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Az élet zenéjét a nõk adják, 
akik õszintén, minden feltétel nélkül 

fogadják magukba a dolgokat, hogy 
érzéseiken át szebbé alakítsák azokat.

(Wagner)
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10 MILLIÓ MAGYAR GYÕZELME
Tóth László MSZP frakcióvezetõ sajtótájé-

koztatóján kifejtette: a párt azt szeretné, hogy 10
millió magyar ember gyõzzön a párt programja
révén, és nem lennének kivételezett városok,
mint a Fidesz regnálása idején. A frakcióvezetõ
a diszkrimináns politika eredményének nevezte,
hogy az autópálya-építés megállt Becsehelynél,
hogy nem adták át a laktanyákat, amelyek így
csak a Medgyessy-kormány döntésével lehettek
vállalkozói övezetek. Az MSZP helyi szervezete
felrótta a Fidesznek azt is, hogy nem támogatta
az új könyvtár építését sem, melyet Göndör Ist-
ván kezdeményezett és szocialista, kisgazda
együttszavazás eredménye. Tóth László  biztos-
nak vélte, hogy a kanizsai emberek nem fogják
elfelejteni az Orbán-Torgyán kormány országlá-
sának nemzetrontó, diszkriminatív politikáját.
Feltette a kérdést, vajon örül-e Cseresnyés Péter
azon fejlesztéseknek (kórház, mozi, HSMK,
Rozgonyi Iskola rekonstrukció, csatorna-, út jár-
daépítések, ipari park rekonstrukció), melyek az
elmúlt négy év alatt születtek.

NAGYKANIZSÁN ELSÕKÉNT
A SZDSZ sajtótájékoztatóján Halász Gyula

frakcióvezetõ bejelentette, hogy pártjuk az ösz-
szegyûjtött ajánlószelvényeknek köszönhetõen
országos listát állíthat. Nagykanizsán elsõként
az SZDSZ adta le az ajánlószelvényeket. A
frakcióvezetõ örömteli hírnek nevezte, hogy
folytatódik az M7 építése, mely idén túlhalad-
hatja Nagykanizsát. Kezdeményezte, hogy a
polgármester az iskolaigazgatókon keresztül
vizsgálja ki, egyes tanárok valóban felhasznál-
ták-e kampánycélokra a diákokat. Halász Gyula
burkolt formában megjelenõ pártlapnak, Röst
János a Magyar Vizsla kanizsai mutációjának
nevezte a magát függetlenként aposztrofáló
Kanizsai Riport címû lapot, melynek fõszer-
kesztõjérõl, Gajdos Erzsébetrõl köztudottnak
vélte, hogy XIII. kerületi Fidesz képviselõ, il-
letve a Fidesz Magyar Polgári Egyesülés sajtó-
titkára. Az SZDSZ részérõl készült felmérés
szerint Nagykanizsa város lakossága támogatja
Kovács Kálmánt. Kijelentette, hogy pártja  hu-
moros és jó hangulatú kampányt akar, nem fog
részt venni a durva riposztozásban.

SAJTÓTÁJÉKOZTATÓ
Február elején 31 fõvel megalakult a Tények

Barátai Nagykanizsai Társaság – jelentette be

sajtótájékoztató keretében Schüller Róbertné, a
társaság szóvivõje. Feladatuknak tekintik a la-
kosság tájékoztatását a valós tényekrõl. Az elsõ
szórólapon a közmûdíj igazságtalan emelését tu-
datják a polgárokkal – például, míg az elmúlt
négy év alatt az infláció 17 százalék volt, addig
ugyanezen idõszak alatt 207 százalékkal emelte
a szocialista városvezetés a szemétszállítás díját.
A közmûdíj infláció feletti nagymértékû emelé-
se eredményeként a négy év alatt 31.032 forin-
tot vettek ki minden kanizsai lakos zsebébõl. 

AZ EMBEREK RENDRE VÁGYNAK
Fórumot tartott a Honvéd Kaszinóban Csur-

ka István, a Magyar Igazság és Élet Pártja el-
nöke, aki elõtte sajtótájékoztatón beszélt a párt
programjáról, bemutatva Zakó Lászlót, a 2.
számú választókerület jelöltjét. A sajtótájékoz-
tatón részt vett Farkas Lajos, a párt Zala me-
gyei szervezetének elnöke, a keszthelyi vá-
lasztókerület jelöltje is. Csurka István kijelen-
tette: a Harmadik Út Magyarország MIÉP-
Jobbik-Kisgazda választási együttmûködés or-
szágos listát állít, minden megyében megvan a
területi lista állításához szükséges ajánlószel-
vény. A pártelnök megállapította: a magyar
társadalom kiábrándult a kampányból, a rend-
szerbõl és a két nagypártból. A két viaskodó
párt felelõtlenül ígérget, botrány botrányt kö-
vet, s – mint fogalmazott – a kampány zsákba-
futás, mert az egymást túllicitáló ígéretek mel-
lett sem a Fidesz, sem az MSZP nem mondja
meg azt, hogy az óriási adósságállomány ka-
matait és a tõkét mibõl törlesztjük. Leszögez-
te: akármi is lesz a választások eredménye, a
MIÉP rend-programjának most jött el az ideje,
és ha bejutnak a Parlamentbe, akkor ennek
megvalósítására törekednek majd. 

NÉGY VÁNDOR
Mûvészeti bemutatóvá fejlõdött az eredetileg a

legkisebb zenészek bemutatójának számító négy

vándor sorozata, hiszen a legutóbbi alkalommal a
Kiskastélyban már nemcsak a fiatal muzsikuso-
kat hallgathatták meg az érdeklõdõk, hanem fel-
lépett a Honvéd Kaszinó Swans balettcsoportja
és Kócza Attila egy kis tánctanítványa is. A leg-
kisebbek – zeneovisok, elõképzõsõk – bemutató-
ja még két részletben, a tavasszal és a nyárral
folytatódik a közeljövõben. 

ABBA JAZZ 

Nagykanizsa volt a Cotton Club Singers,
Abba Jazz országos lemezbemutató turnéjának
második állomása. A négy énekes, László Bol-
dizsár, Kozma Orsi, Szûcs Gabi és Fehér Gá-
bor nagy sikert aratott a HSMK színpadán. A
koncert elõtt László Boldizsár elmondta, nem
elsõ alkalommal járnak Kanizsán, három alka-
lommal már volt klubkoncertjük különbözõ
szórakozóhelyeken. Az Abba Jazz mûsor idõ-
utazás, mert az Abba zenéjét a ‘30-40-es évek
swing világába helyezték át. Hogy miért az
Abba együttes zenéjét választották? A harmó-
niavilága vokális, a gyönyörû dalok, a világsi-
kerû számok adottak ahhoz, hogy újabb siker
szülessen. Az egyik legnehezebb, egyben  leg-
izgalmasabb projekt volt az együttes 12 éves
fennállása alatt. A telt házas kanizsai koncer-
ten az Abba legismertebb dalainak 80 százalé-
ka elhangzott. Aki nem fért be a HSMK-ba,
április 4-én Zalaegerszegen megnézheti õket! 

KÉPVISELÕJELÖLT BEMUTATÁS
Kovács Kálmán informatikai és hírközlési

miniszter, a Zala megyei választmány elnöke
sajtótájékoztató keretében mutatta be Tislér
Istvánt, Tótszerdahely polgármesterét, a Lenti
körzet  SZDSZ-es országgyûlési képviselõje-
löltjét, akinek a munkája sokak számára azt
mutatja, hogy lehet ígérgetések helyett kézzel
fogható eredményeket hozó munkát is végez-
ni. A miniszter fontosnak tartotta, hogy rea-
gáljanak a választási kampány elõzõ napi ese-
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ményeire. Orbán Viktornak nincs igazán sze-
rencséje Nagykanizsával, hiszen 1999-ben azt
ígérte, 2002-ben kész lesz az autópálya Buda-
pest és Fiume között – s a pálya még ma sincs
kész. A mostani ígérete, a villamos energia
fogyasztói árának 10 százalékos csökkentése
is hasonló sorsra fog jutni. Csak piaci ver-
sennyel, piaci versenykörülmények között le-
het a szolgáltatások árát csökkenteni. 

MÁTYÁS KIRÁLY ÉS AZ OKOS LÁNY
A kiskanizsai Móricz Zsigmond Mûvelõdé-

si Házban a Mátyás király és az okos lány cí-
mû mesejátékot tekinthették meg a gyerekek
a gyõri Csörgõsipka Színház elõadásában.

TÉRINFORMATIKAI KONFERENCIA
A Halis István Városi Könyvtárban került

megrendezésre az V. Nagykanizsai Térinforma-
tikai Konferencia. A résztvevõket Mérksz An-
dor, a házigazda Zsigmondy Vilmos és Széche-
nyi István Szakképzõ Iskola igazgatója, Czupi
Gyula, a könyvtár igazgatója valamint Röst Já-
nos alpolgármester köszöntötte. A szakmai talál-
kozót Kovács Kálmán informatikai és hírközlési
miniszter nyitotta meg. Az informatika valamint
a térinformatika komoly gazdasági erõt képvisel,
amely nélkül a XXI. század egyetlen pillanata
sem képzelhetõ el – hangzott a miniszter beve-
zetõjében. A térinformatika képes a számunkra
legkényelmesebb és legátláthatóbb módon elénk
tárni például a területeket, megkönnyítve ezzel a
parkok, terek tervezését, de a logisztika részére
is elengedhetetlenül fontos elem. Korunk felada-
ta olyan intelligens infrastruktúra kialakítása,
melynek segítségével akadálymentesen, környe-
zetkímélõ módon, gazdaságosan és biztonságo-
san lehet biztosítani az emberek, áruk, informá-
ciók, szolgáltatások és a tudás eljuttatását egyik
helyrõl a másikra. A Zsigmondy-Széchenyi
SZKI igazgatója, Mérksz Andor az intézmény-
ben folyó informatikai képzésrõl adott tájékozta-

tást, majd a térinformatika jövõjérõl tartott elõ-
adást a Térinformatika Újság fõszerkesztõje, dr.
Szabó Szilárd. Mint mondta, az emberiség két
dolgot kíván meghódítani: a tárgyakat és a teret.
Mivel azonban érzékszerveink kis élettérre van-
nak „hitelesítve”, így nem tudunk igazán jól tá-
jékozódni. Ezért hívunk segítségül különbözõ
tárgyakat – például térképeket –, és ezért van
nagy jelentõsége a térinformatika fejlõdésének.
Ezt követõen az önkormányzatoknak nyújtott
TÉRTÁJ szolgáltatással ismerkedhettek meg a
konferencia résztvevõi, melyet Vincze Zoltán

prezentált. A Nyugat-Magyarországi Egyetem
Geoinformatikai Fõiskolai Karának fõigazgató
helyettese a Térinformatikai tanszék életét és
fejlesztési terveit mutatta be, majd Domokos
György, az ESRI Magyarország Kft. ügyvezetõ
igazgatója foglalta össze a térinformatika alkal-
mazásának elmúlt öt esztendei tapasztalatait,
eredményeit. A konferencián a térinformatika
vizuális kihasználásáról a VIII. kerületi önkor-
mányzat fõépítésze, Miasnikov Péter, az önkor-
mányzatoknak segítségül szolgáló mûszaki ügy-
viteli lehetõségekrõl az INTERMAP Kft. értéke-
sítési vezetõje, Kovács Kolos, a Xerox Mérnöki
Rendszerekrõl pedig a Xerox Magyarország
szervízmérnöke, Veinlich Béla tartott elõadást.

VENDÉGSÉGBEN BAYER ZSOLT

A „Legyen a vendégem!” programsorozat
keretében február huszonharmadikán Bayer
Zsolt író, publicista volt Cseresnyés Péter, a
Fidesz-MPSZ országgyûlési képviselõ-jelöltje
vendége a Honvéd Kaszinóban. Az ismert pub-
licista gyermekkori élményeirõl, a városhoz fû-
zõdõ emlékeirõl beszélt. Nagyapja, Dr. Gyimes
Károly a tüdõgondozó fõorvosaként tevékeny-
kedett Nagykanizsán, s a gyermek Bayer Zsolt
sokszor tartózkodott nagyszüleinél. 

