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Tájékoztató adatok ZALA
megye 02. számú egyéni vá-
lasztókerületi eredményérõl a
szavazókörök 98,36 %-ának
feldolgozottsága alapján:

A 2006. április 23-iki szavazás-
ra a névjegyzékbe  47.462 állam-
polgárt vettek fel. Szavazóként
megjelent  29.604 fõ, az összes
választópolgár 62,37 százaléka.
Szavazáskor az urnákba 29.600
szavazólap került, ez néggyel keve-
sebb, mint a megjelent szavazópol-
gárok száma. 116 szavazat volt ér-
vénytelen (0,39 százalék) és 29.484
volt érvényes (99,59 százalék).

Az érvényes szavazatok meg-
oszlása: 

Cseresnyés Péter FIDESZ-
KDNP 13.371 érvényes szavazat
(45,35 százalék), 

Göndör István MSZP, SZDSZ
közös jelölt 16.113 érvényes sza-
vazat (54,65 százalék) 

A nagykanizsai 11-es szavazó-
kör szavazólapjait páncélszekrény-
ben õrzik külképviseleti szavazás
miatt. A szavazóurna megérkezése
után összekeverik a szavazókör
szavazataival és ekkor megszámol-
ják õket. Göndör István ettõl füg-
getlenül nagy valószínûséggel
mandátumot szerzett a nagyarányú
szavazat-különbség miatt.

www.valasztas.hu

Város NapjaVáros Napja

Horváth Dávid Kornél a Város Babája
2006-ban. A kisfiú április 21-én délelõtt
látta meg a napvilágot 3800 grammal és
56 centiméterrel. Õt és édesanyját,
Varga Tímeát szombaton délután kö-
szöntötte Litter Nándor polgármester és
Röst János alpolgármester az önkor-
mányzat nevében virágcsokorral, okle-
véllel és 50 ezer forintos vásárlási utal-
vánnyal. A Vöröskereszt, az Alapellátá-
si Intézmény és a hivatal szociális osztá-
lya nevében bébiápolási cikkeket adott
át Antal Istvánné és Simánné Mile Éva
az édesanyának. 

Város Napi kitüntetettjeink
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ALUDJ EL!

Új mûfajjal jelentkezett a dr. Dobó László
által vezetett Színjátszó Kör a Honvéd Kaszi-
nóban. A korábbi években megszokott zenés
darabok, operettek után egy izgalmas bohóza-
tot adtak elõ két képben. G. Feydeau: Aludj
el! – címû mûvét láthatják Liszóban és
Szepetneken is. Szereplõk: Miksó Péter, Né-
meth Betti, Kurta Lilla, Csákvári Tímea,
Miksó Nóra, Dévényi Amanda, Kispál Evelin,
Valu Rebeka, Hofstetter Izabella és Farkas
Rebeka. Színpadi technika: Császár András.
Tánc: Pulai Viktória.

AZ ÉVSZÁZAD FOTÓMÛVÉSZE 

Villantak a vakuk, kattogtak a fényképezõ-
gépek, a Kanizsa Fotóklub tagjain kívül az or-
szág különbözõ pontjairól, sõt az országhatá-
ron túlról is érkezett fotográfusok, fotómûvé-
szek tették tiszteletüket április 20-án a Hevesi
Iskola galériájában, a világhírû fotómûvész,
Tóth István, Nehéz út volt címû fotókiállítá-
sán. A Cegléden élõ 83 éves mûvészt a vélet-
len hozta össze a fényképezéssel még a negy-
venes években. Egyik barátja szorult anyagi
helyzetében megvételre kínálta fényképezõ-
gépét, amit Tóth István megvett tõle. Ez indí-

totta el a fényképezés útján. Késõbb Haller
Frigyes, a kiváló fotómûvész és esztéta bizta-
tására kapcsolódott be a nemzetközi kiállítá-
sokba. Neve hamarosan ismertté vált a külön-
bözõ hazai és külföldi fotószalonokban, tárla-
tokon. Ma Cegléden él, ahol hosszú éveken
keresztül irányította a város fotóklubját. Ala-
pító tagja a Magyar Fotómûvészek Szövetsé-
gének. Száznál több önálló kiállítása volt,
2200 nemzetközi kiállításon vett részt, többek
között az Európa fotómûvészetét bemutató
kétéves észak-amerikai és egy Szovjetunió-
ban rendezett vándorkiállításon. Meghívták
Innsbruckba és Münchenbe a Tízen a csúcson
címû világkiállításra. Indiai körkiállításán Új-
Delhi, Kalkutta, Madrasz, Pondicherry és
Bombay kiálllítótermeiben mutatták be képe-
it. 327 nemzetközi díjat nyert. Az alkotóról és
munkásságáról bevezetõt mondott, és kiállí-
tást megnyitotta Kotnyek István fotómûvész.
Az ünnepi mûsorban közremûködött Német
Ferenc zenetanár, Lengyák István pedagógus,
Megyes Melinda és Zalán Barbara nemzetkö-
zi fesztiválgyõztes versmondók, valamint az
intézmény pedagógus kamarakórusa. A meg-
nyitót követõen Halász Gyula önkormányzati
képviselõ adta át a város ajándékát a mûvész-
nek. A Balázs Béla UNESCO-díjas, érdemes
mûvész, az évszázad kiváló fotómûvésze, a
Magyar Köztársasági Érdemrend kiskeresztjé-
nek kitüntetettje pedig az iskolának ajándé-
kozta a Nehéz út volt címû fotográfiáját, me-
lyet Sósné Kutasi Margit igazgatónõ vett át.
A tárlat május 8-áig tekinthetõ meg. 

SOLYMOS TÓNI NAGYKANIZSÁN

Az önkormányzat által finanszírozott „Ta-
vaszi zsongás” címû programsorozat utolsó
vendégeként Solymos Tóni és barátai adtak
nagy sikerû koncertet a Hevesi Sándor Mûve-
lõdési Központ lépcsõjén. A népszerû zenész
túlnyomórészt az Express Zenekar régi sláge-
reibõl válogatott. 

„TÍZ PERC ALATT A FÖLD KÖRÜL”
A Föld Napja tiszteletére, az én hobbim so-

rozatában ezúttal Gelencsér Gábor prospektu-
saiból és katalógusaiból nyílt kiállítás a
HSMK-ban. Az ünnepélyes megnyitón Tislér
Judit, a Rozgonyi Úti Általános Iskola negye-
dikes kisdiákja mondott egy verset, majd
Papp Ferenc, az intézmény igazgatója beszélt
arról, hogy a kiállítás-sorozat milyen sikere-
ket tudhat már a magáénak, hogy a hobbi-
gyûjtemények bemutatásának már híre ment
az országban. A sorozatban már sok-sok érde-

kességet, különlegességet láthattunk. Ezúttal
a világ különbözõ tájairól származó katalógu-
sok nyomán járhatjuk be a Földet, s a tárlók
elõtt bátran ábrándozhatunk arról, hogy egy-
egy, a prospektusok által bemutatott helyre mi
is szívesen elmennénk. 

KANIZSARU
A délutáni órákban a Hevesi úton a Kodály

utca irányából a Bartók utca irányába közleke-
dett egy Suzuki motorkerékpárral egy közép-
korú férfi. Az elsõdleges adatok szerint amikor
az utca elején lévõ gyalogátkelõhelyet megkö-
zelítette, késõn észlelte, hogy az elõtte haladó
jármûvek forgalmi okból lassítanak. A moto-
ros, hogy az elõtte lévõ autóval való ütközést
elkerülje, balra kormányzott és fékezett, köz-
ben egyensúlyát elveszítette és elesett.  Motor-
ja a járdaszigetre csúszott, míg a rajta ülõ férfi
az elõtte lévõ Suzuki Swift hátsó lökhárítójá-
nak csúszott. A baleset következtében 8 napon
túl gyógyuló súlyos sérülést szenvedett. A kö-
rülmények és a felelõsség kérdésének pontos
tisztázására a Nagykanizsai Rendõrkapitányság
Közlekedési Osztályán vizsgálatot indítottak.

KREATÍV FESZTIVÁL
A Farkas Ferenc Zene-és Aranymetszés

Mûvészeti Iskola immár harmadszor rendezte
meg a Kreatív Zenei Fesztivált, melyre az or-

április 19.

április 20.

április 21.
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szág minden részérõl várták a zenei kreativi-
tásban tehetséges gyerekeket. A kétnapos ren-
dezvény április 21-én a fesztivál koncertjével
kezdõdött. 12 mûsorszám hangzott el kompo-
nálás és improvizálás kategóriákban. A mû-
sort szakmai zsûri hallgatta meg és értékelte.
A zsûri tagjai: Kovács Attila, az Országos
Eletroakusztikai Bizottság elnöke, zenetanár;
Kolcsárné Udvari Katalin a Psalmus
Humanus Egyesület elnöke, Reményi Attila
zeneszerzõ, a gyõri Richter János Zenemûvé-
szeti Szakközépiskola tanára. A fesztivál
eredményei: Fõdíj: Józsa Tamás (Veszprém)
és Gayer Mátyás (Nagykanizsa), Kiemelt ní-
vódíj: Csóka Levente (Veszprém) Ruskó Esz-
ter (Nagykanizsa) és Simon Kornél (Marcali).
Nívódíj: Simon Kornél (Marcali) és Ács Dá-
vid (Pécel), Különdíj: Tóth Beáta (Mezõkö-
vesd). Péntek este az iskola tanárainak kama-
ra koncertjével folytatódott a program, majd
szombaton délelõtt került sor a szakmai be-
szélgetésre és a gálára.

26 ÓRÁS FOCIBAJNOKSÁG
Az idén harmadik alkalommal került sor a

Város Napja tiszteletére a BLG által szerve-
zett focibajnokságra, amely ebben az évben
már valamivel több mint egy napra, egészen
pontosan 26 órára nyúlt. 26 órán át folyt a já-
ték, pörgött a labda, és születtek a gólok a
BLG focipályáján, ahol nyolc csapat valami-
vel több mint kilencven focistája mérte össze
állóképességét, focitudását. A mérkõzések

harmincpercesek voltak, s minden csapat leg-
alább kétszer pályára lépett a meccsek során.
A viadalok között egy-másfél órát pihenhettek
a srácok. A zártkörû rendezvényre elsõsorban
a diáktársakat és a szülõket várták, de õk is
csak a kapunyitás idején tartózkodhattak a pá-
lya környékén, az éjszakai meccsek zárt ajtók
mögött folytak. A szombaton délelõtt befeje-
zõdött bajnokságot végül a 11-12F alkalmi
csapata nyerte, a második helyen a 12A-11-
12F osztályból verbuválódott csapat végzett, a
harmadik a 13. számú csapat lett, míg a ne-
gyedik helyet a már tavaly végzett diákok kö-
zös csapata tudhatja a magáénak. A bajnokság
a tervek szerint jövõre is folytatódik, akkor
már 27 órán keresztül rúgják majd a bõrt. 

PUCHHEIMI KÉPZÕMÛVÉSZEK 

Testvérvárosunk, Puchheim képzõmûvészei-
nek kiállítása nyílt meg április 21-én a HSMK
galériájában. Köszöntõjében Litter Nándor
polgármester kiemelte: 15 éve kötötte meg a
két város a testvérvárosi szerzõdést, s a kiállí-
tással ezt az évfordulót is köszönthetjük. Bar-
bara Saatze, a puchheimi Kulturális Egylet
képzõmûvészeti vezetõje abban a reményben
köszönte meg a mûvek iránti érdeklõdést, hogy
a jövõben gyakrabban szervezhetnek közös ki-
állítást. A mûvészek Ludvig Zoltán és mûvész-
társai októberi puchheimi bemutatkozását vi-
szonozták most városunkban, ami egy újabb
kézfogásnak tekinthetõ a két város között, tol-
mács nélkül, a mûvészet nyelvén, a mûvészet
áthidaló erejével – mondta megnyitójában
Lehota M. János esztéta. A kiállító mûvészek:
Elfie Bilger, Konrad Bogner, Angelika Brach,

Lilith Dialer, Monica Gallinat, Michaela Mil-
ler, Irmfried Nester, Barbara Saatze, Brigitta
Storch, Ulrike Straub, Christa Tucci. 

