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TAVASZI TÁRLAT
A VOKE Kodály Zoltán Mûvelõdési Ház Vasutas Nyug-
díjas Klubjának tagjai közösen állították ki alkotásaikat
az intézmény kiállítótermében. A tárlatot Kardos Fe-
renc, a Halis István Városi Könyvtár igazgatóhelyette-
se nyitotta meg. Közremûködött a mûvelõdési ház
énekkara, Táncos Laura vezényletével. Zsoldos
Gyuláné erdélyi varottasai, Kolonics Lászlóné, Márfi
Szilvia és Mészáros Imre festményei, Darabos
Józsefné csuhéfigurái, és Balogh István vesszõfonással
készült tárgyai egy hétig láthatók a nagyközönség elõtt.  

KÖZÖSSÉGI ELLÁTÁS
Szenvedélybetegek közösségi ellátása címmel szerve-
zet konferenciát a Családsegítõ és Gyermekjóléti Köz-
pont a Honvéd Kaszinóban. A kora délutánig tartó ta-
nácskozáson szó esett a droghelyzetrõl, a kémiai szer-
függõség okozta kapcsolati zavarokról, a szenvedély-
betegekkel szemben alkalmazható motivációs techni-
kákról és a társfüggõségrõl is. 

KONFERENCIA ÉS JÁTÉK
A Polgárosodó Nagykanizsa a XIX. század végén címmel

megrendezésre került konferencia kapcsán játékot hir-
dettek lapunkban a szervezõk. A legjobb választ bekül-
dõk közül sorsolással választották ki a három nyertes ne-
vét, akiknek Cserti Tibor önkormányzati képviselõ, a Vá-
rosvédõ Egyesület elnöke adta át az értékes jutalmat. A
nyertesek: Wolf Judit, akinek édesanyja vette át a jutal-
mat, Nádai Antalné és Móricz István Béla.
VÁGYAK ÉS KÉNYSZEREK

Turcsányi Antal festõmûvész „Vágyak és kényszerek”
címû kiállítását prof. Dr. S. Nagy Katalin intézmény-
igazgató, tanszékvezetõ egyetemi tanár, a Kanizsa Fel-
sõoktatásáért Alapítvány elnöke, a HÍD Dunántúli Vi-
zuális Egyesület elnöke nyitotta meg március 29-én az
egyetem galériájában. A megjelentek mûvészettörté-
neti órával felérõ kiállítás megnyitón vehettek részt. A
mûvészettörténész, mûvészetszociológus S. Nagy Ka-
talin elmondta, olyan kortárs mûvészeket mutat be az
intézményben, akik sokféle módon válaszolnak a mû-
vészet által feltett kérdésekre: Hogyha Turcsányi An-
tal képeit nézzük, nem azt a kérdést kell feltenni, hogy
mit akar ábrázolni, hanem hogyan hat rám, mit érzek,
amikor a kép elõtt állok, milyen érzelmeket mozgat
meg bennem. Festményein tücskök, bogarak, nõk, em-
beri testek, arcok, metamorfózisban, a képen belüli
átalakulásban változtatják meg a formájukat alakju-

kat, amit a színekkel is hangsúlyoz. A kiállítás, melyet
Lehota János mûvészettörténész rendezett, április
23-ig tekinthetõ meg.

SIKERES VOLT
A nagykanizsai Tavaszi Mûvészeti Fesztivál egyik leg-
sikeresebb rendezvénye a regionális foltvarró kiállí-
tás. Az elmúlt hetekben  4000 látogató tekintette meg
a látványos, nívós bemutatót. Papp Ferenc igazgató a
HSMK ajándékcsomagjával köszöntötte a 4000-dik
látogatót, Németh Istvánné tanárnõt, sormási lakost.

A MAGYAR NÉP SZOBRÁSZATA II.
Helyünk az országban és a világban címû mûvelõdés-
történeti elõadássorozat rendezvényén Szelestei László
néprajzkutató vetítettképes elõadásának második ré-
szét hallgathatták meg a magyar nép szobrászatáról az
érdeklõdõk. Õrségi hangulat megidézésével kezdte a
késõ estébe nyúló elõadását a néprajzkutató. A bemu-
tatott kerámiafigurák és faragások jól érzékeltették Za-
la megye gazdag és sokszínû népmûvészetét, a pásztor-
faragás, pásztormûvészet emlékeit. Az elõadássorozat
következõ vendége Bartis Ferenc író lesz április 13-án,
18.30 órakor a Halis István Városi Könyvtárban.

március 28.

március 29.
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LOVRENCSICS LAJOS EMLÉKÉRE
Lovrencsics Lajos emlékére várostörténeti konferen-
ciát szervezett a polgármesteri hivatal. A konferencia
elején a neves városvédõ özvegyét Cserti Tibor, a
VVE elnöke köszöntötte.
VASEMBEREK KUPÁJA

A Városi Diákönkormányzat minden évben ilyenkor
rendezi meg a Vasember Kupát. A 24 órás versenyen
a város középiskolás diákjai képtelenebbnél képtele-
nebb feladatok során dönthetik el, ki a legény a gáton. 

