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GYERMEKEINKÉRT
Múlt pénteken került sor a Családok Átmeneti
Otthona gyermekei részére kialakított játszótér és
játszószoba ünnepélyes átadására. Az avató ünnepséget az intézmény vezetõje, Körmendi Viktória
nyitotta meg, majd Dominik Árpád köszöntötte a
kicsiket gyermekdalokkal. Antal Istvánné, az intézmény mûködtetésérõl gondoskodó Magyar Vöröskereszt Nagykanizsai Városi Szervezetének titkára mondott ünnepi beszédet. A 2001. óta mûködõ otthon eddig 54 családnak nyújtott segítséget.
Az intézmény falai között jelenleg 10 család, összesen 41 fõ él, közülük 27-en gyerekek. Az EU-s követelményeknek megfelelõen kialakított játszópark és játszószoba a Többcélú Kistérségi Társulás által benyújtott pályázatnak köszönhetõen
készült el. Az elnyert hatmillió forint mellé a Vöröskereszt megyei szervezete is felajánlott másfél
millió forintot, így épült meg egy hatfõs lakószoba
is. Tatarozták az épület külsejét, térkövet raktak
le, parkolóhelyek készültek.
Az ünnepi mûsorról az otthonban élõ gyermekek gondoskodtak, majd dr. Tõke Alajos, a Zala
Megyei Gyámhivatal vezetõje mondott köszöntõt.
A gyerekek a gyermeknap tiszteletére az ünnepség
elõtti napokban gyermekkirályt választottak maguk közül. Õt Orsós Attila személyében Simánné
Mile Éva, a Polgármesteri Hivatal Szociális Osztályának vezetõje „koronázta meg”. A Többcélú
Kistérségi Társulás képviseletében Kámán Péter, a
társulás elnökségi tagja szólt a részvevõkhöz,
majd átvágták a nemzeti színû szalagot.

A Nemzetközi Demokratikus Nõszövetség 1949. novemberi
határozata alapján 1950-tõl ünnepli a világ május utolsó vasránapján a gyermekeket, az idén éppen 55 éves az ünnep. A polgármesteri hivatal szervezésében egész napos program keretében várták vasárnap a kicsiket a Thúry térre. A délelõtt tízkor
kezdõdött színes program-kavalkád számos érdekes meglepetést tartogatott. A Pipitér Óvoda megnyitója után a Hevesi iskola kötélugrói és aerobic-osai szórakoztatták a közönséget, majd
a határõrség jármûbemutatóján ismerkedhettek a gyerekek a
különbözõ eszközökkel, fegyverekkel. Volt bábelõadás, lufit
hajtogatott egy bohóc, a téren elhelyezett sátrakban számos különleges program, kézmûves foglalkozás várta az iskolai mûvelõdésszervezõk jóvoltából a gyerekeket. Volt gólyalábas bemutató, ollóvágta, aszfaltrajz-verseny, játékos sorverseny, lovagi
torna. A jó hangulatról gondoskodtak az Igricek, és a kanizsai
iskolák tánccsoportjai is. A Gyermekvarázs Alapítvány jóvoltából egész nap nyitva volt a játszóház, óriáscsúszdázhatott bárki,
s ha a meleg ellenére kedve volt hozzá, még festékbõl készített
álarcot is ölthetett.

Tájékoztatjuk Kedves Olvasóinkat, hogy az elmúlt
évhez hasonlóan, a nyári idõszakban
(június 2-tõl szeptember 1-ig) lapunk kéthetente
jelenik meg az alábbi idõpontokban:
június 16., június 30., július 14., július 28.,
augusztus 11., augusztus 25., szeptember 1.
A KANIZSA DÉL-ZALAI HETILAP JÁR ÖNNEK!
KERESSE A POSTALÁDÁJÁBAN!
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MÁJUS 25.
GYERMEKNAP AZ OVIBAN
Gyermeknapi vigasságoknak
adott otthont a bajcsai óvoda. A
közelgõ gyermeknap örömére a
Móricz Zsigmond Mûvelõdési
Ház munkatárainak közremûködésével vidám program zajlott a
kisdedóvóban. Godinek Ibolya az
üvegfestés titkaiba vezette be a
kicsiket, Tóth István tánclépéseket tanított, mag Farkas Tibor gitárjával és gyermekdalokkal varázsolta feledhetetlenné e napot.

MÁJUS 26.
VÁROSUNK 2020-BAN
A nagykanizsai Civil Klub már
korábban meghirdetett rajzpályázatának ünnepélyes eredményhirdetésére a Halis István Városi
Könyvtárban került sor. A „Milyennek álmodom Nagykanizsát
2020-ra” címet viselõ pályázatra
beküldött legjobb alkotásokból
kiállítás nyílt a helyszínen.

MÁJUS 27.
PALINI GYERMEKNAP
Pénteken délután kezdõdött a
Palini Általános Iskola diákjai
számára szervezett gyermeknapi
program. A vidámparkban volt
ugrálóvár,
csúszda,
lehetett
íjászkodni, gólyalábazni és horgászni is. A szépségfarmon arcfestés és fodrászat várta a diákokat, a kézmûvesudvarban agyagozás, gyöngyfûzés, üvegfestés
és szalvétakép készítés színesítette a programot.
BULI
A Flash együttes volt a sztárvendége a Havanna Klubban
megrendezett bulinak, amelyre
elsõsorban a fiatalabb korosztály
képviselõit várták.

MÁJUS 28.
NYÍLT NAP
Szombaton délelõtt Nyílt Napot tartottak a Halis István Városi
Könyvtárban. A 9-13 óráig tartó
ª
ª
ª

programban a pályaválasztási tanácsadó várta az érdeklõdõket,
akik a könyvtár programjairól is
informálódhattak.
ZÁRÓVIZSGA
A Cserháti Sándor Szakközépiskolában tíz órától felnõttképzésben részt vett hallgatók számítógép-kezelõi záróvizsgájára került
sor, tudtuk meg Johanidesz Istvántól, az iskola igazgatójától.
PAPSZENTELÉS
A Felsõvárosi Templomban
Balázs Béla, a Kaposvári Egyházmegye püspöke szentmise keretében szentelte pappá a soproni
Szalai Tamást és a miklósfai Németh Józsefet. Vasárnap Németh
József a miklósfai templomban
celebrálta élete elsõ szentmiséjét.
TARKA-BARKA NAP
Színes gyermeknapi programokkal várták a HSMK szervezõi a kicsiket a vasárnapi gyermeknap kapcsán. A szokásos tarkabarkás kézmûves foglalkozások mellett számos érdekes program is várta a tikkasztó meleg ellenére odalátogató érdeklõdõket.
ZENÉS ESTÉK
A Zenés Esték kiskastélyi sorozatában ezúttal a Szivárvány
Énekegyüttes új mûsorát hallgathatták meg az érdeklõdõk. A felcsendülõ darabok ezúttal a lélekhez üzentek. Súlyos, nehéz darabok szólaltak meg ezen az estén,
inkább a komoly mûfajt is kedvelõ közönség kedvére, s adtak nem
feledhetõ zenei élményt.

ILLEGÁLIS LERAKÓK
Az elmúlt napokban megkezdõdött az illegális hulladéklerakók felszámolása. Az idén az önkormányzat másfél millió forintot
biztosított erre a célra, amely
becslések szerint 4-5 nagyobb telep felszámolására elegendõ. A
munkálatok során már megtisztították az Ipari Park mögötti, fõként építési törmelékkel szennyezett területet, ezt követõen a
kiskanizsai városrészben dolgoznak majd a közterület-felügyelet
munkatársai. Az akció során a
múlt hét közepéig közel háromszáz köbméter hulladék került
összegyûjtésre, amelyet a bagolai
lerakóra szállítottak.
ÓZ, A NAGY VARÁZSLÓ
Óz, a nagy varázsló címmel, a
zalaegerszegi Hevesi Sándor Színház elõadásában, zenés mesejáték
várta a legkisebbeket a HSMK által szervezett gyermekszínház bérletes elõadásainak sorában.

MÁJUS 31.
KASZÁLÁS
Megkezdõdött a magánkézben
lévõ területek kaszálásának ellenõrzése, amelynek célja részben a

területek rendezettségének elérése, másrészt a közegészségügyi
szempontból káros növények elszaporodásának megakadályozása. A közterület felügyelet közmunkások bevonásával gondoskodik az önkormányzati tulajdonban lévõ területek kaszálásáról is.
IDÕSÜGYI TANÁCS
A Kodály Zoltán Mûvelõdési
Házban tartotta soros ülését a város idõsügyi tanácsa. Koller Jutka, az ESZI vezetõje tájékoztatta
a jelenlévõket az Idõsek Hetének
ez évi programtervezetérõl. A javaslatok elhangzása után a vasutas idõsek együttmûködési kereteirõl, formáiról tanácskoztak a
jelenlévõk. Az egyebek között
Büki Pálné társelnök elmondta,
hogy a Dödölle Fesztivál programjaihoz köténykiállítás szervezésével csatlakoznak. Bemutatták
a tanács új tagjait: Karasuné
Lõczi Juditot, Horváth Attilánét
és Kovács Istvánnét. Az utolsó
napirend keretében Ferencz József a Régi Jó Egyesület nevében
okleveleket adott át azon csoportok képviselõinek, akik mûsoraikkal, közremûködésükkel színesítették a Város Napi programokat.

MÁJUS 30.
FIDESZ
Dr. Kolonics Bálint önkormányzati képviselõ a városvezetést bírálta sajtótájékoztatóján.
Szerinte nem válnak valóra a választási ígéretek. A fideszes képviselõ példaként említette többek
között a munkahelyteremtést, az
adócsökkentést, a panelprogramot, a bérlakás építést, a lakbértámogatást és a helyi vállalkozások támogatását.

Lakások, üzletek, garázsok, irodák, üzemek
RIASZTÓRENDSZERÉNEK szerelése.
A RIASZTÓJELZÉS 24 órás figyelése,
gyors beavatkozással.
Meglévõ rendszerek FIGYELÕKÖZPONTRA
történõ díjtalan csatlakoztatása.
8800 Nagykanizsa, Rozgonyi u. 20.
Telefon: 93/ 312-706

Szombat este elsõ alkalommal, hagyományteremtõ szándékkal
rendeztek megemlékezést Miklósfán a Hõsök Napja alkalmából. A
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elnöke helyezte el koszorúját az emlékmûnél.
KANIZSA Dél-Zalai Hetilap Ügyvezetõ - fõszerkesztõ: Luif Ibolya. Munkatársak:
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SZÁZHÚSZ FORINTÉRT BUSZOZUNK
A május 31-én megtartott közgyûlés dr. Buzás Judit fõorvos felhívásával kezdõdött. A Dohányzásmentes Világnap alkalmából a testület
tagjainak átadta az ÁNTSZ Zala Megyei Intézete által megjelentetett, a
dohányzás káros hatását bemutató leporellót, valamint egy Zala megyei pollennaptárt.
A kérdések, interpellációk sorában dr. Kolonics Bálint javasolta, vegye a testület napirendre a Legfõbb Ügyészség levelét az intézményi
fûtésrekonstrukció ügyében. A levél tartalmát dr. Kelemen Marcell
jegyzõ ismertette. Dr. Fodor Csaba és Tóth László közös indítványában
a MÁV óvoda sorsával kapcsolatban tett elõterjesztést. Bicsák Miklós
az iránt érdeklõdött, miért nem szól az Ady utcai harangjáték. Zakó
László a nappal is látható belvárosi patkányokra hívta fel a figyelmet.
Halász Gyula megjegyezte, a Fidesz honlapján megtévesztõ módon félretájékoztatják a város lakosságát a munkanélküliséggel kapcsolatban.
A napirendek tárgyalása sorában a testület egyetértett a többfunkciós
városi sportcsarnok építésével a Thúry városrészben. A megvalósítás
érdekében áttekintik a tervdokumentációban szereplõ funkciókat.
Megfogalmazták, készüljön részletes költségbecslés könnyûszerkezetes technológiájú épületre is. A helykijelölési, gazdasági, finanszírozási, mûszaki kérdések tisztázását követõen szeptember 30-án visszatérnek a témára és döntenek a további lépésekrõl. Nagykanizsa városközpontjában a közterületek fejlesztési és forgalomcsillapítási tervét két
fõvárosi tervezõ, Szálka Miklós és Karádi Gábor ismertette. A testület
megszavazta az elsõ területegységben szereplõ Centrál Szálloda elõtti
terasz kialakításának elindítását. Elfogadták a városatyák a Gyermek-

jóléti Központ kialakításáról szóló elõterjesztést. A Családsegítõ Központ és a Gyermekjóléti Szolgálat Intézménye július 1-tõl Családsegítõ
és Gyermekjóléti Központtá alakul át. A feladatok ellátására négy családgondozóval és két családgondozó asszisztenssel bõvül a létszám.
A közgyûlés elfogadta a helyi tömegközlekedés díjának változtatására és a Zala Volán Rt-vel megkötött közszolgáltatási szerzõdés módosítására elõterjesztett javaslatot. A vonaljegy ára elõvételben 120,
autóbuszon 150, összvonalas havi bérlet 2900, félhavi 1993, összvonalas kombinált 3100, tanuló, nyugdíjas bérletjegy 1027, arckép nélküli
bérletjegy 8700 forintba kerül.
A Kanizsa Fejlesztési Tervben szereplõ fejlesztések között a kerékpárutak építése, hidak felújítása még nem került a közgyûlés elé. A városfejlesztési osztály megkezdte az elõkészítést, a Csengery utcai és az
Alsószabadhegy-Péterfai utca kerékpárútjának tervdokumentációi már
elkészültek. A Csónakázó-tó öbölhídjáa és az Õrtorony utcai fahíd felújítását, tervezését és kivitelezését vállalkozásba kívánja adni az önkormányzat. Az engedélyokiratok elfogadására a hitelfelvétel miatt
volt szükség. A testület elfogadta az önkormányzat Középtávú Környezetvédelmi Programjának 2004. évi végrehajtásáról szóló beszámolóját. Egyetértett a Zsigmondy-Széchenyi SZKI Winkler Lajos Környezetvédelmi Laboratóriumának megbízásával, és felhatalmazta a
polgármestert a megállapodás aláírására. Litter Nándor polgármester
utasította a hatósági osztályt, hogy minden olyan munkát, amit a laboratórium el tud végezni, azt nem lehet kiadni külsõ vállalkozásnak,
hogy a pénz maradjon az önkormányzaton belül.