KONFERENCIA
A Város Napja rendezvényeinek sorában ke-

rült sor a Nagykanizsai Kereskedelmi és Ipar-
kamara és a Muraszombati Gazdasági Kamara
közös rendezvényére a Centrálban. A regiszt-
rációt és a kölcsönös köszöntéseket követõen
Varga Zsófia a helyi kamara titkára szólt a két
kamara közös projektjérõl, az elvégzett felada-
tokról. Ezt követõen számos, a fejlesztési terv-
vel összefüggõ elõadást hallgathattak meg a
résztvevõk, majd szó esett a két térség fejlesz-
tési terveirõl, a határmenti együttmûködés le-
hetõségeirõl is. A kamarai program külön érté-
két az képviselte – fogalmazták meg többen is
– hogy a résztvevõ szervezeteknek lehetõségük
nyílt a személyes kapcsolatfelvételre is.

TÁNCBAN MONDOM EL
A Piarista Általános Iskola táncszínháza

elõadását láthatták az érdeklõdõk szombaton
este a HSMK-ban. A mûsor mûvészeti veze-
tõje és koreográfusa Orsovszky István volt. 

Az Eraklin Táncklub idén harmadik alka-
lommal rendezi meg estjét  a tánc világnapja
alkalmából,  melyre meghívást kapott és  egy-
egy produkciót bemutat valamennyi Nagyka-
nizsán mûködõ tánccsoport. A rendezvény
helyszíne a Hevesi Sándor Mûvelõdési Köz-
pont, idõpontja 2006. április 29. 18 óra. 

április 22.

Elõzetes

Három hete kezdték meg
az Ipari Parkban lévõ „K” je-
lû út kivitelezését. Építik a
töltést, készítik a föld-tükröt.
Az út mintegy 240 méteres
szakaszon teljesen új szerke-
zetet kap, a többi részeken a
régi betonburkolatot aszfal-
tozzák le két rétegben. Várha-
tóan egy hónapon belül befe-
jezik az összekötõ út építését
– tájékoztatta lapunkat Szányi
Gábor, a Nagykanizsai Régió
Ipari Park És Logisztikai
Központ Kft. ügyvezetõje.

Lapunk már korábban beszámolt  arról,
hogy Páli Márk a Rozgonyi iskola diákja
sikerrel vette a megyei közlekedési verseny
akadályait. Az országos versenyt a tavaszi
szünet elején rendezték, ahol Márk a kilen-
cedik helyet szerezte meg. Gratulálunk!



Április 25-én soron kívüli
ülésen tárgyalta a képviselõ-
testület a Nagykanizsai Megyei
Jogú Város Önkormányzatá-
nak 2005. évi költségvetési
gazdálkodásáról szóló beszá-
molót. A közgyûlés elején Lit-
ter Nándor polgármester meg-
köszönte a kanizsai választó-
polgároknak az országgyûlési
választásokon tanúsított aktivi-
tásukat, majd bejelentette,
hogy Kelemen Z. Pál önkor-
mányzati képviselõi mandátu-
ma megszûnt, így a továbbiakban a képvise-
lõtestület nem huszonnyolc, hanem huszon-
hét képviselõvel mûködik.

A város elsõ embere a költségvetési beszá-
moló kapcsán elmondta: véleménye szerint az
önkormányzat az elõzetesen meghatározott
fõbb gazdálkodási irányvonalak mentén mû-
ködött a tavalyi évben.

Szita László könyvvizsgáló kijelentette,
hogy a zárszámadási rendelettervezet benyúj-
tása a törvény által meghatározott határidõn
belül megtörtént, s a zárszámadás összetétele
megegyezik a költségvetésben szereplõ ada-
tokkal. A pénzügyi helyzet 2005-ben finan-
szírozható, a városüzemeltetés és a közintéz-
mények mûködtetése pedig biztosított volt, a
bevételek és a kiadások idõbeli eltolódása mi-
att azonban folyószámlahitelt kellett felvenni.
A zárszámadás kapcsán Szita László még
hozzátette: a tavalyi év bevételei  a módosított
elõirányzat 91,1 százalékának feleltek meg,
míg a kiadási oldal végösszege az elõirányzat
86 százaléka lett. A szakember arra is felhívta

a figyelmet, hogy a helyi adó-bevételek be-
hajtása a jövõben fokozottabb figyelmet igé-
nyel. Végül a 2005. évi zárszámadásról szóló
rendeleti javaslatot a közgyûlés tizenhét igen,
négy nem szavazattal, két tartózkodás mellett
elfogadta. A városatyák azonos szavazati
aránnyal jóváhagyták az egyszerûsített beszá-
molót is.

A dokumentumok tanúsága szerint az el-
múlt évben 2004-hez képest nõtt a helyi adó-
bevételek mértéke, méghozzá 2.319,5 millió
forintról 2.458,7 millió forintra, ami mintegy
hat százalékos bõvülést jelent. Az adók szer-
kezetében a legnagyobb szelet az iparûzési
adó, ez a helyi adóbevételek mintegy nyolc-
van százalékát teszi ki. A bevétel gerincét
száz vállalkozás befizetései adják. Csökkent
viszont az építményadó és a gépjármûadó
részaránya. Ez utóbbinak oka, hogy 2005-tõl
jelentõs mértékben szélesedett a súlyos moz-
gáskorlátozottság miatti mentességi kör,
melynek eredményeként az elõzõ évhez, azaz
2004-hez képest csaknem 1150 gépjármûvel
csökkent az adóztatott gépkocsiállomány. En-
nek következtében a 2005-ös elõirányzathoz
viszonyítva csaknem kilencmillió forinttal ke-
vesebb lett a gépjármûadóból befolyó bevétel.
Az adóbevételek realizálása szempontjából
stratégiai jelentõséggel bírt a végrehajtási te-
vékenység erõsítése, a felszámolás sorsára ju-
tó vállalkozások adótartozásainak nagysága
meghaladta a huszonnyolcmillió forintot. A
város kórháza is teljesítette 2005-re meghatá-
rozott feladatait: a mûködési bevételek tekin-
tetében az elõirányzathoz képest 94,5 százalé-
kos teljesítést értek el. A járóbeteg-ellátás
esetszáma 2,73 százalékkal nõtt, az intéz-
ményben kezelt betegek pedig átlagosan öt
napot töltöttek a fekvõbetegellátásban.  

2005-ben az önkormányzat teljes bevétele
meghaladta a tizennyolcmilliárd forintot.
Nagykanizsa önkormányzata a kiadások 15,6
százalékát felhalmozási célú kiadásokra fordí-
totta: folytatódott a kórház-rekonstrukció, va-
lamint szintén címzett támogatás révén kiala-
kították a Fogyatékkal Élõk Integrált Intézmé-

nyét. 2005-ben összesen 713 millió forintnyi
címzett támogatásban részesült a város, az ön-
rész hozzáadásával pedig 801 millió forint
címzett beruházás valósult meg. Uniós pályá-
zati támogatásnak köszönhetõen készül a Pla-
kátmúzeum, és már mûködik a Csellengõk
Háza, valamint folyik a Thúry-városrész reha-
bilitációja is, amelynek megvalósításához
csaknem kettõszázmillió forint elõfinanszíro-
zást kapott a város. Jelentõs, mintegy 594
millió forintos összeget fordítottak utak, hi-
dak, járdák, zöldterületek és intézmények fel-
újítására, amihez 294 millió forintot az Ön-
kormányzati Infrastruktúra Fejlesztési Hitel-
programból biztosítottak. Az önkormányzat a
2005. évre tervezett 316 millió forint folyó-
számlahitellel szemben 180 millió forintot
vett fel, s ezen túlmenõen 1.337.000 E forint
beruházási hitel felvételét is tervezték, de a
fejlesztések megvalósításához igazodóan csak
786.294 E forint felvételére volt szükség. A
tavalyi év beruházásai között szerepel többek
közt az ipari park közmûvesítésének folytatá-
sa, az Erzsébet téri volt magtár felújítása, a
Csengery úti kerékpárút-építés, a szabadhegyi
útépítés, az Európa-park kialakítása, a Kos-
suth téri híd felújítása, valamint a Csónakázó-
tavi gyalogos híd átépítése.

Összességében a dokumentum alapján
megállapítható: az önkormányzat eszközeinek
és forrásainak értéke 2.493.530 E forinttal
nõtt, jelentõsen emelkedett a befektetett esz-
közök értéke a beruházások következtében. A
beszámoló készítõje úgy fogalmaz: az önkor-
mányzat a takarékos gazdálkodással teljesítet-
te 2005-re tervezett feladatait, az átmeneti lik-
viditási gondokat pedig a folyószámla-hitel-
keret igénybevételével és a feladatok átüteme-
zésével kezelni tudták.        

Horváth Attila  

4 Várospolitika

VITA NÉLKÜL 
A Gazdasági és Városüzemeltetési Bi-

zottság is tárgyalta a Nagykanizsa Megyei
Jogú Város Önkormányzatának 2005. évi
költségvetési gazdálkodásáról szóló beszá-
molót. A grémium vita nélkül jóváhagyta a
munkaanyagot, amelyben egyebek közt az
áll, hogy az önkormányzat tavalyi bevételei
18.224.799 ezer forint körül alakultak, míg
a kiadások mintegy 17.243.068 forintot
tesznek ki. Az eszközök és a rendelkezésre
álló források értéke az év folyamán
2.493.530 ezer forinttal nõtt, s a beruházá-
sok következtében jelentõsen emelkedett a
befektetett eszközök értéke is. A munka-
anyag összességében megállapítja, hogy a
2005. évi feladatokat takarékos és körülte-
kintõ gazdálkodással sikerült teljesíteni, az
átmeneti likviditási gondokat pedig a fo-
lyószámla-hitelkeret igénybevételével és a
feladatok átütemezésével kezelni tudták. 

4 IGEN, 1 NEM
A Pénzügyi Bizottság is tárgyalta a

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkor-
mányzatának 2005. évi költségvetési gaz-
dálkodásáról szóló beszámolót. Budai Ist-
ván elnök érdeklõdésünkre elmondta: négy
igen és egy nem szavazattal változatlan
formában elfogadásra javasolták a közgyû-
lésnek a beszámolót. Tárgyalták az egysze-
rûsített beszámolót is, amelynek kapcsán a
grémium örömmel állapította meg, hogy a
város eszközállománya 2,5 milliárd forint-
tal nõtt az elmúlt évben. A pénzmaradvány
több mint 713 millió forint, amelynek a
felhasználásáról a közgyûlés dönt majd.
Budai István még hozzátette: foglalkoztak
Zakó László önkormányzati képviselõnek
az intézmények nyersanyag-beszerzésével
kapcsolatos felvetésével is, és megállapí-
tották, hogy a beszerzéseket nem lehet csu-
pán az egységárak szempontjából vizsgál-
ni, ugyanis a kérdés ennél összetettebb. 

Soron kívül 2005-rõl
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„A választók a fejlõdést, a munkát ismerték el”
Melyek az elsõ gondolatai a választást kö-

vetõ elsõ nap kora reggelén? – szól a kérdés
Göndör Istvánhoz, aki az április 23-i ország-
gyûlési képviselõválasztás második fordulóját
nem hivatalosan megnyerve, Nagykanizsa és
térsége egyéni képviselõjeként újabb négy
évig folytathatja munkáját. 

