - amerikai romantikus drá-
ma 23:00 Maksavízió 23:30 Különjárat 

06:30 Megjöttünk: Laosz 07:00 Megjöt-
tünk: London 07:26 Adjuk magunkat
07:35 Megjöttünk: Párizsban jártunk
08:30 Teleshop 09:30 Grand Prix - au-
tó- és motorsport krónika 10:30 Épi-
Tech - magazin építkezõknek 11:00
Pénzhalász - telefonos nyereményjáték
17:00 Golf-magazin 18:00 Európa pá-
lyaudvarai 8. rész 18:30 Adjuk magun-
kat 18:35 Dogma - amerikai komédia
20:30 HÍRHÁLÓ 21:00 Bencze show
21:30 Kezdetek kezdetén (1. rész) -
amerikai filmdráma 23:30 Különjárat  

06:30 Dogma - amerikai komédia 09:30
Gyógyulj velünk! Magazin betegségrõl,
egészségrõl 10:00 A Krisztus Szeretete
Egyház mûsora 10:30 Infománia - mul-
timédia magazin 11:00 Pénzhalász - te-
lefonos nyereményjáték 17:00 Busi-
ness-Mix magazin. Vállalkozásról min-
denkinek 18:00 Megjöttünk: Rio de Ja-

neiro 18:35 Adjuk magunkat 18:45 Tv
mozi: Rölli a kobold - finn gyerekfilm
20:05 Országgyûlési választás 2006. -
választási információk 20:30 HÍRHÁ-
LÓ 21:00 Maksavízió 21:30 Kezdetek
kezdetén (2. rész) -  amerikai filmdráma
23:30 Bencze show. Beszélgetések hí-
rességekkel 

06:30 Tv mozi 08.00 Adjuk magunkat
08.10 Sajt - válogatás 17:00 Hálózat TV
18:00 Krónika 18:10 Mese 18:15 Jelkép
- adventista 19:00 Krónika 19.10 Jövõ 7
- Választás 2006. 19.25 Jövõ 7 -
Motocross 19.40 Adjuk magunkat 19.50
Krónika 20.00 Dombország 20:30 Há-
lózat TV

06:30 Krónika 06:30 Krónika 06:53 Jö-
võ 7 - Választás 2006. 07:06 Jövõ 7 -
Motocross 07:19 Jelkép - adventista
07:30 Krónika 07:42 Dombország
08:08 Adjuk magunkat 08:19 Krónika
17:00 Hálózat TV 18.00 Krónika 18.10
Mese 18.15 Jelkép - Katolikus 19:00
Krónika 19:13 Házban ház körül 19:40
Adjuk magunkat 19:50 Krónika 20:00
Jövõ 7 - Választás 2006. 20.15 Jövõ 7 -
Motocross 20:30 Hálózat TV 

06:30 Krónika 06:53 Házban ház körül
07:19 Jelkép - katolikus 07:30 Króni-
ka 07:40 Jövõ 7 - Választás 2006.
07:55 Jövõ 7 - Motocross 08:10 Adjuk
magunkat 08:19 Krónika 17:00 Háló-
zat 18:00 Krónika 18:14 Mese 18.21
Jelkép - evangélikus 19:00 Krónika
19:14 Jövõ 7 - Büfé 19:27 Jövõ 7 - Ví-
vás 19:40 Adjuk magunkat 19:50 Kró-
nika 20:01 Házban ház körül 20:30
Hálózat TV

06:30 Krónika 06:53 Jövõ 7 - Büfé
07:06 Jövõ 7 - Vívás 07:19 Jelkép -
adventista 07:30 Krónika 07:42 Ház-
ban ház körül 08:08 Adjuk magunkat
08:19 Krónika 17:00 Hálózat TV
18:00 Krónika 18:14 Mese 18:19 Jel-
kép - református 19:00 Krónika 19:14
K'arc - kuturális magazin 19:40 Adjuk
magunkat 19:50 Krónika  20:01 Jövõ
7 - Büfé 20:14 Jövõ 7 - Vívás 20:30
Hálózat TV

MÛMÛ SS OROR AA
Április 6 – Április 13

Forintalapú személyi kölcsön 1-2 napos elbírálással 
kezes és fedezet nélkül 

AKCIÓ: 0% kezelési költség!
Kölcsön összeg törlesztés költségek futamidõ

500 000 Ft 13 527 Ft 0 Ft 60 hó
1 000 000 Ft 25 666 Ft 0 Ft 60 hó
1 500 000 Ft 36 477 Ft 0 Ft 60 hó

T-Mobile arany- és platinakártyával jövedelemigazolás
nélkül max. 510 000 Ft-os hitelkeret, akár 51 napig kamat-

mentesen! 
Tel.: 30/9949-003, 30/8589-760

T
H

M
: 17,23–25,59 %

-tól

Nagykanizsai Megyei Jogú Város Közgyûlésének Oktatási, Kulturá-
lis Ifjúsági és Sportbizottsága „Civil Alap 2006” címmel pályázatot ír
ki civil szervezetek 2006. évi támogatására.