AZ IDÕSÖDÕK LELKI EGÉSZSÉGE
E címmel tartott elõadást a Kodály Zoltán

Vasutas Mûvelõdési Házban dr. Nagy Rózsa
pszichiáter fõorvos. A szakember ismertette az
idõskori depresszió tüneteit, gyógykezelésének
módszereit. Elmondta: mindaddig, amíg egy
ember képes kontroll alatt tartani a hangulati
változásait, egészséges lelki életrõl beszélhe-
tünk. Amikor ez a kontroll elvész és a hangulat
szélsõséges irányba tolódik el úgy, hogy köz-
ben a környezeti történések azt alig befolyásol-
ják, már hangulati zavarról van szó. A zavar
egyik pólusa a depresszió, a kóros lehangoltság,
amelyet többek közt érdektelenség, érzelmi ki-
üresedés és meglassultság kísér. Mint azt a fõ-
orvos asszony elmondta: az idõskori depresszió
különösen elmagányosítja a betegeket. A meg-
elõzés érdekében fontos a közösségi élet, a
nyugdíjas klub vagy a hitközösség, ahol a beteg
mindig talál magának egy-egy társat, jóbarátot.
Emellett érdemes alkalmazni a gyógyszeres te-
rápiát is, hiszen a lelki bajok testi betegségek
forrásai lehetnek 

TERMÉSZET, MESÉK, MAROKKÓ

Oláh László festõmûvész Természet, me-
sék, Marokkó címû kiállítása nyílt meg febru-
ár 23-án a Hevesi Iskola galériájában. A tárla-
tot Lehota M. János esztéta, egyetemi tanár-
segéd nyitotta meg. Oláh László a kötelezõ
tanulás évei után ismereteit bõvíteni járta a vi-
lágot, töltõdött fel a nagy kultúrák mûvészeté-
bõl. Alkotásai ettõl õriznek látható nyomokat
a francia impresszionisták, a holland mesterek
vagy a kelet mûvészetének tárházából, filozó-
fiájából, meséibõl. A kiállítás március 14-éig
tekinthetõ meg.

ÉRTÉKELTÉK AZ ÉVET A TÛZOLTÓK
A nagykanizsai tûzoltó-parancsnokság ha-

gyományos évértékelõjén Egri Gyula alezre-
des, tûzoltó-parancsnok hatékonynak ítélte a
lánglovagok munkáját, 2006-ot pedig a humán
fejlesztés évének nevezte. A parancsnok kifej-
tette: a nagykanizsai a megye legtöbbet vonu-
ló tûzoltósága, tavaly a zalai összvonulás har-
mincöt százalékát a kanizsaiak hajtották vég-
re. A parancsnokság 2005-ös mûködési bevé-
tele a tervezettnél magasabb volt, ennek kö-
szönhetõ több, saját erõs fejlesztés: így példá-
ul kicserélték a Kossuth tér felõli öt szertáraj-
tót, valamint szertárat építettek az új autómen-
tõ-darunak. Röst János alpolgármester a fenn-
tartó önkormányzat képviseletében elmondta:

Krónika

február 24.



4

véleménye szerint is kiváló munkát végez az
állomány. Kiemelte azt is, hogy kiváló a kap-
csolat az önkormányzat és a tûzoltók között,
emberi és szakmai oldalról egyaránt.

TÁBLAAVATÁS
Dr. Márkus Mihály református püspök

avatta fel a Batthyány u. 16-os számú ház fa-
lára pénteken felkerült táblát. Az épület egy-
kor imaház és lelkészlakás volt. A kanizsai
missziós református egyházközség 1887-ben
alakult a Tapolcától Fiuméig és a stájer hatá-
rig terjedõ terület központjaként. Ezt az épü-
letet, a Somsich-házat 1893-ban vásárolták és
alakították át imaház és lelkészlakás céljára.
A ház 1934-ig, a mai református templom fel-
épüléséig szolgálta a hitéletet, erre emlékeztet
a tábla a helyi jelentõségû épület falán.

NYILVÁNTARTÁSBAN AZ SZDSZ-LISTA
Halász Gyula, az SZDSZ Megyei Egyeztetõ

Tanácsának tagja és Röst János, a párt megyei
alelnöke sajtótájékoztatón jelentette be: a Zala
Megyei Választási Bizottság nyilvántartásba
vette a párt Zala megyei listáját, és Kovács
Kálmán informatikai és hírközlési miniszter hi-
vatalosan is a 2. számú, nagykanizsai választó-
kerület országgyûlési képviselõ-jelöltje lett.
Röst János kifejtette: a „Miniszterek Zala me-
gyéért” – program keretében az SZDSZ négy
minisztere közül kettõ, Kovács Kálmán infor-
matikai és Persányi Miklós környezetvédelmi
miniszter is Zalában indul képviselõ-jelöltként.  

INGATLAN ÉRTÉKESÍTÉSRÕL
Újabb ingatlanértékesítésrõl tartott sajtótá-

jékoztatót a FIDESZ Magyar Polgári Szövet-
ség Nagykanizsai Csoportja. Dr. Kolonics Bá-
lint önkormányzati frakcióvezetõ elmondta,
még el sem csitult a Thúry laktanya értékesí-
tésének ügye, a szocialisták újabb ingatlan el-
adási botránnyal borzolják a nagykanizsaiak
kedélyét. Bizzer András, a Fidelitas helyi alel-
nöke elmondta, a napokban derült fény arra,
hogy a polgármester harmad-, negyed áron
adta el azt a Csónakázó-tó mellett fekvõ 2355
négyzetméteres területet, amelyet sokkal drá-
gábban is eladhatott volna. Dr. Kolonics Bá-
lint kiegészítette: a polgármester úr a tóhoz
közeli ingatlant a Pályázati Iroda vezetõjének
értékesítette 1 millió 200 ezer forintért. A FI-
DESZ értékbecslõje szerint a telek 4 millió
forint körüli forgalmi áron mozgott akkor,
amikor még nem volt tervben fejlesztés a
Csónakázó-tónál, azaz 1500-2000 forintos

négyzetméterenkénti áron. Az 509 forintos
négyzetméterenkénti eladási árat a közgyûlés
2004. augusztusában szavazta meg. 

NÓTÁS EST

Zsúfolásig telt meg a színházterem a Tüttõ
János Nótaklub idei mûsorán is a HSMK-ban.
A két részletben, valamivel több mint három-
órás mûsorban ismert és kevésbé ismert nóták
csendültek fel. A magyar nép nótakincsének
eme reprezentánsai méltán találtak kedvezõ
fogadtatásra a közönség körében. A helyi elõ-
adók mellett a város határain túlról érkezett
neves elõadómûvészek emelték még tovább a
sikeres kezdeményezés értékét.

KANIZSA ESTÉK

A XX-XXI. század megoldatlan problémái
legnagyobb részt erkölcsi-etikai kérdések. Az
életnek nem találunk olyan területét, ahol nem
ütközünk erkölcsi kérdésekbe, ennek ellenére
a hit- és erkölcstan oktatása hiányzik a felnö-
vekvõ generációk életébõl. Próbálkozások

ugyan vannak, de ezek messze nem elégítik ki
az igényeket – mondta többek között dr. Már-
kus Mihály, református püspök a Kanizsai Es-
ték sorozatában tartott elõadásában. 

ÁLDOZATOKRA EMLÉKEZTEK
A kommunizmus üldözöttjeire, áldozataira

emlékeztek a Halis István Városi Könyvtár-
ban. Rózsás János beszélt a másutt meg nem
említett áldozatokról, a történészek által nem
kellõ alapossággal körüljárt eseményekrõl, je-
lenségekrõl, azokról a sajátosságokról, ame-
lyekrõl ma még kevesen tudnak. 

MUNKANÉLKÜLISÉG
A FIDESZ sajtótájékoztatóján. Fertig Ist-

ván úgy vélte, végképp eljött a nyílt beszéd
ideje, mivel ma az a kérdés, hogy Göndör Ist-
ván és a szocialisták tisztában vannak-e a
Nagykanizsán kialakult drámai munkaerõ pia-
ci helyzettel? Fel kell tennünk tehát a kérdést
– vette át a szót dr. Csákai Iván, tudja-e Gön-
dör István, hogy: a kormányváltás óta közel
2000 fõvel, több mint 70 százalékkal nõtt vá-
rosunkban a munkanélküliség. A helyzet rom-
lását mutatja, hogy a 2000 fõs emelkedésbõl
836 fõt az elmúlt három hónapban „hozott”
össze a városvezetés. A szocialisták évi 500 új
munkahelyet ígértek a nagykanizsaiaknak, ami
azt jelenti, hogy mára 2000 fõvel kellett volna
csökkeni a munkanélküliségnek. 

FARSANGI BÁL AZ OLVASÓKÖRBEN
Farsangi bált rendeztek a Kiskanizsai Polgári

Krónika

Olvasóink szerkesztõségünkhöz intézett
kérdésére megkérdeztük dr. Horváth
György önkormányzati képviselõt, mikor
bontják le a Honvéd út 44. szám alatt lévõ
romos épületeket?
A képviselõ válaszában elmondta: a Dózsa
György út 115-117-es számú épületek
melletti régi épületsort a város felszámolja,
a lakókat az elmúlt év végén már
kiköltöztette. A területet a rendezési terv-
nek megfelelõen hasznosítják majd. A

romos épület azonban csábítja a gyerekeket bújócskázásra, a hajláktalanokat pedig arra, hogy
ide húzódjanak éjszkára. Az épület életveszélyes, ám az IKI sajnos nem tudja a terület
állandó õrzés-védelmét biztosítani. A környéken élõ felnõtteknek kell gondot fordítaniuk ar-
ra, hogy a gyerekek ne menjenek be az épületekbe. Ha kijön a jó idõ, elkezdik a bontást.

Hamarosan lebontják

február 25.
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Olvasókör tagjai. A batyus mulatság elején Er-
dõs Géza plébános köszöntötte a megjelenteket
és elmondta, menyire fontosnak tartja, hogy is-
mét élettel, szeretettel teljen meg ez a ház. Pél-
dabeszédként arról az emberrõl szólt, aki hét fi-
ának egy-egy vesszõt adott, s azt mondta nekik,
törjék el vesszeiket, s azok úgy tettek. Aztán a
megmaradt vesszõket kévébe kötötték, s utána
is megpróbálták eltörni, ám úgy senkinek sem
sikerült. A közösség ereje legyõzhetetlen, ezért
fontosak az ilyen és ehhez hasonló kezdemé-
nyezések, hangsúlyozta a plébános. Ezt követõ-
en Horváthné Polai Mária ismertette az évre
tervezett programokat, szó esett az olvasókör
terveirõl, majd a Zalagyöngye fellépésével
megkezdõdött a mulatság.

MIKLÓSFAI BORVERSENY
A Miklósfai Kertbarátkör megrendezte ha-

gyományos borversenyét a liszói és miklósfai
gazdák részére. A nevezett 75 bormintából fe-
hérboroknál 7 arany,18 ezüst,16 bronz és 16
oklevél minõsítésû lett. A vörösboroknál 2
arany, 3 ezüst, 8 bronz és 5 oklevél került ki-
osztásra. A dr. Bakonyi Károly vezette 11 fõs
zsûri Sajni József 2004-es Olaszrizlingjét, va-
lamint Meleg József Cabernet Sauvignon bo-
rát találta a legjobbnak. A legsikeresebb ver-

senyzõ a liszói Gerics József volt, aki a kö-
zönség vastapsa mellett vehette át mindhárom
nevezett boráért az aranyérmet! Az ered-
ményhirdetés elõtt a borbírálók ízelítõt kaptak
a répafõzõ verseny ezüst és közönségdíjas
szakácsának, dr. Kotnyek Istvánnénak étkei-
bõl, a babos répalevesbõl és áfonyás, almás
rétesbõl. A jó hangulatról ifj. Bellák Tibor
nagyszerû harmonikajátékával gondoskodott.

ROMA FARSANG
A Bogdán János Kisebbségi Közösségi

Házban rendeztek farsangi mulatságot a roma
fiatalok számára. A szombati buli a jelmezes

felvonulással kezdõdött, majd a táncé, a tom-
boláé, és a zsákbamacskáé volt a fõszerep. 

EGYESÜLETI KÖZGYÛLÉS
Évi rendes közgyûlését tartotta a Nagykani-

zsai Sportrepülõ Egyesület, ahol beszámoló
hangzott el az egyesület életérõl, történéseirõl,
a gazdasági helyzetrõl, a szakosztályok
életérõl. A közgyûlés második részében szó
esett az idei év terveirõl, programjairól is. Itt
lesz az UL nemzeti bajnokság egyik fordulója
júliusban, majd ezt követi a Dráva-Mura
Eurorégiós verseny, és augusztusban kerül sor
a technikai többtusára, amelyre nemzetközi
versenyzõket is várnak. A nyár utolsó hónapjá-
ban kerül sor a   vitorlázós versenyre.

CIVIL BÁL

A Honvéd Kaszinóban tartották a Civil Klub
által szervezett II. Civil Bált, melyen a szerve-
zõk nevében dr. Stepán Annamária köszöntöt-
te a résztvevõket. A hagyományteremtõ szán-
dékkal tavaly útjára indított farsangi bál ezúttal
is kulturális mûsorral vette kezdetét, majd az
ínyencfalatokban bõvelkedõ vacsorát követõen
a báli hangulat egészen hajnalig tartott.

SZOMBAT ESTI ROCK

A Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma
által támogatott rock klubba várták a fiatalokat a
HSMK-ba. A rock-kedvelõket elõzenekarként a
Radioaktív együttes szórakoztatta, majd az
Innocents lépett színpadra. 