– A szerkesztõséghez érkezve, már menet
közben integettek az emberek, autóból, busz-
ból, járdáról. Ez egy csodálatos érzés. Ez ar-
ra ösztönöz, hogy az elsõ gondolatom a kö-
szöneté legyen: köszönet a választóknak, kö-
szönet azoknak, akik évek óta kitartanak mel-
lettem, akik bíznak bennem, akik bátorítottak.
A választók a fejlõdést, a munkát ismerték el.
Örülök annak, hogy Zala megyében van egy
olyan választókerület, ahol többségben van-
nak azok, akik nem átverhetõk, akik visszauta-
sítják a durva, kíméletlen kampányt, amirõl
1998-ban azt hittük, ennél szörnyûbb már
nincs. Aztán megismételték 2002-ben és most
2006-ban is. Még a kampánycsendben sem
hagyták békén a választókat. Remélem a FI-
DESZ számára ez a vereség azt is jelenti,
hogy eltûnnek soraikból azok, akik csak meg-
osztottsággal tudnak politizálni. Nem jó, ha a
kisfalvakat, a városokat, az országot kétfelé
húzzuk. Különösen az õszi önkormányzati vá-
lasztások tükrében fontosnak érzem, hogy a
településeken a közös cél, az elõrehaladás le-
gyen az elsõdleges, nem az, hogyan pártoso-
dunk, hogyan tudnak szétosztódni. 

– A választások utáni nyilatkozatában
Gyurcsány Ferenc elsõ mondatainak egyike
volt, az a feladat most, hogy egész Magyaror-
szág nyerjen. Mennyire érzi magáénak ezeket
a gondolatokat?

– Teljes egészében. Soha nem tettem különb-
séget, és ezért talán hitelesnek is hat tõlem: lé-
nyegtelen, hogy egy településen gyõztem vagy
nem képviselõjelöltként, lényegtelen, hogy me-
lyik párt tagjai vagy szimpatizánsai vezetnek
egy települési testületet. Csak jó ügyek vannak.
Nekem kötelességem az egyensúlyon is õrköd-
ni. Csak azt keressük közösen, hogy mi a jó a
településnek, a lakosságnak, a régiónak, s azt
valósítsuk meg mindannyiónk hasznára. 

– Parragh László, a Magyar Kereskedelmi
és Iparkamara elnöke szerint nagy kérdés,
hogy az új kormány hogyan teszi rendbe az ál-
lamháztartást. A vállalkozók nevében is várja
a kormánytól az állami elosztó rendszerek re-
formját, a költségvetés kiigazítását. Jelenti-e
ez azt, hogy Nagykanizsa utóbbi 4 évben meg-
kezdõdött dinamikus fejlõdése lelassulhat a
várható megszorító intézkedések miatt?

– A város lendületben van és azért dolgo-
zom, hogy ezt megõrizzük, sõt folytassuk a fej-
lesztéseket. Mint a gazdasági bizottság tagja
biztosan részese leszek ezeknek a tárgyalások-

nak, ahol meg kell beszélnünk, mit vár a ka-
mara, mit várnak a gazdaság szereplõi. A má-
sodik Gyurcsány-kormány lényege – hiszen
országos programunkban ezt ígértük –, hogy
sokkal több lehetõséget, forrást, megrendelést
tudnak megszerezni a vállalkozások.  Ez a
közvetett segítség, hiszen piacgazdaságban
egy kormány nem tud közvetlenül beavatkoz-
ni. Az adók csökkentésével jobb feltételeket
tudunk teremteni. De a társasági adónk már
ma is a legalacsonyabb az unióban. 

– A Gyáriparosok Országos Szövetsége ré-
szérõl Széles Gábor elnök hasonló gondolato-
kat fogalmazott meg: hívják össze rövid idõn
belül az Országos Érdekegyeztetõ Tanácsot,
ahol Gyurcsány Ferenc ismertetheti a kormány-
zati teendõket, illetve alakuljon gazdaságfej-
lesztési bizottság, megfelelõ felhatalmazással. 

– A legnagyobb kihívás ennek a Parlament-
nek, hogy a lehetõ legtöbb forrást tudjuk az
Európai Uniótól megszerezni és a saját forrást
mellé tenni. E tekintetben kicsit utalnék itt arra
is, hogy ez Nagykanizsa város számára is el-
sõdleges kérdés. Erre az elmúlt 4 évben a vá-
rosvezetéssel nagyon figyeltünk, ennek lett az
eredménye a sok milliárdos fejlõdés, ami jelle-
mezte az elõzõ ciklust. Az elsõdleges felada-
tunk véleményem szerint változatlanul, hogy a
város az önrészt saját forrásból vagy hitelbõl
oda tudja tenni a pályázati források mellé. Eb-
ben az esetben biztos, hogy újra milliárdokkal
gyarapodhat Nagykanizsa és térsége. 

– A szakszervezetek is jelezték, hogy foly-
tatni kívánják a korábbi években elkezdett
egyeztetést a kormánnyal annak érdekében,
hogy a költségvetési hiány, az államadósság
csökkentése során olyan megoldásokat keres-
sen, amely figyelembe veszi a munkavállalói
érdekeket. Tud ebben segíteni?

– Én személy szerint is partner lennék ab-
ban, hogy ennek törvényi megerõsítése is le-
gyen. Bízom abban, hogy egyre több munka-
vállaló ismeri fel, hogy erõs szakszervezetek
nélkül nincs érdekérvényesítés. A Gyurcsány-
kormány nagy hangsúlyt fektetett arra, hogy
érdemben mûködjön az Érdekegyeztetõ Ta-
nács. Egy piacgazdaságban ugyanis nem a
kormány játssza a szakszervezet szerepét, ha-
nem a szakszervezetnek kell fellépni igényei-
vel, követeléseivel. A Parlament ennek mûkö-
dési feltételeit teremti meg. A Gyurcsány-kor-
mány egy éve alatt már egy sor olyan intézke-
dés történt, ami abba az irányba mutatott,
hogy több munkáltató alkalmazzon több mun-
kavállalót.  Ám miközben több lett a munka-
hely, mégis több lett a munkanélküliek száma,
mert arról senki nem beszélt, hogy azért eb-
ben a 4 évben lényegesen növekedett az aktív
korú népesség száma. Így van ez Nagykani-
zsán is. Bízom abban, hogyha ezt a lendületet

megtartjuk, ha a mûködõ tõke úgy áramlik az
országba, mint eddig, az autópálya fejlesztés
megvalósul – és itt most újra visszakanyarod-
tam városunkhoz  – akkor ez további vonzerõt
jelent annak, aki befektet, aki munkahelyet
hoz létre. Eredendõen a munkahelyet nem az
önkormányzat és nem a kormány hozza létre,
hanem a befektetõ, a vállalkozó. 

– Gyurcsány Ferencet idézném végezetül
ismét: a baloldal nem elsõsorban hatalmat,
hanem feladatot nyert, ami felelõsség és lehe-
tõség, amelyet 10 millió magyar nevében 15
millió magyar érdekében kell felhasználni. 

– A 2004. december 5-iki népszavazással
kapcsolatban egyre többen gondolják úgy és
egyre több ember látja be – és errõl a Város
Napja rendezvényein lehetõségem nyílt hatá-
ron túli barátainkkal is szót váltani –, hogy
rossz kérdésre nem lehetett jó választ adni.
Eszközként próbálták meg felhasználni a ha-
táron túli magyarság kérdését. Azt hiszem, a
második Gyurcsány-kormány és a baloldali
többségû Parlament e téren is sikeres lesz.
Rövid idõ alatt sikerült bebizonyítani, hogy a
szomszédos országok kemény tárgyalópart-
nerként fogadják el, ismerik el Gyurcsány Fe-
rencet. Az elmúlt négy év számos külpolitikai
sikert hozott az Orbán-i bezárkózással szem-
ben. Bízom abban, ha a higgadtság és a meg-
oldások keresése dominál, akkor elõre tudunk
lépni és 15 millió magyar érezheti a kormány
felelõsségvállalását sorsukban.

Végezetül e hétfõi kora reggeli beszélgetés
végén Göndör István hozzátette: végre a balol-
dali emberek is merik vállalni baloldaliságukat.
Jó ezt látni, megélni, hogy felemelt fejjel járnak
ismét. Magyarország gyõzött, egy nagy lépést
téve a megosztottság, a szétszakítottság ellen. 

Luif Ibolya
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A város önkormányzata nevében Litter Nándor polgármester köszöntötte a HSMK szín-
háztermében megtartott díszközgyûlés résztvevõit, közöttük Kovászna és Kazanlak város
küldöttségét. Ünnepi beszédét követõen Litter Nándor átadta a közgyûlés által alapított kitün-
tetéseket azoknak, akik sokat tettek a városért. „Nagykanizsa Környezetkultúrájáért” kitünte-
tõ címet vett át Gál István és Nagy Ferencné, a VIA Kanizsa Kht. parkgondoka. A „Nagyka-
nizsa Biztonságáért” kitüntetõ címet Kövér László tûzoltó százados kapta. „Nagykanizsa
Sportjáért” kitüntetõ címet Bogdán István, a Bagola Sportegyesület szakosztályvezetõje és
Nagy István nyugalmazott tanár vehette át.  „Nagykanizsa Kultúrájáért” kitüntetõ címet Kó-
nya István lantmûvésznek és dr. Lendvai Anna tanár, történésznek adományozta az önkor-
mányzat. A „Nagykanizsa Oktatásáért” kitüntetõ címet Kiss Ernõné nyugalmazott óvodave-
zetõ és Janzsó Antal nyugalmazott címzetes igazgató vette át. „Szekeres József Díj” kitünte-
téssel Kovács Józsefné, a kórház nyugalmazott ápolási igazgató-helyettese és dr. Lipták Jó-
zsef, osztályvezetõ fõorvos munkáját ismerte el a közgyûlés. „Paizs Ferenc Díj” kitüntetést
vett át Partiné dr. Szmodics Györgyi, a Polgármesteri Hivatal közigazgatási osztályvezetõje.
„Nagykanizsa Megyei Jogú Város Kisebbségeiért” kitüntetõ címet adományozott a közgyû-
lés a Nagykanizsai Horvát Kisebbségi Önkormányzatnak és a Bogdán János Közösségi Ház-
nak. „Nagykanizsa Megyei Jogú Város Címere” emlékplakettet az AUTÓ Kanizsa Kft., Var-
ga László országgyûlési képviselõ, a Zala Megyei Közgyûlés volt elnöke és Hans Roth, a
Saubermacher Dienstleistungs AG elnök-vezérigazgatója vett át. A „Nagykanizsa Megyei Jo-
gú Városért” kitüntetõ címmel a Hevesi Sándor Mûvelõdési Központ és Büki Pálné nyugal-
mazott általános iskolai igazgató munkáját ismerték el. A „Város Díszpolgára” kitüntetõ cí-
met Mózes Pál, a város nyugalmazott tanácselnöke kapta, aki két évtizedes közéleti tevé-
kenységével jelentõsen hozzájárult Nagykanizsa fejlõdéséhez. 

Ünnepi közgyûlés és díszelõadás
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Idén csaknem négyezer tonna körtére számítanak a Gyümölcskert
Zrt.-nél, a nyolcvanöt hektáros új ültetés most fordul termõre. Sipos
Gyula elnök-vezérigazgató elárulja: fontolgatják szilva telepítését is. A
Gyümölcskert Zrt. csaknem ezer hektáron gazdálkodik, amibõl
négyszázötven hektárnyi felület gyümölcsös, a többi pedig szántóföld.
A gyümölcs-ágazaton belül a legnagyobb hányadot a körtetermesztés
képviseli, mintegy négyszáz hektáron húsz fajtát termelnek. A legje-
lentõsebb a Bosc kobak és a Vilmoskörte. Kisebb felületen még
meggy és alma is terem. A meggyes idén fordul termõre, hasonlóan a
nyolcvanöt hektárnyi friss telepítésû jankapusztai körtéshez. 

