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Megkezdõdtek a ballagási ünnepségek a város kö-
zépiskoláiban. A polgármesteri hivataltól kapott in-
formációink szerint 957 fiatal ballagott a múlt hét vé-
gén illetve ballag majd a soron következõn a kanizsai
oktatási intézményekben rendezett ünnepségek kere-
tében. Ebben az évben Nagykanizsán 734 diák érett-
ségizik, 223 pedig a szakmunkásvizsga követelménye-
inek próbál eleget  tenni az elkövetkezõ hetekben. 

Ballagás 

Érettségi 
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HEVESI EMLÉKHÉT

A hagyományokhoz hûen a Hevesi Sándor
emlékhét programjaival emlékezett névadójára
a Hevesi Sándor Mûvelõdési Központ és a He-
vesi Sándor Általános Iskola. A mûvelõdési
központ színházi elõcsarnokában az iskola ta-
nulói irodalmi összeállítással idézték fel a
nagykanizsai születésû rendezõ, színházigaz-

gató, mûfordító, író emlékét, majd Halmos
Csaba kulturális referens, a Hevesi-emlékbi-
zottság tagja nyitotta meg a diákok rajzaiból
összeállított tárlatot. Ezt követõen az általános
iskola diákjai koszorút helyeztek el Hevesi
Sándor szobránál, illetve a rendezõ-színház-
igazgató Fõ úti szülõházának falán lévõ em-
léktáblánál. Az emlékhét következõ program-
jaként másnap a budapesti Fogi Színház elõ-
adásában az Oroszlánkirály címû mesemusi-
calt tekinthették meg a gyerekek. Pénteken dr.
Dobó László Hevesi Sándornak a magyar
színjátszásban betöltött szerepérõl tartott elõ-
adást, május nyolcadikán pedig Haraszti Jan-
ka képzõmûvész színházi kellék-kiállítását
nyitotta meg Herpai Rita színész, rendezõ

VIRÁGOSAT ÁLMODTAM

Virágosat álmodtam címmel nyílt meg Böj-
ti Balázsné kiállítása a Honvéd Kaszinó galé-
riájában. Az alkotó öt évvel ezelõtt kezdett
festeni autodidaktaként. Elsõ kiállításának
négy évvel ezelõtt szintén a Honvéd Kaszinó
adott otthont. A festés régóta dédelgetett ál-
mai közé tartozik. Középiskolai rajztanára
Szabolcs Péter szobrászmûvész volt. Pedagó-
gus-óvónõként dolgozik, s miután gyermekei
kirepültek a családi fészekbõl, és több lett a
szabadideje, úgy érezte, itt az alkalom, hogy
kipróbálja, milyen is az õ világa, hogyan tudja
harmóniába olvasztani, megfesteni a színeket
úgy, hogy mások is gyönyörködhessenek ben-
ne. A kiállítást Halmos Ildikó, az intézmény
igazgatója nyitotta meg, közremûködött Ko-
vács Szilvia ének-zene tanárnõ. A tárlat május
19-ig tekinthetõ meg. 

VINALIA CANISA
Május 26-án a Vasemberház Dísztermében

rendezik meg a Kisbirtokok, kispincészetek
országos versenyét. A versenyre – mint azt a
verseny kapcsán a múlt héten tartott sajtótájé-
koztatón hallhattuk – az 1 hektár termõ szõlõ-
terület alatti kisbirtokok, illetve a 80 hl éves

termelés alatti kispincészetek mintáit várják a
szervezõk. A nevezés módja a korábbi évek-
hez hasonló, errõl részleteket a Borkultúra
Kht. honlapján tudhatnak meg az érdeklõdõk,
a www.borkultura.hu oldalon. A borverse-
nyen a korábbi évek hagyományaihoz híven
az idén is kiválasztják a város fehér- és vörös-
borát, mondta el Förhénci Horváth Gyula
versenyigazgató. 2007-tõl már egy kulturális
programokkal is átszõtt versengést szeretné-
nek lebonyolítani, amely méltán lehet a bor
ünnepe a városban.  
EGYÜTTMÛKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS
Együttmûködési megállapodást kötött Surd

község önkormányzata és Nagykanizsa Város
Idõsügyi Tanácsa. A megállapodást május 3-
án írta alá Surdon, a Gondozási Központ kert-
jében megrendezett ünnepségen Dezsõ János,
a község polgármestere és Büki Pálné, az
Idõsügyi Tanács társelnöke. Az együttmûködõ
felek a következõkben állapodtak meg: megis-
merik a másik fél idõs korosztályt érintõ tevé-
kenységét, tapasztalataikkal, véleményükkel
segítik egymás munkáját. Meghívják szerve-
zeteiket egymás rendezvényeire és biztosítják
azokon a képviseletet. Továbbfejlesztik a
surdi Idõsek Gondozóháza és a nagykanizsai
Idõsügyi Klubok között kialakult együttmûkö-
dést. Évente egyszer, a negyedik negyedévben
felülvizsgálják és szükség szerint kiegészítik a
jelen megállapodást. Dezsõ János polgármes-
ter elmondta: tavaly tavasszal, a Gondozási
Központ átadásakor határozták el, hogy felve-
szik a kapcsolatot a kanizsaiakkal, mert véle-
ményük szerint közös pályázatokkal többet
tudnak segíteni az idõseknek.

FEJLESZTÉS AZ OKTATÁSBAN
Hat kanizsai oktatási intézmény összesen kö-

zel 94 millió forint összeget nyert pályázaton a
kompetencia alapú oktatás bevezetésének elõké-
szítésére – mondta sajtótájékoztató keretében
dr. Pintérné Grundmann Frida, a Mûvelõdési

május 3.
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KAZINCZY EMLÉKÉREM

Minden évben más-más helyszínen ren-
dezik meg a fõiskolások és egyetemisták
számára a Kazinczy Ferencrõl elnevezett
országos Szép magyar beszéd versenyt. Az
idei, 34. alkalommal megszervezett három
napos versenynek Veszprém adott otthont,
46 fõiskolás és egyetemi hallgató részvéte-
lével. A versenyzõk délelõtt a szabadon
választott három perces szövegüket olvas-
ták fel, délután pedig a helyszínen kapott
kötelezõ szöveget mutatták be. A 9 tagú
zsûri elnöke dr. Gósy Mária professzor, az
ELTE fonetikai tanszékének vezetõje volt.
Az értékelést követõen 14 versenyzõ ka-
pott Kazinczy emlékérmet. Közöttük volt a
kiskanizsai Tulman Géza, aki a szombathe-
lyi Berzsenyi Dániel Tanárképzõ Fõiskola
harmadéves magyar-történelem szakos
hallgatója. 
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Osztály vezetõje. Az oktatás korszerûsítésére
nagy szükség van, hiszen – bár a diákok a tárgyi
alapú ismereteket jól elsajátítják, az alkalmazha-
tó tudás, az ismeretek gyakorlati felhasználása
tekintetében azonban a felmérések tapasztalatai
alapján lemaradásban vagyunk. Az uniós forrá-
sokból részben eszközfejlesztésre, részben a pe-
dagógusok felkészítésére kerülhet sor a közeljö-
võben. A program módszertani megújulást je-
lent, a régi, hagyományos módszerek kiegészí-
tésére törekszik. A nyertesek között találjuk a
Rózsa úti Óvodát, mely négymillió forintos tá-
mogatásra számíthat. A kiskanizsai Általános
Iskola, a Cserháti SZKI, a Thúry SZKI, a Zsig-
mondy-Széchenyi Szakképzõ Iskola és a Bat-
thyány Gimnázium intézményenként mintegy
18 millió forintot tudhat magáénak. 

OVI DUATLON

A Hevesi Óvoda hagyományos tavaszi duat-
lon sportrendezvényére került sor a Mindenki
Sportpályáján, ahol nyolc ovi 6-6 fõs nagycso-
portos csapatai mérték össze ügyességüket, ál-
lóképességüket. Bemelegítésként zenés gim-
nasztikán vettek részt a szereplõk és az értük
szurkoló ovis-társak, majd kezdetét vette a
küzdelem. A csapatok elsõ versenyzõi kétszáz
méter futást követõen biciklire pattantak, és a
focipálya körüli négyszáz méteres táv megtéte-
le után visszaszaladtak társaikhoz, akik közül a
következõ versenyzõ ekkor indulhatott útnak.
A program végén valamennyi résztvevõ aján-
dékot kapott. Gyarmatiné Sonkoly Erika, a ren-
dezõ Hevesi úti Óvoda vezetõje így foglalta
össze a nap lényegét: céljuk az egészséges és
edzett, sportolást igénylõ gyermekek nevelése
és fizikai képességük koruknak megfelelõ fej-
lesztése. Emellett a táv balesetmentes megté-
telét, az erõnlét, kitartás, gyorsaság és a ver-
senyszellem kialakítását tartják fontosnak.

TÛZZOMÁNC
A Dr. Mezõ Ferenc Gimnázium és Közgaz-

dasági Szakközépiskola galériája ad otthont
Nagy Szilvia képzõmûvész Tûzzománc címet
viselõ tárlatának. Az alkotót Babati Csaba, a
mûvészeti iskola tanára mutatta be. A tûzzo-
máncozás, mint mesterség 4-5 ezer éves múlt-
ra tekint vissza. Ezt a technikát már az ókori
egyiptomiak és föníciaiak is alkalmazták, ak-

koriban az ötvösség egyik díszítõelemeként. A
tûzzománc táblakép századunkban nyert  teret.
Nagy Szilvia a zalaegerszegi Ady Endre Álta-
lános Iskola és Mûvészeti Gimnázium vizuális
tagozatának vezetõje, rajztanár. Bevallása sze-
rint a grafikákat és a tûzzománcképeket in-
kább saját gyönyörûségére, hobbiként és ki-
kapcsolódásként készíti. A tárlatnyitó mûsorá-
ban közremûködtek az iskola diákjai.

RÁKÓCZI ÉS KORA
A Hevesi Sándor Általános Iskola rendezte

meg az intézmény által meghirdetett „Rákóczi
és kora” címû megyei vetélkedõ döntõjét. A
benevezett 38 csapat három levelezõs fordu-
lóban versengett egymással. A legjobb ered-
ményt elért 9 csapat szerezte meg a jogot a
döntõn való részvételre. Így a Bolyai, a Zrí-

nyi, Palin, Pacsa, Zalaapáti és a  Hevesi iskola
döntõs csapatai versengtek egymással. Ke-
resztrejtvény megfejtésével, képkirakással, il-
letve felismeréssel, történelmi források ma-
gyarázatával, topográfiai ismereteket is bizo-
nyító feladatok megoldásával igazolták, hogy
az adott korban jártasak. Kuruc nóták elõadá-
sával igazi korhû hangulatot teremtettek a for-

dulók közötti szünetekben. A szoros verseny-
ben végül a házigazda Hevesi iskola 7.a osz-
tályának lány csapata I. helyezett, a fiú csapa-
ta II. helyezett lett, a III. helyen pedig a pac-
sai Általános Iskola csapata végzett.

PEPPI SPISS A TREND ART-BAN
Peppi Spiss, osztrák festõmûvész kiállítása

látható május 5-tõl a Trend Art Galériában.
Peppi Spiss nem ismeretlen a kanizsai kiál-

május 4.
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Szerte az országból vezényeltek tûzoltókat
a Tisza mentére, hogy védjék a településeket
a szilaj folyótól. Városunk tûzoltóparancs-
nokságáról négy lánglovag vett részt az ára-
dás elleni küzdelemben: Nyitrai József fõ-
törzs-zászlós, Dombi Tibor fõtörzsõrmester,
valamint Tislerics Antal és Kiss Tibor fõ-
törzsõrmesterek.

– A kollégámmal, Dombi Tiborral a máso-
dik „turnusban” mentünk. Tislerics Antal és
Kiss Tibor javarészt Kunszentmártonban
szolgálta le az elsõ etapot, majd Szentesre
vezényelték õket, ahol mi váltottuk a két kol-
légát – mondta Nyitrai József. – A parancs-
nokságunk tizenkét személyes „Yukon” típu-
sú amerikai deszantos hajójával dolgoztunk,
amelyet egy nyolcvanöt lóerõs amerikai
„Mercury” motor hajt. Április 26-án reggel
indultunk Nagykanizsáról, s fél kettõtõl már
hajóztunk a Tiszán. Másnap este közölték ve-
lünk: visszaminõsítették a készültségi foko-
zatot, s nincs szükség annyi emberre – így
28-án már haza is jöttünk. Szerencsére gyor-
san változtak pozitív irányba a dolgok.