KANIZSARU
Két sérültje van egy szombat délután Nagy-

kanizsán történt közlekedési balesetnek. A
város külterületén, a Camping úton a Vár út
irányából a 7 sz. fõút irányába közlekedett
egy nagykanizsai fiatalember Ford személy-
gépkocsival. Egy erõs jobbkanyarban feltehe-
tõen a helytelenül megválasztott sebessége
miatt a vizes úttesten az autó megcsúszott, át-
tért a szemközti sávba, s összeütközött egy

szembõl érkezõ Opellel. A baleset során az
Opel vezetõje 8 napon túl gyógyuló súlyos,
míg utasa 8 napon belül gyógyuló könnyû sé-
rülést szenvedett. Az ütközés következtében
az autókban 1-1 millió forint kár keletkezett. 

KANIZSARU
Négyen sérültek meg egy vasárnap, a 74-es

fõúton történt baleset során. Egy kanizsai
hölgy Toyota Corolla személygépkocsival
közlekedett a fõúton Nagykanizsa felõl Zala-
egerszeg irányába. Hahót és Bak között egy
balra ívelõ útszakaszon feltehetõen sebessége
helytelen megválasztása miatt a havas, latya-
kos úttesten elveszítette uralmát jármûve fe-
lett, átcsúszott a menetirány szerinti bal oldali
sávba, ahol összeütközött a vele szemben
közlekedõ Fiat Scudo teherautóval, majd az
árokba vágódott. A Toyota vezetõje és utasa
nyolc napon túl gyógyuló súlyos, míg a Fiat
vezetõje és utasa nyolc napon belül gyógyuló
könnyû sérülést szenvedett. A két autóban
összesen mintegy 2.8 millió forint kár kelet-
kezett a becslések szerint. A baleset körülmé-
nyeinek, s a felelõsség kérdésének pontos
tisztázására a Zalaegerszegi Rendõrkapitány-
ságon vizsgálatot indítottak.     

ÚTFELÚJÍTÁST, FELELÕSEN
Az elvégzett útfelújításokkal kapcsolatban

tartott sajtótájékoztatót a Teleki úton a Fidesz-
MPSZ képviseletében Marton István, a Pénz-
ügyi Bizottság külsõ tagja. Mint elmondta: má-
ra néhol eltûnt a felezõvonal, s az útegyenet-
lenségek is megmaradtak. Azt is leszögezte:
bízik abban, hogy az idei útfelújítási pénzek
nem lesznek felelõtlenül elköltve. Példaként
említette a Felsõtemplomot, amely mellett
„minden nap dolgoznak a kockaköveken, de
majdnem minden nap új lyuk is keletkezik”. 

SZÉCSI PÁL 
A HSMK Sztárok a pódiumon címû soro-

zatának programjaként a budapesti „Aranytíz
Teátrum” elõadásában az 1974-ben elhunyt
táncdalénekes, Szécsi Pál életérõl és szerel-
meirõl szóló zenés játékot láthatta a közönség
február 27-én. Szécsi Pál alakját Gergely Ró-
bert idézte meg, a további szerepeket Radó
Denise, Maronka Csilla, Borbáth Ottília és
Józsa Imre alakította.

február 26.

február 27.



Lang Barbaráról találkozónkig csak annyit
tudtam, hogy alig 28 évesen az egyik legna-
gyobb mûsorgyártó cég kereskedelmi igazgató-
ja. Öt percen belül lazábban beszélgettünk, mint
sok más hölgyismerõsömmel, akire rengeteg
formális maszkot préselt a rideg „office világ”:

– Bevallom, bennem lenne egy kis félsz, hi-
szen olyan országban élünk, ahol amint ki-
mondja az ember, hogy magasabb pozícióban
van, tüstént irigyei támadnak.

– Októberi osztálytalálkozónkra én is hason-
ló félelmekkel mentem el, de ott visszaigazolta
az élet, hogy nincs mit szégyellnem. Büszkék
voltak rám, ami hihetetlen jó érzés. Baráti kö-
römet én válogatom, nem pozíció és „kiki-
csodátismer” alapján, hanem az alapján, hogy
önmagunkat tudjuk adni egymás elõtt, miköz-
ben fesztelenül jól érezzük magunkat. Hogy nõ-
ként és fiatalon értem el magas pozíciót, nem
kirívó, nem én vagyok az egyetlen a szakmában.  

– A média világa beilleszthetõ álmaidba? 
– Ami az absztrakt sikerek mellõl nagyon

hiányzik, az a végtermék,  amit én készítettem
el. Nem nyugdíjas állás, mint az ilyen állások
általában, az élet rendje, hogy 3-5 év után át-
adod a „csatateret” másnak, aki ugyanitt bi-

zonyítani akar. Ezen idõ alatt megalapozod a
jövõd, s elindulhatsz a saját utadon. Két ilyen
irányom van: az írás és a gyémántcsiszolás.

– Elcsépelt kérdést: család vagy karrier?
– 11 évig éltem párkapcsolatban, most egye-

dül élek, és borzasztóan élvezem. Féltem tõle,
de most úgy gondolom, hozzá tartozik az élet-
hez, meg kell élni ilyen szakaszokat is. Nem
szeretnék választani a kettõ között, jelen pilla-
natban most a karrierre koncentrálok, nem
tudnék napi 12 óra munka mellett normális
családi hátteret kialakítani. A gyerekemet, ha
eljön az idõ, én szeretném nevelni. Persze az
embert nagyon könnyen elvakíthatja saját sike-
re és rohan, rohan, rég megelõzve önmagát és
nem veszi észre. Ezért én azokra bízom a kont-

rolt, akikben megbízom, s akiket szeretek:
egyetlen dolgot kértem a közvetlen környeze-
temtõl, ha legkisebb jelét is észreveszik annak,
hogy változom, s elmegyek egy másik irányba,
mint amit eddig képviseltem, abban a pillanat-
ban szóljanak és én másnap felállok a székbõl. 

– A harcos embert veszem ki szavaidból,
aki Castaneda szavai szerint a kihívást ka-
landnak tekinti, és benne akar lenni, míg a
passzív ember nyûgnek, és túl akar lenni rajta.

– Élvezem a mindennapos csatákat. A szakmán
belül lehetõségem van kiszélesíteni a cselekvési
szabadságomat, viszont a másik oldalon korlátoz-
va érzem magam, mert nem ülhetek fel a vonatra
egyik napról a másikra, s nem utazhatom el.  

– Elérkeztünk a „világotlátni” témakörhöz.
– Ami körülvesz,  sok energiát emészt fel,

minden pillanatban dönteni kell szerteágazó
kérdésekben. Ez egy idõ után telít, te magad
háttérbe kerülsz, nem tudsz megélni dolgokat,
csak felszínesen átrohanni rajtuk. Ezért van
szükség rá, hogy néha fele olyan sebességgel
járj a világban, mint elõtte. A Santiago de Com-
postela-i zarándokút még vár rám. Ott megis-
merhetjük magunkat, szembenézhetünk félelme-
inkkel, szorongásainkkal. S nem utolsósorban ez
sokkal nagyobb kihívás, mint a munka.

Markó András

6 A hét témája: A Nõ
Vajon mi teszi vonzóvá az egyen-

ruhát egy hölgy számára? S mi min-
den kell ahhoz, hogy valaki a gyen-
gébbnek nevezett nem képviselõje-
ként helyt tudjon állni a rend õrei
között? Errõl beszélgettünk Kocsis
Judit rendõr fõtörzsõrmesterrel:

– Miért döntött a rendõri hivatás
mellett?

– Már kislánykoromban vonzottak
az egyenruhák, szerettem volna én is kipróbálni, milyen belebújni. Je-
lentkeztem a rendõr-szakközépiskolába, ahova akkoriban sokszoros volt
a túljelentkezés. Szerencsére sikerült a felvételim és a kevés nõi jelent-
kezõ egyikeként Csopakon elvégeztem az iskolát. Budapestre kerültem,
majd hat évvel ezelõtt Nagykanizsára, a Közlekedési Osztályra.

– Mi a vonzó a járõri munkában?
– Szeretem, hogy nap, mint nap új emberekkel kerülök kapcsolatba,

mindig más és más szituációkkal, új helyzetekkel találom magam szem-
be. Szeretem a kihívásokat. Itt követelmény, hogy gyorsan, határozot-
tan tudjunk dönteni a kollégámmal az adott helyzetben.

– A tapasztalatai alapján a munkája során milyen elõnyök, esetleg
hátrányok érik a nõi rendõröket?

– Ami a járõrözést illeti, nincsenek rossz tapasztalataim, egyre inkább
elfogadják a férfiak a nõket ezen a területen. A munkahelyen az elvárások
talán kicsit magasabbak, mint a férfi kollégákkal szemben. A járõrözés
teljes embert kíván. Menni kell, bármilyen zord is az idõjárás, és helyt
kell állni akár öt-hat órán át egy-egy balesetnél, ha a helyzet úgy kívánja.

– Nem látok különbséget a férfi, nõi rendõr egyenruha között...
– Pedig létezik nõi egyenruha, de szoknyában nem lehet ezt a mun-

kát végezni. Így jobb híján marad a férfi szabású nadrág. Nem a külsõ-
ség a lényeg, a nõi mivoltunk a megjelenésünkben, a viselkedésünkben,
az intézkedésünkben kell, hogy megnyilvánuljon. (Sz.M.)

Kalányos Terézia – aki Magyar-
országon elsõként fordította le beás
nyelvre Jókai Mór: A cigánybáró
címû novelláját és jelenleg egy pé-
csi iskolában dolgozik mentor-ta-
nárként – nem kifejezetten híve a
nõnapnak. Mint fogalmaz: számára
nem hitelesek azok az ünnepek,
amelyeket csak azért tartunk meg,
mert elvárják tõlünk.

– Alapjában véve nem kedvelem azokat az ünnepeket, amelyeket
csak azért tartunk meg, mert elvárják tõlünk – mondta lapunk kérdésé-
re a pedagógus-fordító. – Én az év során többször is kapok a kedve-
semtõl virágot. Egyébként úgy látom: mióta a nõk kiharcolták maguk-
nak az egyenjogúságot, dolgoznak és tanulnak, autót vezetnek, és ne
adj’ Isten több pénzt visznek haza, mint a férfiak, egy kicsit eltolódtak
és összekeveredtek a szerepek.

– Hogyan maradhat egy nõ valóban nõ egy ilyen, a szerepeket ösz-
szezavaró korban?

– Szerintem ezt mindenkinek éreznie kell magában, egyfajta belsõ
igénnyé kell válnia, hogy valaki nõies maradjon. Legfõképp talán ne-
velés kérdése, s erre példaként említeném a cigány hagyományokat: a
cigány családokban rendkívül fontos szerepet töltött be az anya. Õ tar-
totta össze a családot, õ készítette fel a gyermekeket jövõbeni szere-
pükre: a lányokból anyát, a fiúkból apát nevelt. A lányokat a gyermek-
nevelésre és a gondoskodásra, a fiúkat pedig a családfenntartásra ta-
nította. Kifejezetten presztízskérdés volt férfias férfit és nõies nõt ne-
velni. Ma már ez nem érték, mindenki tanul, hajt a diploma után, s ha
egy nõ jót akar enni, akkor nem fõz, hanem elmegy az édesanyjához,
aki fõz neki, vagy beül egy étterembe. Csúnya kifejezés, de ez az igaz-
ság: nincs már idõ az igazi értékekre figyelni. Ezt kényszeríti ki ez a
kor – mondta Kalányos Terézia. (Horváth Attila)

Virág a kedvestõl Egyenruhában

Vár ránk az Út
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Szabó Zoltán: 
– Virágtermeléssel foglalkozunk,

de mégis mindig valamilyen virá-
got, rózsát vagy gerberát veszek a
feleségemnek. Mi mást is vehet-
nék? Sajnos, úgy tapasztalom,
hogy a férfiak egyre kevesebbet
fordítanak a nõnapra, évrõl-évre
több virágot kell visszavinnem. 

A hét témája: A Nõ

Ahogy az
utcán látják

Szûcs Rózsa, a VOKE Kodály Zol-
tán Mûvelõdési Házban mûködõ
Olajipari Természetbarát Egyesület
81 éves vezetõje, a természet szere-
tetét a családjából hozta magával. 
– Akkortájt gyermekkoromban az
iparosság minden vasárnap elment
valahová kirándulni. Mi gyerekek
eljátszadoztunk, a férfiak kártyáz-
tak, beszélgettek, a nõk a háztartás-
sal kapcsolatos témákat osztották

meg egymással. Iskolás koromban  mindig irigyeltem a fiúkat, mert ki-
rándulni mehettek a cserkész csapattal, a lányoknak otthon kellett ma-
radniuk. Az elsõ adandó alkalommal hozzáfogtam a szervezéshez és
1961 március 15-én megalakítottam 15 fõvel a DKG Természetbarát
Egyesületet, ami máig is mûködik. Létszámunk 65 fõ, minden vasárnap
kirándulunk, évenként 55-60 alkalommal járunk túrázni, akár több
napra is. Legutóbb a Mátrában voltunk. Csodálatos idõszakot fogtunk
ki, óarany színben fürdött a Mátra! Rendkívül egészséges ez a testmoz-
gás, a saját bõrömön tapasztalom. Bár 81 éves vagyok, a 20 kilométe-
res távolságot meg tudom tenni naponta, sõt akár ennél többet is!
Csodás élmény látni a gyönyörû természetet, annak ezer színét. 