FAJSÚLYOS BIZOTTSÁGI TÉMÁK
VKIB-TÉMÁK
A Városfejlesztési, Környezetvédelmi és
Idegenforgalmi Bizottság tagjai támogatták a
helyi értékvédelem támogatását tartalmazó
pályázati felhívást, az emléktáblák szövegtervezetét, a Kanizsa Fejlesztési Tervben szereplõ fejlesztések indítását, a folyamatban lévõ
út-, és járdafelújítások többletköltségeit, valamint az önkormányzat Középtávú Környezetvédelmi Program végrehajtásáról szóló elõterjesztést.
A SPORTCSARNOKRÓL
A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta többek
között a Városi Sportcsarnok beruházás elõkészítésével kapcsolatos elõterjesztést. Elkészült a megvalósíthatósági tanulmány a jóváhagyott egy milliárd forint költségvetésû öszszeggel. Márkus István külsõ bizottsági tag
felhívta a figyelmet arra, hogyha megvan ez a
lehetõség, ki kell használni. Ide olyan léptékû
sportcsarnokot kell építeni, ami felemeli,
mozgósítja a város mozgáskörzetét, adott
esetben egy országrészt. Marton István külsõ
bizottsági tag csatlakozott a felvetéshez. Buda
István elnök bár egyetértve velük, megjegyezte: hiába lenne jó egy két milliárdos sportcsarnokról, ha nincs anyagi fedezet.
KÖZOKIRATHAMISÍTÁS?
Az Ügyrendi, Jogi és Közrendi Bizottság
elõtt dr. Kelemen Marcell jegyzõ elmondta, az
elõzõ napon tájékoztatta a fõügyészséget arról, hogy nagy valószínûséggel közokirat hamisítás büntette esetét véli felfedezni és törvé-

nyességi felülvizsgálatot kért a Kistérségi Társulással kapcsolatos ügyekben. A fûtésrekonstrukciós szerzõdéssel kapcsolatban megérkezett a Legfõbb Ügyészség döntése, a bizottság úgy döntött, az ügyészségi állásfoglalást küldje meg a jegyzõ a Közigazgatási Hivatalnak.
KÖLTÖZÕ KÖZÉPISKOLÁK
Az Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sportbizottság tagjai megszavazták többek között a
Tarnóczky Attila által benyújtott 43 emléktábla szövegtervezetét. Négy határozati javaslat
tartalmazza: a Thúry SZKI a Vécsei utcai telephelyrõl az önkormányzati tulajdonban lévõ
Ady u. 31. szám alatti épületbe költözne, a
Zsigmondy-Széchenyi SZKI pedig a Sugár úti
épületbõl költözne a Vécsey utcai épületbe, a
ki a kiürített épületrészt ezzel átadnák a Piarista rendnek. A bizottság a városfejlesztési
osztályt kérte fel, hogy dolgozza ki a két iskola költözése és a szükséges felújítások technikai feltételét és anyagi vonzatát.
ÉPÜLHET AZ ÖBÖLHÍD
A Gazdasági és Városüzemeltetési Bizottság egyetértett a Kanizsa Fejlesztési Tervben
szereplõ Csónakázó-tó öbölhídjának 2005. évi
megvalósításával. Alternatív megoldás készítésére kérték fel az elõterjesztõket, mert az
elõzetes becslés alapján a tervben szereplõ 25
millió forintot soknak tartották. Cserti Tibor
véleménye szerint a város vállalkozóit is fel
lehetne kérni a kivitelezésre, és közbeszerzési
eljárás nélkül is el lehet indítani a felújítást.

ESÉLYT
AZ ESÉLYTELENEKNEK
A helyi Cigány Kisebbségi Önkormányzat
és az Európa Unió Roma Ifjúságáért Egyesület
közös szervezésében Esélyt az esélyteleneknek, a romák oktatási esélyeirõl és lehetõségeirõl a XXI. századi Magyarországon címmel
rendeztek oktatási konferenciát a Bogdán János Közösségi Házban. A konferenciát Váradi
Istvánné, a CKÖ-elnökhelyettese nyitotta
meg, aki utalt az oktatás, az egyenlõ esélyek
fontosságára. Sajni József, az OKISB elnöke
beszédében elmondta, hogy Nagykanizsa sokat tett a roma kisebbségi esélyeinek növekedéséért a helyi kisebbségi önkormányzattal
együtt. Varró Gabriella, az Oktatási Minisztérium Hátrányos Helyzetû és Roma Gyerekek
Integrációjáért Felelõs Miniszteri Biztos Hivatalának szakértõje az Útravaló Nemzeti Ösztöndíjprogramról tájékoztatta a konferencia
résztvevõit. A programokkal a kormány az
esélyegyenlõséget kívánja jobban elõmozdítani. Az Út a középiskolához, az Út az érettségihez, az Út a szakmához programok a hátrányos társadalmi helyzetû, tehetséges fiataloknak ad lehetõséget a 2005/2006-os tanévtõl. A
prûogramokban 18-20 000 diák pályázatára
számítanak, a jelentkezési határidõ június 15.
Magyarné Braunsteiner Márta, a Nemzeti
és Etnikai Kisebbségi Hivatal fõosztályvezetõhelyettese a kisebbségi törvény joghatályáról,
a közösséghez tartozásról, az etnikai identitás
kritériumairól, a kisebbségi joganyag tervezett
változásairól tartott elõadást.
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BOLYAI-S DIÁKOK SIKEREI

A Bolyai iskola diákjai számos szép sikert hoztak az idei évben is
iskolájuknak. A gyermeknap apropóján arra kértük az iskola igazgatónõjét, Kalamár Mártát, válaszzon ki hármat a legjobbak közül.
– A megyei fordulón elsõ lettem, az országoson posztert, kiselõadást
kellett készíteni, elmélet, labor- és terepgyakorlat is volt – kezdi mesélni Dömötör Diána ötödikes bolyais diák, aki a Kaán Károly Országos
Természetvédelmi Versenyen II. helyezését érte el.
Baticz Brigitta hetedikes tanuló indult a városi Bolyai János Matematika Versenyen, ahol a harmadik helyet szerezte meg. Résztvevõje
volt két megyei kémia versenynek is, ahol egy második és egy harmadik helyezést gyûjtött be. Utoljára az angol versennyel próbálkozott sikerrel, a megyei fordulóban a 20 hetedikes közül elsõ lett, míg az országoson a huszadik helyezésnek örülhetett. Osztálytársa Szabó Bar-

bara a szolnoki országos német verseny 11., a Nyelvünkben élünk
nyelvtani verseny megyei 1., országos 22., és az Országos Titok Német Nyelvi Verseny 3. helyét mondhatja magáénak. Elárulták, hogy
egy-egy versenyre való felkészülésben nagy szerepük van az iskola tanárainak is, hiszen sokszor külön órákon készítik fel a gyerekeket.
– Mivel foglalkoztok még? – tettük fel a kérdést a lányoknak.
– Hat éve zongorázom és körülbelül fél éve elektromos gitározni tanulók – feleli Baticz Brigitta.
– Én csak nemrég kezdtem foglalkozni a gitárral, nagyon amatõr
szinten játszok. Nem járok zenetanárhoz, a testvérem segít, könyvbõl
tanulok – mondja Szabó Barbara. Diána tavaly egy pónilovat kapott,
melyet nagyszüleinél Pacsatüttõsön tartanak, oda jár lovagolni. Elsõ
osztálytól szolfézsra, az idei évtõl pedig számítógépes zeneszerkesztésre is jár a zeneiskolába. Három évig hegedülni is tanult.
– Melyik volt a legnehezebb verseny, amin indultatok?
– Talán az év eleji városi szintû történelem verseny – mondja Barbara, erre Brigitta is rábólint. Diánának a mostani természetvédelmi verseny 6 feladatból álló elméleti része okozott kisebb fejtörést.
– Van kedvenc tantárgyatok?
– Szeretem a természetismeretet és az éneket, énekkaros is vagyok –
böki ki Diána.
– Nyelvtan, biológia, német – sorolja Barbara. Brigitta a matekot, az
angolt és a kémiát említi.
A következõ tanévben a két hetedikes bolyais tanulónak már a továbbtanulással kell foglalkoznia, mint mondják kevesebb megmérettetésen kívánnak majd szerepelni, egy vagy két versenyen. Az ötödikes
Diána jövõre is megpróbálkozik a természetvédelmi versennyel, elárulta, hogy szívéhez nagyon közel áll ez a terület.

REÁLTÁRGYAK, TESTÉPÍTÉS, ZENE ÉS MIA CICA
Fodor Bálint a BLG nyolc évfolyamos gimnazistájaként tehetséges, kiváló diákja az intézménynek. Országos sikereit hosszú oldalakon lehetne sorolni, ebbõl jó néhányat lapunk
is közzétett már. Az idén a fizika tárgyból rendezett OKTV 13. helyezettje lett, matematikából a 17. Bálint egészen különleges ember,
számos dolog érdekli a világból, olyan jelenségek, amelyekre a hétköznapi emberek talán
nem is gondolnának. Az idei ballagáson õ
kapta meg a Batthyány Gimnázium arany láncát, és jelölték „Az év zalai tehetsége” díjra is.
– Ha magadat kellene bemutatni, mit mondanál?
– Azt mondanám, hogy sokoldalú személyiség vagyok, aki a reáltárgyakból kitûnõ, azonkívül sportol és gitározik. Van egy ötéves Mia
nevû cicám, akit nagyon kedvelek, szívesen
gondoskodom róla. A nyolc év során többnyire
matekból voltam sikeresebb, fizikából csak néha jöttek össze a jó eredmények, az idei év
ilyen szempontból egy kicsit meglepetés volt.
– Van más is a családban, aki ilyen komoly
tehetséggel bír?
– A nagypapám igazán jó matekos volt, valószínûleg tõle örököltem a tehetségemet. A
szüleim, fõleg az édesanyám inkább humánérdeklõdésû.
– A szabadidõdet is a reáltárgyakkal való
foglalkozásnak szenteled?

– Nem, a szabadidõmben egészen más dolgokkal foglalkozom. Sokat sportolok,
testépítek, úszok és zenélek, ha van rá idõm.
– Hogyan jutott eszedbe, hogy elmenj egy
testépítõ szalonba?
– Nem voltam elégedett magammal. Nagyon vékony srác voltam, néha már az utcán
is beszóltak. Változtatni, változni szerettem
volna, így aztán belekezdtem. Sokan azt hiszik, csupa izomagyú alak jár a szalonokba,
pedig ez így nem teljesen igaz. Sok olyan emberrel találkoztam, akik igazán segítõkészek
voltak, és egész jó társaság jött össze.

– A zenét csak hallgatod, vagy mûveled is?
– Zenélek is. Hamarosan megalakul a zenekarunk, egyelõre a magunk örömére. Barátaim, a nõvérem barátai, és egy osztálytársam
játszik még benne. Már korábban is próbálkoztam a zenével, akkor nem jött össze, de
most ismét belekezdtem. Régen könyvbõl próbáltam tanulni, most már vannak kottáim a
számítógépen, így aztán akkor gyakorolhatok,
amikor csak akarok. Gitározni tanulok, és hamarosan veszek egy elektromos gitárt.
– Mivel telt el a gimnáziumi nyolc év?
– Tanultam, mint a legtöbben, no meg matektáborokba, matekhétvégékre jártam, abból
bizony volt sok. Hétszer másfél óra matek két
nap alatt, szóval bõven volt feladat.
– Mire volt ez jó?
– Egyrészt úgy érzem, hogy van tehetségem
a matekhoz, és ezt fejleszteni kell. Másrészt
meg szeretem azt a társaságot, amelyik ezekben a táborokban összejön. Egyébként a társaságot általában is szeretem. Nagyon
élvezem a matekot, érdekesnek, izgalmasnak
tartom. Az a véleményem, hogy ebben van a
jövõ. Ehhez még idekapcsolnám a fizikát és a
programozást is.
– Merre tanulsz tovább?
– A Mûszaki Egyetem villamosmérnöki karára megyek, de hogy aztán merre vezet az út,
az majd késõbb elválik.
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EGY IFJÚ ZENESZERZÕ
Április közepén Mindszenten szintetizátoros versenyt rendeztek, ahol kiemelkedõ eredményeket ért el, két kategóriában is: a számítógépes zeneszerzésben is a legjobbnak bizonyult, valamint társaival, Baráth Évával és
Kanyó Bencével közösen bemutatott produkciójukkal is a képzeletbeli dobogó legfelsõ fokára állhatott. A cseppet sem mindennapi sikereket magának tudható, csendes, szerény,
tizennégy esztendõs kislánnyal, Ruskó Eszterrel beszélgettünk zene iránti szeretetérõl, a
zeneszerzés titkairól:
– Mikor kerültél közelebbi kapcsolatba a
zenével?
– Másodikas koromban, anyukám bíztatására kezdtem zongorát tanulni. Túl nagy kedvem
nem volt hozzá, de ahogy múltak a hónapok,
egyre jobban megszerettem. Olyannyira, hogy
idén újabb hangszerrel is közelebbi ismeretséget kötöttem: ma már nagybõgõzni is tanulok.
– És a számítógépes zeneszerzés?
– Felkeltette a kíváncsiságomat, ezért úgy
gondoltam, megpróbálkozom vele. Itt a zeneiskolában van lehetõség ezt tanulni. Szerettem
volna tudni, mire vagyok képes, mit lehet egy
számítógépbõl elõvarázsolni.
– Hogyan „mûködik” a zeneszerzés? Kell
valamiféle ihlet hozzá, vagy bármikor kész
vagy arra, hogy zenét szerezz?