A pályázat célja: Civil szervezetek, egyesületek, alapítványok
Nagykanizsán, Nagykanizsáért végzett önkéntes, közhasznú munkájá-
nak támogatása. A pályázati keretbõl elsõsorban a projekt jellegû célok
finanszírozása élvez elsõbbséget. A támogatott tevékenység jelentõs
önkéntes munkával valósul meg, ezen a pályázaton nyert forrás az ön-
kéntes munka tárgyi eszközeinek finanszírozására szolgál.

Pályázaton részt vehet: Nagykanizsa Megyei Jogú Város közigazga-
tási területén mûködõ bejegyzett nagykanizsai székhelyû civil szerve-
zet, egyesület, alapítvány. Jogi személyiséggel nem rendelkezõ kö-
zösségek nagykanizsai székhelyû ernyõszervezeteik kezességvállalásá-
val pályázhatnak.

Felosztható keret: 1 000 000 Ft. Benyújtási határidõ: 2006. április 30.
Benyújtás helye és módja: Zárt borítékban, „Civil szervezetek támo-

gatása” jeligével a Polgármesteri Hivatal Polgármesteri Kabinet osztá-
lyán személyesen vagy postán a 8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. II.
emelet 12. ajtó címre feladott küldeménnyel.

Pályázatnak tartalmaznia kell: a hiánytalanul kitöltött pályázati ûr-
lapot, a pályázó nyilvántartásáról szóló igazolás másolatát, igényelt tá-
mogatás összegét, felhasználásának célját és módját, a támogatási
igény részletes költségvetését, indoklását, a pályázó által végzett ön-
kéntes munkavégzés elõrelátható mennyiségét, ennek nyilvántartásá-
nak és ellenõrzésének módját. A pályázat bírálata: a pályázatokat az
Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sportbizottság bírálja el: javaslatot tesz
a közösségi célú alapítványok támogatására a Közgyûlés számára,
dönt az egyéb szervezetek vonatkozásában.

A pályázat elbírálásának szempontjai: A pályázati cél megvalósítása
részben vagy egészben önkormányzati tevékenységet vált ki. Jelentõs ön-
kéntes munka, és/vagy anyagi önrész bevonásán keresztül valósul meg.

Egyéb kikötések: Pályázni 50 ezer és 200 ezer Ft közötti összegre lehet.
Egy pályázó csak egy pályázatot adhat be. Csak 2006. január 1. és de-
cember 31. között megvalósuló célok támogathatók. A támogatást elnyert
szervezet támogatási szerzõdést köt az önkormányzattal, amely alapján
legkésõbb 2007. január 31-ig köteles elszámolni a támogatás felhasználá-
sáról. El nem számolható költségek: Személyi jellegû kifizetések, repre-
zentációs költségek, kommunikációs költségek, üzemanyag és gépjármû-
használat. Hiányosan benyújtott pályázatoknál a hiánypótlást nyolc na-
pon belül be kell nyújtani, különben a pályázat nem kerül elbírálásra. A
pályázati támogatás részletes elszámoláson alapuló utófinanszírozás.

További információk: A pályázat kiírására, benyújtására és elbírálá-
sára vonatkozó további információkat a részletes pályázati felhívás és
a pályázati adatlap tartalmazza, melyek letölthetõek a
www.nagykanizsa.hu honlapról és átvehetõek a Polgármesteri Hivatal
Erzsébet tér 7. szám alatti portáján. További információ kérhetõ a Pol-
gármesteri Hivatal Polgármesteri Kabinet osztályán Gerencsér Tibor-
tól, a gerencsertibor@nagykanizsa.hu e-mail címen, valamint az 500
714-es telefonszámon.

„Civil Alap 2006.”

MAGYMAGYARORSZÁGARORSZÁG
AA MAGYMAGYAROKÉ!AROKÉ!

ZAKÓ LÁSZLÓ
MIÉP-JOBBIK

A HARMADIK ÚT

MI CSAK EGYET ÍGÉRÜNK: RENDET!