– Hova utaznak legközelebb?
– Márciusban négy napra a kõszegi hegyekbe utazunk autóbusszal.

A kirándulásokon mindenki friss, mert a kinti ózondús levegõ gyorsan
regenerálja a szervezetet. Az utóbbi idõben magas vérnyomással küz-
dök, s amint kirándulni megyünk, nekem soha semmi bajom nincsen,
megszûnik minden gondom. Egy alkalommal Balatonalmádi környékén
jártunk, a hegyek között patak csörgedezett, s a partján annyi volt a
hóvirág, hogy kaszálni lehetett volna. Tovább sétáltunk, fölmentünk az
elõttünk lévõ kopasz dombra, ami tele volt fekete tavaszi kökörcsinnel.
Nagy boldogság volt, amikor megláttuk! A nyugdíjba vonuló ismerõse-
imnek mindig azt tanácsolom, jöjjenek mozogni, mert ha egy asszony
odahaza fõzöcskézik, az nem számít mozgásnak. (-bzs-)

Miha Tamásné a közelmúltban
vette át a Nagykanizsai Civil Klub
által alapított, Civil Értékekért díjat.
A közért, a közösségért tevékenyke-
dés példáját dédapja, nagyapja és
édesapja után saját maga is köve-
tendõ példának tartja. 

– Ismertem a dédapámat – akire
nagyon büszke volt mind a hét gyer-
meke –, õ alapította meg a kanizsai
tûzoltóságot. Amellett, hogy egy
szellemi irányító is volt a városban, sok családdal tartotta a kapcsola-
tot. A postatiszt nagypapával sokat meséltek a régi hangulatos összejö-
vetelekrõl. A II. Világháború után minden megszûnt, édesapámat,
Janda Károlyt elbocsátották munkahelyérõl, pedig vagyona sem volt.
Szakmai tekintélynek számító banktisztviselõ volt, 1945. elõtt bankigaz-
gatóként tevékenykedett. Késõbb könyvelõként utazgatott a környék fal-
vaiba egészen addig, amíg a nyomdába fel nem vették könyvelõnek. A
családunkban örökségnek számított, hogy nem csak a munkáját látja el
mindenki, hanem azon kívül a közösségért, a városért is tesz. 

– Hogyan alakult a pályafutása?
– 1960-ban vettek fel a pécsi tanárképzõbe, és összeházasodtunk

párommal, Miha Tamással. Pedagógusként a tananyag leadásán túl
megpróbáltunk az iskola javára plusz feladatokat is vállalni. Kulturá-
lis mûsorokat, ismeretterjesztõ elõadásokat szerveztünk. Tamás renge-
teg diákot vitt kirándulni, hogy megismerjék az országot. A gyermeke-
ink ebben nõttek fel, azt látták állandóan, hogy hozzánk mindig jön egy
tanítvány, aki verset mond fel vagy szöveget gyakorol. Nagy örömöt
leltünk ebben, és azt tapasztaltuk, nemcsak a gyerekeknek, hanem a
szüleiknek is örömet szerzünk. Szinte nem tudunk úgy elmenni egymás
mellett az utcán, hogy meg ne állnának, ne beszélgetnének velünk. Ér-
demes a közösségért tenni, mert jó mindenkinek! Egyrészt annak, aki
teszi, másrészt aki kapja ezeket az impulzusokat. A gyerekeink is ezt az
utat próbálják folytatni. (Bakonyi)

A második világháború vége táján Egyiptomban talált kopt apokrif iratok szerint a Szentháromság tago-
lása eredetileg nem a ma is használatos Atya – Fiú – Szentlélek volt, hanem az Atya és a Fiú mellett har-
madikként az Anya szerepelt, vagyis a kereszténység bölcsõjénél még az Anya, illetve a Nõ, vagy még
személytelenebbül: a nõi princípium olyan rangos alkotója volt az isteni hármasságnak, hogy méltán állha-
tott az Atya és a Fiú mellett. Arra is utal ez, hogy az Anyának nem csupán azokat a tulajdonságait vették
számításba a végül a Bibliából kiebrudalt apokrif iratok szerzõi, amelyek ma is érvényben vannak: tehát a
világrahozást, az óvást, a gondoskodást és a gondviselést, a bajok ösztönös elhárítását, hanem ezen felül az
ésszerûséget, a bölcsességet, azt hogy mentálisan is tudja képviselni a nem agressziós létezést. 

Egyesek szerint a Bibliából Pál apostol, a katolicizmus korabeli, keresztény ideológusa utasította ki a
nõi bölcsesség elvét, és hagyta meg az ápolás, a gondviselés, a kiszolgálás feladatkörét számára, talán
azért, mert az igencsak emlékeztetett az évezredekkel korábbi Szofia-kultuszra. Szophiának, lévén nõ, fõ
sajátossága a termékenység, valamint az, hogy síkra száll az emberért, miközben kapcsolatban van a koz-
mosszal, és ezáltal összeköttetést képez az emberiség és a világegyetem között. Azt ma is szinte minden-
ki egyöntetûen vallja, hogy a nõi princípium nem agresszív, nem káoszt elõidézõ, nem harcos értékrend.
Ám a világ történelmének Mária elõtti nagy nõalakja, Szophia emellett megtestesítõje volt a bölcsesség-
nek, az okosságnak, az eszességnek, a sikernek, a lelkierõnek, a tudásnak, a hozzáértésnek és a kézmû-
vességnek, vagyis az Örök Nõinek, mint életelvnek. Mindez egy férfiak uralta világban elfogadhatatlan.
Jacobus de Voragine azt írja róla a Legenda Aureá-ban, hogy ez a korai keresztény mártír a konstantiná-
polyi katedrális névadója. Három gyönyörû lánya volt, a 12 éves Pisztisz (Hit), a 10 éves Elpisz (Re-
mény) és a 9 éves Agapé (Szeretet). Szépségük miatt Hadrianus császár örökbe akarta fogadni õket. De
õk kereszténynek vallották magukat, és ekkor elkezdõdött a három gyermeklány rettenetes kínzása –
amibe bele is haltak és anyjuk is belehalt fájdalmába. (dukát)

Ezerszín-világ

A bölcs asszonytól a gondozónõig
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Országépítõ találkozójának keretében február 22-én Nagykanizsára lá-
togatott Orbán Viktor, a Fidesz-MPSZ elnöke, volt miniszterelnök. A po-
litikus bemutatta a Magyar Szolidaritás programjának lényeges pontjait,
amelybõl egy gondoskodó, az állampolgárokat a multinacionális vállala-
tokkal szemben védelmezõ állam képe rajzolódott ki. Orbán Viktor azt
mondta: az elmúlt másfél évtizedben Magyarországon vadkapitalizmus
alakult ki, amelynek az egyik legfontosabb eleme a spekuláció. 

– Az elmúlt tizenöt évben a tisztességgel elvégzett munka elveszítette
a becsületét. Ez a világ nem az a világ kedves barátaim, ahova a rend-
szerváltás elõtt el szerettünk volna jutni – mondta. – Ezért a szándéka-
ink szerint megteremtendõ Magyar Szolidaritás korszakának egyik leg-
fontosabb jellemzõje a tisztességes munka megbecsülése lesz, hogy
gyermekünknek majd azt mondhassuk: fiam, tanulj ki egy jó szakmát,
mert egy jó szakmával és tisztességes munkával Magyarországon meg-
élhetsz – mondta a pártelnök. Orbán Viktor hozzátette: – a mögöttünk
álló korszak másik fájdalmas tulajdonsága, hogy minden közszolgálta-
tásért többet fizettünk, mint amennyit az valójában ért. Kijelentette:
Magyarországon ma számos szolgáltatás ára magasabb, mint a ná-
lunk háromszor-négyszer többet keresõ országokban. 

– Felvetõdik a kérdés: tulajdonképpen piacgazdaság-e az, amiben
ma élünk? A valódi piacgazdaság egyik jellemzõje, hogy senki sem
kényszerítheti rá az akaratát a másik emberre; hiába akar valaki vala-
mit nekem eladni valamilyen áron, ha azon az áron én nem veszem azt
meg. És hiába akarom tõle olcsóbban megvenni, ha õ nem adja oda
annyiért. A nyugat-európai piacgazdaságnak ez a lényege. Valódi pi-
acgazdaságban tehát nem fordulhat elõ az, hogy valaki úgy emel árat,
hogy lehetõséget sem biztosít arra, hogy megvédjem az érdekeimet. Mi
van ma Magyarországon? Magyarországon monopóliumok alakultak
ki, amelyeknek ki vagyunk szolgáltatva. De ha nincs verseny, akkor ki-
re támaszkodhatunk? A demokráciára. Mert lehet, hogy õk a nagyok,
de mi vagyunk többen. De megvéd-e minket a demokrácia? Nem véd
meg, mert ezt a jogot, a védekezés jogát a demokrácia nevében a kor-
mánynak kellene gyakorolni. Hiszen ott, ahol nincsen verseny, a kor-
mánynak kell megmondania, hogy minek, mennyi legyen az ára; meny-

nyibe kerüljön a villamos áram, a postai szolgáltatás, a gáz. Az elmúlt
kilenc esztendõben a kormányok nem védték meg az embereket –
mondta Orbán Viktor, majd kijelentette: – a Magyar Szolidaritás
programjában meg kell teremteni egy új, modern, az állampolgárokat
a monopolhelyzetben lévõ szolgáltatóktól megvédõ piacgazdaságot.

A volt miniszterelnök dr. Matolcsy Györgyöt, a polgári kormány volt (és
ahogy hallottuk, leendõ) gazdasági miniszterét hívta segítségül a következõ
évek gazdasági stratégiájának ismertetéséhez, amelynek legfontosabb ele-
me, hogy meg kell szüntetni hazánk energiafüggését. Matolcsy György ki-
törési lehetõségként a bioüzemanyag jelentõségére hívta fel a figyelmet, to-
vábbá utalt a hazánk területe alatt rejtõzõ óriási geotermikus kincsre is.
Matolcsy leszögezte: van magyar energia, amit ki lehet, és ki kell aknázni.

Orbán Viktor a villamos energia ára kapcsán kijelentette: számítása-
ik szerint lehetséges annak tíz százalékos csökkentése, amely kor-
mányra kerülésük esetén már a nyáron megtörténhet. 

A pártelnök beszéde végén azt hangsúlyozta: Nagykanizsa nélkül
nem alakulhat Magyarországon polgári kormány. 

Horváth Attila 

A Közbeszerzési Bizottság február 21-i ülé-
sén döntött a 2006-os évre vonatkozó közérdekû
védekezési munkák elvégzésére tett árajánlat ki-
választásáról. Kiválasztották azt a vállalkozót,
aki már a parlagfû megjelenésekor el fogja vé-
gezni azokon az ingatlanokon a kényszerkaszá-
lást, ahol a tulajdonosok nem teszik meg. Dön-
töttek arról a pályázati kiírásról, ami a központi
orvosi ügyelet pályázati pénzbõl történõ megva-
lósítását szolgálná. A Bagolai soron lévõ Men-
tõállomás és a kórház felújított épülete közötti
helyiségeket újítanák fel még az elsõ félévben.
Döntöttek a 2006. évi támogatott útfelújítások
kapcsán a Kisfaludy, a Katona József és a Kór-
ház utca szakaszának teljes felújításáról. Kiírták
a pályázatot, a munkák elvégzésének határideje:
június 20. A Nagykanizsai termálturisztikai kon-
cepció kidolgozása céljából pályázatot írtak ki
megvalósíthatósági tanulmány elkészítésére.
Szóbeszéd tárgya Nagykanizsán, hogy melegvi-
zes források találhatók a környéken, megvalósít-
hatósági tanulmány azonban még nem született,
csak ötletek röppentek fel – összegezte Papp
Péter, a bizottság elnöke.