–  A tavalyi évet pozitív eredménnyel zártuk, annak ellenére, hogy az

idõjárás nem volt kegyes hozzánk – mondta lapunknak Sipos Gyula. –
A jégverés miatt csak pár milliós eredményt tudtunk produkálni, pedig
a tavalyi év az egyik legjobb lehetett volna a cég történetében. Ilyen év
még nem volt, hogy mindhárom, a zalasárszegi, a Jankapuszta-
feketesári és a bánfai gyümölcsösünket is elverte volna a jég, olyan
meg pláne nem történt, hogy rövid idõn belül kétszer is kaptunk volna
az égi áldásból. Ez az év eddig jónak ígérkezik, de inkább nem mondok
semmit, mert teljesen kiszámíthatatlan lett az idõjárásunk, olyan új
jelenségek jelentek meg, amelyeket korábban nem tapasztaltunk.

– Milyen fejlesztések történtek a Gyümölcskert Zrt.-nél?
– Jankapuszta-Feketesáron kivágtuk az almát és nyolcvanöt hek-

táron egy teljesen új, kuriózumnak számító körtést telepítettünk. Az
ültetvény most kezd termõre fordulni, az elsõként telepített tizennyolc
hektáros darabról tavaly szedtük az elsõ gyümölcsöket. A fák vízután-
pótlását automata csepegtetõ öntözõ-rendszerrel végezzük, aminek az
az érdekessége, hogy a rendszert – mivel a kertben nincs villamos
áram – aggregát mûködteti. Az ültetvény attól is különleges, hogy a
gyümölcsfák német és francia alanyokon állnak, s Magyarországon
ma még nem megszokott tõ- és sortávolságban lettek telepítve. Ebben
az ültetvényben benne van az utóbbi tizenöt-húsz év valamennyi
tapasztalata. Körülnéztünk Európában és itthon is, meg hát
Nagykanizsán komoly múlttal bír a körtetermesztés, itt már az ötvenes
években volt telepítés. S nem utolsósorban: kiváló szakemberekkel dol-
gozunk. Minden feltétel adott a sikerhez, csak egyet nem tudunk: az
idõjárást a kedvünk szerint irányítani.

– Milyen piacokra termelnek, és melyek a piac által leginkább ked-
velt fajták? Miért nem szeretik a vásárlók a piros fajtaváltozatokat, így
a Piros Clappot és a Piros Vilmost, annak ellenére, hogy tetszetõsek a
szemnek? Miért nem sikerül elfogadtatni a fogyasztókkal?

– A vásárlóink közé tartoznak a hazai hipermarketek, üzletláncok,
nagybani piacok, de szállítunk a skandináv államokba, Észtországba,
Oroszországba, Finnországba, illetve Ausztriába, Németországba és
Hollandiába is. Nagy konkurenciát jelent számunkra az olasz és a
spanyol körte, árban legalábbis, mert minõségben ugyanazt tudjuk,
amit õk – persze, ha az idõjárás is megfelelõ… A legkedveltebb fajta a
Bosc kobak, a Conference, a Vilmos. Azt kell mondanom, hogy a
vásárlók nehezen mozdulnak el újabb fajták felé. A körte nem olyan,
mint az alma, hogy kétévenként kijön valami új, itt elég lassú a
„mozgás”. A Piros Vilmossal mi is próbálkoztunk, s igaz, hogy a piros
kicsit ízletesebb, tetszetõsebb, de amíg abból egy héten csupán egy
vagonnal tudtunk eladni, addig a sárgából tízzel – mondta Sipos
Gyula, majd még hozzátette: folytatják a kertek megújítását, s eltökélt
szándékuk, hogy még nagyobb mértékben meghódítsák a hazai piacot. 

A Gyümölcskert Zrt-nél abban reménykednek, hogy az idén
legalább négyezer tonna körtét tudnak értékesíteni. Ez jövõre, az új
telepítések tömeges termõre fordulásával akár nagyságrendekkel
növekedhet.  

Horváth Attila  

Körtébõl 4 ezer tonna

Nagykanizsa, Fõ út 2. 
(06 93) 537 160 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
20 db-os Dianás cukor 99 Ft
Focis Kinder tojás 119 Ft
500 gr-os nápolyi 199 Ft
500 gr-os sportszelet 499 Ft

Nescafe 3in1 10 db 299 Ft
500 gr-os barackmag 399 Ft
500 gr-os csokiparány   399 Ft
Completta 279 Ft
500 gr-os konyakmeggy  799 Ft
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2005. december végén nyitotta meg az
Áfonya Cukrászatot a Noll és Hegyi Kft. az
Ipari Parkban.

Az üzletben diszkont áron vásárolható
házi jellegû sütemény, torta. Rövid határ-
idõvel vállalnak születésnapra, esküvõre,
rendezvényre torta, édes és sós sütemény
készítést.

A házi ízeket próbálják
visszahozni! A cukrászüzem-
hez mintabolt és cukrászda is
tartozik Kiskanizsán. A mar-
ketingtevékenységgel foglal-
kozó, még fõiskolás Noll Pet-
ra jól tudja hasznosítani az ott
tanultakat. Az Ipari Parkban
hozták megfelelõ épületet és
hozzá tartozó szabad területet
találtak, így létrehozták az új
cukrászüzemet. A környezet-
ben minden van, amire szük-

ségük van: víz, villany, és
épül az új út is. Közel van a
városhoz és az átutazó for-
galom közelsége is kedve-
zõ. A cukrászüzem tulaj-
donosai szerint az Ipari Park
„felfutóban” van, egyre
több cég jelenik meg.
Várhatóan az épülõ autópá-
lya is kedvezõen hat majd a
tevékenységükre. (X)

Sinkovics Tamásné cukrász a közelmúltban
két gasztronómiai megmérettetésen is reme-
kelt: a Tatán megrendezett Farsang Kupán
cukrászati artisztika kategóriában aranyérmet
szerzett és megkapta a Magyar Gasztronómiai
Szövetség különdíját is; az ezt követõ buda-
pesti nemzetközi versenyrõl pedig két bronz-
éremmel tért haza. A fiatal cukrász a Farsang
Kupán begyûjtötte a szakma elismerését is dí-
szes, tragantból készült farsangi maszkjaival.

– A Farsang Kupán is – mint minden ar-
tisztikai versenyen – elsõdleges szempont volt,
hogy a termék ehetõ anyagból készüljön –
mondta lapunknak Sinkovics Tamásné. – Az
egyik farsangi maszkom levél alakú, a másik
egy hagyományos maszk pillangódíszítéssel
és virágcsokorral, a harmadik, illetve a ne-
gyedik pedig velencei stílusú. Valamennyi tra-
gantból készült, azaz porcukor, víz és zselatin
felfõzött, összegyúrt keverékébõl. A maszkok-
nak követni kell az emberi arc formáját, ezért
olyan sablont használtunk, ami egy másik
maszk segítségével készült: a mintaként szol-

gáló álarcot kiöntöttük gipsszel, majd
a kapott arcformára tapasztottuk a
tragantot. Miután ez kiszáradt, lefej-
tettük róla, csiszoltuk, políroztuk és
ételfestékkel kifestettük – vázolta az
édes remekmûvek készítésének folya-
matát a cukrász szakember. Megje-
gyezte: körülbelül száztíz versenyzõ
indult a megmérettetésen. Az alkotá-
sok már itthon elkészültek, csupán a
zökkenõmentes „utaztatást” kellett
megoldani. Ebben már nagy gyakorla-

ta van a házaspárnak, hiszen nem ez volt
Sinkovicsné elsõ megmérettetése. 

A tatai versenyt követõ budapesti nemzet-
közi seregszemlére háromféle tortával,
ugyanennyi tányérdesszerttel és egy alkalmi
tortával készült a kiskanizsai cukrász.

– Egy csokoládétortát, egy epertortát és egy
marcipánnal bélelt Bailey’s-es tortát készítet-
tem. Tányérdesszert kategóriában egy szezám-
magos grillázst állítottam össze gesztenyehab-
bal és narancsos raguval, valamint málnazse-
lével töltött túrócsúcsot készítettem tojáslikõr-
sodóval és egy gyümölcsös tavaszvárót.

– A zsûri mire figyel az értékelés során: ar-
ra, hogy a készítõ mennyire hagyományköve-
tõ, vagy épp ellenkezõleg, minél különlege-
sebb egy-egy alkotás?

– Az utóbbi a legfontosabb, hogy a pálya-
mû minél színesebb, érdekesebb, formabon-
tóbb és exkluzívabb legyen, s a torta ne csu-
pán három piskótalapból álljon – mondta.

Sinkovicsné most a luxemburgi világbaj-
nokságra készül, ehhez keresik a támogatókat. 

Édes sikerek

Házi ízek az Áfonya Cukrászatból

Az önkormányzat április 25-én Dán Nemze-
ti Napot szervezett, amelynek keretében töb-
bek között a város vendége volt az észak-eu-
rópai királyság magyarországi nagykövete, a
Dán Kulturális Intézet munkatársai és magyar-
országi dán leányvállalatok képviselõi. A
program délelõtt a Vasemberház Dísztermé-
ben megtartott fórummal kezdõdött, majd a
vendégek ellátogattak az Ipari Parkba. Kora
délután került sor a Kedvenc Andersen mesém
címû rajzpályázat eredményhirdetésére. A
program elején Hans Michael Kofoed-Hansen,
a Dán Királyság magyarországi nagykövete
köszöntötte az eredményhirdetésre egybegyûlt
gyerekeket, vendégeket. Az alsó tagozatosok
pályázatán elsõ helyezett lett Hegedûs Fanni a
Hevesibõl és Lakatos Liliána a kiskanizsai ál-
talános iskolából. Második helyezett lett Va-
dász Laura Palinból és Székely Adrienn Mik-
lósfáról. Harmadik Baksa Dávid a Hevesibõl
és Pati Nikolett Kiskanizsáról. A felsõsök leg-
jobbja a murakeresztúri Domonkos Nóra lett,
második helyen Lakatos Tamás miklósfai diák
végzett. A zsûri különdíjakat is javasolt. Vár-
falvi Rita, Kondákor Karolina, Németh Petra,
Szabó Bianka, Németh Anna és Varga Péter a
Halis István Városi Könyvtár különdíját kap-
ták. A díjkiosztót Baki Andrea és Baráth
Adrien, a Farkas Ferenc Zene- és Aranymet-
szés Mûvészeti Iskola két tanárának hangsze-
res játéka színesítette. 

A program ezt követõen a dán-magyar kap-
csolatokról szóló elõadásokkal folytatódott.
Eközben a Halis István Városi Könyvtárban
Andersen meséibõl készített filmeket nézhet-
tek meg a gyerekek, majd a Ki tud többet Dá-
niáról címû, általános iskolások számára meg-
hirdetett vetélkedõre került sor a könyvtárban.
A könyvtár Könyvmoly Kávézójában a dán
mûvészet különbözõ ágaiból nyílt kiállítás,
míg a legkisebbeket legozni várták a Mikka-
makka Játéktárba. 

Dán Nemzeti Nap
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Kanizsaiakra akadni könnyû
London környékén, olyanokra
azonban, akik felvállalják a nevü-
ket, nehéz, így meg kell elégedni
elváltozatott keresztnevükkel: elsõ
interjúalanyunk, nevezzük Laci-
nak, két éve él London Turnham
Green nevû negyedében, és egy
reklámügynökségnél art director:

– Titkolóznak egymás között is a
magyarok, ha jó beosztásban van-
nak, akkor félnek, hogy irigyeik
akadnak, ha mosogatnak, akkor
meg attól, hogy a többi magyar
lenézni õket. Nem olyan nagy kö-
zösség az elsõ generációs magya-
roké, (kb. negyvenzezer fõ  – a
szerk.) mint a milliós lengyel, hogy
hetek alatt híre ne menjen, ki mi-
lyen pozícióban  van. Nem ítélem
el õket a pletykálkodásért. Inkább
az agresszív „hiéna” típust emel-
ném ki, amelyik a kiutazó fiatalok-
ra telepedve a szobakiadásból,
munkaközvetítésbõl akar megtolla-
sodni. Laktam olyan magyarnál,
aki egy percet sem dolgozott, de
több háztömb már övé volt az ut-
cában. Egyszerûen olyan rafinált
„apró betûs” szerzõdéseket íratott
alá a tudatlan kölykökkel, hogy
azok jó idõre az adósrabszolgasá-
gába kerültek.