– Hogyan zajlott maga a védekezés?
– A gáton a gátõr volt az úr. Folyamatosan

járta a gátat és figyelte, hol vannak szivárgá-
sok. Ahol szivárgás keletkezett, de tiszta víz
jött, azt fehér zászlóval jelölték meg, ez
egyébként normális állapot a gáton. A sárga

jelzéssel ellátott szivárgások már nagyobb fi-
gyelmet igényeltek, a pirossal jelzetteknél
pedig várható volt a vízáttörés. Hat-hét kilo-
méteres szakaszon dolgoztunk, a hajónkkal
homokzsákokat hordtunk a kritikus helyekre.
A katonák nagy pontonhajókkal és helikop-
terrel vitték a zsákokat. Õk öt-hatszázat tud-
tak elvinni egyszerre, mi hetvenet-nyolcva-
nat. Amíg õk egyet fordultak, addig mi né-
gyet-ötöt. Rengeteg diák is jött segíteni, be-
álltak a sorba, kézrõl-kézre adták a zsákokat:
tizenhárom-tizennégy éves fiúk-lányok ren-
dületlenül emelgették a húsz-huszonöt kilós
„csomagokat” – idézte fel a gáton megélt él-
ményeit a fõtörzs-zászlós, aki azt mondta: ha
ismét menni kellene, nem tétovázna. De azért
jobb, ha nincs szükség a munkájukra… 

Horváth Attila

Tûzoltók az árral szemben
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lításlátogató közönség elõtt, különösen azok
elõtt nem, akik gyakran járnak Kendlimajorba.
Az autodidakta mûvész festményeit a zalain
kívül látni lehet más hazai mûvésztelepeken
is. Alkotásai között vannak absztrakt, nonfigu-
ratív és figurális munkák. Sokoldalúságát
nemcsak a témaválasztása bizonyítja, mûvé-
szetszervezõ tevékenységgel is foglalkozik. A
kiállítást Gerencsér Tibor, a Polgármesteri Hi-
vatal nemzetközi kapcsolatok referense nyitot-
ta meg. Közremûködött: Tiborcz Iván.

CSÁKTORNYÁIG FUTOTTAK
Szombaton nyílt meg a horvátországi Csák-

tornyán a bajcsai vár ásatásai során elõkerült
leletanyagból összeállított tárlat. Ebbõl az al-
kalomból reggel fél hétkor az Erzsébet térrõl
indult útnak a Kanizsa Szabadidõ és Futóklub
tizennyolc tagja, hogy öt órás maratoni váltó-
futással gyõzzék le a két város közötti mint-
egy ötvenkét kilométeres távot. A Porpáczy
Éva, Porpáczy Adél, Koltai Éva, Ozorai Lilla,
Willmanné Kovács Edit, Ferenczyné Meggyes
Ágnes, Halmos Ildikó, Polai Józsefné, Ger-
linger Sándor, Németh Attila, Áfra Barnabás,
Ferenczy Lehel, Deregi László, Takács And-
rás, Trencséni Gyula, Bálint Zoltán, valamint
Polai József és Kolonics Tamás alkotta csapat
idõben oda is ért a kiállítás megnyitójára. A
váltófutók különösebb erõlködés nélkül, Polai
József, a klub elnöke és Kolonics Tamás pe-
dig váltás nélkül, folyamatosan futva tették
meg a Nagykanizsát Csáktornyától elválasztó
több mint félszáz kilométert. Polai József ér-
deklõdésünkre elmondta: a megmozdulás cél-
ja a kanizsai és a határon túli futók közötti
kapcsolatépítés volt. Véleménye szerint el-
képzelhetõ, hogy hamarosan sor kerül közös
horvát-magyar maratoni futásra is. 

HARASZTI JANKA KIÁLLÍTÁSA 
A Hevesi Sándor Emlékhét záró rendezvé-

nyeként nyílt meg Haraszti Janka képzõmûvész
színházi kellékeket bemutató kiállítása a HSMK
galériájában. A kiállítást a mûvész édesanyja,
Kustár Zsuzsa iparmûvész ajánlotta a megjelen-
tek figyelmébe. Közremûködött Baki Andrea
zenetanár és Czupi Dániel versmondó. A tárlat
május 25-ig tekinthetõ meg. 

AZ OKTV ELSÕ HELYEZETTJE
Németh Zsolt, a Batthyány gimnázium vég-

zõs diákja I. helyezést ért el matematika tan-
tárgyból az Országos Középiskolai Tanulmá-
nyi Versenyen. Felkészítõ tanára Erdõs Gábor
és dr. Pintér Ferenc volt. Ebbõl az alkalomból
a város nevében gratulált hivatalában Litter
Nándor polgármester a tanulónak és a megje-
lent tanárának Erdõs Gábornak, aki 8 éven át

tanította a tótszentmártoni gimnazistát. A si-
kerhez a tehetségen kívül rengeteg kitartás is
kell – jegyezte meg Zsolt, aki olimpiai szak-
körön, táborokban és tehetséggondozó hétvé-
géken vett részt, sok tanár gondolatamenetével
ismerkedett meg. Részt vett nemzetközi meg-
mérettetésen is. Távlati célja között a matema-
tika szerepel, jelentkezési lapját az ELTE
programtervezõ informatikus szakára adta be.

GE-EGÉSZSÉGVÉDELMI HÉT
A GE Consumer Industrial Nagykanizsai

Fényforrásgyárban immár második alkalom-
mal rendezték meg a Munkavédelmi-egész-
ségvédelmi hetet, melynek keretében egész-
ségvédelmi-, ergonómiai-, védõeszköz hasz-
nálati-, vészhelyzet kezelési napot, valamint a
zárónapon játékgyûjtési akciót szerveztek a
GE önkéntesek. Dr. Pataki Miklós és asszisz-
tenciája várta a gyár munkatársait többek kö-
zött ingyenes csontsûrûség méréssel, mell ön-
vizsgálati bemutatókkal, oktatófilmekkel, vér-
cukor-, koleszterin-, vérnyomásméréssel, he-
liobakteriális teszt elvégzésével, testtömegin-
dex meghatározással, prosztata szûréssel és
egészségmegõrzési tanácsokkal, a Biopatika
pedig termékbemutatóval. A közel ötszáz
résztvevõ között voltak 22-en, akik részt vet-
tek a dohányzásról való leszokást segítõ
elektroterápiás kezelésen, melynek költségét a
gyár átvállalta a dolgozók helyett.

CSENGEY VERSMONDÓ VERSENY
A Móricz Zsigmond Mûvelõdési Ház szer-

vezésében zajlik május 13-án a VII. Kárpát-
medencei Csengey Dénes vers- és próza-
mondó verseny döntõje. A rendezvény a
Honvéd Kaszinó tükörtermében, 9.30-kor
kezdõdik, 10 órától hallhatjuk a versenyzõk
elõadásait, amelyeket a szakmai zsûri 19
órakor értékel. A díjkiosztó gálamûsor és
eredményhirdetés 20 órakor lesz, melyben
közremûködik András Gyula színmûvész, a
Bojtár Népzenei Együttes, az Igricek Együt-
tes, a Zalagyöngye Táncegyüttes és a ver-
senykategóriák I-III. helyezettjei.  

SZIRMOK

Szirmok II. címmel, a közelmúltban mutatták be ünnepélyesen a Zsigmondy-Széchenyi
SZKI tanulóinak második versgyûjteményét. A kötet szerkesztõje, Ritecz Rita magyartanár
2004-ben  hirdetett pályázatot a verselõ diákok körében. A felhívásra meglepõen sok alkotás
született. Hajósné Bujtor Tímea szabadidõ szervezõ közremûködésével, a Kulturális Alap tá-
mogatásával, valamint az iskola segítségével megszületett az elsõ könyvecske. Mivel a lelke-
sedés egyre nõtt, ebben a tanévben, a Költészet Napjára elkészült a folytatás, a második kö-
tet. Ritecz Rita tanárnõ tervei között szerepel egy újabb pályázat meghirdetése, ezúttal a vá-
ros valamennyi középiskolás költõpalántájának várják a verseit. A harmadik kötet megjelen-
tetését a jövõ évi Költészet Napjára tervezik. A Szirmok II. kötet elõszavában Mérksz Andor
igazgató megjegyezte: nagy szerencsének tartja azt, hogy a pedagógusaik között vannak még
olyanok, akik felkarolták ezt a lehetõséget, teret adtak a diákok ilyen irányú megnyilvánulá-
sainak, ösztönözték õket az önkifejezés e sajátos formájára. Támogatva ezzel a fiatalokat ér-
zelmeik, gondolataik lírai formába öntött kifejezésében, növelve önbizalmukat, önbecsülésü-
ket, anyanyelv iránti szeretetüket. 

május 6.

május 8.

május 9.

Elõzetes
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Az Adó- és Pénzügyi Ellenõrzési Hivatal
(APEH) – törvényi felhatalmazás alapján –
májustól meghatározott adózói kör számára
bevezette az egységes bevallási rendszert,
amely az érintett adózók számára havonta tel-
jesítendõ adó- és járulék bevallási kötelezett-
séget jelent. E szerint személyre lebontott
adatok feltüntetésével, elektronikus úton, ha-
vonta kell bevallást tenni többek között min-
den kifizetõnek és munkáltatónak, valamint a
kiegészítõ tevékenységet folytatónak nem mi-
nõsülõ egyéni vállalkozónak.

A jogszabály az egyes adózói csoportok kö-
zött differenciáltan szabályozza az elsõ beval-
lás benyújtásának idõpontját. 2006. májusától
kötelezettek például a havi, illetõleg negyed-
éves bevallók. Az elektronikus bevallás ok-
mányirodai regisztrációval indul, amely során
az adózó létrehozza személyes ügyfélkapuját.
A regisztrációra már az elmúlt évben is lehetõ-

ség volt, április végéig a májustól kötelezet-
teknek kellett bejelentkezni, a 2007-tõl kötele-
zettek még a továbbiakban is regisztrálhatnak.

Fontos tudni, hogy az ügyfélkapus regiszt-
rációt annak a magánszemélynek kell elvé-
geznie, aki a bevallásokat el fogja küldeni az
adóhatósághoz, tehát lehet az adózó önmaga,
törvényes képviselõje vagy meghatalmazott-
ja. A regisztrációs adatlap okmányirodában
történõ aláírását követõen a megadott e-mail
címre minden ügyfél kap egy elektronikus le-
velet, mely az egyszer használatos titkos kó-
dot tartalmazza. A személyes ügyfélkapu ér-
vényességi ideje az egyedi jelszó érvényessé-
gi idejével azonos, alapesetben öt év, tehát
nem kell minden adóbevallás benyújtása elõtt
felkeresni az okmányirodát. A felhasználói
név és a jelszó személyre szóló, másra át nem
ruházható, vagyis tulajdonképpen egy elekt-
ronikus személyi igazolvány. A regisztráció-
tól számított nyolc napon belül annak tényét
be kell jelenteni az APEH-hoz. A bevallás az
APEH honlapjáról letölthetõ program alapján
készíthetõ el, amelyet az ügyfélkapura kell
feltölteni. Amennyiben ez sikeresen lezajlott,
a felhasználó idõbélyegzõs nyugtát kap, hiba
esetén pedig értesítést a problémáról. Sikerte-
len adatszolgáltatásról a rendszer elektroni-
kus igazolást küld, amely mentesíti az adózót
a felelõsség alól. A kötelezetteken túl azok,
akik április harmincadikáig az elektronikus
adatszolgáltatás mellett döntöttek, május ti-
zenkettedikén és azt követõen minden hónap-
ban kötelesek az elektronikus adatszolgálta-
tás teljesítésére.

Békefi Andrea, az APEH Zala Megyei Igaz-
gatósága munkatársa érdeklõdésünkre el-
mondta: az új rendszer gyorsabb, pontosabb,

kiváltja a papíralapú bevallást, kényelmes, a
regisztrált adózó a bevallás benyújtásán túl fo-
lyószámláját is lekérdezheti interneten keresz-
tül, ugyanakkor fegyelmezettebb teljesítést vár
el az adózótól. Zalában mintegy ezerhárom-
száz adózó (havi és negyedéves bevalló) köte-
lezett május 12-ei zárónappal elektronikus
adóbevallásra. Ebbõl az egyéni vállalkozók
száma mintegy 100 fõ. A kötelezettek közül
eddig 170 adózó nem tett még eleget regisztrá-
ciós kötelezettségének. A bevallás elmulasztó-
ja a törvény szerint maximum ötszázezer fo-
rintos mulasztási bírsággal sújtható. A mulasz-
tóval szemben kiszabott tényleges összeget
azonban az eset összes körülményére figye-
lemmel állapítja meg az adóhatóság.

