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február 15.
KÖLTSÉGVETÉS: MÁRCIUSBAN
A Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulásának ülésén Fehér Lajos, a Zala Megyei
Területfejlesztési Tanács munkaszervezetének vezetõ-helyettese rossz híreket közölt a
megjelent polgármesterekkel: korlátozottak az
idei pályázati lehetõségek, mert a két decentralizált alapból csak 145 millió osztható szét,
amelybõl 50,7 millió területi kötöttség nélkül
ítélhetõ oda – három év alatt. 2006-ra csupán
nyolcmillió forint jut. A vis maior-elõirányzat
32 millió forint. Fehér Lajos tájékoztatója
után Spilák Lajos, a MFB zalai képviseletének vezetõje hitelprogramokat ajánlott a polgármesterek figyelmébe. Bali Veronika, a
Tourinform iroda vezetõje bemutatta a Természetesen Dél-Zala címû turisztikai kiadvány terveit. A tizenháromezer példányban
megjelenõ könyvecske a térség településeinek
értékeit, idegenforgalmi látványosságait mutatja be. A társulás költségvetésérõl szóló elõterjesztéssel ez alkalommal nem tudtak érdemben foglalkozni a polgármesterek, ugyanis az hiányosan került a grémium elé. A következõ, márciusi ülésen döntenek majd az
átdolgozott, a szükséges mellékletekkel kiegészített koncepcióról.
SIKERESEN LEFÜLELTÉK
Az esti idõszakban Nagykanizsa belterületén végrehajtott gépjármûellenõrzés során a
határõrség járõrei a Teleki úton észlelték,
hogy egy személygépkocsi az ellenõrzõ pont
elõtt megáll, majd kis idõ múlva megfordulva
visszafelé indul. A rendõrséget értesítették,
majd követték a gépjármûvet. Miután a személygépkocsit megállították, annak ellenõrzése során 672 doboz ukrán eredetû magyar zárjegy nélküli cigarettát és 35 liter ismeretlen
eredetû szeszesitalt találtak. A személygépkocsi vezetõjét és a lefoglalt jövedéki termékeket átadták az eljárást lefolytató Zalaegerszegi
Fõvámhivatalnak.
NEMEZ ÉS GRAFIKA
Március 7-ig látható Szõke Veronika nemez
és grafika kiállítása a HSMK galériájában. A
tárlatot Kustár Zsuzsa iparmûvész nyitotta
meg, közremûködött Lázár Péter elõadómûvész. Szõke Veronika 1970-ben született,
Borsfán él, és Bázakerettyén dolgozik a megyei önkormányzat Pszichiátriai Betegek Otthonában szociális munkásként. Jelenleg a Pécsi Tudományegyetem mûvészetterapeuta

szak, képzõmûvészeti specializációján tanul.
Közel 10 éve rajzol és nemezel. Kustár Zsuzsa szakkörében kezdte a rajzolást, majd
megismerkedett a nemez technikájával. Petky
Péter iparmûvész a portrérajzolás útján indította el. Rajzaiban saját érzései fogalmazódnak meg, míg a nemezekben a hagyományokat szeretné továbbvinni a magyar népmûvészet jelképvilágával.

FEJLÕDÕ VIDÉK
Az „Elszámolás 2006” rendezvénysorozat
keretében, Fejlõdõ vidék – fejlõdõ mezõgazdaság címmel tartott sajtótájékoztatót Pásztohy
András, az FVM politikai államtitkára. A magyar agrárgazdaság helyzetérõl elmondta: a magyar vidék és ezen keresztül az ország fejlõdése
elválaszthatatlan a magyar agrárium helyzetétõl. Bár az elmúlt évtizedekben – ahogy a fejlett
országokban is – csökkent az agrárgazdaság
hozzájárulása az ország összes jövedelméhez,
az ágazatban fõállásban foglalkoztatottak létszáma jóval nagyobb szerepet játszik a vidéki
emberek életkörülményeinek alakításában, de
környezetünk megõrzésében és fenntartásában
is. A közvetlen területalapú támogatáson túli
egyéb támogatásokkal együtt 2006-ban a magyar agrárgazdaság összesen 400 milliárd forint
támogatást kap, pontosan kétszer annyit, mint
2002-ben. Az egy mezõgazdasági termelõre jutó támogatás összege a 2002. évi 1 millió fo-

rintról 2 millió forintra emelkedik. A földtörvény tavaly decemberi módosítását követõen
rövidesen meghirdetésre kerül a program következõ üteme, amelyben már természetvédelmi területek felajánlására is lesz lehetõség, és a
saját jogú nyugdíjjal rendelkezõk már 55 éves
korukban pályázhatnak. Ennek keretében idén
további 10 ezer idõs ember megélhetése válik
biztonságosabbá.
„SIKERES VÁROSOK…”
A „Sikeres városok – sikeres emberek” programsorozat keretében múlt szerdán Szita Károly,
Kaposvár polgármestere volt a vendége Cseresnyés Péter országgyûlési képviselõjelöltnek. A
kaposvári városvezetõ többek között elmondta,
ha más munkahelyet nem tudnak, hát közmunkát
ajánlanak a városban munkát keresõknek, segélyre csak az számíthat, aki ezt a lehetõséget
nem utasítja el. A vállalkozók támogatására több
tízmillió forintos alapot hozott létre az önkormányzat, s az önálló otthon megteremtésében is
jelentõs segítségre számíthatnak az ott élõk vagy
oda letelepedni szándékozók. A szemétdíjat az
önkormányzat átvállalta, így egyre csökken az illegális lerakók száma, de más, a város tulajdonában lévõ szolgáltatást is komoly kedvezményekkel vehetnek igénybe a kaposváriak.
KAMARAI KÉPZÉS
A Nagykanizsai Kereskedelmi és Iparkamara
és a Muraszombati Gazdasági Kamara a „Határmenti KKV-k és non-profit szervezetek felkészítése az Európai Uniós támogatási lehetõségek,
közös projektek megvalósítása révén történõ hatékony kihasználására” elnevezésû projekt keretein belül három napos tréninget szervezett a
múlt héten. A Quattro Mobili Bútor Bemutatóterem és Galéria tárgyalótermében megtartott tanfolyam résztvevõi megismerkedhettek az EU-s
pályázati rendszerekkel, a projekttervezés folyamatával, valamint a pályázatírással kapcsolatos
legfontosabb tudnivalókkal. A tréning végén a
résztvevõk egy teszt kitöltésével adtak számot
megszerzett tudásukról. A kanizsai, közel harminc fõt érintõ tanfolyam folytatásaként e héten
Lentiben kerül sor hasonló rendezvényre, ahol a
hallgatók közel felét szlovén érdeklõdõk teszik
ki. Mint azt Varga Zsófia program menedzsertõl
megtudtuk, a tanfolyamokat további programok
követik majd a közeljövõben, amikor is a közös
projektek elõkészítésével és beadásával kapcsolatos ismereteket sajátíthatják el a résztvevõk.
KANIZSARU
14 órakor a Mentõszolgálat ügyeletese jelentette, hogy Nagykanizsán a Hevesi és a Rózsa ut-
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cák keresztezõdésében közlekedési baleset történt. A Hevesi úton a Balatoni út irányából a Teleki út irányába közlekedõ személygépkocsi vezetõje nem biztosított elsõbbséget a keresztezõdésben a kijelölt gyalogos átkelõhelyen áthaladni
szándékozó 14 éves lánynak, és a személygépkocsi jobb elejével elsodorta. A kislánynak 8 napon túl gyógyuló, súlyos sérülései keletkeztek.
20.20 órakor a keleti városrészbõl tettek bejelentést, hogy több fiatal férfi bántalmaz egy
fiatal lányt. A rendõrök felkutatták a cselekmény elkövetõit, két fiatalembert, akiket elõállítottak. Megállapították, hogy a cselekmény elkövetése elõtt kábítószert fogyasztottak. Állapotuk miatt mindkét férfit a Kórház Pszichiátriai Osztályára szállították, egyikük sem volt kihallgatható állapotban.

február 16.
ÉRZÉKETLEN KORMÁNYPÁRTOK
Cseresnyés Péter, a Fidesz-MPSZ országgyûlési képviselõ-jelöltje szerint az MSZP és
az SZDSZ a munkanélküliség, az áremelések
és az emberekkel szembeni érzéketlenség
pártjai. Február tizenhatodikai sajtótájékoztatóján felidézte: Göndör István 2002-ben, a választási gyõzelem után azt mondta, hogy
gyõztek azok, akik a munkahelyteremtésre
szavaztak. Cseresnyés kijelentette: Nagykanizsán évi ötszáz, tehát négy év alatt kétezer
munkahelyet ígértek, ehelyett azonban térségünkben a négy évvel ezelõtti, júniusi adatokhoz képest közel kétezer fõvel nõtt a munkanélküliek száma, a városban és környékén jelenleg 4690 fõ a munkanélküli.
IDÕSÜGYI TANÁCS
Kibõvített ülést tartott a város Idõsügyi Tanácsa. Elsõ napirendként a város és a civil szervezetek kapcsolatáról esett szó, majd a különbözõ
civil alapokra benyújtható pályázati lehetõségekrõl tájékoztatta a résztvevõket Gerencsér Tibor,
a polgármesteri hivatal munkatársa. A téma kapcsán észrevételként hangzott el, hogy a civil
szervezetek többsége nem tud pályázni a különbözõ alapokra, mert a szükséges önrészt nem képes biztosítani. A következõ napirendi pont kapcsán a nehéz helyzetben élõk feltérképezésével
kapcsolatos eredményekrõl esett szó. Büki Pálné
elmondta, a városban elõ körülbelül 15 ezer
idõskorú emberbõl 3500-ról tudnak valamit, ám
a többség élethelyzete továbbra is ismeretlen. A
Tanács a háziorvosi szolgálatokat szeretné a késõbbiek során bevonni az információgyûjtésbe
annak érdekében, hogy minél több idõs polgárról legyen tudomásuk, és lehetõségük nyíljon errõl a különbözõ segélyszervezeteket, szociális
intézményeket tájékoztatni. Az Idõsügyi Tanács
ezt követõen a szakterületi hálózat és felelõsi
rendszer kialakításáról tárgyalt.
IFJÚSÁGI FILHARMÓNIAI KONCERT
Az ifjúsági filharmóniai koncertek sorában ezúttal a Gyõri Ütõegyüttes mûsorát hallgathatták
meg a fiatal érdeklõdõk a HSMK színháztermében. A hangulatos, érdekes zene mellett a gyere-
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kek megismerkedhettek az egyes hangszerek történetével, európai és afrikai elnevezésével,
valamint hallhattunk arról is, hogy a hangszerek
õshazájában az istenekkel való kommunikációra
használták a különbözõ ütõshangszereket.
OVISULI

Szerdán és csütörtökön ovisuli programokra
várták a leendõ elsõsöket és szüleiket a Rozgonyi iskolában. A nyílt tanítási órák mellett játékos programok, sportvetélkedõ, kézmûves foglalkozás várta a gyerekeket.
KANIZSARU
A délutáni órákban érkezett bejelentés egy lakótelepi lakásból, hogy onnan ismeretlen tettes eltulajdonított egy kb. 190.000 forint értékû színes
tv-t. A nyomozás során a rendõrök pár óra múlva
elõállították a bûncselekmény gyanúsítottját, aki
egyébként a sértett lakótársa. A gyanúsított elismerte, hogy õ vitte el és értékesítette a készüléket.
A férfi ellen lopás vétség elkövetésének megalapozott gyanúja miatt a Nagykanizsai Rendõrkapitányságon büntetõeljárást indítottak. Az eljárás
során a készüléket megtalálták és lefoglalták.

február 17.
MUNKÁSPÁRT
Dr. Vass József a Munkáspárt országgyûlési
képviselõ-jelöltje tartott sajtótájékoztatót a párt
Berzsenyi utcai irodájában. A jelölt beszélt a
szocializmus új modelljérõl, amely egy társadalmi forma, amely mentes az erõszaktól. A tájékoztatón szó esett arról, hogy a Munkáspárt szeretné, ha a jövõben csökkenne a nyugdíjkorhatár, ha a minimálbér és a minimumnyugdíj egyaránt százezer forint lenne. Szó esett arról, hogy
a luxuscikkek forgalmi adóját száz százalékra
kellene emelni, és két évre befagyasztani az ötszázezret meghaladó fizetéseket. Legyen újra ingyenes az oktatás, és alkotmányos jog a sport –
hangzott el a tájékoztatón.