Attila, aki civilben informati-
kus, egy olyan pubban fogad,
amelyet többségükben magyarok
látogatnak. A tánctéren legna-
gyobb sikernek a két hatvanöt év
körüli úr örvend, akik húszéves
lányokkal körberajongva, pattog-
tak a Clash-re. Nem sztárok, két
egyszerû brit nagypapa, akik ‘67
óta ebbe a klubba járnak, mondja
a két méteres, sétapálcás, ke-
ménykalapos úr.

– A régebben csak ravepartikon

ismert jelmezõrület divat lett a
pubokban is – mutat körbe Ági, aki
itt üzletvezetõ. – A vörösgárdista-
mente hétköznapi viselet, csakúgy,
mint a „Freddy Mercury-zeke”.
(Utóbbiban egy Széchenyi Istvánra
emlékeztetõ arc virít, két rózsaszín-
hajú  electro-gót lánnyal sörözik.)
Nem kell azon görcsölnöm, hogy
fogok kinézni, ha azt veszem fel,
ami tetszik. Itt egyszerûen  nem le-
het hülyén kinézni. Otthon, ha csak
egy szál kékre festett tinccsel is
mentem ki, megállt szeretett kisvá-
rosom fõutcáján a forgalom.

Látva  a Camden Town végtelen
turkáló-labirintusait, megerõsödik,
hogy a városban abszolút gáz ele-
gánsan öltözködni, a „minél sza-
kadtabb, annál stílusosabb és
egyéniségebb vagy” a fénykorát
éli. Apropó, Camden Lock pince-
folyosói – ha az Óriáskerék Lon-
don szeme, itt kezdõdik London
végbele: aki végigjárja a régiség-
kereskedõk napfényt sosem látott
boltjait, annak nem kell lemenni
Madame Tussaud Dickens-korabe-
li sikátorutánzataiba. Az Onedin-

pajeszú, megkövült bõrkabátú,
megõszült-gombafejû eladóknak
sem kellene Frankenstein álarcot
ölteniük, hogy egy szakasz magán-
iskolás lánykát megfutamítsanak
egy sötét mellékutca mélyén. De
aki ritka Steppenwolf, The Who,
vagy Small Faces lemezekre vadá-
szik, itt könnyen találhat.

Cambridge-ben, a világtól el-
zárt college-ok smaragzöld gyep-
jeire a fûrelépést 50 fontos bünte-
téssel fenyegetõ táb-
lák közé belopakodni
sem könnyû, rács fo-
gad még a patakok
partján is, ennek elle-
nére itt is elfelejtjük a
kétfontos belépõt.
Azonban aki a
Shakespeare korszak-
ban konzerválódott
szókincsû, lelõhetet-
len tekintélyt árasztó
professzorokat méltó-
ságos lassúságukkal
sétálni látja a körülöt-
tük pattogó kínai tu-
risták felhõjében,
megértheti, miért vé-
dik bástyák és magas
falak a tudomány e
nyugalmas szigeteit.

Ági húga is itt tanul, és õ sem
akarja orrunkra kötni nevét.
Kezdetben elveszve érezte magát
a sok sálas-, kordbársony öltö-
nyös között. Kellemesen csaló-
dott, gyorsan befogadták, igaz
nem kötötte orrukra, hogy moso-
gatásból teremti elõ a tandíj egy
részét. 

– A jogi-pénzügyi területektõl
eltekintve nemigen nézik a munka-

helyeken, hogy milyen papírral ál-
lítasz oda. Ha teljesítesz, elõrejut-
hatsz. Igaz, hatalmas hátrányban
vagyunk az itt születettekkel szem-
ben az igényes kommunikációt
igénylõ szakmákban, viszont ha azt
mondom, hogy az elõre jutás egyik
kulcsa az, hogy  hogyan tudsz
egyik nap egy brit, majd egy fran-
cia vagy egy marokkói kollégád-
hoz alkalmazkodni, akkor az elké-
nyelmesedett britekkel szemben

elõnyünk van. A barátom két éve
jött ki, miután megelégelte a pesti
belterjes, saját rokonai uralmát
hozó filmszakma pozícióiból kilõ-
hetetlen urait. Az országos tévénél,
ahol most rendez,  nem kértek tõle
papírt, pár hónap próbaidõ után
saját mûsort kapott. 

– Sokkal egyszerûbb az élet –
folytatja Attila, aki most alapított
vállalkozást. – Otthon már hat-
van féle hivatal akaszkodott vol-
na rám. Nem kell jogszabály-kó-
dexeket bemagolni ahhoz, hogy
ne bírságoljon meg az adóhivatal
minden fél percben. 

– Nyomon követitek az otthoni
eseményeket?

Ági válasza meggyõz arról,
hogy valóban tanácsos volt inter-
júalanyaimnak elhallgatni a ne-
vüket:

– A tesóim most üzentek, hogy
irigyelnek, amiért kimaradok ab-
ból  a cirkuszból, ami otthon az
április-májusi hónapban zajlik.

Markó András



Politikailag független, kizárólag a város
érdekeit és annak jövõjét szem elõtt tartó
kanizsai összefogás alakult, amely minden
városlakó segítségét kéri, hogy egy olyan
városban élhessünk, amelyben valóban sze-
retnénk.

A Kreatív Klub és több Nagykanizsáért
tenni akaró fiatal támogatásával jött létre
a Szeretem Kanizsát! akciócsoport,
amelynek legfõbb célja, hogy a városla-
kókkal közösen – politikai érdekeket fi-
gyelmen kívül hagyó – tervet dolgozzon
ki, amely a lakosság valós problémáira,
igényeire nyújt rövid- és hosszútávú meg-
oldásokat. A csoport elsõ lépésként az
igényeket, a problémákat méri fel egy kér-
dõív segítségével, amelynek eredményeit
kiértékelve minden jó ötletet bevonva ala-
kítja ki azt a stratégiai tervet, amely a vá-
ros jövõjének záloga lehet, és egy irányba
tereli a város fejlõdését szolgáló tevé-
kenységeket. 

A Kreatív Klubban elhangzott beszélgeté-
sen Wilheim Gábor, a Kanizsa Trend ügyve-
zetõ igazgatója megerõsítette, hogy az ipari
nagybefektetõk számára az utóbbi években
már nem Magyarország, így Nagykanizsa
sem szerepel az elsõdleges célpontok között,
hiszen a vállalatok beruházásaikat a kelet-
európai, sõt a távol-keleti országokba helye-
zik át. Ennek fényében megfogalmazódott
az is, hogy a város igazi lehetõsége az lehet,
amennyiben integrálódik egy olyan közös-
ségbe, amely biztos fejlõdési pályát jelent. 

A piaci tendenciák azt mutatják, hogy Za-
la megye a nagyon közeli jövõben Európa
egyik vezetõ turisztikai régiója lehet, így
Nagykanizsa számára az a kérdés, hogy ki-
marad-e ebbõl vagy a régió élére áll. Amint
Tóth Tihamér, a csoport egyik életre hívója
elõadásában elmondta, ehhez  olyan turiszti-
kai terméket kell kialakítanunk, amely nem-
csak a belföldi, de a külföldi piacon is egye-
dinek számít. 

Amennyiben a fenti célok mögé a lakos-
ság és ezáltal a városvezetés is fel tud sora-
kozni, akkor a fejlõdés hatásaként munkahe-
lyek teremtõdnek, pezsgõbb kulturális élet,
szórakozási lehetõségek és élhetõ környezet
teszi jobbá, kényelmesebbé a nagykanizsai-
ak életét.

Elsõ lépésként arra kéri a csoport a város
lakosságát, hogy a jövõ heti Kanizsa újság-
ban megjelenõ, név nélküli kérdõívet töltsék
ki, azokat dobják be a város különbözõ he-
lyein felállított gyûjtõládákba. 

Tegye meg ezt a kis lépést mindenki, egy-
részt a kutatás reprezentativitása érdekében,
másrészt, hogy a valós problémák, igények
kerüljenek felszínre.

Aki nem csak a kérdõív kitöltésével, de
ötleteivel is szeretne hozzájárulni Nagykani-
zsa fejlõdéséhez, az május 26-án, a Nagy
Kanizsai Ötletbörzén ezt is megteheti.

(X)
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Egy, a Belügyminisztériumhoz benyújtott
nyertes pályázat révén új, nagy teljesítményû
szivattyúkkal, szívóventillátorral, valamint
tömlõkkel gyarapodott a tûzoltó-parancsnok-
ság eszköztára. A 8,1 millió forint értékû be-
rendezésekhez önrész nélkül jutottak hozzá a
lánglovagok, beszerzésüket száz százalékban
a BM finanszírozta. 

– Tíz darab szivattyút nyertünk a Belügy-
minisztérium pályázatán, amelybõl három
darab percenként 2300 liter, három darab
1300 liter, kettõ pedig 500 liternyi vízmeny-
nyiség szivattyúzására alkalmas. Ezeken kí-
vül még búvárszivattyúkat is kaptunk – újsá-
golta lapunknak Egri Gyula alezredes, a

nagykanizsai parancsnokság veze-
tõje. Mint elmondta: a nagyobb
szivattyúk zagyszivattyúk, azaz
köves, hordalékos víz mozgatására
is alkalmasak – ezeknek a belvízi,
vagy akár árvízi védekezés során
veszik nagy hasznát.
– Ha a szivattyúkat kihelyezzük a
gátra, akkor gyakorlatilag egy-két
ember el tudja látni õket, ugyanis
napokig üzemeltethetõk folyamato-
san, hosszabb pihenõ nélkül, csupán
az üzemanyag-utánpótlásról kell
gondoskodni – mondta Egri Gyula,

aki hozzátette azt is: a régi szivattyúkat bi-
zony, két-három óránként le kellett állítani rö-
videbb idõre, mert túlmelegedtek. A mostani
etapban a szivattyúkon kívül még százhetven
darab nyomótömlõ és egy nagy teljesítményû,
adott esetben nagyobb csarnokok füstmentesí-
tésére alkalmas ventillátor is érkezett. 

A parancsnok érdeklõdésünkre megje-
gyezte: hamarosan – várhatóan a következõ
hónapban – ötvenhét darab, speciális láng-
mentes védõöltözet is érkezik, amelyek ré-
vén a tûzoltók végre megválhatnak a tavalyi
viharos nyár során elhasználódott, szakadt
öltözéküktõl. 

Horváth Attila

Új eszközöket kaptak a lánglovagok
Kárpótlási kérelmet nyújthat be 2006.

március 31. és 2006. július 31. között: 
az a jogosult, akinek hozzátartozója 1939-
1989. között a magyar hatóság politikai
önkénye miatt életét vesztette, akinek
hozzátartozója deportálás vagy szovjet
kényszermunka ideje alatt halt meg, aki
a II. világháború alatt faji, vallási vagy po-
litikai okból munkaszolgálatot teljesített. 

Kárpótlási igényt a fenti jogcímen azok
nyújthatnak be, akik ezt eddig bármilyen
okból elmulasztották, valamint azok, akik-
nek hozzátartozója korábban kérelmet
nyújtott be, azonban azt késve terjesztette
elõ, vagy nem tett eleget a hatóság hiány-
pótlási felhívásának.

