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március 6.
MINÕSÉGBIZTOSÍTÁS
„Minõségbiztosítás a közkönyvtárakban”
címmel szakmai konferenciára került sor a
Halis István Városi Könyvtárban. Czupi Gyula, az intézmény igazgatója lapunknak elmondta: az oktatási intézményekhez hasonlóan elõkészítés alatt áll a közkönyvtárakban is
a minõségbiztosítás bevezetése. A szakma
képviselõi errõl folytattak eszmecserét a
szakmai nap keretében: az elõadók sorában
Vidra Szabó Ferenc, a budapesti Könyvtári
Intézet munkatársa a minõség magyar könyvtárügyben betöltött szerepérõl beszélt, celldömölki, egri és zalaegerszegi könyvtárosok
pedig saját tapasztalataikat osztották meg a
nagykanizsai és a letenyei térségben dolgozó
kollégáikkal. A nap folyamán bemutatkoztak
a www.nagykar.hu honlapcsalád fejlesztõi és
mûködtetõi is.
A SZÍNEK ÚJ VILÁGA
Az idei tavaszi termékbemutató vásárán a
Kanizsa Trend a tavasz frissességét idézõ,
megújult színválasztékkal jelentkezet. A cég
– figyelve az aktuális piaci trendekre és fogyasztói igényekre – variálható magasságú
háttámlával és választható karfával ellátott
modellekkel kápráztatta el a kiállítás vendégeit. Csábító formák, organikus design és magas élvezeti érték várta idén is a vásárolni vágyókat. A helyszín a hagyományokhoz híven
a Quattro Mobili Stílusház volt, ahol március
6-9. között a kereskedõk válogathattak kedvükre, majd 10-12. között nyílt hétvégével
várták az érdeklõdõket.

március 7.
A DRASZTIKUS ÁREMELÉSEKRÕL
A Tények Barátai Nagykanizsai Társasága
kiszámolta, a szocialisták az elmúlt négy évben 31.032 forintot vettek ki minden egyes kanizsai zsebébõl – mondta el tartott sajtótájékoztatóján Schüller Róbertné, a társaság szóvivõje. Véleményük szerint a szocialisták képviselõje megkérdõjelezte számításuk korrektségét a drasztikus áremelésekrõl, ezért hogy a
méltatlan vitát lezárják, kalkulációikat teljes
részletességgel a nyilvánosság elé tárják.
MÉSZÖLY KÁLMÁN NAGYKANIZSÁN
Múlt kedden Mészöly Kálmán volt válogatott
labdarúgót és szövetségi kapitányt látta vendégül a Fidesz országgyûlési képviselõjelöltje,
Cseresnyés Péter. A Narancsligetben megtar-

tott fórumon a neves sportember sportolói és
sportvezetõi pályafutásával ismerkedhetett meg
a közönség. Mészöly Kálmán szólt arról is, hogyan látja a magyar foci és a versenysport helyzetét. Mint mondta, úgy a labdarúgás, mint valamennyi más sportág esetében is igaz, sokkal
nagyobb figyelmet és az elmúlt négy évben
nyújtott támogatásnál lényegesen több pénzt
kell fordítani a sportra.
TURIZMUSFEJLESZTÉS DÉL-ZALÁBAN
Göndör István, a Magyar Szocialista Párt országgyûlési képviselõje sajtótájékoztatón vázolta a dél-zalai turisztikai fejlesztésekre vonatkozó elképzeléseket. Elmondta, a térségben
nem rosszak az adottságok: van a városnak
Tourinform-irodája, állami segítséggel készül a
Plakátmúzeum, a Thury György Múzeumban
létrejött az új állandó kiállítás – a politikus szerint ezek olyan dolgok, amelyekért érdemes a
városba látogatni. A Csónakázó-tó fejlesztése,
az uszodafejlesztés, a termálmedence, majd a
késõbbiekben termálfürdõ építése, a jó minõségû borok elõállítása érdekében a hegyközségben folytatott munka mind-mind olyan programok, amelyek ugyancsak a város turisztikai
potenciálját növelhetik. Göndör István kiemelte a rendezvényturizmus lehetõségét, amelynek
minden feltétele megteremtõdik a régi mozi rekonstrukciójával. A képviselõ beszélt a tájparkról is, amely osztrák partnerek segítségével egyfajta turisztikai együttgondolkodást indít el Nagykanizsa és a környezõ települések
között. Megemlítette a beleznai Új-Zrínyi vár
tervezett feltárását valamint a Mura által kínált
extrém sport-lehetõségeket. Nagykanizsa termálturisztikai terveirõl a képviselõ azt mondta:
meggyõzõdése, hogy a térségben van igény
újabb termálfürdõre.

sának megnyitójára a Mezõ Gimnázium Galériájában került sor. Az alkotót Zsoldos Péter,
a gimnázium tanára mutatta be, mondván: a
természet szépségérõl szólnak a képek, múltat, jelent és jövõt ölelnek fel egyszerre, dimenziókat nyitnak meg. Egy római kori kisfiú
szemén át látjuk a Balaton tükrét, egy elpusztult fában ott látjuk az egykor hatalmas, életerõs természeti képzõdményt. A megnyitó
mûsorában közremûködtek az intézmény diákjai. A tárlat március 31-éig, iskolanapokon
8-18 óráig tekinthetõ meg.
FESTMÉNYKIÁLLÍTÁS

Több mint harminc kortárs alkotó munkáiból
nyílt kiállítás és vásár a Halis István Városi
Könyvtárban. A legváltozatosabb témákat és
technikai megoldásokat felvonultató tárlat különlegessége, hogy az alkotások meg is vásárolhatók.
NÕK A NÕKÉRT

március 8.
BALATONI CSODÁK
Lichtenwaller Zoltán festõmûvész kiállítáA Fidesz „Nõk a nõkért” programsorozatának nagykanizsai rendezvényén Cseresnyés
Péter országgyûlési képviselõjelölt köszöntötte
a Nõnapon városunkba érkezett vendégeket:
Gergely Éva énekmûvészt, Szalay Gyöngyi
hétszeres világbajnok és olimpiai bronzérmes
vívót, Tapolca alpolgármesterét valamint Patkó Edinát, a Fidesz Nõi Tagozatának országos
alelnökét. A rendezvényen valamennyien a
nõk közéletben elfoglalt szerepérõl, a mindennapokban rájuk háruló családösszetartó és
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gyermeknevelõ feladatokról szóltak, megfogalmazva azt az igényt, hogy a nyugodtabb, biztonságosabb, kiszámíthatóbb családi élet érdekében áprilisban kormányváltásra van szükség.
MAGYAR BÁLINT: TÖBB TUDÁS

Magyar Bálint oktatási miniszter, a Szabad
Demokraták Szövetsége ügyvivõje sajtótájékoztatóján azt mondta: pártja szereplésén is
múlik, hogy milyen kormánya lesz az országnak. Az oktatási miniszter beszélt a mögöttünk
álló ciklus fontosabb, a szabad demokratákhoz
köthetõ intézkedéseirõl is: megemlítette a sorkötelezettség eltörlését, az adócsökkentést, az
autó- és infosztráda építését, az oktatási reformot. A jövõ terveirõl elmondta: a Nemzeti
Fejlesztési Terv második szakaszában el szeretnék érni, hogy minden ötödik tanulóra jusson egy számítógép, a tantermek kétharmadában, körülbelül negyvenezer teremben legyen
legalább egy-egy számítógép, projektor és interaktív tábla. 2002-2007. között 13 ezer új
kollégiumi férõhely épül, a meglévõ 40 ezer
férõhely közül pedig 20 ezret felújítanak.
VÉRADÁS A MEZÕBEN

Véradást szerveztek a Vöröskereszt munkatársai a dr. Mezõ Ferenc Gimnáziumban és
Közgazdasági Szakközépiskolában március 8án. A reggel nyolctól délig tartó akció félidejénél már több mint 25 diák jelentkezett, hogy
önkéntes segítségével életeket menthessenek.

március 9.
MSZP: INFRASTRUKTÚRA
Göndör István az MSZP Új Magyarország
Programjáról, annak is a közlekedési infrastruktúra-fejlesztéssel foglalkozó részérõl beszélt. Elmondta: pártja kiemelt szerepet szán a
meglévõ autópálya-szakaszok fejlesztésének,
újabb sztrádák megépítésének, továbbá elindítják a Nemzeti Útkorszerûsítési Programot is.
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Ez az alsóbbrendû utak felújítására biztosít forrásokat. Külön nevesített az M7-es autópálya
két szakasza: az egyik a letenyei határátkelõ
egy hídépítéssel, a másik pedig a Nagykanizsa
– Balatonkeresztúr közötti szakasz megépítése.
Göndör István kiemelte: fontos ügy az M9-es
gyorsforgalmi út megépítése, amely az északdéli közlekedést teszi lehetõvé a nyugat-dunántúli régióban, s a megépítése nagyon fontos a
megye kistelepülései számára. Elhangzott: a
városon belül tovább folytatódnak az útfelújítások, megteremtik a sétáló utca feltételeit, s a
forgalomcsillapítás érdekében Miklósfa közelében elkészül a déli elkerülõ is.
MDF: TISZTA KEZEK HIVATALA

Kisgyura János, a Magyar Demokrata Fórum országgyûlési képviselõjelöltje sajtótájékoztatón számolt be az ajánlószelvények
gyûjtése közben szerzett tapasztalatairól. A
Magyar Demokrata Fórum országgyûlési
képviselõjelöltje megköszönte segítõinek és
támogatóinak, hogy az ajánlószelvények öszszegyûjtésével és eljuttatásával lehetõvé tették indulását az országgyûlési választásokon.
Elmondta: a cédulák gyûjtése során sok tapasztalatot szerzett, köztük azt, hogy az emberek többsége elutasítja a politikát. A megoldást szerinte a Magyar Demokrata Fórum
kezdeményezése, a Tiszta Kezek Hivatalának
létrehozása jelentheti.
IGEN! MEGCSINÁLTUK!
A nagykanizsaiaknak 2002-ben azt ígértük, hogy az MSZP vezette kormány támogatni fogja az önkormányzat fejlesztési törekvéseit. A mai napon elmondhatjuk, az
ígéretbõl valóság lett, 7,4 milliárd forint
címzett támogatás érkezett városunkba, ami
szép pályázati siker és a Panel programra leérkezõ pénzeszközökkel együtt elérjük a 8
milliárd forintos támogatást – hangsúlyozta
március 9-én, az önkormányzat MSZP frakciójának tagjaként tartott sajtótájékoztatóján
Szányiné Kovács Mária képviselõ. A képviselõnõ utalt Orbán Viktor februárban elhangzott szavaira, melyben elismerte, adósságai
vannak városunkkal szemben. Ez így van.
Képzeljük el – tette hozzá, ha mindez a fejlesztés már akkor megvalósul, hol tarthatnánk most! Sajnos az a négy év elvesztegetett idõ volt városunk életében.
FÁK, VIRÁGOK, FÉNYEK
Kassainé Szarjas Gertrúd festõmûvész al-

kotásaiból nyílt kiállítás a Péterfy Sándor Általános Iskola aulájában. A kiállítást Sósné
Kutasi Margit, a Hevesi iskola igazgatója nyitotta meg. Kassainé Szarjas Gertrúd földrajzrajz szakos tanár 1976-ban Pécsett szerzett tanári diplomát. Képzõmûvészeti tanulmányait
mûvészeti szabad iskolákban, alkotótáborokban folytatta. 1978-ban végezte el a Magyar
Képzõmûvészeti Egyetem komplex továbbképzését, melyet Balogh Jenõ professzor irányított. Tagja a Híd Dunántúli Vizuális Mûhelynek és a Nagykanizsai Képzõ- és Iparmûvészek Egyesületének. Képeit számos magángyûjtemény õrzi Magyarországon, Ausztriában, Franciaországban, Németországban és
Svédországban. A selyemfestés technikájával
1990-ben ismerkedett meg. Hitvallása szerint
a selyemfestés a színek keverésén keresztül
széles lehetõséget nyújt számára a líra hangulatok tükrözéséhez. Célja az érzelmek, hangulatok, emberi kapcsolatok képi megfogalmazása. A Hevesi iskolában a tanítás mellett,
szakkör keretében foglalkozik tehetséges tanítványaival, akik számos hazai és nemzetközi sikereket értek már el.
DZSUNGEL A SZÍNPADON