Fizetett politikai hirdetés
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Nk-án a belvárosban közel 700
négyzetméter telek, rajta bontható
családi házzal eladó! Társasház építé-
sére is alkalmas, 40 %-a beépíthetõ!
Érd.: 30/227-3294, 30/448-6072
(5759K)

Bacónaki hegyen 900 négyszögöl
területen pince, szõlõ, gyümölcsös el-
adó. 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)

Jankapusztán, Nk-tól 12 km-re ,
széles telekkel, családi ház, hétvégi
ház eladó. Érd.: 30-272-5400 (5838K)

Homokkomáromi hegyen 300
négyszögöl szõlõ pincével, teljes fel-
szereléssel, 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)

Galamboki Rigóhegyen 700 négy-
szögöl telek házzal, pincével, mellék-
épületekkel, szõlõ, gyümölcsössel,
teljes felszereléssel eladó. Érd.: 93-
320-770, 30/276-3148 (5846K)

Nk-án Platánsor 9., III. emeleten,
49 m2-es kétszobás + pince, egyedi
fûtéses, vízórás lakás eladó. Irányár:
6,3 millió Ft. Érd.: 20/961-0821,
30/989-6887 (5847K)

Elcserélném hahóti családi háza-
mat nagykanizsaira, önkormányzati is
érdekel. Érd.: 20/593-7654 (5848K)

Csengery úton kétszobás, egyedi
fûtéses, bútorozott lakás hosszú távra
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, kony-
ha + étkezõs, egyedi fûtéses, búto-
rozott lakás: 35.000 Ft + rezsi,
hosszú távra kiadó. Egy havi kau-
ció szükséges! Érd.: 30/395-1045
(5818K)

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

Bérelnék Nk-án vagy környékén
100 m2 mûvelt területet konyhakert
céljából. Tel.: 06-30-388-9040
(5849K)

20.000 Ft-ért eladó egy Trabant
kombi: 1986-os, mûködõképes, korá-
nak megfelelõ állapotban, lejárt mû-
szakival. Extrák: tetõcsomagtartó,
sportkormány, új gumik és új akku-
mulátor. Érd.: 20-3327-927 (5825K)

Mozgáskorlátozott vagy látás-hal-
lás fogyatékos nénit, bácsit ápolnék.
Tel.: 30/270-8592 (5833K)

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

Fenyõgallyat vásárolok, tisztítást
is vállalok! Tel.: 30-542-8757
(5850K)

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

Vállaljuk: új síremlékek készíté-
sét, betûvésést, régi sírok tisztítását,
felújítását számlára is. Érd.: Hor-
váth Zoltán, vállalkozó. Nagykani-
zsa, 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)

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

APRÓHIRDETÉS

Hirdetés
HEVESI SÁNDOR MÛVELÕDÉSI KÖZPONT HEVESI SÁNDOR MÛVELÕDÉSI KÖZPONT 

Széchenyi tér 5 – 9. Tel.:  311– 468, 
e-mail: nk.hsmk@chello.hu Jegyárusítás: 14 – 18 óráig

Április 7. 16.30 óra
Tavaszi Mûvészeti Fesztivál

FENYVES MÁRK 
vizuális mûvész kiállítása

Megtekinthetõ: április 20-ig
Április 8. 18 óra

A PREMIER TÁNCKLUB
GÁLAMÛSORA
Belépõdíj: 400 Ft

Április 11. 18.30 óra
VILÁGJÁRÓK KLUBJA –

KORZIKA - úti beszámoló
Elõadó: Böröcz Zsolt

Április 11. 19 óra
Tavaszi Mûvészeti Fesztivál

AZ ARS RENATA
EGYÜTTES ÉS ZÁDORI
MÁRIA Liszt-díjas Kiváló

Mûvész mûsora. 
Belépõdíj: 700 Ft

Április 13. 14 óra
HÚSVÉTI NÉPI

JÁTSZÓHÁZ
Húsvéti népszokások

közremûködnek a Pipitér
Óvoda nagycsoportosai

Vállalkozói ccsarnok 
az IIpari PParkban!

2006. õõszi áátadással vvállalkozói
csarnok éépül aaz IIpari PParkban.

AA ccssaarrnnookkbbaann kküüllöönnbböözzõõ mméérreettûû 
eeggyyssééggeekk vváássáárroollhhaattóókk!!