– Azt nem mondanám, hogy ihlet kell hozzá,
én bármikor kész vagyok arra, hogy új dallamokat hozzak létre. Persze a hangulatom
azért nagyban befolyásolja, hogy éppen vidám vagy szomorú dallam születik-e. Ettõl
függ az is, milyen darab készül. Eddig egy
zongoradarabot írtam, a többi kamarazenekarra vagy hegedûre íródott. Néha énekes
mûvel is próbálkozom. Egyébként elõször elkészül a dallam, utána következik a kíséret.
– Mennyi idõbe telik, míg egy-egy darabbal
elkészülsz?
– Ez nagyon változó, volt, amit másfél hónapig írtam. Átlagban napi fél órát töltök zeneszerzéssel, ennyire van idõm, és egyszerre
több darabom is félkész állapotban van.
– Gyakran elõveszed a régebben írt darabjaidat? Egyáltalán, mi lesz a sorsuk?
– Elõfordul, hogy némelyik darabot újra és
újra meghallgatom.
– Avasd be az Olvasókat a mindszenti versenybe!
– Évával és Bencével közösen két, általam
írt darabot mutattunk be szintetizátoron, három szólamra feldolgozva. Az egyiknek Fantázia, a másiknak Április a címe.
– A múlt hét elején Nyíregyházán szerepeltetek.
– Igen, a mindszenti verseny résztvevõi és a

helyi szintetizátort tanuló gyerekek bemutató
koncertjére, gálájára utaztunk Nyíregyházára.
– Mivel töltöd az idõdet, ha éppen nem zenélsz?
– Szeretek olvasni, tévézni, a számítógépes
játékok is kellemes idõtöltést jelentenek, ezen
kívül imádok kutyát sétáltatni.
– Mi leszel, ha nagy leszel?
– Nyolcadik után a Batthyány Lajos Gimnáziumban szeretnék továbbtanulni, de hogy
felnõtt koromban mi leszek? Hát, egyelõre álmaimban azt látom, hogy zeneszerzõ vagyok
és karmester...

AZ ÉV KANIZSAI TEHETSÉGE

A Zala Megyei Gyermek és Ifjúsági Közalapítvány hagyományteremtõ céllal pályázatot írt
ki iskolák számára. Az év zalai
tehetsége elnevezésû pályázatra
ötven 7-8. osztályos, illetve középiskolás tanulót ajánlottak a
megye iskolái. Május 20-án a
zsûri 21 diákot hallgatott meg, és
az öt legtehetségesebbnek átadta
a díjakat. A nyertes diákok között
volt a kanizsai Kepe Nóra, a
Kõrösi iskola 8. a. osztályos tanulója.
– A kiírás szerint a sokoldalúságot jutalmazták. Elég sokat sze-

repelek iskolai ünnepélyeken,
emellett tantárgyi versenyekre is
járok matekból, kémiából, fizikából, nyelvtanból, történelembõl,
irodalomból. Régebben versenyszerûen sportoltam, aerobikoztam, pingpongoztam, úszni, futni,
gimnasztikázni jártam apával. Az
iskola diákönkormányzatának elnöke vagyok, tavaly részt vettem
egy három napos országos Diákparlamenten is a fõvárosban.
– Ezek szerint neked teljesen
mindegy hogy matekból, vagy
irodalomból kell dolgozatot írnod?
– Voltaképpen igen, kicsit talán
jobban szeretem az irodalmat és a
történelmet. Már eldõlt a felvételim, jövõre a Batthyány gimnáziumba megyek tanulni, a reál osztályba iratkoztam be. Még nem
igazán döntöttem el, hová megyek
tovább tanulni, csak azt, hogy
magyarral, történelemmel és beszéddel legyen kapcsolatos, mert
nagyon szeretek beszélni, írni.
Novellákat is írok, talán a böl-

csész kart, vagy a jogot választom
az egyetemen, de érdekel a tolmácsolás is. Most középfokú nyelvvizsgára készülök angolból. .
– Segít otthon valaki a tanulásban?
– Voltaképpen mindig egyedül
tanulok, csak ha szavakat kell kikérdezni, akkor segítenek a szüleim. Magyarból anya, matekból
apa segít. A novellaírásban is én
vagyok az elsõ a családban, és én
vagyok az elsõ balkezes is. Nagyon eltérek a szüleimtõl.
– Van idõd sétálni, barátkozni?
– Délutánonként nem kell sokat
tanulnom, csak ha versenyre kell
felkészülni. Hétközben jobban
szeretek otthon olvasgatni, zenét
hallgatni. Hétvégén az osztálytársaimmal találkozunk, moziba megyünk, fagyizunk, együtt tanulunk.
Sokat járok a nagymamámékhoz
az olajtelepre, az ottani gyerekekkel szívesen töltöm az idõmet.
– Meglepetésként ért a díj?
– Gondoltam rá, hogy jó lenne,
ha én is megkapnám. Akik ott

voltak Zalaegerszegen, nagyon
okosak voltak. Mindenki mindenkivel összebarátkozott az ott töltött három óra alatt. Oklevelet,
könyvutalványt és egy balatoni
táborozási lehetõséget kaptam.
Anyáék nagyon örültek, amikor
hazaértünk, mindjárt mentünk a
mamiékhoz megmutatni.
– Hogyan zajlott az ünnepség?
– Minden iskola benevezhetett
egy-egy diákot, attól függõen hány
diákja van. Beküldték a jellemzésünket és az eredményeinket. A
zsûri kiválasztott 21 diákot, húztunk egy sorszámot, annak alapján hallgattak meg bennünket. Én
voltam a második. Egy öt tagú
zsûri kérdezett a hobbinkról, a terveinkrõl, a versenyekrõl és a hétköznapokról. Öt-tíz percig voltunk
bent. Én kaptam matematika feladatot is. Az eredményhirdetés a
színházteremben zajlott le, felsorakoztunk mind a 21-en a színpadra, és a zsûri ott bontotta fel az öt
lezárt borítékot. Ott ismerkedtem
meg a másik négy díjazottal.

ESÉLYEGYENLÕSÉG

6

ROMA INFORMÁCIÓS NAP
Sütõ János Zoltán országos cigány önkormányzati képviselõ meghívásának eleget téve május 26-án a Zala Megyei Romákért szervezet
Ifjúsági Tagozatának fiataljai voltak a házigazdái a MOBILITÁS Képzési és Kutatási Igazgatóság szervezésében lefolytatott Ifjúság 20002006 Program Európai Önkéntes Szolgálat (EVS) Információs Napoknak. A mintegy 20-25 fõ (települési cigány kisebbségi önkormányzatok fiataljai, kanizsai civil szervezetek képviselõi) résztvevõ betekintést
kapott az Ifjúság 2000-2006. Programokba. A MOBILITÁS képviseletében Mokos Béla programkoordinátor adott tájékoztatást arról, hogy
milyen lehetõségek adódnak a Határmenti Együttmûködés keretében
az Európai Önkéntes Szolgálatban, miért érdemes részt venni az EVS
programokban. A fiatalok képet alkothattak a hazai és Európai megvalósult ifjúsági projektek tükrében. A MOBILITÁS munkatársa, Takács
Katalin programkoordinátor bemutatta a 2005. évi pályázati ûrlapokat.
Ismertette a SALTO II. félévi pályázati felhívásait, képzési és fejlesztési programjait. Elmondta: ezeknek a képzéseknek az a célja, hogy
alapismereteket, tapasztalatszerzési lehetõséget biztosítson a résztvevõknek a társadalmi esélyegyenlõséget, a diszkrimináció-mentes egymás mellett élés érdekében végzett ifjúsági munka területén, növelje
azIfjúság 2000-2006. program felhasználását e cél érdekében.
Zárásként Kardos Ferenc néprajzkutató, a Halis István Könyvtár
igazgató helyettes megnyitotta azt a cigány hagyományõrzõ kiállítást,
melynek tárgyi és írott anyagát a Zala Megyei Romákért Szervezet Ifjúsági tagozata gyûjtött össze fõleg a megyében élõ beás cigányoktól.
Kérte a fiatalokat, a jövõben is gondozzák, ápolják és gyûjtsék ezeket
az emlékeket, mivel a cigányság kultúrája nem elszigetelt jelenség, hanem az egyetemes kultúra szerves része.

FLORENCE NIGHTINGALE
ÖRÖKÖSEI

Az Együtt Kiskanizsáért Egyesület és a Polgári Olvasókör közös
szervezésében megemlékezõ ünnepséget tartottak a kiskanizsai templom melletti Millenniumi emlékmûnél vasárnap délután. Az ünnepségen Turcsányi István: Magyar Katonák címû verse hangzott el, majd
az ‘56-os hõsre Pongrácz Gergelyre emlékeztek, akit nemrég végsõ
nyughelyére helyeztek el. Erdõs László honvéd ezredes ünnepi beszédét a koszorúzás követte. Koszorút helyezett el az emlékmûnél
többek között Nagykanizsa város nevében Litter Nándor polgármester, a Kiskanizsai Településrészi Önkormányzat nevében Polai József
önkormányzati képviselõ, az Együtt Kiskanizsáért Egyesület, a Polgári Olvasókör, a Polgári Egylet, a hadiözvegyek, hadiárvák, a
kiskanizsai volt hadifoglyok. A megemlékezésen közremûködött a
kiskanizsai általános iskola és a helyi határõrség.

EGYÜTT
AZ ÚJ ÁLLATMENHELYÉRT
Az új Állatmenhely kialakításánál az elsõ kapavágást a GE Hungary
Rt. Fényforrásgyárának dolgozói tették meg május 23-án. A GE alapítványa, az Elfun (Electric Foundation) keretében háromszáz méter ideiglenes drótkerítését épített ki 54 fõ társadalmi munkában. A drótfonatot
ajándékba hozták és megígérték, ha az építkezés során szükség lesz a
munkájukra, számíthatnak rájuk. A hét végén országos Elfan akcióban is
részt vettek a kanizsaiak. Az Autólámpa gyáregység 50 önkéntese vett
részt az Ózdi Mûvelõdési Ház felújításánál. Maros Sándorné az „Élettér” Állat- és Természetvédõ Egyesület titkára elmondta, nagy segítséget jelent számukra az alapítvány munkája, rajtuk keresztül Szántó Miklós vállalkozóé, aki felvállalta a kerítésoszlopok kiásásának költségeit. A
kerítés elkészülte után megkezdõdhet az állatmenhely építése. Az állatok
átköltöztetését változatlanul õszre tervezik. A közel 100 millió forintba
kerülõ beruházáshoz azonban még sok pénzre van szükség. Reménykednek az önkormányzat további támogatásában.

Az ÁNTSZ Nagykanizsa Városi Intézete és az Egészségügyi Alapellátási Intézmény közös szervezésében rendezték meg Nagykanizsán is
Florence Nightingale-re emlékezve az Ápolónõk Nemzetközi Napját.
Az ünnepség fõ célja a Nagykanizsa város és városkörnyéki alapellátásában dolgozó ápolók munkájának elismerése volt. Dr. Belencsák Ágnes helyettes megyei tiszti fõorvos ünnepi beszédében az ápolók munkájának fontosságát emelte ki. Dr. Buzás Judit városi tiszti fõorvos
Nagykanizsa alapellátásának történetérõl tartott elõadást. Gazsi Ervinné
az ápolás fejlõdésérõl szóló elõadása hangzott el. Elismerésben részesült
dr. Végh Józsefné (Letenye), Könyv Lászlóné (Szepetnek),
Milávecz Lászlóné (Nagykanizsa), Simon Istvánné (Nagykanizsa).
Az önkormányzatok részérõl az ápolók munkáját Billege István,
Letenye város önkormányzatának képviselõje, Gál Mónika Szepetnek
jegyzõje és Szányiné Kovács Mária nagykanizsai önkormányzati képviselõ köszönte meg. Baráth Béla, a Farkas Ferenc Zeneiskola tanára
mûsorral, Makai Felícia verssel köszöntötte az egybegyûlteket.

GAZDASÁG
SIKERES PÁLYÁZATOK
A Nyugat-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanácsnál három nyertes
kanizsai pályázat született, melyrõl csütörtökön Litter Nándor polgármester számolt be. Nagykanizsa 50 millió forintos támogatást nyert
közútfelújításra a Tanácstól, amely hét utcát, teret érint (Csokonai, Bartók, Dózsa, Kinizsi, Teleki, Tavasz utcát és a Szent Flórián tér déli oldalát). A 95 milliós miklósfai kerékpárút megépítéséhez 20 millió forinttal járult a regionális tanács, míg a 2007-2013 közötti Nemzeti Fejlesztési Terv Nagykanizsára vonatkozó részeinek tervezõmunkáira 3
millió forinttal járultak hozzá, melyhez az 1,3 millió forintos önrészt a
kanizsai önkormányzat biztosítja.
– Az idei évtõl a Nyugat-Dunántúli Regionális Tanácsnak rangsorolnia kell a címzett támogatásokat. A város által benyújtott, a
Rozgonyi úti általános iskola 680 millióba kerülõ rekonstrukciója és
bõvítése a megyén belül a elsõ, a régión belül a második helyre került
rangsorolásra az oktatási ágazatban. Nagykanizsa adja be a legtöbb
pályázatot a Nyugat Dunántúlon a megyei jogú városok között –
mondta Litter Nándor polgármester.