A zalaegerszegi Griff Bábszínház elõadásában mutatták be az elmúlt napokban több alkalommal is a Kipling: A Dzsungel könyve
címû mûve alapján készült mesejátékot a Hevesi Sándor Mûvelõdési Házban. A Táltos, a
Manó, a Mazsola, a Tapsi, a Vackor és a Hápi
gyermekbérlet tulajdonosai a mûvelõdési ház
színháztermét több ízben is zsúfolásig megtöltötték, hogy közelebbrõl is megismerkedhessenek Maugli, Ká, Bagira és a többi szereplõ történetével.
VALÓS MUNKAERÕPIACI HELYZET
Papp János, a Fidesz Zala Megyei Munkás
Tagozata alelnöke sajtótájékoztató keretében
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tette fel a kérdést Göndör Istvánnak és a szocialista városvezetésnek, hogy tisztában vannak-e
azzal, hogy városunkban több mint 70 százalékkal nõtt a munkanélküliség a kormányváltás
óta. Az ígért évi ötszáz új munkahellyel szemben 2080 fõvel nõtt a munkanélküliek száma, s
ahelyett, hogy a munkahelyteremtéssel foglalkoznának, a Thúry laktanya 84 millió forintos
ügye után újabb, ezúttal egy Csónakázó-tói telekkel kapcsolatos ingatlan-eladási ügy robbant
ki a városban tevékenységüknek köszönhetõen.

március 10.
FEJLESZTÉSI CÉLOK AZ OKTATÁSBAN

„Több segítséget az iskoláknak, több esélyt
a gyerekeknek” – mondta sajtótájékoztatóján
Arató Gergely, az Oktatási Minisztérium politikai államtitkára a Halis István Városi
Könyvtárban. Csordásné Láng Éva önkormányzati képviselõ köszöntõje után Arató
Gergely elmondta: készül a második Nemzeti
Fejlesztési Terv, amelynek egyik prioritása az
oktatásfejlesztés. A rendelkezésre álló összeg
tizenöt-húsz százaléka, azaz ezer-ezernégyszáz milliárd forint fordítható e célra. Az Emberi Erõforrás Program keretében sor kerülhet
az oktatás tartalmi-minõségi fejlesztésére is.
Elhangzott: folytatják a Területi Integrált
Szakképzõ Központok létrehozását, amelyek
összehangolják egy-egy térség szakképzési
rendszerét. Az oktatási tárca terveinek lényeges eleme az infrastruktúra-fejlesztési program, amelynek keretében több mint ezer oktatási intézmény esetében kerülhet sor jelentõs
felújításra, további háromszáz iskola és óvoda
esetében pedig az intézmények újjáépítésére.
A PARLAGFÛ KASZÁLÁSRÓL
A FIDESZ önkormányzati frakciója nevében
tartott sajtótájékoztatóján dr. Kolonics Bálint
frakcióvezetõ beszámolt arról, hogy a szocialisták újabb felelõtlen döntésének tudható be,
hogy az önkormányzat vállalkozási szerzõdést
kíván kötni a belterületi ingatlanokon a közérdekû védekezés munkálatainak elvégzésére,
négyzetméterenként nettó 10 forint egységáron.
A képviselõ árajánlatot kért a VIA Kanizsa
Kht-tõl. A kapott adatok alapján az önkormányzat saját gazdasági társasága 4-4,5 forintért,
gondozatlan területek esetében pedig 8 forint
négyzetméterenkénti egységáron kaszáltat. Miért nem kaszáltat az önkormányzat a saját társaságával – kérdezte dr. Kolonics Bálint.

ISMÉT A KÓRHÁZRÓL
A kórház mûködéséhez magántõke bevonását helyezték kilátásba a kórház vezetõi.
Újabb jelzések érkeztek a közhasznú feladatot
ellátó Rozgonyi Polgári Egylethez, és ezért
vették elõ a kórház témáját – hangsúlyozta
Miha Tamásné elnök sajtótájékoztatóján, aki
elmondta: megkeresték az önkormányzattól
és a kórházból ismerõsök fix tényekkel. Ezek
szerint kellene 284 millió forint a felújításokra, fejlesztésekre, amit az önkormányzat nem
tud biztosítani. Úgy véli, ha megjelenik egy
tõkés magánvállalkozó, az nyilván majd hasznot akar kivenni és kevesebb dolgozóval
fogja megoldani a mûködtetést.
TUDOMÁNYOS DIÁKKONFERENCIA
A zalaegerszegi Ady Iskola Izsák Imre Alapítványa és az Öveges József Ismeretterjesztõ és Szakképzõ Egyesület Tudományos Diákkonferenciát rendezett a HSMK-ban. A diákkonferencia résztvevõit a helyi egyesület
nevében Garzóné Kiss Erzsébet köszöntötte.
Beszédében kiemelte: a diákkonferencia a két
szervezet támogatásával jött létre közel egy
évtizeddel ezelõtt. Nagy örömükre szolgál,
hogy ebben az évben a 2004. évi elõadások
anyaga kötetbe foglalva megjelent. A munkákat a két házigazda, Dúcz Mihály valamint dr.
Horváth György, az OKISB tagja szerkesztette kötetbe, Vajda Lászlóné pedagógus lektorálta. A rendezvényeken Zala megye középiskolásai különbözõ természet- és társadalomtudományi elõadásokkal vettek részt. Dúcz
Mihály megnyitójában kiemelte: a középiskolai kutatómunka segítése és ösztönzése céljából szervezi a konferenciát a TIT, és minden
évben bemutatkoznak Zalaegerszegen és

Nagykanizsán is. A délután folyamán az alábbi, különbözõ pályázatokon és versenyeken
szerepelt középiskolás, illetve már egyetemista fiatalok elõadása hangzott el: Boronkai Soma (Zrínyi Miklós Gimnázium): A termál és a
gyógyturizmus fejlõdése és szerepe a hazai
turizmusban. László Mónika (Kölcsey Ferenc
Gimnázium) A Keszthelyi-hegység fokozottan védett növénytani értéke a cifra kankalin.
Mikó Mihály (BME): Csúcstechnológia a
XXI. században. Gyõrffy Ákos (ELTE-TTK):
A XX. századi csillagászat csonka koronája:
gamma-kitörések kutatása. Palkó Csaba (Kölcsey gimnázium): Szürke marhától – a szürke
marháig Fenékpusztán. Szente Hajnalka
(ELTE-TTK): Shoemacker-Levy9 üstökös
becsapódása a Jupiterbe. Homonnay Zalán
(ELTE-TTK): Parányi lebegõ állatok a Balatonban. A rendezvény értékeléssel zárult.

március 12.
„TAVASZ VAN, GYÖNYÖRÛ”
A Miklósfai Általános Iskola a március 15i ünnep jegyében rendezte meg vasárnap délután a Mindenki Házában a hagyományos tavaszi mûvészeti bemutatóját. A rendezvényen

Készül a Plakátmúzeum

Habár nem is olyan rég, tavaly december
2-án írták alá a 190 millió forintból megvalósuló, Magyarország elsõ plakátmúzeumának helyszínéül szolgáló Erzsébet téri régi
magtárépület rekonstrukciójáról szóló kivitelezõi szerzõdést, a kiegyensúlyozottnak
nem nevezhetõ idõjárási viszonyok ellenére
is az eredeti ütemezés szerint haladnak a
munkálatokkal.
Az Erzsébet tér 15. sz. alatti ház udvará-

nak keleti oldalán, a Kiskastély mellett helyezkedik el a XVIII. század elején épített
barokk emeletes magtár. Az Európai Unió
Orpheus-programja keretében zajló felújítás
után az épület funkciója plakát- és gabonamúzeum, illetve kávézó lesz.
Kiss László, a kivitelezõ ZÁÉV Rt. projekt-igazgatója lapunk érdeklõdésére elmondta: december óta eltávolították a meglazult vakolatot, megtörtént az épület dréncsövezése, a szerkezet-megerõsítés, folyik a
belsõ tatarozás, s megkezdték a közbensõ
födém cseréjét. A régi falszerkezet sokkal
vizesebb volt, mint amilyenre a tervezési
idõszakban számítottak, így a kiszáradási
idõ minden bizonnyal hosszabb lesz majd,
mint ahogy azt tervezték. A szakember szerint ennek ellenére tartani tudják a kitûzött
határidõt, s a plakátmúzeum – szándékaik
szerint az eredeti pénzügyi kereteken belül
maradva – június végére elkészülhet.
Horváth Attila

Krónika
az intézmény mûvészeti csoportjainak ének-,
zene- és táncprodukcióit láthatta a közönség.
A mûsort szombaton Nemespátróban, vasárnap Liszóban is elõadták az iskola negyedik
osztályos és felsõ tagozatos diákjai.
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zött Tompek Dániel a Hevesibõl dolgoztak a
legjobban. Kerámiai díjazott Tóth Nikolett lett
a Bolyai János Általános Iskolából.
TAVASZVÁRÓ

március 13.
A BAJ HAMAR MEGTÖRTÉNIK
A baj hamar megtörténik címmel hirdetett
rajzpályázatot a Polgári Védelem Nagykanizsai kirendeltsége, amelyre több száz gyermekalkotás érkezett a város intézményeibõl. A hétfõn délután a HSMK-ban rendezett díjkiosztón
nemcsak a legügyesebb alkotókat, hanem felkészítõ tanáraikat is elismerték a pályázat szervezõi. Az óvodások kategóriájában a Vackor
ovis Senkó Zsombor lett az elsõ, és Szabó Noel
különdíjat kapott. Az általános iskolák 1-2 osztályos kategóriájában Horváth Violetta a Zrínyibõl, a 3-5 osztályosok között Szinyéri Kornél a Rozgonyiból, míg a 6-8 osztályosok kö-

Tavaszváró címmel nyílt hatszáz gyermekalkotásból kiállítás a HEMO galériájában. A tárlatot a Szuperinfo által ötödik alkalommal meghirdetett rajzpályázatra küldték be a gyerekek a város és a városkörnyék oktatási intézményeibõl.
A munkákat Járási Ildikó iparmûvész értékelte,
a díjakat Litter Nándor polgármester adta át.

Elõzetes
LEMEZBEMUTATÓ
A Móricz Zsigmond Mûvelõdési Házban
március 24-én 19.30 órakor lesz Jamie Winchester és Hrutka Róbert Hole címû lemezének bemutató koncertje. Az esten közremûködik Dely
Domonkos (ütõhangszerek), Galambos Zoltán
(billentyû), Giret Gábor (basszusgitár) és Máté
Attila (dob).

Bútor-ügyek
A múlt héten ismét megnyitotta kapuit a
tavaszi bútorkiállítás a MÁV csarnokban,
hogy mind a szakmának, mind a város lakóinak, illetve a távolabbról érkezõknek is bepillantás nyújtson az idei bútordivatba: az új
termékek skálájába, a legújabb formák, technikai megoldások világába. A tavaszi kiállítás már a kilencedik, s mint minden elõdje,
ez az idei kiállítás is nyújt újat amellett, hogy
a már a korábbi években megszokott, nagyon
jó színvonalon, a látvány mellett kellemes kikapcsolódást is nyújt az érdeklõdõknek, akik
ingyen tekinthetik meg a kiállítást, illetve a
tíz kiállító munkáit.
Szerdán tartották az Országos Asztalos és
Faipari Szövetség Zala megyei tisztújító közgyûlése. A közgyûlést követõen a szervezet
képviselõi is kilátogattak a kiállításra.
A szakmai programok sorában a következõ
a Pannon Fa- és Bútoripari Klaszter klaszterbizottsági ülése volt pénteken. Ezen az estén
került sor egyúttal a Faipari Szakosztály ünnepi közgyûlésére, ott adták át a díjakat is. A
legjobb kárpitos bútor díját a Pannon Fa- és
Bútoripari Klaszter, a legjobb asztalos bútorét
az Országos Asztalos és Faipari Szövetség, a
legszebb stand díját pedig az önkormányzat
ajánlotta fel, amelyet várhatón Litter Nándor
ad majd át, aki vendégként volt jelen a közgyûlésen.