A HALADÁS KÖLTSÉGVETÉSE
Az önkormányzat 2006. évi költségvetésérõl
tartott sajtótájékoztatót az SZDSZ helyi szervezete. Röst János alpolgármester hangsúlyozta: választóvonal elõtt állunk, hiszen EU-s csatlakozásunkat követõen most készül az elsõ olyan EU-s
költségvetés, ami Magyarországot és Nagykanizsát is érintheti. Ezt a költségvetést a haladás költségvetésének lehet nevezni. A 2006-os év mozgalmas lesz, hiszen az M7-es építése eléri városunkat, és tavasztól a város összes pontján elindulnak a járdaépítések, útépítések, melyek vélhetõen õszig eltartanak. Kereskai Péter önkormányzati képviselõ a költségvetés számairól szólva elmondta, ezen az úton kell tovább haladni. A Kanizsa Fejlesztési Terv helyes út, a 2006-os költségvetés is ennek jegyében született meg. Halász
Gyula frakcióvezetõ arra hívta fel a figyelmet,
hogy nagyarányú értéknövekedés következhet be
a panelprogramban résztvevõk körében, mivel
energiatakarékosságot is eredményez a felújítás.
FIDELITAS
A közvéleményt feleslegesen hergelõ, fenyegetõzõ nyilatkozatok helyett szükségessé vált, hogy
a helyi szocialisták, illetve azok elsõ embere Göndör István, magyarázatot adjanak, miként lehetséges az, hogy MSZP-s polgármesterük egy cégnek
csaknem 100 millió forinttal olcsóbban elad egy
olyan ingatlant, amelyet egy másik cég akár 100
millió forinttal drágábban is megvett volna? –
hangzott el a Fidelitas sajtótájékoztatóján. Bizzer
András kijelentette: a Fidesz kész segítséget nyújtani ahhoz, hogy közös erõvel elhárítsák a korrupciónak még csak a gyanúját is szocialistákról.
KANIZSAI ESTÉK
A Kanizsai Esték sorozatában a vendég ezúttal
dr. Boros Imre volt, aki az ország jelenlegi helyzetérõl és várható jövõjérõl szólt. Az elsõ hónapban 387 milliárd forint deficit keletkezett. Elég
visszás helyzet alakult ki az ország gazdaságában. Van egyfajta hazug kommunikáció meg
egyfajta igazság. A hazug kommunikációnak is
van igazság-látszata, állítja a politikus. Szó esik a
GDP-rõl, arról viszont hallgatunk, hogy a jövedelmek elosztása mennyire igazságtalan. A statisztikák nem szólnak arról, hogy az egy fõre jutó
jövedelem és a nemzeti össztermék hogyan viszonyulnak egymáshoz, mert ebben iszonyú
nagy átrendezõdés történt, hangzott el többek között dr. Boros Imre elõadásában.
KANIZSARU
08.15 órakor a MÁV nagykanizsai vasútállomás forgalmi szolgálattevõje tett bejelentést,
mely szerint az éjszaka folyamán ismeretlen tettes feltehetõen festékszóró spray-vel lefújta a
Csónakázó-tónál lévõ vasúti átjárónál elhelyezett fényjelzõ készülék mindhárom optikáját.

február 18.
BEMUTATKOZOTT A HEVESI-SULI
A Hevesi Sándor Általános Iskola bemutatkozó napot szervezett a leendõ elsõ osztályosoknak.
A nap során a családok megismerkedhettek az
intézménnyel, találkozhattak az iskola pedagógu-
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saival. Az alsósok mesejátékkal, az iskola néptáncosai zenével és tánccal, a sportolók pedig tornabemutatóval köszöntötték a vendégeket. A nap
jókedvû tornával, játékkal zárult. A bemutatkozó
napon ismertették az iskola által hagyományteremtõ szándékkal meghirdetett Városi Óvodás
Rajzpályázat eredményét is. Kiváló rajzaiért kiemelt elsõ helyezést érdemelt ki Farkas Eszter a
Hevesi Óvodából. Összesen százharminchat pályamunka érkezett, elsõ helyezett lett Fullér Kitti,
a Vackor Óvoda ovisa, második helyezést ért el
Jánoki Georgina az Attila Óvodából, Muczer
Melinda a Vackor Óvodából, valamint Szabó
Petra a Hevesi Óvodából. Harmadik lett Ámon
Attila, a Rózsa Óvoda, Borsos Lilla, a Rozgonyi
Óvoda és Kovács Dániel, a Rózsa Óvoda ovisa.
A csoportos különdíjat a Platánsori Vackor Óvoda nagycsoportosai vihették haza.
TARKA-BARKA MÛHELY

lyai János Általános Iskola, valamint a Kanizsai
Futó- és Szabadidõsport Klub szervezésében
teremtájfutó-bemutató versenyre került sor. Willmanné Kovács Edit, a verseny egyik szervezõje
elmondta: külföldön már nagy hagyománya van
a teremtájfutásnak, Magyarországon azonban ez
még csak a harmadik-negyedik ilyen megmérettetés volt. A különleges versenyen mesterséges
akadályok, tárgyak helyettesítik a táj természetes
objektumait. Hetvenöten indultak a versenyen,
amelyet a tíz-tizenkét, a tizenhárom-tizennégy
évesek és a tizenöt év felettiek kategóriájában
hirdettek meg. A 10-12 évesek korcsoportjában
elsõ helyezést ért el Tukszár Anett a Bolyai János
Általános Iskola tanulója, második lett Varga
Zsombor, a Zrínyi Miklós Általános Iskola, harmadik pedig Tikos Gergõ, a Batthyány Lajos
Gimnázium diákja. A 13-14 évesek korcsoportjában a legjobbnak bizonyult Fullér Dániel, a Batthyány Lajos Gimnázium tanulója, második lett
az ugyancsak BLG-s Szabados Márta, valamint
harmadik helyezést ért el Baticz Brigitta a Bolyai
János Általános Iskola versenyzõje. A tizenöt év
felettiek közül elsõ helyezést ért el a zalaegerszegi Fehér Ferenc, második lett a nagykanizsai
Varga Zsolt, a dobogó alsó fokára pedig a szintén
kanizsai Balogh László állhatott.

egyesületek Szövetsége elnöke elmondta: a múlt
évben az adatok szerint Nagykanizsán 2168 bejegyzett horgász volt, s 2005-ben összesen
11.069 kilogrammnyi halat fogtak ki a Csónakázó-tóból. Nagymértékû telepítésre is sor került,
ami idén folytatódik: május elején mintegy
negyven-negyvenkettõ mázsa ponty kerül a tóba. Gombos Imre kifejezetten nehezményezte,
hogy a bejegyzett 2168 horgászból csupán négy
vett részt a telepítésen, miközben a megyei és a
helyi szervezetet is évrõl-évre sok vád éri a telepítések kapcsán.
ÖNKORMÁNYZATI FÓRUM
A Zala Megyei Munkaügy Központ és a Zala
Megyei Közigazgatási Hivatal hétfõn rendezte
meg a Halis István Városi Könyvtárban hagyományos önkormányzati fórumát. A tanácskozáson elsõként az Ifjúsági, Családi, Szociális és
Esélyegyenlõségi Minisztérium által 2003-ban
létrehozott Esélyek Háza hálózat tevékenységérõl tartott tájékoztatást Maczucza Éva, a Keszthelyen mûködõi zalai iroda vezetõje. Mint mondta,
a hálózat feladata országos szinten a diszkriminációt elszenvedett vagy azzal fenyegetett társadalmi rétegek közvetlen és közvetett támogatása.
Ezt követõen az aktuális foglalkoztatáspolitikai
kérdésekrõl, az idei év fõ feladatairól tartott elõadást Kiss Ambrus, a Zala Megyei Munkaügyi
Központ igazgatója, majd az önkormányzatok
elõtt álló 2006. évi idõszerû feladatokról hallhatták a települések vezetõi dr. Doba Istvánt, a Zala
Megyei Közigazgatási Hivatal vezetõjét. A Sikeres Magyarországért fejlesztési programot Spilák
Lajos, az MFB igazgatója ismertette, végül a térség foglalkoztatási helyzetérõl tartott elõadást Somos Béláné, a Zala Megyei Munkaügyi Központ
helyi kirendeltségének vezetõje.

február 20.
február 19.
Tarka-Barka Mûhely programjára várták a kicsiket a Hevesi Sándor Mûvelõdési Központban.
A gyerekek ezúttal kabalafigurákat készítettek.
TÁJFUTÓ-VERSENY - TORNATEREMBEN
Igazi sportkülönlegesség helyszíne volt február tizennyolcadikán, szombaton a Batthyány Lajos Gimnázium és Egészségügyi Szakközépiskola tornacsarnoka: a házigazda gimnázium, a BoPÉNTEK ESTI JAZZ-KLUB
A Hevesi Sándor Mûvelõdési Központban 10-én pénteken este a Kaltenecker Trió
koncertjét hallgathatták a jazz-rajongók.
Errõl készült tudósításunkban a mûvészek
neveit sajnálatos módon elírtuk. Helyesen:
A Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma támogatásával megvalósult programon a billentyûnél Kaltenecker Zsolt ült,
Borlai Gergõ dobolt, Papesh Péter baszszusgitározott.

HORGÁSZGYÛLÉS
Február tizenkilencedikén, vasárnap délelõtt a
Kodály Zoltán Vasutas Mûvelõdési Házban tartott közgyûlést a Kõolajipari Dolgozók Sporthorgász Egyesülete. Petovári József elnök elöljáróban elmondta: a horgászat március elsejétõl
kezdõdik a Csónakázó-tavon, azonban a február
tizenötödikétõl április végéig terjedõ idõszakban
nem szabad csukát fogni. Felhívta a horgászok
figyelmét arra, hogy a környezetvédõk részérõl
több támadás éri õket a tó közvetlen környezetének tisztasága miatt, ugyanis gyakran hulladékok „tarkítják” a nádast. Nagyobb gondosságra
ösztökélte sporttársait, hiszen – mint mondta –
ha nem történik szemléletváltozás, akkor akár
meg is tilthatják a horgászatot az illetékes hatóságok. A tagok az ülésen megszavazták, hogy az
egyesület alakuljon közhasznú társasággá, hiszen így lényegesen több forráshoz tudnak hozzájutni. A fenékpusztai horgásztanya villamosításához szükséges anyagi háttér biztosítására pályázatot nyújtanak be a Balaton Fejlesztési Tanácshoz. Gombos Imre, a Zala Megyei Horgász-

EMBERCSEMPÉSZEK

Február 20-án a délutáni órákban a magyarszlovén határon, a rédicsi közúti határátkelõhelyen egy kilépésre jelentkezõ román kamion ellenõrzése során az ott szolgálatot teljesítõ határõrök észlelték, hogy a kamion vámzárja sérült. A
raktér felnyitása után a rakomány – amely gépkocsi kormánykerekek voltak – között elrejtõzködve 9 fõ moldáv állampolgárságú személyt (3
nõt, 6 fõ férfit) fedtek fel a határõrök. A személyek elmondása szerint a kamion rakterébe Magyarországon szálltak be, de az Olaszországba
való illegális kijutás módját még jelenleg isme-

Krónika
retlen személyek szervezték meg Romániában,
amiért ott elõre a moldáv állampolgárok személyenként eltérõ összeget (1500-3000 euro/ fõ) fizettek ki. A román állampolgárságú kamion vezetõje ellen embercsempészet megalapozott gyanúja miatt indult eljárás, a moldáv állampolgárokkal szemben idegenrendészeti eljárás indult.
ARANYKOPORSÓ
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Hogyan védekezzünk a madárinfluenza ellen?
Magyarországon is megjelent a madárinfluenza vírusa, azonban néhány egyszerû óvintézkedéssel védekezhetünk a betegség ellen. A betegségrõl és a megelõzésrõl adunk tájékoztatást a Kormányzati Hírportál segítségével.
A klasszikus emberi influenza minden évben szezonális rendszerességgel, õsszel-télen jelentkezõ megbetegedés, amelynek kialakulásáért az influenza vírus A, B vagy C típusa felelõs. A
klasszikus influenza magas lázzal, köhögéssel, torokfájással, izomfájdalommal járhat. Ez a megbetegedés emberrõl emberre terjed. A betegség ellen a védõoltás a leghatékonyabb védekezés.
MI A MADÁRINFLUENZA?
A madárinfluenza a szárnyasok fertõzõ betegsége, amelyet az influenza A vírusának különbözõ altípusai okoznak. A madarak egyes fajai különbözõ mértékben érzékenyek az influenzavírusok változataira. A vadon élõ víziszárnyasok tünetmentesen is hordozhatják, a házi szárnyasok azonban érzékenyebbek a fertõzésre. Utóbbiaknál is vannak eltérések: míg a házityúk viszonylag ellenállóbb, a pulyka rendkívül érzékeny a vírus enyhébb változataira is. Egyes vírusváltozatok sem baromfira, sem emberre nem jelentenek veszélyt, míg mások, mint a hírhedt
H5N1-es altípus, szárnyasokban nagy kiterjedésû járványokat okozhatnak.

Két elõadás keretében, február 20-án és 21-én
mutatta be az Aranykoporsó címû színmûvet a
Budaörsi Játékszín a HSMK-ban. Móra Ferenc
azonos címû regényét Polgár András alkalmazta
színpadra. A fõbb szerepeket Koncz Gábor, Bor-

dán Irén, Farkas Zoltán, Urbán Andrea, Harmat
Imre, Kertész Péter és Éles Béla alakította. A színpadon két, Kanizsáról elszármazott mûvészt,
Pasqualetti Ilonát és Hegedûs Miklóst is láthattuk.
Az Aranykoporsó a 3. évszázad végén játszódik.
Róma újra erõs, de a kereszténység terjedése létében veszélyezteti Diocletianus pogány hatalmát,
amit a törvény erejével akar megszilárdítani. Serdülõ fia, Quintipor számára õrzi a trónt. A drámán
két vonulat küzdelme – a fiatalok különös szerelme és a hatalom megtartása – húzódik keresztül.