Folyamatosan dolgoznak az M7-es autópá-
lya építésén: aki a 74-es úton Palin felé autó-
zik, már láthatja a sztráda nyomvonalát is. E
napokban fõleg a szakasz közmûveinek kivál-
tása zajlik. Horváth István, a siófoki székhelyû
Kõolajvezeték-építõ Rt. építésvezetõje lapunk
érdeklõdésére elmondta, jelenleg az autópálya
nyomvonalába, illetve biztonsági övezetébe
esõ szénhidrogén-vezetékek cseréje, kiváltása
folyik. Három Kögáz-vezetékrõl és a MOL
nagynyomású vezetékérõl van szó, amelyek
közt van ezerháromszáz és háromezer-kettõ-
száz méteres szakasz is. A munkát november
elején megkezdték, s a teljes távot kisebb sza-
kaszokra osztva haladnak elõre. A legnagyobb
gondot a sok belvíz és a magas talajvíz-szint
okozza, a Lazsnaki-patak környéke például
teljesen víz alatt van. Ha a területrõl belátható
idõn belül nem folyik el a belvíz, akkor a ha-
táridõ tartása érdekében valamilyen speciális
megoldást kell kitalálniuk, hogy folytathassák
a munkát az érintett szakaszon.

Árkai András, a Betonút Rt. projektvezetõje

érdeklõdésünkre közölte: már építik a szakasz
mûtárgyait, folyik a betonozás. Terveik sze-
rint teljes kapacitással március közepétõl, vé-
gétõl tudnak dolgozni. A szakaszon épül egy
híd is, amelyre azért van szükség, mert a Za-
laegerszeget Nagykanizsával összekötõ 74-es
számú út a Lazsnaki-kastély közelében ke-
resztezi az M7-es autópályát. A sztrádának
azonban nem lehet szintbeli keresztezõdése,
ezért a 74-es utat egy hídon vezetik át az autó-
pálya felett. (Horváth Attila)

Orbán Viktor: Tizenöt év vadkapitalizmus

Cserélik a csöveket az autópálya alattA termálvíz jövõje
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Litter Nándor polgármester határozatok kihir-

detésével nyitotta meg a februári soros közgyû-
lést. A napirend elfogadása után Böröcz Zoltán
igazgatósági tag ismertette a Délzalai Víz- és
Csatornamû részvénytársaságában végzett tevé-
kenységét. Dr. Molnár József városi rendõrkapi-
tány a 2006-2008. közötti évek bûnmegelõzési
stratégiájában kiemelte, hogy a keleti városrészre
az eddigieknél nagyobb figyelmet fognak fordí-
tani. Bicsák Miklós azt jelezte, hogy egy körzeti
megbízottra Palin városrészben is szükség volna. 

Napirend elõtti felszólalásában Bicsák Mik-
lós a lakók kérésére tolmácsolta, hogy készül-
jön árok az Alkotmány utcát fenyegetõ csapa-
dékvíz elvezetésére. Dr. Horváth György a kör-
zetében történt feladat átcsoportosítás
anomáliáiról szólt. Röst János ismertette, hogy
az erdélyi árvízkárosultak részére 191 ezer fo-
rint gyûlt össze, ám a képviselõk közül nem
mindenki vállalta a támogatás e módját (más
formában fejezték ki szolidaritásukat – derült ki
az ezt követõ hozzászólásokból). Az összeg a
város 1 millió forintos támogatásával együtt
már el is jutott az érintettekhez. A bejelentés
politikai csörtét váltott ki. 

A munka a polgármesteri tájékoztatóval
folytatódott. Csordásné Láng Éva ennek kap-
csán ismertette a Thury szakközépiskola
olasz, erdélyi és horvát tanár-diák kapcsolatát.
Cserti Tibor felszólalása után nagy vita kere-
kedett a Csokonai mellszobor Vasember házi
homlokzatán való elhelyezésérõl. Polai József
a vásárcsarnok autóbuszos megközelítését
kérte immár sokadszor – újfent hiába, a Volán

vállalat elzárkózása miatt. Dr. Kolonics Bálint
a Kanizsa Vásáron megrendezendõ környe-
zetvédelmi konferencia témájáról érdeklõdött. 

A kérdések sorát dr. Kolonics Bálint a
hóeltakarítás gondjaival illetve egy közterületi
karbantartási vállalkozási szerzõdés magas díjá-
nak jelzésével indította. Dr. Csákai Iván a Kal-
már utcai buszvégállomás elhúzódó ügyérõl ér-
deklõdött újfent. Szányiné Kovács Mária a Bat-
thyány utca egyik háza egészségre is veszélyes
elhanyagolt környezetét említette. Nagy József
György a ligetvárosi szociális bérlakások állapo-
táról, a vízelvezetés megoldatlanságáról szólt.  

A következõ napirendben módosították a
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyûlése
2005. évi költségvetésérõl szóló, többször mó-
dosított 6/2005. (II. 21.) számú rendeletét. Elfo-
gadták a városi és városkörnyéki orvosi ügyelet
díjait. Rendeletet alkottak az önkormányzat va-
gyonáról, a vagyongazdálkodás szabályairól és
a tulajdonosi jogok gyakorlásáról. Ugyancsak
rendelet született az önkormányzati fenntartású
nevelési-oktatási intézményekben igénybevett
tanügyi szolgáltatásokért fizetendõ térítési díjak
és tandíjak megállapításának szabályairól. Mó-
dosították az Északkeleti városrész szabályozási
tervét és a helyi építési szabályzatáról szóló ren-
deletet. A szépkorúak – 85 év felettiek – támo-
gatásáról rendeletet alkottak, mely mintegy 500
fõt érint Nagykanizsán. Módosították a nyugdí-
jasok elhelyezésére épült bérlakások bérletérõl
szóló rendeletet illetve a szociális szolgáltatá-
sokról és a személyes gondoskodást nyújtó
gyermekjóléti ellátásokról szóló 10/2005.
(III.7.) számú rendeletet. A pénzbeli és termé-
szetbeni nyújtott szociális, valamint gyermekvé-
delmi ellátásokról szóló rendelet is megalkotás-
ra került. Módosították az önkormányzati bérla-
kásokról szóló, valamint az adóügyi feladatokat
ellátó köztisztviselõk anyagi érdekeltségérõl
szóló rendeletet. Javaslatot vitattak meg a város
2006-2010. közötti sportkoncepciójáról, majd a
szabadtéri szabadidõsport feltételeinek javításá-
ról esett szó pályázati forrás igénybevételével.
Elfogadták a Zsinagóga rekonstrukcióval kap-
csolatos tervet. Módosították a Közterület Fel-
ügyelet Szervezeti és Mûködési Szabályzatát
majd szünet következett. 

A Kertvárosi és a Vackor Óvoda, a
kiskanizsai és a Kõrösi Csoma Sándor Általá-
nos Iskola tevékenységérõl szóló napirenddel
foglalkozott ezt követõen a testület, majd mó-
dosították az Ingatlankezelési Intézmény Ala-
pító Okiratát, Szervezeti és Mûködési Sza-
bályzatát. Elfogadták a 2005. évi felújítási
címjegyzék teljesítésérõl szóló beszámolót
valamint a 2006. évi felújítási címjegyzéket.
Megvitatták a víziközmû vagyonának 2006.
évi beruházási, fejlesztési tervét. Módosítot-
ták a Fogyatékkal Élõk Integrált Intézménye
Alapító Okiratát. Javaslatot vitattak meg az
egységes szerkezetbe foglalt közoktatási fel-
adat-ellátási, intézményhálózat fejlesztési terv
és önkormányzati minõségirányítási program
felülvizsgálatára. Döntöttek a Kanizsa Uszoda
Kft. ügyvezetõi tisztségének pályázati kiírásá-
ról. Elfogadták a 2006. évi oktatási intézmé-
nyi felújítás engedély okiratát. Egyetértettek
abban, hogy kerüljön kiadásra a Nagykanizsa
Városi Monográfia III. kötete. Tájékoztatót
hallgattak meg az önkormányzat 2005. évi in-
gatlanértékesítésérõl. Megvitatták a per alatt
álló Király u. 31. sz. alatti 31/11. hrsz-ú ingat-
lan telekalakítása és közterületté nyilvánítása
ügyét. Döntöttek arról, hogy szerzõdést köt-
nek a Nagykanizsa közigazgatási területén
mûködõ önálló bírósági végrehajtókkal a köz-
igazgatási eljárások során felmerült pénzfize-
tési kötelezettségek behajtására.  A  FIDESZ
MPSZ nagykanizsai önkormányzati képvise-
lõcsoportjának önálló indítványt terjesztett be
a Thury Laktanya értékesítésével kapcsolatos
vizsgáló bizottság felállítására, melyet a kép-
viselõk elutasítottak.

A közgyûlés zárt ülésen megválasztotta a
Szavazatszámláló Bizottságok tagjait és pót-
tagjait, döntöttek kitüntetések és díjak adomá-
nyozásáról, meghallgatták a VIA Kanizsa
Kht. 2005. évi tevékenységérõl szóló elõzetes
mérlegbeszámolót. Fellebbezések elbírálásá-
val ért véget a közgyûlés. (Luif Ibolya)

NEM JAVASOLJÁK A VIZSGÁLÓBIZOTTSÁGOT
Február 22-én tárgyalta az Ügyrendi, Jogi és Közrendi Bizottság a Fidesz-frakció vizsgálóbi-

zottság létrehozásáról szóló indítványát, amely a Thury-laktanya területértékesítésének körül-
ményeit vizsgálná. Az öt hektáros terület eladásával kapcsolatban több kérdést fogalmazott
meg a képviselõcsoport. Álláspontjuk szerint az elsõ, 373 millió forintos ár gyanúsan alacsony
volt, ugyanis a szakértõk hatszázmillió forint körüli árat határoztak meg. Ezt követõen néhány
nap alatt 466 millió forintra emelte fel az önkormányzat a kikiáltási árat, amelyért el is kelt az
ingatlan. Ám akadt egy újabb jelentkezõ, aki ennél is többet, 550 milliót ígért a területért. A Fi-
desz képviselõi nem értik, hogy miért nem az utóbbinak értékesítették a laktanya öthektáros da-
rabját. Az ellenzéki frakció egy háromfõs vizsgálóbizottság megalakítását javasolta a helyzet
tisztázása érdekében. A nem tartotta tárgyalásra alkalmasnak a Fidesz-frakció javaslatát. 

EGY MILLIÁRD SORSA 
A Gazdasági és Városüzemeltetési Bi-

zottság február 21-i ülésén elfogadta a pa-
nelprogram eljárási rendjére vonatkozó
egyeztetett javaslatot, mely az egy milliárd
forintos közpénz szabályos felhasználást
garantálja. A bizottság megtárgyalta dr. Fo-
dor Csaba képviselõ ünnepi vásárok meg-
rendezésével kapcsolatos indítványát. Azt
kérték a képviselõtõl, augusztus 31-ig ké-
szítsen koncepciót a VIA Kanizsa Kht-val
közösen. Kérdezzék meg a kereskedõktõl,
van-e igény 15 darab faház elkészíttetésére.
A bizottság tagjai olyan árudákra gondoltak
a Deák téren, ahol az Adventhez, a Kará-
csony hangulatához kötõdõ tárgyakat lehet
vásárolni. A vásárt össze lehetne kapcsolni
találkozási, szórakozási lehetõségekkel,
árusítva forralt bort, gesztenyét. 

Közgyûlés 41 napirenddel

IGEN A ZSINAGÓGA FELÚJÍTÁSÁRA
A Pénzügyi Bizottság február 24-ei ülésén

egyetértett a Megújuló Örökségünk – Zsina-
góga rekonstrukció Nagykanizsán címû pá-
lyázat benyújtásával, melynek célja, a klasz-
szicista stílusban épült Zsinagóga országos
mûemléki védettséget élvezõ épületének fel-
újítása és Mûvészetek Házaként történõ hasz-
nosítása. Egyetértettek a pozitív elbírálás ese-
tén a legfeljebb 880 millió forint összköltségû
projekt megvalósításával. A pályázati összeg-
bõl 134 millió forint legyen a saját erõ, amit a
város költségvetésébõl kell biztosítani.  



10 Oktatás

G
Ö
N
D
Ö
R

ISTVÁN

Fizetett politikai hirdetés

A Kertvárosi és a Vackor Óvo-
da, a Kiskanizsai és a Kõrösi
Csoma Sándor Általános Isko-
la beszámolóját is megtárgyal-
ta az Oktatási, Kulturális, Ifjú-
sági és Sportbizottság legutób-
bi ülésén. A Kertvárosi Óvoda
beszámolójában elhangzott, az
intézménybõl hiányzik a torna-
szoba. Szmodics Józsefné a
mûvelõdési osztály munkatár-
sa hozzátette: várhatóan 2008-
ra elkészül a helyiség. A Vac-
kor Óvoda a fenntartó támoga-
tását kéri a gazdasági ügyinté-
zõ és a karbantartó foglalkoz-
tatási idejének növeléséhez. A
Kiskanizsai Általános Isko-
lában a következõ évek legna-
gyobb feladata a gyermeklét-
szám megtartása lesz. Váradi
Istvánné, a CKÖ elnökhelyet-
tese megköszönte Silló Zsolt
igazgatónak, hogy az iskola rá-
szoruló diákjait rendszeresen
elküldik a Hétvégi Kollégium-
ba. A Kõrösi Csoma Sándor
Általános Iskola beszámolója
kapcsán dr. Horváth György
kifejtette, a dokumentumból az
ragadta meg, hogy az iskola
arculata színes és összetett, s
úgy látja: az intézményben
megalapozott munka folyik. 