Az elektronikus adóbevalláshoz kapcsolódó
Ügyfélkapu-regisztráció miatt többen keres-
ték fel az elmúlt idõszakban az okmányirodá-
kat, így a nagykanizsait is.

– Ahhoz, hogy az ügyfél regisztráltatni tud-
ja magát az Ügyfélkapuhoz, meg kell jelennie
az okmányirodában – mondta lapunknak De-
ák Tamás, a nagykanizsai okmányiroda veze-
tõje. – A www.magyarorszag.hu portálról
mindenki elindíthatja a regisztrációs kérel-
met. Ezt követõen az ügyfélnek egy azonosítá-
si eljáráson kell részt vennie. Az Ügyfélkapu
nagy elõnye lesz, hogy rövid idõn belül mind
több ügyet intézhetünk ezen keresztül. A világ-
háló révén nemcsak az adóhivatallal és az ok-
mányirodákkal, hanem más közigazgatási
egységekkel, hatóságokkal is kapcsolatba lép-
hetünk – mondta Deák Tamás, aki még azt is
hozzátette: míg tavaly áprilistól év végéig alig
száz ügyfél végezte el a regisztrációt, addig
januárban 65, februárban 54, márciusban pe-
dig csaknem 140. (ha)

Bevallás: csak elektronikusan!

Bár a szabadhegyiek már nagyon várják, úgy tûnik, tovább csúszik a
keleti városrészt Szabadheggyel összekötõ kerékpárút építésének befe-
jezése. Halász Gyula önkormányzati képviselõ a legutóbbi képviselõ-
testületi ülésen felháborodottan közölte: két teljes év nem volt elég ar-
ra, hogy a kisajátítástól függetlenül zajló adminisztrációs feladatokat
elvégezzék a szakemberek.

Mint arra bizonyára Olvasóink emlékeznek: a kerékpárút építése
azért akadt meg, mert a terület tulajdonosai nem tudtak megegyezni az
önkormányzattal a földvásárlás során. Emellett vagy ettõl függetlenül
azonban a szükséges adminisztratív feladatok végrehajtása: a terület-
megosztás és a mûvelési ágból való kivonás sem történt meg. Halász
Gyula lapunk érdeklõdésére elmondta: már 2004-ben elkülönítettek a
költségvetésben elegendõ forrást a területszerzésre, 2005-ben pedig
már rendelkezésre állt a kivitelezéshez szükséges pénz is. A kerékpár-
út a kisajátítási vita tárgyát képezõ száz méter híján megépült, s min-
den bizonnyal jól szolgálja majd a szabadhegyiek érdekeit, hiszen nem
a veszélyes forgalmú fõúton kell gyalogosan, vagy biciklivel közle-
kedniük. Azt azonban nem érti a városatya, miért kell több mint két év
néhány papír elkészítéséhez.

Kéri Gyula, a Föld-
mérõ Kft. ügyvezetõje
lapunk érdeklõdésére el-
mondta: természetesen
nem helyes, hogy ennyi
ideig tart az adminiszt-
ratív háttérmunka, de
ebben az esetben is a
bürokrácia szövevé-
nyessége hátráltatja a
szakembereket. Hozzá-
tette még azt is: vélemé-
nye szerint szerencsé-
sebb lett volna az ügy
szempontjából, ha még
a beruházás megkezdése
elõtt befejezõdik a kisajátítás, és valamennyi, az építéshez szükséges
terület rendelkezésre áll.  

Horváth Attila

Pár papír, néhány év?
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A Város Napja alkalmából a
„Nagykanizsa Oktatásáért” kitün-
tetéssel ismerte el a közgyûlés
Kiss Ernõné nyugalmazott óvo-
davezetõ több évtizedes munká-
ját. A Hevesi Óvoda egykori ve-
zetõje még ma is aktív szereplõje
a város közoktatásának: ott volt
például a minap megrendezett
ovi-duatlonon is, melynek ötlete
az õ fejében született meg.

– Harmadikos gimnazistaként
egy idény napközis otthont vezet-
tem, s egészen addig matematika-
fizika szakra készültem – idézi fel
pályája indulását Kiss Ernõné. –
Ekkor azonban megérintett a kis-
gyermekekkel való foglalkozás
szépsége, s egy gyors döntéssel

óvónõképzõbe jelentkeztem, aho-
va fel is vettek. Gyönyörû pályát
választottam, döntésemet soha,
egy pillanatig sem bántam meg.
Nehézségeink persze mindig
akadtak: egyik idõszakban sem
volt könnyû például a tárgyi felté-
telek, olyan környezet megterem-
tése, amit a gyerekek megérde-
melnek. Nem könnyû bánni a fel-
nõttekkel sem, a kollégákkal, a
szülõkkel. Érdekes, hogy a peda-
gógusnak legtöbbször nem a
gyermekekkel akadnak problémái.
Egy intézményvezetõnek mindig
„harcolnia” kell a fenntartóval
is, nem mintha nem kaptunk volna
meg mindent, de az ember mindig
jobbra, többre törekszik.

– Hogyan értékeli a rangos el-
ismerést?

– Azt hiszem, ami elismerést
egy városban pedagógus meg-
kaphat, azt én megkaptam, de
úgy érzem: a legutolsó kitünteté-
sem az életpálya, a negyvenéves
szakmai múlt elismerésének be-
tetõzése. Nem rossz szájízzel
mentem nyugdíjba és szívesen
emlékszem az elmúlt idõszakra.
Nem szakadok el a hivatásomtól,
még hívnak szakmai rendezvé-
nyekre és szívesen eleget is te-
szek az invitálásnak. A további-
akban pedig szakértõként tevé-
kenykedek majd.

Kiss Ernõné indította el egyéb-
ként az ovi-duatlont is: elõbb a

saját intézményben, a Hevesi
Óvodában került sor a programra,
amelynek megszervezésében se-
gítségére volt két kolléganõje. Öt
éve pedig a város valamennyi
óvodája csatlakozott – fogalmaz-
hatunk így – a mozgalomhoz.

Horváth Attila

Aki elindította az ovi-duatlont 

Bár a lapok úgy adták hírül, hogy park-
gondozóként vehette át elismerését, sie-
tünk eloszlatni a félreértést, nem park-,
hanem városgondnok Nagy Ferencné,
aki évtizedek óta gondozza, gondoztatja
a város közterületeit. Sokáig õ felelt
azért, hogy a városban szép és ápolt le-
gyen minden fû, fa és virág. 
– Elismerésben részesülni természete-
sen jó érzés, és az emberben még jobban

felértékelõdhet ez az esemény, hogy ezt az elismerést a városüzemeltetésben
végzett munka elismeréséért kapta. Ezt a feladatot 2006. januárjáig láttam
el, azóta a Csónakázó-tó gondnokságát vezetem. A városüzemeltetésben –
akár a zöldterületek gondozásában, akár a köztisztaság terén – általában
csak azt látják, ami nem készült el vagy hiányos. Ami megvan és jó, az
természetes. A véleményeket, a jobbító szándékkal tett észrevételeket mi
természetesnek vesszük és igyekszünk is eleget tenni a kéréseknek.  

– Mit szeret leginkább a munkájában?
– Bár kedves nekem minden fû és virág is, mégis a fák állnak a

legközelebb a szívemhez. A város faállományát ápolni kihívás, fõleg az
utóbbi években az, hiszen a hetvenes években telepített utcasorfák nap-
jainkra érték el a kritikus állapotot. Beavatkozásokra volt szükség,
amely nem ment mindig zökkenõmentesen. A tavaly júniusi vihar rom-
ba döntötte a város zöldterület-állományát, hatheti megfeszített, napi
10-12 órás kitartó munkával sikerült a várost kitakarítani. A vegetáció
teljében érte a növényeket és a fákat a csapás, a mentés és a menthe-
tetlen vegetáció megsemmisítése is komoly feladatokat rótt ránk. Min-
den ebben a munkában résztvevõt köszönet illetett, amelyet a polgár-
mester úr emlékplakettek átadásával elismert. 

– Melyek azok a beruházások, amelyek a szívéhez nõttek?
– Talán a legbüszkébb a Thúry téri játszótérre vagyok. Ezt a játszóteret

ma is a VIA gondozza, s Beck Sándor munkája dicsérendõ. A városban
lévõ játszóterek többsége kedves nekem, hiszen mindegyik felújításában
közremûködtem. Néha a munkásokkal együtt tartottam a játékokat, a te-
reptárgyakat, míg a helyükre nem kerültek. Közremûködtem a közterüle-
teken elhelyezett – ma már többnyire szétvert – mûkõpadok, asztalok el-
helyezésében, a növényvédelemben, a kullancsirtás megszervezésében.
Büszke vagyok a karácsonyi díszkivilágításra és a közterületeken megje-
lent rózsákra, kannavirágokra is. -dé- 

A városgondnok
Az ismeretterjesztés és a hely-

történet területén végzett elkötele-
zett tevékenységéért „Nagykanizsa
Kultúrájáért” kitüntetõ címet ado-
mányozott a közgyûlés dr. Lend-
vai Anna tanár, történésznek. 

– Úgy érzem, elsõsorban a
Nagykanizsa Monográfia második
kötete szerkesztésének befejezésé-
ért kaptam a kitüntetést. Termé-
szetesen örültem neki, és úgy gondolom, ez a munkám elismerése. A
Monográfia második kötetének a megtervezése dr. Rózsa Miklós nevé-
hez fûzõdik. Az elsõ kötetet is õ szerkesztette. Miután megjelent a mû,
megfelelõ fogadtatásra is talált. Ezt követõen 1994-tõl már a második
köteten dolgozott. Megtervezte a tartalmát, megkereste a tanulmányok
szerzõjét. Tulajdonképpen õ indította el a munkát, amely 60 százalék-
ban készült el, amikor 2003-ban Rózsa Miklós elhunyt. A folytatáshoz
szükséges volt a még hiányzó tanulmányok összegyûjtése, illetõleg a
szerkesztõi munka elkezdése. Ekkor vettem át a szerkesztés nem könnyû
feladatát. Elvégeztem a tanulmányok nyelvhelyességi korrigálását, to-
vábbá megszerkesztettem a mutatókat, a kötet irodalomjegyzékét, egy-
ségesítettem a tanulmányok rövidítésjegyzékét. Ezután került a kötet
anyaga nyomdába, elõzetesen CD-lemezre vitt formában.

– Rózsa Miklós halálával kétségessé vált a monográfia sorsa?
– Én akkor úgy éreztem, nem szabad abbahagyni a munkát, s miután

sok éven át együtt dolgoztunk, tudtam, illetõleg megtanultam mellette a
szerkesztési feladatokat. Vállaltam, mert azt akartam, hogy az elsõ kö-
tet után a folytatás is meglegyen, tehát városom iránti kötelességbõl
folytattam a munkát. 

– Sokan nem is gondolnák, milyen sok idõt követel, amit itt felsorolt!
– Igen, mindez idõigényes, bíbelõdõ tevékenység, mert sorról sorra,

betûrõl betûre kellett az összes tanulmányt végigolvasnom, kicéduláz-
nom a személy- és földrajzi névmutatóba valamint a tárgymutatóba a
szükséges kifejezéseket ezután válogattam, betûrendbe állítottam, s
amikor készen volt, számítógépre vittem ezt is illetve a könyv közel 760
oldalnyi szövegét. Bizony hosszú, hosszú hetek, hónapok eredménye a
Kanizsa Monográfia második kötete, de az a fontos, hogy elkészült. A
város története immár 1849-ig készen áll. A tervezett harmadik kötettel
feltehetõen 1945-ig juthatnánk el. (B.Zs.)

A szerkesztõ
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Nagykanizsa város fejlõdésének elõsegítése
érdekében végzett munkájáért a közgyûlés
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Díszpolgára
kitüntetõ címet adományozott Mózes Pálnak,
Nagykanizsa nyugalmazott tanácselnökének.
Mózes Pál 1968-tól töltötte be a tanácselnöki
tisztet. Két évtizedes közéleti tevékenységé-
vel jelentõsen hozzájárult Nagykanizsa fejlõ-
déséhez. Mûködése alatt a város ipara és gaz-
dasága folyamatosan fejlõdött. Kiemelt fej-
lesztési terve volt a helyi lakásállomány növe-
lése és a hozzá kapcsolódó beruházások meg-
valósítása, melynek következtében több új vá-
rosrész alakult ki. Az oktatás, a kultúra és a
közmûvelõdés feltételei javultak, új formák-
kal gazdagodtak. Célkitûzései között kiemelt
figyelmet kapott az egészségügyi és szociális
ellátás feltételeinek javítása, országos össze-
hasonlításban is példamutatóan oldotta meg a
házigondozással és az idõskorúak ellátásával
járó igényeket. Nagykanizsa érdekeinek érvé-
nyesítéséért megyei szinten is rendkívül sok
konfliktust generált és vállalt fel. Mózes Pál a
Város Napi díszközgyûlésen e szavakkal
mondott köszönetet a kitüntetettek és a maga
nevében az elismerésekért:

– Mindig meggyõzõdéssel hittem, hogy a
kitüntetések, elismerések meghonosítása,
átadása, a megérdemelt munka jutalma
egyúttal a jövõbe való befektetést is jelenti.