OKOZHAT-E EMBERI MEGBETEGEDÉST A MADÁRINFLUENZA?
Annak ellenére, hogy a madárinfluenza a szárnyasok betegsége, nagyon ritkán és különleges körülmények között az ember is megfertõzõdhet és megbetegedhet. Az emberi megbetegedés csak a fertõzött állattal való nagyon szoros, közvetlen kapcsolat, érintkezés során alakulhat ki. Az eddigi emberi megbetegedések is ilyen módon történtek. A madárinfluenza-vírus a szárnyasok ürülékével, váladékával, vérével terjedhet állatról emberre (a baromfitelepeken, a szárnyasfeldolgozó-iparban dolgozókra éppen ezért különleges biztonsági szabályok
vonatkoznak.) A vírus 70°C hõmérsékleten biztosan elpusztul. Mindemellett a valamilyen betegségben elhullott állatok húsa fogyasztásra alkalmatlan, ezért bizonytalan eredetû húst
egyébként sem szabad elfogyasztani.
HOGYAN VÉDEKEZZÜNK A MADÁRINFLUENZA ELLEN?
Az általános higiénés szabályok (pl. alapos kézmosás, háztartási fertõtlenítõszerek használata) betartásán túl kerülni kell minden olyan helyet, ahol fertõzött baromfi vagy egyéb
madár fordulhat elõ. A közvetlen kapcsolatot beteg baromfival, élõ vagy elhullott vadmadárral, valamint állati ürülékkel szennyezett felületekkel (érintés, szájba vétel) kerülni kell.
Különösen fontos a gyermekek figyelmét felhívni erre, megtiltani, hogy madarakkal játszanak, és figyelmeztetni kell õket, hogy ha beteg, esetleg elhullott madarat látnak, arról szóljanak szüleiknek, nevelõiknek.
Madárinfluenzával érintett országokból nem szabad semmilyen élõ szárnyast (baromfi, díszmadár, vadmadár) vagy ilyen származású nyers terméket (hús, toll, tojás) behozni. Állati eredetû élelmiszerek behozatala az Európai Unió tagállamain kívülrõl tilos, mert azok számos fertõzõ
állatbetegséget terjeszthetnek.
MI AZ ÁLLATTARTÓK KÖTELESSÉGE?
A baromfiállomány megvédése érdekében a legtöbbet az állattartók tehetik az állategészségügyi jogszabályok betartásával, melyek egyik legfontosabb célja meggátolni a háziszárnyasok
és a vadmadarak között a vírus átadását. A vírus terjedése csak akkor akadályozható meg, ha az
állategészségügyi szolgálat tudomást szerez minden lehetséges megbetegedésrõl. Ezért valamennyi állattartó kötelessége, hogy az állományában jelentkezõ, betegségre utaló tüneteket
azonnal jelentse a legközelebbi állatorvosnak, hatósági állatorvosnak.
HA ÖN ELHULLOTT MADARAT TALÁL,
KÉRJÜK HÍVJA AZ INFOVONALAT A 189-ES SZÁMON.

Megoldatlan probléma a városban a feleslegessé vált ruhanemûk elhelyezése. Az emberek többsége megunt holmijait a kukába
vagy amellé teszi, holott biztos akad a holmik
között olyan, ami jó lenne még valakinek...

FÉLREÉRTÉSEK ELKERÜLÉSE VÉGETT
– A madárinfluenza alapvetõen madárbetegség.
– Magyarországon csak a H5-típust tudják a gyorsteszttel meghatározni,
az N-altípust Angliában azonosítják.
– Elpusztult madár észlelése esetén nem szabad hozzányúlni a tetemhez!
– A galambok nem érzékenyek a madárinfluenza vírusára
(kivételt képez a balkáni gerle).

A hét témája
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A fánk legendája
A múlt héten fánkversenyt rendeztek a Kodály Zoltán Mûvelõdési Házban az Olajipari
Nyugdíjas Klub tagjai. A finomra sikerült tészták mellett farsangi volt a hangulat.
– Farsangkor minden alkalommal tartunk valamilyen versenyt, tavaly pogácsaverseny volt, az
idén fánkversenyt hirdettünk a nyugdíjasok körében. Az ügyes szakácsnõket díjazzuk, s ahogy elnézem, mindenkinek nagyon jól sikerültek a fánkjaik, szépek szalagosak. A hagyományos farsangi fánk mellett van itt rózsafánk, diófánk és forgácsfánk is. Igazán jó látni, milyen ügyesek a
klubtagok – mondja Horváth Gyõzõné, a kulturális programokat szervezõ vezetõségi tag.
– Mi lesz a legjobbak jutalma?
– A dicséret mellett természetesen jutalmat is kapnak, hiszen nem olcsó dolog manapság a
fánksütés, drága az olaj is, meg a többi hozzávaló is.
Amikor egy Krapfen nevû pék meghalt, a
felesége vette át a pékmûhely vezetését. A
pékség híres volt finom kenyerérõl. Egyik nap
a kenyér nem készült el idejében. A vásárlók
egyre türelmetlenebbek lettek, zúgolódtak, addig-addig, hogy a pékné kijött a sodrából és
egy darab kenyértésztát, ami éppen a kezében
volt, valakinek a fejéhez akart vágni. Mivel elvétette a célzást, nem találta el kiszemelt áldozatát, a tészta a kályhán lévõ lábasba pottyant.
A lábasban zsír forrt. A tészta a zsírban pár
perc alatt aranysárgára sült, így megszületett
az elsõ fánk. A bécsiek azóta is Krapfennak
hívják, s állítják, az õ városukban született e
farsangi finomság.
Egy másik forrás szerint a fánk francia eredetû édesség. XVI. Lajos hitvese, Marie
Antoinette királyné egy farsangi bál alkalmával megszökött a Tuilleriákban rendezett álarcosbálról, és álöltözetében elvegyült a tömegben. Az esti séta közben megéhezett a királyné, így egy mézeskalácsos mestertõl vásárolt
egy fánkot, amit az nagy kosárból árult. A
fánk rendkívül ízlett neki, ezért az õt kísérõ
lovagnak meg kellett vásárolnia az egész kosárral. A karnevál elmúltával pedig a fánksütõt is berendeltette a palotába. A mézeskalácsos elmesélte a fánk receptjét és elkészítési
módját a királyné cukrászának. A cukrász finomította és egy kicsit módosította a receptet
és ettõl kezdve a királyi lakomák kedvelt finomságává vált a fánk.
FARSANGI FÁNK
Hozzávalók: 50 dkg liszt, 3 db tojássárgája,

10 dkg vaj, 1,5 dl tej, 2 dkg élesztõ, 5 dkg
kristálycukor, 4 dl olaj, 3 dkg porcukor, 30
dkg lekvár, csipet só.
Elkészítés: A tejet meglangyosítjuk, feloldjuk
benne a kristálycukrot és az elmorzsolt élesztõt.
Néhány percig szobahõmérsékleten pihentetjük.
Utána kevés lisztet teszünk hozzá. A tojássárgáját hagyjuk kissé felhabosodni. A lisztet elõmelegítjük, a közepébe fészket képzünk. Lassan
hozzáadjuk a felfuttatott élesztõt úgy, hogy elõször a tojássárgájával keveredjen el, majd fokozatosan nagyobb ívben, kevergetve beledolgozzuk a lisztbe. Ha a tészta egynemûvé vált, hozzáadjuk a sót és az olvasztott vajat. Erõteljes
mozdulatokkal dagasztjuk, míg a tészta elválik
az edény falától és hólyagosodni kezd. Dagasztásra alkalmas robotgépben lassú fordulaton készíthetjük. Letakarva szobahõmérsékleten 3040 percig kelesztjük. Ha megkelt, meglisztezett
gyúródeszkára borítjuk és óvatosan kb. 3-4 cm
vastagságúra kihúzzuk. Lisztbe mártott pogácsaszaggatóval kiszaggatjuk, majd letakarva ismét 10 percig kelni hagyjuk. Mély serpenyõben
vagy lábosban felhevítjük az olajat, ügyelve,
hogy se túl forró, se túl hideg ne legyen (a hõmérséklet kb. 170 fokos). A fánkokat óvatosan
forgatva a kezünkben, ujjunkkal egyik oldalukon középig benyomjuk, majd ezzel lefelé fordítva helyezzük az olajba. Mindkét oldalon
aranybarnára sütjük, lecsurgatjuk. Porcukorral
meghintve, kikevert lekvárral tálaljuk.
CSÖRÖGEFÁNK
Hozzávalók: 40 dkg liszt, 10 dkg vaj, 5 dkg
cukor , 1 dl tejföl, 5 tojássárgája, 1 kanál rum.
Elkészítés: A puha vajat morzsold el a liszttel,
add hozzá a tojássárgákat, a cukrot és a rumot,
lazítsd tejföllel. Langyos helyen pihentesd egykét órán át, majd lisztezett deszkán nyújtsd ki 23 mm vastagságúra. Derelyeszaggatóval vagy

kés segítségével 4 cm széles, 6 cm hosszú téglalapokra vágd fel, melyek közepét hosszában hasítsd be. Ezen a nyíláson kell a tészta egyik
csücskét áthúzni, hogy csavart formája legyen.
Forró olajban, közepes lángon mindkét oldalát
süsd át, porcukorral és lekvárral ízesítheted.
TÚRÓS FÁNK
Hozzávalók: 25 dkg áttört tehéntúró, 2+2 tojás, 5 dkg vaj, 5 dkg cukor, 1 csomag vaníliás
cukor, 5 dl tej, 5-5 dkg liszt és zsemlemorzsa
Elkészítés: A puha vajat keverd el a cukorral, a vaníliás cukorral, 2 egész tojással és 2
tojás sárgájával. Szórd bele a sót, a tejet, a túrót, és keverd hozzá a 2 tojás keményre felvert habját. Adj hozzá még kb. 5-5 dkg lisztet
és zsemlemorzsát, hogy sûrû massza keletkezzen. Talkedlisütõben vagy kiszaggatva,
forró olajban süss belõle apró fánkokat, majd
kettõt-kettõt gyümölcslekvárral ragassz össze.
DONUT (AMERIKAI FÁNK)
Hozzávalók: 50 dkg liszt, 1/2 teáskanál só,
1 kocka élesztõ, 6 dkg cukor, 1,4 dl langyos
tej, 7 dkg vaj vagy margarin, 3 tojássárgája,
zsiradék a sütéshez, porcukor a szóráshoz.
Elkészítés: A lisztet a sóval, az élesztõvel, 3
evõkanál tejjel és 1 teáskanál cukorral tálba
tesszük, összedolgozzuk, liszttel megszórjuk,
lefedjük és 15 percig kelni hagyjuk. Ha megkelt, a maradék tejet, cukrot, vajat és tojássárgáját hozzáadjuk, dagasztóspirállal sima tésztává összedolgozzuk. Meleg helyen a kétszeresére kelesztjük, majd átgyúrjuk, 1-2 cm-es
vastagságúra kinyújtjuk. Két különbözõ nagyságú pohár segítségével (3 és 7 cm-es) karikákat szúrunk belõle. Lisztes felületen még egy
kicsit hagyjuk õket kelni, majd forró zsiradékban kisütjük õket. Porcukorral szórjuk meg
õket, márthatjuk csokoládéba, bevonhatjuk
marcipánnal, színes cukorral. (dé)

RÓZSAFÁNK
Hozzávalók: 3 dl tejföl, 8 db tojás, 2 dkg élesztõ, 2 dl tej, 2 dkg porcukor, só, 70 dkg liszt,
olaj a sütéshez.
Elkészítés: A lisztet két egész tojással, két tojássárgájával, tejföllel, cukorral, sóval összegyúrjuk. Vékonyra kinyújtjuk, fánkszaggatóval kiszúrjuk. 5 lapocskát egymásra fektetünk, a közepét
ujjunkkal benyomjuk, szélét késsel 1 cm-nyire több helyen bevagdossuk. Egyszerre 1-2 db-ot teszünk a forró olajba. Állandóan forgatjuk, hogy egyenletes pirosra süljön. Kivesszük az olajból,
lecsepegtetjük, porcukorral meghintjük. Mindegyik tészta közepébe egy szem meggyet teszünk.

A hét témája
Farsangoló
A farsang Vízkereszttõl (január 6.) a húsvétot megelõzõ 40 napos nagyböjt kezdetéig,
hamvazószerdáig tart. A farsang a tavaszvárás
pogánykori, változatos képet mutató ünnepeibõl nõtt ki, a zajos mulatozás, a tréfacsinálás,
bolondozás, eszem-iszom és advent lezárultával a párkeresés, az udvarlás idõszaka. Magyarországon a farsangi szokások a középkorban honosodtak meg és számos idegen nép
hatása érvényesült bennük. A városi polgárság elsõsorban a német hagyományokat vette
át – erre utal az elnevezés is az olasz
„carneval” helyett –, míg az arisztokrácia körében az itáliai és francia szokások terjedtek
inkább el. Fellelhetõk pogány, germán, sõt
ókori görög, római motívumok is. Maga a szó
német eredetû, a „faseln”, jelentése fecsegni.
Már az ókori Rómában is rendeztek álarcos
felvonulásokat, zenés táncmulatságokat, úgynevezett Saturnalia ünnepet a téltemetés-tavaszvárás jegyében. A mulatságok egy álló
hétig tartottak, ilyenkor rendezték a kedvelt
gladiátor viadalokat is. Latin nyelvterületen a
„carneval” szó a farsang megfelelõje, jelentése
a hús elhagyása. Más magyarázatok szerint azt
a díszes szekeret nevezték carrus navalisnak,
amelyet egykoron vidám, álarcos menet tolt
végig Róma utcáin, innen a karnevál elnevezés. Magyarországon már Mátyás korában divatban voltak bizonyos itáliai mintákat követõ
álarcos mulatságok. II. Lajos udvarában harci
játékokat is rendeztek. Az egyház kezdetben
rossz szemmel nézte a fékevesztett mulatozást, az ördög mûvének tartotta és üldözte is.