Seprûnyél a küllõk között
– Mindenki látja, hogy ciklusról ciklusra
olyan közélet alakul ki, amelyik már bénítja a
magyar gazdaság fejlõdését. A közélet bénítja
azt, hogy Magyarország ma egy békés, az építkezésre lehetõséget adó, kicsit nyugodtabb környezet legyen. A hisztériakeltés, a kettészakítása
az országnak, az öncélúság, amely kimerül abban, hogy elég csak vitázni, és azt hangosan
kell csinálni, érzelmekkel dúsítottan, igaz vagy
hamisított, de mindenféleképpen olyan statisztikai adatokkal, amelyek más pártok által megtámadhatók. Hiábavalók ezek a viták. Azt láthatjuk demokráciánk tizenhatodik évében, hogy
akármilyen szép egy vita, ha kiüresedik, ha nem
követik a szürke hétköznapok, azok a szürke
hétköznapok, amikor meg kell tudni egyezni,
amikor döntésnek kell születnie, nem érnek
semmit. A viták nem jutnak el abba a stádiumba, hogy valóban egy nemzet, egy ország, egy
szakma eredményét is látná. Ezt akadályozza a
kétharmados törvények sokasága is, amelyek
egyébként azt üzenik a parlamenti pártoknak,
hogy meg kellene tudni egyezni, kompromisszumot kellene találni – mondta szombati fórumán
Dávid Ibolya, az MDF miniszterelnök-jelöltje.
– Antall miniszterelnök úr, amikor megnyertük a választást azt mondta, õ azt tartaná igazi

gyõzelemnek, ha a parlamentben az ellenzék
és a kormánypártok képesek lennének legjobb
erõiket egyesíteni a nemzet elõtt álló feladatok
megoldása érdekében. Tizenhat éve várunk arra, hogy szót értsenek azok, akik esküt tesznek
arra, hogy mindent megtesznek azért, hogy a
rendszerváltozás nyertesei legyünk. A gyakorlatban nem így van. A gyakorlatban elindult
egy ellenzéki és egy kormánypárti szerepjátszás, amely oda vezetett, hogy a rendszerváltozás élcsapatából az uniós csatlakozás idején
már mi rendelkeztük a legkevésbé jó társadalmi és gazdasági mutatókkal. Ez egy maroknyi
politikai elit nagyon buta felfogásából adódik.
Az ellenzék – ciklusról ciklusra – úgy gondolja, hogy a legfontosabb feladata és történelmi
hivatása is, hogy megakadályozzon mindent,
ha szükség van rá, ha nem, mert neki csak az a
dolga, hogy a seprûnyelet nyomja a küllõk közé. Meg van a maguk szerepjátszása a kormánypártoknak is. Ciklusról ciklusra úgy érzik, hogy attól, hogy õket megválasztották,
minden pozitívvá változott ebben az országban. Ezek azok a szerepjátszások, amelyek bénítják ma az ország fejlõdését. Az a választások tétje, hogy felismeri-e a nagypolitika, hogy
ezt az utat tovább nem lehet járni. Az ország

nem létezhet anélkül, hogy nincsenek nemzeti
tabutémái, hogy nincs nemzeti minimum, amiben konszenzust lehet teremteni, és jöhetnek,
mehetnek kormányok, de ezeket a dolgokat
csak egymásra építve lehet továbbvinni, rombolni már nem. Egy ország nem létezhet akkor, ha nincsenek a nemzeti összefogásának
közös nevezõi, amelyekben meg kell tudni
egyezni mindannyiunk érdekében. Nem lehet
egy ország életét négyéves ciklusokba belegyömöszölni és nem lehet elvárni, hogy egy
ország szalutáljon az aktuális négy évnek –
fejtette még ki többek között a kisebb ellenzéki párt elnöke a Halis István Városi Könyvtárban. (dé)

A hét témája:
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Özönvíz a dallamok szárnyán
Kollonay Zoltán zeneszerzõ elõadómûvész
kifejezetten a Tavaszi Mûvészeti Fesztivál alkalmából készítette el az Özönvíz orgona- és
szintetikus koncertfantázia a Biblia nyomán
címû darabját. A fesztivál elsõ napján este a
Felsõvárosi templomban tartott bemutató elõtt
beszélgettünk a szerzõvel új zenemûvérõl.
– Ez a kompozíció ismét azon a merész mûvészi területen mozog, amellyel megpróbálom
elkápráztatni a közönségemet, s amit szinte
már várnak is tõlem – mondta lapunknak Kollonay Zoltán. – A Biblia özönvíz-története nagyon különleges és elgondolkodtató. Szörnyû
szenvedések, fájdalom és olyan gondolatok
vannak ebben a történetben, amelyeket nehéz
megfogalmazni. Mindenképpen megrázó és
fájdalommal teli az eredmény. Olyan hangáradatokkal, hangzuhatagokkal kell dolgoznom, amelyek ezt a monumentális és összetett
érzésvilágot megfestik, érzékeltetik. A monumentalitás érzékeltetésére egy orgona kiválóan alkalmas, hiszen egy ilyen robusztus hangszer a templomi akusztikával az isteni cselekedeteket érzékelhetõbbé, vizuálisabbá teszi.

Egyébként azért szeretem a bibliai történeteket, mert a saját életünkre vonatkoztathatók, s
nemcsak a hívõ, vallásos embereknek kínálnak mély erkölcsi mondanivalót, hanem azoknak is, akik nem hisznek Istenben.
– És mi a szerepe a szintetizátornak?
– Természetesen az orgonának is vannak
korlátai, egy bizonyos határon túl már nem
igazán lehet vele érzékeltetni azt a drámaiságot, amit az emberiség özönvíz általi elveszejtése jelent. Egy kis trükkhöz kell folyamodnunk,
hogy a megrendültség érzését tudjuk fokozni a
hallhatóság határain túl is. Erre támadt egy ötletem: a fokozást nem az erõ növelésével érem
el, hanem épp ellenkezõleg, a visszafogottsággal mutatom be a mozdulatlanságot, azt a holtpontot, amikor már nincs miért küzdeni, mert
az emberiséget elpusztítja az özönvíz. Erre kiválóan alkalmas a szintetizátor, fõleg azért,
mert mire eljutunk a történet közepére, az
özönvíz bekövetkeztéig, már kimerítem az orgona által kínált hangskála nagy részét.
– Mitõl válik egységessé a kompozíció?
– A történet egy adott pontján, amikor Isten

szövetséget köt az emberiséggel az özönvíz
utáni új életben, a szintetizátor és az orgona
hangjai szinte észrevétlenül összekapcsolódnak, a két világ együvé olvad, s ez érzékelhetõ
a zenében is. Ez olyan akusztikai élményt ad,
ami elsõ hallásra nekem is újszerû volt. Itt, a
templomban az elsõ próbán hallottam ezt a
kis csodát elõször, s engem ezek a csodák
tesznek boldoggá. Remélem, hogy ezt az érzést tovább is tudom adni a hallgatóimnak.
Horváth Attila

Big Band Csáktornyáról és Kanizsáról

A forint hatvan éve címmel érmekiállítást tekinthettek meg az
érdeklõdõk március 12-én a
HSMK-ban. A Magyar Érem- és
Bélyeggyûjtõk Egyesületének helyi csoportja szervezésében zajló
országos börzén és kiállításon két
gyûjtõ, Dr. Gyergyák János és Simon László tette közszemlére forint-kollekcióját. A hagyományos
forint címletek mellett ott voltak a
különbözõ
emlékérmek
is:
például a Buda visszafoglalásának 300. évfordulójára, az államalapítás ezredik évfordulójára,
vagy az 1300 éves Bulgária tiszteletére kiadott emlékérem. Látható volt az elsõ, 1946. június 3án kiadott tíz- és százforintos, továbbá a többi címlet, Népköztársaság-, Kossuth-, Rákosi-, illetve
Köztársaság címerrel.

A Tavaszi Mûvészeti Fesztivál rendezvényei között örülhet a kanizsai közönség a Kanizsa Big
Band és a Csáktornya Big Band mûsorának a Péntek Esti Jazz Klubban. Arról, hogy mi történt az
együttes alakulása óta eltelt egy évben, és milyen
terveik vannak a jövõre nézve, Vámos Bélát, az
együttes vezetõjét kérdeztük.
– Szinte teljesen megújult a repertoár, bár azért
néhány régi kedvelt darab visszaköszön majd a koncerten. Új dolgokkal készültünk a tavaszi fesztiválra, jóllehet, akik nyomon követik a fellépéseinket,
már hallhatták, hogy énekes számmal bõvítettük darabjaink sorát. Az ötlet az Ifjúsági Fúvósok Mikulás
koncertje elõtt született, és ott már komoly sikert
arattunk ezzel a próbálkozással. Ezért is gondoltuk
úgy, hogy újabb énekes számokat is beveszünk az
eddig játszott darabok közé.
– Miként kerültek a fesztivál programjába?
– Még az õsszel kaptunk egy meghívást Csáktornyára, az ottani Big Band-hez és szerettük volna ezt
a meghívást viszonozni. Több ötletünk is volt, de a
mûvészeti fesztivál kínálta a legjobb alkalmat. Reméljük, itt ugyanolyan sikere lesz a kezdeményezésünknek, mint Csáktornyán volt. Hatalmas tömeg
elõtt játszottunk.
– Mit lehet tudni a Cakovec Big Bandról?
– Hozzánk képest egy tapasztalt együttes, több lemezük is megjelent. Nagyon népszerûek Horvátországban. Az általuk képviselt stílusban profik.
– A két együttes között is komoly a mûfajon belüli eltérés?
– Bár a mûfaj nyilván határokat szab, eltérések
természetesen vannak. Míg õk a hagyományos big
band megszólalást, az eredeti stílust követik, mi

igyekszünk az új, eddig kevésbé kipróbált irányzatok
felé elmozdulni.
– Egy évvel ezelõtt alakultak. Mivel telt az elmúlt
egy év?
– Nem csalódtunk. Több sikeres szereplés is van
már mögöttünk, ami azt igazolja, nem volt hiábavaló belekezdeni. Nagy sikerünk volt a Kiskastélyban,
a Város Napján, és igazán jó volt a Cserfõi JazzLand. Szerepeltünk a Jazz hétvégén is, úgynevezett
fogadózenét játszottunk a HSMK elõcsarnokában,
és mint már említettem, jártunk Csáktornyán is. Az
elmúlt egy év a nehézségek ellenére sikeres volt,
folytatjuk is, bár megvannak a magunk gondjai. Az
együttes tagjainak jelentõs része a városon kívül tanul, így nehéz összehozni a próbákat és fellépéseket
is csak hétvégére vállalhatunk. A próbák azért nagyon fontosak, mert itt mindenki önálló szólamot
játszik, egyéni szerepe van függetlenül attól, hogy
egy nagy együttesrõl van szó. Ha valaki hiányzik, az
az összhangzásban azonnal megmutatkozik. (dé)

A hét témája: fesztivál
Operettvilág, csodás!
Operettvilág, csodás! Régebben gyakran hallottuk
ezt a jelzõt. De milyen ma a sokak által szeretett és
féltett mûfaj? A kérdést az Operettgálán szereplõ
Bozsó József táncos-komikusnak tettük fel, aki az
elmúlt 15 évben 85 külföldi turnén vett részt, és
okozott kellemes perceket a közönségnek.
– Az operett az elõzõ századok mûfaja. Szenes
Iván, Ábrahám Pál és több magyar zeneszerzõ még
az 1940-es és ‘60-as években írtak olyan dalokat,
amelyek operett számok lettek. Manapság a musical
és egyéb mûfajokkal, a rockoperákkal, amik már
mikroportot és felerõsített zenét igényelnek, klasszikus mûfajjá vált az operett. A modern operett nem
nagyon él meg a színpadon, mert klasszikus nagyzenekar, klasszikus énekhangok kellenek hozzá. Manapság egyik zeneszerzõ sem vállalja fel, hogy ilyet írjon,
hanem inkább musicalt ír, mert abban tud sikeres
lenni. Még várunk, mint ahogy Rátonyi Róbert írta a
könyvében, hogy „remélem az operett nem halt meg,
csak egy kicsit alszik”! Talán egy zeneszerzõ ír egypár operett számot klasszikus zenekarra, klasszikus
énekhangokra, és a klasszikus négyes felállásra.
– Nem a régi, sejtelmes világ hiányzik hozzá?
– Ez fõleg azért van, mert a mûfaj akkor született,
amikor ez a társadalmi berendezkedés élt Magyarországon, illetve az Osztrák-Magyar Monarchiában, mert ez egy osztrák-magyar mûfaj. A világban
ma azt mondják, a magyarok tudják a legjobban
elõadni, eljátszani. Annak idején a szocializmusban
írtak olyan filmoperettet, ami az akkori korra volt

levetítve. Szerintem lehetne operettet írni mai szereplõkkel és a mai társadalmi berendezkedéssel, de
az már nem hiszem, hogy ugyanaz lenne. Próbálnak
operettet modernizálni, csak az a baj, hogy akkor
már musical lesz belõle. Az operettet meg kell hagyni úgy, ahogy van, egy klasszikus mûfajnak, és
ugyanúgy kell eljátszani zenekarral, ahogy meg van
írva, és akkor még szerintem száz évig tudjuk
élvezni ezt a mûfajt! (bzs)