Értékelik az elvégzett munkát, ugyanakkor
motivációt ad azoknak, akik a következõ
tervek, elképzelések megvalósításában részt
vesznek. ... Nagyon örülök annak, hogy a
kitüntetettek között vannak fiatalok, közép-
korosztálybeliek, idõsek, és vannak olya-
nok, akik a város gazdaságáért, oktatásá-
ért, kultúrájáért  végeztek  maradandó mun-
kát, otthagyták kezük nyomát. Ez azt jelenti,
hogy a városban mindenféle minõséget és
minden fajta fejlõdést elõsegítõ munkát, te-
vékenységet elismernek. Ez is egy befektetés
a jövõbe! .... Véleményem szerint az utóbbi
három-négy évben új lendületet vett Nagy-
kanizsa városa, és olyan dolgok elsõ lépései
történtek meg, mint az intézmények felújítá-
sa, korszerûsítése, a közút és közforgalom
feltételeinek javítása, az Ipari Park betele-
pítése, azok szükségszerû bõvítése, folyama-
tossága.  Persze vannak teendõk is, van to-
vábbi munka, nem is kevés. Ha figyelembe
vesszük, hogy uniós ország és város va-
gyunk, élhetünk a hatalmas lehetõséggel,
mely óriási perspektívát jelenthet a város-
nak,  minden lakójának,  mindannyiunknak.
Ezért a célért dolgozni nagyon-nagy fele-
lõsség! Elszántság kell hozzá, és tervek, el-
képzelések. Én 26 éven át megszakítás nél-
kül meghatározó személye, egyénisége vol-
tam a városnak, egy másik rendszerben vá-

rosvezetõ. Akkor sem volt könnyebb, mint
most! Akkor is ütközni kellett, harcolni kel-
lett, s közben sérülések értek bennünket,
mint ahogy a mostaniakat is érik. De az el-
szántság nagyon fontos ahhoz, hogy milyen
eredményeket ér el a város a jövõben, és
hogyan tudja a mindannyiunkat szolgáló
életminõséget teljesíteni, fejleszteni. Ehhez
kívánok nagyon sok sikert, eredményt!
Megköszönöm mindazoknak, akik ezért a
városért több évtizeden át sokat tettek. Ed-
dig még nem volt rá módon, ez alkalommal
köszönöm és minden jót kívánok!

Bakonyi Zsóka

„Az elismerés befektetés a jövõbe”

A Város Napján a kitüntetettek között volt
dr. Lipták József is, a kanizsai kórház fõorvo-
sa. A díj átvétele kapcsán kérdeztük hivatás-
ról, szakmáról, a gyógyító érzéseirõl.

– A fõorvosi állást pályázat útján nyertem
el. Mielõtt a családommal Nagykanizsára köl-
töztem, sokan azt mondták, nem lesz könnyû
dolgunk, mert ez egy zárt város, nem igen fo-
gad be idegeneket. Hamar kiderült, hogy nem
így van, s ez a díj számomra annak a szimbó-
luma, hogy a város befogadott. A megfelelõ
szakmai színvonal eléréséig vezetõ út hosszú,
nehézségekkel teli  volt. Mostanról visszanéz-
ve jólesõ érzés tölt el. Úgy érzem volt értelme.

A kórház vezetõi mindig mindenben, a köztu-
dott nehézségek, egészségügy-finanszírozási
problémák ellenére is mellettem álltak, segí-
tették a munkámat. Azt mondhatom, mostanra
egy európai színvonalú osztályt mûködtethe-
tünk itt a munkatáraimmal, megvan miden,
ami a gyógyításhoz kell, igaz, az eszközeink
mostanra kissé elöregedtek.  

– Miért lett orvos és miért ez az ágát válasz-
totta a gyógyításnak?

– Az édesanyám javaslatára – és mert ne-
kem sem volt ellenvetésem – jelentkeztem az
egyetemre. Az urológiát azért választottam,
mert vonzott az összetettsége, lehetett operál-
ni, volt benne egy kis nephrológia, belgyógyá-
szat. Amikor én kezdtem a szakmát, a mûtétek
nyolcvanöt százaléka nyílt mûtét volt, most
kevesebb mint tizenöt százalék. Ez a szám is
mutatja, mennyit korszerûsödött a gyógyítás,
s a betegek számára ezek az eljárások gyor-
sabb gyógyulást jelentenek.

– Varázslat is a gyógyítás, vagy csak hideg
racionalitás?

– Nem varázslat, de szó sem lehet hideg ra-
cionalitásról sem. Ha komoly a baj, nehéz elé
állni és elmondani. Lélek kell, és nem lehet ezt
racionálisan elõadni, mert mi is, és õk is em-
berbõl vagyunk..., s amikor elmondom, mindig

eszembe jut, hogy holnap én is azok között le-
hetek, akivel ilyen hírt közölnek, hogy fordítva
is ülhetnénk a széken… Nem könnyû…Évek
során megtanulja az ember, hogyan kell-lehet
ezt elmondani, de elfogadni sosem lesz képes.
Erre évtizedek alatt sem lehet felkészülni, ez
ellen nem lehet felvértezõdni. 

– Minden eset megérinti lelkileg?
– Minden eset nyomot hagy bennem, de van-

nak különleges esetek is, amikor a beteg kora,
emberi tartása teszi számomra feledhetetlenné
ami történt. Az urológia a gyógyítás azon ágai
közé tartozik, ahol viszonylag hosszú ideig ma-
radunk kapcsolatban a betegekkel, így óhatat-
lanul személyes kapcsolatok is szövõdnek, és ez
még nehezebbé teszi a hideg racionalitást. Az
évek során igyekeztünk mindent megtenni an-
nak érdekében, hogy ide a betegek egy kicsit
hazajöjjenek. A legtöbbjükre hosszas kezelés
vár, fontos, hogy a körülményekhez képest jól
érezzék magukat. Ebben a helyzetben minden
veszteség egy kicsit olyan, mintha egy hozzá-
tartozónkat veszítenénk el. Mindig azt mondom
a munkatársaimnak, hogy a beteg elsõsorban
ember. Azt kérem tõlük, csak annyit tegyenek
meg értük, amit õk maguk is elvárnának, ha õk
feküdnének a beteg helyén. 

Dukát Éva

„A beteg elsõsorban ember”
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A Móricz Zsigmond Mûvelõdési Ház az
idei évben is megrendezi a „Sáskajárás-
Sáskavarázs” Kiskanizsai Rétesfesztivált. A
szervezõk mellé társult a városban mûködõ
Kanizsa és környéke Gasztronómiai Egyesü-
let, hogy segítsék a rétes sütõ verseny meg-
rendezését! 

A RENDEZVÉNY IDÕPONTJA: 
2006. MÁJUS 20. 10 ÓRA. 
Várjuk mindazokat, akik a rétes sütés tu-

dományában jeleskednek az alábbi feltéte-
lek szerint:

VERSENYFELHÍVÁS 
I. kategória:rétes nyújtó verseny 
Maximum 3 fõs csapatok jelentkezését

várjuk. Tetszés szerinti mennyiség felhasz-
nálásával hozott anyagból (csak egy „cipó”
nyújtása). Abroszt hozni kell!

II. kategória: készen hozott rétesek
Egyének illetve maximum 3 fõs csapatok

nevezhetnek. Hagyományosan nyújtott, mi-

nimum 3 féle töltelékkel elkészített
rétessel lehet indulni. (2 hagyomá-
nyos és 1 különleges töltelék). Faj-
tánként minimum 10-10 adagot kell
tálra rakni.  
III. kategória: helyben sütött 
rétesek
A II. kategóriában kiírtak szerint, de
helyben elkészítve lehet nevezni a

versenyre. (A dagasztás is helyben történik, a
tölteléket lehet készen hozni.) Az abroszt a
csapatok biztosítják. Nevezni egyénileg illet-
ve maximum 3 fõs csapatokkal lehet. A tála-
lásról, a tálalóeszközökrõl és a dekorációról a
résztvevõknek kell gondoskodni! 

DÍJAK:
A kategória gyõztesek serleget kapnak, a

II-III. helyezettek emlékplakettbe részesül-
nek. Minden versenyzõ oklevelet kap. Az ér-
tékelést elismert szakemberekbõl álló bizott-
ság végzi. 

A RÉTES SÜTÕ VERSENY 
PROGRAMTERVE:
12.15 Megbeszélés a versenyzõ csapatoknak
12.30 Verseny megnyitója és a csapatok 

bemutatkozása
13.00 I. és III. kategóriák kezdete
15.00 II. kategória zsûrizése
16.00 III. kategória zsûrizése
18.00 Eredményhirdetés

HELYSZÍN: Nagykanizsa – Kiskanizsa
Nagyrác úti Iskola (Nagyrác u. 26.) 

A versennyel kapcsolatos részletes 
információk kérhetõk:
Csordásné Láng Éva 06-30-53-00-748
Farkas Tibor 06-30-39-68-678

A RENDEZVÉNY PROGRAMTERVE:
10.00 Sáskajárás – lovas, kerékpáros, gya-

logos felvonulás Kiskanizsán! Zenészek,
táncosok, mindenféle gúnyások, és a
kiskanizsai nép! Útvonal: Templom tér –
Bajcsy Zsilinszky u. – Kisrác u. – Nagyrác
úti iskola

10.30-tól Sportversenyek a kiskanizsai ál-
talános iskola szervezésében

12.30 Rétes sütõ verseny megnyitója, ver-
sengõ csapatok bemutatkozása

13.00 Kulturális programok 
13-17-ig gyermekprogramok (gyermek-

színház, koncert, bábelõadások
17-tõl felnõtt programok (kórusok, dalár-

dák, népzenei koncertek, néptánc bemutatók,
zenés táncmulatság hajnalig 

(A részletes program a jövõ heti szám-
ban!) 

Kiegészítõ programok: játszóházak, népi
gyermekjátékok, arcfestés, ügyességi verse-
nyek kicsiknek és nagyoknak, kirakodóvá-
sár, büfé

„SÁSKAJÁRÁS – SÁSKAVARÁZS” 
Kiskanizsai Rétesfesztivál

Az Italos Karton Környezetvédelmi Egye-
sülés (IKSZ) elõször hirdette meg Magyaror-
szágon az italos kartonok, közismertebb ne-
vén az eldobható tégladobozok begyûjtési
versenyét, mely április 1-tõl hivatalosan is el-
indult. A március 1-jével kihirdetett versenyre
tizenegy város adta le jelentkezését, így közel
900 ezer lakos tud részt venni a 2006 decem-
ber 31-ig tartó akcióban. A vetélkedésbe a
Saubermacher-Pannonia Hulladékgyûjtõ Kft.
is nevezett.

Horváth Balázs, a Saubermacher-Pannonia
Hulladékgyûjtõ Kft. ügyvezetõ igazgatója la-
punknak elmondta: az év végéig tartó, egy
kedves figurával, Doboz Danival népszerûsí-
tett országos verseny célja, hogy az italos kar-
tonok begyûjtési és újrahasznosítási aránya
növekedjen.

– Az Európai Unió több országában már
közel tíz éve gyûjtik a tégladoboz csomagolást
és hasznosítják is. Az Italos Karton Környezet-
védelmi Egyesülés idén a helyi hulladékgaz-
dálkodással foglalkozó szolgáltató cégek aktív
bevonásával szeretné elérni, hogy a lakosság
még több üres, kidobandó tégladobozt gyûjt-

sön össze szelektíven. A vetélkedés 2006. de-
cember 31-i lezárultával az a szolgáltató nyer,
amelyik a legtöbb italos kartont tudta begyûj-
teni ezen idõ alatt. A legjobbnak bizonyuló
vállalat fõnyereménye stílusosan az Arany Ita-
los Karton Doboz lesz, illetve egy egynapos
céges kirándulás. Ezen felül az Öko-Pannon
Kht. anyagi ösztönzéssel is hozzájárul a gyûj-
téshez, hiszen az a vállalat, amelyik legalább 4
darab italos kartont gyûjt be lakosonként, 9
forinttal többet kap az újrahasznosításra át-
adott mennyiség kilogrammjáért. 

