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GÖNDÖR-KÖSZÖNET
Göndör István, a Magyar Szocialista Párt

országgyûlési képviselõjelöltje sajtótájékozta-
tóján köszönetét nyilvánította ki a választó-
polgároknak, illetve a szavazatszámláló bi-
zottságokban tevékenykedõknek. Göndör Ist-
ván kiemelte: ezen a választáson kevesebben
szavaztak, mint négy évvel ezelõtt, azonban
így is többen tették le voksukat az MSZP
mellett, mint akkor. A jelölt leszögezte: a vá-
lasztók a város fejlesztését támogatták, mert
„hisznek abban, hogy Nagykanizsa a fejlesz-
tésekbõl épül, a nemekbõl, populista sajtótá-
jékoztatókból, pesszimizmusból nem lesz sem
munkahely, sem jobb élet.” Leszögezte: büsz-
ke arra, hogy a kispártok mindig az MSZP-
SZDSZ kormányzása alatt kapnak erõre.

INTERMAP

A Zsigmondy Vilmos és Széchenyi István
Szakképzõ Iskola valamint az InterMap Tér-
informatikai Tanácsadó Iroda megállapodást
kötött az oktatás és a vállalkozói szféra
együttmûködésében rejlõ kölcsönös elõnyök
és lehetõségek kihasználása érdekében. A
megállapodás értelmében az InterMap hatmil-
lió forint értékben térinformatikai és önkor-
mányzati szoftverekkel látja el az iskolát. Az
együttmûködés kapcsán az iskola olyan gya-
korlati szakmai háttérhez juthat, s olyan vég-
zett szakemberek kerülhetnek ki a munkaerõ
piacra, akik a megszerzett elméleti tudás mel-
lett a Magyarországon önkormányzati és vál-
lalati körökben egyaránt elterjedt térinforma-
tikai szoftverek használatában jártasságot sze-
rezhetnek – mondta el a szerzõdés aláírása
kapcsán Antalics Dezsõ, az iskola igazgatóhe-
lyettese. 

BOR- ÉS POGÁCSAVERSENY 
A VOKE Kodály Zoltán Mûvelõdési Ház-

ban mûködõ Vasutas Nyugdíjas Klub rendezte

meg a hagyományos Bor- és Pogácsaversenyt.
Mivel tavaly Látóhegyet és a Szentgyörgyvári
hegyet elverte a jég, a korábbi évekhez viszo-
nyítva kevesebb, összesen 19 üveg bort vizs-
gált be a szakavatott zsûri: Horváth Miklós,
Tóth Bõsze János és Kupó József agrármér-
nök. Aranyérmes lett: Csótár Géza, Tóth Fe-
renc. Ezüstérmet kapott Balogh István, Tóth
Ferenc, Zsoldos Gyula. Bronzérmet érdemelt
ki Virág Endre, Neubauer László, Kócza Fe-
renc, Németh József, Kolonics István, Hege-
dûs Józsefné. A pogácsaversenyre 12 fajta po-
gácsával neveztek be a hölgyek. I. díjat kapott:
Györkös Albertné tepertõs, II. díjat: Pál
Józsefné tepertõs-kolbászos, III. díjat: Balogh
Istvánné sajtos-szalonnás pogácsája. A többi
versenyzõ oklevet kapott.

A KÖLTÉSZET ÜNNEPÉN
Utoljára hangzott el a 2006-os Tavaszi Mû-

vészeti Fesztivál szignálja április 11-én a
HSMK-ban. Az Ars Renata Együttes és a
nagykanizsai származású Zádori Mária opera-
énekes, Liszt-díjas kiváló mûvész adott
zárókoncertet. Az énekegyüttes mûsorában ne-
ves 16-17. századi olasz és francia költõk és
zeneszerzõk mûvei, valamint Virágh László
Balassi-madrigáljai hangzottak el. 

KORZIKÁRÓL
Régóta izgatta a világjáró hírében álló

Böröcz Zsolt pedagógust Korzika, mely az

ókori görögök mondása szerint az egyik leg-
szebb hely a világon. A Földközi-tenger nyu-
gati központjában található sziget olyan, mint
egy kis kontinens. Egy Bács-Kiskun megyé-
nyi terület gyönyörû hegyekkel, fantasztikus
tengerparttal és rengeteg látnivalóval.
Paradicsomi táj vad folyókkal, hatalmas sza-
kadékokkal, vízesésekkel. A pedagógus évek
óta kacérkodott a gondolattal, hogy megláto-
gatja a vidéket. Egy utazási iroda szervezésé-
ben tavaly nyáron eljutott Korzikára, ahol fe-
lejthetetlen két hetet töltött el két barátjával és
a kislányával. Bejárták az egész szigetet, az
élményeit, a látnivalókat 300 dián keresztül
osztotta meg az érdeklõdõkkel a HSMK Vi-
lágjárók Klubja rendezvényén.

FORDÍTOTT NAP ÉS KONCERT

Fordított napot szervezett a Farkas Ferenc
Zene- és Aranymetszés Mûvészeti Iskola di-
ákönkormányzata, amelynek keretében tréfás
vetélkedõt rendeztek az iskola hangverseny-
termében. A program a Bartók Béla Zenemû-
vészeti Szakközépiskola növendékeinek szer-
zõi estjével zárult. 

A PANELPROGRAM AKTUALITÁSAI 
Göndör István országgyûlési képviselõje-

lölt sajtótájékoztatóján felsorolta azokat az
alapvetõ változásokat, amelyek a Munka,
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Otthon, Család hármas területen tett a kor-
mány. A panelprogram arról szól – hangsú-
lyozta, hogy a panel lakásban élõk pályázatot
nyújthatnak be a lakásuk felújítására. Ehhez a
lakosságnak kell az elsõ lépést megtenni,
kezdeményezni a felújítási igényt. A lakók
helyett ezt nem teheti meg más – hangsúlyoz-
ta.  Az ösztönzés érdekében született a Panel
plusz hitel program, mellyel az egyharmadnyi
önrészt kedvezményes kamatozású hitellel le-
het kiváltani. A nagyon alacsony jövedelmû
családok esetében a kamattörlesztést is az ál-
lami költségvetés vállalja magára. Jelenleg
több mint 1800 lakás pályázatát fogadta már
be az önkormányzat. A december 30-ig be-
nyújtott pályázatok közül az április 5-i állapot
szerint már 663 lakás pályázata nyert. Ebben
olyan tömbök szerepelnek mint a Bartók Béla
utca, a Kazanlak körút, az Erdész és a Rózsa
utca. Az összes felújítás költsége meghaladja
a 350 millió forintot. A város újabb program
indítását tervezi. A pályázatokról a májusi ön-
kormányzati ülésen újra tárgyalnak.

HÚSVÉTI SZÍNHÁZ

Húsvéti színház címmel, színes mûsorral
várták a gyerekek a nyuszit és a vendégeket
a Magyar Vöröskereszt Családok Átmeneti
Otthonába. A nyuszi idõben megérkezett, a
kedves mûsor után 28 gyermek kapott aján-
dékot a Vöröskereszt jóvoltából. 

MDF: „BELÁTÁSUK SZERINT!”
Kisgyura János, a Magyar Demokrata Fó-

rum országgyûlési képviselõjelöltje sajtótájé-
koztatóján megköszönte a választópolgárok
támogatását, a reá adott 1258 szavazatot. A
választások második fordulója kapcsán arra
kérte választóit, éljenek demokrácia adta jo-
gukkal, voksoljanak legjobb belátásuk szerint.
Kisgyura János megjegyezte azt is, hogy
Nagykanizsán az MDF volt az egyetlen párt,
amely betartva az elõírásokat csak farostle-
mezre ragasztott plakátokat helyezett ki, el-
lentétben másokkal, akik a kandeláberekre is
felragasztották propaganda-anyagaikat. A
képviselõjelölt jelezte: kíváncsian várják,
lesz-e következménye a történteknek?

A VÁLASZTÁSOKRÓL
A választásokról tartott sajtótájékoztatót Lit-

ter Nándor polgármester és Röst János alpol-
gármester. Litter Nándor megköszönte a lakos-

ság aktivitását, az április 9-ei választáson való
részvételét, a hivatalban dolgozók és a válasz-
tási bizottságok munkáját. Zökkenõmentesen
zajlott le Nagykanizsán a választás elsõ for-
dulója. Kérte a lakosságot, hogy továbbra is a
nyugalom és a béke jellemezze a második for-
dulót is. A nagykanizsaiak és a térségben élõk
a négy év fejlõdésére szavaztak, hiszen jelen-
tõs, 8,5 milliárdos fejlesztések valósultak meg.
Úgy gondolja, a Fidesz jelöltjének végre elõ
kellene állni a programjával, mert nem tartható
az, hogy mindent kritizálnak,  presztízs beruhá-
zásoknak nevezve azokat a fejlesztéseket, me-
lyek megvalósulását régóta várta a város. Röst
János alpolgármester elmondta: Cseresnyés
Péternek a helyi közéletben példát kellene mu-
tatnia, hiszen eddigi munkássága során akár
költségvetést tárgyaltak, akár jelentõsebb fej-
lesztéseket, kizárólag negatív magatartását ta-
pasztalták meg.

BARTIS FERENC ELÕADÁSA
A Rajnai Miklós által szervezett A minden-

séggel mérd magad címû mûvelõdéstörténeti
elõadássorozat vendége Bartis Ferenc író-köl-
tõ, drámaíró, publicista, a több, mint egymillió
tagot számláló Összmagyar Testület alapító el-
nöke volt. Bartis Ferenc gyakran jár Nagykani-
zsára, rendszeres résztvevõje és szónoka a
Nagy-Magyarország  Emlékmûnél tartott tria-
noni megemlékezéseknek. Az elõadó Magyar,
szavad világ értse, Anyanyelvünk létünk vére
címmel az összmagyarság eszméjérõl beszélt
ezúttal. Az Összmagyar Eszme – Megmaradá-
sunk Módszertana címû könyve alapján többek
között kifejtette, mi származik abból, ha valaki
tehetségtelen, ám akarnok, nagyravágyó! A má-
sik fontos gondolatát így összegezte: egyetlen

diktátor sem tudna hatalmaskodni, ha alattvalói
nem teljesítenék a parancsokat. Elõadásának
második részében a székely-magyar író bemu-
tatta az Arccal a falnak címû legújabb kötetét.

VALLOMÁSOK

A Honvéd Kaszinó Tükörtermében Vallo-
mások címmel került sor Zalán Barbara önál-
ló irodalmi estjére. A fajsúlyos, mondanivaló-
val terhes költemények sorát egy-egy zenés
feldolgozás szakította félbe, amelyben Czupi
Veronika és Farkas Tibor mûködtek közre. 

HÚSVÉTI ADOMÁNYOK
Az Aranyfény Civil egyesület tagjai újabb

jótékonysági adománynapot szerveztek a He-
vesi ABC parkolójában. A ruha és ételosztá-
son kívül lehetõség volt a résztvevõkkel a
beszélgetni, ismerkedni. Az adománynapon
400-500 kg ruhát és 100-120 adag ételt osz-
tottak ki, valamint a szervezet két nyuszinak
öltözött aktivistája több kosár édességgel ked-
veskedett a gyermekeknek. 

TÛZ A ZEMPLÉNBEN
Tûzesethez riasztották a tûzoltókat vasárnap

délután a Zemplén Gyõzõ utcába. A tömbház
9. emeletén keletkezett tûz az elsõdleges vizs-
gálatok szerint a teraszon lobbant lángra, ame-
lyet a lakásban felügyelet nélkül hagyott há-
rom gyermek csak azért nem észlelt, mert a
másik szobában voltak. Az anyagi kár jelen-
tõs, szerencsére személyi sérülés nem történt. 

április 13.
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Ludmilla Baitsaeva fe-
hérorosz tûzzománc-
mûvész kiállítása nyílt
meg a közelmúltban a
Trend Art Galériában.
Az alkotót Wilheim Gá-
bor és Del-Fabró Mik-
lós, a mûvész képviselõ-
je mutatta be a szép
számban megjelent tár-
latlátogatónak. 

A kiállítás május 6-áig
tekinthetõ meg.

április 14.

április 15.

április 16.



BÖRÖCZ ZOLTÁN: „SZAVAZZANAK
GÖNDÖR ISTVÁNRA!”

A Magyar Szocialista Párt helyi szervezeté-
nek vezetõi, Böröcz Zoltán elnök, dr. Fodor
Csaba a megyei szervezet alelnöke, Molnár
András, a helyi szervezet alelnöke sajtótájé-
koztatón értékelte az országgyûlési választá-
sok elsõ fordulójában elért eredményt. Böröcz
Zoltán arra kérte a kanizsai polgárokat, hogy
menjenek el szavazni április 23-án, és szava-
zataikkal támogassák Göndör Istvánt, az
MSZP nagykanizsai országgyûlési képvise-
lõjelöltjét, s ezzel tegyék lehetõvé a második
Gyurcsány-kormány megalakulását. Dr. Fodor
Csaba hozzátette: a választások elsõ fordulója
igazolta: a választók többsége szerint Göndör
István méltó a térség parlamenti képviseletére.
„JOBBAK VAGYUNK, MINT NÉGY ÉVE”

Sajtótájékoztatón értékelte az országgyûlési
választások elsõ fordulójában elért koalíciós
eredményt a Szabad Demokraták Szövetsége
helyi szervezetének alelnöke, Röst János, vala-
mint Halász Gyula ügyvivõ. Halász Gyula
elöljáróban leszögezte: az SZDSZ a 2002-es
választásokhoz képest országos és megyei
szinten is eredményesebben szerepelt. Röst Já-
nos kijelentette: bízik abban, hogy a második
forduló után ismét kormánypárti képviselõje
lesz Nagykanizsának. Ennek az a feltétele,
hogy a választópolgárok jöjjenek el voksolni,
és minél többen támogassák Göndör Istvánt. 