Dacára az egyházi tiltakozásnak,
a farsang idõszakának megünneplését nem tudták visszaszorítani.
Annak õsi, pogány gyökerei, melyek szoros kapcsolatban állnak a
termékenység, bõség varázslással, a tél elmúlta felett érzett
örömmel, a tavasz beköszöntét siettetni szándékozó rítusokkal erõsen éltek a nép hagyományaiban.
Farsang ünnepéhez kötõdik Magyarországon a népi színjátszás kialakulása. A különféle maszkos
alakoskodásokból nõttek ki a dramatikus játékok, amelyekben tipikus alakokat személyesítettek
meg. Ilyenek voltak a cigány, a
betyár, a koldus, a vándorárus, a
menyasszony, võlegény. Már a
XVI. századtól vannak adataink az
egyik legnépszerûbb alakoskodó
játékról, az úgynevezett Cibere
vajda – Konc király párviadaláról. Az egyik
szereplõ a böjti ételeket (cibere), a másik a húsételt személyesíti meg, az õ viszálykodásukról
szól a játék. A legismertebb alakoskodó szokás
magyar nyelvterületen a mohácsi busójárás. A
délszláv eredetû sokácok faálarcos felvonulásairól már a XIX. századból vannak feljegyzések.
Mivel az álarcok a szereplõknek inkognitót biztosítottak, viszonylag gyakran került sor verekedésre, nõk molesztálására. A XX. század folyamán aztán ezt az izgalmas ünnepet sikerült
mederbe terelni. Ekkor terjedt el a busójárás el-
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nevezés is, a sokácok ezt a farsangot záró eseményt Poklada (átöltözés, átváltozás) néven
említik. A nagyobb falvakban tartott álarcos,
jelmezes felvonulásokat legtöbbször a farsang
utolsó napjaiban, azaz farsang farkán rendezték. A farsangi lakodalmas játékok közül leglátványosabb a nyugat-dunántúli rönkhúzással
összekötött mókaházasság. Szokásos volt a farsang idején a lányok, asszonyok külön farsangolása is. Bizonyos húshagyókeddi szokások a
farsang, illetve az egész tél elmúltát jelképezik:
farsangtemetés, bõgõtemetés. (dukát)

Napóleon halála és...
A Veszprémi Egyetem Nagykanizsai Kihelyezett Képzési Helyén múlt pénteken immár
harmadik alkalommal rendezték meg a – ma
már hagyománynak tekinthetõ – Kocamurit.
Az egész napos vígasság hajnalban pálinkás
köszöntõvel vette kezdetét, majd a fõiskolások
rendfára állították a nap „fõszereplõjét”, a Napóleon névre keresztelt disznót. Miközben
szorgos kezek a disznóöléssel foglalatoskodtak, a többiekre tréfás játékok, vetélkedõk és
filmvetítés várt. A nap fénypontja a közösen

elfogyasztott hatfogásos disznótoros vacsora
volt, amit hajnalig tartó dínom-dánom követett. A Zárda utcai kollégiumban mintegy 140en vettek részt a Kocamurin, a program fõszervezõi Andrejka Gábor, a Kollégiumi Intézõ Bizottság és Virág Norbert, a Fõiskolás
Életért Kanizsán vezetõje voltak.
A Nagykanizsai Postás Sportegyesület szintén disznótoros programot szervezett. Szombaton, verõfényes napsütésben, az örömhegyi
kulcsosháznál várták vendégeiket kellemes zenével, disznótorossal. Az alaphangulatot a gõzölgõ forraltbor, meleg tea volt hívatott megteremteni. A reggeli máj volt pirított burgonyával, majd ebédre húsoskáposzta pogácsával.
Akinek a gyomra bírta, uzsonnára hurka, kolbász, pecsenye törtkrumplival, s az ilyenkor elmaradhatatlan párolt káposzta volt a jussa.
A múlt hétvége a város több intézményében is a farsangi mulatozás jegyében telt.
Február 19-én délután a Palini Általános Iskolában hatvannyolc gyermek öltött jelmezt. Az
iskolai mulatságot latin tánc, „házi” Mirigy-

show, az elsõ osztályosok mûsora, tombola,
valamint Palcsó Tamás, a Megasztárból ismert énekes mûsora színesítette.
E napon a Teleki úti Idõsek Otthonában is
farsangi bált rendeztek, amelyen mintegy harminc idõs ember öltözött be. A farsangi mulatságon résztvevõ körülbelül százötven idõs
szórakozásához Németh Zoltán szolgáltatta a
zenét. Vasárnap a Honvéd Kaszinóban a
Fegyveres Erõk és Testületek Nyugállományúak Egyesülete rendezett farsangi bált,
tánccal, vacsorával.

Várospolitika
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Az elsõ uniós év
Az elmúlt esztendõt értékelõ
és a 2006. év feladatait meghatározó értekezletet tartottak a
Nagykanizsai Határõr Igazgatóságon. A rendezvényt követõen
Béndek József határõr altábornagy, a Határõrség Országos
Parancsnoka és Lukács Sándor
határõr ezredes, a Nagykanizsai
Határõr Igazgatóság megbízott
vezetõje tartott sajtótájékoztatót.
A Határõrség a tavalyi feladatait az elsõ teljes, uniós tagországi mûködési évben eredményesen hajtotta végre. Tevékenységét az illegális migráció
elleni hatékony fellépés, a teljes
jogú schengeni tagságra való
felkészülés, a reális jövõkép kialakítása, annak jogszabályi
megalapozása, valamint a mûködõképesség
megõrzéséért
folytatott erõfeszítések határozták meg. Az idei év fõ feladatai
között szerepel többek között a
schengeni értékelésre és az ellenõrzési program végrehajtására való felkészülés, valamint a
belsõ határos igazgatóságokon a
határforgalom ellenõrzés megszüntetésének
megtervezése,
egy új, mobil alapú határrendészeti tevékenység elõkészítése.
A Nagykanizsai Határõr
Igazgatóság megbízott vezetõje arról számolt be, hogy az
igazgatóság illetékességi területén a regisztrált intézkedések száma a 2004. évihez viszonyítva 31 százalékkal nõtt,
az illegális migrációhoz kapcsolódó jogsértõ cselekmények száma viszont csökkent.
Tovább folytatódott az illegális migrációhoz kapcsolódó
jogellenes cselekmények átstrukturálódása a zöldhatárról
a határátkelõhelyekre. A határforgalom-ellenõrzés során
az igazgatóság átkelõhelyein a
személy és jármûforgalom
mérsékelt emelkedése volt tapasztalható. A belsõ határon a
személyforgalom 22, a jármûforgalom 32, a teherforgalom
46 százalékkal emelkedett, de
ez utóbbi egyes napokat és
idõszakokat tekintve elérte az
50-100 százalékot.
(szõlõsi)

Egy sikeres pályázatnak köszönhetõen hamarosan az eddigieknél jobb körülmények közé kerül a
felnõtt és a gyermek háziorvosi ügyelet – közölte
lapunkkal Kercsmaricsné Kövendi Ibolya, a polgármesteri hivatal alapellátási intézményének vezetõje.
Régi probléma oldódik meg azzal, hogy a felnõtt
és gyermek háziorvosi ügyelet a Petõfi utcai volt kollégium épületébõl átköltözhet a kórház területére. Az
önkormányzat 25 millió forintot nyert a fejlesztés
megvalósítására, amihez további 19 millió forint önrészt kell biztosítani, így összesen csaknem 44 millió
forintos beruházással az elsõ félév végéig kialakítják
az ügyelet új helyét. A célra egy, a kórház területén
lévõ épületet újítanak fel, amely korábban az egész-

Költözhet az ügyelet
ségügyi dolgozók oktatási központjaként mûködött.
Újravakolják az épületet, kicserélik a nyílászárókat,
felújítják a villamos hálózatot, a vizesblokkokat, azaz
teljes külsõ-belsõ rekonstrukciót hajtanak végre.
Kercsmaricsné Kövendi Ibolya szerint mindenképpen elõnyt jelent, hogy a kórház területén mûködik majd az ügyelet. Szeretnék, ha késõbb a mentõhívásokat és az ügyeleti riasztásokat egy diszpécser
fogadná, aki mérlegelhetné, hogy mentõt, vagy ügyeletes orvost küld a beteghez. A szakember szerint a
kanizsai ügyelet orvosainak munkájához valamennyi
szükséges eszköz rendelkezésre áll. H.A.

A bérlakás bérleti joga nem értékesíthetõ
A pénztelenség nagy úr, a szûk anyagi keretek olykor a szabályok megkerülésére, áthágására sarkallnak,
ám, mint utólag kiderül, a vesztes csak a kisember lehet. Az, aki a szabálytalanságot felajánlja, nevetõ harmadikként, gazdagabban kerülhet ki az ügyletbõl, aki
pedig szûkös keretei kényszerítõ okán ment bele a játékba, még szegényebb lehet, mint annak elõtte volt.
Ez az általános megállapítás vonható le az önkormányzati bérlakások bérleti jogainak – szabálytalan –
értékesítésébõl kerekedõ ügyletekbõl.
– Van törvényes lehetõség az önkormányzati bérlakások bérleti jogának értékesítésére?
– Nincs. A bérlõ legfeljebb lakásbérleti jogát cserélheti el egy másik lakásbérleti jogra, illetve másik lakás
tulajdonjogára, de ezt is csak meghatározott törvényi
keretek között teheti meg. A bérleti jog lakás esetében
nem átadható, és nem is értékesíthetõ – válaszolja
Kámán László, az IKI vezetõje.
– Hogyan tárható fel a szabálytalan jogviszony?
– A lakástörvény szerint eddig is ellenõriznünk kellett, hogy a lakásban ki tartózkodik. Az új lakástörvény
már rendszeres ellenõrzési kötelezettséget ír elõ a számunkra, amelyet mi a helyi rendeletünkben még tovább szigorítottunk és azt fogalmaztuk meg, hogy
évente két alkalommal ellenõrizzük azt, hogy valóban
a bérlõ tartózkodik-e a lakásban.
– Ki tartózkodhat a lakásban?
– Erre vonatkozóan is egyértelmû a törvény szövege. A lakásban a bérlõ tartózkodhat, illetve az, akit a
bérlõ a törvény alapján befogadott. Befogadható a
bérbeadó hozzájárulása nélkül a házastársa, gyermeke, gyermekétõl született unokája, valamint szülõje. A
bérlõ a bérbeadó írásbeli hozzájárulásával a lakásba
más személyt is befogadhat, de ehhez való hozzájárulást a bérbeadó az elmúlt idõszakban nem adott ki.
– Vannak-e az élet sajátosságaiból adódó kényes
helyzetek?
– A legfõbb gondot az élettársi kapcsolat jelenti,
hiszen a törvény és a vonatkozó rendeletek sem teszik
lehetõvé, hogy a bérlõ az élettársát befogadja. Ebbõl
sok vita van. A jogalkotó az élettárs befogadását elutasítja, úgy nyilatkozik, hogy ebbõl az úgynevezett
„lebegtetett” viszonyból nem szerencsés, ha bárki jogokat szerezne egy önkormányzati lakásban. A Lakástörvény helyi szabályozására irányuló rendele-

tünkben javasoljuk, hogy az élettársi jogviszonyt ismerjük el úgy, hogy a lakás bérleti jogviszonyának
folytatását ne jelentse.
– Ki folytathatja a bérleti jogviszonyt?
– Az, akinek személyéhez a bérbeadó hozzájárult, valamint akit a bérbeadó befogadott és a bérlõ halálakor
életvitelszerûen a lakásban lakott. Aki Miskolcon lakik,
vagy ott tanul, hiába van itt Nagykanizsán bejelentve, a
lakás bérleti jogát nem folytathatja.
– Az elõbb egy kivételt említett. Mi volna ez?
– A bérlõvel tartási szerzõdés köthetõ, halála esetén a szerzõdõ – eltartó – fél a bérleti jogviszonyt
folytathatja. A törvény ez esetben azt írja elõ, hogy
a tartási szerzõdéshez való hozzájárulástól legalább
egy évnek el kell telnie a bérlõ haláláig. Ha a bérlõ
egy éven belül meghal, a bérleti viszony nem folytatható. Ez egy kiskaput jelent, amellyel nem mindenki
ért egyet, hiszen a két fél között kötött szolgáltatási
szerzõdés egy harmadik fél – ez esetben az önkormányzat – tulajdonára irányul.
– Mi történik, ha az ellenõrzések során kiderül, hogy
a lakásban nem az lakik, akinek a nevére a bérleti szerzõdés szól?
– Fel kell szólítani távozásra, ha ennek nem tesz eleget, a lakás bérleti jogviszonyát fel kell mondani és kiürítési pert kell kezdeményezni.
– Hogyan lehetséges a törvényi szabályozók megléte ellenére ingatlanirodák (is) árulják önkormányzati lakások bérleti jogát? Lehet-e ez a tranzakció
törvényes?
– Mi is hallottunk ilyen esetrõl. Egy alkalommal
egy fiatal pár keresett meg, hogy ilyen lakást ajánlottak fel a számukra. Azonnal tájékoztattuk õket,
hogy ez nem törvényes ügylet, hiszen hiába fizet ki
valaki egy nem értékesíthetõ jogért bármekkora öszszeget, az a jog nem kerülhet a tulajdonába, vagyis
nem válhat törvényesen bérlõvé. A lakás bérlõjének
kijelölésérõl az 55/2000. (XII.13.) számú önkormányzati rendelet alapján a Szociális Bizottság dönt.
A tulajdonost megkerülõ jogi ügyleteknek amúgy
sincs értelme, hiszen hiába születik valamiféle szerzõdés a két fél között, az csak törvénytelen lehet, s
mint ilyen semmis, hiszen az egyik fél olyat értékesített, ami nem a tulajdona, a másik fél ezt nem vásárolhatja meg. (dukát)