ENERGETIKAI
AUDIT
A regionális fejlesztésért és felzárkóztatásért felelõs tárca nélküli miniszter közzétette az iparosított technológiával épült lakóépületek energiatakarékos korszerûsítésérõl, felújításáról és a lakóépületek környezet felújításáról
szóló pályázati felhívását. Mind a
benyújtandó pályázatok dokumentációjának összeállítása, mind
a kivitelezési munka mûszaki
szakember
közremûködését
igényli. A nagykanizsai önkormányzatot ez ügyben megkereste
az Építésügyi Minõségellenõrzõ
Innovációs Kht, amelynek állomásai mûködnek a fõvárosi központ mellett Debrecenben, Gyõrött, Miskolcon, Pécsett, Szegeden és Veszprémben.
A Kht. szakértõi megbízás keretén belül az energiatakarékosság megvalósíthatósága szempontjából végzi el a vizsgálatokat
(homlokzati szerkezetek, épületgépészeti berendezések, szerelvények stb. felülvizsgálata). Az
energetikai audit során az épületek külsõ határoló szerkezeteinek
és gépészeti berendezéseinek ismeretében, illetve a diagnosztikai
vizsgálatok eredményei alapján
energetikai számításokat végeznek, javaslatokat dolgoznak ki.
Elkészítik az energetikai pályázatot, mûszaki ellenõrét biztosítanak a kivitelezés során.
Kapcsolatfelvétel: ÉMI Kht.
1113 Budapest, Diószegi út 37.
Telefon: 06-1-372-6144.

ALAPKÕLETÉTEL
A Nagytérségi hulladékkezelõ
és hulladéklerakó rendszer megvalósítása Nyugat-Balaton és a
Zala folyó medencében címet viselõ ISPA projekt Nyugat-Dunántúl déli térsége mintegy 305
településének,
összesen közel
320 ezer lakosnak lesz hivatott
megszüntetni a hulladékkezeléssel kapcsolatos problémáját. E 70
százalékos ISPA és 20 százalékos
állami támogatással, összesen 8,1
milliárd forintból kialakításra kerülõ korszerû regionális hulladékgazdálkodási rendszer részét képezi az a most induló kanizsai beruházás is, mely mintegy egy esztendõ alatt készül el.
A leendõ hulladékkezelõ telep
ünnepélyes alapkõletételére néhány nappal ezelõtt került sor a
bagolai szemétlerakónál, ahol elsõként Litter Nándor polgármester mondott köszöntõt, majd dr.
Gombos András, a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium
politikai államtitkára szólt a korszerû hulladékgazdálkodás fontosságáról. Ezt követõen Lõ-rinczki Lajos, a kivitelezést végzõ Betonút Rt. fõmérnöke avatta be a
résztvevõket a regionális beruházás szûkebb térséget érintõ részleteibe. Mint megtudtuk, a projekt
keretében
Zalakaroson
és
Letenyén is épül majd egy hulladékudvar, így a kistérségben valamennyi településén megvalósulhat a szelektív hulladékgyûjtés.
A beszédeket követõen sor került az emlékhenger ünnepélyes
elhelyezésére.
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NAGYKANIZSÁIG
BÕVÜL AZ M7-ES
A kormány 2005. május 25-i ülésén elfogadta és hamarosan az Országgyûlés elé terjeszti azokat a törvénymódosítási javaslatokat, amelyek zöld utat biztosítanak az M7-es autópálya Nagykanizsa és
Balatonkeresztúr közötti, 35,5 kilométeres szakaszának megépüléséhez. Kovács Kálmán informatikai és hírközlési miniszter lapunk érdeklõdésére elmondta, a kormánydöntés az M7-es autópálya régóta húzódó történetére tesz megnyugtató módon pontot. Létrejön az európai V.
közlekedési folyosó amely, Ukrajnától az Adriáig húzódik. Az M7-es
autópálya hiányzó szakaszainak megépítésével Nagykanizsa – Budapest és Fiume között félúton – az Európai V. folyosó gazdasági és kulturális központjává válik. Ilyen jellegû fejlõdési lehetõség a térség életében csak egyszer, a Budapest-Fiume vasútvonal megépítését követõen adódott. Nagykanizsán akkor munkahelyek ezrei létesültek és rövid
idõn belül kereskedelmi és kulturális központtá vált. Ma az autópálya
megépülése eredményez hasonló fejlõdést világszerte.
A miniszter hozzátette, bizonyított, hogy az autópályáknak jelentõs
gazdaságélénkítõ hatása van. Az eddigi hazai tapasztalatok szerint
minden autópályára költött egy forint legalább hat forintnyi magánberuházást indukál. Az M7-es révén a térségbe áramló magántõke számos új munkahelyet teremt, és egyúttal erõsödik a régió és a város
gazdasága. Az autópálya megépítésével olyan XXI. századi modernizációs folyamatok indulnak el, aminek következtében a térség regionális jelentõsége megnõ. Magyar kezdeményezésre már tavaly létrejött
az V. Intelligens Folyosó, amely a Trieszt – Budapest – Kijev folyosó
mentén mûködõ vállalkozások közötti gazdasági és kereskedelmi kapcsolat hatékonyságát hivatott növelni az infokommunikációs eszközök
segítségével. A megállapodás által létrehozott együttmûködési hálózat
felöleli a kormányzatokat, helyi önkormányzatokat, vállalkozásokat,
valamint a kutatási- és tudásközpontokat. Az együttmûködés középpontjában a kutatás-fejlesztés, az innováció, az ágazatok és különbözõ
szegmensek közötti kapcsolat erõsödése áll.

KÖSZÖNET A VÁROS NAPJÁÉRT
A Régi Jó Egyesület a Vasember Ház Dióssy termébe invitálta azokat
az intézményeket, vállalkozásokat, civil szervezeteket, személyeket,
akik támogatása nélkül nem sikerülhetett volna a Város Napja kétnapos
rendezvénysorozata. Ferencz József elnök köszönte meg a közösségért
végzett munkát minden egyes résztvevõnek. A programokat anyagiakkal
és természetbeni felajánlásokkal is segítették a támogató partnerek. A találkozón tájékoztató hangzott el a júniusi Gólyalábas Világjátékokról.

TÖRVÉNYALKOTÁS A 100 LÉPÉSÉRT
Göndör István országgyûlési képviselõ hívta beszélgetésre pénteken
a sajtó munkatársait. A 100 lépés program kapcsán elmondta: a Parlamentben felgyorsult a törvénykezés, még a nyári szünet elõtt a legfontosabb törvények elfogadásra kerülhetnek.
A képviselõ két területet emelt ki a legfontosabbak közül. A foglalkoztatással összefüggésben kiemelte, egyrészt el kellene érni, hogy
csökkenjen a fekete munka, másrészt pedig a minimálbérrõl mozduljon
el a foglalkoztatás, mert különben évek múlva kilátástalan helyzetbe
kerülnek a frissen nyugdíjba vonulók. Ezzel összefüggésben a járulékfizetés alól ma még kibúvók körét is szûkíteni kell. Tervezik a honatyák, hogy lehetõséget teremtenek azoknak, akik bejelentik háztartási
alkalmazottaikat, hogy az utánuk befizetett járulékot a személyi jövedelemadóból levonhatják.
Szó esett az egészségügy átalakítási kérdéseirõl is. Ma ötmillió járulékfizetõ és a költségvetés tartja el a rendszert. Sok olyan jövedelem van,
amellyel kikerülhetõ a járulékfizetés, amin mindenképpen változtatni
kell. Kidolgozásra vár a többszintû – kötelezõ és választható – ellátás is.

KUL TÚRA
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SZÍNHÁZ, TÉRZENE,
SZERENÁD, SZTÁROK
A Hevesi Sándor Mûvelõdési
Központ nyári programjairól tartott tájékoztatót Papp Ferenc, az
intézmény igazgatója.
A Péterfy iskola elõtti szabadtéri színpadon három színházi
elõadásra kerül majd sor a Kanizsai Nyári Színház részeként: június 21-én este a Sziget Színház
elõadásában a Padlás címû musical lesz látható, július 19-én a
Budaõrsi Játékszín a Madarak címû zenés komédiát adja elõ, míg
augusztus 18-án a fõvárosi
Ruttkai Éva Színház mûvészei
lépnek színpadra, A kaktusz virága címû zenés komédiával.
A HSMK elõtti téren a Nyáresti térzene programsorozatot az
Olajbányász Fúvószenekar koncertje indítja, június 15-én 18
órakor, õk is zárják majd a sort
június 29-én. Június 22-én a
Nagykanizsai Ifjúsági Fúvószenekar gondoskodik a térzenérõl.
Az intézmény elõtti juharfa alatt
a Nyári szerenádok sorozat június
20-tól, két héten át idéz mediterrán hangulatot a hallgatók szívében. Elsõ este 19.30 órakor Bellák Tibor, másnap Major Lajos
harmonika-játéka szórakoztatja a
hallgatóságot, majd Kovács Milán szintetizátor játéka követke-

zik. A sort Major Lajos és Farkas
Miklós közös harmonika-estje követi, majd az elsõ hetet pénteken
Tulman Géza zárja gitár-játékával. A második hét hétfõn Farkas
Miklós, kedden Kummer László
harmonika estjével indul, majd
szerdán Farkas Tibor gitározik.
A programsorozat a Tüttõ János
Nótaklub mûsorával folytatódik,
végül július 1-én Turzó György
gitározik.
Júliusban a Csütörtöki randevú
is várja a hallgatókat: 7-én
Charlie, 14-én Demjén Ferenc
mûsorát láthatják, hallhatják a
HSMK elõtti téren, 21-én Sólymos
Tóni és barátai ígérnek kellemes
kikapcsolódást. Ezek a programok
20 órakor kezdõdnek. Az idõjárástól függetlenül valamennyi program megrendezésre kerül, rossz
idõ esetén az intézmény színházterme várja az érdeklõdõket.
A Kiskastélyban érdekesnek
ígérkezik a Kanizsai Big Band
közremûködésével szervezett tábortûz melletti Nyáresti vígasságok programja, melyre idén június 16-án 20 órakor kerül sor, 23án 19 órától pedig Szólt az ember
címmel Jordán Tamás és Sebõ
Ferenc irodalmi estjére várják a
mûfaj kedvelõit.

Május 29-én nyitotta meg kapuit a 10. Jubileumi Ludvig Nemzetközi Mûvésztelep Páli László kendlimajori birtokán. A tábort
Wilheim Gábor nyitotta meg, pohárköszöntõt Litter Nándor polgármester mondott. Közremûködött Hajdú Sándor és Nagykanizsa Város Vegyeskara, valamint a Tiborcz Quartett. A résztvevõ mûvészek
Spanyolországból, Olaszországból, Németországból, Ausztriából,
Szlovákiából, Romániából, Kínából és Magyarország több városából érkeztek Kendlimajorba. A tábor június 11-én zárja kapuit.

GALÉRIA A KÓRHÁZBAN
Nyolc éve már, hogy egy-egy
mûvész munkásságát bemutatandó, kiállításokat szerveznek a
nagykanizsai kórház Általános
Sebészeti Osztályán. A legelsõ kiállítás annak idején Erdõs László
képeibõl nyílt, ennek okán, és
mûvész iránt érzett tiszteletbõl
gondolták úgy, hogy a galériát az
õ nevére keresztelik, mondta el
prof. Dr. Bártorfy József, a nagykanizsai kórház sebészeti osztá-

SZÁZHARMINCNYOLC HÓNAP NÉMÁN
Vasárnap a Zsinagógában emlékeztek meg a Holocaust nagykanizsai áldozatairól, arról a 2700 elhurcolt
zsidóról, akik nem tértek vissza otthonaikba, akikért
senki nem mondott Kaddist, mert az sem maradt, aki
elmondhatta volna.
– Hatvanegy évvel ezelõtt, amikor még a mögöttem álló Tóraszekrényen Júda oroszlánjai õrizték
Dávid koronáját, tele volt a karzat, amikor még kétezer-hétszázan éltek azok közül, akik a kanizsai zsidósághoz tartoztak, még nem haltak meg hatmillióan
Dávid népébõl. Mennyiszer keressük az okát, miért
is van antiszemitizmus, miért is kap lángra velünk
szemben a gyûlölet. A gyûlölet és a gyûlölködés
egyidõs az emberiséggel, mégis rossz, hogy alanyai
évezredek óta mi vagyunk. Kell egy érzés, amely azt
mondatja, hogy történelmünknek csak egy része, ami
hatvanegy éve történt, kell hozzá hit, hogy ez többet
nem történhet meg, és kell hozzá egy olyan világ,
amelyben senki senki által nem fenyegettetik, senki
nem érzi úgy, hogy a gyûlölet máglyájára vettetik,
hogy elpusztítják hitéért, származásáért – mondta
emlékezõ beszédében Suchman Tamás.
– Felfoghatatlanok a számok: hatmillió élet pusz-

tult el. Ha mindegyik testvérünk életéért egyetlen
egy percet hallgatnánk, százharmincnyolc hónap, tizenegy és fél év telne el némán – mondta Verõ Tamás rabbi, az áldozatok emlékére tartott gyász istentiszteleten.
A Zsinagóga udvarán meggyújtották az emlékezés
lángjait, köveket, virágokat helyeztek el az elhurcoltak emlékére állított oszlopnál, majd a Holocaust
megemlékezés az Izraelita Temetõben ért véget.

lyának osztályvezetõ fõorvosa a
múlt héten a nagykanizsai kórházban rendezett galéria névadón.
– Itt születvén és felnõvén számos emlék köt engem Erdõs Lászlóhoz. Az atlétikában arról volt
nevezetes, hogy rendkívüli kitartással, céltudatossággal sportolt.
Akkor sújtotta agydaganattal a
sors, amikor gyógyítása a jelen
idõkhöz képest gyermekcipõben
járt. Orvosai mindent megtettek,
hogy életét megmentsék, de ezért
súlyos árat fizetett. Gyakorlatilag
fél oldalára megbénult. Ahogy teltek az évek, új oldaláról vált ismertté elõttünk, nevezetesen festményeit kezdtük megismerni. Kevesen tudják, hogy bal kézzel festett. Mint ember vált naggyá a szemünkben. Olyan ember, aki egyfajta törekvéssel próbálta megvalósítani önmagát. Mi is a mûvészet? – azt hiszem ezt Erdõs László tudta anélkül, hogy ezt neki
bárki is megfogalmazta volna. A
mûvészet a tökéletességre való törekvés. Az alkotómûvész a tökéletességre való törekvés eredményeként tudja mûvét létrehozni. A tökéletesség azonban sohasem a valóság lemásolása. Erdõs László a
tökéletességre való törekvését ebben a formában tudta elénk hozni.
Köszönjük neki és családjának,
hogy lehetõvé tették a névadást –
mondta a névadó kapcsán dr. Szabó Csaba, a kórház fõigazgatója.