Április 25-én 18 órakor a Honvéd Kasz-
inóban láthatják G. Feydeau: Aludj el! címû
bohózatát a Honvéd Kaszinó Szinját-
szókörének elõadásában. Az ifjúsági elõadás
április 26-án 15 órakor kerül színre.

4 Krónika – Választás

A Zala megyei 2. számú Országgyûlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság 2006. áp-
rilis 10-én megállapította a 2006. évi országgyûlési képviselõválasztás 1. fordulójának Zala
megyei 02. számú egyéni választókerületi eredményét. A jelöltekre leadott érvényes szavaza-
tok száma: 32.233 db

Jelölt neve Jelölõ szervezet(ek) Kapott érvényes szavazatok száma, %
Cseresnyés Péter FIDESZ – Magyar Polgári Szövetség

KERESZTÉNYDEMOKRATA  NÉPPÁRT 12.915 40,07 %
Göndör István MAGYAR  SZOCIALISTA  PÁRT 14.789 45,88 %
Kisgyura János András MAGYAR  DEMOKRATA  FÓRUM 1.258 3,90 %
Koller László István KERESZTÉNYDEMOKRATAPÁRT –

KERESZTÉNYSZOCIÁLIS  CENTRUM ÖSSZEFOGÁS 68 0,21%
Kovács Kálmán SZABAD  DEMOKRATÁK  SZÖVETSÉGE 

–  A  MAGYAR  LIBERÁLIS  PÁRT 2.341 7,26 %
Sütõ János Zoltán MCF  ROMA  ÖSSZEFOGÁS  PÁRT 81 0,25 %
Zakó László MIÉP – Jobbik a Harmadik Út 781 2,42 %
A Zala megyei 02. számú egyéni választókerületben a választás I. fordulójában a választópol-
gárok több, mint fele (67,16%) szavazott (a választási forduló érvényes volt), de egy jelölt sem
kapta meg az érvényes szavazatoknak több mint felét (eredménytelen választási forduló), így a
választókerületben második fordulót kell tartani.

A második választási fordulóban
a) azok a jelöltek indulhatnak, akik az elsõ fordulóban az érvényes szavazatoknak legalább ti-
zenöt százalékát megkapták; ha nincs legalább három ilyen jelölt, akkor az elsõ fordulóban a
legtöbb szavazatot elért három jelölt; ha a jelöltek közül bármelyikük idõközben visszalép, he-
lyébe másik jelölt nem léphet;
b) képviselõ az a jelölt lesz, aki a legtöbb érvényes szavazatot kapta, feltéve, hogy a szavazá-
son a választókerület választópolgárainak több mint az egynegyede szavazott.
Az országgyûlési képviselõk választásáról szóló 1989. évi XXXIV. törvény alapján a választá-
sok második fordulóján a következõ jelöltek indulhatnak:

Cseresnyés Péter FIDESZ – Magyar Polgári Szövetség, 
KERESZTÉNYDEMOKRATA  NÉPPÁRT

Göndör István MAGYAR  SZOCIALISTA  PÁRT

Országgyûlési Egyéni Választókerületi Választási Iroda

Választási eredmények

Tájékoztatás a 2006. évi országgyûlési
képviselõválasztás 1. fordulójának Zala
megyei területi és 2. számú egyéni választó-
kerületi választási eredményével szemben
benyújtott jogorvoslatok elbírálásáról

* * *
A Zala Megyei Területi Választási Bizott-

ság dr. Kolonics Bálint által a nagykanizsai
13. számú szavazókör 3/2006. (IV. 09.) szá-
mú határozata, a 13. számú szavazókör sza-
vazatszámláló bizottságának egyéni választó-
kerületi szavazóköri eredményt megállapító
és a 2. számú Országgyûlési Egyéni Válasz-
tókerületi Választási Bizottság (székhelye:
Nagykanizsa) országgyûlési egyéni választó-
kerületi eredményt megállapító döntése ellen
benyújtott fellebbezés tárgyában a következõ
19/2006. (04. 11.) számú határozatot hozta:

A Zala Megyei Területi Választási Bizottság
a nagykanizsai 13. szavazókör szavazatszám-
láló bizottsága által megállapított szavazóköri
eredményt és ezáltal a 2. számú Országgyûlési
Egyéni Választókerületi Választási Bizottság
által megállapított egyéni választókerületi vá-
lasztási eredményt helybenhagyta.

A Területi Választási Bizottság fenti dön-
tése ellen benyújtott bírósági felülvizsgálati
kérelmet a Zala Megyei Bíróság 2006. április
13-án elbírálta és a Zala Megyei Területi Vá-
lasztási Bizottság döntését helybenhagyta.

Az Országos Választási Bizottság Dr.
Kolonics Bálint által a Zala Megyei Területi
Választási Bizottság 2006. évi országgyûlési
képviselõválasztás elsõ fordulójának Zala
megyei területi eredményét megállapító
döntése ellen benyújtott fellebbezése tárgyá-
ban a következõ határozatot hozta:

Az Országos Választási Bizottság a fel-
lebbezést elutasította és a Zala Megyei Terü-
leti Választási Bizottság területi választási
eredményt megállapító döntését helyben-
hagyta. Az Országos Választási Bizottság
idézett döntésével szemben a fellebbezõ a
Legfelsõbb Bírósághoz fordult, a jogorvosla-
tot elbíráló fórum az OVB döntését helyben-
hagyta. A jogorvoslati eljárás befejezõdött,
így a Zala megyei 02. számú OEVK 1. for-
dulós választási eredménye jogerõs.

Országgyûlési Egyéni Választókerületi 
Választási Iroda

Elõzetes

április 18.
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A legfrissebb munkavédelmi jogszabály-változá-
sokról tartott fórumot a közelmúltban vállalkozók
számára Déri Miklós munkavédelmi szakértõ a
Nagykanizsai Kereskedelmi és Iparkamara
szervezésében.

– A jogszabályok a munkavédelem területén is fo-
lyamatosan változnak, újra meg újra értelmezni kell
a módosításokat. A legtöbb probléma egyébként pont
a téves értelmezésben gyökerezik – mondta Déri
Miklós munkavédelmi szakértõ. – A munkaeszközök
kialakításának és üzemeltetésének van egy európai
uniós harmonizált irányelve. Ez többek közt megha-
tározza, hogy minden munkaeszköznek – függetlenül
attól, hogy mikor gyártották – meg kell felelnie egy
minimális biztonsági elõírásnak. Most lépett hatály-
ba egy nagyon fontos intézkedés, mely szerint az
érintésvédelmet idõközönként ellenõrizni kell: kom-
munális és lakóépületek esetében hatévenként, ha
pedig munkahelynek minõsül, akkor háromévenként
szabványossági felülvizsgálatot kell végrehajtani.
Még egy újdonság: szervezeti átalakítás történt a
munkavédelmi rendszerben, január elsejétõl meg-
szûntek az Országos Munkabiztonsági és Munkaügyi
Fõfelügyelõség megyei felügyelõségei, különvált a
munkabiztonsági, illetve a munkaügyi ellenõrzés.
Szombathely központtal létrejött a Nyugat-dunántúli
Munkaügyi Felügyelõség és a Nyugat-dunántúli
Munkabiztonsági Felügyelõség.

– A hatékonyság növelése érdekében volt szük-
ség ezekre a lépésekre?

– Az egyik cél az volt, hogy a feketemunkát minél na-
gyobb hatékonysággal számolják fel. A munkabizton-
ság esetében pedig arról volt szó, hogy egységes legyen
a súlyos veszélyeztetés jogi megítélése. A munkavédel-
mi törvény nem úgy fogalmazza meg a súlyos veszé-
lyeztetés mibenlétét, mint ahogy azt a köznapi ember
gondolja. Mondok egy példát: vegyünk egy konyhai ke-
verõgépet, amelyen védõburkolatnak kell lennie. A bur-
kolat villamosan reteszelt, azaz ha kinyitom, akkor a
gépnek meg kell állnia. Ha nem áll meg, akkor az sú-
lyos veszélyeztetésnek minõsül, még akkor is, ha a bur-
kolat a tevékenység közben rajta van a munkaeszközön.
Mondok egy másikat: az építõiparban, akinek nincs
meg az elõzetes munkaalkalmassági vizsgálata, ez a
súlyos veszélyeztetés körébe tartozik.

– Mi a helyzet Zalában a munkabiztonsági elõírá-
sok betartásával kapcsolatban?

– Csak a saját tapasztalataimat oszthatom meg
Önnel: úgy látom,  a munkabiztonsági elõírásokat a
legkevésbé az építkezéseken tartják be, gyakran a
minimális biztonságra sem ügyelnek. Pedig az egyé-
ni védõeszközök nem kerülnek sokba, de van, aki ezt
is igyekszik megspórolni. Azt szoktam mondani, in-
kább fizessenek most a védõeszközökért, mint késõbb
az Országos Egészségbiztosítási Pénztárnak…

( -ha-)

Terítéken a munkabiztonság

Az Olajos Szeniorok Hagyományápoló Kö-
re márciusi összejövetelén részleteket láthat-
tak a 2002 õszén Ukrajnában forgatott Olaj,
Olaj, Olaj címû dokumentum filmbõl, mely
az orenburgi gázvezetéképítés magyarok szá-
mára kijelölt Huszttól Guszjátyinig tartó sza-
kaszát mutatja be. A forgatócsoportot Placskó
József, a magyar vállalkozás elsõszámú veze-
tõje kalauzolta a helyszínen. A felvételeken
megelevenednek azok a helyszínek és esemé-
nyek, amelyekrõl a gázmérnök a 2005-ben
megjelent, Volt egyszer egy Orenburg (egy
gázvezetéképítés eddig ismeretlen körülmé-
nyei) címû könyvében is olvashatunk. 

A filmvetítés elõtt Kóthy Judit elmondta:
Topits Judit kolléganõjével együtt a filmsoro-
zat készítõi több mint 10 éve foglalkoztak a
magyar kõolajipar regényes történetével,
melynek egyik része az Olaj, Olaj, Olaj, címû
dokumentumfilm sorozat. Bemutatását jövõ-
re, a magyar szénhidrogén-bányászat 70 éves
évfordulójára tervezik, több helyszínen, szak-
mai közönség elõtt. A most még munka alatt
lévõ három, egyenként közel egy órás filmek
1957-tõl a ‘80-as évek közepéig tartó idõsza-
kot ölelik fel. Az 1960-70-es évek az a kor-
szak, amikor komoly, nagy jelentõséggel bíró
energiapolitikai döntéseket hoztak az ország-
ban. Így szövõdik történetükbe a szovjet-ma-

gyar kapcsolatok és a távvezeték építések té-
mája. A filmet úgy szerkesztik, hogy ne csak
a szakemberek, hanem a nagyközönség szá-
mára is érthetõ, érdekes, és követhetõ legyen,
hiszen többek között az a céljuk, hogy a mér-
nöki tudományokra felhívják a figyelmet. A
25 perces filmvetítést követõen Placskó Jó-
zsefhez intéztek kérdéseket a jelenlévõk.

– Magyarország orenburgi vállalkozásáról
sok kritizáló véleményt hallhattunk, olvashat-
tunk korábban. A sajtó általában a negatív
tartalmakat karolta fel, és az idõ múlásával
sem tárt a közönség elé tárgyilagos összegzést
– olvashatjuk Placskó József volt egyszer egy
Orenburg címû könyvének ajánlójában, Zsen-
gellér Istvántól, az OKGT egykori vezérigaz-
gatójától. Ma már nyilvánvaló, hogy az Oren-
burgi Gázvezeték Rendszer építésében való
részvételünkkel vált lehetõvé gazdaságunk
számára a leginkább környezetbarát és leg-
gazdaságosabban felhasználható energiahor-
dozó nagyarányú igénybevétele. A földgázim-
port növelése pótolta a hazai szénhidrogén
termelés csökkenését, módot adott kõolaj fel-
dolgozó kapacitásaink korszerûsítésére, villa-
mos erõmûveink fûtõolaj felhasználásának
visszaszorítására, a lakosság földgázellátásá-
nak látványos bõvítésére. 

– Az orenburgi vezeték építésének leírása

rendkívül figyelemre méltó írásmû. Európai,
világléptékû vállalkozás, különleges mûszaki
igényességû munka az 1420 milliméter átmé-
rõjû és 2750 kilométer hosszú gázvezeték, va-
lamint az erõmûnyi teljesítményt faló komp-
resszor állomások, kiszolgáló és kapcsolódó
létesítmények építése – írja az elõszóban Tóth
János, a kiadó Magyar Olajipari Múzeum
igazgatója. A munkálatok befejezése (1980)
után számos hír, szóbeszéd szólt arról, hogy
embertelen körülmények között dolgoztak az
építkezésen, sokan megbetegedtek és többen
meghaltak a dolgozók közül. 

Placskó József minden helyszínen járt a
magyar határtól Orenburgig, minden munka-
folyamatot ismert és irányított is. Õ az egyik
leghitelesebb ember, aki elmondhatja a való-
ságot, megcáfolhatja a rémhíreket. A szerzõ
gázmérnökként, vezetõként jelentõs szakmai
tapasztalatra tett szert Zalában, majd Buda-
pesten az OKGT-ben. Már mint elismert
szakembert bízták meg a nagy vállalkozás
magyar szakaszának irányításával. Vezetésé-
vel mindvégig jelesre vizsgáztak a magyar
építõk. Igazi elismerés az volt számára, hogy
1987-2001-ig egy amerikai olajipari cég al-
kalmazottjaként kamatoztatta tovább szakmai
tapasztalatait. 