A kérelmet adatlapon kell benyújtani a
Központi Igazságügyi Hivatal Kárpótlási
Fõosztályához (1116 Budapest, Hauszmann
A. u. 1., postacím: 1519 Pf. 463.). Az adat-
lapok személyesen átvehetõk a Zala Me-
gyei Igazságügyi Hivatalnál (8900 Zala-
egerszeg, Kosztolányi u. 12. tel.: 92/550-
250), vagy letölthetõk a www. karpotlas.hu
honlapról. További információ kérhetõ a
Központi Igazságügyi Hivatal Kárpótlási
Fõosztályán (06/1/371-8917 vagy
06/1/371-8999).

Kárpótlás

Indul a Szeretem Kanizsát!
akciócsoport
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Nagykanizsai Megyei Jogú Város Közbiztonságáért és Közle-
kedésbiztonságáért Alapítvány pályázatot hirdet általános és kö-
zépiskolák, valamint civil szervezetek részére olyan programok tá-
mogatására, melyek segítik az ifjúság közbiztonsági és közlekedés-
biztonsági nevelését, valamint Nagykanizsa város köz- és közleke-
désbiztonságát. A programhoz mellékelni kell a részletes költségve-
tést. A program megvalósításának határideje: 2006.10.15. A támo-
gatásról számlákkal kell elszámolni, melynek határideje:
2006.10.31. Beadási határidõ: 2006.05.31., elbírálás: 2006.06.15. A
pályázatot a 8800 Nagykanizsa, Erdész u. 30. Antalics Dezsõ titkár
címére kell benyújtani.

Képviselõi fogadóóra
Bicsák Miklós az I. számú választókerület (Garai, Ûrhajós, Hársfa, If-

júság utca lakói) önkormányzati képviselõje 2006. május 3-án, szerdán
16 órától 17.30 óráig fogadóórát tart a Kinizsi utca 97. szám alatti bélyeg-
zõgyártó irodában. Aznap 18 órától 20 óráig Bicsák Miklós Palin és Kor-
pavár lakossága számára tart fogadóórát a palini új Általános Iskolában.

Változás! Csordásné Láng Éva a 14. sz. választókerület önkormányzati
képviselõje fogadóórát tart május hónap második hétfõjén 18.00-19.00
óra között a Nagyrác úti Általános Iskolában és minden páros hónap elsõ
hétfõjén 18.00-19.00 óra között a Móricz Zsigmond Mûvelõdési Házban.

Dr. Horváth György a 2. számú választókerület önkormányzati kép-
viselõje 2006. május 3-án szerdán 18 órától 20 óráig fogadóórát tart a
Pálma étteremben (Magyar u. 80.).

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

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

Változás! Stróber Gábor a 12. számú választókerület önkormányzati kép-
viselõje május hónap második hétfõjén 16.30 órától a Vécsey Zsigmond Ál-
talános Iskolában, 18 órától 19 óráig a Zárda utcai kollégiumban fogadóórát
tart. A fogadóórán tisztelettel várja a lakosság észrevételeit, javaslatait.

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

Tóth László a 4. sz. választókerület képviselõje 2006. május 3-án,
szerdán 17 órakor fogadóórát tart a Dr. Mezõ Ferenc Gimnáziumban.
Telefon: 30/304-3161, e-mail: toth_laszlo@nagykanizsa.hu

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata értékesíti a
volt Thury laktanya elemes térelválasztó kerítését. A kb. 2 méter
magasságú térelválasztó 5 cm vastag betonlapokból áll, betonvázas
szerkezetû, U hornyos betonoszlopok közé csúsztatott elemekbõl
épül fel. A kerítés ára bruttó 300 Ft/fm, melyet a vevõnek kell le-
bontani és elszállítani. Érdeklõdni lehet a Vagyongazdálkodási Iro-
dán, Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. II. em. 6. ajtó, tel.: 500-724.

Tájékoztatjuk tisztelt ügyfeleinket, hogy a jogi segítségnyújtó szol-
gálat (a nép ügyvédje) továbbra is minden kedden 9 órától 12 óráig ki-
helyezett ügyfélfogadást tart Nagykanizsán. A Hivatal feladatkörének
kibõvülése miatt áldozatsegítõi és kárpótlási ügyekben is kaphatnak tá-
jékoztatást az érdeklõdõk. Az újra megnyitott személyi kárpótlási
ügyekben a kérelem benyújtására szolgáló adatlapok a fenti idõpont-
ban átvehetõk. Az ügyfélfogadás továbbra is a Petõfi u. 5. szám alatt
zajlik (volt fiúkollégium). 

Jogsegély minden kedden

Kétéves program a szakemberhiány pótlására 
és a mesterképzésre

A regionális munkaerõ-piaci kereslet és kínálat közötti összhang erõ-
sítését célozza meg a ROP 3.4.1. „Régió specifikus képzések támogatá-
sa” c. intézkedés, amelynek egyik kedvezményezettje a Nyugat-Dunán-
túli Régiós Konzorcium tagjaként a Nagykanizsai Kereskedelmi és
Iparkamara. A 2 milliárd forint keretösszegû képzési program régiós
igényekre épülõ szakképzéseken, szakmai továbbképzéseken és mester-
képzésen való részvételt támogat. A két évig tartó program célja a hi-
ányszakmák felkutatása és képzési lehetõségek biztosítása. A meghatá-
rozó szempont a megfelelõ szakmai ismeretekkel rendelkezõ munkaerõ
biztosítása a szakemberhiánnyal küzdõ kulcsfontosságú ágazatokban. A
Nyugat-Dunántúli Régióban a projekt az alábbi ágazatokra fókuszál:
jármûipar, elektronikai ipar, fa- és bútoripar, építõipar, turizmus. A
Nyugat-Dunántúli Régió képzési listája a www.vati.hu/rop34 hon-
lapon elérhetõ. A lista a munkaerõ-piaci kereslet alakulásához iga-
zodva 2006-2007. között folyamatosan megújul.

A Nagykanizsai Kereskedelmi és Iparkamara – együttmûködve az
önkormányzatokkal, a programban érdekelt gazdálkodókkal és képzõ-
intézményekkel – szeretné elõsegíteni a munkaerõpiaci kereslet-kínálat
harmonizálását a térségben. Kérjük az érdeklõdõ vállalkozásokat, hogy
a felmerülõ képzési igényeiket – a listára történõ felvétel érdekében –
minél elõbb jelezni szíveskedjenek a Nagykanizsai Kereskedelmi és
Iparkamarának.

Kik jelentkezhetnek a képzésekre? 
Vállalkozások, különösen kis- és középvállalkozások, mikrovál-

lalkozások, valamint alkalmazottak és önfoglalkoztatók. 
Milyen képzésekre lehet jelentkezni?
OKJ-s szakképzési, illetve szakmai továbbképzési programok, hi-

ányszakmákra felkészítõ képzések az egyes régiók kulcsfontosságú
ágazataiban, gyakorlatorientált, rövid ciklusú képzési programok és tu-
risztikai képzések minden régióban kiemelten támogatottak.

A támogatás mértéke és módja 
– Vállalkozásoknál a támogatás mértéke a képzési díj 60%-a lehet,

ennek maximum értéke 250 ezer forint/fõ. Ezenkívül a képzéseken
résztvevõ alkalmazott(ak) kiesõ munkaidõre jutó bruttó munkabérének
legfeljebb 60%-a, de max. 200.000 Ft/fõ. A támogatást a VÁTI Kht. a
képzés befejezését követõen közvetlenül a vállalkozásnak téríti meg. 

– Alkalmazottak és önfoglalkoztatottak esetén a támogatás mértéke a
képzési díj legfeljebb 80%-a, melynek maximum értéke 250 ezer forint/fõ.
A támogatást az önrész befizetése és a képzés elvégzése után a jelentkezõ
nevében a VÁTI Kht. közvetlenül a képzõintézménynek téríti meg.

A program keretében a mesterképzés támogatása is ugyanilyen mértékû.
A Nagykanizsai Kereskedelmi és Iparkamara az alábbi szakmák-

ban várja a mesterjelöltek jelentkezését: autószerelõ, autóvillamossági
szerelõ, karosszérialakatos, fényezõ-mázoló (jármûipar), asztalos, kár-
pitos, gázvezeték- és készülékszerelõ, vízvezeték- és központifûtés-
szerelõ, cukrász, szakács, fodrász, kozmetikus. 

A jelentkezési felhívás részletes szövege és a jelentkezési lap letölthetõ
a www.vati.hu/rop34 honlapról is. A jelentkezéssel kapcsolatosan továb-
bi felvilágosítást és segítségnyújtást a  Nagykanizsai Kereskedelmi és
Iparkamaránál dr. Balogh Imrétõl vagy Csikné Molnár Tündétõl ( Nagy-
kanizsa, Ady u. 1. Tel.: 93/516-670; e-mail: nakkik@chello.hu) kérhetõ.

Szakképzés, mesterképzés 
60-80 százalékos támogatással

Tájékoztatjuk Nagykanizsa város lakosságát, hogy a Sauberma-
cher-Pannónia Hulladékgyûjtõ Kft. 2006. május 1-jén a hulladék-
szállítási program szerint végzi tevékenységét, azaz lesz szemétszál-
lítás. Kérjük a lakosságot, hogy az ünnepre való tekintettel reggel 7
óráig helyezzék ki hulladékgyûjtõ edényeiket.      Via Kanizsa Kht.
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Május 33. sszerda

Május 44. ccsütörtök

Május 11. hhétfõ

Április 330. vvasárnap

Április 229. sszombat

Április 228. ppéntek

06:30 Krónika 06:53 K'arc - Tóth István
fotómûvész kiállítása, Dezsõ Ferenc:
Utam, Calcutta Trió 07:19 Jelkép - re-
formátus 07:30 Krónika 07:42 Jövõ 7 -
Zárszámadás 2005.  07:55 Rendben -
Falfirkák - grafitti, erdõtüzek - megelõ-
zés, jön a szezon 08:08 Adjuk magunkat
08:19 Krónika 17:00 Stílus - életmód-
magazin 17:30 Dombország 18:00 Kró-
nika 18:14 Mese 18:18 Jelkép - katoli-
kus 18:28 Hírösszefoglaló 19:00 Króni-
ka 19:14 Nyugati régió 19:40 Adjuk ma-
gunkat 19:50 Krónika 20:01 K'arc ism.
20:30 HÍRHÁLÓ 21:00 Gyagyás család
- amerikai vígjáték 23:00 Maksavízió
23:30 Különjárat - rockshow 

06:30 Krónika 06:42 Hangos képújság
06:53 Nyugati régió 07:20 Jelkép - ka-
tolikus 07:30 Krónika 07:40 K'arc ism.
08:10 Adjuk magunkat  08:20 Krónika
08:30 Teleshop 09:30 Grand Prix - au-
tó- és motorsport krónika 10:30 Stílus
magazin 11:00 Pénzhalász - telefonos
nyereményjáték 17:00 Golf-magazin
18:00 Európa pályaudvarai 2. rész
18:30 Adjuk magunkat 18:40 Tv mozi:
Égigérõ fû - magyar film (80) 20:00 A
díszfegyver kovács - portréfilm 20:30
HÍRHÁLÓ 21:00 Bencze show 21:30 A
sárkány árnyéka - hongkongi akciófilm
23:30 Különjárat 

06:30 Tv mozi 08:10 Adjuk magunkat
08:20 Jelkép - Krisztus Szeretete Egyház
08:30 Teleshop 09:30 Egészségmagazin
10:00 A Krisztus Szeretete Egyház mû-
sora 10:30 Infománia - multimédia maga-
zin 11:00 Pénzhalász - telefonos nyere-
ményjáték 17:00 Csillagszem 18:00 Ma-
gyarország tájai: Észak- Magyarország
18:15 Adjuk magunkat 18:25 Tv mozi:
Rákóczi hadnagya - magyar film (103)
20:08 Sajt 20:30 HÍRHÁLÓ 21:00 Mak-
savízió 21:30 Az utolsó golyó - amerikai
háborús filmdráma 23:30 Bencze show.
Beszélgetések hírességekkel 