TAVASZI KONCERT 
A Nagykanizsai Ifjúsági Vonószenekar hagyományos
tavaszi koncertjét tartotta a Honvéd Kaszinó Tükör-
termében, melyen felléptek a zenekar szólistái. Ké-
szülnek a Keszthelyi Helikonra, a gimnazisták nagy
mûvészeti versenyére. Összeállításukból a kanizsai
közönségnek is bemutattak két darabot. A több, mint
10 éve alakult zenekar fõként komoly zenét játszik, de
néha más mûfajokban is kirándulást tesznek.

NO PROBLEM KONCERT
A Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma 2005

nyarán kiírt egy PANKKK pályázatot, melynek célja
egyrészt az amatõr könnyûzenekarok felkarolása, az if-
júsági klubélet fellendítése volt. A HSMK erre a célra
nyert 450 ezer forintot, melyhez az önrészt hozzátéve
lehetõség nyílt arra, hogy 2005 októberétõl 2006 júli-
us végéig mintegy 15, többségében helyi együttes fellép-
jen az intézmény szervezésében. A tehetségek felkaro-
lását, fellépési lehetõséghez jutását mutatja, hogy mû-
soruk 50 százalékát saját szerzeményeikbõl kell kivá-
lasztaniuk – mondta el Szakács Gábor mûvelõdésszer-
vezõ. Április 1-jén a nagykanizsai No Problem együt-
tesnek tapsolt a közönség a ház kamaratermében.

FESZTIVÁL PLUSZ
Újabb rendezvénnyel bõvült a nagykanizsai Tavaszi
Mûvészeti Fesztivál programja. Az intézményben mû-
ködõ Kamera ‘67 filmklub jelentõs szakmai sikert ért
el Elhagyott árnyék – tájleltár címû filmjével. A Ma-
gyar Független Filmszövetség Dunántúli Szemléjén I.
díjat nyert alkotást a kanizsai közönség április 3-án te-
kinthette meg a HSMK-ban. A filmvetítés elõtt Papp
Ferenc, a HSMK igazgatója és Litter Nándor polgár-
mester gratulált a három alkotónak, Gerócs László-
nak, Kotnyek Istvánnak és Kalász Józsefnek.

GYERMEKEK ÉS FELNÕTTEK
Egy helyszínen, két kiállítást nyitott meg Kalamár
Márta, a Bolyai János Általános Iskola igazgatója. A
HSMK Ifjúsági Galériájában április 25-ig tekinthetõ
meg a Bolyai iskola tanulóinak képzõmûvészeti tárla-
ta és április 13-ig látható a HSMK mûvészeti tanfo-
lyamának kiállítása. Kiállítók: Dani Zoltánné tanfo-
lyamvezetõ, Jakopaneczné N. Tímea, Héjja Anna,
Kiss Edit, Koószné Hajdú Klára, Pásztor Györgyné,
Pénzes Lászlóné és Szabó Lászlóné. A bolyais tanu-

lókat felkészítõ tanárok: Dani Zoltánné, Majorosné
Németh Ildikó, Paszternákné Nagy Ágnes és Zárainé
Nagy Márta.
WEIMÁRBÓL A KASZINÓBA
A tavaly Weimárban és Coburgban megrendezett kö-
zös Nemzetközi Biennálén szerepelt tûzzománc képe-
it állította ki Járási Ildikó iparmûvész a Honvéd Ka-
szinó galériájában. A két õszi meghívásos kiállításon
38-40 ország mûvésze állított ki 600-700 e techniká-
val készült képet. Az iparmûvész mostani szakmai si-
kerét megelõzte egy 1987-ben Coburgban kapott díj.
Az alkotások nem meséket, mondákat elevenítenek
fel, hanem  gondolatokat, érzéseket közvetítenek. A
tárlat április 21-ig tekinthetõ meg.

KÖSZÖNET 
Litter Nándor polgármester az önkormányzat és a vá-
ros lakói nevében köszöntötte a Kóka János gazdasá-
gi és közlekedési miniszter által Baross Gábor-díjjal
kitüntetett Benkõ Jánost, a MÁV Zrt. Gépészeti Üz-
letág-, Vontatás-, Szolgáltatási Telep mozdonyvezetõ-
jét. A szakember a hivatalos indoklás szerint három
évtizedes lelkiismeretes, balesetmentes munkájának
elismeréseként vehette át a rangos elismerést. 