B. Zs.

Volt egyszer egy Orenburg

Állásbörze
A Zala Megyei Munkaügyi Köz-

pont nagykanizsai kirendeltsége
nagy érdeklõdés mellett rendezte
meg a HSMK-ban tavaszi állásbör-
zéjét. A tavalyinál lényegesen több
állásajánlat között válogathattak a
munkát keresõk.  A 38 munkáltató
mintegy 500 ajánlattal volt jelen.
Negyven százalékban az úgyneve-
zett szezonális munkásoknak kínál-
tak állást az idegenforgalom, a ven-
déglátás területén. Ugyanilyen
arányban kerestek betanított mun-
kát végzõket is. Az ajánlatok ki-
sebb szeletét képviselték a szemé-
lyi szolgáltatások és a kis vállalko-
zások 1-2 fõs munkaerõigényei.
Kanizsa hagyományos szakterülete
a gépgyártás: a Rotary, a Gázgép
Rt. hogy megfelelõen képzett szak-
emberekhez jusson, saját képzés-
ben oktatja leendõ munkatársait. 

Nagykanizsán és környékén je-
lenleg 4.523-an szerepelnek regiszt-
rált munkanélküliként, ami csökke-
nés az elõzõ hónaphoz képest. 300
álláskeresõnek tudott a munkaügyi
központ márciusban elhelyezni. 
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A társfüggõség sajátos állapot,
amikor az egyén belemélyed, ext-
rém módon kötõdik – érzelmileg,
szociálisan, sokszor fizikailag is –
egy személyhez vagy tárgyhoz.
Végül ez a társfüggõség betegessé
válik, ami az élet minden területén
befolyásolja és irányítja cseleke-
deteit. A kodependencia jellemzõ-
en nõi betegség, s ebben nagy ré-
sze van annak a társadalmi elvá-
rásnak, hogy az asszony minden
körülmények között tartsa össze a
családot. A kodependens többszö-
rös szorításban vergõdik: szenved
a partnerétõl és saját tehetetlensé-
gétõl. A társfüggõség nagyon fia-
tal – közel két évtizedes – foga-
lom a pszichológusok szótárában.  

A társfüggõ számára nélkülöz-
hetetlen ez az érzés, hiszen kény-
szeresen vállal felelõsséget akár az
egész világért, annak egyetlen ré-
szét, önmagát leszámítva. Ezzel
együtt jár az állandó kontrollra tö-
rekvés a környezete felett, hiszen
ha a kodependens tudja – márpe-
dig mindig úgy véli, hogy tudja –,
mi a jó a másiknak, akkor az visel-
kedjen is ennek megfelelõen. A
társfüggõ élete maga a mindenna-
pos pokol. A romboló kapcsolat-
ból mégsem képes kilépni. Irracio-
nális viselkedésére millió magya-
rázattal szolgál, ezek mind nagyon
szépen csengenek. Az ilyen lég-
körben a gyerekek háttérbe szorul-
nak. Megfosztják õket a gyerekkor
védettségétõl, a gondoskodástól,
nem kapnak kellõ figyelmet, érzel-
mileg és akár fizikailag is elhanya-
golják õket, nemritkán bántalmaz-
zák, így késõbb, felnõve, nem tud-

ja képviselni saját alapvetõ érzelmi
igényeit és érdekeit.

E fiatal kórképrõl tartott a ha-
gyományostól kissé eltérõ elõ-
adást dr. Csernus Imre pszichiá-
ter a HEMO-ban.  

– A nõk körében megszaporodott
a tüdõrákos megbetegedések szám-
aránya. Sokkal jobban, mint a fér-
fiak körében. Fõként a 45 év feletti
nemdohányzó korosztályt érinti a
probléma,  amelyben a tüdõgyógy-
ászok a pszichés tényezõ jelenlétét
látják. A betegség azokat a nõket
(is) támadja, akik nem mernek sza-
badon levegõt venni, akik csak ak-
kor mernek levegõt venni, ha vala-
ki ott van mellettük, hogy õ döntsön
az életük fontos dolgairól, akik
társfüggõségükben nem képesek
egyedül lélegezni. Minek a tüdõ, ha
valaki más lélegzik helyettük? A
természet elveszi, amit az illetõ
nem becsül – véli a pszichiáter. 

Mindannyian, amíg meg nem
találjuk saját magunkat így vagy
úgy, támaszkodunk. A támaszko-
dás akkor veszélyes, ha a gondo-
lataink hazafelé menet már az
otthon ránk váró gondokra fóku-
szálnak, ha a gyomrunk görcsben
van. Ilyenekor elõfordul, hogy
mégsem megyünk haza, vissza-
menekülünk életünk egy másik
színterére. Elkezdõdik a támasz-
kodás  és a menekülés is. A sze-
retlek, nemszeretlek állapota. 

TÁMASZKODÁS 
ÉS ÖNGYÛLÖLET

– Nem a másikat gyûlöljük eb-
ben a helyzetben valójában, nem
õt, aki kihasznál bennünket, hanem
saját magunkat, tehetetlenségün-

ket, azt, amit a másik eszünkbe jut-
tat, amikor ránézünk.  De még ez-
zel is félünk szembenézni. Olyan
ez, mintha önmagunkkal szemben
folytatnánk játszmákat, okosan, in-
telligensen csapjuk be magunkat.
Én ezt saját szavaimmal ön-prosti-
túciónak hívom – mondta Csernus
doktor. –  Elkezdtem gondolkozni,
hogy miért mennek tönkre a pár-
kapcsolataim, aztán a húgoméi és
az öcséméi is. Odaálltam a szüleim
elé, faggatni kezdtem õket. „Az a
helyzet fiam, gyáva voltam elválni,
inkább megszültem a húgodat,
hogy ne kelljen foglalkozni ezzel.
Tudom, hogy vétkeztem”– mondta
az anyám. Megleltem hát a vá-
laszt, megalkuvón, öntudatlanul
követtem a szülõi mintát, a támasz-
kodót. Ezért hol én használtam ki
a másikat, hol engem használtak ki
Oda-vissza játszmák sorozata. 

HOSSZABB, RÖVIDEBB 
ÉRÉSI IDÕ

– A legtöbb ember errõl azt hin-
né, hogy a társfüggõség során  idõt
pocsékol, de nem. Nem pocsékol,
nem veszteget el idõt. Azt gondo-
lom, ez egy érési idõ, megérhetünk
valamire, ha meg tudunk bocsátani
önmagunknak, hogy szeressük ön-
magunkat. S mivel az én szüleim –
hasonlóan sokan másokhoz – nem
voltak nyitottak az érzelmi nevelés-
re, mivel õk sem tudták, így bennün-
ket sem neveltek ezzel kapcsolato-
san nyitottra. Mi ezt a tanulópénzt
fizettük meg. Sok embert látok, aki
kesereg, hogy mennyi idõt elszúrt,
pedig mindenki annyi idõt fizet ki,
amennyi a fejlõdéséhez szükséges. A
durván öntörvényû emberek sok-sok
évet fizetnek. Gyakorolhatjuk az el-
fogadást, az elfogadásban a tiszte-
letben tartás is jelen van. Gyakorol-
hatjuk a negatív minta általi oku-
lást: annak ellenére, hogy szeretem
õket, minden erõmmel törekedjek
arra, hogy ne legyek olyan, mint õk.
Hiszen õk még ekkor is nevelnek
bennünket, még akkor is, ha a nega-
tív pólust mutatják. Teljesítik azt,
amit mint szülõk felvállaltak, mert a
negatív minta is minta. 

A változtatás útja, a társfüggõ-
ségbõl való kilábalás útja – irgal-
matlan kínnal kezdõdik. Pedig
mindig csak egy lépés, amelyet
egy újabb egy lépés követ, aztán
még egy és még egy..….

Támaszkodás és társfüggõség
Emelkedett Zala megyében a kü-

lönbözõ kábítószereket kipróbálók
aránya, viszont a függõk számában
nem vagyunk nagyon rossz helyzet-
ben – állítják a Zala megyei Drog-
ambulancia szakemberei. A szer-
használók és az új betegek száma is
emelkedik. A szerhasználat terén
fokozatosan nõ a kokainisták szá-
ma, az opiátok használata viszont
elenyészõ. A harmincöt év feletti
nõk körében meredeken emelkedik
a gyógyszerrel visszaélõk száma,
akik sajnos kontrolálatlanul, min-
den gond nélkül hozzáférnek a ké-
szítményekhez Magyarországon.
Zalában jelentõs az amfetaminok
használata, bár 2005-ben tapasztal-
ható volt némi csökkenés. Magas-
nak mondható a canabis-függõség,
a marihuánás cigaretta, illetve jelen
van a hasis-szívás is. 

A legfõbb használói kör ma
már zömében a 15-19 éves kor-
osztályból kerül ki, a korábbi
években a drogambulancián a ke-
zelést kérõk kora ennél magasabb
volt. Ez a jelenség számos kérdést
felvet annak ellenére, hogy világ-
tendencia az egyre fiatalabb kor-
osztályokból kikerülõ szerhaszná-
lók. Az ambulancián megjelenõ
kliensek szerint közel annyi nõ, il-
letve lány kísérletezik a szerekkel,
mint férfi. Éveken át Nagykanizsa
vezette azt a statisztikát, hogy hon-
nan jelennek meg a legtöbben az
ambulanciákon. Mostanra e szomo-
rú lista élére Zalaegerszeg került. A
szerhasználók között sok olyan fi-
atal van, aki valamiféle fedõfog-
lalkozással rendelkezik, ám jöve-
delmének jelentõs részét bûnelkö-
vetésbõl szerzi, s az ebbõl szár-
mazó feszültségeit kezeli szerek-
kel. Az ambulancia kliensei kö-
zött vannak fiatal, jólmenõ vállal-
kozók is, akik a mindennapok fe-
szültségeit oldják hétvégente kü-
lönbözõ tiltott szerekkel, s így
válnak a drog áldozataivá. 

A szerhasználók többsége kö-
zépfokú végzettséggel rendelkezik,
néhány fõiskolás és képzetlen is
megjelenik a rendszerben, de szá-
muk elenyészõ – hallhattuk többek
között Vargáné Csóbor Lujzától, a
zalaegerszegi Drogambulancia ve-
zetõjétõl e téma elõadása kapcsán.

Fiatalodó
drogosok



Immár 12. alkalommal rendezték meg a
Rózsa úti Általános Iskola és Speciális Sza-
kiskolában a „Másság szépsége” címû Gyer-
mekjáték- és Tánctalálkozót. A találkozóra
mintegy nyolcvanhét fellépõ érkezett báb-,
tánc-, aerobic és zenei produkcióval
Zalaegerszegrõl, Lentibõl, Letenyérõl,
Keszthelyrõl, illetve Zalaszentgrótról. 
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A tapasztalatok azt mutatják, hogy hónap-
ról hónapra, évrõl évre csökken azoknak az
állampolgároknak a száma, akik képviselõiket
keresik fel szociális problémáikkal. Ez azt is
jelenti, hogy a segítõszakmák jól mûködnek a
városban, az emberek tudják, hová kell for-
dulniuk, ha ilyen jellegû gondjuk van – hang-
zott el többek között Simánné Mile Évától, a
Szociális Osztály vezetõjétõl egy nemrégiben
rendezett mentálhigiénés konferencián.  

– Nem tudom megállni, hogy ne említsem
meg: egy negatívumot is tapasztaltam az el-
múlt idõszakban. Nekünk, a közigazgatásban
dolgozóknak az is a feladatunk, hogy bizonyos
szolgáltatásokra mûködési engedélyt állítsunk
ki, bíráljunk el. Azt tapasztalom, hogy mind a
pszichiátriai beteg, mind a szenvedélybetegek
ellátása terén érdekcsoportok jelentek meg,
olyanok, amelyek úgy vélik, ez csak pénzkér-
dés, azaz több száz kilométerrõl is mûködtet-
hetõ az ellátórendszer. Hogyan beszélhetünk

itt a betegek ellátásáról? Komoly kérdõjelek
merülnek fel, hogy ezek a szolgáltatások –
akár a helyi szakemberek bevonása, és pszi-
chiátriai háttér nélkül is – életképes rendsze-
rek-e? – tette fel a kérdést az osztályvezetõ. 

Megválaszolatlan ma még az a kérdés is,
hogyan lehetséges, hogy társadalmunkban bi-
zonyos szenvedélybetegségeket bûnként köny-
velünk el, miközben családok mennek ebben
tönkre? A szakemberek már régen  kongatják
a vészharangot e problémák esetében is, az
már egy másik kérdés, ki hallja meg. A szen-
vedélybetegség kezelésekor az öntevékeny
csoportok segítsége – szakemberek bevonása
nélkül – vajon mennyit ér? Valamennyit bizo-
nyára, de a hatékonyság sokszor elmarad a kí-
vánt szint mögött. További kérdés, hogy ha
csak az áldozatot segítjük, közben mi lesz a
családdal? Számtalan kérdés merül fel, és a
megoldások váratnak magukra, miközben se-
gítõk és segítettek segítségre várnak.  

A gyógyítás, mint üzlet

A gyermekbántalmazás és elhanyagolás meg-
elõzése, felismerése és kezelése címmel szer-
veztek szakmai programot a szociális szféra dol-
gozói számára a közelmúltban. A gyermekbán-
talmazás nem újkori jelenség, és kultúránként
eltérõ, mi számít annak. A mi társadalmunkban
is jelen van, hogy milyen méretekben, arról ma
még csak találgatni lehet – vélik a szakemberek. 

A gyermeken akkor követnek el erõszakot, ha
az adott idõpontban, az adott kultúra számára el-
fogadhatatlan a gyermekkel való bánásmód.
Fontos szempontok ezek, hiszen nem csak a kü-
lönbözõ országokban bánnak különbözõképpen
a gyermekekkel, hanem még egy országon, sõt
településen belül is igen eltérõ magatartási szub-
kultúrák és felfogások léteznek a tekintetben,
hogy mi számít a gyermek elleni erõszaknak. A
normák változnak is az idõk során, a testi fenyí-
tést ma már egyre kevésbé tekintik a nevelés ve-
lejárójának, pedig a 100 évvel ezelõtti angol
kultúrában a szülõk  elfogadhatónak találták a
gyermek erõszakkal való nevelését. A gyerekek
ellen elkövetett kegyetlenségekrõl szóló hír-
adások a legutóbbi két évezred nyugati történel-
mébõl, a fizikaitól a lelki erõszakig, a gondat-
lanságtól és a puszta birtokolni vágyástól a sza-
dizmusig terjednek. 