Az idei összefogástól és versenytõl azt re-
mélik a szervezõk, hogy országos szinten is
növelni tudják az italos karton hulladékok új-
rafeldolgozását, hasznosítását, aminek követ-
keztében kevesebb értékes anyag kerül a sze-
méttelepekre, és sikerül elérni, hogy az italos
karton dobozok visszagyûjtési és újrahaszno-
sítási aránya 2008-ra Magyarországon a jelen-
legi 3-5 százalékról 20 százalékra növekedjék.

Ecsedi Zsolt, a Saubermacher-Pannonia
Hulladékgyûjtõ Kft. munkatársa érdeklõdé-
sünkre elmondta: az akciót kiterjesztik mind-
azon településekre, amelyeken a cég jelen van

tevékenysé-
gével, így
részt vesz
benne Nagy-
kanizsa mel-
lett  Zalaka-
ros, Nagyatád
és a térség 26
települése. A tejes, üdítõs tégladobozokat a
lakók a szelektív hulladékok gyûjtésére hasz-
nált, papírokat tartalmazó piros gyûjtõkonté-
nerbe helyezhetik el. A tapasztalat egyébként
azt mutatja, hogy az emberek eddig is a papí-
rok közé tették a dobozokat, miközben azok
nem kizárólag papírból, hanem egy úgyneve-
zett kompozit anyagból készülnek, ami a pa-
píron kívül tartalmaz még alufóliát és mû-
anyag fóliát is. S hogy mit profitál a lakosság
a kartondobozok összegyûjtésével? A karto-
nok terjedelmüknél fogva elég nagy helyet
foglalnak el a szemetes edényekben, kikény-
szerítve a többszöri szállítást. Amennyiben el-
különítve gyûjtik a dobozokat, elegendõ lehet
a kevesebb szállítás is, s kevesebbet kell fizet-
ni a szolgáltatónak. (ha)

Doboz Dani útra kelt
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Vittorio Venettoból érkezett olasz diákok vendé-
geskedtek egy héten át a Thury György
Vendéglátóipari Szakközépiskolában. A hét törté-
néseirõl Horváth Istvánt, az intézmény gyakorlati-
oktatás-vezetõjét kérdeztük.

– Másfél évvel ezelõtt vettük fel a kapcsolatot az
olasz kisváros, Vittorio Venetto hasonló képzést
folytató intézményével. Náluk is vendéglátóipari
képzés folyik, igaz a profiljuk némileg eltér a mi-
énktõl. Szakácsokat és cukrászokat õk is képeznek.
Tavaly egy hétre már vendégül láttunk olasz diá-
kokat, egy héten át pedig mi vendégeskedtünk

náluk. Sajnos pályázati lehetõséget nem találtunk,
ezért a rendelkezésre álló egyéb forrásokból mû-
ködtetjük a kapcsolatot. Az egy hétben a szakmai
részen túl – amely három szakácsmûvészeti gya-
korlati blokkot jelentett – kicsit megmutattuk Ma-
gyarországot is, illetve ezt a délnyugati szegletét.
A diákok a gyakorlat során fõztek gulyást, Jókai
bablevest, sütöttek Rigó Jancsit, zserbót és Gundel
palacsintát is. Vendégeinkkel jártunk Budapesten,
voltunk a Kis-Balatonnál, Keszthelyen, és Szigli-
geten, ahol egy folklór programot is láttunk –
mondja Horváth István. – Az egy hetes itt tartózko-
dás egyik csúcspontja a csütörtök esti gálavacsora
volt, amelynek díszvendégei Vittorio Venetto pol-
gármestere, az ottani oktatási ügyekért felelõs osz-
tályvezetõ és az olasz iskola igazgatója voltak Ka-
nizsa város vezetõi mellett. 

–  A két oktatási intézmény kapcsolata nem adhat
lehetõséget a városok együttmûködésére?

– Már körvonalazódnak ezek a lehetõségek, hi-
szen márciusban a polgármester úr megkezdte az
ezirányú tárgyalásokat, s amelyek a mostani gálava-
csora kapcsán folytatódtak.

– Mi került az asztalra?
– Háromszínû hab nyitásként, aztán többek között

spárgával töltött ravioli, sajtos, tökvirágos túrógom-
bóc, ezt követõen gyöngytyúk puliszkaágyon egy
különleges mártásban. A desszert pedig Tiramisu
variáció volt. (dé)

Sajtos, tökvirágos túrógombóc olasz módra

A Mátrix Közhasznú Alapítvány
és a TOP Egyesület adományozási
programja révén szeretne számító-
géphez juttatni 100 olyan nehézsor-
sú általános iskolás diákot, akiknek
a családjában nincs számítógép. A
pályázaton családonként maximum
egy 12-14 év közötti gyermek vehet
részt, akinek év végi tanulmányi át-
laga minimum 4-es vagy annál jobb. 

Szülõi aláírással nyilatkozni
kell a hátrányos helyzetrõl (árva-
ságról, nagycsaládban élésrõl, és
arról, hogy a családban nincsen
számítógép),  meg kell adni a
pontos adatokat (gyermek és a
szülõ nevét, címét, telefonját,
pontos elérhetõségét), valamint az
osztályfõnök, tanár ajánlása szük-
séges, amellyel mellékelni kell az
aktuális év végi bizonyítvány má-
solatát is. A pályázat beadása
2006. június 15. és 2006. július
15. között  az alapítvány címére
(Mátrix Alapítvány, 6724 Szeged,
Vértói u. 3.), levélben. A boríték-
ra írják rá: „Számítógép”.

Információ: 20/33-64-166

Jó bizonyítványért 
számítógép!

A Gurigamotor Márkafüggetlen Motorkereskedés 2005-ben ala-
kult két tulajdonossal az Ipari Parkban. Kerek András, a vállalkozás
ügyvezetõje elmondta: a márkafüggetlen motorkereskedés azt jelenti,
hogy négy japán – a Suzuki, a Honda, a Kawasaki a Yamaha – valamint
az osztrák KTM motormárka kereskedésével foglalkoznak. Náluk a mo-
torkerékpárok a márkakereskedõi árnál 100-200 ezer forinttal olcsób-
bak, ami abból adódik, hogy a kizárólagos importõrök (Honda, Yama-
ha, Suzuki, Kawasaki) kiharcolták maguknak a kizárólagosságot, és az
általuk jónak tartott áron értékesítették a motorokat. Az EU azonban
nem ismeri el a kizárólagosságot sem a kereskedelem, sem pedig a gaz-
dasági élet más területén, így lehetõség van az úgynevezett párhuzamos
kereskedésre. A Gurigamotor Kft. importõri társasága egy kéttagú csa-
ládi vállalkozás, költségeik alacsonyabbak, ezért alkalmazhatják az ol-
csóbb árat. Az Ipari Parkban lévõ épületben eddig egy 130 négyzetmé-
teres mûhelyt és egy 80 négyzetméteres szalont alakítottak ki. Építési
engedélyeztetés alatt áll a motormosó, illetve egy használt motor értéke-
sítõ, amit szeretnének még a motoros szezonban beindítani. (x)

A gyõzelem napján
A második világ-

háború európai befe-
jezésének 61. évfor-
dulóján a világégés
nagykanizsai áldo-
zatairól is megemlé-
keztek a Széchenyi
téri emlékmûnél. A
Himnusz hangjai
után a Honvéd Ka-
szinó kórusának tag-
jai katonadalokat ad-
tak elõ, majd Bod-
nár Attila, a Nagy-
kanizsai Honvéd
H a g y o m á n y õ r z õ
Egyesület elnöke
emlékezõ szavai
hangzottak el. Az
ünnepség végén a
megemlékezõk elhe-
lyezték koszorúikat
az emlékmû talapza-
tán. Ugyancsak a vi-
lágháború befejezésének évfordulójára a város nevében Litter Nándor
polgármester és Röst János alpolgármester megkoszorúzták a városi
köztemetõben lévõ Szovjet Hõsi Emlékmûvet. A koszorúzás elõtti per-
cekben Görcsi Frigyesné, a Honvéd Kaszinó nyugdíjas klubjának tagja
elszavalta Várnai Zseni Katonafiamnak címû versét.
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A Batthyány Lajos Gimnázi-
umban hagyománnyá vált szokás
szerint idén is indítottak küldöttsé-
geket Európa városaiba. A Kornay
Andrea angol szakos tanárnõ által
vezetett 15 fõs londoni különít-
ménybõl Adélt és Katát kaptuk
toll-végre, akik mindketten a Bat-
thyány másodikosai:

– A teljesség kedvéért ez az út
„európai keretbe foglalt London
gyalogtúra” volt, odafele brüsszeli
visszafelé párizsi megállóval. Érde-
kes módon ezeken a helyeken sok-
kal több szabadidõnk akadt. Lon-
dont a feszített tempójú bejárás jel-
lemezte, ami nem is volt hiába, mert
a pár nap kevés volt arra, hogy
mélységében megismerjük a várost.
Inkább címszavas ízelítõt adott ma-
gából, hogy mit érdemes részlete-
sen megnézni, amikor visszatérünk.
Mert valószínûleg vissza fogunk
térni, hiszen meg kell ismerni. Akár
hosszabb idõre, dolgozni és tanulni,
akár csak egy hétvégére. A korosz-

tályunk nagy része is ezen gondol-
kodik, kivált most, hogy hamarosan
ugyanannyi idõ alatt elérhetõ lesz
Kanizsáról a brit fõváros, mint Bu-
dapest a sármelléki reptérnek kö-
szönhetõen. Szerintünk nagyon so-
kan fogják választani a „havonta
hazajárós – ott dolgozós” életstílust
– mondják a lányok. 

A kanizsai csapatnak minden-
nap kilenctõl délig tartott a tanulás,
tudásszint szempontjából 10-15
fõs csoportokra bontva. Fõként a
kommunikációs készség javítására
helyezték a hangsúlyt. Kevés sza-
badidejük maradt: 

– A panoptikumot nem is a kiállí-
tott sztárok miatt, hanem a Londont
különbözõ korszakaiban bemutató
városrészletek miatt érdemes végig-
nézni – folytatják a gondolatot. – A
British Museumra több napot kelle-
ne áldozni. Ami különösen tetszik a
városban, az a sok park és a 10
milliós város ellenére tiszta levegõ:
a cityben személyautót alig látni a

„cab”-ek kivételével. Az itthonihoz
képest nagyfokú a nyugodtság,
nincs agresszió. A sokszínûség, és a
demokratizmus állandóan tet-
tenérhetõ. A  metrókocsiban a ban-
kár átadja a helyét a pakisztáni ta-
karítónõnek, nem löknek le a moz-
gólépcsõn. „Éjszakai élet”-re nem
maradt idõ, majd eljön az ideje an-
nak is, hiszen bárokba 17 év alatt
csak este hét óráig mehettünk volna
be, ha maradt volna erõnk az egész
napos aszfaltkoptatás után. Bár
kedves szállásadónk sem volt tõs-
gyökeres brit, hanem színesbõrû,
próbáltunk a közhelyekig koptatott
brit életstílusra vadászni ebben a
mediterrán stílusú forgatagban. Rá
kellett jönnünk, hogy már nem fo-
gunk látni keménykalapos esernyõs
egyforma hivatalnokokat a Pic-
cadillyn, sem ötórai teázókat. A
klasszikus életstílus vagy London
falain kívülre vagy a Buckingham
Palace falain belülre szorult. 

Markó András

Irány a London-gyalogtúra!

Nemzetközi küldöttséget látott
vendégül a Thúry György Keres-
kedelmi, Vendéglátó és Idegenfor-
galmi Szakképzõiskola. A látoga-
tás céljáról és tapasztalatairól
Rábavölgyi Attilával, az iskola ta-
nárával beszélgettünk.

– 2001-ben Berlinben egy kelet-
európai országot illetve egy isko-
lát  kerestek egy akkor zajló pro-
jekthez. Témájukkal – Kisebbségek
Európában tegnap és ma – megke-
resték a helyi mûvelõdési osztályt,
akik ajánlatot tettek a középisko-
láknak, és mi, a Thury SZKI vál-
lalkoztunk az együttmûködésre. Az
eredendõen három éves projekt ta-
valy Berlinben lezárult, ám felme-
rült a folytatás lehetõsége. Isko-
lánk felvállalta, hogy az elindítás-
sal kapcsolatos megbeszéléseknek
otthont ad. 

– Milyen téma mellett döntöt-
tek?