OKTATÁS, KUL TÚRA
KEDVENC
MESÉM
A A Péterfy Sándor Általános
Iskola által meghirdetett Kedvenc
mesém címû rajzpályázatot az alsós korosztály részére írták ki. Az
elsõs Dobos Bettina (Kõrösi) II.,
a másodikos Imrei Antal (Hevesi)
I., a hevesis Varga Péter és Horváth Laura II., Bogdán Csilla
(Bolyai) II. lett. A miklósfai iskola másodikos kisdiákjai közös
munkájukra különdíjat kaptak. A
harmadik osztályban Schnider
Dorottya (Aranymetszés) és Várfalvi Rita (Piarista) elsõk, Pataki
Viktória (Piarista) és Székely Adrienn (Miklósfa) másodikok, Balogh Judit (Kõrösi), Imre Réka
(Bolyai), Glavák Réka (Piarista),
Ruff Réka (Hevesi) harmadik helyezést értek el. A negyedikes
Kamenár Márk – Léránt Mátyás
kettõs (Piarista) I., Törõ Virág
(Zrínyi) és Sipos Norbert
(Kõrösi) II., Horváth Bernát (Piarista) III. lett.
A Curie Kémia Emlékverseny országos döntõjében a
saját kategóriájában Szalai
Katalin, a Batthyány Lajos
Gimnázium 10.H osztályos
tanulója 6. helyezést ért el!
Tanárai: Véghelyi
Tünde,
Dénes Sándorné.
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Péntek reggel feldíszített udvar várta
a Belvárosi Bölcsõde 88 kisgyermekét.
Az intézményben a Szülõk Fóruma segítségével harmadik alkalommal rendeztek Gyermeknapot. A délelõtt folyamán a szülõk együtt játszhattak
gyermekeikkel, zene, ugrálóvár várta a
bölcsiseket, akik körében nagy sikert
aratott Farkas Tibor zenés mûsora is.
Ezen a napon vehették birtokba a kicsik az új játékokat – 4 falovat, 8 biciklit, 12 motort, homokozókat – is.

REGGELI A PETRÓ GALÉRIÁBAN
Adilov Kabul festõmûvész, Erdõs Anna keramikus, Fehér Anna gyöngykészítõ iparmûvész kiállítása nyílt május 28-án 11 órakor a Petró Galériában. Ezen a szombat délelõttön a látogatókat egy
meglepõ tárlattal és kapuccinóval, kakaóval, kaláccsal várták.
Az asztalokon Fehér Anna „ehetõ gyöngyei” és Erdõs Anna kerámia táljai és vázái fogadták az érdeklõdõket. A gyöngyöket szokatlan dolgokból fûzi össze a
mûvésznõ szegfûszeget, fahéjat, gyömbért, pirított
tésztát, kávét, csokoládét, lebbencs tésztát használ. Erdõs Anna színben és formában ezekhez készít kerámia
edényeket. A kiállításon vannak természetesen hordható ékszerek is. Ezek a klasszikus hagyományokat
követve készülnek. A megszokott anyagokon kívül itt
is találkozunk meglepõ dolgokkal például tengeri sün
tüskéje, nemez. Fehér Anna tudását a világ különbözõ
részérõl gyûjtötte össze: járt Japánban, Afrikában és az
ott tapasztaltakat ötvözi. Szereti összegyûjteni a tárgyakat szétszedni és új koncepció szerint összerakni.
Ez az építkezés ami összefûzi a három mûvészt. Erdõs
Anna a pedagógus pályát hagyta ott az agyagért. Egy

õsi kínai technikát használ, a „raku”-t. Ez úgy készül,
hogy 1000 Celsius fokos kerámiát kiveszik a kemencébõl és földdel temetik be, így keletkeznek a fantasztikusabbnál fantasztikusabb színek. A falakat Adilov
Kabul keleti hangulatokat idézõ csendéletei borítják.
Itt is megjelennek különbözõ tálak, vázák, korsók szinte csábítva a nézõt, hogy szomját oltsa velük.
A kiállítás június 11-ig tekinthetõ meg.

ISMÉT KANIZSAI SIKER
Pénteken Budapesten adták át a
48 órás IBM Szoftver Programozói
Bajnokság nyerteseinek a díjakat.
Az egyetemek és fõiskolák diákjai
számára harmadik alkalommal
meghirdetett, kétnapos programozói verseny 2005. május 6-án 14
órától 2004. május 8-án 14 óráig
zajlott az ELTE Informatika Karának épületében, az Infoparkban. A
versenyre idén a következõ intézményekbõl jelentkeztek csapatok:
egri Eszterházy Károly Fõiskola;
ELTE; Veszprémi Egyetem-Nagykanizsa kihelyezett tagozat; Veszprémi Egyetem; Pécsi Tudományegyetem; valamint öt csapattal neveztek a Budapesti Mûszaki és
Gazdaságtudományi Egyetem különbözõ karainak hallgatói. A
„Linux 48” IBM programozói versenysorozat kiemelt támogatói az
R&R Software Rt. és az Avnet

Technology Solutions Kft., további
támogatói az AAM Technologies
Kft., a Dual Informatika Kft., az
ULX Kft. és a T-Online Magyarország Rt. voltak. A 48 órás programozási bajnokság összdíjazása
meghaladta a 2 millió forintot. A
díjazott csapatok minden tagja a
helyezésének megfelelõ értékû, az
IBM WebSphere és DB2 termékeinek futtatására alkalmas Palm
kéziszámítógépet, valamint mind a
két korcsoportban az elsõ és második helyezést elért csapat tagjai
MP3 lejátszót is kaptak ajándékba.
Az IBM és a kiemelt támogatók
felsõvezetõi által átadott oklevelek
mellett a nyertes csapatok mindkét
korosztályban megörökölték a verseny vándorkupáit, illetve további
bizonyítási lehetõséget, opcionális
állásajánlatokat kapnak a szponzoroknál. A bajnokság sikerességé-

hez nagymértékben hozzájáruló
felkészítõ tanárok, szakmai segítõk, szakértõk és rendszergazdák
szintén értékes jutalmakat kaptak.
Az ünnepélyes eredményhirdetésre és díjátadásokra az R&R Software Rt. dzsessz klub rendezvényének keretében került sor. 1. helyezett: Veszprémi Egyetem,
Nagykanizsai Képzési Helyének
egyikcsapata lett, Éliás Tamás,
Szécsenyi Gergely és Vizely Jenõ.
Felkészítõ tanáruk Erdõsné Németh Ágnes volt. 2. helyezett:
Eszterházy Károly Fõiskola csapata lett, míg a harmadik helyen a
Veszprémi Egyetem, Nagykanizsai Képzési Helyének kettes számú csapata végzett: Csordás Zoltán, Nagy Norbert és PregardtPaur Zsolt. Õket is Erdõsné Németh Ágnes készítette fel a rangos
megmérettetésre.

INFORMATIKA
TÁBOR ÚJRA
Az Informatikai és Hírközlési
Minisztérium immár harmadik
alkalommal nyári táborokat
szervez középiskolásoknak, illetve 2005-ben végzetteknek.
Sátoraljaújhelyen július 11-16.,
július 18-23., július 25-30. és
augusztus 1-6. közötti idõpontokban, Velencén július 11-16.,
július 18-23., július 25-30., augusztus 1-6. között, és Nagyváradon augusztus 8-13-ig lehet táborozni. 6 nap/5 éjszaka, 10.000
Ft/fõ költséggel, mely magába
foglalja a szállást és a teljes ellátást. Jelentkezni folyamatosan
lehet. A további, részletes információ és jelentkezési lap megtalálható a program honlapján, a
www.ifjusag.emagyarorszag.hu
címen.
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AMIKOR MÁR KERÍTÉS VÁLASZT EL...
AVAGY EGY ELMARADT SZOLGALMI JOG BEJEGYZÉS KÖVETKEZMÉNYEI
Nemrégiben fényképekkel
kiegészített e-mail érkezett
szerkesztõségünkbe, amely
az Eötvös tér 8. szám alatt
található területen lévõ társasház illetve családi ház tulajdonosainak vitájáról szól.
Az üzenetet Vágvölgyi Tamás, a társasház képviseletében jutatta el hozzánk. A jelzés nyomán megkerestük és
kértük, mondja el olvasóinknak, hogyan jutott el a két
szomszéd odáig, hogy végül
kerítés épült a szomszédos
telek udvarán, amely az Eötvös tér 8. lakóinak életét hátrányosan befolyásolja.
– Városunkban a Közgyûlés
19/1992. (XI. 23.) számú rendelete – mely az önkormányzati tulajdonú házingatlanok értékesítésérõl szóló 17/1992. (X. 26.) számú
rendeletének kiegészítése és módosítása – úgy rendelkezett, hogy
jelenlegi társasházunkat beépített
alapterülettel (úszótelek), szolgalmi joggal kínálja fel eladásra
az akkori bérlõknek. A szolgalmi
jog alapítása illetve bejegyzése
azért volt elõírva társasházunk
javára illetve a szomszédos ingatlan terhére, amely akkor szintén
önkormányzati tulajdon volt,
hogy a társasház lakói a szomszédos ingatlanon elhelyezkedõ
járdán keresztül meg tudják közelíteni a társasház hátsó bejáratát,
a pincelejárót és a társasházhoz
tartozó udvari lakást. A szomszédos ingatlant az önkormányzat
közterületté történõ átminõsítésre
javasolta, sétálóudvar kialakításával, ezért a szolgalmi jog bejegyzésére nem került sor. 2002.
évben véglegessé vált, hogy a
közterületté történõ átminõsítés
nem valósítható meg. A szolgalmi
jog bejegyzése viszont elmaradt,
ami a társasház tulajdonosai számára egészen a szomszédos ingatlan elidegenítéséig nem jelentett problémát, hiszen addig önkormányzati tulajdon volt.
– Mikor, és miért változott
meg a helyzet?
– Az önkormányzat 2002. év
decemberében csereszerzõdéssel
elidegenítette a szomszédos ingat-

(Vágvölgyi Tamás felvétele)
lant, telekhatárként a társasház
épületének falát vették figyelembe. A szomszéd tulajdonos szerzõdésébõl viszont kimaradt, hogy az
ingatlanra szolgalmi jog alapítása lett elõírva a társasház javára,
ezért a társasház tulajdonosai és
bérlõi jelenleg nem használhatják
a hátsó kaput és a társasház hátsó
bejáratát, sõt az ott lévõ kaputelefont is le kellett szereltetni. Tekintettel arra, hogy a szolgalmi jog
bejegyzése nem a társasház hibájából maradt el, ragaszkodunk a
társasházi ingatlanok megvételekor elõírtakhoz, nevezetesen a
szolgalmi jog bejegyzéséhez.
– Mi tettek annak érdekében,
hogy a szolgalmi jogra vonatkozó
kérésüket teljesítsék?
– A szomszéd tulajdonos által
kezdeményezett birtokháborítási
pert a társasház elvesztette, éppen azért, mert a szolgalmi jog
nincs bejegyezve a szomszéd ingatlanra. Az önkormányzatot
két esetben is felszólítottuk a
szolgalmi jog bejegyzésére. Az
önkormányzat mindkét felszólításunkat elutasította. Ügyvédet
kerestünk, hogy a jog lehetõségével érjük el, hogy a lakásingatlanok megvásárlásakor még
használt udvari járdát, hátsó
bejáratot és pincét a tulajdonosok ismét használhassák.
– Mit remélnek?
– Szolgalmi jog két úton jegyezhetõ be, megegyezéssel vagy
bírói úton. Mi ez utóbbit voltunk
kénytelenek választani.
– Kit okolnak a létrejött helyzetért?
– Véleményünk szerint az új tu-

lajdonos a kerítésépítéstõl eltekintve nem tehet semmirõl, hiszen
úgy vette meg a telket, hogy azon
nem volt szolgalmi jogra vonatkozó bejegyzés. Mi úgy gondoljuk, a
hivatal követett el hibát azzal,
hogy nem tett eleget az elidegenítéskor még hatályos jogszabályoknak, és nem jegyezték be a szolgalmi jogot. Ennek a problémának a megoldatlansága okozta,
hogy ilyen helyzetbe kerültünk mi
tulajdonosok, mindkét fél. Messze
megértem az új tulajdonost, hiszen õ jogi kikötések nélkül vette
meg a telket. De jó lenne, ha õ is
átérezné a gondjainkat, mert mi
sem a saját hibánkból kerültünk
ebbe a helyzetbe. A kerítés felépítésével a hátsó bejárat megközelíthetetlen. A huzavona miatt elestünk a pince értékesítési lehetõségétõl is, amelynek bevételébõl
végre felújíthattuk volna a házat.
***
Lássuk, milyen szabályokat
kell betartania annak, ki magánterületén építkezni kíván a városban. Mindezt a 46/1997.(XII.29.)
KTM rendelet határozza meg.
Az építésügyi hatósági engedélyhez kötött építési tevékenységek.
9. § (1) A következõ építési tevékenységek csak építési engedély
alapján végezhetõek:
a) építmény építése, bõvítése,
elmozdítása, kivéve:
ak) a telek oldal és hátsó telekhatárain a kerítést.

e) közterületen az a) pontban
foglaltakon túlmenõen:
ec) bármilyen kerítés létesítése;
f) a telek természetes terepszintjének tartós, végleges jellegû
megváltoztatása a telekhatárok
melletti 3,0 m széles sávon belül,
valamint a telek egyéb részein 1,0
m-t meghaladóan;
j) az olyan egyéb építési munkák, amelyeket önkormányzati rendelet építési engedélyhez kötött.
10. § (1) A 9. § (1) bekezdésének a), b), d) és g) pontjaiban, valamint önkormányzati rendeletben
ekként meghatározott építési tevékenység eredményeként megvalósult építmények csak jogerõs és
végrehajtható használatbavételi
engedély alapján vehetõk használatba.
(2) A 9. § (1) bekezdésének c), e),
f), h) és i) pontjaiban meghatározott építési tevékenységek elkészültét az építtetõnek írásban be kell jelentenie az építésügyi hatósághoz
17. § Az építési engedély iránti
kérelemhez mellékelni kell
a) az építtetõ építési jogosultságát igazoló okiratot 1 példányban,
b) a tervezett építési munka külön jogszabályban meghatározott
tartalmú építészeti-mûszaki tervdokumentációját 4 példányban, illetõleg az adott esetben érdekelt
szakhatóságok számától függõen
további 1-1 példányban,
c) a tervezõ nyilatkozatát 1 példányban arról, hogy az építészetimuszaki terveket az érdekelt szakhatóságokkal és a közmûvekkel a
tervezés során egyeztette és a tervezett építészeti-muszaki megoldás megfelel a vonatkozó jogszabályoknak és hatósági elõírásoknak, továbbá, hogy a tervezésre
jogosultsággal rendelkezik,
d) az érdekelt közmûvek és a
kéményseprõ nyilatkozatát 1-1
példányban,
e) környezeti hatásvizsgálathoz
kötött tevékenység folytatására
szolgáló építmény esetén a környezetvédelmi engedélyt 1 példányban.