A gyermekek esetében a bántalmazás több
fajtájáról is beszélhetünk: így lelki, fizikai, sze-
xuális bántalmazásról. Az elhanyagolás fogalma
is idesorolható. A lelki, fizikai, szexuális bántal-
mazás fõ jellemzõje, hogy ilyenkor a gyermek
ellen ténylegesen, bizonyíthatóan elkövetnek
valamilyen erõszakot. Az elhanyagolásnál ép-
pen ellenkezõleg történik: valamit nem tesznek
meg a gyermek gondozói, például hiányzik a

gyermek felé irányuló szeretet, elmarad a gon-
dozás, táplálás, vagy éppen a gyermek életéhez,
fejlõdéséhez szükséges tárgyi feltételek hiá-
nyoznak. Ebbõl következõen a gyermeket meg-
fosztják jogaitól és szükségletei kielégítésétõl. 

A nemrégiben megtartott kanizsai konferen-
cia fõ célja az volt, hogy a jelzõrendszer tagjai,
akik a gyermekbántalmazást észlelik, jelzik és
eljárnak benne, közösen tudjanak leülni és átbe-
szélni  feladataikat. Ezt a konferenciát kifeje-
zetten a szociális szféra dolgozói számára szer-
vezték. Korábban már voltak hasonló kezdemé-
nyezések a védõnõk és a gyermekorvosok szá-
mára is. 

– Fontosnak tartom az információáramlást,
hiszen e jelenségeket a helyi közösségek akkor
tudják jól kezelni, ha a problémákat hasonló-
képpen látják és hasonlóan gondolkodnak róla.
A konferencia szervezõi azt várták a rendez-
vénytõl, hogy a jelenlévõ szakemberek, a külön-
bözõ társterületek képviselõi megosztják gya-
korlati tapasztalataikat a gyermekbántalmazás-
jelenség kapcsán. Nem az elméleti tudás átadá-
sa a legfontosabb cél, hanem a terepen tapasz-
taltak közkinccsé tétele – mondta a konferencia
kapcsán Kerekes László szociálpolitikus. 

2003-ban már felismerte a rendõrség is,
hogy a családok egy részénél meglévõ csalá-
don belüli erõszak ellen hatékonyabban kell
fellépnie. Ennek eredményeként a civil szer-
vezetekkel karöltve alkották meg a 13/2003-
as ORFK vezetõi intézkedést. Ez meghatároz-
za a rendõrség és azon  belül egyenként a kü-
lönbözõ szolgálati ágaknak is, hogy melyik
rendõrnek milyen teendõje van a családon be-
lüli erõszak eseteiben, is itt nemcsak a gyer-

mekbántalmazásról van szó. Ide tartoznak a
partnerbántalmazások, illetve az idõsek sérel-
mére elkövetett erõszakos, valamint elhanya-
golásos cselekmények is. Az intézkedés ha-
tályba lépését követõen minden rendõrnek ok-
tatták a teendõket. Változás a korábbi idõ-
szakhoz képest, hogy a rendõrnek meg kell
jelennie a bejelentés helyszínén, ott a számára
elõírt feladatokat el kell végeznie. A másik
nagyon fontos feladat a jelzõrendszer kialakí-
tása – ezért is jelennek meg a gyermekbántal-
mazással, családon belüli erõszakkal foglako-
zó konferenciákon a rendõrök. Ha nem is tör-
ténik bûncselekmény, a rendõrség akkor is
jelzéseket ad a gyermekjóléti szolgálatnak, ha
azt tapasztalja, hogy a gyermek valamilyen
okból kifolyólag veszélyben van – hangzott el
többek között a konferencián. 

A gyermekbántalmazásról

A másság szépsége

A Hét Témája össezállítást írta: Dukát Éva



8 Város Napja

A Város Napja arany fokozatú partnere

A Város Napja bronz fokozatú partnere

Ez a pár sor a köszöneté. 
Köszönet azoknak a partnereinknek – vállalkozóknak, vállal-

kozásoknak, intézményeknek, pénzintézményeknek és civil szer-
vezeteknek – akik évrõl évre hûséges támogatói rendezvényünk-
nek. 

Ki-ki tehetségéhez mérten, ki munkával, ki ötlettel, ki termé-
szetbeni, ki anyagi támogatással – de mindannyian õszinte lo-
kálpatrióta elkötelezettséggel és lelkesedéssel segítik a szerve-
zõk munkáját. 

Õk tesznek minden forint önkormányzati támogatás mellé még
egyet, de õk adnak természetbeni segítséget, vagy éppen fuvart,
festéket, ételt, ellátmányt – mikor mi kell. Pénzt, paripát, fegyvert
– ahogy a régiek mondanák.

Civil partnereink adják a több száz önkéntes segítõt, a szer-
vezõkkel együtt több, mint 2500 önkéntes munkaórát dolgoz-
nak évente a rendezvény érdekében – amiért csak a jó szót vár-
ják cserébe.

Kevés hely van ma Magyarországon, ahol egy város összeadja
magának a saját ünnepére valót. Kicsit olyan ez, mint a kaláká-
ban építkezõ család, vagy mint a baráti társaság, ahol a bulira
mindenki hoz valami saját készítésû étket. 

Szívet melengetõ közösségi élmény ez.
Köszönet érte:

Ferencz József
A Régi Jó Egyesület elnöke

Csendestársak
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A Város Napja mellé sok támogató kell,
hogy felsorakozzon ahhoz, hogy igazán nívós
produkciókat lehessen összeállítani. A kétna-
pos rendezvénysorozatról mára elmondható:
az országban, sõt a határon túl is kiemelt ér-
deklõdés kíséri a programokat, így szívesen
csatlakoznak hozzá a támogatók is. Forintban,
szervezésben egyaránt megtestesül e segítség.
Az egyes partnerekhez most körkérdést inté-
zett a szervezõ Régi Jó Egyesület. Íme, az
összegzés: 

MIT JELENT AZ ÖN SZÁMÁRA 
A VÁROS NAPJA ÉS ANNAK 

TÁMOGATÁSA?
Wilheim Gábor ügyvezetõ, Kanizsa

Trend Kft. (Arany fokozatú partner): A
város napja számomra kevésbé az emlékezést
és a múltba révedést jelenti, sokkal inkább
forgatagot, lendületet, felszabadult ünneplést,
és olyan kisugárzást (látványosságokat), ami-
ért érdemes ide látogatni, illetve saját váro-
sunk lakosait  „össze-hozni”. A támogatás pe-
dig olyan gesztus, amellyel cégem kötõdését
szeretném kifejezni az otthont adó környezet-
hez, annak eseményeihez.

Horváth Balázs ügyvezetõ, Saubermach-
er-Pannonia Kft. (Ezüst fokozatú partner):
Számomra, mint nagykanizsai polgár számára
ez egy nagyszerû rendezvény, ahol a felesé-
gemmel, gyermekeimmel együtt jól szórakoz-
hatunk, színvonalas programokon vehetünk
részt. Számomra és munkatársaim számára
pedig egy kitûnõ lehetõség arra, hogy más
módon találkozzunk a szolgáltatásunkat
igénybevevõkkel: játékos módon szólíthassuk
meg a fiatalokat és idõseket egyaránt. Erre ki-
váló alkalom a Saubermacher-dominóparty és
a Saubermacher-rally is. A Város Napjának
támogatása cégünk vállalati politikájának
kézzel fogható megvalósulása, miszerint fel-
adatunknak és kötelességünknek érezzük a
helyi közösségek életében való tevékeny és
aktív részvételt.

Tolnai György ügyvezetõ, Termoszervíz
Kft (Ezüst fokozatú partner): A város gyö-
kereinek keresését fontosnak tartom. A Város
Napja lehetõséget ad a város egységének
megteremtésére és hogy az emberek jobban
megismerjék egymást.

Polgár Ervin vezérigazgató, Kanizsa
Pékség Sütõipari ZRt. (Bronz fokozatú
partner): Két komoly hozadéka is lehet a
Város Napjának. Az egyik a „Kanizsa-tudat”
kialakítása, formálása az itt élõkben. A másik
az, hogy az emberekben talán sikerül felis-
mertetni, hogy van élet bevásárlóközpontok
nélkül is. Érdemes a városközpontba is elláto-
gatni a kellemes, sokszínû programok miatt;
és szabadidejüket ne mindig a város másik
végén, shopingolással töltsék. 

MILYEN SZEMÉLYES ÉLMÉNYE, 
AJÁNLÁSA  VAN AZ EGYIK KANIZSAI

„HUNGARICUMMAL”, 
A GÓLYALÁBAZÁSSAL KAPCSOLATBAN?

Wilheim Gábor ügyvezetõ, Kanizsa
Trend Kft. (Arany fokozatú partner): Ma-
gam is próbáltam gólyalábazni, s ami gye-
rekkoromban ragyogóan sikerült, az most ab-
szolút nem akart mûködni. Tehát akkor ez
nem olyan, mint a biciklizés, mert azt nem le-
het elfelejteni! Egyébként szívesen ajánlom a
nagy létszámú versenyeket mindenkinek,
mert látványos és hangulatos szurkolni a ver-
senyzõknek. Én személy szerint rendkívül jó-
nak tartom a vásározók jelenlétét is, fõleg, ha
színvonalas ipar- és képzõmûvészeti dolgokat
mutatnak be.

Horváth Balázs ügyvezetõ, Saubermach-
er-Pannonia Kft. (Ezüst fokozatú partner):
Feltétlenül kiemelném a Gólyalábas csapatok
versengését, ahol fiatalok és idõsek, iskolák
és munkahelyek küzdenek és mérik össze gó-
lyalábas tudásukat. Magam is kipróbáltam a
gólyalábazást, de az igazat megvallva az álta-
lam teljesített táv nem volt elégséges a gólya-
lábas csapatverseny során megkövetelt szint-
hez. Így hát számomra a legszimpatikusabb
gólyalábak azok voltak, amiket, mint Ezüst
fokozatú támogató vehettem át. 

Tolnai György ügyvezetõ, Termoszervíz
Kft (Ezüst fokozatú partner): A Város Napi
rendezvényen már kipróbáltuk a gólyalába-
zást, elég nehéz, de érdekes volt. Az olasz
táncosok gólyalábas elõadása nagyon tetszett
tavaly. Bízom benne, hogy az idén is megcso-
dálhatjuk õket, ha nem most, akkor a júniusi
Gólyalábas Világjátékon. 

Polgár Ervin vezérigazgató, Kanizsa Pék-
ség Sütõipari ZRt. (Bronz fokozatú partner):
Úgy emlékszem, gyermekkoromban mintha
megtanultam volna gólyalábazni. Aztán tavaly
újra próbáltam, de õszintén szólva, újra kellene
kezdenem megtanulni. Jó lenne az idén min-
denkinek megmutatni, megtanítani a gólyalába-
zás „tudományát”, hogy személyes és kellemes
élménye legyen ezzel kapcsolatban; ezért aján-
lanám a Gólyalábra fel! – elsõ lépéseink gólya-
lábon  programot.

MILYEN IRÁNYBA FEJLESZTENÉ 
TOVÁBB EZT A RENDEZVÉNYT?

Wilheim Gábor ügyvezetõ, Kanizsa Trend
Kft. (Arany fokozatú partner): A rendez-
vényt anyagi lehetõségeihez mérten olyan
irányba fejleszteném, hogy jegyezzék nemzet-
közi kulturális és turisztikai eseménynaptárak-
ban, ne lehessen kihagyni egy évben sem, mu-
száj legyen megtekinteni. Ehhez természetesen
nagy neveket és produkciókat kell szerzõdtetni.
Utalnék az „egyedi termék” körére, amelyhez
szívesen csatlakozhatnak ismert személyiségek.

Horváth Balázs ügyvezetõ, Saubermach-
er-Pannonia Kft. (Ezüst fokozatú partner):
Azt gondolom, hogy a város lakosságát kelle-
ne megpróbálni még jobban bevonni. Ehhez
nyilvánvalóan nem elégséges a szervezõk
szándéka, hanem szükséges az emberek hoz-
záállásának megváltozása is. Meg kell találni
minden korosztályhoz a megfelelõ kulcsot,
amivel még inkább sajátjaként élhetné meg
minden kanizsai polgár a város napi rendez-
vényeket.

Tolnai György ügyvezetõ, Termoszervíz
Kft (Ezüst fokozatú partner): Sokrétû mû-
sorokra van szükség, hogy minél több embert
és réteget vonzzon a rendezvény.

Polgár Ervin vezérigazgató, Kanizsa Pék-
ség Sütõipari ZRt. (Bronz fokozatú part-
ner): Nagyobb tömegeket vonzó könnyûzenei
koncerteket lenne érdemes több, országos hírû
elõadóval szervezni. Ami még messzebbrõl is
vonzana látogatókat, az a fõ programokat kísé-
rõ boros pavilonok felállítása. A zalai borászat
fellendülõben van, ezt lehetne borfesztivál jel-
leggel hangsúlyozni, így a borászoknak is len-
ne lehetõségük a bemutatkozásra. 

MIT OSZTANA MEG SZÍVESEN 
AZ OLVASÓKKAL?

Wilheim Gábor ügyvezetõ, Kanizsa
Trend Kft. (Arany fokozatú partner): Csu-
pán egy gondolat: ha minél többen foglalko-
zunk azzal, hogy milyen módon tudjuk a vá-
rosban élõk hangulatát javítani, függetlenül
attól, hogy mi az általános hangulati szint,
vagy állapot, akkor ezzel automatikusan javít-
hatunk azon. S ennek csak nyertesei lesznek.