A Kanizsa és Környéke Gasztronómiai Egyesület
diákszekciójának legutóbbi programján a tányérdí-
szítési trendekrõl tartott elõadást a Thúry György
Szakképzõ Iskolában Farkas Bálint mesterszakács,
a 2004-es Erfurti Szakácsolimpia bronzérmes csapa-
tának vezetõje, az alsópáhoki Kolping Hotel kony-
hafõnöke. Mint mondta: ugyan a tálalásnak vannak
szabályai, de közben érvényesíthetõk az önálló ötle-
tek is. A tálalás egy munkafolyamat befejezése, ám
egyben valaminek a kezdete is. Rendkívül fontos,
hogy milyen a vendég elsõ benyomása az ételrõl, s
ebbõl fakadóan nem mindegy, hogyan tálalják fel az
ételt. Farkas Bálint azt mondta: a hétköznapi élet-
ben, az éttermekben és a versenyeken is egyaránt
fontos, hogy az étel esztétikus, mégis könnyen szer-
vírozható legyen. Az exkluzív éttermek többségé-
ben az angol, orosz, francia és svájci tálalási módok
közül az utóbbit alkalmazzák elõszeretettel, mert a
tálon minden ételfajta egymástól jól elkülönítve he-
lyezkedik el. Az elméleti elõadás a tankonyhában
gyakorlati bemutatóval folytatódott, ahol Mátyás
Tamás volt Farkas Bálint segítõje.

Horváth Attila

Tálalási trendek, trendi tálalás

Óvodák, iskolák
az OKISB elõtt

A Zsigmondy Vilmos és Széchenyi István Szakképzõ Iskola szerve-
zésében került sor a hagyományos Winkler Lajos Kémia Verseny dön-
tõjére a volt Vécsey-iskola épületében. Csõgörné Kenese Mária, a ké-
mia munkaközösség vezetõje, a verseny fõ szervezõje elmondta: a ver-
senyfelhívást eljuttatták a megye valamennyi középiskolájába. 

Húsz tanuló, tíz 11. és tíz 12. évfolyamos diák érkezett a versenyre a
megye minden részébõl; Zalaegerszegrõl, Lentibõl, Keszthelyrõl és per-
sze Nagykanizsa is képviseltette magát. A megmérettetés három fordulós
volt, elõször  számítási feladatokat, majd elméleti kérdéseket tartalmazó
feladatlapokat, teszteket kellett megoldaniuk a versenyzõknek, végül az
eredmények alapján rangsorolt tíz diák vehetett részt a záró laborfelada-
ton. A versenyzõk ismeretlen anyagokat kaptak, meg kellett határozniuk,
mi van a kémcsövekben, illetve sav-bázis kölcsönhatást is vizsgáltak.

A 11. és a 12. évfolyamosok korcsoportjában is a zalaegerszegi Zrí-
nyi Miklós Gimnázium diákjai remekeltek: a 11. évfolyamosok közt
elsõ lett Horváth Zoltán, a második helyen Gyöngy Anna, a harmadi-
kon pedig Husz Viktória végzett. A 12. évfolyamosok versenyét Mol-
nár Kristóf nyerte, második helyezést ért el Józsa Szabolcs, a képzelet-
beli dobogó harmadik fokára pedig Gulyás Gergõ állhatott fel.

Ifjú kémikusok versenye
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A HSMK földszinti galériájá-
ban összevont kiállítás tanúsítot-
ta, hogy a Kanizsa TV munkatár-
sainak körében „járványos szen-
vedély” ütötte fel fejét:

– Egy nehéz vizsgám elõtt kaptam
egy kabala-katicabogarat, melyrõl
késõbb kiderítettem, hogy német föl-
dön a néphit szerint ez szerencsét
hozó állat – mondta Belasics Kata –
Azóta tömegesen kerülnek hozzám,
könyv, légycsapó, hûtõmágnes sze-
repel a kollekcióban.

– A hûtõmágnes-gyûjtés prak-
tikus okból indult, nem bírtam el-
viselni a konyhámban a hûtõ
unalmas fehérségét  – nyilatkoz-
ta Vuk Anita. – Még nagyon az
elején vagyok, és annyira nem
vagyok fanatikus, mint a kollégá-
im, persze a környezetem számá-
ra  lassan kezdek beleérni a sze-
repbe; ha barátoknak ismerõsök-
nek ajándékvásárlás közben
eszébe jutok, vagy meg akarnak
lepni valamivel, biztos
hûtõmágnes lesz az.

– Régen kezdõdött a
gyufáscímke gyûjtés, még a tech-
nikum alatt, majd 15 évre félre
tettem – avat be a hobbijába
Donát Attila. – Most lángolt fel
újra. Ez a száz darab csak töre-
déke az egésznek, 20-30 éves da-
rabok is vannak itt.

– A gyufásdoboz-gyûjtõ szenve-
délyem még gimnáziumban kez-
dõdött el – mutatta be gyûjtemé-
nyét Kurta Gabriella. – Ahogy
mindenki megtudta rólam, hogy
ezeket gyûjtöm, belehelyeztek egy
szerepbe: mindenki ilyeneket ho-
zott ajándékba. A cukorpapír-
gyûjtés pár éves. Egyik sem öncé-
lú hobbi, az emlékeket idézi fel,
mert akárhol járok a világban, se-
hol sem hagyom ki, hogy ne sze-
rezzek be néhányat.

– Pedagógus családban nõvén
fel, beleszülettem a nyakkendõ-
kultúrába – ismerte el Bacskay
Zoltán. – Középsuli alatt sem le-
hetett akármibe öltözni. Amikor
beatzenészkedtem a hatvanas
években, a Shadows angol lord
stíljét követtük: nyakkendõ, ke-
ménykalap, stb. Késõbb kutató-
intézeti munkahelyemen is ál-
landóan nyakkendõben kellett
megjelenni. Mára közel 300 da-
rab gyûlt össze a pszichedelikus
szivárványszínû nyakkendõtõl
kezdve az óvszeres nyakkendõn
át a konzervatívabb darabokig.
Nem passzív gyûjtemény, napi
használatban forog. Megtehetem
azt a luxust, hogy egy hónapban
nem veszem fel kétszer ugyanazt
a darabot. 

Markó András

„Gyûjtõmánia” a városi tévénél

A kiskanizsai Móricz Zsigmond Mûvelõdési Ház vendége volt a
Borbély Mûhely, Borbély Mihály csapata. A Szabó Dániel zongoris-
ta, Horváth Balázs nagybõgõs, Baló István dobos és természetesen
a fúvós hangszereken játszó Borbély Mihály fellépésére a
PANKKK-program támogatásával zajló, Jazz Klub címû zenei
rendezvénysorozat keretében került sor.

Rendhagyó tárlatra hívta
közönségét Szelestei László
néprajzkutató a Halis Ist-
ván Városi Könyvtárban.
„A mindenséggel mérd ma-
gad” mûvelõdéstörténeti
elõadássorozat programja-
ként vetítettképes elõadá-
son mutatta be pásztormû-
vészetünk értékes tárgyait,
a Zalában fellelhetõ faragá-
sokat. A programot Rajnai
Miklós, Bánffy Miklós-dí-
jas bölcsész szervezte. 

Zalai pásztormûvészet
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Nagykanizsa Megyei Jogú Város alsó fokú oktatási-nevelési intéz-
ményeiben az óvodai és általános iskolai felvételre történõ jelentkezé-
seket 2006. március 6-7-én fogadjuk - mindkét napon 8-17 óráig.

A jelentkezés helye a kötelezõ felvételt biztosító vagy a szülõ által vá-
lasztott óvoda, illetve a kötelezõ felvételt biztosító vagy a szülõ által vá-
lasztott általános iskola. A jelentkezettek felvételérõl a férõhelyek, illetve
az indítandó elsõ osztályok számának ismeretében az intézmény vezetõje
dönt, melynek eredményérõl a szülõket 8 napon belül írásban értesíti.

Óvodai felvételre kell jelentkeznie minden gyermeknek, aki 2006.
május 31-ig betölti az ötödik életévét és még nem jár óvodába. Felvé-
telre jelentkezhet és felvételt nyerhet minden kisgyermek, aki 2006.
október 1-ig betölti a harmadik életévét. A jelentkezéshez szükséges ok-
mányok: a gyermek születési anyakönyvi kivonata, gyermekorvosi iga-
zolás, lakcímigazoláshoz személyi igazolvány, vagy lakcímkártya.

Általános iskolai felvételre kell jelentkeznie minden nagykanizsai
gyermeknek, aki 2006. május 31-ig betölti a hatodik életévét – azaz
2000. május 31. elõtt született – és elérte az iskolába lépéshez szüksé-
ges fejlettséget, amelyet az óvoda, illetve a Nevelési Tanácsadó szak-
véleménye igazol. Felvételre jelentkezhet – a szülõ kezdeményezése
alapján – minden 2000. május 31. és december 31. között született 6
éves gyermek, ha iskolaérettségét az óvoda, illetve a Nevelési Tanács-
adó igazolja. A jelentkezés választott helyszínén minden gyermek re-
gisztrálásra kerül, de felvettnek csak az a gyermek tekinthetõ, aki az
adott intézmény felvételi körzetében levõ, állandó lakcímmel rendelke-
zõ, nagykanizsai lakos. A szülõ által választott, nem kötelezõ felvételt
biztosító iskolába történõ felvételrõl a törvényi létszám alapján az is-
kola igazgatója dönt, amelyrõl a szülõket 8 napon belül írásban értesíti.

A jelentkezéshez szükséges dokumentumok: óvodai szakvélemény
eredeti példánya, gyermekorvosi igazolás, a gyermek születési anya-
könyvi kivonata, lakcím igazolására személyi igazolvány, vagy lak-
címkártya.

Óvodai és általános iskolai jelentkezések 

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

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

A pályázat beadásának határideje: 2006. április 14.

Kanizsai Antológia No.3

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala nyil-
vános versenytárgyaláson értékesíti az alábbi ingatlanait: 

– A 4343/6. hrsz-ú Nk-Palin beépítetlen területet 5.800.000 Ft
(bruttó) kikiáltási áron 2006.03.10-én 9:00 órakor.

– A 30053. hrsz-ú Nk-Miklósfa beépítetlen területet 300.000 Ft
(bruttó) 2006.03.10-én 9:30 órakor.

A versenytárgyalás helye: Nagykanizsa Megyei Jogú Város Pol-
gármesteri Hivatal 2.emelet 6. iroda (Nagykanizsa, Erzsébet tér 7.)

Érdeklõdni a Polgármesteri Hivatal Vagyongazdálkodási Irodáján
(Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. II. em. 6.) lehet. Tel: 93/500-724

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyûlése pályázatot hirdet
a Kanizsa Uszoda Szolgáltató Egyszemélyes Kft. ügyvezetõi tiszt-
ségének betöltésére

A Kft. feladata: A nagykanizsai önkormányzat tulajdonában lévõ
"B" fürdõ kapacitású uszoda és strandfürdõ (Nagykanizsa, Csen-
gery u. 49.) önálló üzemeltetése. 

Pályázati feltételek: magyar állampolgárság, büntetlen elõélet, fõ-
iskolai vagy egyetemi gépészmérnök, villamosmérnök, építõmérnök
vagy épületgépész mérnök iskolai végzettség, legalább ötéves szak-
mai gyakorlat. 

Vezetõi vagy szakirányú szakmai gyakorlat, illetve gazdasági
szakképesítés vagy gyakorlat, német vagy angol nyelvismeret, szá-
mítástechnikai ismeret elõnyt jelent. 

A pályázatnak tartalmaznia kell: a pályázatban elõírt iskolai vég-
zettséget tanúsító okirat másolatát, a szakmai (vezetõi) gyakorlat
igazolását, három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt, a
pályázó szakmai önéletrajzát, a Kft. vezetésére és a létesítmény fej-
lesztésére vonatkozó elképzeléseket.

A munkakör 2006. június 1. naptól tölthetõ be. 
Az ügyvezetõt a Közgyûlés 5 évre választja, a foglalkoztatás a

gazdasági társaságok vezetõ tisztségviselõire vonatkozó szabá-
lyok szerint történik. A pályázatokat Nagykanizsa Megyei Jogú
Város Polgármesteréhez (8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7.) kell
benyújtani.

A pályázat beérkezésének határideje: 2006. április 5. 12.00 óra.
A pályázatok elbírálásának módja: a határidõben beérkezett pá-

lyázatokat a Gazdasági és Városüzemeltetési Bizottság az érvénye-
sen pályázók meghallgatását követõen véleményezi, amelynek is-
meretében a Közgyûlés 2006. április 30-ig dönt.