Gazdaság
Bormustra
A Nagykanizsai Hegyközség és
a Móricz Zsigmond Mûvelõdési
Ház közös szervezésében zajló
Parasztegyetem második rendezvényén Figula Mihály balatonfüredi borász szakember az
olaszrizling fajtáról tartott elõadást a szép számú megjelent
elõtt. Förhénci Horváth Gyula
elnök köszöntõje után a szakember bemutatta családi pincészetét. A húszhektárnyi szõlõültetvényrõl évente százharminc-százötvenezer palack bor kerül a piacra, elsõsorban hazai éttermekbe, vendéglátóhelyekre, de jut belõlük Japánba, Finnországba és Franciaországba is. Az olaszrizling a legelterjedtebb szõlõfajta Magyarországon. A neve ellenére semmiféle kötõdése nincs Olaszországhoz, minden valószínûség szerint Elzászból származik. Bár nem jellegzetes magyar fajta, mint a Kadarka vagy a Királyleányka, de már teljességgel
„hazainak” tekinti a szõlõ- és borkultúrához értõ közvélemény. Bora
kifejezetten jó ivóbor, nem tolakodó, íz- és illatanyagai harmonikusak.
A fajta nagy erénye, hogy gyengébb évjárat, tizenhat-tizenhét mustfok
esetén is jó minõséget ad. (H.A.)
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Romák a XXI. században
A jövõ kihívásai – romák a XXI. században címmel tartottak konferenciát a Honvéd Kaszinóban. A rendezvényt Litter Nándor polgármester
nyitotta meg, aki az elmúlt három esztendõ fejlesztéseirõl, az önkormányzat további terveirõl szólt, majd Teleki László roma ügyekért felelõs politikai államtitkár, a helyi CKÖ elnöke tartott elõadást a romák társadalmi
integrációját elõsegítõ kormányzati programról. A négy fõ terület, ahol a
romák leginkább támogatásra szorulnak: az oktatás, a foglalkoztatás, a
lakhatás valamint az egészségügy. A támogatási rendszer a bölcsõdébe járó gyermekektõl a felsõfokú oktatásig komplex rendszer, aminek eredményeként mintegy 20-25 százalékkal megnõtt az óvodába járó roma gyermekek száma és a közép- illetve felsõfokú oktatásban résztvevõk száma is
minden eddiginél magasabbra emelkedett. A foglalkoztatás területét is kiemelten kell kezelni, hiszen fontos, hogy a szülõ mintegy modellként álljon a gyermeke elõtt, példát mutasson neki. 2005-ben elindult a mintegy
százezer romát érintõ cigánytelepek felszámolása is. Ha az oktatás, a foglalkoztatás és a lakhatás területén tartós javulás lesz tapasztalható, várható, hogy a ma még a kilátástalanságtól, a nincstelenségtõl szenvedõ, mentálisan leépült romák egészségügyi mutatói is számottevõen javulnak
majd. Heizer Antal, a Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Hivatal elnöke tájékoztatta a résztvevõket az új kisebbségi joganyag fõbb elemeirõl. Kiss
Ambrus, a Zala Megyei Munkaügyi Hivatal igazgatója zárta az elõadások
sorát, aki a hátrányos helyzetû, elsõsorban roma származású embereket
érintõ változásokról, aktuális foglalkoztatáspolitikai kérdésekrõl szólt.

Mirõl szól a pólus?
A Régió Ipari Park és
Logisztikai Központ
Kft. adott helyet a
Nyugat-Dunántúli
Ipari Parkok III. Regionális Találkozójának, melyet a NyugatDunántúli Regionális
Fejlesztési Ügynökség
keretében
mûködõ
Pannon
Gazdasági
Kezdeményezés szervezett nemrégiben.
A Magyarországi Ipari Parkok 2007-2013. közötti fejlesztési koncepcióját Nikodémus Antal, a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium
Stratégiai Tervezési Fõosztályának fõosztályvezetõ-helyettese vázolta
fel. Rövid áttekintést adott a 2004-2006. közötti eredményekrõl, tapasztalatokról. Az ipari park fejlesztési programot a tervezés alatt lévõ
VOP (Versenyképességi Operatív Program) struktúrájában ismertette.
A fejlesztés irányai között szerepel az ipari parki területek bõvítésének
támogatása, a vállalkozói, üzleti infrastruktúra fejlesztése, szolgáltatások kiépítése, mûködtetése, képzés és továbbképzés. Barta Balázs, a
Pannon Gazdasági Kezdeményezés vezetõje egyeztette a jelenlévõkkel
az átalakulás elõtt álló gazdasági kezdeményezés terveit.
Gyõr Fejlesztési Pólus Stratégiája – a Nyugat-Dunántúli Ipari Parkok
szerepe a Pólus program kidolgozásában és végrehajtásában címmel
Eredics Imre, a koordinációs munkacsoport elnöke, Gyõr alpolgármestere
tartott elõadást. Az unió gazdaságfejlesztési stratégiájában a felzárkóztató
jellegû irányelv nem volt sikeres. Magyarország 2004-2006. közötti uniós
forrás felhasználásáról kemény kritikát fogalmaztak meg. A pólusokkal
alapkövetelmény, hogy legyen határozott gazdasági potenciálja, rendelkezzen olyan tudományos, egyetemi háttérrel, amire a kutatásfejlesztést,
az innovációt rá lehet építeni. Hogy mirõl is szól a pólus? Olyan tudás
alapú gazdaságfejlesztés, amelynek célja nemzetközi szinten a versenyképes, innovatív termékek és szolgáltatások kifejlesztése. Ezért a magyar

gazdaságfejlesztés stratégiáját újra kell gondolni, egy teljesen más elv
szerinti gazdaságfejlesztést a következõ idõszakban Magyarországon
megvalósítani. Pólusonként 100 milliárd forint a keret. Önmagában egyegy pólus megtervezéséhez a városok 100 millió forintos keretet kaptak.
A nemzetközi láthatóság alapvetõ követelmény a pólusok számára is. Az
új stratégia lényege: olyan gazdaságfejlesztést ösztönözzön, ami fejlõdõképes gazdaság megteremtését teszi lehetõvé. Olyan programok finanszírozhatók ebbõl a támogatásból, aminek közvetlen gazdasági haszna van.
A tervezés alatt lévõ indikátor rendszer a pályázatok elbírálása során már
mérni és elemezni fogja, milyen eredményeket várnak el. Olyan kutatófejlesztõ bázisokat lehet finanszírozni, aminek közvetlen gazdasági megtérülése és haszna van például az autóipar vagy a megújuló energiaforrások számára. A pólusprogram rangsorba állítja az elveket. Ezek között
mindent megelõz az innovatív fejlesztések finanszírozása. A programban
a pólusgazda városok támogatási szerzõdés keretében végzik a tervezési
munkát. Az elsõ fázis tavaly november 30-án lezárult. Tavaly év végére
kristályosodott ki a gazdaságfejlesztõ program. Januárban kapták meg azt
a kézikönyvet, ami eligazította a résztvevõket a tervezésben. A stratégiát
ennek alapján kell összeállítani. Nem arról van szó, hogy a pólusvárosokba odatalicskáznak 100 milliárd forintot, hanem arról, hogy egy innováció
vezérelt gazdaságfejlesztést dolgozzanak ki. A program 2013-ban zárul
le. A Nyugat-Dunántúl jó helyzetben van, különösen az ország keleti részéhez viszonyítva. A megyei jogú városok közül Szombathely kivételével sikerült az összehangoló munkát elvégezni. A programozási fázist
március 31-ig kell lezárni, a vezérprojekteket 2007-ben el is kell indítani.
Az egész régió végigtekintése után három fõ fejlesztési profilt határoztak
meg a gyõri pólus számára: a gépjármû gyártást és a hozzá kapcsolódó
beszállítói tevékenység segítését, az egész régió számára fontos feladat a
logisztika, valamint új elemként a megújuló energiák fejlesztése és a gazdaságba való beépítése. A kutatás fejlesztés szempontjából elsõsorban az
egyetemekre kell támaszkodni. A pólustervezésnek és folyamatnak a legnagyobb nyilvánosság elõtt kell lezajlania.
A találkozó a Nagykanizsai Ipari Park és Logisztikai Központ területén lévõ GE Hungary Rt. raktárbázisának megtekintésével fejezõdött be.
B. Zs.
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Oktatás

„Sapkát” kap a Mezõ Gimnázium
Tetõteret húznak a Dr. Mezõ
Ferenc Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskola épületére – a
fejlesztéssel évtizedes probléma
oldódik meg.
– Évek óta szerettük volna elérni, hogy a fõépületünkre magastetõ kerüljön – mondta Szermek
Zoltán, az oktatási intézmény igazgatója. – A beruházással egyrészt
megszûnnének a tanterem-gondjaink, másrészt kiküszöbölhetõ lenne
az elmúlt években folyamatosan jelentkezõ beázás. Már a kilencvenes
években szükséges lett volna a fejlesztés. Egyszer még a Zala Megyei Területfejlesztési Tanács is támogatta, végül valamiért mégis lekerült a napirendrõl. 2004-ben az iskolánkhoz tartozó leánykollégiumot megkapta a
Veszprémi Egyetem Kihelyezett Képzési Helye, a lányok átköltöztek a Cserháti-kollégiumba. Néhány
tantermet azonban továbbra is használunk, ám vélhetõen elõbb vagy utóbb azokra is szüksége lesz a
campusnak, így került elõtérbe ismét a beruházás.
Hadd tegyem hozzá: nem szerencsés, hogy a gyerekek ingáznak a fõépület és a Petõfi úti kollégium között, mert elõfordul, hogy innen elindulnak, oda
azonban már nem érkeznek meg. A tetõtér-ráépítés e
problémát és a fõépület beázását is orvosolná. A la-

pos tetõ szigetelését négy-öt évenként kell frissíteni,
ennyi ideig bírja az idõjárás viszontagságait. A körülbelül ötszáz négyzetméter alapterületû tetõtérben
becsléseim szerint négy újabb, egyenként harmincfõs
tantermet alakíthatnánk ki – mondta Szermek Zoltán, aki hozzátette azt is: intézményére már tényleg
ráférne egy nagyobb felújítás, hiszen utoljára húsz
évvel ezelõtt volt ilyen.
Litter Nándor polgármester kérdésünkre elmondta: még ebben az évben elindítják a tetõtér-ráépítés
terveztetését, s jövõre befejezõdhet a kivitelezés is.
A fejlesztés elindítására hétmillió forintot különítettek el a költségvetésben. (Horváth Attila)

Bõvülhet
az iskola
A kormány ebben a ciklusban
elég sok lépést tett annak érdekében, hogy lehetõség szerint az állami kézben lévõ ingatlanokat az
önkormányzat kezébe adja, mert
azok így jobban hasznosíthatóak
– mondta Göndör István országgyûlési képviselõ sajtótájékoztatóján. A jelenlegi kormány elõterjesztésben most már szerepel
Kanizsa régi fájó pontja, az Ady
ut 31. szám alatti, volt TB-kirendeltség épülete, melynek egy
újabb, jelentõs részét, 17 százalékát megkapja a város. Az érv a
Thúry SZKI bõvítése volt. Az intézménynek legalább 3 összenyitható, utcafrontról megközelíthetõ tanteremre lenne szüksége.
Az épületet eredetileg nem iskolának tervezték, nagy helyiségekkel nem rendelkezik. A döntéssel
az épület több mint 40 százaléka
már a városé – hangsúlyozta Göndör István, hozzátéve: még van
néhány ingatlan, amit rövid idõn
belül megkaphat Nagykanizsa.

Kultúra
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Élettel teljen meg az Olvasókör
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Fizetett politikai hirdetés

Új vezetõséget választottak az
1870-ben alapított Kiskanizsai
Polgári Olvasókör tagjai. Az új
elnök Horváthné Polai Mária lett.
– Olvasókörünknek közel 60
tagja van jelenleg – mondta lapunknak az új elnök. – Úgy érzem, még több ember bevonható a
munkánkba és képesek leszünk
aktivizálni a kiskanizsaiakat a
Móricz Zsigmond Mûvelõdési
Ház munkatársaival és az Együtt
Kiskanizsáért Egyesület tagjaival
közösen. Az Olvasókör rendezvényei a kiskanizsai emberek életformája miatt csak a Katalin-naptól márciusig terjedõ hónapokra
korlátozódnak. Az itt élõk többsége az év többi részében a földeken
tevékenykedik. A szervezõdés lelke a nyugdíjas klub, velük közösen szeretnénk batyus bálokat

szervezni. Hamarosan lesz egy
zalaszentgróti kirándulásunk a
termálfürdõbe. Március 3-án az
Együtt Kiskanizsáért Egyesülettel
immár hagyományosan megünnepeljük a Kiskanizsai Polgári Olvasókör évfordulóját, amelyre ezúttal Kiskanizsáról elszármazott
sportolókat hívunk meg. Február
25-én farsangi bállal egybekötött
fánksütõ-versenyt
rendezünk,
amelyen fellép a Zalagyöngye
Táncegyüttes is. A tavaly elmaradt Sáskajárás-sáskavarázs fesztivált és a hozzá kapcsolódó rétessütõ versenyt Pünkösdkor szeretnénk megszervezni, errõl még
egyeztetünk Csordásné Láng Éva
képviselõasszonnyal – mondta az
Olvasókör új elnöke. Többek közt
azt is szeretnék még, ha a Zalai
Hírlap Falujárás programja ellá-

togatna Kiskanizsára is, valamint
ha hozzáértõ szakemberek népfõiskolai, egészségvédelemmel, mezõgazdasággal kapcsolatos elõadásokat tartanának. A tervek
szerint a közeljövõben nótakör is
alakulhat. Végül Horváthné Polai
Mária leszögezte: szeretnék elérni, hogy ismét élettel teljen meg
az Olvasókör épülete.
Horváth Attila

Másolni nehezebb

Közel 10 év szünet után a tárlatlátogató közönség
találkozhatott újra Dér Tibor festõvel és mûveivel.
A VOKE Kodály Zoltán Mûvelõdési Házban megrendezett kiállításon életmûvének egy szeletét mutatta be. Munkássága jelentõs részében az orosz festészet kiválóságainak eredeti mûveit festette újra.
– Az elsõ olajfestményemet 1974-ben festettem,
19 éves koromban. Akkor még nem volt bennem veszélyérzet, ma már nem mernék nekiállni!
– A kiállítás sokszínû képet mutat. Melyik a legkedvesebb a számára?
– A történelmi festészet és a tájkép, például
Siskint imádom. Megszerettem az orosz festõket. A
‘60-as években járt nekünk a Szovjetunió címû újság, melynek számaiban minden alkalommal bemutatták egy-egy mûvész alkotását. Sok újságot összegyûjtöttem – megvannak mind a mai napig –, azokból készítettem el az orosz festõk képeit. Utána nekiálltam a reneszánsz mûvészet tanulmányozásának.
Több reprodukciót kielemeztem, igyekeztem kikeresni azt, ami színében a legtökéletesebben hasonlít az
eredetihez. Az Eszterházi Madonna címû kép készítése elõtt legalább öt könyvet áttanulmányoztam,
hogy megtudjam, hogyan festette Raffaello.
– Sokak szerint könnyû másolatot készíteni!