Horváth Balázs ügyvezetõ, Saubermach-
er-Pannonia Kft. (Ezüst fokozatú partner):
Szeretnék mindenkit ezúton is invitálni a Vá-
ros Napi rendezvényekhez való csatlakozásra.
Bíztatom a családokat a szombat délelõtt kez-
dõdõ „Pódiumon a család” vetélkedõben való
részvételre. Szeretettel várunk mindenkit a
Saubermacher cég által rendezett programo-
kon is.

Tolnai György ügyvezetõ, Termoszervíz
Kft (Ezüst fokozatú partner): Szeretném, ha
a város épülne, fejlõdne gazdasági és kulturá-
lis téren, hogy senki ne kívánkozzon el, in-
kább nõjön, mint csökkenjen a lakosok száma. 

Polgár Ervin vezérigazgató, Kanizsa
Pékség Sütõipari ZRt. (Bronz fokozatú
partner): A húsvét a hagyományos sütõipari
termékek – cipó, kovászos fehér kenyerek,
foszlós, fonott  kalács, kuglóf – és cukrászsü-
temények fogyasztásának egyik fõ idõszaka.
A fogyasztók ünnepek elmúltával lehetõleg
álljanak át az egészségesebb táplálkozásra,
amelyhez a Kanizsa Pékség ZRt. is hozzá tud
járulni, ha társaságunk korszerû, rostdús,
magvas termékeit fogyasztják.  

Megkérdeztük a fõ támogatókat: Önök Miért?
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Az ÖÖnkormányzat rrövidesen vvállalkozói hhitelek 
kamattámogatását hhirdeti mmeg 33 éév iidõtartamra, 

maximum 55%-iig.

KKéérrjjüükk,, ffiiggyyeelljjee aa hheellyyii mmééddiiáátt!!

Gazdaságfejlesztõ KKht.

10 Hirdetés

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

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

Teasütemények,  táblacsokoládék,  
desszertek nagy választékban!

Bolero italpor 38 Ft
Francia drazsé 89 Ft
Dunakavics 89 Ft
Kinder tojás 119 Ft
500 gr-os nápolyi 219 Ft

Nescafe 3in1 10 db 299 Ft
500 gr-os csokiparány 399 Ft
500 gr-os tortabevonó   399 Ft
100 db-os Dianás cukor 499 Ft
Raffaelo T15 499 Ft

Pályázott cél – Pályázó – OKISB döntés összege 
Szerzõi est (Vargovics József, Fa Ede) 20 ezer Ft. Pedagógus Nõikar vezeté-

se (Pedagógus Szakszervezet) 80 ezer Ft Kulturális program (Határõr Nyugdí-
jasok Nagykanizsai Egyesülete) 40 ezer Ft. Fafaragó tábor (Nagykanizsai Fafa-
ragó Egyesület) 120 ezer Ft. Országos Éremgyûjtõ találkozó (Magyar Érem-
gyûjtõk Egyesülete) 50 ezer Ft. Táncklub versenyeztetés (HSMK Premier Tánc-
klub) 70 ezer Ft. Bojtár Együttes mûködése (Bojtár Népzenei Egyesület) 200
ezer Ft. Kodály Zoltán kórustalálkozó (Kõrösi Csoma Sándor Általános Iskola)
70 ezer Ft. Gyermeknap (Az EU Roma Ifjúságért Egyesület) 50 ezer Ft. Nyug-
díjas kirándulás (Közmûvelõdési és Városszépítõ Egyesület) 40 ezer Ft. Holo-
caust megemlékezés (CKÖ) 100 ezer Ft. XII. Nemzetiségi Nap (CKÖ) 80 ezer
Ft. XII. Roma Nap (CKÖ) 70 ezer Ft. Zadari Nemzeti Népdalfesztiválon rész-
vétel (Nagykanizsai Horvátok Egyesülete) 50 ezer Ft. Zalai horvátok kulturális
találkozója (Nk-i Horvátok Egyesülete) 150 ezer Ft. Tungsram-Hevesi
versmondókör mûködtetése (Nk Fényforrás DSZ) 175 ezer Ft. Városi Arany
János szavalóverseny (Rozgonyi  Iskola) 40 ezer Ft. Franciaországi szereplés,
Erdélyi tábor, vidéki szereplés (Patkó Banda – népzenei együttes) 50 ezer Ft.
Kanizsai Identitás Napok (Thúry György SZKI) 100 ezer Ft. Kiskanizsai népi
emlékek megörökítése (Együtt Kiskanizsáért Egyesület) 80 ezer Ft. Pintyõke
Fesztivál (Pipitér Óvoda) 100 ezer Ft. Gyermekjáték és tánctalálkozó (Rózsa
Úti Iskola) 30 ezer Ft. Országos Kulturális Seregszemle nyugdíjasoknak (Zala
Megyei Nyugdíjasok Érdekvédelmi Szervezete) 40 ezer Ft. Szavalóverseny (Za-
la Megyei  Nyugdíjasok Érdekvédelmi Szervezete) 40 ezer Ft. Születés Hete
(Nagycsaládosok Nagykanizsa Egyesülete) 70 ezer Ft. Verseskötet (Sabján Fe-
renc) 30 ezer Ft. Galéria rendezvényei (Hevesi Iskola) 130 ezer Ft. Szabadi Ti-
bor gyûjteménye (HSMK) 30 ezer Ft. Mûvészeti csoportok mûködésére (Ta-
risznya Alapítvány) 100 ezer Ft. Bánk Bán értelmezés könyv II. bõvített ki-
adása (Lehota János) 100 ezer Ft. Nagykanizsai mûvészeti csoportok mûködé-
sére (Kanizsa Hagyományõrzõ Egyesület) 300 ezer Ft. Dél-Zala Néptánc
Együttes (VOKE Kodály Mûvelõdési Ház) 300 ezer Ft. 30 éves Vasutas Nyug-
díjas Klub jubileumi ünnepsége (VOKE Kodály Mûvelõdési Ház) 40 ezer Ft.
Olajipari Nyugdíjas Klub elõadói tiszteletdíja (VOKE Kodály Mûvelõdési
Ház) 40 ezer Ft. Pántlika Néptánc csoport,  Kodály Zoltán Énekkar, Prósza
Fesztivál, 60 éves a Kodály Mûvelõdési Ház, MAMIK Hagyományõrzõ Dal-
kör, Fafaragó Szakkör, Borbontó Tánc és Színjátszó Csoport támogatása
(VOKE Kodály Z. Mûvelõdési Ház) 175 ezer Ft. Táncház sorozat (Kiskanizsai
Kulturális Egyesület) 100 ezer Ft. Könyvkiadás (Dr.Polgár József) 30 ezer Ft.
Zalagyöngye Táncegyüttes mûködése (Kiskanizsai Kulturális Egyesület) 200
ezer Ft. Kiállítás (Melega István Tihamér) 30 ezer Ft. I. Nagykanizsai Vonós

mesterkurzus (Bojtár Népzenei Egyesület) 200 ezer Ft. Rendezvények (Vakok
és Gyengénlátók Egyesülete) 40 ezer Ft. Iskola szabadidõs tevékenysége (Dr.
Mezõ Gimnázium) 50 ezer Ft. 50 éves Kanizsa Fotóklub katalógus (Kanizsa
Fotóklub) 150 ezer Ft. Filmszemléken részvétel, archív filmek állagmegóvása
(Kamera '67 Amatõr Filmstúdió) 50 ezer Ft. Bartók Béla elõadássorozat
(HSMK) 30 ezer Ft. Gyermekmûsorok 2006-2007. (HSMK) 100 ezer Ft. Kani-
zsai Nyári Színház (HSMK) 500 ezer Ft. Zenés esték a Kiskastélyban (HSMK)
130 ezer Ft. Tarka-Barka Mûhely (HSMK) 30 ezer Ft. Kamaraszínházi elõ-
adások 2006-2007. (HSMK) 200 ezer Ft. Zala Megyei zeneiskolások négyke-
zes fesztiválja (Farkas Ferenc Zene- és Aranymetszés Mûvészeti Iskola)  Orff
Ütõegyüttes angol útja, Kreatív Zenei Fesztivál, Nk-i Ifjúsági Fúvószenekar
„Mikulás Est”, Nk-i Ifjúsági Fúvószenekar magyarországi fesztiválokra uta-
zása, Szimfonikus Zenekar koncertjei (Kanizsai Zeneiskoláért Alapítvány) 900
ezer Ft. Mûködésre (Látásfogyatékosok Nagykanizsai Kistérségi Egyesülete) 40
ezer Ft. Nemzetközi Zenei Vetélkedõ (Általános Iskola Kiskanizsa) 30 ezer Ft.
Múzeumi Világnap (Kanizsai Múzeumért Alapítvány) 40 ezer Ft. Idõszaki kiál-
lítás installációjának felújítása (Thúry György Múzeum) 60 ezer Ft. 125 éves
óvoda történetének kiadványa (Micimackó Óvoda) 30 ezer Ft. Ficánkoló
(Vackor Óvoda) 50 ezer Ft. Virág Benedek kórus (Virág Benedek Ifjúsági veg-
yeskórus) 250 ezer Ft. Zenei sorozat (Móricz Mûvelõdési Ház) 300 ezer Ft. Iro-
dalmi estek (Móricz Mûvelõdési Ház) 200 ezer Ft. Lemezbemutató koncert
(Kanizsa Csillagai) 50 ezer Ft. Városi Vegyeskar (Cantare '97 Alapítvány) 500
ezer Ft. Tánc Világnap (Eraklin Táncklub Egyesület) 100 ezer Ft. Rendezvé-
nyek (Kiskanizsai Polgári Olvasókör) 80 ezer Ft. Szivárvány Énekegyüttes mû-
ködése (Aranymetszés Alapítvány) 200 ezer Ft. Igricek Együttes Jubileumi CD
(Móricz  Mûvelõdési Ház) 100 ezer Ft. Kulturális bemutató (Bolyai  Iskola) 40
ezer Ft. Színjátszó kör bemutatói (Nagykanizsai Honvéd Kaszinóért Alapít-
vány, Honvéd Kaszinó) 40 ezer Ft. Fehér Kígyó Együttes folklór bemutató
(Honvéd Kaszinó) 70 ezer Ft. Modern Tánccsoport nemzetközi versenyei
(Honvéd Kaszinó) 40 ezer Ft. Swans Balett csoport (Honvéd Kaszinó) 40 ezer
Ft. Nyugdíjas Kórus (Honvéd Kaszinó) 40 ezer Ft. Zafira és a Kelet Fényei
Hastáncsoport (Honvéd Kaszinó) 30 ezer Ft. „Együtt a színpadon, együtt a
csatában” (Honvéd Kaszinó) 20 ezer Ft. Honvédelmi Nap (Fegyveres Erõk és
Test. Nyug. Klub) 40 ezer Ft. Fesztiválrészvétel (Kanizsa Fúvós Egyesület) 100
ezer Ft. Mûködés (Kanizsa Fúvós Egyesület) 300 ezer Ft. Városi tanévzáró
(Péterfy Iskola) 200 ezer. Virág Benedek Irodalmi Napok (Halis  Könyvtár) 50
ezer Ft. Magyar kultúra – minden formában (Halis Könyvtár) 80 ezer Ft. Kiál-
lítás (Fenyves Márk) 30 ezer Ft. Thúry Múzeum látogatása (Zala Megyei Mú-
zeumok Ig.) 400 ezer Ft. Vasember Kupa (VDÖK) 350 ezer Ft.

Kulturális Alap felosztása 2006.



A Hevesi Sándor Mûvelõdési Központban került sor a Premier
Táncklub hagyományos gálamûsorára. A Premier ezúttal is vendé-
gekkel lépett a közönség elé: az est fényét emelte az Eraklin Tánc-
klub, a zalaegerszegi Gála Társastáncklub, valamint a Dr. Mezõ Fe-
renc Gimnázium 12. osztálya is. Németh Renáta, a Premier Tánc-
klub vezetõje a gálamûsor után érdeklõdésünkre elmondta, hogy a
klub harminc tagja az elmúlt évben számos versenyen vett részt si-
kerrel. A szakmai munka nívóját jelzi, hogy az ország negyvenhat
klubja közül összesítésben a tizenharmadik helyet foglalja el a Pre-
mier. A közeljövõ terveirõl elmondta: idén elõször szeretnének ki-
jutni egy nemzetközi versenyre is, ám ehhez még hiányoznak az
anyagi források, ezért támogatók jelentkezését várják.

Negyvenkétezer gyufaszál
Negyvenkétezer gyufaszálból alkotta meg a holló-

kõi templom makettjét a Cserháti Sándor Mûszaki
Szakképzõ Iskola és Kollégium négy diákja. A négy
ifjú hölgy a Magyar Turizmus ZRt. Észak-magyaror-
szági Regionális Marketing Igazgatósága által meghir-
detett „Lépj, hogy nyerj!” címû pályázatra készítették
el remekmûvüket. A pályázat lényege az volt, hogy
középiskolás osztályok rajz, festmény, plakát, kerá-
mia, makett, fotómontázs, kisfilm, elbeszélés, rövid
próza, vers keretében vagy egyéb kreatív ötletként je-
lenítsék meg Észak-Magyarország valamely jellegze-
tes turisztikai látványosságát. Negyvenegy pályamun-
ka érkezett be, s a bírálók a kanizsai középiskola 10.
A-s leányainak, Abonyi Ildikónak, Gyimesi Nórának,
Lázár Beátának és Mikocsics Brigittának a gyufaszál-
templomát találták a legjobban sikerült alkotásnak.