06:30 Tv mozi: Rákóczi hadnagya - ma-
gyar film (103) 07:10 Sajt 17:00 MES-
TER - emberek 18:00 Krónika 18:14
Mese: Árpád a honfoglaló 18:17 Jelkép
- adventista 18:27 Hírösszefoglaló
19:00 Krónika 19:14 Jövõ 7 - A munka
ünnepe - világa 19:27 Jövõ 7 -  Csel-
gáncs 19:40 Adjuk magunkat 19:50
Krónika 20:01 Nyugati régió 20:30
HÍRHÁLÓ 21:00 Halálos merülés 2
(16) - amerikai akciófilm 23:00 Mind-
örökké Júlia! - argentin filmsorozat

06:30 Krónika 06:52 Jövõ 7 - A munka
ünnepe - világa 07:05 Jövõ 7 -  Csel-
gáncs 07:19 Jelkép - adventista 07:30
Krónika 07:42 Nyugati régió 08:08 Ad-
juk magunkat 08:19 Krónika 17:00 Köz-

gyûlés közvetítése felvételrõl 19:00 Kró-
nika 19:13 Közgyûlés közvetítése felvé-
telrõl vagy: 19:13 Házban ház körül -
Védett gombák, Szarvasgomba Zalában,
Kullancsveszély, Élettér akció 19:41 Ad-
juk magunkat 19:50 Krónika 20:00 Jövõ
7 - A munka ünnepe - világa 20:15 Jövõ
7 -  Cselgáncs 20:30 HÍRHÁLÓ 21:00
Szépségtépõ verseny -  vígjáték 23:00
Mindörökké Júlia! - argentin filmsorozat 

06:30 Krónika 06:42 Közgyûlés közvetí-
tése felvételrõl vagy 06:52 Házban ház
körül 07:19 Jelkép - katolikus 07:30 Kró-
nika 07:42 Jövõ 7 - Választás 2006.
08:55 Jövõ 7 -  Cselgáncs 08:10 Adjuk
magunkat 08:20 Krónika 17:00 Gyógyulj
velünk! Magazin betegségrõl, egészség-
rõl 18:00 Krónika 18:14 Mese: Fecske-
madár 18.17 Jelkép - evangélikus 18:27
Hírösszefoglaló 19:00 Krónika 19:14 Jö-
võ 7 - Nyugdíjban 19:27 Jövõ 7 - Atléti-
ka 19:40 Adjuk magunkat 19:50 Krónika
20:01 Házban ház körül  20:30 HÍRHÁ-
LÓ 21:00 Egy maréknyi dollárért (12) -
olasz-spanyol-NSZK western 23:00
Mindörökké Júlia! - argentin filmsorozat 

06:30 Krónika 06:53 Jövõ 7 - Nyugdíj-
ban 07:06 Jövõ 7 - Atlétika 07:19 Jel-
kép - evangélikus 07:30 Krónika 07:42
Házban ház körül  08:08 Adjuk magun-
kat 08:19 Krónika 17:00 Brill 20 maga-
zin 18:00 Krónika 18:14 Mese 18:18
Jelkép - református 18:28 Hírösszefog-
laló 19:00 Krónika 19:14 K'arc - Csák-
tornyai Big Band, Piarista táncszínház,
Pucheimi tárlat 19:40 Adjuk magunkat
19:50 Krónika 20:00 Jövõ 7 - Nyugdíj-
ban, Atlétika 20:30 HÍRHÁLÓ 21:00
Indíték: elõítélet (16) - amerikai thriller
23:00 Mindörökké Júlia! - argentin
filmsorozat 

MÛMÛ SS OROR AA
Április 28 – Május 4

Mikro-,, kkis- éés kközépvállalkozásokMikro-,, kkis- éés kközépvállalkozások
FIGYELEM!FIGYELEM!

Az ÖÖnkormányzat rrövidesen vvállalkozói hhitelek 
kamattámogatását hhirdeti mmeg 33 éév iidõtartamra, 

maximum 55%-iig.

KKéérrjjüükk,, ffiiggyyeelljjee aa hheellyyii mmééddiiáátt!!

Gazdaságfejlesztõ KKht.

Volán Oktatási Kft.
Nagykanizsa,

Széchenyi tér 5-9.
93/516-634

OKÉV nyt. szám: 01003202
Akkreditált Felnõttképzési

Intézmény, Akkreditált prog-
ramokkal! (Igénybe vehetõ a

törvényben elõírt adókedvezmény)

TANFOLYAMOT 
INDÍT 

május 3-án 16 órától
könnyû- és nehézgépkezelõi

május 4-én 16 órától sze-
mélyautó, motor és segédmotor 

május 5-én 16 órától
ADR veszélyes áruszállító ka-
tegóriákban. 

Részletfizetés! 
Diákkedvezmény!

AKCIÓ! EGYES PREMIER DVD-K AKCIÓ! EGYES PREMIER DVD-K 
NAPI KÖLCSÖNZÉSE 300 FT!NAPI KÖLCSÖNZÉSE 300 FT!

Új filmjeink:
Füves Daltry, Narnia krónikái,

Erõszakos múlt, Dick és Jane trükkjei, Négyen
egy gatyában

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

Nyitva:
minden nnap 99-221-iig

Tisztelettel
megköszönöm

minden kanizsai 
polgárnak 

a 
2006. április  23-i

szavazáson 
nyújtott 

támogatását

Cseresnyés Péter
a FIDESZ Magyar 

Polgári szövetség és 
a  Kereszténydemokrata 
Néppárt országgyûlési

képviselõje

Fizetett politikai hirdetés

Tisztelettel meghívom Önöket 2006. április 30-ára az Európai Uni-
óhoz való csatlakozásunk 2. évfordulójának ünnepi rendezvényeire.

Litter Nándor, polgármester
PROGRAMOK:
18.00 a HSMK elõtti téren Európai katonai indulók – az Olajbá-

nyász Fúvószenekar térzenéje. Vezényel: Ámon István karnagy
18.30 a HSMK melletti szabadtéri színpadon Soknemzetiségû kul-
túrával az Európai Unióban. Fellépõk: a szepetneki Királyi Pál
ÁMK német nemzetiségû gyermek és ifjúsági csoportjai; a Kanizsa
Táncegyüttes; a Fehér Kígyó Cigány Hagyományõrzõ Együttes; a
Kanizsai Horvát Kórus. 20.00 a HSMK melletti szabadtéri színpa-
don a Dolly Roll Együttes mûsora. 21.00-24.00 a HSMK melletti
téren városi utcabál a Little Flamingó közremûködésével.(Rossz idõ
esetén a programok helyszíne a HSMK színházterme, illetve elõ-
csarnoka.) 22.00 a HSMK melletti téren ünnepi tûzijáték.
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Nk-án a belvárosban közel 700
négyzetméter telek, rajta bontható
családi házzal eladó! Társasház
építésére is alkalmas, 40 %-a be-
építhetõ! Érd.: 30/227-3294,
30/448-6072 (5759K)

Bacónaki hegyen 900 négy-
szögöl területen pince, szõlõ, gyü-
mölcsös eladó. 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 négyszög-
öl területen kétszobás, fürdõszobás
parasztház két garázzsal, mellék-
épülettel eladó! Érd.: 20/519-5305,
30/641-4780 (5802K)

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

Mórichelyi hegy elején kis szõ-
lõ, kis házzal eladó. Érd.: 93-323-
737, 20-371-6065 (5842K)

Borsfán (letenyei, bázakerettyei
termálfürdõhöz közel) 90 m2-es,
kisebb 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 tégla-
pincével, melléképületekkel, teljes
felszereléssel, gyümölcsössel el-
adó. Érd.: 93-323-451 (5855K)

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

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

Kiskanizsán 200 m2-es, kertes,
5 szobás családi ház kedvezõ áron
eladó. Érd.: 30/901-5222 (5861K)

Elcserélném hahóti családi há-
zamat Nagykanizsaira (akár Liget-
városira). Önkormányzati is érde-
kel. Tel.: 30/369-9218 (5862K)

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)

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

Munkás úti garászsoron garázs
hosszú távra kiadó. Érd.: 30/520-
4050 (5863K)

Nk-án különbejáratú albérleti
szoba fürdõvel kiadó. Érd.: 93-
536-590 (5864K)

20.000 Ft-ért eladó egy Trabant
kombi: 1986-os, mûködõképes,
korának megfelelõ állapotban, le-
járt mûszakival. Extrák: tetõcso-
magtartó, sportkormány, új gumik
és új akkumulátor. Érd.: 20-3327-
927 (5825K)

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

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

Fûnyíró új motorral, STIHL
szegélynyíró, S51 Simson sport te-
leszkóp 2db, és RK kapálógépre
kapasarok jó állapotban eladó.
Érd.: 93-321-734 (5859K)

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

Bontásból 500 db szabvány
pala eladó. Érd.: 30/225-3839
(5865K)

Számítástechnikai szaktanács-
adás, hardver-szoftver karbantartás
azonnali kiszállással. Érd.:
30/6500-494 (5866K)

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

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

Amíg Ön alszik, a mobilbankár
dolgozik. Bízza ránk díjmentes hi-
telügyintézését és nyugodtan
álomra hajthatja fejét. Érd.:
20/263-9870 (5845K)

Keresek 2006. augusztus 19-re
angolul is éneklõ, változatos reper-
toárú zenekart, vagy gépzenével
(teljes felszerelésével rendelkezõ)
DJ-t lakodalomra. Tel.: 93/325-
119 (5867K)

APRÓHIRDETÉS

A kiváló utánpótlás nevelésrõl híres Kanizsa Diákkosárlabda Klub
játékosai bronzérmesek lettek az Országos Junior Kosárlabda Bajnok-
ságon! A kanizsai lányok – Varga Zsófia, Horváth Bianka, Szépligeti
Szimonetta, Csáki Barbara, Burucz Dalma, Deme Dóra, Kulcsár Pat-
rícia, Völgyi Erika, Mozsolics Judit, Fekete Csilla – a mindent eldöntõ
csoportmérkõzéseken a MIZO PVSK csapata ellen diadalmaskodtak,
majd a BEAC és a BSE ifjai ellen is jobbnak bizonyultak. A 3. helyért
a Kiss Lenke KS csapatával játszottak a kanizsaiak, akik a bronzért fo-
lyó csatában fölényesen legyõzték a fõvárosi csapatot. A KDKK juni-
orjai nemcsak a bronzéremmel és az oklevéllel gazdagodtak, de a baj-
nokság ALL STAR csapatába a kanizsaiak legjobbjaként bekerült Var-
ga Zsófia emlékplakettet is kapott! S ha ez még nem lenne elég, a sérü-
lésbõl nemrég felépülõ Völgyi Erika a legjobb védõjátékos díját, Kul-
csár Patrícia pedig a legfiatalabb játékosnak járó díjat kapta meg. Ter-
mészetesen a csapat két edzõje, Gábor Erzsébet és Farkas József sem
tértek haza üres kézzel.

A Kanizsa Diákkosárlabda Klub szakvezetése igazán elégedett lehet
ezzel az eredménnyel, hiszen a junior korosztálynak ez volt az elsõ
éremszerzése!  

Bronzérem a junior kosarasoknak

A Magyar Birkózó Szövetség és a Magyar Diákáksport Szövetség
Dorogon rendezte meg a 2006-os szabadfogású birkózó diákolimpia
dunántúli területi versenyét a II. és a III. korcsoport részére. A diák-
olimpia egyik célja a cím elnyerése területi szinten, a másik: súlycso-
portonként nyolc versenyzõ juthatott tovább az esztergomi országos
döntõre. A kanizsai birkózók közül hét versenyzõ kapott lehetõséget.
Megszolgálva a bizalmat nemcsak továbbjutottak, hanem mindenki
dobogóra is álhatott. Aranyérmes: Steinhardt Márk 32 kg-ban (Piarista
isk.) és Tern Krisztián 46 kg-ban (Piarista isk.). Ezüstérmes: Farkas
András 41 kg-ban (Piarista isk.) és Czanik Márk 46 kg-ban (Palini
isk.). Bronzérmes: Krasznai Bence 28 kg-ban (Hevesi isk.), Egyed Dá-
niel 37 kg-ban (Piarista isk.) és Ceglédi Zsolt 38 kg-ban (Piarista isk.).   