Korunk kézimunkája, a foltvarrás
A Tavaszi Mûvészeti Fesztivál nyitóprogramjaként a nyugat-dunántúli régió több, mint egy tucatnyi foltvarró-csoportja mutatta be alkotásait a
„Szeretet színei” címet viselõ különleges tárlaton.
A kiállító-terembe lépõt igazi színkavalkád fogadta, a paravánokon szebbnél szebb terítõk, huzatok,
lepedõk és falvédõk sorakoztak. A többek közt
Gyõrbõl, Zalaegerszegrõl, Szombathelyrõl és Kõszegrõl érkezett foltvarrókat Horváthné Gelencsér
Edit mûvelõdésszervezõ köszöntötte, akinek személyében a nagykanizsai foltvarró-mozgalom elindítóját is tisztelhetjük.
– A Távol-Keletrõl és Amerikából indult hódító
útjára a foltvarrás, ez utóbbiban szinte népmûvészetté növekedett – mondta Horváthné Gelencsér
Edit. – Nekik köszönhetjük a blokk-rendszert és a
mára több százat meghaladó mintabázist, melybõl
megszámlálhatatlan variáció komponálható. A
technikai újítást azonban Japán hozta, kitalálva a
körvágó-kést, s az ehhez szükséges alátétet. Ez hatalmas lendületet adott a varrásnak, napjainkban
egyre-másra születnek az új technikák. A foltvarrás mára a világot átszövõ mozgalommá alakult.
Mindenki számára lehetõvé teszi az alkotást és az
ezzel járó sikerélményt. Barátságok szövõdnek,
szövetségeket alakítunk, értékeket teremtünk bará-

taink, szeretteink számára. A foltvarrás korunk kézimunkája lehet, megmutatva, hogy másra már
nem használható, értéktelennek vélt ruhadarabokból még csodálatos dolgokat tudunk készíteni –
mondta.
Békési Józsefné, a Kanizsa Folt vezetõje szintén
a foltvarrás szerelmese, amely elsõsorban az alkotótól elvárt precizitással nyûgözte le az amúgy gépészmérnök végzettséggel bíró hölgyet.
– 1998-ban volt egy kiállítás itt, Nagykanizsán,
akkor a nagyatádiak hozták el az alkotásaikat –
idézi fel a kezdeteket a helyi foltvarró-csoport vezetõje. – Nagyon megtetszett a bemutató, s arra
gondoltam, nem lehet olyan nagy ördöngõsség a
foltvarrás, hogy ne tudnám megtanulni. 1999-ben
elvégeztem a Hevesi Sándor Mûvelõdési Központban szervezett tanfolyamot, ám ez nem elégített ki,
több továbbképzõ tanfolyamra is jártam, beléptem
a Foltvarró Céhbe, rengeteg szakirodalmat tanulmányoztam. Tulajdonképpen semmiféle különleges
képesség nem kell ahhoz, hogy valaki foltvarrással
foglalkozzon, de mindenképpen elõny, ha valakinek van egy kis esztétikai érzéke, színérzéke. Az
meg, hogy gépészmérnök az alapszakmám, talán
arra jó, hogy nem bírom elviselni a slendrián varrásokat és a görbe vonalakat… (h.a.)
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Fesztiválnyitó
Nyugat-Dunántúl foltvarró csoportjainak munkáiból összeállított
tárlat megnyitásával vette kezdetét a Hevesi Sándor Mûvelõdési
Központban a Tavaszi Mûvészeti
Fesztivál. A Farkas Ferenc Zeneés Aranymetszés Mûvészeti Iskola
fúvósötösének és a Hevesi Sándor
Versmondókör tagjainak mûsorával színesített megnyitón Litter
Nándor polgármester mondott köszöntõt.
– Ez az év Nagykanizsa számára a kultúra éve lesz – mondta
Litter Nándor. – Elkészült a második Nagykanizsa Városi Monográfia, s ezt a munkát a kötet szerzõi tovább folytatják. Készül a régi mozi, amelybõl konferenciaközpont lesz, s a civil szférának
adunk majd itt helyet. Megkezdõdik a HSMK teljes felújítása. Készül a Plakátmúzeum az Erzsébet
tér északi tömbjében. Azt szeretnénk, ha ez a tömb egy úgynevezett kulturális negyed lenne. A következõ lépés azon a területen
egy, a polgári életformát bemutató kiállítás létrehozása lenne, továbbá most nyújtunk be egy pályázatot a Zsinagóga felújítására.
Mindez persze nem jöhetne létre,
ha nincsenek támogatóink –
mondta a polgármester, megköszönve a támogatóknak a Tavaszi
Mûvészeti Fesztivál megrendezésében nyújtott segítséget.
Papp Ferenc, a Hevesi Sándor
Mûvelõdési Központ igazgatója a
hagyományoknak megfelelõen átadta az intézmény 2006. évi Mûvészeti Díját, ezúttal a Premier
Táncklub vezetõjének, Németh
Petrának. S a majd’ egy hónapig
tartó kulturális kavalkádról is ejtsünk szót. Március 23-án a Képzõmûvészetek Házában a Calcutta Trió hangversenyére kerül sor.
Április 4-én Zorán koncertjét
hallgathatják, másnap a budapesti
Nevesincs Színház elõadásában
Arany János mûvét, a Toldit tekinthetik meg az érdeklõdõk. Április 7-én Fenyves Márk vizuális
mûvész kiállítására, 11-én pedig
az Ars Renata Együttes és Zádori
Mária hangversenyére kerül sor.
A HSMK felújítása elõtt a Tavaszi Mûvészeti Fesztivál a ház
utolsó nagyobb rendezvénysorozata. (ha)

Gazdaság
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Megújuló város
Göndör István, az MSZP országgyûlési képviselõjelöltje és
Litter Nándor polgármester tartott bemutatót az elmúlt évek
eredményeirõl és a városfejlesztést érintõ távlati célokról a Hevesi Sándor Mûvelõdési Központban. Litter Nándor az elmúlt
évek fejlesztéseirõl számolt be,
Göndör István pedig meghatározta a következõ évek fõ csapásirányait: a „Megújuló Nagykanizsa”-program keretében a
regionális szerepkör kiteljesítésére, a tudás alapú város megteremtésére, az innováció fejlesztésére, az ipari szerkezetváltásra,
a megújuló energiaforrások
hasznosítására, valamint a komplex turisztikai fejlesztésre törekednek. Elhangzott: amennyiben
a megújuló energiák hasznosításával kapcsolatos koncepció sikeres lesz és támogatókra lelnek
a megvalósításhoz, úgy be tudják
vonni a munkába a térség agrárvállalkozóit is, akik az alacsony
aranykorona értékû földeken
energiafû termesztésével foglalkozhatnak. A közúti infrastruktúra fejlesztésével kapcsolatban
Göndör István a várost elkerülõ
utakat, a 61-est, a déli elkerülõt,
valamint a 74-es fõútvonal várost elkerülõ szakaszát említette
meg, amelyek várhatóan a közeljövõben megépülnek. Beszélt a
Fakost és Bagolát, illetve a
Nagykanizsát ás tizennégy másik
települést érintõ nagy szennyvízcsatorna programokról, valamint
a panelprogramról. Az utóbbi
kapcsán elhangzott: ebben az évben mintegy 1825 társasházi lakás felújítását tervezik, a munkálatok becsült költsége 1,67 milliárd forint.

Vitán a rendezési terv
A Vasemberház Dísztermében került sor a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Idegenforgalmi Bizottság, valamint az Önkormányzati Tervtanács összevont ülésére, amelyen a város szabályozási tervét és a helyi építési szabályzatot vitatták meg a két testület tagjai. Karmazin József városi fõépítész elmondta: az épített környezet alakításáról és védelmérõl szóló törvény 2003.12.31-ét jelölte meg határidõként a megyei jogú városok számára, ettõl kezdve nem alkalmazhatók a régi rendezési tervek. 2002-ben kezdõdtek az új rendezési terv elõkészítésének munkálatai, az egyeztetésbe bevonták a lakosságot is, hiszen a koncepciót harminc napon keresztül bárki megtekinthette a polgármesteri hivatalban. Ennek köszönhetõen 36 igény érkezett a lakosság részérõl, leggyakrabban külterületi földek belterületbe vonását kérve. A módosításokkal kiegészített rendezési terv széleskörû megismertetésére lakossági fórumokat is szerveznek. Ezt a Tervtanács
is szorgalmazta. Úgy tûnik, nem lesz zökkenõmentes a dokumentum képviselõtestületi jóváhagyása, hiszen
arról csak a miniszteri jóváhagyás után dönthet a közgyûlés. A miniszteri véleményezésre 90 napot biztosít
a hatályos rendelkezés, ami nem biztos, hogy a választások miatt tartható lesz.
Horváth Attila

IKI: hatvanmillió felújításra
Legutóbbi ülésén fogadta el a város képviselõtestülete az Ingatlankezelési Intézmény 2006-ra öszszeállított felújítási címjegyzékét. Kámán László
igazgató elmondta: ez alapján idén hatvanmillió forint jut helyreállításra. S hogy ez mire elég?
– Idei terveink között szerepel a Vasemberház festése, ugyanis az árkádokat több helyütt graffiti-k,
falfirkák csúfítják el – mondta lapunknak az Ingatlankezelési Intézmény vezetõje. – Külsõ festés nem
szükséges, hiszen egy-két kivételtõl eltekintve a
homlokzat jó állapotú. Légkondicionáló berendezést
építettünk be, ami jelenleg a hálózat elégtelensége
miatt nem mûködik. A hálózatot úgy kell átalakítani,
hogy a két, a Dióssy-teremben már beépített, a házasságkötõ-teremben pedig hamarosan beépítendõ
légkondicionálóhoz szükséges áramot biztosítani
tudja. A Bazárudvarban a függõfolyosók egy részénél súlyos károsodás alakult ki, itt statikus szakvéleménye alapján szeretnénk a helyreállítást elvégezni,
a munkálatokra négy és félmillió forintot szántunk.
A helyreállítást a következõ évben is folytatjuk. A
felújítási címjegyzékben szerepeltettük a Csengery
út 33-nál lévõ feljáró felújítását. Az önkormányzati
területet körülvevõ társasházak között gyakorlatilag
használhatatlan az út. Ebben az évben szeretnénk
négy ingatlan szanálását is elvégezni, többek közt a
Honvéd utca 44.-et, a Csengery út 111. alatti volt
járványkórház épületét (az itt élõ nyolc családot el
kell helyeznünk), és a Katona József 3-at kell lebontanunk, ami a Hevesi Sándor Mûvelõdési Központ
mellett található és korábban oktatási célokat szol-

gált. Negyediként pedig a Bajza utca 13. alatt lévõ
két, már kiürített két hátsó lakást akarjuk elbontani
– vázolta az idei terveket Kámán László.
2007-ben végre sorra kell kerülnie a Ligetvárosban lévõ barakképületek, a Citromszigetként ismert
Dózsa György út 73-75, valamint a Bartók út 1.
szám alatti épületek rendezésére. A ligetvárosi lakások esetében elektromos és statikai problémák is jelentkeztek. Ennél bonyolultabb a Bartók út 1. esete,
itt a teljes felújítás csaknem háromszázmillió forintba kerülne. A legnagyobb problémát a Citromsziget
okozza, amelyrõl Kámán László azt mondta: az egykori, Monarchia-beli laktanya olyan értéket képvisel,
amilyenhez foghatót nem sok városban találni. Itt
három kérdésre kell választ adni: mi legyen az épület
funkciója, mennyi pénz van a felújításra, és hová lehet elhelyezni az itt élõ száz családot – csupán ez
utóbbi kerülne hat-hétszázmillió forintba. A teljes
felújítás pedig két és fél-, hárommilliárd forintra rúg,
s pillanatnyilag nem látni, hogy honnan lehet ekkora
összegû támogatáshoz jutni. (H.A.)