ÉÉrrddeekkllõõddnnii:: 
Nagykanizsa RRégió IIpari PPark éés LLogisztikai KKözpont KKft.
8800 Nagykanizsa, Garay u. 21.
Telefon: (+36 93) 310-256, 
mobil: (+36 20) 225-9616
E-mail: ippark@nagykanizsa.hu

Fizetett politikai hirdetés
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A Zsigmondy torna-
csarnokban ren-
dezték meg a lábtoll-
labda országos rang-
lista verseny máso-
dik fordulóját csapat
és páros kategóriá-
ban. A zemplénes já-
tékosok a várakozás-
nak megfelelõen
minden számban itt-
hon tartották az

aranyérmeket. A legnagyobb örömet a férfi csapatgyõzelem okozta:
Barócsi Andor vezényletével legyõzték a felnõtt élmezõnyt. Örömteli
volt az új felállású férfi kettõs gyõzelme: Hartai Attila Balikó Atti-
lával is a csúcsra ért. A nõi mezõnyben is taroltak a kanizsai lányok. 

Kanizsai eredmények:  Nõi páros (18 induló): 1. Budavölgyi Ve-
ronika, Gozdán Ágota ZDSE, 7. Fazekas Erika, Hollender Laura,
Szepetnek SE, 8. Göncz Annamária, Végh Dóra ZDSE, 9. Rencz
Renáta, Szappanos Klaudia Szepetnek SE, 10. Kiss Katalin, Molnár
Beáta, Szepetnek SE, 11. Laskiné Spingár Éva Szepetnek SE. Nõi
csapat (10): 1. ZDSE Budavölgyi Veronika, Gozdán Ágota, Göncz
Annamária, Végh Dóra, 5-10. Szepetnek SE. Férfi páros (32): 1.
Balikó Attila, Hartai Attila ZDSE, 8. Barócsi Andor, Csizmadia Ta-
más ZDSE, 11. Arany Bálint, Huszár Emil ZDSE, 19. Lukács Bene-
dek, Shulcz András ZDSE, 24. Budavölgyi Bálint, Farkas Balázs
ZDSE. Férfi csapat (19): 1. ZDSE 1. Balikó Attila, Barócsi Andor,
Csizmadia Tamás, Hartai Attila, 10. ZDSE 2. Arany Bálint, Huszár
Emil, Lukács Benedek ZDSE, 18. ZDSE 3. Budavölgyi Bálint, Far-
kas Balázs, Shulcz András. 

Lábtoll-Alfa Top Sport Kupa
Az Európai Sport Hagyományõrzõ Egyesület sok sikeres rendez-

vényt bonyolított le az elmúlt évben, s a rendezvények sora az idei év-
ben is folytatódik. Március idusán az egyesület tagjai közel ezer kilo-
métert utaztak, s számos sporttörténeti emlékhelyet meglátogattak. A
kirándulás céljáról, tapasztalatairól Kis János elnököt kérdeztük. 

– Kaposváros kezdtünk, ott megnéztük a Sportmúzeumot. A három-
négy szobából álló épületegyüttesben szép és gazdag anyag került kiállí-
tásra. Sajátos hangulatot adott a kirándulásnak a nemrégiben elhunyt
Bene Ferenc emléke, hamarosan berendezésre kerül ott egy önálló em-
léksarok.  Ezt követõen mentünk át Szegedre, ott is kialakulóban van
már a sportmúzeum. Egy ottani barátunk mutatta be a helyet, és a leen-
dõ múzeumban kiállításra kerülõ tárgyakat. Ezt követõen megnéztük a
sportcsarnokot. Innen átmentünk Palicsra.

– A sporttörténetet kevésbé ismerõk számára mirõl híres ez a hely?
– Ez a hely arról híres, hogy 1880-ban Vermes Lajos ott rendezett elõ-

ször olimpiai mintára versenyjátékokat. Közel tíz éve már, hogy az egy-
kori vermesi hagyományokat újjáélesztették, és ismét vannak ott látvá-
nyos és érdekes sportrendezvények. Mostanra több tízezres látogatókö-
zönséget vonzanak. Palicson a látogatás alkalmával megkoszorúztuk
Vermes Lajos emlékszobrát. A következõ napon elmentünk Budapestre,
ahol megkoszorúztuk dr. Mezõ Ferenc sírját, voltunk a Szépmûvészeti
Múzeumban és a Mûcsarnokban is. Együttmûködési nyilatkozatokat és
szerzõdéseket írtunk alá a dr. Csanádi Árpád Olimpiai Baráti Körrel. 

– Hány száz kilométert tettek meg ezekben a napokban? 
– Nem számoltuk, de közel ezret.
– Mi lesz a következõ rendezvényük?
– A következõ programunk április 22-én Letenye-Dobronak nemzet-

közi sporttörténeti konferencia a Közép-Európai Sportakadémia kere-
tében, amelyre számos országból várunk nemzetközi hírû elõadókat.

Sportmúzeum mustra
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