– A kollégiumi hirdetõtáblán láttuk meg a pályá-
zat plakátját, amire osztályfõnökünk, Szántó Gábor
hívta fel a figyelmünket – mondta lapunknak a cso-
port „szóvivõje”, Mikocsics Brigitta. – Miután elol-
vastuk a felhívást, az az ötletünk támadt, hogy készít-
sünk gyufaszálból templomot. Elõször Csaroda
templomát kezdtük el készíteni, ám az iskola könyv-
tárosa, Lakner Zsuzsanna figyelmeztetett minket ar-
ra, hogy Csaroda már a határon túl helyezkedik el.
Ezért hozzáláttunk Hollókõ templomának megépíté-
séhez. Negyvenkétezer szál gyufát használtunk fel,
ami körülbelül ezer dobozt jelent. A hatvanszor hat-
van centiméteres építmény alapja hungarocell, az
összes többi szerkezeti elem pedig kizárólag gyufa és

ragasztó felhasználásával készült. Két hónapon ke-
resztül minden szombaton délután egy órától este ki-
lencig „templomot építettünk”. Segítettek a család-
tagok is: õk vágták le a gyufafejeket, másképp nem
tudtuk volna õket összeilleszteni. Az utolsó nap volt
a legnehezebb.

A lányok százötvenezer forintot nyertek a hollókõi
templom élethû makettjével, s mivel az összeg csak
osztálykirándulásra fordítható, ezért a diákok úgy dön-
töttek, június elsõ hetében Egerbe, Miskolcra, Hollókõ-
re és Lillafüredre látogatnak el. Pályamunkájuk ma már
a hollókõi falumúzeumban várja látogatóit. Az épít-
mény odajutása sem volt minden nehézség nélkül: a
posta ugyanis nem vállalt felelõsséget a gyufatemplo-
mért, ezért a diákok kénytelenek voltak azt busszal fel-
vinni. A lányok azért azt mondják: gyufaszálból még
egyszer nem építenének makettet, most inkább azon
gondolkodnak, hogy egy másik hazai régió neveze-
tes építményét készítik el – üvegcserépbõl. (ha)

A Batthány Lajos Gimnázi-
um és Egészségügyi Szakkö-
zépiskola diákjai közül ebben a
tanévben 26 tanuló jutott az
Országos Tanulmányi Verseny,
azaz OKTV II. fordulójába. A
kiváló eredményt fokozza az
is, hogy mindezt 10 tantárgy-
ból sikerült a tanulóknak elér-
ni. 26 diákból hatan az orszá-
gos döntõbe is bejutottak, ahol
a 30 legjobb méri össze tudá-
sát. Matematikából Németh
Zsolt, ( tanára Erdõs Gábor és
dr. Pintér Ferenc) jutott a dön-
tõbe,  földrajzból a legjobb 30
között 3 Batthyányis: Gyõrfy
Éva, Pozsgai Emília, és Takács
Eszter ( felkészítõ tanáruk Ale-
xa Péter és Gaál Mercédesz).
Angol nyelvbõl Pölöskei Péter
került  a 30 legjobb közé, (ta-
nára Szili Zsuzsanna) mozgó-
képkultúra és médiaismeretbõl
pedig a Stamler Lajos által
félkészített Bazsó Adrienn or-
szágos 3. helyezéssel jutott a
döntõsök közé. 

OKTV-sikerek 
a BLG-ben

Nemrégiben rendezték meg Miskolcon a XVII. Kamarakórus Fesz-
tivált, amelyen 42 kórus között a Szivárvány Énekegyüttes is bemu-
tatkozott a kelet-magyarországi közönség elõtt. A fesztiválról Baráth
Yvettet, az együttes vezetõjét kérdeztük.

– Sándor Zoltán, a miskolci zenemûvészeti fõiskola rektora még az
õsszel, amikor a Farkas Ferenc Requiemjét vezényelte hallott bennün-
ket, és akkor hívott meg erre a fesztiválra. A  záró koncerten a fellépõ
három kórus között lehettünk. Új mûsorral készültünk, kétszer
húszperces mûsort kértek tõlünk a szervezõk, egy világi darabokból állót
és egy egyházi összeállítást. A Mozart jubileum okán az összkórus Mozart
Te Deumát énekelte. 

– Közvetlen környezetünkben mintha kicsit fényét vesztette volna a
kóruskultúra, jóllehet kórusok vannak, fesztiválok kevésbé.

– Valóban kevesebb a rangos fesztivál a Dunának ezen az oldalán.
Lehet, hogy Kelet-Magyarország külsõségeiben elmarad az ország nyu-
gati része mögött, ám a kulturális élet pezsgõbb, a kórusélet különösen
élénk. Debreceni, miskolci, nyíregyházi, szegedi kórusok járják a világot,
és sikereik mindenfelé azt szimbolizálják, hogy milyen kiválóságai vannak
hazánkban e mûfajnak. Márciusban a budapesti Szépmûvészeti Múzeum-
ban adtunk önálló koncertet a spanyol kiállításon. Korábban már fellép-
tünk ezzel a mûsorral a spanyol nagykövetségen, és õket keresték meg a
kiállítás szervezõi, akik aztán minket ajánlottak, és így kerültünk a
múzeumba. Nagyon sok helyre hívnak bennünket, s talán szerénytelenség
nélkül mondhatom, hogy ma már eljutottunk odáig, hogy idõ hiányában
fellépéseket kell visszautasítanunk. Június elején Fertõdön lépünk fel egy
nemzetközi kórusfesztiválon, aztán Százhalombattára hívtak bennünket,
szeptember elején pedig Finnországba, Saloba megyünk. (-dé-)

Kórusfesztivál 
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12 Városháza
Képviselõi fogadóóra

Budai István önkormányzati képviselõ a 7. számú választókerület pol-
gárait várja 2006. április 28-án pénteken 17 és 19 óra között a Kazanlak
körút 7. számú épület A lépcsõházában lévõ irodahelyiségben.

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

2006 január 1-tõl luxusadó terheli a 100 millió forintnál értékesebb
lakó- és üdülõépületeket. Az új adónembõl származó bevétel az önkor-
mányzatokat illeti meg.    

Az adó tárgya: A luxusadó olyan Magyarországon található lakásra,
üdülõre, épületre, épületrészre fizetendõ, amely magánszemély tulaj-
donában van, vagy amelyen a magánszemélynek az ingatlan-nyilván-
tartásba bejegyzett vagyoni értékû joga áll fenn, s az ingatlannak a
törvény szerint számított értéke a száz millió forintot eléri. 

Adókötelezettség: Adókötelezettség keletkezik a használatbavételi
vagy fennmaradási engedély kiadását – ezek hiányában a tényleges
használatbavételt –, fennálló ingatlan esetén a tulajdon vagy vagyoni
értékû jog megszerzését követõ év elsõ napjától. Az adókötelezettség a
félév utolsó napján megszûnik, ha a lakóingatlan a félévben megsemmi-
sül, vagy lebontják, vagy a lakóingatlan nem magánszemély 100 %-os tu-
lajdonába kerül, vagy kizárólag nem magánszemély  tulajdonában álló la-
kóingatlant terhelõ, magánszemély javára bejegyzett vagyoni értékû jogot
az ingatlan-nyilvántartásból törlik. A lakóingatlan használatának szünetelé-
se az adókötelezettséget nem érinti. Az adókötelezettség az év elsõ napján
fennálló állapothoz kötõdik. Az adóalany az adókötelezettség keletkezését,
változását, megszûnését 15 napon belül köteles bejelenteni. A változást a
keletkezést követõ év január 15-ig illetve július 15-ig kell bejelenteni.

Az adó alanya: Az adó alanya az év elsõ napján az az ingatlan-nyilván-
tartásba bejegyzett magánszemély, aki tulajdonos, ha a lakóingatlant
nem terheli vagyoni értékû jog, a vagyoni értékû jog gyakorlására jogo-
sult. Több tulajdonos esetén a tulajdonosoknak tulajdoni hányaduk ará-
nyában kell az adót megfizetni, de az adóalanyisággal kapcsolatos jogok
és kötelezettségek egyetlen tulajdonosra is átruházhatók. A 100 millió fo-
rint számított értéket maghaladó lakóingatlan akkor is adóköteles, ha csak
részben van a magánszemély tulajdonában.

Az adó alapja: Az adó alapját ( a lakóingatlan számított értékét) há-
rom tényezõ határozza meg: a lakóingatlan hasznos alapterülete, a tör-
vény keretei között önkormányzati rendeletben megállapított négyzet-
méteren-kénti forgalmi érték, valamint a korrekciós tényezõk.

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyûlése a 18/2006. (III.31)
számú rendeletével meghatározta a luxusadó kiszámításánál alkalma-
zandó értékövezeteket és a lakóingatlan-fajták települési átlagértékeit. 

A város területén három értékövezet került kialakításra:
I. értékövezet: Nagykanizsa, Szabadhegy, Palin. II. értékövezet:

Kiskanizsa, Miklósfa, Sánc. III. értékövezet: Bajcsa, Bagola, Korpavár,
Nagyfakos, Kisfakos, az I. és II. értékövezetbe nem tartozó területek. Az
egyes értékövezetekben az alábbi települési átlagértékek kerültek megha-
tározásra (megnevezés/egylakásos lakóépületben lévõ lakás/lakás többla-
kásos épületben, egyéb épületben/üdülõ) Ft/m2-ben: I. értéköve-
zet/180.000/175.000/140.000. II. értékövezet/170.000/160.000/135.000.
III. értékövezet/160.000/140.000/130.000. A fenti települési átlagérték
megállapítása során az úgynevezett típusingatlant kell figyelembe ven-
ni. A típusingatlan az az ingatlan, amelynek fizikai jellemzõit a kor-
rekciós tényezõk 1,00 értékei határoznak meg. 

Típusingatlan korrekciós tényezõi:
1.) A lakóépület kora: 10-30 év közötti 2.) A lakóépület teljes felújí-

tása az adóévet megelõzõ: 20 éven belül nem volt. 3.) A lakóépület fa-
lazata, illetve alkalmazott építési technológia: tégla, kõ falazatú, ill.
monolit beton 4.) A lakás komfortfokozata: összkomfortos (távfûtés),
komfortos 5.) A lakásban lévõ lakószobák száma (félszoba is): 4. 6.)
Többlakásos lakóépület lakószobáinak tájolása: ablakok elhelyezkedé-
se a lakás szobáin. 7.) Többszintes  és többlakásos lakóépületben a la-
kások megközelíthetõsége: az épület rendelkezik-e felvonóval és a la-
kás hányadik emeleten helyezkedik el.Az adó alapját ( a lakóingatlan
számított értékét), a hasznos alapterület, a korrekciós tényezõk szorzata
és a lakóingatlan-fajta átlagértékének szorzata adja.

Az adó mértéke: A luxusadó évi mértéke a lakóingatlan számított ér-
tékének  100 millió forint feletti része után 0,5 százalék.

Az adó bevallása, befizetése: Az adózónak elsõ alkalommal 2006.
április 30-áig kell bevallást benyújtania a települési önkormányzathoz.
A bevalláshoz szükséges nyomtatványok a Polgármesteri Hivatal Adó-
ügyi Irodáján átvehetõk. Ha utóbb az adóhatóság deríti fel, hogy az in-
gatlan luxusadó-köteles, az adózó a bevallás elmulasztásáért az adóhiá-
nyon felül 50 %-os bírságra is kötelezhetõ. Az adóhatóság a bevallás
alapján megállapítja az ingatlan számított értékét és a fizetendõ adót,
majd azt határozatban közli az adózóval.  A jogerõs határozat alapján
két részletben, tárgyév március 15-ig, illetve szeptember 15-ig esedékes
az adó. 2006-ban csak a nyár elején érkeznek meg az adózókhoz a hatá-
rozatok, így az elsõ részlet fizetése is csak ezt követõen lehet esedékes.

Jogorvoslat: Ha az adóalany vitatja a településen megállapított át-
lagértéket, csak az Alkotmánybíróságnál élhet kifogással. 

Polgármesteri Hivatal Adóügyi Iroda

Tájékoztató a luxusadó bevezetésérõl

Önkormányzatunk április 25-én, kedden Dán Nemzeti Napot szer-
vez, melynek keretében vendégeink lesznek a Dán Királyság magyar-
országi nagykövete, a Dán Kulturális Intézet munkatársa, valamint
magyarországi dán leányvállalatok képviselõi. Valamennyiüket nagy
tisztelettel meghívom programjainkra. A dán nemzeti nappal kapcso-
latos bõvebb információval a 93/500-709-es telefonszámon állunk
szíves rendelkezésére.

Litter Nándor, polgármester
Dán Nemzeti Nap – Nagykanizsa, 2006. április 25.
Vasemberház ((Nagykanizsa, Erzsébet tér 2.)
10.30 Vállalkozói fórum a Díszteremben. 12.00 Állófogadás és kós-

toló dán nemzeti ételekbõl. 12.30 Ipari Park megtekintése (Nagykani-
zsa, Garay u. 21.). 13.30 Andersen vándorkiállítás megnyitója. Rajzpá-
lyázat eredményhirdetése. 14.00 Magyar-dán kapcsolatok és Dánia be-
mutatása. Elõadó: Óturai Tamás, a Dán Kulturális Intézet munkatársa.
14.00 Andersen mesefilmek vetítése óvodásoknak és kisiskolásoknak.
15.00 Ki tud többet Dániáról? – vetélkedõ általános iskolásoknak. 

Kísérõ rendezvények: Dán mûvészet minden formában kiállítás a
Könyvmoly Kávézóban (Halis István Városi Könyvtár), „Legozz
velünk” – Mikkamakka játszóház 15-18 óráig (Nagykanizsa, Petõfi u.
5.), Kiállítás Andersen-mesefigurák jelmezeibõl (Vasemberház,
Nagykanizsa Erzsébet tér 2.), Kiállítás a rajzpályázatra beérkezett
mûvekbõl a HSMK-ban (Nagykanizsa, Széchenyi tér 5-9.)