Fizetett politikai hirdetés

Március 15.
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Küzdenünk kell,
a magunk tisztességével

Március tizenötödikén, a Deák téren az
Olajbányász Fúvószenekar térzenéjével vette
kezdetét az ünnepi program, majd ünnepélyes
zászlófelvonásra került sor. Itt Kovács Kálmán informatikai és hírközlési miniszter mondott ünnepi beszédet.
– Biztosan vagyunk néhányan, akik amikor
gyermekkorunkban az 1848-as forradalomra és
szabadságharcra emlékezve ünnepségeken vettünk részt, arra gondoltunk: szerencsések voltak õk, mert olyan korban élhettek, amelyben
változott az ország, változott Európa – mondta
a miniszter. – A rendszer-váltás és az azóta eltelt idõszak ugyanilyen jelentõségû történelmi
változás korszaka. Elkövetkezett, amit vártunk:
olyan idõszakban élünk, amely benne lesz a történelemkönyvekben, amelyrõl majd évtizedek
múlva mások emlékeznek meg. Rajtunk is múlik, hogy tehetünk-e Magyarországért, tehetünk-e Európá-ért. A felelõsségünk ugyanaz,
mint minden nagy történelmi korszakban. Küzdenünk kell, a magunk tisztességével – mondta.
Ezt követõen a város vezetõi, a politikai
pártok és a társadalmi szervezetek vezetõi elhelyezték az emlékezés koszorúit a 48-as

Az 1848-as Forradalom és Szabadságharc
városi emlékünnepség sorozata a Kossuth téren kezdõdött az ünnep elõtti napon. A város
vezetõi, pártok és társadalmi szervezetek helyezték el az emlékezés virágait Kossuth Lajos szobránál, a Zrínyi Miklós Általános Iskola diákjai mûsor keretében emlékeztek
meg a március idusán történtekrõl.

Honvéd Gyalog-ezred emlékmûvénél. Innen a
Hevesi Sándor Mûvelõdési Központba vonultak az ünneplõk, ahol Göndör István szocialista országgyûlési képviselõ mondott beszédet.
– A nemzet jövõje nem frázisokon, követeléseken, felelõtlen ígéreteken múlik, hanem valóságos tetteken – hangsúlyozta Göndör István. –
Ezt üzeni nekünk 1848. Vajon mit szólnának
õseink, ha látnák, hogy mi, az utódok, külön ünnepelünk? 1848 a függetlenségrõl, a szabadságról, a demokratikus átalakulásról szól. Viszszatekintve olyan érzésünk támad, mintha Széchenyi, Kossuth, Deák és Petõfi mindenrõl
ugyanúgy gondolkodott volna. De ha valaki
mélyebbre ás, akkor rájön, hogy sokat vitatkoztak a haza, a nemzet, Európa, és benne Magyarország sorsáról. De mégis volt valami,
amiben egységesek voltak, mert ugyanazt akarták: az életüket is feláldozták volna a Hazáért,
a haladásért – és nem a maradiságért. Azt is
tudták, hogy a siker a közös cselekvésbõl fakad.
Igen, e téren van okunk az elégedetlenségre!
Tegyük az országot olyanná, ahol a nyugalom,
a megértés és a párbeszéd honol – mondta.
Az ünnep a Thúry György Kereskedelmi,
Vendéglátó és Idegenforgalmi Szakképzõ Is-

Az Ady úti izraelita temetõben március
tizennegyedikén emlékeztek meg az 184849-es forradalom és szabadságharc zsidó
áldozatairól is. A Nagykanizsai Zsidó Hitközség nevében Lévai Péterné alelnök, a
Thúry György Múzeum részérõl pedig
Kunics Zsuzsanna, történész-muzeológus
helyezte el az emlékezés köveit Holsetzky
Mór síremlékénél. A megemlékezésen a
Cserháti Sándor Mûszaki Szakképzõ Iskola és Kollégium diákjai is részt vettek, s
részletek hangzottak el Márai Sándor: Füveskönyv címû mûvébõl.

kola diákjai, illetve a Kaláka-együttes mûsorával folytatódott. Este a hagyományoknak
megfelelõen fáklyás emlékezõ sétán vettek
részt a város lakói.

Nyolc 1848-as honvéd sírjánál helyeztek
el tiszteletük jeléül virágot a Zrínyi Miklós
Általános Iskola kisdiákjai kedden délután
a városi köztemetõben.

Oktatás
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A chips-kóla-cukor-korszak alkonya
A kanizsai városi diákönkormányzat irodáján az
egészséges táplálkozásról tartott bemutatót a
VDÖK-tagok és az érdeklõdõ diákok számára Bali
Jánosné vezetõ pedagógus, a március elsejétõl hatályba lépõ iskolai büférendelet apropóján. A rendelet szerint a büfék kínálatának szerdától tartalmaznia kell a teljes kiõrlésû kenyérbõl készült szendvicseket sovány húsokkal, mint például baromfi párizsi és pulykasonka, valamint télen sárgarépa karikával, a többi évszakban pedig friss zöldségekkel. Halas szendvics, joghurtok, gyümölcsök, tej, kakaós
tej, sajtos müzli szeletek, gabonapelyhek veszik át
a cukorka, csoki, ropi és sós magvak helyét.
– Egyelõre nem történt semmi tegnap óta – nyilatkozta Rácz Lívia VDÖK tag – ma elõttem is, utánam
is chips-et kértek a sorban. Ha mást nem is, de a teljes kiõrlésû gabonából készült péksütemények fogyasztását kötelezõvé tenném a gyerekek számára. A
tápanyagok és nyomelemek közel 86 százalékát megõrzik a teljes kiõrlésû gabonakészítmények. Fontos
még az aerob mozgás, tehát nem a kifulladásig erõltetett versenysport. A szervezet megérzi, hogy mozgásból mennyire van szüksége, mennyitõl érzi jól magát. A túlzott chips- és cukrosvíz fogyasztást valahol
nem a gyerekek természetes igénye váltja ki, hanem a
reklámok és a kortárs csoportok nyomása.

– Érdekükben áll a büféseknek, hogy átálljanak –
mondta Kovács Marianna VDÖK-elnök. – Szerdától be kell tartania a szabályokat annak az iskolai
büfének, amelyik nem akarja, hogy a szülõi munkaközösség, vagy az iskola-egészségügyi szolgálat bezárassa. Mert hogy ez megtörténhet, lejárt a türelmi
idõ. Sajnos Nagykanizsán is érvényes a statisztika,
hogy a gyerekek 40 százaléka túlsúlyos, 4 százalékuk veszélyesen elhízott. Mindezt én az elképesztõ
méreteket öltött idõpocsékoló, mozgáshiányos tevékenységek (chatelés, videojátékok) számlájára írom.
Magam fél éve erõteljesen áttértem a müzli és joghurtfélékre, és szerencsére a baráti körömben is ezt
veszem észre.

Versenyben
Horvátországba,
nemzetközi
szakács-, cukrász és felszolgáló
versenyre mennek a Thúry SZKI
diákjai. Négyen, három szakács és
egy cukrász – Kovács Viktória,
Bucskó Beáta, Nemes Balázs és
Pintér Szilvia – indul majd, tudtuk
meg pénteken a Thúry SZKI-ban
tartott sajtótájékoztatón. A csapat
különleges ételekkel, édességekkel
indul a versenyen, mondta el Nagy
Józsefné, felkészítõ-tanár. A csapat többek között tárkonnyal ízesített balatoni fogaslevest, pikáns
borjúszûz falatokat és baconban
sült fûszeres-almás májjal bélelt
sertésbordát rosémártással és törtburgonyás rétesbatyuval készít a
versenyen. A desszert íze gesztenyés lesz karamellmártással, még
a részletek eztán kerülnek kidolgozásra. A pincéreket Takács László
készíti fel, a cukrász csapatot pedig Pálfi Zsuzsa tanárnõ. A versenyre, amelyen német, olasz csapatok is részt vesznek, nevezéssel
jutott be az iskola.

Piaristák a hercegnõnél

Tizenhat diák és négy kísérõ pedagógus vehetett részt a Piarista iskolából azon a háromhetes liechtensteini programon, amely a Máltai Szeretetszolgálat, a Liechtensteini Vöröskereszt és Marie von Liechtenstein hercegnõ
jóvoltából adódott a múlt hónapban a kanizsai
intézmény számára. A többhetes üdülés részleteirõl a résztvevõkkel beszélgettünk:
– Hogyan került a Piarista iskola a szervezõk figyelmének középpontjába?
– A Máltai Szeretetszolgálat, a Liechtensteini Vöröskereszt és a hercegi pár már hoszszú évek óta üdültet szociálisan hátrányos
helyzetû magyar és más nemzetiségû gyermekeket. Három hetes turnusokban, köztük egyhetes pihenõt beiktatva, szinte egész éven át
fogadják a csoportokat. Zalából most elõször
kapott meghívást egy intézmény. A szervezõknek az utazókkal kapcsolatban egyetlen kérésük volt: tizenkét év alatti gyermekeket vártak
– mondta a csoport vezetõje, Klepács Adrienn

tanárnõ, aki egyben a tolmács szerepét
is ellátta.
– Hogyan történt az utazás? Milyen
volt a „táborhely”?
– Január 23-án szálltunk vonatra, s 1718 órai utazást követõen érkeztünk meg
a Svájci határ mellett fekvõ Schaanba.
Hazafelé február 14-én ugyanezt az utat
jártuk be, szintén vonattal. Maga a diákotthon nagyon szép környezetben, a
település szélén található. Két-három ágyas, tágas, kényelmesen berendezett szobákban laktunk. Vendéglátóink lesték minden kívánságunkat. Ami az ellátást illeti, ottlétünk alatt végig
nagyon odafigyeltek arra, hogy egészségesen
táplálkozzunk.
– Mivel teltek a napok?
– Délelõttönként a tanulásé volt a fõszerep,
hogy ne maradjunk le túlságosan a tananyaggal – válaszolta a hatodikos Tóth Alex. – Délutánonként viszont a legváltozatosabb programokban lehetett részünk. A kötött programunk a csütörtök délelõtti torna, a péntek délutáni uszoda-látogatás, valamint a vasárnapi
mise volt. Sokat túráztunk, kirándultunk, jégbordás, szerpentines utakon jártunk. Gyönyörû volt a táj, körös-körül hófedte hegyek vettek körbe bennünket. Kedvünkre szánkózhattunk, bobozhattunk, s ha már átfáztunk, a
szállásunkon, a diákotthonban sok-sok játék
várt ránk.