– Nem könnyû milliméterre azonosan festeni és
tûecsettel pontosan kikeverni a színeket. Sok idõbe
telik utánanézni, ki festette és mivel, mi a festék kötõanyaga, milyen vászonra és alapozóra, mikor készült, milyen hõmérsékleten és páratartalomban a
kép. A másolásra azt mondják, nem is mûvészet.
Persze hogy nem mûvészet, csak a mûvészetet népszerûsítõ valami. Sok embernek nincs módja elutazni a Szépmûvészeti Múzeumba, hogy megnézzen egy
Munkácsi tanulmányt, egy Tiziano képet.
– Van festménye, amelyikrõl nem lehet megállapítani, hogy olajjal készült vagy pasztell krétával!
– Rengeteget tudnék magyarázni. Az olajfestéket
nem olajos kötõanyaggal hígítom fel, hanem folttisztító benzinnel. Azzal azonban gyorsan kell festeni,
mert hamar elpárolog. Némelyik fatáblára festett képet autós gittel alapoztam le, ami gyorsan beszívta a
festéket, és gyönyörû matt felületet eredményezett.
– Mikor volt legutóbb kiállítása?
– Korábban nagy szerencsém volt, a Mustáng zenekar tagjaként jártuk a megyét, ismertem a bázakerettyei, a lovászi, a gellénházi mûvelõdési házak
igazgatóit, felvettem velük a kapcsolatot, és egyszerre volt három kiállításom. Kanizsán legutoljára
1991-ben állítottam ki, Kiskanizsán pedig 1996-97ben. Gyakorlatilag ‘96-ig „éltem”, mert csontritkulás és lábmûtétek miatt tolókocsiba kényszerültem.
– Hogyan telnek a napjai?
– Leltározok, kereteket restaurálok, élmény az
egész! A kiállítást követõen újból nekiállok festeni,
tárlatot szervezni. Gyerekeket fogadok ismét és elõadást tartok nekik a festészetrõl.
Dér Tibornak nagy segítség lenne, ha valakitõl
kapna egy számítógépet és interneten – ha fizikailag nem is –, tarthatná a kapcsolatot a külvilággal.
-bakonyi-

Városháza
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Bölcsõdei beiratás
Rózsa Bölcsõdében (Nagykanizsa, Rózsa u. 7/A.), a Napraforgó
Bölcsõdében (Nagykanizsa, Csokonai u. 5.) és a Belvárosi Bölcsõdében (Nagykanizsa, Kisfaludy u. 19.) 2006. március 1-jén és 2-án
8-17 óráig beiratkozásra várják azokat a 3 év alatti gyermeket nevelõ szülõket, akik az év során munkába állnak, vagy egyéb ok miatt
igénybe kívánják venni a bölcsõdét. Bõvebb felvilágosítás a helyszínen a bölcsõdék vezetõinél.

Pedagógus díszoklevelek
Tisztelt Nyugdíjas Pedagógusok!
Városunkban nemes hagyomány, hogy a pályán eltöltött évek, a kiemelkedõ munka elismeréseként ünnepi keretek között köszöntjük a
Díszoklevélben részesülõ pedagógusokat.
Az õszre tervezett rendezvény elõkészítéseként továbbítanunk kell a
képzõ intézményekbe az arany-, gyémánt-, vas-, illetve rubindiplomára
jogosult nyugdíjas pedagógusok oklevélmásolatát, szakmai pályafutásukat bemutató életrajzát (munkahelyek, jelenlegi pontos lakcím, telefonszám, a korábbi Díszoklevél másolata) az aranydiploma - várományosoktól a munkakönyvük másolatát is.
A díszoklevél kérelem benyújtásához szükséges adatlap a Polgármesteri Hivatal Mûvelõdési és Sportosztálya Oktatási és Kulturális
Irodáján (Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. II. emelet 8.) átvehetõ.
Tisztelettel kérjük mindazokat a Nagykanizsán élõ nyugdíjas pedagógusokat, akik 50, 60, 65, 70 éve kapták meg oklevelüket, hogy
2006. március 10-ig juttassák el a kért dokumentumokat a Polgármesteri Hivatal Mûvelõdési és Sportosztálya Oktatási és Kulturális Irodájára (Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. II. emelet 8.), hogy továbbíthassuk a
képzõ intézményekhez.

Óvodai és általános iskolai jelentkezések
Nagykanizsa Megyei Jogú Város alsó fokú oktatási-nevelési intézményeiben az óvodai és általános iskolai felvételre történõ jelentkezéseket 2006. március 6-7-én fogadjuk - mindkét napon 8-17 óráig.
A jelentkezés helye a kötelezõ felvételt biztosító vagy a szülõ által választott óvoda, illetve a kötelezõ felvételt biztosító vagy a szülõ által választott általános iskola. A jelentkezettek felvételérõl a férõhelyek, illetve
az indítandó elsõ osztályok számának ismeretében az intézmény vezetõje
dönt, melynek eredményérõl a szülõket 8 napon belül írásban értesíti.
Óvodai felvételre kell jelentkeznie minden gyermeknek, aki 2006.
május 31-ig betölti az ötödik életévét és még nem jár óvodába. Felvételre jelentkezhet és felvételt nyerhet minden kisgyermek, aki 2006.
október 1-ig betölti a harmadik életévét. A jelentkezéshez szükséges okmányok: a gyermek születési anyakönyvi kivonata,
gyermekorvosi
igazolás, lakcímigazoláshoz személyi igazolvány, vagy lakcímkártya.
Általános iskolai felvételre kell jelentkeznie minden nagykanizsai
gyermeknek, aki 2006. május 31-ig betölti a hatodik életévét – azaz
2000. május 31. elõtt született – és elérte az iskolába lépéshez szükséges fejlettséget, amelyet az óvoda, illetve a Nevelési Tanácsadó szakvéleménye igazol. Felvételre jelentkezhet – a szülõ kezdeményezése
alapján – minden 2000. május 31. és december 31. között született 6
éves gyermek, ha iskolaérettségét az óvoda, illetve a Nevelési Tanácsadó igazolja. A jelentkezés választott helyszínén minden gyermek regisztrálásra kerül, de felvettnek csak az a gyermek tekinthetõ, aki az
adott intézmény felvételi körzetében levõ, állandó lakcímmel rendelkezõ, nagykanizsai lakos. A szülõ által választott, nem kötelezõ felvételt
biztosító iskolába történõ felvételrõl a törvényi létszám alapján az iskola igazgatója dönt, amelyrõl a szülõket 8 napon belül írásban értesíti.
A jelentkezéshez szükséges dokumentumok: óvodai szakvélemény
eredeti példánya, gyermekorvosi igazolás, a gyermek születési anyakönyvi kivonata, lakcím igazolására személyi igazolvány, vagy lakcímkártya.

Képviselõi fogadóóra
Bicsák Miklós az I. számú választókerület (Garay, Ûrhajós, Hársfa,
Ifjúság utca lakói) önkormányzati képviselõje 2006. március 1-jén,
szerdán 16 órától 17.30 óráig fogadóórát tart a Kinizsi utca 97. szám
alatti bélyegzõgyártó irodában. Aznap 18 órától 20 óráig Bicsák Miklós Palin és Korpavár lakossága számára tart fogadóórát a palini új Általános Iskolában.
Csordásné Láng Éva a 14. sz. választókerület önkormányzati képviselõje fogadóórát tart minden páratlan hónap elsõ hétfõjén 18.00-19.00 óra
között a Nagyrác úti Általános Iskolában és minden páros hónap elsõ hétfõjén 18.00-19.00 óra között a Móricz Zsigmond Mûvelõdési Házban.
Halász Gyula önkormányzati képviselõ a 9. sz választókörzet lakóinak ( Péterfai u., Városkapu krt., Zemplén u. páros oldal, Munkás u.
páros oldal a 14 számtól, Kazanlak krt 14. ) február 25-én (szombat)
10 órától fogadóórát tart a Városkapu krt-i buszvégállomásnál ( volt
hírlapbolt ).
Dr. Horváth György a 2. számú választókerület önkormányzati képviselõje 2006. március 1-jén szerdán 18 órától 20 óráig fogadóórát tart
a Pálma étteremben (Magyar u. 80.).
Litter Nándor, Nagykanizsa Megyei Jogú Város polgármestere minden hónap elsõ szerdáján, Röst János alpolgármester minden hónap
második szerdáján, Dr. Kelemen Marcell jegyzõ minden hónap harmadik szerdáján 9-12 óráig fogadóórát tart a Polgármesteri Hivatal Eötvös téri épületében (Nagykanizsa, Eötvös tér 16. I. em.). A fogadóórán
tisztelettel várják a város lakosságát, észrevételeiket, javaslataikat.
Nagy József György önkormányzati képviselõ fogadóórát tart mindennap reggel 08-12 óráig a Dunántúli Roma Vezetõk Szövetségének
irodájában Nagykanizsa, Zrínyi u. 42. szám alatt.
Sajni József a 13. számú választókerület önkormányzati képviselõje
minden hónap elsõ péntekén 16.00-17.00 óráig a miklósfai Általános
Iskolában, 17.00-18.00 óráig a ligetvárosi óvodában fogadóórát tart.
Stróber Gábor a 12. számú választókerület önkormányzati képviselõje
minden hónap elsõ hétfõjén 16.30 órától a Vécsey Zsigmond Általános
Iskolában, 18 órától 19 óráig a Zárda utcai kollégiumban fogadóórát tart.
A fogadóórán tisztelettel várja a lakosság észrevételeit, javaslatait.
Szányiné Kovács Mária, a 11. választókerület önkormányzati képviselõje fogadóórát tart minden hónap elsõ szerdáján 17-18 óra között az
IKI földszinti helyiségében, minden hónap elsõ csütörtökén 17-18 óra
között a Bolyai János Általános Iskola földszinti helyiségében. E-mail
cím:11vk@nagykanizsa.hu
Tóth László a 4. sz. választókerület képviselõje 2006. március 1-jén,
szerdán 17 órakor fogadóórát tart a Dr. Mezõ Ferenc Gimnáziumban.
Telefon: 30/304-3161, e-mail: toth_laszlo@nagykanizsa.hu

Közérdekû panasz
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 06-80/200-848-as üzenetrögzítõre kapcsolt zöld számon
 Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesterének/Alpolgármesterének/Jegyzõjének címezve a Polgármesteri Hivatal
8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. címén
 bokan_peter@nagykanizsa.hu, vargaeva@nagykanizsa.hu,
bodzai_tiborne@nagykanizsa.hu,
fehervolgyiszabolcs@nagykanizsa.hu,
termecz_marianna@nagykanizsa.hu e-mail címen.
További információt a www.nagykanizsa.hu honlapon.
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Versenytárgyalások
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala nyilvános versenytárgyaláson értékesíti az alábbi ingatlanait:
4343/6. hrsz, Nk-Palin beépítetlen terület, 5.800.000 Ft. Az versenytárgyalás ideje: 2006.03.10 9:00 óra.
30053. hrsz, Nk-Miklósfa beépítetlen terület, 300.000 Ft. A versenytárgyalás ideje: 2006.03.10 9:30 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

HEVESI SÁNDOR
MÛVELÕDÉSI KÖZPONT
Széchenyi tér 5 – 9. Tel.: 311– 468, e-mail:
nk.hsmk@chello.hu, Jegyárusítás: 14 – 18 óráig

Február 27. 19 óra
SZTÁROK A PÓDIUMON
A budapesti „Aranytíz Teátrum” elõadásában
SZÉCSI PÁL – zenés játék Szécsi Pál szerelmeirõl
Szereplõk: Gergely Róbert, Radó Denise, Maronka
Csilla, Borbáth Ottília, Józsa Imre.
Belépõdíj: 1600 és 1300 Ft
Március 4. 20 óra
TAVASZKÖSZÖNTÕ VIRÁGBÁL
Zene: Jadran duó
Nyitótánc: Premier Táncklub. Belépõdíj: 1100 Ft
Vacsora: igény szerint 1300 Ft-ért