– A témakör címe Eutópia, alcí-
me pedig Kedv egy új Európához.
Öt témakör kidolgozása mellett
döntöttünk. Minden iskola alakít
öt csoportot, amelyek egy-egy té-
makör kidolgozását végzik el, eze-
ket összegzi a kijelölt ország és
mutatja be a következõ projektta-
lálkozón. Mi a családi életet vá-
lasztottuk, a franciák a szociális
és életnormák témakörében dol-
goznak, a katalán iskola a képzés
jövõjérõl, a szakmai képzés lehe-
tõségeirõl készít összeállítást, az
olasz iskola a szabadidõs és kul-
turális lehetõségeket gyûjti össze.
A németek vállalták, hogy kidol-
gozzák a jövõ munkaerõpiacának
várható problematikáit és lehetõ-
ségeit. Nyilván az összes témakör-
ben választ keresünk arra kérdés-
re, mit jelent az európaiság, mit
jelent az európai identitás, létezik-
e egyáltalán ilyen, mit jelent ez a
mai fiataloknak.

– Az elõkészítõ munka mellett
mivel telt még az együtt töltött
egy hét?

– Mivel vendégeink többsége
nem ismerte Magyarországot,
ezért igyekeztünk a lehetõsége-
inkhez mérten megmutatni. Diák-
jainkat is bevontuk a közös prog-
ramokba. 

-dé-

Európaiság  
– diákszemmelBazsó Adri-

enn nevét
többször is
olvashattuk
az elmúlt
idõszakban a
lapokban, hi-
szen az isko-
lai tanulmá-
nyi verse-
nyeken  több
alkalommal

is nagyon jó eredménnyel szerepelt. Nemcsak errõl,
hanem róla, terveirõl is beszélgettünk. 

– Már az általános iskolában kezdõdött az egész.
A tanító nénim hamar felfedezte, hogy van érzékem
a versmondáshoz. Aztán a felsõtagozatos és a kö-
zépiskolai évek egymás után hozták magukkal a pró-
za-,  versmondó- és retorikai versenyek sorát. Ma
már nemcsak az irodalom, hanem a hozzá kapcsoló-
dó egyéb mûvészeti ágak is érdekelnek, hiszen egyik
sem áll meg önmagában, vannak társterületek, ame-
lyek ismerete nélkül az irodalmi ismeretek is hiá-
nyosak maradnának. 

– Ilyen számodra a média is?
– Igen. Talán az irodalmi érdeklõdésem vitt el odáig,

hogy e terület is felkeltette az érdeklõdésem. Igazából
minden érdekel, mindent szeretek megismerni, kipró-
bálni. Ha sikerül folytatom, ha nem, újabb dolgokat ke-
resek ami sikert hoz, amiben kiteljesedhetek. Persze a
sikerek is sarkallnak, nem lehet megállni, s csak a pilla-
natnyi sikernek örülni, újabb és újabb dolgok kellenek,

ami továbbvisz. Ehhez kellenek a felkészítõ tanárok,
szakemberek, azok, akik az új dolgok felfedezésében is
segítenek. És fontos a jó kapcsolat is. Nekem nagyon
nagy szerencsém van, hiszen minden felkészítõmmel
harmonikus kapcsolatban dolgozunk. Dr. Hámori
Zsoltné az irodalmi ismeretek terén segít, Schmidt Pista
bácsi a szavak megformálásában, míg a médiaismere-
tek okítását Stamler Lajos végzi. 

– Hogyan kerültél be a helyi tévébe?
– A televízió egyik munkatársa Verspercek címû

mûsorához keresett versmondókat, és többek között
engem ajánlottak. Ezt követte aztán az idõjárás-je-
lentés. Életbe lépett egy elõírás, hogy az idõjárásje-
lentést el kell különíteni a híradótól, s így született
meg a „mûsor” ötlete. Egy ideje már nem én mon-
dom a meteorológiai elõrejelzést, mert megsokasod-
tak a feladataim, és tanulnom is kell.

– Amíg szelet, napsütést ígértél, figyelted a többi
„kollégát”?

– Természetesen, a nagy televíziók mûsorában
mindig megnéztem, ki hogyan mondja el, milyen idõ
várható, mire készüljenek az emberek. Megvallom,
legjobban Aigner Szilárd tetszett, bár az ízes felvi-
déki beszédét megõrzõ Reisz András számomra ta-
lán a legkedvesebb. Jó hallani, ahogyan beszél,
hogy képes elei hangján szólni hozzánk, hogy még
nem uniformizálódott.

– Lassan itt a ballagás. Merre tovább?
– Az ELTE a nagy álom, és benne a médiával

kapcsolatos lehetõségek. Szeretnék a médiában dol-
gozni, fõként a televízió, a film érdekel. 

(dé)

Minden, ami szó 
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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

Május  12.
Haraszti Janka

képzõmûvész kiállítása
(színházi kellékek)

Május 25-éig

Május 15. 19 óra
„Sztárok a pódiumon”

Mahó Andrea, Papadim-
itriu Athina, Csengeri 

Attila és Bardóczy Attila 

musical mûsora
Belépõdíj: 1200 és 1000 Ft

Május 19. 20 óra
Rock Klub - Morpheus

Együttes (Kaposvár) 
A rendezvénysorozatot a

Nemzeti Kulturális Örökség
Minisztériuma - a PANKKK pro-

gram keretén belül - támogatja

Belépõdíj: nincs

Képviselõi fogadóóra
Dr. Horváth György önkormányzati képviselõ a 2. számú választó-

kerület polgárait várja fogadóóráján 2006. május 17-én szerdán 17.30
és 19 óra között a Zeneiskolában (Sugár u. 18.)

Felhívjuk minden általános és középiskolás figyelmét, hogy a 2006.
június 16-17-én megrendezésre kerülõ Thúry György Históriás Napok
alkalmából hirdetett pályázat határidejét meghosszabbítottuk, nevezni a
pályamûvek beküldésével május 22-ig lehet a Thúry György Szakkép-
zõ Iskolában (Nagykanizsa, Kisfaludy u. 2.) az alábbi kategóriákban:

1. Rajzpályázat általános és középiskolások számára (Téma: Thúry
György és kora)  2. Vármakett-építõ verseny általános és középiskolás-
ok számára (Idõszak: középkor ; anyaga, mérete szabadon választható)
3. Történelmi esszépályázat középiskolások számára (Téma: Thúry
György és kora) Várjuk a fiatal tehetségek jelentkezését virág- és kró-
nikás-énekmondó kategóriában. Nevezni dalokkal vagy a vitézi költé-
szet (pl. Balassi, Zrínyi) verseivel lehet május 22-ig az iskolai szabad-
idõ-szervezõknél vagy a Farkas Ferenc Városi Zeneiskola titkárságán.

Thúry György Históriás Napok 

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyûlése
121/2006. (V.2.) számú határozatában döntött arról, hogy az ország
számos településén mûködõ helyi kártyarendszer városunkban is beve-
zetésre kerüljön. A Kanizsa Kártya kivitelezésével Nagykanizsa Me-
gyei Jogú Város Önkormányzata a pályázaton gyõztes vállalkozást
fogja megbízni. 

Pályázati feltételek:
– Pályázatot nyújthat be a Cégbíróságnál bejegyzett, jogi személyi-

ségû vagy jogi személyiséggel nem rendelkezõ gazdasági társaság,
vagy egyéni vállalkozó, 

– amely/aki be tud mutatni legalább 50 nagykanizsai vállalkozással
megkötött megállapodást, amelyben ezen cégek vállalják, hogy a Ka-
nizsa Kártyával rendelkezõ kanizsai polgárok számára százalékos ked-
vezményeket fognak biztosítani termékeik árusítása, szolgáltatásaik
nyújtása során;

– amely/aki vállalja, hogy elõállítja és forgalmazza a Kanizsa Kár-
tyát, melynek külleme meg kell hogy egyezzen az általánosan forga-
lomban lévõ bankkártyák, illetve személyazonosító és lakhelynyilván-
tartó kártyák méretével és minõségével. A kártyának megjelenésében
illeszkednie kell a városi címer színeihez, és hozzá kell járulnia a város
imázsának építéséhez. A kártyán a város címerének szerepelnie kell. A
kártyát megfelelõ minõségû másolásvédelemmel, valamint a szemé-
lyes használat érdekében sorszámmal és fényképpel kell ellátni. A kár-
tya forgalmazási díját úgy kell megállapítani, hogy az nem haladhatja
meg a 2.500. Ft/éves összeget;

– amely/aki vállalja, hogy folyamatosan tájékoztatni fogja a lakossá-
got a Kanizsa Kártya igénylésének és átvételének módjáról, helyszíne-
irõl, a Kanizsa Kártyát elfogadó cégek, vállalkozások üzlethelyiségei-
nek címérõl és az általuk nyújtott százalékos kedvezményekrõl. Vállal-
ja, hogy legalább havi rendszerességgel megjelenõ kiadványt jelentet
meg, valamint weblapot tart fenn, és ezen fórumokon is teljes körû tá-
jékoztatást nyújt a kanizsai polgárok számára;

– amely/aki vállalja, hogy el fogja látni a Kanizsa Kártyával rendel-
kezõk érdekképviseletét a kártyával kapcsolatos ügyekben, és kezelni
fogja az esetlegesen felmerülõ reklamációikat.

Elõnyt jelent a pályázat elbírálása során: ha a pályázó nagykanizsai
székhellyel vagy telephellyel rendelkezik; ha vállalja, hogy a Kanizsa
Kártyát kedvezményesen fogja árusítani azon kanizsai polgároknak,
akik a rájuk irányadó öregségi nyugdíjkorhatárt már betöltötték, a 18
év alatti lakosoknak, a fogyatékkal élõknek, azon megváltozott munka-
képességû személyeknek, akiknek a munkaképesség csökkenése eléri
az 50%-ot és rokkantsági vagy baleseti rokkantsági nyugdíjban része-
sülnek; ha vállalja, hogy bizonyos számú Kanizsa Kártyát térítésmen-
tesen Nagykanizsa Önkormányzatának a rendelkezésére bocsát.

A pályázatnak tartalmaznia kell: a pályázó adatait (név, cím, telefon-
szám; gazdasági társaság esetén a társaság neve, székhely, illetve telep-
hely címe, cégjegyzékszáma, a társaság tagjainak neve, címe, telefonszá-
ma); részletes leírást a Kanizsa Kártya megvalósítására vonatkozó elkép-
zelésrõl, melybõl egyértelmûen kitûnik, hogy a pályázó valamennyi pá-
lyázati feltételt teljesíteni tudja, azon cégek, vállalkozások listáját, akik-
kel a pályázó már megállapodott a rendszerben való részvételrõl, megje-
lölve a felkínált százalékos kedvezmények mértékét is.

A pályázatokat postai úton az alábbi címre kérjük elküldeni: Litter
Nándor polgármester úr részére. Nagykanizsa Megyei Jogú Város Ön-
kormányzata, 8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. A borítékon kérjük fel-
tüntetni: „PÁLYÁZAT A KANIZSA KÁRTYA  KIVITELEZÉSÉRE”

A pályázatok benyújtási határideje: 2006. június 12.
A beérkezett pályázatokat Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkor-

mányzatának Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Idegenforgalmi
Bizottsága fogja elbírálni 2006. június 27-ig.

További információ: (93) 500-774-es telefonszámon!

Kanizsa Kártya

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szociális
Foglalkoztatója nyilvános árverésen értékesíti a Zalakomár, Árpád
u. 6. szám 257 hrsz. alatti ingatlanát 2.500.000 Ft kikiáltási áron. Az
árverés ideje: 2006. június 8. 10 óra. Az árverés helye: Szociális
Foglalkoztató, Nagykanizsa, Terv u . 3. Érdeklõdni lehet a Szociális
Foglalkoztató igazgatójánál. Telefon: 93/509-740

Tájékoztatjuk a közlekedõket, hogy útépítési munkálatok miatt a
nagykanizsai Katona József utcában a Felsõvárosi templomtól a Zrínyi
utcai torkolatig forgalomkorlátozás lesz. Május 8-án 7 órától három hé-
ten keresztül az építési helyszínen jármûvek nem haladhatnak át. A be-
hajtási tilalom betartását a rendõrség fokozottan ellenõrzi.A beruházó
önkormányzat és a kivitelezõ a közlekedõk türelmét és megértését kéri. 

Forgalomkorlátozás

A 2006. április 9-én és 23-án megtartott országgyûlési képviselõ
választás során a szavazatszámláló bizottságban végzett lelkiismeretes,
odaadó munkájukért, illetve közremûködésükért köszönetemet fejezem
ki valamennyi bizottsági tagnak, illetve póttagnak. Munkájukkal
nagymértékben hozzájárultak a választás sikeres és törvényes lebony-
olításához. A választójogi törvényben elõírt feladataink maradéktalan
végrehajtása érdekében a jövõben is számítunk részvételükre.