– Persze távolabbi kirándulásokat is szerveztek nekünk. Voltunk például Malbunban, a
síparadicsomban, ahol szemeteszsákokkal helyettesítettük a szánkót. Meglátogattunk egy
madárparadicsomot, ahol papagájokkal „beszélgettünk”. Rendkívüli történelemórát tartottunk egy középkori városban, Werdenbergben, és mesélhetnénk az érdekesebbnél érdekesebb történeteket – sorolták az élményeket
a többiek is.
– Mi volt a legemlékezetesebb az eltelt három hét során?
– Minden nagyon szép volt, de nekem a legjobban az utolsó nap tetszett: amikor ellátogattunk a hercegnõhöz. Egy kis mûsorral készültünk a nem mindennapi eseményre, ami nagyon
tetszett a vendéglátónknak. Aztán végigvezetett
bennünket a kastélyában. Soha nem gondoltam
volna, hogy egy hercegnõ is lehet ennyire közvetlen és barátságos, mint õ – mesélte Császár
Dóra a 6.b osztályból. – Rengeteg ajándékkal
tértünk haza.
– Milyenek az ott élõ emberek? Miben más
az a környék, mint a mi városunk?
– Az emberek feltûnõen mosolygósak, kedvesek, árad a nyugalom belõlük. Ugyanakkor
rendkívül figyelmesek, segítõkészek. Az utcáik, a tereik irigylésre méltóan tiszták, a portáik rendezettek – összegezte a tapasztalatokat
Mátyásné Kovács Ildikó tanárnõ.
Sz.M.
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Vándorkiállítás
A Dél-Zalai Civil Fórum kezdeményezésére olyan vándorkiállítás
létesült, amely egyre bõvülõ formában mutatja be a dél-zalai civil
szervezeteket. A vándorkiállítás szándéka szerint alkalmas forma arra,
hogy megismertessen a civil szféra iránt érdeklõdõ, esetenként partnerként együttmûködõ más szervezõdésekkel, magánszemélyekkel.
Az elsõ bemutató helye február 27-én a Dobronaki Mûvelõdési Otthon volt, ahol Göncz László a Magyar Mûvelõdési Intézet vezetõje
tartott vitaindítót és Gyertyánági Endre a Dél-Zalai Civil Fórum vezetõje köszöntötte a megjelenteket. Az eseményen részt vett a község
szlovén polgármestere is. A tanácskozáson Göncz László, a szlovéniai
magyar civil szervezetek fejlõdésérõl, majd Gyertyánági Endre a zalai
civil folyamatokról szólt. A megszervezett civil kerekasztal beszélgetés alkalmából a szlovéniai magyar civil szervezetek valamint néhány
dél-zalai civil szervezõdés is bemutatkozott, és kialakult néhány közös tervötlet. A legfõbb tanulsága az volt az eszmecserének, hogy a
szlovéniai magyar szervezõdések könnyen csatlakozhatnának az ágazataiknak megfelelõ magyar civil szervezeti szférába (a jelenlévõ
nyugdíjas szervezetek közt az elsõ kapcsolatfelvétel is megtörtént
Dobronakon), illetve hogy e szervezetek összekötõ kapocsként, moderátorként kell, hogy megjelenjenek a szlovéniai szlovén és a zalai
civil szféra szervezõdései közt.

A Nõ
Március nyolcadikán, a Nemzetközi Nõnapon nyílt meg lapunk
munkatársa, Bakonyi Erzsébet fotókiállítása a Kodály Zoltán Mûvelõdési Házban. A tárlatot Kovács Kálmán informatikai és hírközlési miniszter, valamint Luif Ibolya, a Kanizsa Dél-Zalai Hetilap fõszerkesztõje nyitotta meg.

Játsszon velünk!
Március 31-én a város önkormányzata és a
Nagykanizsai Városvédõ Egyesület az MTA
Pannon Akadémiai Bizottság Város- és Helytörténeti Bizottságával együttmûködve A Polgárosodó Nagykanizsa a XIX. század végén
címmel konferenciát szervez. A rendezvényen, mely a városvédõ egyesület nemrég elhunyt elnökének, Lovrencsics Lajosnak állít
emléket, országosan is elismert és helyi szakemberek mutatják be a városban zajló korabeli
életet: a közigazgatást és a tisztségviselõket, a
mezõgazdaságot, az igazságszolgáltatást, a
társasági és egyleti életet – mindez csak néhány az érintett témák közül. Az elõadások
helyszíne a Veszprémi Egyetem Kihelyezett
Képzési Helyének Zrínyi u. 18. számú épülete
(volt Úttörõház).
A konferencia kapcsán játékot hirdetünk. Ebben
a számban a korabeli kereskedelemrõl olvashatnak, illetve láthatnak fotókat az olvasók. Aki a szöveget figyelmesen elolvassa és a feltett kérdésünkre helyesen válaszol, és még a sorsoláson is szerencséje van, értékes nyereményt nyerhet. A játékosok között 3 db ajándékcsomagot sorsolunk ki.

Kereskedelem a XIX. században
Zala megye kereskedõinek kétharmada már
a 19. század elsõ felében is Nagykanizsán élt.
A vasútvonalak megnyitását követõen további
jelentõs fellendülés következett be, számos új
vállalkozás alakult. Az országos átlagnál lényegesen nagyobb arányban foglalkoztak kereskedéssel, 1876-ban az önálló vállalkozók
37 %-a. 27 szakágazatban 211 kereskedés
mûködött a városban. Az akkor fizetett jövedelemadó majdnem fele tõlük származott.
A nagykanizsai kereskedõk elsõsorban a
Dunántúl mezõgazdasági terményeit – gabonát, bort, bõrt, baromfit, tojást, fát – közvetítették. A legjövedelmezõbb ágazat a gabonakereskedés volt. Képviselõik közül számosan
nemzetközi ismertséget szereztek, részt vettek
a bécsi nemzetközi gabonavásárok rendezõbizottságában. A gabonakereskedelem szolgálatára hozták létre 1899-ben a Nagykanizsai
Tárházak Rt-t, mely a Déli Vasút teherállomásának szomszédságában hamarosan négy raktárt létesített. A helybeliek mellett dunántúli,
budapesti és bécsi kereskedõk is igénybe vették szolgáltatásait. A vállalat villanyerõvel
hajtott tisztítógépekkel, darukkal rendelkezett,
gyárszerûen mûködött.
Az elsõsorban Ausztriába, Svájcba irányuló borexport a filoxéra vész után is meghaladta az évi 200 ezer hektolitert. Franciaországba konyakkészítés céljából szállítottak
bort, de Trieszten-Liverpoolon keresztül
Amerika több pontjára is eljuttatták a dunántúli borokat. A bécsi tojás tõzsdén az árlapon külön feltüntették a kanizsai friss tojás
árát, a „konzervtojás” Triesztben talált jó
piacra. A fával való kereskedésnek köszön-

hetõen vált a Gutmann család a hazai burzsoázia jelentõs tagjává. A budapesti cégek
képviseleteket létesítettek itt, a helyi nagykereskedõk sorra nyitották meg fióküzleteiket
Budán, Bécsben, Triesztben. Saját hajóik
közlekedtek az Adrián. 1900-ban a kereskedelemben és hiteléletben már 926, 1910-ben
1021 fõ tevékenykedett önálló vállalkozóként.
E heti kérdésünk:
„Hol áll (utca, házszám) ma a hajdan
európai hírû kereskedõ család, a Gutmann
família üzleti székház és lakóháza?”
Beküldési határidõ: 2006. március 22.,
szerda 16 óra.
Beküldési cím: A megoldásokat levélben a
Polgármesteri Hivatal (Polgármesteri Kabinet, Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. II. em. 12.)
vagy a fehervolgyiszabolcs@nagykanizsa.hu
e-mail címre várjuk.
A vetélkedõ anyagát Kunics Zsuzsa és Hohl
Zoltán, a Thúry György Múzeum dolgozói állították össze. A múzeum Emberek, utak, kapcsolatok címû új kiállítása szeretettel várja a
látogatókat. A konferenciáról és a játékról bõvebb információ kérhetõ a Polgármesteri Hivatalban (Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. II. em.
12.) vagy a 93/500-776-os telefonszámon.
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Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyûlése
pályázatot hirdet a Kanizsa Uszoda Szolgáltató
Egyszemélyes Kft. ügyvezetõi tisztségének betöltésére
A Kft. feladata: A nagykanizsai önkormányzat tulajdonában lévõ
„B” fürdõ kapacitású uszoda és strandfürdõ (Nagykanizsa, Csengery u. 49.) önálló üzemeltetése.
Pályázati feltételek: magyar állampolgárság, büntetlen elõélet, fõiskolai vagy egyetemi gépészmérnök, villamosmérnök, építõmérnök
vagy épületgépész mérnök iskolai végzettség, legalább ötéves szakmai gyakorlat.
Vezetõi vagy szakirányú szakmai gyakorlat, illetve gazdasági
szakképesítés vagy gyakorlat, német vagy angol nyelvismeret, számítástechnikai ismeret elõnyt jelent.
A pályázatnak tartalmaznia kell: a pályázatban elõírt iskolai végzettséget tanúsító okirat másolatát, a szakmai (vezetõi) gyakorlat
igazolását, három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt, a
pályázó szakmai önéletrajzát, a Kft. vezetésére és a létesítmény fejlesztésére 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 szabályok 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
pályázatokat a Gazdasági és Városüzemeltetési Bizottság az érvényesen pályázók meghallgatását követõen véleményezi,
amelynek ismeretében a Közgyûlés 2006. április 30-ig dönt.
A személyi bér és egyéb juttatások megállapítása a bizottság javaslatára az önkormányzati Javadalmazási Szabályzat alapján történik. (A pályázattal kapcsolatban bõvebb felvilágosítás kérhetõ
Litter Nándor polgármestertõl a 93/500-702-es telefonszámon.)

Útfelújítási munkálatok
Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a Magyar utca – Kalmár
utca körforgalmi csomópont burkolatépítési munkái 2006.
március 20-án kezdõdnek, és várhatóan április 21-ig tartanak.
A kivitelezés idõszakában részleges és teljes útlezárásra és forgalomkorlátozásra lehet számítani.
Az esetleges kellemetlenségek miatt szíves türelmüket és
megértésüket kérjük.
Polgármesteri Hivatal
FÓRUM
2006. március 22-én (szerdán) 16.30-kor
a Vasemberház Dísztermében
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyûlése az 1997. évi
LXXVIII. törvény – az épített környezet alakításáról és védelmérõl
– alapján jóváhagyott városfejlesztési koncepció, majd településszerkezeti terv figyelembevételével elkészíttette NAGYKANIZSA
MEGYEI JOGÚ VÁROS RENDEZÉSI TERVÉT.
A SZABÁLYOZÁSI TERV ÉS A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT megismerésére, megvitatására a tervezõ B&H RÉGIÓ BT
Pécs részvételével egyeztetést tartunk a terv iránt érdeklõdõ lakosság számára.
Kérem, megjelenésével, javaslatai elmondásával segítse a döntéshozó Közgyûlés munkáját, hogy városunk jövõbeni fejlõdését széleskörû megegyezésen alapuló szabályozás szolgálja.
Litter Nándor polgármester

Képviselõi fogadóóra
Budai István önkormányzati képviselõ a 7. számú választókerület polgárait várja 2006. március 24-én pénteken 17 és 19 óra között a Kazanlak körút 7. számú épület A lépcsõházában lévõ irodahelyiségben.
Dr. Horváth György önkormányzati képviselõ a 2. számú választókerület polgárait várja fogadóóráján 2006. március 22-én szerdán
17.30 és 19 óra között a Zeneiskolában (Sugár u. 18.).
Polai József a 15. sz. választókerület önkormányzati képviselõje
minden páratlan hónap utolsó péntekén 17.30 órától 19 óráig fogadóórát tart a kiskanizsai kirendeltség épületében, minden páros hónap
utolsó péntekén ugyanebben az idõpontban fogadóórát tart a bajcsai
kirendeltség épületében.
Meghívó településrészi ülésre
A Szabadhegyi Településrészi Önkormányzat 2006. március 23án, csütörtökön 17 órakor ülést tart a Horváth kertben. Az ülésre
tisztelettel várnak minden szabadhegyi polgárt.