Értesítjük a lakosságot, hogy 2006. április 18-23. között végzik Zala
megyében a rókák veszettség ellen történõ orális immunizálását. Jog-
körömnél fogva a rókák veszettség elleni immunizálásáról szóló
13/2002. (I. 30.) FVM rendelet 4. § (1) bekezdése alapján kör/jegyzõ-
ség területén 2006. április 18-tól május 07-ig ebzárlatot, legeltetési ti-
lalmat, valamint az egyéb intézkedéseket rendelem el, melyet a
www.nagykanizsa.hu honlapon található „Felhívás” tartalmaz. Egyben
az 1995. évi XCI. törvény az Állategészségügyrõl 42. §. (2) bekezdés
b.) pontja alapján a fenti idõszakban kötelesek gondoskodni a kóbor
ebek befogásáról.                        Dr. Tóth Géza, kerületi fõállatorvos

Ebzárlat, legeltetési tilalom



Április 226. sszerda

Április 225. kkedd

Április 227. ccsütörtök

Április 224. hhétfõ

Április 223. vvasárnap

Április 222. sszombat

Április 221. ppéntek

06:30 Krónika 06:53 K'arc - kulturális
magazin 07:19 Jelkép - református
07:30 Krónika 07:42 Jövõ 7 07:55 Jövõ
7 08:08 Adjuk magunkat 08:19 Króni-
ka 17:00 Hálózat 17:30 Nyugati régió
18:00 Krónika 18:14 Mese 18:18 Jel-
kép - katolikus 18:28 Hírösszefoglaló
19:00 Krónika 19:14 Képviselõjelöltek
vitája 19:50 Krónika 20:00 K'arc 20:30
Hálózat 

06:30 Megjöttünk sorozat filmjei
08:30 Hálózat TV 17:00 Hálózat TV
18:00 Európa pályaudvarai 9. rész
18:30 Adjuk magunkat 18:35 Tv mo-
zi 20:00 Természetfilm 20:30 Háló-
zat TV 

06:30 Tv mozi 07:50 Természetfilm
08:10 Adjuk magunkat 08:20 Jelkép -
Krisztus Szeretete Egyház 08:30
Teleshop 09:30 Hálózat TV 17:00 Há-
lózat TV 18:00 Természetfilm 18:30
Adjuk magunkat 18:40 Tv mozi 20:20
Választás 2006. 20:30 Hálózat TV -
közben 30 percenként választási ered-
mények! 

06:30 Tv mozi:A lápvidék gyermekei
(117) 07:20 Választás 2006 17:00 Sze-
meszter - fõiskolások és egyetemisták
magazinja 18:00 Krónika 18:14 Mese:
Árpád a honfoglaló 18:17 Jelkép - ad-
ventista 18:27 Hírösszefoglaló 19:00
Krónika 19:14 Jövõ 7 - Választás 2006.
19:27 Jövõ 7 19:40 Adjuk magunkat
19:50 Krónika 20:01 Dombország
20:30 HÍRHÁLÓ 21:00 Amerikai sár-
kányok - amerikai akciófilm 23:00 Csil-
lagszem 23:30 Különjárat - rockshow 

06:30 Krónika 06:52 Jövõ 7 - Válasz-
tás 2006. 07:19 Jelkép - adventista
07:30 Krónika 07:42 Dombország
08:08 Adjuk magunkat 08:19 Krónika
17:00 Közgyûlés közvetítése felvétel-
rõl 19:00 Krónika 19:13 Házban ház
körül - Védett gólyák, elfeledett ha-
gyományok, dézsás növények 19:41
Adjuk magunkat 19:50 Krónika 20:00
Jövõ 7 - Választás 2006. 20:15 Jövõ 7
20:30 HÍRHÁLÓ 21:00 Gyilkos tör-
vény - amerikai thriller 23:00 Bence-
show: beszélgetések hírességekrõl
23:30 Akarj élni! A környezet és a ter-
mészet világa 

06:30 Krónika 06:52 Házban ház körül
- Védett gólyák, elfeledett hagyomá-
nyok, dézsás növények 07:19 Jelkép -
katolikus 07:30 Krónika 07:42 Jövõ 7 -
Választás 2006. 08:10 Adjuk magunkat
08:20 Krónika 08:30 Közgyûlés közve-
títése felvételrõl 17:00 Egészségmaga-
zin 18:00 Krónika 18:14 Mese: Fecske-
madár 18.17 Jelkép - evangélikus 18:27
Hírösszefoglaló 19:00 Krónika 19:14
Jövõ 7 - Zárszámadás 2005. 19:27
Rendben - Falfirkák - grafitti, erdõtüzek
- megelõzés, jön a szezon 19:40 Adjuk
magunkat 19:50 Krónika 20:01 Házban
ház körül 20:30 HÍRHÁLÓ 21:00 Elsõ-
számú közellenség - amerikai filmdrá-
ma 23:00 Grand Prix - autó- és motor-
sport krónika 

06:30 Krónika 06:53 Jövõ 7 - Zárszám-
adás 2005. 07:06 Rendben 07:19 Jelkép
- evangélikus 07:30 Krónika 07:42 Ház-
ban ház körül - Védett gólyák, elfeledett
hagyományok, dézsás növények 08:08
Adjuk magunkat 08:19 Krónika 17:00
Biztonsági zóna 18:00 Krónika 18:14
Mese: Az iskolában 18:18 Jelkép - re-
formátus 18:28 Hírösszefoglaló 19:00
Krónika 19:14 K'arc  - Tóth István fotó-
mûvész kiállítása, Dezsõ Ferenc: Utam,
Calcutta Trió 19:40 Adjuk magunkat
19:50 Krónika 20:00 Jövõ 7 - Zárszám-
adás 2005. 20:15 Rendben  20:30 HÍR-
HÁLÓ 21:00 Provokátor - amerikai ak-
ciófilm 23:00 Golf-magazin 23:30 Do-
kumentumfilm 

MÛMÛ SS OROR AA
Április 21 – Április 27.

Kanizsa Média 13

2006. április 24-én az
Okmányiroda valamennyi 
szakterületen ZÁRVA tart.

Forintalapú személyi
kölcsön 1-2 napos

elbírálással 
kezes és fedezet nélkül

AKCIÓ: 0% 
kezelési költség!

Kölcsön összeg törlesztés
500 000 Ft 13 527 Ft
költségek 0 Ft, futamidõ: 60 hó

1 000 000 Ft 25 666 Ft
költségek 0 Ft, futamidõ: 60 hó

1 500 000 Ft 36 477 Ft
költségek 0 Ft, futamidõ: 60 hó

T-Mobile arany- és 
platinakártyával

jövedelemigazolás nélkül
max. 510 000 Ft-os 

hitelkeret, akár 51 napig
kamatmentesen! 

Telefon:
30/9949-003, 
30/8589-760

THM: 17,23–25,59 %-tól

Fizetett politikai hirdetés



JÁRMÛ

BÉRLET

INGATLAN

SZOLGÁLTATÁS

VEGYES

APRÓHIRDETÉS
Dunántúli Gyermek II. Vízi-

labda Bajnokságot rendeztek Pé-
csett a 1993-ban és késõbb szüle-
tettek részére április elején. A va-
sárnapi, negyedik forduló nyitó-
mérkõzését a Dunaújvárosi Fõis-
kola VE csapata ellen játszotta a
CWG Kanizsa gárdája. A várako-
zásnak megfelelõen hamar fö-
lénybe került csapatunk, így lehe-
tõséghez juthattak fiatal tehetsé-
ges játékosaink is. Most debütált
hivatalos mérkõzésen Gergina
Márton és Kovács Vivien is, míg
a még csak 10 éves Szinyéri Kor-
nél gyarapíthatta mérkõzésszá-

mát. Kulcsjátékosaink a délutáni
rangadóra tartalékolva is magas
szinten játszotta: Bedõ Krisztián
6, Hegedûs Gyula 3 góljával se-
gítette a csapatot. A csereként
vízbe ugró Hajas Balázs 5 gólig
jutott, ami önmagáért beszél.

A délutáni mérkõzésen Skriba
Szabolcs 2, Kovács Kristóf egy
góljával, valamint a fegyelme-
zett védekezéssel újból sikerült
a sírból visszahozni a reményt,
sõt 20 másodperccel a vége elõtt
labdát szerezve az egyenlítésre
is volt esélyünk, ám a helyzet
kimaradt.

Gyõzelemmel felérõ vereség

Április elején több, mint 100 versenyzõ részvételével, ragyogó nap-
sütésben került sor a TRI-CO Triatlon Klub hagyományos évadnyitó
rendezvényére, a minden korosztálynak kellemes sportélményt nyújtó
Nyuszi Duatlonra. A futás-kerékpározás-futás versenyszámok korcso-
portonként eltérõ távjainak megállás nélküli teljesítése komoly erõpró-
ba, mindenkit elismerés illet, aki teljesítette. Évrõl-évre egyre többen
vannak. Eredmények. Óvodások (27 induló): A fiúk közül 1. Karosi
Gergely Kertvárosi Óvoda, a lányoknál 1. Krasznai Anna Hevesi Óvo-
da, 2. Trencsényi Zsolt Pipitér Óvoda, 2. Takács Petra Rózsa Óvoda,
3. Lovkó Gergõ Rozgonyi, 3. Csizmadia Tímea Pipitér Óvoda. 7-8 éve-
sek (17 induló): a fiúknál 1. Péter Brúnó Keszthely, 2. Pápai Mátyás
Kiskanizsa, 3. Németh Márton Zrínyi, a lányoknál 1. Molnár Flóra
Kõrösi, 2. Sneff Petra Hevesi, 3. Nándori Réka Zrínyi. 9-10 évesek (25
induló): a fiúk között 1. Gerócs Zsolt Kiskanizsa, 2. Rábavölgyi Zsom-
bor Rozgonyi, 3. Harangozó Tamás Gelse, a lányoknál 1. Bodzai Ra-
móna Gelse, 2. Herjavecz Lilla Galambok, 3. Tarnai Kata Kiskanizsa.
11-12 évesek (14 fõ): fiúk közül 1. Kiss Dániel Keszthely, 2. Doszpoth
Dávid Gelse, 3. Molnár Damján Batthyány, lányoknál 1. Busznyák
Kornélia Keszthely, 2. Horváth Rita Keszthely, 3. Tarnai Hanna
Kiskanizsa. 13-14 évesek (15 fõ): fiúk között 1. Kovács Zsolt Gelse, 2.
Bakonyi Márk Gelse, 3. Czigány András Gelse, lányoknál 1. Papp Di-
ána Keszthely, 2. Doszpoth Diána Gelse, 3. Horváth Ramóna
Kiskanizsa. 15-18 évesek (7 fõ): fiúknál 1. Berke Dávid Keszthely, 2.
Romsics Bence Hévíz, 3. Porkoláb Péter Keszthely, lányoknál 1. Ber-
ke Adrienn Keszthely, 2. Miatta Mercédesz Mezõ, 3. Kovács Patrí-
cia Keszthely. Felnõttek (3 fõ):  férfiaknál 1. Binder Tamás Zalatriat-
lon, 2. Bogdán Boldizsár Magyarszerdahely, 3. Pataki Zoltán
Nagykanizsa. Senior nõ 1. Molnárné Gulyás Enikõ Nagykanizsa.

Az iskolák közötti versenyt a Kiskanizsai Általános Iskola nyerte
meg 16 versenyzõvel, így õk kapnak 10000 Ft értékû uszodabérletet. 

Nyuszi duatlon 2006.

A városunkban rendezett az újonc nõi kard versenyen az NTE 1866 MÁV
versenyzõi változó teljesítményt nyújtottak. A 23 indulóból Mátyás Szabina
2., Magyar Zsanett 8., Varga Viviána 13., Sánta Zsófia 15., Kocsis Eszter 18.,
Szíj Franciska 19. helyezést ért el. A férfi kardosoknál 26 indulóból Kancsár
Bálint a 3., Erdõs Gergely a 18., és Szabó Dániel a 26. lett.

A Kecskeméten rendezett felnõtt vidékbajnokságon nõi kard egyéni-
ben 2. Dani Diána, 3. Péntek Brigitta, 7. Helyei Anikó. Csapatban a
Dani-Péntek-Helyei hármas a második helyen végzett. Férfi tõr egyéni-
ben 4. Szmodics Zoltán, 5. Pataki Zoltán. Csapatban a Szmodics-Pataki-
Bagonyai-Tizedes felállás a 2. lett. Férfi kard egyéniben 5. Kondor Attila,
csapatban a Kondor-Koros-Csalló hármas a harmadik helyen végzett.

Változó teljesítmény

14 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 26. 19 óra
Zenés esték a Kiskastélyban
GYÛRÖTT  ISZONYOK

sanzonok & songok
Belépõdíj: 300 Ft

Április 28. 19 óra
Rock Klub: Teurgia

Együttes koncert
Elõzenekar: Self Destruction

Április 30. 17.30 óra
Olajbányász fúvószenekar

ünnepi térzene
Április 30. 18 óra

Soknemzetiségû Kultúrá-
val az EU-ba gálaest a HSMK

elõtti szabadtéri színpadon. 
Április 30. 