Jól szerepeltek

KOSÁRLABDA NB II. NÕK: 
Fõiskola Bolyai SE – Peugeot

Kampf NTE 73-84 (16-18, 19-
23, 15-21, 23-22) Szombathely.
Vezette: Sabáli, Soós.

Peugeot Kampf NTE: Arany,
Toma 13, Pais 30, Horváth A. 16,
Muk 14. Csere: Szélessy 11. Edzõ:
Kovács Jók: Pais, Muk, Horváth A.

Két vereség után többek közt
Pais kimagasló játékának köszön-
hetõen nyert az NTE.

VÍZILABDA RÁJÁTSZÁS
CWG Kanizsa VSE – TVSK

Békéscsaba 14:10 (4:1, 6:3, 2:3,
2:3)

A kanizsai csapat az alábbiak
szerint kezdett: Kiss, Csente, Kará-
csony, Kaszper, Dankó, Szabó,
Igor Kraguljevác. Cserék: Hartai,
Oláh, Kalmár, Szili, Dávid, Golecz.
Góllövõk: Csente 3, Kaszper 3, Ka-
rácsony 2, Szabó 2, Igor K. 2, Kal-
már 1, Szili 1. Edzõ: Szõlõsi Csaba
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Az NTE 1866 MÁV vívó szakosztályán belül új szakágként bonto-
gatja szárnyait a Fõnix Történelmi Hagyományõrzõ Csoport, amely-
nek ifjú tagjai a középkort, a X-XIV. századi életstílust és
víváskultúrát szeretnék meghonosítani Nagykanizsán. Elsõ nyilvános
bemutatkozásuk a Thúry György Históriás Napokon lesz.

– Egyelõre még csoportként mûködünk, az egyesület bejegyzése
folyamatban van – mondta a kis csapat vezetõje s egyben oktatója,
Kocsis Zoltán. – Jelenleg kilenc tagunk van, közülük három hölgy.
Három évvel ezelõtt kezdtem egy hasonló csoportot szervezni, ami
azonban különbözõ okok miatt többször felbomlott, s egyedül marad-
tam. Nem akartam veszni hagyni a több éves munkát, ezért a
közelmúltban megszerveztem ezt a csoportot. – Nem véletlen tehát a
névválasztásunk, hiszen a fõnixmadár is mindig újraéledt poraiból.
Nagyon bízom abban, hogy ez a társaság már megmarad.

– Speciális öltözékben küzdenek: a hagyományõrzõ tevékenység
része a ruhakészítés is?

– A felszereléseink korhûek, a X-XIV. századnak megfelelõek. Amit
azonban most rajtunk lát, ez még egy kezdetleges állapot. A távlati
céljaink között szerepel látványosabb öltözékek vásárlása, amellyel
már egyfajta vizuális élményt is nyújthatunk a nézõközönségnek. A
láncingeket mi magunk készítjük, az enyém huszonötezer karikából
áll. A karikákat egyenként hajlítjuk meg és fûzzük össze „ruhadarab-
bá”. Ez az ing, ami most rajtam van, öt hónapon keresztül készült,
úgy, hogy csak hétvégéken foglalkoztam vele. A kardjainkat azonban
már kovácsok készítették, az enyém úgynevezett viking-típusú, ilyen
volt István királynak is. A középkori kardokhoz hasonlóan a maiak-
nak is 1,7 kilogramm a súlya – ennek praktikus okai vannak, még-
pedig az, hogy könnyebben lehessen vívni vele, ne jelentsen túl nagy

megterhelést a gazdájának a fegyver forgatása. Nagy különbség
azonban, hogy a fegyvereinknek – természetesen – nincs éle.

– Honnan lesik el a bajvívás technikáját?
– Én korábban ezt tanultam, s tudom, hogy a középkori fegyveres

harc szigorú szabályok szerint zajlott. Ezeket a szabályokat alkal-
mazták a harctéren, „éles” helyzetekben is. A harcosnak érdekében
állt e szabályok szerint küzdeni. Ezekkel ugyanis a küzdelmet tudta
lerövidíteni, mert valamennyi azt célozta, hogy az ellenfelet minél
hamarabb harcképtelenné lehessen tenni – mondja Kocsis Zoltán.

– Pontosan meg van határozva, hogy melyik vágás honnan indul, és
hol ér véget, melyik testrészt hogyan kell érintenie – vette át a szót
Bodó Zoltán – Tehát igazi harci helyzetekben sem lehetett ötletroham-
szerûen harcolni...

Kocsis Zoltán még elmondta: a következõ idõszakban minél széle-
sebb körben szeretnék bevonni a tizenöt-tizenhat éves középiskolás
korosztályt, felsõ korhatár pedig nincs. Aki tehát kedvet érez a lovagi
bajvíváshoz, az bátran sétáljon el a Rózsa úti vívócsarnokba. Ha a
láncingek csörgését hallja, jó helyen jár... 

Horváth Attila

Csatazajban 
szárnyal a Fõnix

Április 12-én a Vasemberház tükörtermében ke-
rült sor a legeredményesebb zalai asztaliteniszezõk
díjazására. A Zala Megyei Asztalitenisz Szövetség
nevében Jakabfi Imre elnök üdvözölte a megjelent
sportolókat, edzõket, szülõket. Az elismerések át-
adása elõtt rövid áttekintést adott a zalai asztalite-
nisz-sport elmúlt idõszakáról. Utalt arra: amikor a
kilencvenes évek elején átvették a megyei asztalite-
nisz-szövetség irányítását, csupán Nagykanizsán és
Hévízen mûködött a sportág, ma azonban már tizen-
egy csapat játszik az országos, tizenhárom felnõtt
csapat pedig a megyei bajnokságban. Mindemellett
mûködtetnek egy, az országban egyedülállónak te-
kinthetõ serdülõbajnokságot is, amelynek két osztá-
lyában összesen tizennyolc csapat játszik. 

Jakabfi Imre beszámolt arról is: a hagyományos
korosztályos versenyeken túl évrõl-évre megrende-
zik a Kanizsa Kupa országos asztaliteniszversenyt
és a Dráva-Mura Nemzetközi Asztaliteniszversenyt,
amelyre ez alkalommal várhatóan május végén ke-
rül sor. Ezen a hagyományoknak megfelelõen elsõ-
sorban Nagykanizsa, Csáktornya és Lendva sporto-
lói vesznek részt. Elhangzott: a közeljövõben a ver-
senyzõk számát további horvát és szlovén csapatok-
kal bõvítenék. Jakabfi Imre szólt arról a sikeres kez-
deményezésrõl is, melynek során száz kanizsai és
zalaegerszegi játékos mérte össze tudását – ez utób-

bi megmérettetést a terveik szerint más városokból
érkezõ játékosokkal is megrendezik majd.

A rövid felvezetés után Jakabfi Imre, Röst János
alpolgármester és Major Mihály, a Zala Megyei
Sportszövetségek Egyesülésének elnöke átadta a díja-
kat. Idén egy újabb kategóriával bõvült a sor, elõször
ismerték el a tavalyi év legjobb edzõjének munkáját.

– Évek óta díjazzuk a legjobb versenyzõket újonc,
serdülõ, ifjúsági és felnõtt kategóriákban, tavaly
már díjaztunk csapatot, idén pedig új kategóriaként
el szeretnénk ismerni a legsikeresebb edzõ munkáját
is – mondta Jakabfi Imre, aki elsõként Bicsák Betti-
nát, a Király Ingatlanügynökség Kanizsa Sörgyár
SE játékosát köszöntötte az újonc leány kategóriá-
ban. A további díjazottak: Horváth Dávid (Király
Ingatlanügynökség Kanizsa Sörgyár SE), Tóth Iza-
bella (Király Ingatlanügynökség Kanizsa Sörgyár
SE), Tóth Dániel (Király Ingatlanügynökség Kani-
zsa Sörgyár SE), Flander Anita (Király Ingatlan-
ügynökség Kanizsa Sörgyár SE), Bujtor Péter (Hé-
víz SK), Mariana Stoian (Király Ingatlanügynökség
Kanizsa Sörgyár SE), Nyírõ József (Hévíz SK). 

Az idén elsõ alkalommal átadott legjobb edzõ cí-
met a muraszemenyei Ambrus Gyula érdemelte ki, a
legjobb csapat a Király Ingatlanügynökség Kanizsa
Sörgyár SE nõi elsõ csapata lett. 

(horváth)

Elismerték a legjobb asztaliteniszezõket
Utánpótlás bajnokság NB II.
U19 korosztály: ZTE – NTE

1866 MÁV Rt. 0-1, góllövõ:
Burucz, jók: Burucz, Piecs, Tóth,
Balázs. U17 korosztály: ZTE –
NTE 1866 MÁV Rt.  3-5, gól-
lövõk: Kisharmadás (3), Takács
(2), jók: Kisharmadás (a mezõny
legjobbja), Somogyi, Lenner,
Takács. U15 korosztály: NTE
1866 MÁV Rt. – Mohács 8-1,
góllövõk: Pázmándi (3), Mavolo
(2), Földesi (2), Rákhely, jók:
Pázmándi, Földesi, Rákhely,
Spolár G. U13 korosztály: NTE
1866 MÁV Rt. – Mohács 1-2,
góllövõ: Vlasics, jók: Kónya,
Pálfi, Vlasics, Méhes. 

Megye II. o. Déli csoport tar-
talék mérkõzés: NTE 1866
MÁV Rt. – Bagola 2-0, góllövõ:
Nagy T., Tóth, jók: Kisgyura,
Göröcs, Kotnyek, Unger.

Felnõtt mérkõzés: NTE 1866
MÁV Rt. – Bagola 5-0, góllövõk:
Babai (3), Péntek, Burucz, jók:
Mutter, Balázs, Burucz, Babai.

Foci-foci-foci



Köszönöm, hogy éltek
alkotmányos jogukkal, 

és sokan mentek el
szavazni!

Göndör István
országgyûlési képviselõ

Köszönöm, hogy támogattak,
és ezzel a város, a térség 
fejlõdésére szavaztak!

Fizetett politikai hirdetés

A Centrál szálló éttermében adták át az év Nagykanizsai Spor-
tolói díjakat, a Kanizsa Dél-Zalai Hetilap, a Kanizsa Magazin, a
Kanizsa TV, a Szuperinfó és a Zalai Hírlap javaslatai alapján.
Eszerint az év legjobb csapata a Tungsram Sakk-klub, az év leg-
jobb nõi sportolója Szász Kinga Zsuzsanna asztaliteniszezõ, férfi-
sportolója Flumbort András sakkozó. A legjobb utánpótláskorú
hölgy Budavölgyi Veronika lábtoll-labdázó és a legeredménye-
sebb  utánpótláskorú férfisportoló Tóth Árpád birkózó. 

Alkottak a gyerekek a
Kanizsa Újságból –
szebbnél szebb malac-
kák, repülõk, csákók,
csónakok, hattyúk, virá-
gok formálódtak az
ügyes kezek nyomán a
Város Napján. A Bólyai
és a Rozgonyi iskola egy-
egy napközis osztálya
foglalta el a Város Napi
program során a Kis-
színpad elõtti területet,
ahol szerkesztõségünk
munkatársai segítségével
alkothattak a régi lap-
számokból. Édesség és
különleges henna-rajz
volt a fiúk, lányok jutal-
ma ügyességükért!