Természetesen megkerestük a kerítést építõ, a társasház
lakóközösségével vitában álló tulajdonosokat is, akik nem kívántak élni a megszólalással. Számukra a nyilatkozat lehetõségét fenntartjuk.
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MÛS ORA
Június 3-tól Június 10-ig
Június 3. péntek
06:30 Krónika 06:40 Reklám 06:42
Hangos képújság 06:46 K'arc 07:12
Jelkép - református 07:22 Mese 07:30
Krónika 07:40 Reklám 07:45 Jövõ 7
07:58 Sport - Úszás 08:12 Adjuk magunkat 08:18 Reklám 08:20 Krónika
17:00 Brill 20 magazin 18:00 Krónika
18:10 Reklám 18:14 Mese: A kihívás
18:18 Jelkép - katolikus 19:00 Krónika
19:10 Reklám 19:14 Zala magazin
19:40 Adjuk magunkat 19:48 Reklám
19:50 Krónika 20:01 K'arc 20:30 Hírháló 21:00 Szabadulás az Édenbõl
23:00 Maksavízió 23:30 Különjárat

Június 4. szombat
06:30 Krónika 06:40 Reklám 06:41 Hangos képújság 06:49 Zala magazin 07:15
Jelkép - katolikus 07:25 Mese 07:30 Krónika 07:40 Reklám 07:41 K'arc 08:07
Adjuk magunkat 08:17 Reklám 08:20
Krónika 08:30 Hírháló 09:00 TV shop
09:30 Brill 20 magazin 10:00 Maksavízió
10:30 Nedû-magazin 11:00 Pénzhalász
17:00 Business-Mix magazin 18:00 Zamatos utazások 18:28 Adjuk magunkat
18:39 Tv mozi 19:58 Storyboard 20:30
Hírháló 21:00 A szeretet ajándéka 23:00
Bence show 23:30 Különjárat

Június 5. vasárnap
06:30 Tv mozi 08:05 Adjuk magunkat
08:15 Storyboard 08:30 Hírháló 09:00
Tv shop 09:30 Gyógyulj velünk 10:00
MOTORacing 10:30 Business-Mix
magazin 11:00 Pénzhalász 17:00 Nedû
- magazin 18:00 Zamatos utazások
18:30 Adjuk magunkat 18:41 Tv mozi
20:15 Válogatás a hét mûsoraiból
20:30 Hírháló 21:00 Zsarujátszma
23:00 Maksavízió 23:30 Bencze show

Június 6. hétfõ
06:30 Tv mozi 07:45 Adjuk magunkat
08:09 Zamatos utazások 08:21 Válogatás
a
hét
mûsoraiból
17:00
MOTORacing 18:00 Krónika 18:10
Reklám 18:14 Mese 18:21 Jelkép - adventista 19:00 Krónika 19:10 Reklám
19:14 Jövõ 7 19:41 Adjuk magunkat
19:48 Reklám 19:50 Krónika 20:01
Zala magazin 20:30 Hírháló 21:00 Repülõ kísértetek 23:00 Szeged napja
2005 23:30 Különjárat

Május 3. kedd
06:30 Krónika 06:40 Reklám 06:42
Hangos lapozó 06:46 Jövõ 7 07:17 Jelkép - adventista 07:30 Krónika 07.40
Reklám 07:42 Zala magazin 08:09 Adjuk magunkat
08:16 Mûsorajánló
08:18 Reklám 08:20 Krónika 17:00
Nyitott Egyetem 18:00 Krónika 18:10
Reklám 18:15 Mese 18:19 Jelkép - katolikus 19:00 Krónika 19:10 Reklám
19:15 Biztonsági Zóna 19:36 Adjuk
magunkat 19:48 Reklám 19:50 Krónika 20:01 Jövõ 7 20:3 Hírháló 21:00

Túl gazdag 23:00 Gyógyulj velünk
23:30 Bence-show

Május 4. szerda
06:30 Krónika 06:40 Reklám 06:42
Hangos lapozó 06:55 Biztonsági Zóna
07:16 Jelkép - katolikus 07:30 Krónika
07:40 Reklám 07:42 Jövõ 7 08:08 Adjuk magunkat 08:18 Reklám 08:20
Krónika 17:00 Egészségmagazin 18:00
Krónika 18:10 Reklám 18:15 Mese
18:17 Jelkép - evangélikus 19:00 Krónika 19:10 Reklám 19:15 Jövõ 7 19:28
Sport 19:41 Adjuk magunkat 19:48
Reklám 19:50 Krónika 20:01 Biztonsági Zóna 20:30 Hírháló 21:00 Túl
gazdag 23:00 MOTORacing 23:30
Brill 20 magazin

Május 5. csütörtök
06:30 Krónika 06:40 Reklám 06:41
Hangos lapozó 06:51 Jövõ 7 07:04
Sport 07:17 Jelkép - evangélikus
07:30 Krónika 07:40 Reklám 07:41
Biztonsági Zóna 08:01 Adjuk magunkat 08:18 Reklám 08:20 Krónika 17:00
Biztonsági zóna 18:00 Krónika 18:10
Reklám 18:15 Mese 18:20 Jelkép - református 19:00 Krónika 19:00 Reklám
19:15 K'arc 19:42 Adjuk magunkat
19:48 Reklám 19:50 Krónika 20:01 Jövõ 7 20:16 Sport 20:30 Hírháló 21:00
Gyilkos cápák 23:00 Nedû 23:30
Business-mix magazin

Május 6. péntek
06:30 Krónika 06:40 Reklám 06:42
Hangos képújság 06:50 K'arc 07:16
Jelkép - református 07:30 Krónika
07:40 Reklám 07:42 Jövõ 7 - Lovasverseny 07:55 Sport 08:09 Adjuk
magunkat 08:19 Reklám 08:20 Krónika 17:00 Brill 20 magazin 18:00
Krónika 18:10 Reklám 18:15 Mátyás
király 18:19 Jelkép - katolikus 19:00
Krónika 19:10 Reklám 19:16 Nyugat
régió 19:42 Adjuk magunkat 19:49
Reklám 19:50 Krónika 20:01 K'arc
20:30 Hírháló 21:00 Kaland az idõben 23:00 Maksavízió 23:30 Különjárat

Kõnig menü

400 Ft / menü kiszállítva
Vállalati étkeztetést vállalunk
Étkezési jegyet elfogadunk
Havi étlap: www.konigmenu.hu
Érd.: 93/700-1
137

AKCIÓK, K EDVEZMÉNYEK!
DIÁKAKCIÓ! Egyet f izet, k ettõt v ihet!

(Rendõrség utcája)
Tel.: 30/653-77964

(Az ajándék film a premier és erotikus filmek kivételével!)

KERÜLÕUTAK
Két régi barát borkóstolóra indul,
ahol hamarosan beszippantja õket a mindenNyitva:
nap 9-221-iig
szerelem és barátság örvénye, szembesülnek a magánnyal. Miles, egy válásába belerokkant, borfüggõ irodalmár úgy dönt, megajándékozza régi barátját Jacket, a lepukkant színészt egy Santa Ynez
völgybeli borászatokba tett kirándulással, amire Jack
esküvõje elõtt egy héttel indulnak. Fura páros. Jack libidóba áztatott mosolygó bájgúnár, Miles igazi búsképû lovag. Ami közös bennük az a kudarcba
fulladt álmok, és a tûnõ ifjúság.
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EGÉSZSÉGVÉDELMI
ALAP PÁLYÁZAT
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyûlésének Szociális és
Egészségügyi Bizottsága pályázatot hirdet a 2005. évi Egészségvédelmi Alap támogatásának
elnyerésére.
A pályázat célja: Olyan közösségi programok, melyek csatlakoznak a Népegészségügyi Program minél hatékonyabb és eredményesebb, megvalósításáhozidõsek egészségi állapotának javítása, óvodai, iskolai dohányzás
megelõzéséi magatartás formáló
projekt, drogprevenció – által minõségi javulást eredményez.
Pályázók köre: Nagykanizsa
Megyei Jogú Város közigazgatási területén mûködõ intézmények, minden bejegyzett nagykanizsai székhelyû civil szervezet,
egyesületek, alapítványok és
egyéb szervezetek, melyek pályázatukkal a fenti célok megvalósítását szolgálják.
A pályázaton nem indulhatnak:
pártok, politikai tevékenységet
folytatók.
A pályázat benyújtásának határideje: 2005. június 13. Benyújtás módja: A pályázati adatlapot zárt borítékban „Egészségvédelmi Alap támogatása" jeligével lehet benyújtani. Benyújtás
helye: Nagykanizsa Megyei Jogú Város Egészségügyi Alapellátási Intézménye Nagykanizsa,
Eötvös tér 16. (III. em. 313-314.
sz. iroda). Pályázati adatlap kérhetõ: Polgármesteri Hivatal 8800
Nagykanizsa Eötvös tér 16 porta
Egészségügyi Alapellátási Intézmény 8800 Nagykanizsa Eötvös
tér 16. 313-314-s szoba .
A pályázatnak tartalmaznia
kell: a pályázó nevét, a pályázó
címét, székhelyét, a pályázó nyilvántartásáról szóló igazolás másolatát, az igényelt támogatás
összegét, a kérelem tételes indokolását, a megvalósítás módját.
A pályázati bírálat határideje:
2005. június 21. A határidõre beérkezett pályázatokat az Egészséges Városok Koordinációs Bizottsága bírálja el.
Az elnyert támogatások kifizetésének határideje: 2005. szeptember 1. Az odaítélt támogatások elszámolásának határideje:
2005. december 30.

VÁROSHÁZA
NAGYKANIZSA MJV POLGÁRMESTERI HIVATALA ÉRTÉKESÍTI AZ ALÁBBI
ZÁRTKERTI INGATLANAIT (FÖRHÉNC):
Hrsz1/Hrsz2 Megnevezés
Terület m2
12071
Gyep Termõföld
55
11518
Gyep Termõföld
443
12072
Gyep Termõföld
61
11630
Erdõ Termõföld
197
12101
Gyep Termõföld
29
11632
Erdõ Termõföld
196
12103
Gyep Termõföld
125
Gyep Termõföld
67
11840
Szõlõ-gyümölcs-szántóTermõföld 5471 12104
11885/14 Szántó-erdõ Termõföld
3069 12105
Gyep Termõföld
53
11890/2 Szántó-erdõ Termõföld
3711 12163
Gyümölcsös Termõföld
93
11909
Szõlõ-gyep Termõföld
2416 12228/2 Gyümölcsös Termõföld
76
11941
Szõlõ-gyep Termõföld
6968 Érdeklõdni a Polgármesteri Hivatal Vagyongazdál11943
Gyep Termõföld
3168 kodási Irodáján (Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. II.
12065/2 Kert-gyümölcs-gyep Termõföld 4515 em. 6.) lehet. Tel: 93/500-724

VÁROSHÁZA
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TÁJÉKOZTATÓ KÖZÉRDEKÛ PANASZ BEJELENTÉSÉRÕL
A 2004. évi XXIX. törvény 141-143. § - aiban foglaltak végrehajtására a város lakosságának a közérdeket érintõ, nem személyes jellegû kérelmei, panaszai és bejelentései (a továbbiakban: bejelentés) szervezett módon kerülnek elbírálásra. Bejelentést lehet tenni a város üzemeltetésével, a polgármesteri hivatallal, a szûkebb lakókörnyezettel, önkormányzati intézmény vagy más szervezet mûködésével kapcsolatban a 0680/200-848-as üzenetrögzítõre kapcsolt zöld számon, Nagykanizsa Megyei Jogú Város polgármesterének, alpolgármesterének, jegyzõjének címezve a Polgármesteri Hivatal 8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. címén, a – bokan_peter@nagykanizsa.hu, – termecz_marianna@nagykanizsa.hu
– vargaeva@nagykanizsa.hu, – bodzai_tiborne@nagykanizsa.hu, – fehérvölgyiszabolcs@nagykanizsa.hu e-mail címeken. A törvény vonatkozó részei megtalálhatók: a www.nagykanizsa.hu