A személyi bér és egyéb juttatások megállapítása a bizottság ja-
vaslatára az önkormányzati Javadalmazási Szabályzat alapján törté-
nik. (A pályázattal kapcsolatban bõvebb felvilágosítás kérhetõ Lit-
ter Nándor polgármestertõl a 93/500-702-es telefonszámon.)

Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a Népegészségügyi Program
keretében 2006. március és április hónapban a NAGYKANIZSÁN
élõ asszonyok szervezett emlõszûrése folytatódik.

A szûrõvizsgálatra mindazon 45-65 év közötti asszonyokat vár-
ják, akik a szûrõállomástól meghívó levelet kaptak. A szûrés helye:
Nagykanizsa MJV Kórháza Mammográfiás Labor Nagykanizsa
Szekeres J. u. 2-6. Tel: 93/ 502-000/2728

Március 06. (szerda, csütörtök, hétfõ) Dr. Horváth Ágnes. Már-
cius 06. és 07. és 08. (hétfõ, kedd, szerda) Dr. Hámori Zsolt. Már-
cius 08. (szerda) Dr. Csuka Sarolta. Március 09. és 13. és 14. és
16. (csütörtök, hétfõ, kedd, csütörtök) Dr. Dénes András. Március
16. és 20. és 21. (csütörtök, hétfõ, kedd) Dr. Gazdag Rózsa. Márci-
us 22. és 23. (szerda, csütörtök) Dr. Bacher Ilona. Március 27. és
28. és 29. és 30. (hétfõ, kedd, szerda, csütörtök) Dr. Zámodics Imre.
Március 30. és Április 03. és 04. (csütörtök, hétfõ, kedd) Dr. Pon-
grácz Katalin. Április 05. és 06. és 10 és 11. és 12. (szerda, csütör-
tök, hétfõ, kedd, szerda) Dr. Szakáll Erzsébet. Április 12. és 13. és
18. (szerda, csütörtök, kedd) Dr. Busznyák László. Április 18. és
19. (kedd, szerda) Dr. Hajdú Katalin.

Rendelési idõ: hétfõ, kedd, csütörtök: 13.30 – 16.00-ig, szerda:
8.00 – 16.00-ig.

Az érintettek számítsanak arra, hogy a háziorvos, a körzeti ápoló-
nõ vagy védõnõ személyesen felkeresheti õket. Kérjük Önöket,
hogy a torlódások elkerülése érdekében a meghívólevélben megje-
lölt idõpontokat szíveskedjenek betartani. 

Felmerülõ kérdéseikkel forduljanak az ÁNTSZ Zala Megyei Inté-
zete, Megyei Szûrési Koordinációs Osztályához. 

Elérhetõség: Zalaegerszeg, Göcseji u. 24. 
Telefonszám: 92/549-185 
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Március 88. sszerda

Március 99. ccsütörtök

Március 110. ppéntek

Március 66. hhétfõ

Március 55. vvasárnap

Március 44. sszombat

06:30 Krónika 06:53 Nyugati régió
07:20 Jelkép - katolikus 07:30 Krónika
07:40 K'arc - Szalai Mónika és Kárpáti
Sebestyén kiállítása, Négy vándor a tél,
a Gyõri Ütõegyüttes koncertje 08:20
Krónika 09:30 Grand Prix 10:30 Irány-
jelzõ 11:00 Pénzhalász 17:00 MESTER
- emberek 18:00 Európa pályaudvarai 3.
rész 18:30 Adjuk magunkat 18:40 Ün-
nepi vacsora - magyar film 20:00 A
díszfegyver kovács - portréfilm  20:30
HÍRHÁLÓ 21:00 Bencze show 21:30
Terminátor 33 1/3 23:30 Különjárat 

06:30 Ünnepi vacsora - magyar film
07:50 Séta az égen - természetfilm 08:10
Adjuk magunkat 08:20 Jelkép - Krisztus
Szeretete Egyház 08:30 Teleshop 09:30
Egészségmagazin 10:00 Nyitott Világ
10:30 Infománia 11:00 Pénzhalász 17:00
Csillagszem 18:00 Múltunk nyomában -
természetfilm 18:25 Adjuk magunkat
18:35 Barnie apró bosszúságai - francia
filmvígjáték 20:05 Sajt - válogatás 20:30
HÍRHÁLÓ 21:00 Maksavízió 21:30
Smaragdháború (12) - angol kalandfilm
23:30 Bencze show 

06:30Barnie apró bosszúságai - francia
filmvígjáték 08:00 Adjuk magunkat
08:05 Sajt - válogatás 17:00 MESTER-
emberek 18:00 Krónika 18:14 Mese
18:17 Jelkép - adventista 18:27 Hírösz-
szefoglaló 19:00 Krónika 19:14 Jövõ 7 -
Kampány 2006.: Csurka Istvánnal, Nõi
kosarasok 19:40 Adjuk magunkat 19:50
Krónika 20:01 Dombország 20:30 HÍR-
HÁLÓ 10.55 JOGALAP 21:00 Arany-
láncok - amerikai krimi 23:00 Gyógyulj
velünk! 23:30 Különjárat 

06:30 Krónika 06:52 Jövõ 7 ism. 07:19
Jelkép - adventista 07:30 Krónika 07:42
Dombország 08:08 Adjuk magunkat
08:19 Krónika 17:00 MESTER - embe-
rek 18:00 Krónika 18:13 Mese 18.18 Jel-
kép - katolikus 18:28 Hírösszefoglaló

19:00 Krónika 19:13 Házban ház körül -
Katonadolog, a Farsang farka, olaszriz-
ling 19:41 Adjuk magunkat 19:50 Króni-
ka 20:01 Jövõ 7 ism. 20:30 HÍRHÁLÓ
21:00 Célpont a múltban -  amerikai sci-
fi 23:00 Bence-show 23:30 Csillagszem 

06:30 Krónika 06:52 Házban ház körül
ism. 07:19 Jelkép - katolikus 07:30 Kró-
nika 07:42 Jövõ 7 ism. 08:10 Adjuk ma-
gunkat 08:20 Krónika 17:00 Egészség-
magazin 18:00 Krónika 18:14 Mese
18.17 Jelkép - evangélikus 18:27 Hír-
összefoglaló 19:00 Krónika 19:14 Jövõ 7
- Iskolai büfé, Kick boksz 19:40 Adjuk
magunkat 19:50 Krónika 20:01 Házban
ház körül - Katonadolog, a Farsang far-
ka, olaszrizling 20:30 HÍRHÁLÓ 20.55
JOGALAP 21:00 Vörös skorpió (16) -
amerikai akciófilm 23:00 Grand Prix  

06:30 Krónika 06:53 Jövõ 7 07:19 Jel-
kép 07:30 Krónika 07:42 Házban ház
körül ism. 08:08 Adjuk magunkat 08:19
Krónika 17:00 Biztonsági Zóna 18:00
Krónika 18:14 Mese 18:18 Jelkép 18:28
Hírösszefoglaló 19:00 Krónika 19:14
K'arc - Szécsi Pál emlékmûsor, Mátyás-
né Kovács Ildikó novellista, Oláh Lász-
ló kiállítása 19:40 Adjuk magunkat
19:50 Krónika 20:01 Jövõ 7 - Iskolai
büfé, Kick boksz 20:30 HÍRHÁLÓ
21:00 Végsõ elhatározás amerikai drá-
ma 23:00 Trendline magazin 23:30
MESTER

06:30 Krónika 06:53 K'arc ism. 07:19
Jelkép - református 07:30 Krónika
07:42 Jövõ 7 ism. 08:08 Adjuk magun-
kat 08:19 Krónika 17:00 Stílus 17:30
Nyugati régió 18:00 Krónika 18:14
Mese 18:18 Jelkép - katolikus 18:28
Hírösszefoglaló 19:00 Krónika 19:14
Dombország 19:40 Adjuk magunkat
19:50 Krónika 20:01 K'arc ism. 20:30
HÍRHÁLÓ 20.55 JOGALAP 21:00
Szabadtéri mulatságok (12) - amerikai
filmdráma 23:00 Maksavízió 23:30
Különjárat 

MÛMÛ SS OROR AA
Március 4 – Március 10

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

Nagykanizsa, TTeleki uu. 334.  ((az uudvarban)  TTel.: ((30) 99363-9923

Nyitva:  Hétfõ – Péntek: 9.00 – 17.00  szombat:  9.00 – 12.00

Teasütemények,  táblacsokoládék,  
desszertek nagy választékban!

Ballerina desszert 269 Ft
Toffefee 299 Ft
Cherry Queen desszert  399 Ft
Raffaelo T15 499 Ft

Belga kagylódesszert 699 Ft
Merci desszert 699 Ft
Lovely Day desszert 699 Ft
500 gr konyakmeggy 799 Ft

Állapotfelmérésre
jelentkezni: a helyszínen,

vagy (30) 9364-095

A MERIDIÁN
G Y Ó G Y Á -
SZATRÓL és
a NASA ál-
tal használt

BIOREZONANCIÁS (számító-
gépes) EGÉSZSÉG ÁLLAPOT-
FELMÉRÕ PROGRAMRÓL tart
elõadást 

CSANÁDI MÁRIA
TERMÉSZETGYÓGYÁSZ

2006. MÁRCIUS 10-ÉN
(PÉNTEKEN) 18 ÓRAKOR

a Halis István Városi 
Könyvtárban

A belépés díjtalan!

Az MSZP Nagykanizsai 
Szervezetének meghívására

Lendvai Ildikó 
MSZP frakcióvezetõ

lakossági fórumot tart 

2006. március 6-án 17.00 órakor 
a HEMO-ban.

Mindenkit tisztelettel és szeretettel várunk!
MSZP Nagykanizsai Szervezete

Fizetett politikai hirdetés

Festménykiállítás és -vásár
Nagykanizsa Halis István Városi Könyvtár (Kálvin tér 5.)

Március 7-én 10-18 óráig és 8-án 9-17 óráig

Ismert kortársIsmert kortárs
(Száz E., Csikós A., Mág T., Herpai Z., Macskássy I., Hornyik Z.,
Schéner M., Alföldi R., Siska Gy., Csáky L., Adilov A., Garabuczy

Á., Korbely I., Walter G., stb.)
és klasszikus magyar festés klasszikus magyar festõõk k 

alkotásait kínáljuk becsüsi garanciával, korrekt áron; 
részletfizetési lehetõséggel. Képcsarnokos és régi festményt, 

mûtárgyat vásárolunk, beszámítunk.

VISNYEI GALÉRIAVISNYEI GALÉRIA
20/980-7570, www.visnyei-galeria.hu

Túszdráma
Jeff Talley, túsz-tár-
gyaló volt a Los Ange-
les-i rendõrségen, de
visszavonult egy nyu-

galmas kisvárosba rendõrfõnöknek. Nyugal-
mát azonban megzavarja egy rejtélyes zsaro-
ló, aki a családját foglyul ejtve, olyasmire
kényszeríti, amit nem szeretne megtenni...

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

Nyitva:
minden nnap 99-221-iig

Boldog Nõnapot kívánunk!Boldog Nõnapot kívánunk!