Dr. Kelemen Marcell, jegyzõ, OEVI vezetõ

Köszönet 
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Május 117. sszerda

Május 116. kkedd

Május 118. ccsütörtök

Május 115. hhétfõ

Május 114. vvasárnap

Május 113. sszombat

Május 112. ppéntek

06:30 Krónika 06:53 K'arc - kulturális
magazin 07:19 Jelkép - református
07:30 Krónika 07:42 Jövõ 7 - Nyugdíj-
ban 07:55 Jövõ 7 - Atlétika 08:08 Adjuk
magunkat 08:19 Krónika 17:00 Stílus -
életmódmagazin 17:30 Dombország
18:00 Krónika 18:14 Mese 18:18 Jelkép
- katolikus 18:28 Hírösszefoglaló 19:00
Krónika 19:14 Nyugati régió 19:40 Ad-
juk magunkat 19:50 Krónika 20:01
K'arc - kulturális magazin 20:30 HÍR-
HÁLÓ 21:00 Amerikai sárkányok -
amerikai akciófilm 23:00 Mindörökké
Júlia! - argentin filmsorozat 

06:30 Krónika 06:53 Nyugati régió
07:20 Jelkép - katolikus 07:30 Krónika
07:40 K'arc - kulturális magazin 08:10
Adjuk magunkat 08:20 Krónika 08:30
Teleshop 09:30 Grand Prix - autó- és
motorsport krónika 10:30 Épi-Tech.
Magazin építkezõknek 11:00 Pénzhalász
- telefonos nyereményjáték 17:00
MESTER-emberek 18:00 Ragadozó ma-
darak természetfilm 18:30 Adjuk ma-
gunkat 18:40 TV mozi:Égigérõ fû- ma-
gyar film 19:55 A díszfegyver kovács -
portréfilm 20:30 HÍRHÁLÓ 21:00
Bencze show 21:30 9/11 - A katasztrófa
után - amerikai-kanadai filmdráma 

06:30 TV mozi: Égigérõ fû- magyar
film 07:50 Adjuk magunkat 08:00 Ma-
gyarország tájai: Budapest 08:20 Jelkép
- Krisztus Szeretete Egyház 08:30
Teleshop 09:30 Egészségmagazin 10:00
A Krisztus Szeretete Egyház mûsora
10:30 Infománia - multimédia magazin
11:00 Pénzhalász - telefonos nyere-
ményjáték 17:00 Csillagszem 18:00
Magyarország tájai: Budapest 18:15
Adjuk magunkat 18:25 Tv mozi: Kato-
nazene - magyar film 20:10 Sajt 20:30
HÍRHÁLÓ 21:00 Csoda a mélyben -
német kalandfilm 23:30 Bencze show.
Beszélgetések hírességekkel 

06:30 Tv mozi: Katonazene - magyar
film 07:10 Sajt 17:00 MESTER - embe-
rek 18:00 Krónika 18:14 Mese: Ödönke
és a tízemeletes ház 18:17 Jelkép - ad-
ventista 18:27 Hírösszefoglaló 19:00
Krónika 19:14 Jövõ 7 - Kisebbségi vá-
lasztás, Nõi kosár - jövõkép 19:40 Adjuk

magunkat 19:50 Krónika 20:01 Nyugati
régió 20:30 HÍRHÁLÓ 21:00 Octopus
(16) -  amerikai katasztrófa film 23:00
Mindörökké Júlia! - argentin filmsorozat 

06:30 Krónika 06:52 Jövõ 7 - Kisebbsé-
gi választás, Nõi kosár - jövõkép 07:19
Jelkép - adventista 07:30 Krónika 07:42
Nyugati régió 08:08 Adjuk magunkat
08:19 Krónika 17:00 Dokumentumfilm
18:00 Krónika 18:10 Mese: Egy májusi
mese 18:15 Jelkép 18:25 Hírösszefogla-
ló 19:00 Krónika 19:13 Házban ház kö-
rül - Fiatal néprajzosok, a természet pa-
tikája, szájüregi daganatok, parlagfû
19:41 Adjuk magunkat 19:50 Krónika
20:00 Jövõ 7 - Kisebbségi választás, Nõi
kosár - jövõkép 20:30 HÍRHÁLÓ 21:00
Mentõosztag (16) - amerikai krimi 23:00
Mindörökké Júlia! - argentin filmsorozat 

06:30 Krónika 06:52 Házban ház körül-
Fiatal néprajzosok, a természet patikája,
szájüregi daganatok, parlagfû 07:19 Jel-
kép - katolikus 07:30 Krónika 07:42 Jö-
võ 7 - Kisebbségi választás, Nõi kosár -
jövõkép 08:10 Adjuk magunkat 08:20
Krónika 17:00 Akarj élni! A környezet
és a természet világa 18:00 Krónika
18:14 Mese 18.17 Jelkép - evangélikus
18:27 Hírösszefoglaló 19:00 Krónika
19:14 Jövõ 7 - Régészek, Asztalitenisz -
extra liga 19:40 Adjuk magunkat 19:50
Krónika 20:01 Házban ház körül - Fiatal
néprajzosok, a természet patikája, száj-
üregi daganatok, parlagfû 20:30 HÍR-
HÁLÓ 21:00 Vérbeli hajsza 2.: Detoná-
tor (16) - amerikai akciófilm 23:00
Mindörökké Júlia! - argentin filmsorozat 

06:30 Krónika 06:53 Jövõ 7 - Régészek,
Asztalitenisz - extra liga 07:19 Jelkép -
evangélikus 07:30 Krónika  17:42 Ház-
ban ház körül ism. 08:08 Adjuk magun-
kat 08:19 Krónika 17:00 KÁBEL-világ
18:00 Krónika 18:14 Mese 18:18  Jel-
kép - református 18:28 Hírösszefoglaló
19:00 Krónika 19:14 K'arc - Haraszti
Janka kiállítása, Aludj el! - a Honvéd
Kaszinó színjátszókörének elõadása,
Múzeumi koncert 19:40 Adjuk magun-
kat 19:50 Krónika 20:00 Jövõ 7 - Régé-
szek 20:15 Jövõ 7 - Asztalitenisz - extra
liga 20:30 HÍRHÁLÓ 21:00 Krokodil 2.
(16) - amerikai horror 23:00 Mindörök-
ké Júlia! - argentin filmsorozat 

MÛMÛ SS OROR AA
Május 12 – Május 18-ig

Tisztelt Kanizsai Polgárok!

A Honvédelem Napja alkalmából 2006. május 20-án 15 órai
kezdettel megemlékezésre és koszorúzásra kerül sor a városi
temetõben, a doni hõsök kopjafájánál és a Nagykanizsán katonai
szolgálatot teljesített elhunytak emlékoszlopánál.

A szervezõk minden megemlékezõt szeretettel várnak.

Az Országgyûlés elfogadta a kisebbségi önkormányzati képviselõk
választásáról, valamint a nemzeti és etnikai kisebbségekre vonatkozó
egyes törvények módosításáról szóló 2005. évi CXIV. törvényt.

Mindazon választópolgárok, akik a nemzeti és etnikai kisebbségek
jogairól szóló törvényben meghatározott (bolgár, cigány, görög, hor-
vát, lengyel, német, örmény, román, ruszin, szerb, szlovák, szlovén,
ukrán) kisebbséghez tartoznak, már e jogszabály alapján vehetnek
részt 2006. õszén a helyi önkormányzati választásokkal azonos napon
megtartásra kerülõ települési kisebbségi önkormányzati választáson.

Választójog a nemzeti és etnikai kisebbségek települési önkor-
mányzati képviselõinek választásán

A települési kisebbségi önkormányzati választáson csak az a polgár
szavazhat, aki a fent felsorolt 13 kisebbség egyikéhez tartozik, és a ki-
sebbséghez tartozását nyilatkozatával vállalja, 2006. október 1. napjáig
nagykorúvá váló magyar állampolgár, a helyi önkormányzati képvise-
lõk és polgármesterek választásán választójoggal rendelkezik, szerepel
a kisebbségi választói jegyzékben.

Az említett feltételeknek meg kell felelnie a jelöltként indulni kívá-
nó személynek is. Jelölt csak a kisebbségi választói jegyzékben szerep-
lõ választópolgár lehet. A választópolgár – lakóhelyétõl függetlenül –
bármely településen jelölhetõ.

A kisebbségi választói jegyzék
A kisebbségi választói jegyzékbe való felvételt 2006. június 1. nap-

jától kezdõdõen 2006. július 15. napján 16.00 óráig lehet kérni a lakó-
helye szerinti település jegyzõjétõl a kézbesített kérelem-nyomtatvá-
nyon. A nagykanizsai választópolgárok kérelmüket a fenti idõpontig a
nagykanizsai Polgármesteri Hivatal épületében (Erzsébet tér 7., Eötvös
tér 16.) a portán elhelyezett gyûjtõládába dobhatják be, vagy szemé-
lyesen bármelyik hivatali épületben leadhatják, illetve levél útján jut-
tathatják el a jegyzõhöz. A levélnek 2006. július 15-ig meg kell érkez-
nie. (Levelezési cím: Okmányiroda 8800 Nagykanizsa, Eötvös tér 16.)

A választópolgár csak egy kisebbség választói jegyzékére kérheti
felvételét, ellenkezõ esetben valamennyi kérelme érvénytelen. A kérel-
mezõt a kisebbségi névjegyzékbe vételérõl határozattal értesítjük.

A kisebbségi választói névjegyzékbe azok a választópolgárok nyer-
nek felvételt, akik a kérelem-nyomtatványt hiánytalanul kitöltik, to-
vábbá magyar állampolgársággal, és a helyi önkormányzati képviselõk
és polgármesterek választásán választójoggal rendelkeznek.

A kisebbségi választói jegyzékkel kapcsolatos jogorvoslat
A kisebbségi választói jegyzékbe való felvételt megtagadó döntés ellen

a határozat kézhezvételét követõ 3 napon belül lehet kifogást benyújtani a
határozatot hozó jegyzõhöz. Amennyiben a jegyzõ helyt ad a kifogásnak,
módosítja a kisebbségi választói jegyzéket. Ha a kifogásnak nem ad
helyt, azt a beérkezését követõ napon megküldi a helyi bíróságnak.

Személyes és különleges adatok kezelése a kisebbségi választáson
A választás során a személyes és különleges adatok kezelése mind-

végig az adatvédelmi törvényeknek megfelelõ módon történik. A ki-
sebbségi választói jegyzék –  a számadatok kivételével  – nem nyilvá-
nos, abba csak a választási iroda, a választási bizottság és a bíróság te-
kinthet bele feladatainak végrehajtása érdekében. A kisebbségi válasz-
tói jegyzék a szavazás eredményének jogerõssé válását követõen hala-
déktalanul megsemmisítésre kerül.

Dr. Kelemen Marcell, jegyzõ

KISEBBSÉGI  VÁLASZTÓI  JEGYZÉK

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

Új filmjeink:
Dick és Jane trükkjei, Álmok, 
Rottweiler - A halálkutya, Szállító 2.,

Mátkaság és legényélet, Kisiklottak, Doom, King
Kong, Kiss Bang, Az utolsó leheletig

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

Nyitva:
minden nnap 99-221-iig



VEGYES

SZOLGÁLTATÁS

JÁRMÛ
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14 Hirdetés

Nk-án a belvárosban közel 700
négyzetméter telek, rajta bontha-
tó családi házzal eladó! Társas-
ház építésére is alkalmas, 40 %-a
beépíthetõ! Érd.: 30/227-3294,
30/448-6072 (5759K)

Bacónaki hegyen 900 négy-
szögöl területen pince, szõlõ,
gyümölcsös 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)

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

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

Újförhénc végén szõlõ tégla-
pincével, melléképületekkel, tel-
jes felszereléssel, 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
eladó. Érd.: 70-530-8513
(5857K)

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

Miklósfán 104 m2-escsaládi
ház tetõtérbeépítéssel eladó. Érd.:
30/3063-152 (5871K)

Platánsoron egyszobás, 35 m2-
es, földszinti, egyedi fûtéses la-
kás eladó. Irányár: 5,1 millió Ft.
Érd.: 30/270-9881 (5872K)

Csónakázó tónál Látóhegyen
telek pincével eladó. Érd.:
93/325-759 (5873K)

Szentgyörgyvári hegyen, a IV.
hegyháton lakható épület, garázs-
zsal, parkosított területtel eladó
vagy  városi lakásra cserélhetõ
értékegyeztetéssel. Víz, villany
van. Érd.: 30/448-6072 (5876K)

Zalaegerszegtõl 20 km-re
Becsvölgyén tanya sürgõsen
eladó. 5500 m2 elkerített terület,
összkomfortos családi házzal,
melléképületekkel, gyümölcsös-
sel. Irányár: 4,9 millió ft. Érd.:
20/45-46-584

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)

Fenyõgallyat vásárolok,
tisztítást is vállalok! Tel.: 30/542-
8757 (5874K)

170 literes prés újszerû állapot-
ban eladó. Érd.: 30/448-6072
(5875K)

Számítástechnikai szakta-
nácsadás, hardver-szoftver
karbantartás azonnali kiszál-
lással. Érd.: 30/6500-494
(5866K)

Az Ön számára értéktelen
vashulladékot, forgalomból ki-
vont gépjármûvét készpénzért
átveszem! Lakókocsik is érde-
kelnek. Ugyanitt használt autó-
alkatrészek eladók. Tel.:
30/641-7375, 30/592-8463
(5485K)

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

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

Fûnyírást, kaszálást vállalok!
Érd.: 20-510-2723 (5870K)

APRÓHIRDETÉS

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.