NAGYKANIZSA MJV POLGÁRMESTERI HIVATALA
ÉRTÉKESÍTI CSERFÕI ZÁRTKERTI INGATLANAIT:
(HRSZ1, HRSZ2, MEGNEVEZÉS, TERÜLET M2):
* 10351,2, Kert, 852. * 10370, Gyep, 73. * 10422, Gyep-erdõ, 3738. *
10434, Gyep, 6397. * 10490, 1, Szántó-gyümölcsös, 2974. *10504, 1,
Szántó, 1897. * 10532, Gyep, 3212. * 10533 Gyep, 1079. *10539,
Kert-szõlõ-erdõ, 1770. * 10550, 3, Szántó, 1146. * 10551, Gyümölcsös, 604. * 10552, Gyümölcsös, 170. 10553, Kert-gyümölcsös-kert,
2893. * 10595, Gyümölcsös-gyep-kert-erdõ, 5961. * 10596, Gyep,
182. * 10621, 1, Gyep, 50. * 10624, 1, Gyep, 3198. * 10625, Gyep, 24.
* 10636, 3, Gyep, 4393. * 10637, 2, Gyep, 3199. * 10645, 2, Gyep,
4606. * 10655, Gyep, 7096. * 10656, Gyep, 8017. * 10657, 2, Gyep,
5576. * 10664, Szántó, 2575. * 10672, 3, Gyep-erdõ, 2998. * 10673,
Gyep-erdõ, 5364. * 10798, 1, Gyep, 5589. * 10798, 2, Gyep, 5413. *
10799, 2, Gyümölcs-erdõ, 5017. * 10800, Gyep, 3314. * 10801, 1,
Szõlõ-gyümölcsös, 1654. * 10803, Gyep-erdõ, 6121. * 10806, 1, Szántó-erdõ, 7025. * 10806, 3, Szántó, 2988.
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 NAGYKANIZSAI
FOGYATÉKKAL ÉLÕK INTEGRÁLT INTÉZMÉNYE
IGAZGATÓI MUNKAKÖRÉNEK BETÖLTÉSÉRE
Ellátandó fõ feladatok: A Fogyatékkal Élõk Integrált Intézménye
(Nagykanizsa, Ûrhajós u. 6.) alapító okiratában meghatározott szakfeladatok ellátása, mûködtetése. Az intézmény szakmai programjában foglaltak megvalósítása, ennek érdekében az integrált intézmény szakmai egységeire vonatkozóan a feladatok meghatározása,
a mûködés összehangolása, ellenõrzése. Az intézményi mûködés
törvényességének és gazdaságosságának biztosítása. Az intézmény
alkalmazottaival kapcsolatos munkáltatói jogok gyakorlása. A munkakör magasabb vezetõi megbízásnak minõsül. A magasabb vezetõi
megbízás 2006. január 1. naptól-2010. december 31. napjáig tartó 5
évre szól. Pályázati feltételek: magyar állampolgárság, büntetlen
elõélet, az 1/2000. (I.7.) SzCsM rendelet 3. számú mellékletének 9.
pontjában a Bentlakást nyújtó fogyatékosok otthona és rehabilitációs intézmények vezetõi részére elõírt szakmai képesítés, szociális
szakvizsga, legalább 5 éves szakmai gyakorlat. Elõnyt jelent: szakterületen szerzett szakmai illetõleg vezetõi gyakorlat. A pályázatnak
tartalmaznia kell: a pályázó szakmai életrajzát, három hónapnál
nem régebbi erkölcsi bizonyítványt, az intézmény vezetésére vonatkozó programot a helyzetelemzésre épülõ fejlesztési elképzelésekkel, a pályázatban elõírt iskolai végzettséget, illetve az egyéb feltételeket tanúsító okiratok hitelesített másolatát.
Az illetmény és egyéb juttatások megállapítására a közalkalmazottak jogállásáról szóló többször módosított 1992. évi XXXIII. törvény
és végrehajtási rendeletei alapján kerül sor. A pályázatokat Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteréhez (8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7.) kell benyújtani. A pályázatok beérkezésének határideje:
a Szociális Közlönyben való közzétételétõl számított 31. nap 13.00
óra. A pályázat elbírálásának határideje: 2005. október 31.
A pályázati kiírással kapcsolatban bõvebb felvilágosítás kérhetõ
Nagykanizsa MJV Polgármesteri Hivatala Szociális Osztályán a
93/500-809 vagy 500-810-es telefonszámon.

NAGYKANIZSA MJV POLGÁRMESTERI HIVATALA
ÉRTÉKESÍTI AZ ALÁBBI, SZENTGYÖRGYVÁRI
HEGYI INGATLANAIT:
Hrsz1/Hrsz2/Megnevezés/terület (m2)
1467/-/Zártkert/2867.
2727/-/Szántó/2247.
1915/-/Zártkert/2981.
1918/-/Zártkert/160.
1922/-/Zártkert/320.
1924/-/Zártkert/379.
1928/-/Zártkert/1875.
1933/-/Zártkerti gyep/2225.
1935/-/Zártkert/257.
1945/1/Zártkert/264.
1991/-/Zártkert/1755.
2746/-/Kert/384.
2160/-/Zártkert/9601.
Érdeklõdni a Polgármesteri Hivatal Vagyongazdálkodási Irodáján
(Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. II. em. 6.) lehet. Tel: 93/500-724.

NYILVÁNOS VERSENYTÁRGYALÁS
Helyrajzi szám – helye – kikiáltási ár – versenytárgyalás:
2035/B/2. – Király u. 8. – 2.200.000 Ft + áfa – 2005.05.12, 06.30
2190/A/3. – Csányi u. – 10.700.000 Ft + áfa – 2005.05.12,
8:30
06.30 9:00 11. – Magyar u. 6. – 6.500.000 Ft + áfa 2005.05.12,
06.30 9:30 163/1. – Magyar u. 54. – 11.280.000 Ft + áfa 2005.05.12,
1163. – Rozgonyi u. 8. – 40.000.000 Ft + áfa
06.30 10:00
2005.05.12., 06.30. 10:30 1286. – Királyi P. 1-3. – 16.000.000 Ft +
áfa 2005.05.12., 06.30. 11:00 1188/A/5. és 1188/A/6. – Fõ út 7. –
47.000.000 Ft + áfa 2005.05.12., 06.30. 11:30 186/1. – Magyar u.
76. – 7.938.600 Ft + áfa 2005.05.12. és 06.30. 13:00. 507. – Dankó
u. – 680.000 Ft + áfa 2005.05.13 és 05.20 9:00.
A versenytárgyalás helye: Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri 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

PÁLYÁZAT JOGTANÁCSOSI
MUNKAKÖR BETÖLTÉSÉRE
Ellátandó feladat: Az önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal
jogügyleteinek elõkészítése, intézése, perképviselet ellátása. A kinevezés határozatlan idõre szól, 6 hónap próbaidõ kikötésével. A munkakör
a pályázati eljárást követõen azonnal betölthetõ.
Pályázati feltételek: magyar állampolgárság, büntetlen elõélet, jogász
egyetemi végzettség, jogi szakvizsga, jogtanácsosi, közigazgatási gyakorlat
elõnyt jelent. Illetmény és egyéb juttatások a Ktv. és Polgármesteri Hivatal
Közszolgálati Szabályzatának vonatkozó rendelkezései szerint. A pályázatok beérkezési határideje: Belügyi Közlönyben való megjelenést követõ 16.
nap 12.00 óra. A pályázatot dr. Kelemen Marcell jegyzõnek kell címezni
(8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7.) A pályázathoz csatolni kell: szakmai
önéletrajzot, az iskolai végzettséget, jogi szakvizsgát igazoló okiratok másolatát, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt, közigazgatási szakmai gyakorlat igazolását.
A benyújtott pályázatok elbírálására a benyújtási határidõ lejártát
követõ 15 napon belül kerül sor. A pályázattal kapcsolatban érdeklõdni lehet a 93/500-708 vagy 500-710 telefonszámon.
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INGATLAN

SZOLGÁLTATÁS/ÁLLÁS

Nk-án a belvárosban 700 m -es, társasház
építésére is alkalmas telek eladó! Érd.:
30/227-3294, 30/448-6072 (5446K)
Nagyrécsén családi ház költözés miatt eladó. Érd.: 30/543-2220 (5499K)
Horgászok, vadászok figyelem! Zákány és
Õrtilos között Zákány-Látóhegyen 2100 m2-es
telek, 32 m2-es stabil épülettel, gyönyörû környezetben, a Drávától és holtágaitól 400 méterre eladó! Irányár: 350.000 Ft. Érd.: 30/5675396, 70/242-4914 (5587K)
Nk-án a VI. emeleten (Bartók Béla u. 8.)
felújított, 2,5 szobás, erkélyes lakás új konyhabútorral eladó. Irányár: 7,5 millió Ft. Tel.:
93/318-798, 70/526-2792 (5594K)
Jankapusztán (Nk-tól 12 km-re) 60 m2-es,
egyszobás, komfortos családi ház 2000 m2-es
telken eladó. Irányár: 2,2 millió Ft Érd.:
30/272-5400 (5599K)
Nk-án II. emeleti, 1 szobás, nappalis lakás
eladó vagy két szobásra cserélhetõ négyemeletes házban. Érd.: 93/316-610, 20/593-2426
(5606K)
Elcserélném Nk-i, belvárosi, II. emeleti, 75
m2-es lakásomat kisebbre. Udvari lakás is érdekel értékegyeztetéssel. Érd.: 93-322-537,
20/425-537 (5607K)
Nk Bedõ Albert utca végén garázs eladó.
Irányár: 580.000 Ft Érd.: 20/4111-944
(5608K)
Nk-án a belvárosban 3 szobás családi ház
(98 m2-es) egyszobás, udvari lakással eladó.
Érd.: 93/322-611 (5609K)
2

BÉRLET
Belvárosban fûtött garázs kiadó! Érd.:
93/318-485 (5571K)
Nk-án keleti városrészben három szobás,
bútorozatlan II. emeleti lakás hosszú távra kiadó. (1 havi kaució szükséges). Érd.: 30/2140080 (5565K)

JÁRMÛ
Daewoo Matiz S800 (2000. novemberi
évjáratú) aranysárga, benzines, friss mûszakival, 63000 km-rel eladó. Irányár: 890.000 Ft.
Érd.: 30/260-5027 (5610K)

VEGYES
Kecsketej folyamatosan eladó. Érd.:
30/4219-731 (5574K)
Kislánynak való teljesen újszerû babakocsik, kiságy, járóka, etetõszék, babaruház olcsón eladók. Érd.: 93/326-516, Nk, Olaj u. 8.
(5601K)
Mondo szekrénysor, ugyanitt állványos,
elektromos varrógép eladó. Érd.: 30/448-6072
(5602K)
Kétgyermekes rokkant házaspár szeretne
kapni egy faliórát, mely felet és egészet üt
(látássérültnek kell), meg egy TV-t. Érd.:
30/652-4560 (5603K)

Az Ön számára értéktelen vashulladékot,
forgalomból kivont gépjármûvét készpénzért
átveszem! Forgalomból kivont, vagy rendszám nélküli lakókocsik is érdekelnek.
Ugyanitt használt autóalkatrészek eladók.
Tel.: 30/641-7375, 30/592-8463 (5485K)
Építési vállalkozó új lakások építését, régi házak felújítását, tetõszigetelést, ácsmunkákat, tetõfedést vállal alvállalkozóként is! Érd.: 70/5039407, 93-322-109, 30/6398-825 (5604K)
Vállalunk! Fûnyírást (gépekkel), tereprendezést helyben és vidéken, nyaralók, hétvégi házak, nagy terek, parkok körül számlára is! Érd.:
Horváth Zoltán, vállalkozó. Nagykanizsa, Ady
Endre u. 65. Tel.: 06-93-333-449, 06-20-5319371, 06-20-808-7332, 06-70-511-7863