Postánkból
Tisztelt Kanizsa Újság!
Még egyszer a közlekedésrõl
Lehet, hogy nem utoljára, de még egyszer a helyi
járatokról, aminek ellehetetlenítésébe nem tudunk belenyugodni.
Pár kiragadott példa a keleti lakóteleprõl a kórház felé, illetve viszszajutási lehetõségekrõl.
Városkapu körúttól az Hevesi ABC-ig kell eljutnunk, ahonnan tudunk csatlakozni a Hevesi az É-i városrész ellátását valóban kitûnõen megoldó 20-as buszhoz (No de kérem, ne a másik kárára...!).
A 6-os busz a Hevesi ABC-nél van: 7.14, 7.34, 7.54, 8.34, 9.34,
10.34, 11.34, 14.54, 15.14, 17.34, 18.04, 19.34, 20.34. A 20-as busz
a Hevesi ABC-tõl indul: 7.27, 7.57, 8.27, 9.27, 10.27, 11.27, 14.57,
15.27, 17.27, 17.57, 19.27, 20.27. Ebbõl két alkalommal tudjuk jelentõs várakozás nélkül elérni a csatlakozást!
Visszafelé a 21-es busz a Hevesi ABC-nél van: 7.45, 8.15, 8.45,
9.45, 10.45, 15.15, 16.15, 20.45, 21.45. A 6-os kiskanizsáról a Hevesi ABC-nél van 7.36, 7.56, 8.16, 8.36, 9.21, 10.21, 11.21, 15.16,
16.16, 20.16, 21.31, 22.41. Itt négy járatot tudunk elérni.
AKKOR MÉG A FELESLEGESEN FORDULÓ 18-ASRÓL ÉS
A TÕLÜNK A VASÚTRA EL NEM JUTÁSRÓL NINCS SZÓ!
A 33-as volt vasúti járat helyreállításának szükségességére ráérzõ
politikai pártra fogok szavazni több ezred magammal, függetlenül
érzelmi elkötelezettségünktõl! Aki nem tud figyelni egy több tízezres lakótelepen élõ tömegre, nem érdemel bizalmat!
Nagykanizsa, 2006. február 10.
Veres Lászlóné (cím a szerkesztõségben)

MÛS ORA
Február 25 – Március 2
Február 25. szombat
06:30 Krónika 06:53 Dombország
07:20 Jelkép - katolikus 07:30 Krónika 07:40 K'arc - A Virág Benedek kórus, Melega István kiállítása, Szõke
Veronika 08:10 Adjuk magunkat
08:20 Krónika 08:30 Teleshop 09:30
Grand Prix - autó- és motorsport krónika 10:30 Irányjelzõ 11:00 Pénzhalász - telefonos nyereményjáték 17:00
MESTER - emberek sorozat a hiányszakmákról 18:00 Európa pályaudvarai 2. rész 18:30 Adjuk magunkat
18:40 Tv mozi: A 9-es kórterem magyar film 20:15 Õseink nyomában
- természetfilm 20:30 HÍRHÁLÓ
21:00 Bencze show 21:30 Terminátor
33 1/3 - hongkongi akció-vígjáték
23:30 Különjárat - rockshow

Február 26. vasárnap
06:30 Tv mozi: A 9-es kórterem magyar film 08:10 Adjuk magunkat
08:20 Jelkép - Krisztus Szeretete
Egyház 08:30 Teleshop 09:30 Egészségmagazin 10:00 Nyitott Világ
10:30 Infománia - multimédia magazin 11:00 Pénzhalász - telefonos nyereményjáték 17:00 Csillagszem 18:00
A tarsoly és õseink titkai - természetfilm 18:25 Adjuk magunkat 18:35 Tv
mozi: Simon Menyhért születése magyar film 20:05 Sajt - válogatás
20:30 HÍRHÁLÓ 21:00 Maksavízió
21:30 Smaragdháború (12) - angol
kalandfilm 23:30 Bencze show. Beszélgetések hírességekkel

Február 27. hétfõ
06:30 Simon Menyhért születése magyar film 08:00 Adjuk magunkat
08:05 Sajt - válogatás 17:00 Sze-

Volán Oktatási Kft.
Nagykanizsa,
Széchenyi tér 5-9.
93/516-634
OKÉV nyt. szám: 01003202

Akkreditált Felnõttképzési
Intézmény, Akkreditált programokkal! (Igénybe vehetõ a
törvényben elõírt adókedvezmény)

TANFOLYAM INDUL
 február 24-én 16 órától
hétvégi
 március 2-án 16 órától
hétközi
elõadásokkal
a
személyautó, motor és segédmotor kategóriákban 70 %-os
elméleti díjkedvezménnyel
Könnyû és nehézgépkezelõi
tanfolyamot indítunk
Nagykanizsán, melyre a
jelentkezési határidõ
február 28.

meszter - fõiskolások és egyetemisták magazinja 18:00 Krónika 18:14
Mese: Miau 18:17 Jelkép - adventista 18:27 Hírösszefoglaló 19:00 Krónika 19:14 Jövõ 7 - Sportfinanszírozás 2006 19:40 Adjuk magunkat
19:50 Krónika 20:01 Dombország
20:30 HÍRHÁLÓ 21:00 Gyilkos törvény - amerikai thriller 23:00 Akarj
élni! A környezet és a természet világa 23:30 Különjárat - rockshow

Február 28. kedd
06:30 Krónika 06:52 Jövõ 7 Kampány
2006.: Orbán Viktorral, Sportfinanszírozás 2006 07:19 Jelkép - adventista
07:30 Krónika 07:42 Dombország
08:08 Adjuk magunkat 08:19 Krónika
17:00 Önkormányzati ülés közvetítése
felvételrõl 19:00 Krónika 19:13 Önkormányzati ülés közvetítése felvételrõl vagy: 19:13 Házban ház körül - A
védett hóvirág, kékfrankos Zalában,
tavaszi elõkészületek 19:41 Adjuk
magunkat 19:50 Krónika 20:01 Jövõ 7
- Kampány 2006.: Orbán Viktorral,
Sportfinanszírozás 2006 20:30 HÍRHÁLÓ 21:00 Octopus 2. - Pánik New
Yorkban - amerikai kalandfilm 23:00
Bence-show 23:30 Csillagszem

Március 1. szerda
06:30 Krónika 06:42 Önkormányzati
ülés közvetítése felvételrõl vagy 06:52
Házban ház körül - A védett hóvirág,
kékfrankos Zalában, tavaszi elõkészületek 07:19 Jelkép - katolikus 07:30
Krónika 07:42 Jövõ 7 - Kampány
2006.: Orbán Viktorral 07:55 Jövõ 7 Sportfinanszírozás 2006 08:10 Adjuk
magunkat 08:20 Krónika 17:00
Egészségmagazin 18:00 Krónika
18:14 Mese 18.17 Jelkép - evangélikus 18:27 Hírösszefoglaló 19:00 Krónika 19:14 Jövõ 7 - Múzeumi séta
19:40 Adjuk magunkat 19:50 Krónika
20:01 Házban ház körül - A védett
hóvirág, kékfrankos Zalában, tavaszi
elõkészületek 20:30 HÍRHÁLÓ 21:00
Elsõszámú közellenség - amerikai
filmdráma 23:00 Grand Prix - autó- és
motorsport krónika

Március 2. csütörtök
06:30 Krónika 06:53 Jövõ 7 - Múzeumi séta, Vízilabda 07:19 Jelkép evangélikus 07:30 Krónika 07:42
Házban ház körül - A védett hóvirág,
kékfrankos Zalában, tavaszi elõkészületek 08:08 Adjuk magunkat
08:19 Krónika 17:00 Biztonsági Zóna 18:00 Krónika 18:14 Mese 18:18
Jelkép - református 18:28 Hírösszefoglaló 19:00 Krónika 19:14 K'arc Szalai Mónika és Kárpáti Sebestyén
kiállítása, Négy vándor - a tél, a Gyõri Ütõegyüttes koncertje 19:40 Adjuk
magunkat 19:50 Krónika 20:01 Jövõ
7 - Múzeumi séta, Vízilabda 20:30
HÍRHÁLÓ 21:00 Provokátor - amerikai akciófilm 23:00 MESTER - emberek 23:30 Dokumentumfilm

Hirdetés
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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)
Nk-án Attila utcában 1,5 szobás, 42 m2-es, földszinti lakás eladó. Érd.: 70/264-6969 (5793K)
Bacónaki hegyen 900 négyszögöl területen pince, szõlõ, gyümölcsös eladó. Tel.: 30/916-1600
(5801K)
Kendlimajorban birtok házzal
eladó! Érd.: 20/519-5305, 30/6414780 (5802K)
Nk-tól 18 km-re 3 és fél szobás
családi
ház
eladó.
Irányár:
5.900.000 Ft. Tel.: 70/381-9104
(5804K)
Újförhénc végén szõlõ téglapincével, melléképületekkel, teljes
felszereléssel eladó. Érd.: 93/323451 (5805K)
Eladó Nagyrécse-Gesztenye hegyen, 800 négyszögöl területen
szõlõbirtok pincével. Villany van,
víz megoldható. Tel: 93/371-464
(5806K)
Nk-án 33 m2-es udvari lakás a
Csengery út 66. szám alatt eladó.
Irányár: 2,6 millió Ft. Érd.:
30/494-7992 (5807K)

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

VEGYES
Telstar MP3-lejátszó, mely
egyben 128 MB-os USB drive +
digitális diktafon + FM rádió
funkciókkal is rendelkezik, sztereo fejhallgatóval eladó 7000 Ftért. Érd.: 30/9932-534 (5792K)

Könyveket, régi újságokat, fotót,
képeslapot, képet, egyéb régi tárgyat
vásárolok.
Érd.: 20-555-3014
(5786K)
Komód, tálaló, 6 személyes étkezõ cseresznyefából eladó. Érd.:
20-555-3014 (5787K)
170 literes prés újszerû állapotban eladó. Érd.: 30-448-6072
(5788K)
Eladó fehér, olasz, hatszemélyes étkezõasztal székekkel, fekete TV-hifi szekrény, vadkörte
polcos számítógépasztal újszerû
állapotban.
Érd.: 30/901-9013
K(5799K)
Kondigép, csocsóasztal és
szobabicikli eladó. Érd.: 30/8130000 (5809K)
Lucfenyõ gallyat vásárolok,
tisztítást is vállalok! Tel.:
30/542-8757 (5810K)

SZOLGÁLTATÁS
Idõs ember gondozását, eltartását vállalnám lakásért, házért
cserébe, ottlakás nélkül. Érd.:
30/227-3294 (5790K)
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,
06-70-5117863 (5641K)
Számítástechnikai szaktanácsadás, hardver-szoftver karbantartás azonnali kiszálással. Érd.:
30/650-0494 (5761K)
Meghibásodott, bizonytalanul
mûködõ távirányítóját (TV, videó,
hifi, stb.) megjavítom. Érd.: 20510-2723 (5789K)
Német,
orosz,
magyar
nyelv oktatását kezdõtõl a
nyelvvizsgára felkészítésig,
rugalmas idõbeosztásban vállalom. Érd.: 20/2065-077
(5811K)

AKCIÓ: 0% kezelési költség!
Kölcsön összeg törlesztés
költségek
500 000 Ft
13 527 Ft
0 Ft
1 000 000 Ft
25 666 Ft
0 Ft
1 500 000 Ft
36 477 Ft
0 Ft

futamidõ
60 hó
60 hó
60 hó

THM: 17,23–25,59 %-tól

Forintalapú személyi kölcsön 1-2 napos elbírálással kezes
és fedezet nélkül

T-Mobile arany- és platinakártyával jövedelemigazolás nélkül
max. 510 000 Ft-os hitelkeret, akár 51 napig kamatmentesen!

Tel.: 30/9949-003, 30/8589-760

KOMÁROMI JÓZSEF EMLÉKTORNA
Február 18-19-én a
Zsigmondy-tornacsarnokban rendezték meg a
Komáromi József Emléktorna városkörnyéki
csapatok teremlabdarúgó
tornáját. A megmérettetésre tizenhat csapat nevezett. A dobogós helyezések mellé pénzjutalom
járt: az elsõ helyezett
negyvenezer, a második
harminc-, a harmadik húsz-, a negyedik pedig tízezer forintot vihetett haza.
A tornát Belezna csapata nyerte meg, második lett Hahót, harmadik helyezést ért el Murakeresztúr csapata. A helyiek éppen hogy csak lecsúsztak a
dobogóról, így a negyedik helyen végeztek.
KDKK-ÚJBUDA BEAC: 77-72
Február 18-án az Újbuda
BEAC együttese ellen megszerezte elsõ gyõzelmét a
nõi kosárlabda NB I/A-ban
játszó Kanizsa Diák Kosárlabda Klub. A Vadmacskák
77-72 arányban gyõzedelmeskedtek a jól kezdõ, ám
a mérkõzés végére szemmel láthatóan elfáradó fõvárosi fiatalok felett. A
KDKK két új, az USA-ból
érkezett idegenlégiósa, Anyson Hardy és Rachill Robinson „húzta” magával a csapatot. A Kanizsa Diák Kosárlabda Klub valamennyi játékosa
keményen végigküzdötte a játékidõt, megérdemelten gyõztek.
KÉT NAPON ÁT AZ ASZTAL MELLETT
Két napon át tartó
ping-pong verseny helyszíne volt február 18-19én a kiskanizsai Móricz
Zsigmond Mûvelõdési
Ház. Peti József, a „Móricz – Metál Légtechnika” Amatõr Asztalitenisz
Verseny szponzora kérdésünkre elmondta: hathét évvel ezelõtt jött az
ötlet, hogy a barátok, ismerõsök szervezett keretek között mérjék össze tudásukat. Felnõtt, serdülõ
és páros kategóriákban lehetett nevezni a versenyre. Nemcsak a város területérõl, hanem Miháldról is érkeztek játékosok, csaknem huszonöt induló.
A HOSSZABBÍTÁS DÖNTÖTT
A rendes játékidõben
nem bírt egymással a
Russay Olivér Csarnokban megrendezett NB
I/B-s férfi kosárlabdamérkõzésen a Kanizsa
KK-DKG EAST és a
Sárvár csapata. Tempós
játék mellett mindkét
oldalon hullottak a kosarak. A negyedik negyedet 88-88 arányban,
fej-fej mellett zárta a két csapat. A hosszabbításban a közönség bíztatása
mellett 103-97 arányban a hazaiak gyõzedelmeskedtek.