Nissan Angyalosi Kft.
Nagykanizsa, Teleki u. 21. Tel.: 93/536-582, 30/9949-234

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

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

500 gr-os nápolyi 199 Ft
500 gr-os szaloncukor     299 Ft
500 gr-os barackmag 399 Ft
500 gr-os csokiparány   399 Ft
500 gr-os tortabevonó 399 Ft
500 gr-os sportszelet 499 Ft

500 gr-os eper, nar. cukor 499 Ft
500 gr-os gumicukor 499 Ft
500 gr-os zselés cukor 499 Ft
500 gr-os vadász desszert 549 Ft
500 gr-os vegyes desszert 549 Ft
500 gr-os konyakmeggy 799 Ft

Teasütemények, táblacsokik, desszertek nagy választékban!



15Sport

Május 4-én este érkeztek Nagykanizsára a
World Harmony Run, azaz a Világharmónia Futás
futói: a magyar, köztük a Kanizsa Sport és Szabad-
idõ Egyesület futóiból álló csapat Pécs felõl, míg a
másik, nemzetközi csapat Letenye irányából – ez
utóbbiaknak a kiskanizsai iskolások mutatták az

utat. Az Erzsébet téren Röst János alpolgármester
köszöntötte a sportolókat, akik a nemzetközi ösz-
szetartás, a barátság és a harmónia jegyében tesz-
nek meg mintegy huszonnégyezer kilométert. A
mozgalom alapítója Sri Chinmoy, indiai származá-
sú sportoló, filozófus, zenész, képzõmûvész és
költõ, akinek tevékenységét hazánkban is elismer-
ték Pro Cultura Hungarica és a Magyar Köztársa-
ság Éremrendje kitüntetéssel. A Világharmónia
Futás egyébként egyetlen nagy váltófutás, amely
során a résztvevõk idén negyvenöt európai fõváro-
son haladnak át. Nagykanizsa után Fonyódra, Szé-
kesfehérvárra, Kecskemétre futottak a barátság hí-
vei, majd Szegednél lépték át a határt. A március
2-án Portugáliából indult váltómaraton végállomá-
sa október 10-én London lesz. 

Horváth Attila

Futás a népek barátságáért

Nagykanizsa adhat otthont a 2006. május 17-én 16 órai kez-
dettel megrendezendõ Alpok-Adria MIROP Kupa, Magyaror-
szág – Horvátország U20-as válogatott labdarúgó mérkõzésnek.

Az Apok-Adria Kupa sorozatában immár negyedszer vesz részt a
magyar csapat. Az eddigi években egy elsõ, egy második és egy har-
madik helyezést sikerült elérnünk a nívós nemzetközi mezõnyben.
Az ellenfelek a 2006/2007-es sorozatban Horvátország, Olaszország,
Szlovákia, Szlovénia hasonló korú válogatottja. A jelenleg verseny-
ben lévõ korosztály az 1986.01.01. után született fiatalokból áll.

Sportelõzetes
A MEGYE II. OSZTÁLY DÉLI CSOPORT MÉRKÕZÉSEI

NTE 1866 MÁV – Tóth-Hús Kerámia SE 5-0. 
NTE: Kovács Z.- Váradi(Burucz), Mutter, Balázs, Farkas, Budai,

Visnovics(Nagy M.), Fekete, Bagarus(Piecs), Iványi A.(Péntek), Ba-
bai, edzõ: Iványi Lajos. Tóth-Hús Kerámia SE: Karakai, Kiss, Fi-
tos(Szakács), Belsõ, Tóth, Bujtor, Bertók(Bóha), Monók, Méhes, Ko-
lompár, Kulcsár(Bakos), edzõ: Boha Zoltán. 

Az 50. percben Péntek a rövid felsõ sarokba bombázott (1-0). A 64.
percben szöglet után, több lövésbe is önfeláldozóan belevetõdtek a ven-
dégvédõk, a labda végül Babai elé került, aki a bal alsó sarokba vágta,
így született a második gól. A harmadikat a következõ percben Piecs
rúgta, Péntek passza által. Kisvártatva Fekete indította Pénteket, aki be-
tört a 16-oson belülre, majd a beadásra számító kapus mellett a hosszú
felsõ sarokba lõtt (4-0). A 82. percben esett az utolsó, ötödik gól: Piecs
visszafejelt labdáját a felfutó Nagy M. a jobb felsõ sarokba lõtte.

– A bajnokesélyes, kissé álmos kezdés után a második félidõben mu-
tatott játékával megérdemelten tartotta otthon a csapat a három baj-
noki pontot. A vendégcsapat védekezésre rendezkedett be, de nem bírta
a mérkõzés végéig irányító, és a labdát többet birtokló hazaik nyomá-
sát – mondta az edzõ.

Április 24. Tartalék mérkõzés: NTE 1866 MÁV – Tóth-Hús Kerá-
mia SE 8-0. Góllövõk: Tóth R. (2), Tóth M., Nagy T., Papp D., Kis-
gyura, Somogyi, Anger. Április 30. Páka – NTE 1866 0-3. Góllövõk:
Ujvári (2), Magyar. Felnõtt mérkõzés: Páka – NTE 1866 2-3. Gól-
lövõk: Babai (2), Burucz

UTÁNPÓTLÁS BAJNOKSÁG – NB II.
Április 24. U 15 korosztály: NTE 1866 MÁV – Kaposvári Rákóczi

7-2. Góllövõk: Földesi (2), Mavolo (2), Spolár G., Kovács I., Németh. U
13: NTE 1866 MÁV – Kaposvári Rákóczi 1-0. Góllövõ: Vlasics. U
19: Kaposvölgye – NTE 1866 MÁV 1-6. Góllövõk: Piecs (2), Péntek,
Kisgyura, Burucz, Papp D. U 17: Kaposvölgye - NTE 1866 MÁV 2-2.
Góllövõk: Balogh, Szalai. U 15: Balatonlelle – NTE 1866 MÁV 0-5.
Góllövõk: Mavolo (3), Németh, Papp Sz. U 13: Balatonlelle – NTE
1866 MÁV 0-7. Góllövõk: Vlasics (2), Méhes (2), Jakab, Pálfi, Szabó.

Április 29. U 17 korosztály: NTE 1866 MÁV – Hévíz 8-1. Gól-
lövõk: Nagy (4), Kisharmadás (2), Takács, Baranyai B. U 19: NTE
1866 MÁV – Hévíz 7-0. Góllövõk: Bagarus (2), Burucz (2), Kis-
gyura, Pusztay, Papp D. U 15: NTE 1866 MÁV – PVSK 6-1. Gól-
lövõk: Mavolo (3), Földesi (2), Spolár G. U 13: NTE 1866 MÁV –
PVSK 0-0

Foci a javából

CWG Kanizsa VSE – TVSK Békéscsaba 14:10 (4:1, 6:3, 2:3, 2:3)
Jól kezdõdött a rájátszás a CWG Kanizsa Vízilabda SE. csapatának.

A bajnokság alapszakaszában mindvégig lelkesen játszó csapat, most
amikor az eredmény is nagyon kellett, nagyszerû küzdelemben legyõz-
te ellenfelét, a TVSK Békéscsaba együttesét. Csapat: Kiss Csaba,
Csente Dávid, Karácsony Tibor, Kaszper Gábor, Dankó Zoltán, Szabó
Dénes, Igor Kraguljevác. Cserék: Hartai Mátyás, Oláh Bence, Kalmár
András, Szili Attila, Dávid Szabolcs, Golecz Tamás. Góllövõk: Csente
D. 3, Kaszper G.3, Karácsony T. 2, Szabó D. 2, Igor K. 2, Kalmár A.
1, Szili A. 1. Edzõ Szölösi Csaba

Jól kezdõdött a rájátszás

Április utolsó hétvégéjén az NTE 1866 MÁV Rt. judósai Budapestre
voltak hivatalosak a XIX. Budapest Kupa Nemzetközi Judo Versenyé-
re. A 8-15 éves fiatalok küzdelmeire mintegy ötszázan neveztek. A
környezõ országok közül Ausztria, Románia, Szlovákia, Szlovénia vet-
tek részt a versengésben. Eredmények. U 10: Huszár Martin 30 kg-ban
két gyõztes és 2 vesztes mérkõzéssel az V. pontszerzõ helyet szerezte
meg. Az U 11-es Lukovits Balázs +55 kg-ban 3 gyõztes mérkõzéssel
az I. helyen végzett, aranyérme mellett teljesítményét kupával is jutal-
mazták. Az U 15 korúaknál Mihovics Szabina elõnyerõként került a
listára, így két gyõztes mérkõzéssel érdemelte ki az I. helyezést. 

Judo Budapest Kupa

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, Hor-
váth A. 16, Muk 14. Csere: Szélessy 11. Edzõ: Kovács Nándor

Április végén a Péterfy Iskola
tornaterme adott otthont a Ma-
gyar Ülõröplabda Bajnokság
alapszakasz 3. fordulójának.
Négy csapat mérkõzött: Nagyka-
nizsai Mozgássérültek, Hambur-
ger SE  Nagykanizsa, Mozdulj
SE Vác, Halassy Olivér Sport
Club Budapest, Csakazért SE
Szeged. Eredmények: Hamburger
– HOSC 3:0. Hamburger – Sze-
ged 1:3. Vác – HOSC 3:0. Sze-
ged – HOSC 3:0. Hamburger –
Vác 0:3. A kanizsai csapat: Palics
Zoltán, Máté Jenõ, Balogh Imre,
Földi József, Sztuhár Gábor,
Miklós Viktor. Csere: Chrenkó
József, edzõ: Földi József. 

Ülõröplabda



FIGYELEM!FIGYELEM!
A tanév utolsó vizsgája!

A DIALÓG NYELVSTÚDIÓ
NÉMET

EU-s és ÁLLAMI
bizonyítványt is nyújtó 

NYELVVIZSGÁT SZERVEZ

A VIZSGA  IDÕPONTJA: 
2006. június 24.

JELENTKEZÉS: május 19-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

A látogatók egyre gyakrabban találkozhatnak lázasan pakoló mun-
katársakkal a HSMK-ban. Papp Ferenc, a HSMK igazgatója lapunk-
nak elmondta: a hónap végén a kivitelezés idejére, egy-másfél évre
bezár a mûvelõdési központ. A munkálatok júniusban kezdõdnek.
Az 591 millió forint címzett állami támogatásból megvalósuló fej-
lesztés során korszerûsítik az épület fûtési rendszerét, kicserélik a
ház elektromos rendszerét és a nyílászárókat. Teljeskörû lesz az  aka-
dálymentesítés: lift és lépcsõjáró szerkezet, a színházteremben kere-
kesszék-férõhely könnyíti majd a mozgássérültek életét. A városla-
kók öt helyszínen találják majd meg kedvelt programjaikat. A a nyár
végére elkészülõ volt moziépület kamaraszínházi elõadások helyszí-
ne lesz és itt kerül sor a jazzfesztiválra is. A Halis Könyvtár harma-
dik emeleti elõadóterme irodalmi mûsoroknak, író-olvasó találko-
zóknak szolgál majd otthonául, az ismeretterjesztõ elõadások, kisebb
irodalmi estek és hangversenyek pedig a Képzõmûvészetek Házába
költöznek. A Zsigmondy-Széchenyi SZKI tornatermében kerül sor a
nagykoncertekre, a kisebb hangversenyeket és a péntek esti jazz-
programokat pedig a Honvéd Kaszinóban rendezik meg. Kisebb
programokra sor kerülhet a Batthyány gimnzázium aulájában is. (ha)

Költözik a HSMK