SZOLGÁLTATÁS

VEGYES

BÉRLET

INGATLAN
Nk-án a belvárosban közel 700

négyzetméter telek, rajta bontható csa-
ládi házzal eladó! Társasház építésére
is alkalmas, 40 %-a beépíthetõ! Érd.:
30/227-3294, 30/448-6072 (5759K)

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

Kendlimajorban birtok házzal
eladó! Érd.: 20/519-5305, 30/641-
4780 (5802K)

Nk-tól 18 km-re 3 és fél szobás
családi ház eladó. Irányár: 5.900.000
Ft. Tel.: 70/381-9104 (5804K)

Eladó Nagyrécse-Gesztenye he-
gyen, 800 négyszögöl területen szõlõ-
birtok pincével. Villany van, víz meg-
oldható. Tel: 93/371-464 (5806K)

Nk-án 33 m2-es udvari lakás a
Csengery út 66. szám alatt eladó.
Irányár: 2,6 millió Ft. Érd.: 30/494-
7992 (5807K)

Tárház utcában családi ház el-
adó. Alku nélküli ár: 6,6 millió Ft
Érd.: 70/5224-541 (5812K)

Nk-án Platán sor 9-ben kétszo-
bás, 49 m2-es lakás eladó. Tel.:
20/961-0821, 30/989-6887 (5813K)

Nagyrécsén családi ház tulajdo-
nostól eladó. Érd.: 30/813-0000
(5814K)

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

Garázs kiadó vagy eladó a
Csengery út 33-ban. Érd.: 30/574-
8600 (5816K)

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

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

Nk-án 1,5 szobás lakás bútoro-
zottan kiadó. Érd.: 30/272-1715,
30/457-6940 (5808K)

Keleti városrészben egyszobás,
bútorozott, központi fûtéses lakás
kiadó. Kaució szükséges! Tel.:
30/514-5222, 30/576-0258 az esti
órákban. (5817K)

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

Telstar MP3-lejátszó, mely
egyben 128 MB-os USB drive +
digitális diktafon + FM rádió funk-
ciókkal is rendelkezik, sztereo fej-

hallgatóval eladó 7000 Ft-ért. Érd.:
30/9932-534 (5792K)

170 literes prés újszerû állapot-
ban eladó. Érd.: 30-448-6072
(5788K)

Kondigép, csocsóasztal eladó.
Érd.: 30/813-0000 (5809K)

Lucfenyõ gallyat vásárolok,
tisztítást is vállalok! Tel.: 30/542-
8757 (5810K)

KFO4, 5LE, BRIDGES moto-
ros kapálógép járókerékkel, eké-

vel, fûnyó adapterrel, új állapotban
eladó. Érd.: 30/813-0000(5819K)

Az Ön számára értéktelen vashul-
ladékot, forgalomból kivont gépjár-
mûvét készpénzért átveszem! Lakó-
kocsik is érdekelnek. Ugyanitt hasz-
nált autóalkatrészek 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. Nagy-
kanizsa, Ady Endre u. 65. Tel.:

06-93-333-449, 06-70-511-7863
(5641K)

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

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

Német, orosz, magyar nyelv ok-
tatását kezdõtõl a nyelvvizsgára
felkészítésig, rugalmas idõbeosz-
tásban vállalom. Érd.: 20/2065-
077 (5811K)

14
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15Sport

A múlthét végén, szombaton
rendezték meg a Kötélugró Ma-
gyar Bajnokságot, ahol minden
korcsoport versenyzési lehetõsé-
get kapott a serdülõktõl egészen a
felnõttekig. A  megmérettetés a
junioroknál és a felnõtteknél az el-
sõ válogatóverseny volt a kanadai
világbajnokság és a svédországi
Európa Bajnokság elõtt – tudtuk
meg Vágó Dianától, a Szan-Dia
Fitnes Center edzõjétõl. A váloga-
tóverseny a Szan-Diásoknak a
Hárs Gergõ miatt volt elsõsorban
érdekes, hiszen egy sikeres diák-
olimpiai szerepléssel ez elegendõ
lehet a kanadai Világbajnokságra. 

– Gergõ nagyon jól szerepelt,
hiszen a juniorok versenyében el-
sõ helyezést ért el, harminc má-
sodperc alatt hetvenhetet futott, a
háromperces futásban három-
százhatvanat, és ami igazából jól
sikerült, az a tripla volt. Mint ál-
talában, a szabadon választott
gyakorlata most is nagyon jól si-
került – mondja az edzõ.  

– Hogyan szerepeltek
a többiek?
– A gyermekverseny-
ben három indulónk
volt. A gyerekeknél
volt félperces futás,
duplázás és a gyakor-
lat képezte a verseny
programját. A futás és
a duplázás után na-
gyon jól álltak a gyere-

keink, a szabadon választott gya-
korlat elõtt már második helyen állt
Felsõ Brigitta, harmadik helyen
Várszegi Zsófia és ötödik volt Hor-
vát Barbara. Nem csalódtunk, hi-
szen összetettben Várszegi Zsófia
második lett, Horváth Barbara ne-
gyedik, és Felsõ Brigitta a hetedik.
Azt még szeretném hozzátenni, hogy
Brigitta egyébként az egész mezõny
legfiatalabb versenyzõje volt, és így
ért el ilyen jó eredményt. 

– Kik indultak a serdülõ me-
zõnyben?

– A serdülõk mezõnyében a lá-
nyok közül Magyar Dóri, a fiúk
között pedig Szakáll Péter képvi-
selte a Centert. Dóri összetettben
kilencedik lett, ami nagyon jó
eredménynek számít. Péter elsõ
lett, de eredményeivel, pontszá-
mával a nagyon sûrû lányme-
zõnyben is második lett volna. Az
ifiknél Hetési Violetta a második
triplánál elakadt, így csak tizedik
lett, bár nagyon szépen dolgozott. 

D.É.

Kötélugró Magyar Bajnokság

A városban szóbeszéd tárgya lett a Kanizsai
Vadmacskák SE NB-I A-s csapatának támo-
gatása, s az egyes médiumokban megjelent
írások azt sugallják: a klub komoly, több
tízmilliós támogatást kap az önkormányzattól.
Szentes László, az egyesület elnöke azt állítja:
a feltételezésekbõl semmi nem igaz. 

– Kosárlabdacsapatunk átalakult, s habár
2006-ban is Kanizsa DKK néven fut, ám a
valóságban Kanizsai Vadmacskák SE néven
egy teljesen önálló egyesületet hoztunk létre –
magyarázta Szentes László, a Kanizsai Vad-
macskák SE elnöke. – A régi KDKK-ban a
szakosztályvezetõ szerepét töltöm be, e csapat
biztosítja jelenleg az utánpótlást. A változ-
tatásra azért volt szükség, mert a KDKK, a
Diák Kosárlabda Klub egyfajta utánpótlás-
bázis, nem csupán egyetlen csapatról szól,
hiszen több, öt-hat korosztályos csapatunk

van; az elsõ osztály azonban már a profi liga,
fizetett játékosokkal. 2006. januártól tehát
ennek az alakulatnak a hivatalos neve Kani-
zsai Vadmacskák Sportegyesület. E klubbal
kapcsolatban félrevezetõ hírek kaptak
szárnyra a városban és különbözõ
sajtóorgánumokban, melyek szerint minket a
város több tízmillió forinttal támogat és így
százmilliós a költségvetésünk. Én nagyon
szeretném, ha ennyi lenne, azonban azt kell
mondanom, hogy a 2005-2006 évi teljes költ-
ségvetésünk körülbelül tizenkilencmillió forint.
Ez a pénz az NB I-es csapatunk teljes költ-
ségkerete, sõt, ebbõl kell finanszíroznunk az
utánpótlás-együttesünk mûködését is. Csak az
összehasonlítás végett: az egerszegi csapat
nyolcvanötmillió forintból gazdálkodik, a
legjobbak pedig kétszáz-háromszázmillióból.
Tehát messze nincsenek olyan lehetõségeink,

mint amilyeneket a szóbeszéd feltételez, s azt
is megjegyezném, hogy a város önkormányza-
ta egy forinttal sem támogatja a profi csa-
patunkat. A város hétmillió forintot ad a
Kanizsa Diák Kosárlabda Klub éves költ-
ségvetéséhez, ahol öt-hat korosztályos csapat
és négy edzõ dolgozik. Mi innen tíz-tizenkét
játékost hozunk át a profi csapatba, de gaz-
daságilag semmi közünk nincs hozzá. Az NB I-
es csapat közel húszmillió forintos költ-
ségvetését szponzorok támogatásai biztosítják
– mondta Szentes László, aki kijelentette azt
is: meglehetõsen kínos szituációkat teremt,
amikor a mendemondára alapozva sportvezetõ
kollégái némi malíciával megjegyzik: „Kön-
nyû nektek, ti tíz-, húsz-, százmillióból
gazdálkodtok”. Erre az egyesületi elnök
csupán annyit mond: nem is lenne rossz… 

Horváth Attila

Vadmacskák: 
Nincs százmilliós önkormányzati támogatás

A Zala Megyei Ifjúsági Teremlabdarúgó Bajnokságon a
Kiskanizsai Sáskák csapata a III. helyezést érte el.

Vereség szoros meccsen
MAFC - Kanizsa KK  89 –  84  (22 - 24; 18 - 18; 35 - 21; 14 - 21)

Vezette:   Jakab L., Mocsai L. Kanizsa KK: Ács Péter 16/6,  Sági Pé-
ter 22/12; Zsámár Krisztián 11, Millei Attila 8, Beck Attila 4, Csere:
Murvai Dániel 12, Becze Barnabás 2, Kiss Viktor, Babócsay Péter 9/3

A tabella második helyén álló budapesti csapat otthonában jól kez-
dett a vendég kanizsai gárda és nagy küzdelem folyt a pályán minden
pontért. Két alkalommal is lehetõség lett volna az egyenlítésre ám
mindkétszer hibáztak a vendégjátékosok és a 21 pontig jutó Debrõi há-
rom pontos kosarával kialakult a végeredmény.

Légfegyveres Farsang Kupa 
2006. február 19-én rendezte Zalaegerszeg a felújított légfegyveres

lõtéren a FARSANG KUPÁT, melyen a Nagykanizsai Polgári
Sportlövész Egylet versenyzõi is indultak. A kupa ugyan Zalaegersze-
gen is maradt, a kanizsaiak is jó néhány számban a dobogóra állhattak. 

Eredmények: Nyíltirányzékú légpuska (20 lövés):  I. Horváth Károly
186, 4. Obermaier Nándor 181, és 6. Szobolics János PSLE 176
találattal. A nõknél I. Soós Edit 177 találat. Zártirányzékú légpuska
kategóriában (40 lövés): I. Racskó Tímea 277 pontos lövés. Légpisz-
toly-ban (20 lövés): III. Soós Edit 137, 5. Sinkovics Róbert 184 találat.
Légpisztoly (60 lövés): 5. Sinkovics Róbert 530 pontos lövéssel.



OM reg. szám: 20–0129–04

8800 Nagykanizsa, Kinizsi út 2/a. 
Tel.: 93/326–413, Mobil: 30/400–5253

E–mail: info@dialognk.hu
Honlap: www.dialognk.hu

FIGYELEM!FIGYELEM!
A DIALÓG NYELVSTÚDIÓ

NÉMET
– ÁLLAMI és EU-s 

bizonyítványt is nyújtó –  
NYELVVIZSGÁT SZERVEZ

A VIZSGA  IDÕPONTJA: 

2006. április 01.
JELENTKEZÉS: március 03-ig

SIKERESSÉGI ARÁNY: 91%
30% VIZSGADÍJ VISSZATÉRÍTÉS!

HEVESI SÁNDOR MÛVELÕDÉSI KÖZPONTHEVESI SÁNDOR MÛVELÕDÉSI KÖZPONT
Széchenyi tér 5 – 9. Tel.:  311– 468, 

e-mail: nk.hsmk@chello.hu Jegyárusítás: 14 – 18 óráig

Március 11. 15 óra
A FESZTIVÁLT MEGNYITJA

Litter Nándor polgármester

A SZERETET SZÍNEI 
FOLTVARRÓ KIÁLLÍTÁS

– a nyugat-dunántúli régió 
foltvarró csoportjainak részvételével

Március 11. 19 óra 
Felsõvárosi Templom

KOLLONAY ZOLTÁN: ÖZÖNVÍZ
Orgona és szintetikus koncertfantázia 

a Biblia nyomán. 
Belépõdíj: 800 Ft

Március 13. 19 óra
OPERETT GÁLA

Fellépnek: Kállai Bori, Vásári Mónika,
Berkes János, Bozsó József, Gerdesits 

Ferenc, John Andreas és Maros Gábor 
Belépõdíj: 1500 és 1300 Ft

Március 17. 19 óra
A BIG BAND CAKOVEC 

és a KANIZSA BIG BAND 
MÛSORA

Belépõdíj: 500 Ft

Március 21. 19 óra
JÉZUS KRISZTUS SZUPERSZTÁR

Rockopera  a Sziget Színház elõadása
Belépõdíj: 1200 és 1000 Ft

Március 23. 18 óra 
Képzõmûvészetek Háza

CALCUTTA TRIÓ HANGVERSENYE
Belépõdíj: 500 Ft

Április 7.16.30 óra
FENYVES MÁRK 

VIZUÁLIS MÛVÉSZ 
KIÁLLÍTÁSA

Megnyitja: Ambrus Márta  keramikus mûvész

Április 4. 19 óra
ZORÁN KONCERT

Sipeki Zoltán – gitár
Orosz Zoltán – harmonika

Kovács Péter Kovax – billentyûs 
hangszerek

Horváth Kornél – ütõhangszerek
Lattmann Béla – basszusgitár

Gyenge Lajos – dob
Óvári Éva – vokál, ütõhangszerek

Kabelács Rita – vokál, ütõhangszerek
Belépõdíj: 2900 Ft

Április 5. 11 és 14 óra
ARANY JÁNOS: TOLDI

A budapesti Nevesincs Színház elõadása
Belépõdíj: 400 Ft

Április 11. 19 óra
A KÖLTÉSZET ÜNNEPE

AZ ARS RENATA EGYÜTTES 
ÉS ZÁDORI MÁRIA

Liszt- díjas, Kiváló Mûvész mûsora
Belépõdíj: 700 Ft

INFORMÁCIÓ ÉS JEGYÁRUSÍTÁS: 
Telefon: 93/311-468.

E-mail: nk.hsmk@chello.hu

Tisztelettel és barátsággal hívom 
és várom a város és a kistérség 

mûvészetszeretõ közönségét tavasz-
köszöntõ rendezvénysorozatunkra

Papp Ferenc