Versenytárgyalás
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala nyilvános
versenytárgyaláson értékesíti az alábbi ingatlanait (hrsz./helye/kikiáltási ár/versenytárgyalás/idõpontja:
2036/B/2./Király u. 8./2.200.000 Ft + áfa/2006.03.27. 08:00 óra.
2190/A/3./Csányi u. 8./10.700.000 Ft + áfa/2006.03.27. 08:30 óra. 11.
/Magyar u. 6./6.500.000 Ft + áfa 2006.03.27. 09:00 óra. 163/1./Magyar u. 54./11.280.000 Ft + áfa/2006.03.27. 09.30 óra. 186/1./Magyar
u. 76./7.938.600 Ft/2006.03.27. 10:00 óra. 1286./Királyi P. 13./16.000.000 Ft + áfa/2006.03.27.10:30 óra. 1188/3/A/5. és
1188/3/A/6./Fõ út 7./47.000.000 Ft + áfa/2006.03.27. 11:00 óra.
1163./Rozgonyi u. 8./40.000.000 Ft + áfa/2006.03.27. 11:30 óra.
4372./Lazsnaki kastély/60.000.000 Ft + áfa/2006.03.27. 13:00 óra.
918/1./Arany u. 5. - volt óvoda/36.100.000 + áfa/2006.03.28. 08:30
óra. 964./Arany u. 7. - volt óvoda/35.600.000 + áfa/2006.03.28. 09:00
óra. 961./Kinizsi u. 20./20.300.000 Ft/2006.03.28. 09:30 óra.
2243/1./Ady u. 25./16.000.000 Ft/2006.03.28. 10:00 óra. 6705./Kisrác
u. 25. - volt óvoda/14.000.000 + áfa/2006.03.28. 10:30 óra.
20507./Fakos, Dankó u./680.000 + áfa/2006.03.28. 11:00 óra.
82/3./Pláza melletti terület/34.800.000 + áfa/2006.03.28. 11:30 óra.
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

Kanizsai Antológia No.3
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata pályázatot ír ki
Nagykanizsán és kistérségében állandó lakhellyel rendelkezõk, valamint a városból elszármazottak részére a Kanizsai Antológia No. 3
számában való megjelenésére.
Pályázat tárgya: Irodalmi, mûvészeti, tudományos, helytörténeti témakörökben megjelenõ versek, prózák, fekete-fehér és színes álló fotók, grafikák. Pályázati feltételek: Egy pályázó több pályázatot is beadhat, maximum 6 A/4-es oldal (70 leütés, 45 sor 12-es betûtípussal)
terjedelemben. A kéziratokat kinyomtatva és merevlemezen, vagy CDn kell benyújtani (Polgármesteri Hivatal Mûvelõdési és Sportosztály
Halmos Csaba Nagykanizsa, Erzsébet tér 7.). A beérkezett pályamûvek bírálatát szakmai bizottság végzi. Kéziratot nem õrzünk meg, nem
küldünk vissza, másodközlésre nem vállalkozunk. A sikeres pályamunkák a Kanizsai Antológia No. 3-as számában a nyári könyvvásár
alkalmával jelennek meg. Az alkotók tiszteletdíjban nem , csak tiszteletpéldányokban részesülnek.
A pályázat beadásának határideje: 2006. április 14.
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LOMTALANÍTÁS 2006.
Tájékoztatjuk Nagykanizsa város lakosságát, hogy ez évben is
megrendezésre kerül a tavaszi lomtalanítási akció. Már harmadik
éve, hogy a korábbiakhoz képest jelentõs változással szabadulhat
meg a lakosság a nagy terjedelmû hulladékától. Az idei évben is
hasonló módon, elõzetes egyeztetés szerint lomtalaníthatunk.
A lomtalanítási akció március 27-tõl április 29-ig tart.
A lomtalanítási szándékot és annak pontos helyét március 20-tól
április 21-ig munkanapokon 13.00-16.30-ig a Saubermacher-Pannonia Hulladékgyûjtõ Kft. 93/537-380-as telefonszámán lehet bejelenteni. A társasházak közös képviselõi a lomtalanítást személyesen
jelenthetik be a hulladékszállítást végzõ cég Vár u. 5 sz. alatt lévõ
szállítási irodájában. A közösen leegyeztetett idõpontra a szolgáltató a lim-lom mennyiségétõl és összetételétõl függõen az elszállításra konténert, vagy tömörítõs hulladékszállító jármûvet biztosít.
Családi házas övezetben az idei évben lehetõség nyílik a hétvégén történõ lomtalanításra is.
Felhívjuk a lakosság figyelmét, hogy a lom továbbra sem tartalmazhat háztartási szemetet, építési törmeléket, kerti hulladékot és
faágat, elektronikai hulladékot (pl: hûtõszekrény, televízió), illetve
veszélyes hulladékot (pl: festék, gyógyszer, vegyszer, autógumi)!
A Vár u. 5 sz. alatti hulladékudvarban egész évben, továbbra is
térítésmentesen adhatók le a háztartásokból származó szelektíven
gyûjtött hulladékok és a lakossági veszélyes hulladékok.
A szabálytalan közterületi hulladékkihelyezést a Közterület-felügyelet munkatársai ellenõrzik és szankcionálják.
Kérjük együttmûködését környezetünk tisztaságának megóvásában!

MÛS ORA
Március 17 – Március 23-ig
Március 17. péntek
06:30 Krónika 06:53 K'arc - Foltvarrók
kiállítása, Operett gála, Kollonay Zoltán
koncertje 07:19 Jelkép 07:30 Krónika
07:42 Jövõ 7 - Iskolai büfé, Ökölvívás
08:08 Adjuk magunkat 08:19 Krónika
17:00 Menü 17:30 Dombország 18:00
Krónika 18:14 Mese 18:18 Jelkép 18:28
Hírösszefoglaló 18:30 Mester emberek Burkoló 19:00 Krónika 19:14 Nyugati régió 19:40 Adjuk magunkat 19:50 Krónika 20:01 K'arc 20:30 HÍRHÁLÓ 20.55
JOGALAP 21:00 A Fekete Maszk 23:00
Maksavízió 23:30 Különjárat

Március 18. szombat
06:30 Krónika 06:53 Nyugati régió
07:20 Jelkép 07:30 Krónika 07:40 K'arc
ism. 0810 Adjuk magunkat 08:20 Krónika 09:30 Grand Prix 10:30 Kincses sziget 10:55 JOGALAP 11:00 Pénzhalász
17:00 Golf-magazin 18:00 Európa pályaudvarai 5. rész 18:30 Adjuk magunkat 18:40 Égbõl pottyant kalózok 20:05
Sólyomszárnyon 20:30 HÍRHÁLÓ
21:00 Bencze show 21:30 Öld meg Cupidót! 23:30 Különjárat

Március 19. vasárnap

Igen!
Megcsináltuk!
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 Ezért a megújult kórház, új fogyaté-

kosok otthona épült.

 Folyik a mozi, a plakátmúzeum építése, a bagolai és a
fakosi csatorna program, és hamarosan a megkezdõdik a HSMK és
a Rozgonyi iskola bõvítése és felújítása.

 Új városrész épül a Thury laktanya területén, 50 vállalkozás az
ipari parkban. És még hosszan sorolhatnám.
Az Orbán kormány idején 1,5 milliárd Ft volt a támogatás.
Orbán Viktor elismerte a Zalai Hírlap 2006. február 24-ei interjújában, hogy szeretett városunkkal szemben vannak adósságai.
“Nagykanizsával szemben érzek személyes adósságot.” Igen, így
van, de ez már nem hozható helyre, mert az a négy év elvesztegetett négy esztendõ volt az Orbán-Torgyán kormány jóvoltából.
Cseresnyés Péter kérjen bocsánatot a nagykanizsaiaktól, mert a
Fidesz büntette városunkat.

Szavazzon az MSZP-re
és jelöltjére, Göndör Istvánra,
aki tartotta szavát.
MSZP Nagykanizsa önkormányzati frakciója
Fizetett politikai hirdetés

06:30 Égbõl pottyant kalózok 07:55 Vissza a gyökerekhez 08:20 Jelkép - Krisztus Szeretete Egyház 09:30 Luciano
Pavarotti Budapesten 10:00 MESTERemberek 10:30 Infománia 11:00 Pénzhalász 17:00 Csillagszem 18:00
Pasterzen-Gleccser - természetfilm 18:25
Adjuk magunkat 18:30 Tinédzserek vigyázat! amerikai vígjáték 20:15 Sajt
20:30 HÍRHÁLÓ 21:00 Maksavízió
21:30 Õsi harcos 23:30 Bencze show

Március 20. hétfõ
06:30 Tv mozi: Tinédzserek vigyázat!
amerikai vígjáték 08:15 Adjuk magunkat 08:20 Sajt 17:00 MESTERemberek. 18:00 Krónika 18:14 Mese
18:17 Jelkép 18:27 Hírösszefoglaló
18:30 Mester emberek - Szerkezet lakatos 19:00 Krónika 19:14 Jövõ 7 - Kam-

pány 2006: Sütõ Jánossal, Göndör Istvánnal 19:40 Adjuk magunkat 19:50
Krónika 20:01 Nyugati régió 20:30
HÍRHÁLÓ 20:55 JOGALAP 21:00
Végzetes erõ 2.: A visszatérés 23:00
Luciano Pavarotti 23:30 Különjárat

Március 21. kedd
06:30 Krónika 06:52 Jövõ 7 ism. 07:19
Jelkép - adventista 07:30 Krónika
07:42 Nyugati régió 08:08 Adjuk magunkat 08:19 Krónika 17:00 MESTERemberek 18:00 Krónika 18:13 Mese
18.18 Jelkép 18:28 Hírösszefoglaló
18:30 Mester emberek - Kõmûves
19:00 Krónika 19:13 Házban ház körül
ism. 19:41 Adjuk magunkat 19:50
Krónika 20:01 Jövõ 7 ism. 20:30 HÍRHÁLÓ 21:00 Gonosz birodalom - film
23:00 Bence-show 23:30 Csillagszem

Március 22. szerda
06:30 Krónika 06:52 Házban ház körül
ism. 07:19 Jelkép - katolikus 07:30
Krónika 07:42 Jövõ 7 ism. 08:10 Adjuk
magunkat 08:20 Krónika 17:00 Egészségmagazin 18:00 Krónika 8:14 Mese
18.17 Jelkép 18:27 Hírösszefoglaló
18:30 Mester emberek - Hegesztõ 19:00
Krónika 19:14 Jövõ 7 - A büfé, birkózók 19:40 Adjuk magunkat 19:50 Krónika 20:01 Házban ház körül ism. 20:30
HÍRHÁLÓ 20.55 JOGALAP 21:00
Utolsó menedék 23:00 Grand Prix

Március 23. csütörtök
06:30 Krónika 06:53 Jövõ 7 07:19 Jelkép 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 18:30 Mester emberek Géplakatos 19:00 Krónika 19:14 K'arc Remenyik est, Tüttõ János nótaklub,
Vertel Andrea keramikus Szalma Edit
grafikus kiállítása 19:40 Adjuk magunkat 19:50 Krónika 20:01 Jövõ 7 20:30
HÍRHÁLÓ 21:00 csend börtönében amerikai filmdráma 23:00 olf-magazin
23:30 Mester - emberek

HEVESI SÁNDOR
MÛVELÕDÉSI KÖZPONT
Széchenyi tér 5 – 9. Tel.: 311– 468,
e-mail: nk.hsmk@chello.hu
Március 21. 16.30 óra
TAVASZI
NÖVÉNYVÉDELEM
Elõadó: Gózner Katalin
Belépõdíj nincs, minden érdeklõdõt szeretettel várunk.
Március 23. 18 óra
TAVASZI MÛVÉSZETI
FESZTIVÁL
A CALCUTTA TRIÓ
HANGVERSENYE
(klasszikus indiai zene)
Közremûködik:

Kozma András - szitár
Szalay Péter - tabla
Molnár András - tanpura
Belépõdíj: 500 Ft
Március 24. 19 óra
ROCK KLUB
A PRAHA EGYÜTTES
(Zalaegerszeg) KONCERTJE
A rendezvénysorozatot a Nemzeti
Kulturális Örökség Minisztérium
a PANKKK program keretén
belül támogatja.
Belépõdíj: nincs

Hirdetés

14

APRÓHIRDETÉS
INGATLAN
Nk-án a belvárosban közel 700
négyzetméter telek, rajta bontható
családi 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)
Nagyrécsén 20 éve épült családi ház tulajdonostól eladó. Érd.:
30/813-0000 (5814K)
Becsehelyen négyszobás családi
ház két garázzsal, igényes környezetben eladó. Irányár: 14,5 millió
Ft. Érd.: 30/6235-253 (5815K)
Nk-án Alkotmány úton háromszobás családi ház eladó 1600 négyzetméter területtel. Érd.: 30/5204050 (5827K)
Újförhénc végén szõlõ téglapincével, melléképületekkel, teljes felszereléssel eladó. Érd.: 93-323-451
(5828K)
Eszteregnyei hegyen 500 négyszögöl területen pince, többszörös
aranyérmes, 8 éves, minõségi fehérborszõlõvel, teljes felszereléssel eladó. Érd.: 20/268-3373 (18 óra
után) 5829K)

BÉRLET
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 a Nagyváthy utcában 56
m2-es, II. emeleti, kétszobás,
konyha + étkezõs, egyedi fûtéses,
bútorozott lakás: 35.000 Ft + rezsi, hosszú távra kiadó. Egy havi
kaució szükséges! Érd.: 30/3951045 (5818K)
Nk-án a Liszt Ferenc utcában
kétszobás, II. emeleti, 61 m2-es,
részben bútorozott lakás kiadó.
Egy havi kaució szükséges! Irányár: 26.000 Ft + rezsi. Érd.: 30-5284829 (5822K)
Városkapu 4. szám alatt 2+1
szobás lakás hosszú távra kiadó.
Érd.: 30-2941-047 (5824K)
Nk-án kétszobás, egyedi fûté-

ses, vízórás, parkettás lakás kiadó. Egy havi kaució szükséges!
Érd.: 93/311-552 (5830K)

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

FOTÓT
A K ANIZSÁTÓL!