Sport
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Kardozóink Jól szerepeltek
Országos Újonc Nõi és Férfi Kardversenyen vettek részt
az NTE-sek Szigetszentmiklóson. Újonc Nõi Kard kategóriában a
versenyen nyolc
egyesület 22 vívója állt rajthoz. Az elsõ kör csoportküzdelmeibõl Sánta Zsófia és Szíj
Franciska nem jutott tovább,
a többiek a 32-es táblára kerültek. A legjobb 8 közé, azaz
a döntõbe jutás Kocsis Eszternek sajnos nem sikerült, így a
döntõbe három kanizsai vívó
(Magyar Zsanett, Mátyás Szabina, Varga Viviána) jutott. A
legjobb 4 között MátyásVarga párharc alakult ki, itt
Mátyás gyõzött és vívhatott az
aranyéremért, de 10-15 arányban kikapott. Végeredmény:
2. Mátyás Szabina, 3. Varga
Viviána, 6. Magyar Zsanett, 9.
Kocsis Eszter.
Újonc Férfi Kardban Kancsár Bálint indult. 39 vívó
küzdelmeit láthattuk, Kancsár
a csoportfordulót vereség nélkül zárta, majd egészen a döntõig menetelt. A döntõben bejutott a legjobb 4 közé, itt
szenvedte el elsõ vereségét és
így lett bronzérmes.

A 2006. év elsõ légfegyveres versenyén január 29-én vettek részt a
Nagykanizsai Polgári sportlövész Egylet sportolói. Zalaegerszegen került megrendezésre nyílt és zárt irányzékú légpuskás és légpisztolyos
versenyszámokban minden korosztály és nem részére.
Eredmények: Nyílt irányzékú légpuska (20 lövés) felnõtt nõ: 1. Soós
Edit 173 kör. Nyílt irányzékú légpuska (20 lövés) felnõtt férfi: 3. Horváth Károly 180 kör (utolsó sorozat: 44), 4. Obermaier Nándor 180
kör (utolsó sorozat: 41), 5. Szobolics János 174 kör. Zárt irányzékú
légpuska (40 lövés) ifi fiú: 1. Glavák Ádám 309 kör.

Cél az isztambuli EB
A Nemzetközi Birkózó Szövetség és a Török Birkózó Szövetség július 25-30-án rendezi meg Isztambulban, az Ifjúsági Európa Bajnokságot mindkét fogásnemben. A Magyar Birkózó Szövetség szabályai
szerint három válogató versenyen és az országos bajnokságon elért helyezések és pontok alapján lehet az indulási jogot megszerezni.
Az elmúlt hétvégén a BVSC birkózó csarnokában a Ganz kupa keretein belül rendezték meg a kötöttfogású országos válogató versenyt,
ahol a kanizsai birkózókat a tavaly serdülõ diákolimpiát nyert Tóth Árpád képviselte. Árpinak már a hét elején megkezdõdtek a küzdelmek a
kilókkal, ugyanis hat kilogrammot kellett lefaragnia magáról, hogy beférjen a 100-kg-osok közé. A sikeres mérlegelés után három szigetvári,
egy miskolci és egy debreceni versenyzõvel sorsolták össze. A szigetvári és a miskolci versenyzõknek nem hagyva lehetõséget sem, technikai fölényel nyerve került a döntõbe, ahol a szintén jó formába lévõ
debreceni Bernát Istvánnal kellet megküzdenie. A gigászi csata után,
mely egyik fél számára se hozott értékelhetõ teknikai pontot, a bírók,
az új szabályokat alkalmazva, korongfeldobással döntötték el a gyõztes ki létét. Fortuna ezúttal nem Árpinak kedvezett, így a második helyen zárt a versenyen, begyûjtve az értékes 6 pontot.
– A látottak alapján együtt haladunk az élbollyal, így bátran reménykedhetünk, hogy sikerül „megváltanunk a jegyet” Isztambulba –
mondta Szatmári Zsolt edzõ.

Sikeres év a Hevesi DSK mögött
A Zalaerdõ-Hevesi SK éves közgyûlésén Lengyák
István és Soósné Kutasi Margit, a Hevesi Diáksport
Egyesület elnöke összefoglalta az elmúlt év eredményeit, elõterjesztette a következõ egyesületi év versenyprogramját és költségvetését, melyet azután a
közgyûlés maradéktalanul elfogadott.
Soósné Kutasi Margit és Farkasné Bolik Ildikó,
az akrobaták edzõje összegzése szerint a 2005-ös év
nagyon sikeres volt a sportegyesület életében: a Budapest Bajnokságon 3 elsõ helyezést, 2-2 második
és harmadik helyezést értek el a sportolók. A nagykanizsai Sportakrobatika Országos Diákolimpián 9
arany-, 2 ezüst- és 2 bronzéremmel a versenyen induló, valamennyi sportegyesületet megelõzve az elsõ helyen végeztek. A májusi, ceglédi Nemzetközi
Akrobatika versenyen egy elsõ és egy második helyezést értek el a diákok, míg a novemberi, gödöllõi
Grassalkowich-kupáról 4 arany és egy ezüstéremmel tértek haza sportolóik. Hasonlóan jó eredményekkel zárult a budapesti utánpótlás- és Fradi kupa, a megyei, területi és országos szertorna diákolimpia. A szintén budapesti országos bajnokságon
három elsõ, egy második és két harmadik helyezés
született. Az egyesület ifjú sportolói közül immár

heten (Szokol Martin, László Attila, Dani Márk,
Molnár Gábor, Baksa Nicol, Bozsoki Zsófia, és
Bránát Klaudia) bronz minõsítésûek, míg a sportegyesület a 11 kvalifikált hazai egyesület között a
harmadik helyen áll az FTC és Jr. Holiday után.
2005-ben a Diákolimpia országos döntõje Nagykanizsán volt, míg 2006. áprilisában az Országos Bajnokság döntõjét hozzák a városba. 2006. versenyekben gazdag lesz, februárban a Budapest Bajnokság,
áprilisban a Diákolimpia, májusban az FTC Kupa,
októberben a Hevesi Kupa, majd november-decemberben a Grassalkowich-kupa, az országos sportakrobatika-bajnokság és az utánpótlás bajnokság kihívásai várják sportolóinkat. Egy Svájcban és egy Lengyelországban rendezendõ nemzetközi versenyen is
képviselhetik az iskolát. A kiutazás jelentõs összegekkel terheli az egyesület költségvetését, de köszönhetõen a Zalaerdõ Rt. és a Kögáz Rt. támogatásának,
sikerül eljtuni mindkét versenyre.
A versenysport mellett továbbra is zajlanak a szabadidõsport-programok, többek között a nyári 48.
turisztikai tábor Bakonybélben, illetve folyamatosan
rendeznek kerékpár- és gyalogtúrákat.
M.A.

Túraajánlat – Gelsei hegy
Indulás 26-án 11 órakor a
buszmegállóból,
érkezés
ugyanide 17.10-kor. Útvonal:
Gelse-egy – Gózon erdõ –
Csibiti tó – TV torony – Újudvar. A táv 13 km.

Csehországi
sikerek
Az idén is megkezdték csehországi
versenyzésüket
a
Délzalai Vízmû SE utánpótlás
versenyzõi Brnoban. Ezúttal a
96-97-es és a fiatalabb korosztály versenyzõi álltak rajtkõre
Morvaország fõvárosában. A
versenyen három ország –
Csehország, Szlovénia és Magyarország – versenyzõi mérték össze tudásukat 50 és 25
méteres távokon, valamit váltóversenyekben. Kiváló eredményeket értek el a vízmûves
úszópalánták. Kiemelkedett a
mezõnybõl a 97-es Zámodics
Márk, aki eredményeivel a
korosztályos legjobbaknak járó
kupát is elnyerte. Jól helytállt
Szmodics Viktória és Abay Nemes Anna is. A váltóúszásban
minden induló kanizsai egység
a dobogó elsõ helyén végzett.
Vidáman tértek haza a fiatal
úszók és jutalmul még egy
schönbrunni állatkerti kirándulásban is részesülhette. Bízom
a sikeres folytatásban, a hétvégén Pozsonyban folytatják a
versenyzést a kanizsai úszók.
Eredmények: 50 m leány
gyors: 3. Abay Nemes Anna.
25 m leány gyors: 2. Szmodics
Viktória. 25 m fiú gyors: 1.
Zámodics Márk, 6. Gayer
Márton. 50 m pillangó: 3.
Abay Nemes Anna. 50 m fiú
pillangó: 5. Bozzay Gergely.
25 m leány pillangó: 1.
Szmodics Viktória. 25 m fiú
pillangó: 6. Gayer Márton. 50
m leány hát: 3. Abay Nemes
Anna. 25 m fiú hát: 2. Zámodics Márk, 6. Gáyer Márton.
25 m leány hát: 1. Szmodics
Viktória. 50 m leány mell: 1.
Abay Nemes Anna. 25 m fiú
mell: 1. Zámodics Márk. 25 m
leány mell: Szmodics Viktória
-böröcz-
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Pannon Tükör tervek
A Pannon Tükör Kulturális Folyóirat kanizsai szerzõivel találkozott
Péntek Imre fõszerkesztõ. A kávéházi beszélgetést követõen – melyen
jelen volt Pék Pál, Szoliva János és Lukács Zsolt –, a folyóirat terveirõl kérdeztük Péntek Imrét.
– A Pannon Tükör 2003-as, újabb idõszaka kezdetén, kétségtelenül
volt egy jogos hiányérzete a kanizsai szerzõknek és talán az olvasóknak is, mivel a korábbi idõszakhoz viszonyítva kevesebb helyi témával
és szerzõvel találkozhattak a lapban. Ennek többek közt az volt az oka,
hogy nem volt egyszerû a folyóiratot egy új szerkesztõségi helyen, új
felállásban elindítani. Szerkesztõségünk ezért egy olyan programot
próbált elindítani, ami a lap kanizsai jelenlétét célozta meg. Tavaly itt
tartottuk meg a József Attila külön számunk bemutatóját, sõt rendhagyó magyarórán, több gimnázium tanulóival is megismertettük. Decemberben a lap 10 évvel ezelõtti indulását is itt, a Halis István Városi
Könyvtárban ünnepeltük meg. Úgy érzem, ez volt a nyitánya annak a
munkaprogramnak, amelyet nemrég a kapcsolattartást magára vállaló
grémiummal – melynek tagjai dr. Horváth György, Papp Ferenc, a
szerkesztõbizottság tagja, Járási Ildikó iparmûvész, Czupi Gyula, Halmos Csaba és Lackner László – elindítottunk Kanizsán. Ennek nyomán
készítettünk egy írásos anyagot, ami szinte rovatonként felsorolja az
idei témákat és a szerzõk nevét.
– Felsorolna néhány témát?
– A Pannon Tükör „hivatása” országos, sõt határon túli nyilvánosság elé tárni az itt születõ értékeket. Szépirodalmi témákban a már hagyományos szerzõi körünk jól mûködik, eredményes a kapcsolatunk.
Kutatjuk, keressük az új tehetségeket. Nagykanizsán Lukács Dávidot
említhetném, akit Pék Pál ajánlott. De mondhatnám Lukács Zsolt mûfordítót, lapunk munkatársát aki kanizsai és jelenleg a Ljubljanai
Egyetem szlovén szakos hallgatója. Törekszünk arra, hogy az itteni tudományos mûhelyek, a múzeum és a könyvtár méltó partnerei legyünk.
Az általuk fölvetett témákat szeretnénk a jövõben alaposabban bevonni

a lapba. Például a témák vitatása során felmerült, Nagykanizsának
nagyon élénk a zenei élete. Lapunk zenei rovatának vezetõje, Király
László Erkel-díjas zeneszerzõ és szakíró, a rangosabb helyi hangversenyeket meghallgatja és szakmai elemzést, bírálatot készít lapunk számára. A tudományos mûhelyek között szerepel az Identitás Szabadegyetem. Megpróbálunk intenzíven bekapcsolódni az itteni munkákba,
és leközöljük az elhangzó elõadásokat. Pomogáts Béla elõadása, A
magyar identitás – magyar irodalom címû tanulmánya máris megjelent a lap idei elsõ számában. Szakolczay Lajos és Lászlóffy Aladár
írásait második számunkban közöljük. Továbbá szakmai beszámolót
szeretnénk közölni a most megjelent Kanizsa Monográfiáról. Kunics
Zsuzsa munkásságát is szeretnénk jobban bekapcsolni a lapba, annál
is inkább, mert egy nagy vállalkozásra, az '56-os külön szám megjelentetésére készülünk, amit csak összefogással tudunk megvalósítani. A
képzõmûvészet terén is változtatni akarunk. Örömmel vállaltam a
Trend Art Galériában a kendlimajori téli mûvésztelep záró kiállításának megnyitóját. Errõl is, és Melega István kiállításáról is írunk, de
más témákat is megbeszéltünk. Javasoltam, hogy a mûvésztelep több
mint 10 éves tevékenységérõl jelenjen meg album. Interjú-sorozatot készítünk itt élõ mûvészekkel. A sort Járási Ildikó iparmûvésszel és Ludvig Zoltán festõmûvésszel kezdjük. Ami a jobb munkaszervezést illeti,
remélem a kanizsai kapcsolatokat a kéziratok összegyûjtésében is erõsíti Kardos Ferenc, aki ez évtõl a kiadványunk munkatársa.
– Konferenciák szervezése is szerepel terveik között.
– Olyan helyi személyiségekhez kötõdõ konferenciákat lehetne szervezni, amibõl a lap profitálhatna. Például Farkas Ferenc zeneszerzõrõl
vagy Hevesi Sándorról, aki európaivá akarta formálni a magyar színjátszást. Kevesen tudják, hogy õ rendezte 1922-ben az elsõ Petõfi-filmet. A halálának 65. évfordulója alkalmából õsszel vagy jövõ májusban, születésnapja idejére tervezett konferenciába bevonnánk a Nemzeti Színházat és a Színháztudományi Intézetet is. Ezzel Nagykanizsán is
erõsíthetnénk a Hevesi Sándor-kultuszt. (bzs)