SEGÍTSÜNK!
Tombolt az ár Mátrakeresztesen, Mádon,
Temes vidékén, Bánságban és másutt. Sok
család veszítette el otthonát. Eljött az ideje,
hogy segítsük feltámasztani a magyarok és
magyarok közötti összetartozás és szolidaritás érzését. Adományaikkal járuljanak hozzá
idehaza és a határokon túl élõ árvízkárosultak megsegítéséhez. Szíves adományukat a
trianoni diktátum 85. évfordulójára június 5én 14 órára szervezett ünnepségen gyûjtjük.
Az összegyûjtött összeget a Szövetség a Nemzetért Alapítványon belül mûködõ Polgári
Körök Segélyalap alszámára (1410020667092749-08000004) fizetjük be.
SEGÍTSENEK!
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SPOR THÍREK
EGY GYÕZELEM
EGY VERESÉG
NB II-es nõi kosarasaink a záró
fordulóban Pécsen két mérkõzésbõl egy gyõzelmet szereztek, így
magabiztosan nyerték meg az NB
II nyugati csoport küzdelmeit.
PEAC – Peugeot Kampf NTE
77 – 56. Csapat: Arany 9/3, Szépligeti 5, Horváth B. 12/6, Bencze
9, Bõdör 2. Csere: Muk 15, Anda
4. Edzõ: Kovács Nándor.
Fõiskola Bolyai SE – Peugeot
Kampf NTE 50 – 63. Peugeot
Kampf NTE csapata: Tahi 10/6,
Arany 15/3, Horváth B. 9/3, Bõdör
9, Muk 14. Csere: Szépligeti 4,
Anda. Edzõ: Kovács Nándor.
1 PONT
NBI/B férfi kézilabda bajnoki
mérkõzés: Szentendre KC –
Nagykanizsa IZZÓ SE 27-27.
IZZÓ SE: Fata – Farkas G (2),
Kiss J. (4), Baranyai (3), Tóth
(4), Kiss G. (3), Pálos (6/3) Csere: Dolezsár (kapus), Musits
(5/4), Tompek, Farkas M., Szabó, Bacsi, Gál.
– A kanizsaiak tíz perccel a befejezés elõtt még 4 góllal vezetettek, de a hazaiak sikeresen ledolgozták hátrányukat. Ezt követõen
rendszeresen vezetést szerzett a
kanizsai csapat, de az ellenfél
minden alkalommal sikeresen
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egyenlített. A nagy iramú, helyenként durva mérkõzésen az IZZÓ
SE valamennyi játékosa nagy
akarással, de több hibával játszott. Az idegenben szerzett egy
pont rendkívül értékes a kanizsai
fiatalok számára, ám rutintalanságuk miatt kicsúszott a kezükbõl
a bravúrnak számító gyõzelem –
értékelt az edzõ.
UTÁNPÓTLÁS BAJNOKSÁG
Az NTE 1866 MÁV Rt. csapatát
U-19
korosztályban
a
MATÁV Sopron 3-5-re, U-17ben 0-5-re verte.
NEM SIKERÜLT
Felnõtt OB I/B-s mérkõzésen
játszott a CWG Kanizsa férfi
vízilabda csapata a Hajós
Alfréd NSU-ban. A TIPO VSE
csapata sajnos 8:6 arányban
verte a CWG-s gárdát. Az elején ugyan fegyelmezetlenül játszott az ellenfél, de a mérkõzés
felétõl összeszedettebben küzdött, így nem sikerült a kanizsai
csapatnak nyernie.
ÚJONC ORSZÁGOS
BAJNOKSÁG
A Nemzeti Sportcsarnok adott
új otthont az újonc vívók Országos Bajnokságának. Az egyéni
versenyen 30 indulóból Mátyás
Szabina 7., Péntek Brigitta 8. helyen végzett. Öt induló csapatból
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az NTE 1866 nõi kard csapata
Kocsis Eszter, Mátyás Szabina,
Péntek Brigitta összeállításban a
dobogó 3. fokára állhatott.
JUDOS HÍREK
A közelmúltban Országos Diákolimpián voltak a 12 éves
judokák. A közel 100 indulóból a
NTE-s Horváth Tamara (Palini Iskola) 38 kg-ban IV., Szentes
Benjamin 38 kg-ban V., Balogh
Szabolcs 41 kg-ban IX. helyezést
ért el a (Bolyai Iskolások).
Másnap Meghívásos Nemzetközi
Judo Versenyen a serdülõk között
Mihovics Szabina 52 kg-ban II. lett.
DIÁKOLIMPIA ZÁNKÁN
A III-IV. korcsoportú Lábtolllabda Diákolimpia Országos Döntõn Zánkán 11 iskola 116 játékosa
vett részt. A zalai diákok négy
bronzérmet szereztek: Szepetnekrõl
a III. korcsoportú leánycsapat Magyar Veronika, Rikli Alexandra,
Põcze Karolina, a IV. korcsoport
leány egyéni Hollender Laura,
Nagykanizsáról a Hevesei Iskolából Göncz Annamária és Huszár
Emil a IV. korcsoport egyéni versenyeiben. Az aranyérmeken újszászi
és borjádi versenyzõk osztoztak.
Eredmények: III. kcs leány egyéniben Põcze Karolina (Szepetnek)
8., III. kcs. fiú csapatban
Szepetnek1 – Kollár Péter, Orsós

NEMZETKÖZI LOVASVERSENYEK
– Tíz éve tette le Nagykanizsán
az alapjait a military sportág. Három éve a nemzetközi, két csillagos
minõsítést is megkapta a verseny,
egyedülállóan az országban. Az
Alpok-Adria Munkaközösség vezetõi látva ezt a munkát, színvonalat,
a tavalyi évben felkértek minket az
I. Alpok-Adria Díjugrató Gála
megrendezésére – mondta a keddi
sajtótájékoztatón Végh Csaba, a
Kanizsa Lovasklub elnöke.
Az idei Nemzetközi Lovastusa
Verseny június 3-5-én, a elsõ Alpok-Adria Díjugrató Gála június
10-12-én kerül megrendezésre a
Csónakázó-tónál. Mindkét versenyre a belépés ingyenes. A
militaryra 5 nemzet (osztrák,
cseh, francia, román, magyar) 30
klubja, 110 ló és lovasa 8 kategóriában indul, míg a díjugratásra 7
ország 25 klubjának, 31 verseny-

zõje 9 kategóriában nevezett. Kanizsát hét lovas képviseli, köztük
a nemzetközi hírû Hargitai János és felesége.
– A pályát teljesen újjá kell
építenünk, mobil ugrásokkal egészítjük ki, valamint tovább kívánjuk fejleszteni a Csónakázó-tó és
az erdõ közötti részt – mondta
Dobri Lajos, a lovasklub elnökhelyettese, aki sajnálatosnak tartja a pályaépítés közben tapasztalt
vandalizmust, legutóbb 30-40 elültetett fenyõfacsemetét vittek el
pálya környékérõl.
A két versenyt az önkormányzat 4 millió forinttal támogatja, a
díjugrató versenyhez az AlpokAdria Munkaközösség 25 ezer
euróval, a Földmûvelésügyi és
Vidékfejlesztési Minisztérium 1
millió forinttal járult hozzá.
N. K.

Zoltán,
Orsós
Tamás
8.,
Szepetnek2 – Kalányos Tamás,
Lengyel Richárd, Neumayer Sándor 10., III. kcs. fiú egyéniben
Csizmadia Ádám (Péterfy) 9., Lukács Márton (Rozgonyi) 11.,
Budavölgyi Bálint (Péterfy) 12. lett.
A IV. kcs. leány csapat versenyben
Szepetnek csapata – Hollender Laura, Kalányos Evelin, Kiss Katalin,
Varró Viktória 3., IV. kcs. leány
egyéniben
Hollender
Laura
(Szepetnek) 3., Gönz Annamária
(Hevesi) 3., Szappanos Klaudia
(Zrínyi) 5., Bátor Hajnalka (Hevesi) 6. helyezett lett. A IV. kcs. fiú
csapatbajnokságon a Hevesi Ált.
Isk. csapata – Bátor Hajnalka, Bársony Szabolcs, Göncz Annamária,
Huszár Emil 5., a Péterfy Ált. Isk.
– Arany Bálint, Budavölgyi Bálint,
Csizmadia Ádám, Lukács Benedek
6., Szepetnek1 – Molnár Tamás,
Szatmári Tamás, Szitai József 8.,
Szepetnek2 – Boda József, Kecsõ
Tibor, Vlasics Zoltán 9. IV. kcs.
fiú egyéniben Huszár Emil (Hevesi) 3., Arany Bálint (Péterfy) a 7.
helyen végzett.
MÉRY KUPA A PÉTERFYNEK
A Megyei Diákolimpián atlétika
sportágban Zala Megye legeredményesebb iskolája lett a Péterfy
Sándor Általános Iskola, és elnyerte
a „Méry Kupát”.

SAKK ÉVADZÁRÓ
Május 20-án évadzáró bankettjét tartotta a Centrál Étteremben a Nagykanizsai Tungsram
Sakk-Klub. Köszöntõt mondott
Litter Nándor polgármester,
Herman Miklós, a GE Hungary
Rt. igazgatója és Horváth Tamás, a Sakkszövetség Zala Megyei elnöke. A 2004/2005. bajnoki évadot Rudolf Sándor, a
sakk-klub elnöke értékelte, majd
az NB I-es csapat (Vajda Levente, Flumbort András, Faragó
Iván, Horváth Péter, Bokros Albert, Almási István, Bánusz Tamás, Krizsány László, Krutti Valér, Kustár Sándor, Bagonyai Attila, Vajda Szidónia, Orsó Miklós, Ladányi Zsolt, Ragats József) átvehette bronzérmét.
Az önkormányzat és a Tungsram továbbra is biztosította támogatásáról a Nagykanizsai Tungsram Sakk-Klubot.

HEVESI S ÁNDOR
MÛVELÕDÉSI K ÖZPONT
Széchenyi tér 5 – 9. Tel.: 311– 468
Jegyárusítás: 14 – 18 óráig
KANIZSAI NYÁRI SZÍNHÁZ
A Nagykanizsai Hevesi Sándor
Mûvelõdési Központ szabadtéri színházi
elõadásai a Péterfy iskola udvarán
.

JÚNIUS 21. 21 ÓRA
Presser – Sztevanovity Dusán – Horváth Péter
PADLÁS – musical
A Sziget Színház elõadása
JÚLIUS 19. 20.30 ÓRA
Arisztophanesz- Bergendy
MADARAK- zenés komédia
A Budaörsi Játékszín elõadása
AUGUSZTUS 16. 20.30 ÓRA
Berillet-Grédy-Nádas -Szenes
A KAKTUSZ VIRÁGA – ZENÉS KOMÉDIA
A budapesti Ruttkai Éva Színház elõadása
Belépõdíj elõadásonként 1500 Ft,
nyugdíjasoknak, bérleteseknek: 1300 Ft
A három elõadás bérlete 3900 Ft,
kedvezményesen: 3300 Ft
Információ, jegyárusítás: 311-468-as telefonon.

Nyári intenzív tanfolyamok a
DIALÓG NYELVSTÚDIÓBAN
AJÁNLATUNK:
Államilag minõsített nyelvi képzések:
június 20 – július 15-ig vagy
július 25 – augusztus 19-ig

kezdõ, álkezdõ, középhaladó, haladó,
és nyelvvizsgára felkészítõ szinten

ANGOL és NÉMET nyelvbõl,
vizsgáztató tanárok vezetésével!
Z INGYENES PRÓBAVIZSGA – minden tanulónk számára!
Z INGYENES VIZSGA – a legjobb eredményt elérõknek!
Z KEDVEZÕ ÓRADÍJ – részletfizetési lehetõség!
Z GARANTÁLT NYELVVIZSGA – szerzõdéssel!
Z 30% TANDÍJ ÉS VIZSGADÍJ VISSZATÉRÍTÉS!
BEIRATKOZÁS: a jelentkezés sorrendjében, személyesen

KEZDJE NYELVVIZSGÁVAL ÉS BIZTOS
NYELVTUDÁSSAL A TANÉVET!
Nagykanizsa, Kinizsi út 2/a.
Tel.: 93/326–413, Mobil: 30/400–5253
E–mail: info@dialognk.hu, Web: www.dialognk.hu
OM reg. szám: 20–0129–04

GÓLYALÁBAS VILÁGJÁTÉKOK
A RÉGI JÓ EGYESÜLET SZERVEZÉSÉBEN
(NAGYKANIZSA, 2005. JÚNIUS 10-11., ERZSÉBET TÉR
Június 9. (csütörtök)
17 órától az Il castello di Duron c. gólyalábas produkció nyilvános próbája a Nagykanizsai Gólyalábasok közremûködésével.
Június 10. (péntek)
9.00-tól „Aki nem lép egyszerre...” 10.00 Kézmûves vásár,
körmönfont mesterkedések 10.15 Pelyhes gólyák játékai (óvodások gólyalábon) 12.15 „Tökös” gólyák játékai (felsõsök gólyalábon) 13.30 Az elveszett láma (Los Andinos gyermekkoncertje)
14.30 Kölyökgólyák versengése (kisiskolások) 15.00 Látványfelvonulás a Deák térrõl az Erzsébet térig 15.15 KÖGÁZ hõlégballonos bemutató 15.30 Kelepelõ (résztvevõk köszöntése) 15.45
A hetvenkedõ katona (Vaga Banda gólyalábas produkció) 16.30
Venezuelától Nagykanizsáig – Hotel Centrál (Nõk lapja c. hetilap
sajtópáholya) 16.30 Los Andinos koncert 17.30 Horagus Mester cirkusza (gólyalábas mûsor) 18.30 Ariel Ramirez: Kreol mise
(Nagykanizsa Város Vegyeskara, Los Andinos együttes) 19.30
Gólyaláb-bál (OldMix zenekar), táncverseny 21.30 A sötétség birodalma (MITAGO csoport tüzes, gólyalábas produkciója)
Június 11. (szombat)
10.00 Kézmûvesvásár 10.00 Elsõ lépéseim gólyalábon (játékok, versenyek, bemutatók) 10.30 Ki nevet a végén? (élõfigurás,
gólyalábas társasjáték) 12.00 Elsõ lépéseim gólyalábon 14.00
Orff ütõegyüttes koncertje 15.30 Tüttõ János nótakör 16.00 Elsõ lépéseim gólyalábon 17.00 Látványfelvonulás a Deák térrõl az
Erzsébet térre 17.30 Hóri Horgas Kompánia „vadállat-szelidítõ”
elõadása 18.30 McCora koncert 19.30 No Problem együttes
koncertje 20.30 „Tüzestamentum” (mirákulum-játék, gólyalábas
tûzzsonglõr produkció a Divagorum Ordo együttessel 22.00 Il
castello di Duron (MITAGO csoport produkciója, a Nagykanizsai
Gólyalábasokkal)

Akkredit: 0584

JAZZ KLUB
2005. június 9-én
(csütörtökön) 19.30-kor
a Móricz Zsigmond Mûvelõdési Házban
Közremûködik

A DÉL-ALFÖLDI
SZAXOFONEGYÜTTES
Ágoston Béla – ének,
szaxofon, klarinét
Benkõ Róbert – nagybõgõ
Burály Béla Pöcök – szaxofon
Geröly Tamás – dob
Szokolyay Dongo Balázs – szaxofon,
furulya, klarinét
Belépõjegy ára: 800 Ft

Információ:
Móricz Zsigmond Mûvelõdési Ház,
Nagykanizsa, Hajgató S. u. 1.
93/319-202, 06/30-396-86-78