20 óra – Dolly Roll 
21 - 24 óráig – Városi

utcabál a Little Flamingó
közremûködésével

22 óra Ünnepi tüzijáték

Nk-án a belvárosban közel 700
négyzetméter telek, rajta bontható csa-
ládi házzal eladó! Társasház építésére
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)

Nk-án, a Múzeum téren egyszo-
bás, 36 m2-es, felújításra szoruló I.
emeleti lakás (5,5 MFt) eladó. Érd.:
30/365-1654, hétközben 16 óra után:
93/320-627 (5851K)

Kendlimajorban 600 négyszögöl
területen kétszobás, fürdõszobás pa-
rasztház két garázzsal, melléképület-
tel eladó! Érd.: 20/519-5305, 30/641-
4780 (5802K)

Jankapusztán, Nt-tól 12 km-re
családi ház széles telekkel eladó.
Érd.: 30-272-5400 (5854K)

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,
20-371-6065 (5842K)

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

Borsfán (letenyei, bázakerettyei
termálfürdõhöz közel) 90 m2-es, ki-
sebb felújításra szoruló családi ház
közös udvarban, erdõvel, 5 millió Ft
irányáron eladó. Érd.: 30/9130-043,
18 óra után: 93/329-544. (5852K)

Újförhénc végén szõlõ téglapincé-
vel, melléképületekkel, teljes felsze-
reléssel, gyümölcsössel eladó. Érd.:
93-323-451 (5855K)

Palinban 150 m2-es családi ház +
építési telek eladó. Érd.: 70-530-8513
(5856K)

Ûrhajós utcában aknás garázs el-
adó. Érd.: 70-530-8513 (5857K)

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

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

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)

Gilera MX-1 125 cm3, 1991-es
kiadású, jûliusig mûszakival, új akku-
mulátorral, új gumikkal kedvezõ áron
eladó. Irányár: 185.000 Ft. Tel.: 30-
331-2354 (5858K)

Fenyõgallyat vásárolok: zöldezüs-
töt, lucot, nordmann-t. Érd.: 30/482-
4931 

Eladó: Telstar típusú MP3 leját-
szó, digitális diktafon és USB drive
egyben, beépített FM rádióval,
nyakpánttal, sztereo fejhallgatóval,
fekete-ezüst kivitelben eladó 6000 Ft-
ért. Érd.: 30/9932-534 (5853K)

Fûnyíró új motorral, STIHL sze-
gélynyíró, S51 Simson sport telesz-
kóp 2db, és RK kapálógépre kapasa-
rok jó állapotban eladó. Érd.: 93-321-
734 (5859K)

Fenyõgallyat vásárolok, tisztítást is
vállalok! Érd.: 30/542-8757 (5860K)

Vashulladékot, forgalomból ki-
vont gépjármûvét készpénzért átve-
szem! Lakókocsik is érdekelnek.
Ugyanitt használt autóalkatrészek el-
adók. Tel.: 30/641-7375, 30/592-8463
(5485K)

Vállaljuk: új síremlékek készíté-
sét, betûvésést, régi sírok tisztítását,
felújítását számlára is. Érd.: Horváth
Zoltán, vállalkozó. Nagykanizsa, Ady
Endre u. 65. Tel.: 06-93-333-449, 06-
70-511-7863 (5641K)

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



Az április kilencedikei újabb forduló után az élre került az N.
Tungsram SK csapata a sakk NB-I.-ben. A kanizsai klub a megye-
székhelyi Z. Csuti-Hydrocomp csapatával holtversenyben foglalja el
az elsõ pozíciót a tabellán. A Tungsram a Láng SE-t gyõzte le 9,5:2,5
arányban. Eredmények (elöl a kanizsaiak): Istracescu-Ruck R.: döntet-
len, Vajda L. – Tolnai: döntetlen, Flumbort-Bérczes 1:0, Faragó-Ja-
kab 1:0, Bánusz-Werner 1:0, Horváth-Szalánczy 1:0, Bokros-Bérczes
Cs. 1-0, Almási-Papp: döntetlen, Krizsány-Grábics 1-0, Krutti-Hevér
1-0, Bagonyai-Nikoletti 1-0, Vajda Sz.-Marton 0-1.

Papp Nándor elmondta: véleménye szerint elképesztõ sikert értek el,
talán az elmúlt másfél évtizedben még sohasem játszottak olyan jól,
mint most, a Láng SE ellen. Az NB-II.-ben az Aquaprofit szintén
gyõzedelmeskedett a Bajai SVSC csapatával szemben 7,5-4,5 arányban. 

Az élen az N. Tungsram SK

Pozsonyi állomáshoz érkezett a Brno, Nagykanizsa
és Pozsony közösen rendezett úszóverseny-sorozata. A
vízmûves fiatalok most a szlovák fõvárosban mutatták
meg, hogy õk a legjobbak a három város mezõnyében.
Nem is akárhogyan nyertek, hiszen a vizes küzdelem
végén több mint hatvan ponttal nyerték meg a pont-
versenyt, ezzel másodszor is elhódították az új kupát.
A három korcsoportban megrendezett megméret-
tetésen kiváló egyéni és váltóeredményeket értek el az
ifjú úszópalánták. Szokásos jó formáját hozta Zámod-
ics Márk és Abay Nemes Anna, akik minden egyéni
számot megnyertek. Elõbbi még a két váltószámot
megnyert egység tagja is volt. Jutott az elsõ helybõl
Ács Gergõnek, Tóth Gergõnek és Szmodics Viktóriá-
nak is. A négy váltószámból háromban a dél-zalaiak
diadalmaskodtak. A jó hangulatú versenyt este egy
hatalmas aquaparki szórakozás zárta. A hármas verse-
ny következõ állomása a morva fõvárosban, Brnoban
lesz novemberben. 

Eredmények: 100 m fiú gyors: 2. Tóth Gergely.
50 m leány gyors: 1. Abay Nemes Anna,
3. Novák Nóra. 25 m fiú gyors: 1. Zámodics Márk,
2. Metzger Dániel. 25 m leány gyors 2. Szmodics
Viktória. 100 m fiú mell: 2. Ács Gergely, 3. Tóth
Gergely. 100m leány mell: 2. Szabadics Adrienn. 50
m fiú mell 2. Benczik Bálint, 3. Horváth Balázs. 50
m leány mell: 1. Abay Nemes Anna. 25 m fiú mell:

1. Zámodics Márk. 25 m leány mell: 1. Szmodics
Viktória. 100 m fiú hát: 1. Ács Gergely. 50 m leány
hát: 1. Abay Nemes Anna. 25 m fiú hát: 1. Zámod-
ics Márk, 2. Gayer Márton, 3. Metzger Dániel. 25 m
leány hát: 1. Szmodics Viktória. 100 m fiú pillangó
1. Tóth Gergely. 100 leány pillangó: 2. Szabadics
Adrienn. 50 m leánypillangó: 1. Abay Nems Anna,
2. Novák Nóra. 25 m fiú pillangó: 1. Zámodics
Márk, 2. Gayer Márton, 3. Meztger Dániel. 25 m
leánypillangó: 1. Szmodics Viktória. Váltók: 6x25
gyorsváltó fiú: 1. Dél-Zalai Vízmû (Draskovics,
Horváth, Metzger, Zámodics, Zsiray, Tóth). 6x25
leány gyorsváltó: 1. Dél-Zalai Vízmû ( Szabadics,
Abay, Talabér, Szmodics, Novák, Rajkó).
Vegyesváltó-fiúk: 1. Dél-Zalai Vízmû (Ács,
Zámodics, Gayer, Zsiray, Tóth). Vegyesváltó
lányok: 2. Dél-Zalai Vízmû (Rajkó, Abay, Ecsedi,
Szmodics, Novák, Szabadics). (-böröcz-)

Õk a legjobbak

Judokák 
az élen

Április elsõ napját a Diák B
korcsoportnak rendezett Országos
Diákolimpián, Miskolcon töltöt-
ték az NTE-s cselgáncsosok 135
társukkal együtt. Csonka Richárd
35 kg-ban, sérülése ellenére 4
gyõztes mérkõzéssel I. helyezett
lett, maga mögé utasítva a nem
könnyû mezõny többi tagját. Kar-
dics Konrád (szintén betegen), 38
kg-ban 3 gyõztes és egy vesztes
mérkõzéssel lett a III. Teljesítmé-
nyük az erõs mezõnyben több,
mint kiemelkedõ volt.

A következõ napon a Serdülõk
(13-14 évesek) a Magyar Köztár-
saság Kupán vettek részt Buda-
pesten, amely fontos a válogatott
keretbe való bekerüléshez.  Az
NTE színeiben csak lányok indul-
tak. Horváth Tamara 36 kg-ban 1
gyõztes és 2 vesztes mérkõzéssel
V. lett. Mihovics Szabina 52 kg-
ban 3 ipponos gyõzelemmel az
elsõ helyen végzett.

A hónap második hétvégéje is
verseny jegyében telt. Idén Na-
gyatád rendezte meg a Dél-Du-
nántúli Regionális Bajnokság II.
fordulóját. 14 klub 126 nyolc és
tizennégy éves versenyzõje jelent
meg. A mávosok tíz fõvel indul-
tak, és 15 érmet (9 arany, 5 ezüst,
1 bronz) valamint egy IV. helyet
hoztak. Eredményeik:

A 10 év alattiaknál Huszár Mar-
tin 28 kg-ban III., Kuzma Cintia 40
és +40 kg-ban egyaránt I. lett. A
10 éveseknél Orsós György 27 kg-
ban I., 30 kg-ban IV. helyen vég-
zett. Csöndör Olivér 36 kg-ban II.
lett, Lukovits Balázs +55 kg-ban I.,
összevont súlycsoportban II. he-
lyen végzett. A 11 éves Kardics
Konrád 38 kg-ban II. lett. A 12
éves korúaknál Dabi Zsófia 35 kg-
ban I., összevontban II., Tar Bence
34 kg-ban szintén II. lett. A serdü-
lõ 13-14 éves Horváth Tamara (36
kg) saját korcsoportjában és össze-
vont korcsoportban egyaránt elsõ
lett, csakúgy mint Mihovics Szabi-
na, aki saját, 52 kg-jában és 57 kg-
ban is a dobogó legfelsõ fokára ál-
hatott.

Az NTE 1866 MÁV a csapat-
versenyben  két ponttal lemarad-
va a IV. helyet tudta megszerez-
ni. A kis létszám volt a döntõ, és
nem a gyönyörû eredmények.

NAGYKANIZSAI IZZÓ SE
– PÉCSI KK 27-40 (10-19)

Jv.:  Kovács T., Pauer Z. IZZÓ
SE:  Loncariæ V. – Füle Cs. (2),
Kiss J. (7/2), Musits N., Ányos J.
(1), Kiss G. (3/1), Pálos G. (5)
Csere: Dolezsár R. (kapus), And-
rás Zs. (5), Tompek A., Sasvár Z.
(1), Nagy B. (1), Jáger T. (2),
Farkas M. Edzõ: Tóth László.

Az NB I/B-s férfi kézilabda
bajnokságban a PÉCSI KK
együttese mérkõzött az IZZÓ SE
gárdájával a Zsigmondy-Széche-
nyi SZKI sportcsarnokban. A
vendégek korábban már több al-
kalommal is gyõztesen hagyták el
a pályát, így itt volt a lehetõség
megszakítani ezt a kanizsai szem-
pontból rossz hagyományt. Ezen
a mérkõzésen azonban  az IZZÓ
SE játékosai mélyen tudásuk alatt
szerepeltek. Nem tudták felvenni
a versenyt az energikusan és gól-
erõsen kézilabdázó pécsi együt-
tessel szemben. 

Bizakodnunk kell abban, hogy
ez csak egyszeri kisiklás volt, és
a következõ fordulóban a kani-
zsai fiúk kiköszörülik a csorbát! 

Súlyos vereség 
hazai pályán

A közelmúltban meg-
rendezett Boksz Ré-
giós Versenyen a Ka-
nizsa Box Klub veze-
tõ edzõje, Korpics
Miklós elégedett le-
hetett. A találkozón 9
egyesület 44 boxoló-
ja szállt ringbe. 

A Kanizsa Box Klub eredményei: Horváth Zsolt (serdülõ 50 kg),
Orsola Norbert (serdülõ 48 kg), Korpics István (kadett 66 kg) egy-
hanú pontozással nyertek. Vass Richárd (kadett 70 kg) az 1. menet-
ben dönõ fölényes gyõzelmet szerzett, Angyal Adrián (Junior 64 kg)
pontozásos vereséget szenvedett, Rátkai Norbert (felnõtt 81 kg) a 2.
menetben döntõ fölénnyel nyert. 

Ilyen a boksz
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FIGYELEM!FIGYELEM!
Utolsó lehetõség a felvételi 

pluszpontok beszámításához!

A DIALÓG NYELVSTÚDIÓ
NÉMET

ÁLLAMI és EU-s 
bizonyítványt is nyújtó 

NYELVVIZSGÁT SZERVEZ

A VIZSGA  IDÕPONTJA: 
2006. május 13.

JELENTKEZÉS: április 14-ig
SIKERESSÉGI ARÁNY: 91%

30% VIZSGADÍJ VISSZATÉRÍTÉS!
Nagykanizsa, Kinizsi út 2/a.

Tel.: 93 / 326 413 ; 30 / 400 52 53
E-mail: info@dialognk.hu ; Web: www.dialognk.hu

OM reg.sz.: 20-0129-04                                                                             Akkred. sz.: 0584

BÚTORDISZKONT
Nagykanizsa, Erdész u. 6. (Csengery utcai AGIP kút mögött)

Telefon: 93/311-198 Fax: 93/536-198
Nyitva tartás: hétfõtõl péntekig 9-17, szombaton 9-12 óráig

Kamatmentes hitel!
0%-kal kamattal, 10 hónap

futamidõvel. A kezelési költséget
nálunk kell befizetnie! Részletek

üzletünkben! THM: 26,27 %

MDFfóliás konyha
165-ös 200-as 220-as

54.900 Ft-tól

Csatlakozzon Ön is a gyõztesekhez!
Jöjjön el, szavazzon Göndör Istvánra!

Mondjon IGEN-t 
a fejlesztésekre!

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!

Fizetett politikai hirdetés

SZULTÁN - 3 NOWY BIS
99.900 Ft

SZULTÁN - 4 
107.900 Ft

Fenyõ komódok széles 
választékban!