Nagykanizsa lakossága:

A Kanizsa Dél-Z
Zalai Hetilap
által (2002-ttõl napjainkig)
készített digitális fotókat
megvásárolhatja!

Születések száma: 45 fõ,
ebbõl Nagykanizsán:
20 fõ
Halálozások száma: 63 fõ,
ebbõl Nagykanizsán:
45 fõ
Házasságkötés: 13

Ára: 250 Ft/db
CD-rre, elõhívással igény szerint
(Rendõrség utcája)
Tel.: 30/653-7
7964

VEGYES
Telstar MP3-lejátszó, mely
egyben 128 MB-os USB drive +
digitális diktafon + FM rádió,
sztereo fejhallgatóval eladó 6500
Ft-ért.
Érd.:
30/9932-534
(5792K)
170 literes prés újszerû állapotban eladó. Érd.: 30-448-6072
(5788K)
Kondigép, csocsóasztal eladó.
Érd.: 30/813-0000 (5809K)
KFO4, 5LE, BRIDGES motoros kapálógép járókerékkel, ekével, fûnyó adapterrel, új állapotban
eladó.
Érd.: 30/8130000(5819K)

SZOLGÁLTATÁS
Az Ön számára értéktelen vashulladékot, forgalomból kivont
gépjármûvét készpénzért átveszem! Lakókocsik is érdekelnek.
Ugyanitt használt autóalkatrészek
eladók.
Tel.:
30/641-7375,
30/592-8463 (5485K)
Vállaljuk: új síremlékek készítését, betûvésést, régi sírok
tisztítását, felújítását számlára
is. Érd.: Horváth Zoltán, vállalkozó. Nagykanizsa, Ady Endre
u. 65. Tel.: 06-93-333-449, 0670-511-7863 (5641K)
Számítástechnikai
szaktanácsadás, hardver-szoftver karbantartás azonnali kiszálással.
Érd.: 30/650-0494 (5761K)
Meghibásodott, bizonytalanul
mûködõ távirányítóját (TV, videó, hifi, stb.) megjavítom. Érd.:
20-510-2723 (5789K)
Idõs ember gondozását, eltartását vállalnám lakásért, házért
cserébe, ottlakás nélkül. Érd.:
30/227-3294 (5826K)
Szeretné kedvezõtlen hiteleit
kiváltani? Jelzáloghitel, személyi
hitel ügyintézése közvetítõi díj
nélkül! Hívja mobilbankárát bármikor!
Tel.: 20/263-9870,
70/773-4546 (5831K)

51511 fõ

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

Jeff Talley, túsz-tárgyaló volt a Los Angeles-i rendõrségen, de
visszavonult egy nyugalmas kisvárosba rendõrfõnöknek. Nyugalmát azonban megzavarja egy rejtélyes zsaroló, aki a családját foglyul ejtve, olyasmire
kényszeríti, amit nem szeretne megtenni...
Nyitva:
minden nap 9-2
21-iig

TAVASZI
KARIKAGYÛRÛ

AKCIÓ
BRILIÁNS
ÉKSZER ÜZLETBEN
a

Nagykanizsa, Vasemberház

93-3
310-6
600
Minden karikagyûrût
vásárló pár
kísérõgyûrût kap
ajándékba!
Törtarany felvásárlás!
Akcióink
május végéig
tartanak!

Sport
Nem sikerült
NBI/B-s férfi bajnoki kézilabda mérkõzést játszottak a kanizsaiak
Pápán. ELMAX VSE PÁPA – NAGYKANIZSAI IZZÓ SE 30-22
(17-12) Játékvezetõ: Andorka Miklós, Hucker Róbert. IZZÓ SE:
Dolezsár R. – Sasvár Z. (1), Kiss J. (5), Musits N. (1), András Zs., Kiss
G. (6), Pálos G. (8/5) Csere: Loncariæ V. (kapus), Ányos J. (1), Tompek
A., Nagy B., Jáger T., Farkas M., Gál R. Edzõ: Tóth László
A két csapat februárban felkészülési kupán találkozott Celldömölkön,
akkor az IZZÓ SE nyerte a találkozót. A korábbi jó eredmény tudatában a
csapat gyõzelmi eséllyel utazott Pápára. A kezdeti eredményesség után
azonban a pápai csapat fokozatosan növelte elõnyét és így játékosai a biztos vezetés tudatában vonulhattak a szünetben az öltözõbe. A második félidõ elsõ tíz percében újra szorossá vált az eredmény, majd a hazaiak szinte
számolatlanul lõtték góljaikat, míg a vendég kanizsaiak erre csak két találattal tudtak válaszolni. A végjátékban Loncariæ kapus bravúros védéseinek köszönhetõen valamelyest csökkentette hátrányát a kanizsai gárda, de
így sem tudta megakadályozni a hazaiak nagy különbségû gyõzelmét.

Jó védekezés, fegyelem
NB II-es nõi kosárlabda mérkõzésen vettek részt az NTE-sek Pécsen. PEAC – Peugeot Kampf NTE 55 – 65 (11-20,15-19,15-16,1410). Csapat: Tahi 15/3, Toma 18/3, Tóth 9/3, Pais 13, Muk 8, csere: Simon 2. , edzõ: Kovács Nándor. A mérkõzés folyamán kiemelkedõ teljesítményt nyújtottak: Toma, Tahi, Pais és Tóth. A jó védekezéssel és
fegyelmezett játékkal nyert a kanizsai csapat.
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Saubermacher–Pannónia városi vegyes kosárlabda bajnokság elõdöntõk eredményei: VENK – KDSE 64 - 24, Thury – Csacsogó
Csitrik 92 - 34, Drink System – KKK senior 63 - 48, BBHK - GE
57 - 64.

2005. legjobbjai
A 10. Jubileumi lábtoll-labda ranglista versenyen, Jánoshidán osztotta ki a Magyar Lábtoll-labda Szövetség a 2005. év legjobb lábtolllabdázói díjakat. A várakozásnak megfelelõen a jutalmak nagy része
nagykanizsai játékosokhoz került. A 2005. év legjobb felnõtt játékosa
Budavölgyi Veronika és Hartai Attila, míg a legjobb ifjúsági játékos
Végh Dóra és Balikó Attila lett. Jutalmazták a 2005. évi versenyszámonkénti ranglista elsõ helyezettjeit is, ahol szintén taroltak a kanizsaiak, mivel a hét versenyszámból, a férfi hármas kivételével hatban az
élen végeztek: férfi páros: Barócsi Andor, Hartai Attila, nõi páros:
Budavölgyi Veronika, Gozdán Ágota, nõi hármas: Budavölgyi Veronika, Dominkó Dóra, Gozdán Ágota, Végh Dóra, férfi egyéni: Hartai Attila, nõi egyéni: Budavölgyi Veronika, vegyes páros: Budavölgyi Veronika, Hartai Attila. A seregnyi kupa, plakett és dísztál azonban kevésnek tûnt számukra, ezért a díjkiosztót követõ évadnyitó ranglista
versenyen azokat újabb három aranyéremmel toldották meg. Hartai
Attila és Budavölgyi Veronika egyéniben, a Budavölgyi Veronika,
Gozdán Ágota, Végh Dóra alkotta trió, pedig hármas kategóriában állhatott a dobogó legfelsõ fokára, míg Gozdán Ági egyéniben, egy
ezüstéremmel lett gazdagabb.

Vízilabda-maraton

2006. március 4-5-én rendeztük meg immár 10. alkalommal a nemzetközi CWG Kupát a víz világnapja alkalmából. A kupamérkõzéseket
azonban megelõzte a 4-én megtartott OB/IB-s bajnoki mérkõzés, ahol
a KSI jelenleg listavezetõ csapata volt az ellenfél. A papírformának
megfelelõen a KSI kezdte jobban a játékot. A II. negyedben egy kicsit
javult a csapat játéka. A nagyszünet a hazai csapatnak tett jót, így jelentõsen csökkentették a hátrányt. A IV. negyedre azonban ismét öszszekapta magát a KSI, és nem hagyott kétséget, hogy ki a jobb. Az
eredmények: CWG KANIZSA SE – KSI 11:20 (2:7, 2:5, 6:3, 1:5)
Csapat: Golecz, Hartay, Csente, Karácsony, Kaszper, Danko, Dobos,
Oláh, Cserti, Kalmár, Szili, Dávid, Szabó, Krajulovics.
A bajnoki mérkõzés után kezdetét vette a torna. A CWG KANIZSA a csoportmérkõzéseit megnyerte, így a másik csoport gyõztesével KOPER csapatával játszotta a döntõt. A döntõre kissé megfogyatkozott és elfáradt csapat cask egy negyeden keresztül votl méltó
ellenfele a koperi csapatnak. CWG KANIZSA SE – KOPER VK
9:17 (3:2, 1:4, 4:6, 1:5). CWG KANIZSA SE - SISAK 18:7 (3:2,
4:2, 8:1, 3:2)
CWG KANIZSA – KANIZSAI LÁMÁK 11:10 (2:1, 1:3, 4:1,

4:5). A LÁMÁK igencsak megnehezítették a helyzetet, az elsõ mérkõzésüket megnyerték és az utolsó pillanatig nyitottá tették a végeredmény kialakulását. Végül a jobb erõnlét döntött.
CWG Kanizsa – Vasi Aligátorok Szombathely 17:11. A vízilabda
torna betétprogramjaként lezajlott, a 13 évesek és fiatalabbak mérkõzésén a kanizsaiak remekül védekeztek, színvonalas, szép játékot láthattunk. Csapat: Mikó D., Skriba Sz., Bedõ K., Kovács K., Lukács
Dalma, Vitári M., Hegedüs Gy., csere: Simon R., Tamás T., Balázs B.,
Bánkuti G., Szinyéri K., Schmidt P., Vadkerti-Tóth K., Kovács Vivien,
edzõ: Szabó Szilárd.
Március 5-én Serdülõ vízilabda bajnoki forduló mérkõzéseket játszottak Székesfehérváron. A CWG Kanizsa Vízilabda Sport
Egyesület Serdülõ csapata számára a hétvégén megkezdõdött a
bajnoki pontvadászat második köre. A helyszín ezúttal Székesfehérvár volt, ahol is a hazai valamint a budapesti Sportliget korosztályos csapataival kellet megmérkõzniük. Mivel az esemény egybe
esett a Kanizsán rendezett Nemzetközi CWG Kupával így néhány
kulcsjátékosát kénytelen volt a csapat mellõzni. Ezen játékosok
hiányában a Gyermek I korcsoport idõsebb játékosaira hárult a feladat, hogy a náluk kettõ illetve három évvel idõsebb játékosokkal
felvegyék a küzdelmet.
MPS Alba-Fehérvár Póló – CWG Kanizsa VSE 10:3 (1-0, 3-1,
3-2, 3-0). Kezdõcsapat: Szabó Máté (kapus), Kiss Ádám, Sashalmi
András, Császár Krisztián, Simon Dániel, Erhetics János, Virt
Mátyás. Cserék: Molnár Markó, Berkenyés Kármen, Berkenyés
Tamás, Bedõ Krisztián, Tóth Richárd, Virt Mátyás, Herczeg Dániel,
Lukács Zsolt, Kovács Kristóf, Gyana Dániel, Havasi Ádám, Bácsai
Róbert; edzõ: Kaszper Dániel. Góllövõk: Virt Mátyás 2., Simon
Dániel 1.
Sportliget – CWG Kanizsa VSE 9:7 (3-1, 3-2, 2-2, 1-2). Góllövõk:
Kiss Ádám 2, Erhetics János 1, Berkenyés Tamás 1, Simon Dániel 1,
Virt Mátyás 1, Császár Krisztián 1.