március 31.
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MUSICAL, OPERETT VARÁZS
Kovács Kálmán informatikai és hírközlési miniszternek
köszönhetõen élvezhette a Kodály Zoltán Mûvelõdési
Ház közönsége a szigetszentmiklósi Sziget Színház elõ-
adását. A miniszter és Kámánné Szép Terézia, a mûve-
lõdési ház igazgatójának bevezetõ szavai után a Pintér
Tibor színmûvész által vezetett társulat híres musical-
ek, operettek betétdalait, valamint a néhány dalt a köny-
nyûzene világából adott elõ. A több mint egy órás a mû-
sor iránt érdeklõdõk megtöltötték a nézõteret.
VENDÉG JÓKAI ANNA 
Cseresnyés Péter, a Fidesz-MPSZ országgyûlési kép-
viselõje vendége volt a miklósfai Mindenki Házában
Jókai Anna, Kossuth-díjas író. Az írónõ leszögezte:
meggyõzõdése, hogy a legjobb politika sem lehet ered-
ményes, ha nincs mögötte spirituális tartalom, ha
nem áll az élén olyan ember, akinek meggyõzõdése,
hogy a nemzet, az egyes ember nem céltalanul sodró-
dik az útján, hanem valamiféle vezérlõerõ irányítja.
Az írónõ hangsúlyozta az írástudók felelõsségét is.
MEGA VÁROS NAPJA
Az idei Város Napja tervezett programjairól számol-
tak be a szervezõk a Halis István Városi Könyvtárban.
Ferencz József, a Régi-Jó Hagyományteremtõ és -
õrzõ Egyesület elnöke azt mondta: április 21-22-én az
utóbbi idõk legnagyobb Város Napjára kerül sor. Meg-
tartva a régi elemeket, újabb programokat is beemel-
tek a kínálatba. Teljesen új lesz például a gumikere-
kes kisvonat, amely a város utcáit rója, megmutatva
az érdeklõdõknek Nagykanizsa nevezetességeit. Két
színpadon zajlanak majd a produkciók, az Erzsébet
téren két nap alatt húsz zenekar mûsora lesz látható.
Burján Emese megjegyezte: különleges látványossá-
got kínál a motoros felvonulás, illetve a kaszkadõr-be-
mutató. Az újjáalakult kanizsai modellezõk is szom-
baton mutatják meg magukat elõször a nagy nyilvá-
nosság elõtt. Czupi Gyula kijelentette: évek óta most
elõször érzi úgy, hogy az étkezéssel kapcsolatos prog-
ramok valóban céltudatos szervezõk, Ceglédi Attila és
Kóbor Béla kezébe kerültek. Várhatóan elsõsorban
népi étkek kerülnek terítékre. Nem maradhat el a gó-
lyalábazás sem, bár annyi különbség lesz az elõzõ
évekhez képest, hogy a versenyzõknek korhû század-
fordulós jelmezekben kell megméretni magukat – eze-
ket a nevezõk rendelkezésére bocsátják. Akadnak „ve-
télytársai” is a gólyalábasoknak: a különleges, szök-
delésre kifejezetten alkalmas lábbelit, a kangoo-t, il-

letve az azzal végezhetõ gyakorlatokat mutatja be egy
csoport. Büki Erzsébet a Generációk utcájának prog-
ramjairól számolt be. Tavaly 72 család vetélkedett, s
a szponzoroknak köszönhetõen 25 családot jutalmaz-
ni is tudtak. Farkas Tibor arról számolt be, hogy
zsonglõrök bemutatója is várja majd az érdeklõdõket.
Ferencz József hozzátette: az eddigieknél igényesebben
szeretnék lebonyolítani az étkeztetést, így mázas cse-
répedényekbõl lehet majd falatozni, amiket aztán haza
lehet vinni – szuvenírként.

ZORÁN-KONCERT
A Tavaszi Mûvészeti Fesztivál programjaként, nem egé-
szen másfél év után ismét találkozhatott a kanizsai kö-
zönség Zoránnal a HSMK színpadán. A 2006-os tava-
szi turné elsõ szakaszában a megszokott nyolctagú ze-
nekar kísérte Zoránt, aki a nagy sikerû slágerek mellett

mûsorra tûzött ritkábban hallható dalokat is. A jó han-
gulatú hangverseny végén Papp Ferenc intézményigaz-
gató és Litter Nándor polgármester gratulált kitünteté-
se alkalmából az immár Kossuth-díjas mûvésznek.
TAVASZ EURÓPÁBAN
A Tavasz Európában 2006. program egy nagyszabású
kezdeményezés annak érdekében, hogy elõremozdítsák
a dialógust, a diskurzust és a demokráciát az európai
iskolákban. A programban minden uniós és csatlako-
zásra váró ország iskolái részt vehetnek, hazánkban az
oktatási minisztérium és a Sulinet Programiroda szer-
vezte az eseményeket, amelynek célja, hogy a diákok a
lehetõ legtöbb információval rendelkezzenek az unióról
és megértsék, fontos hangot adni a véleményüknek –
tudtuk meg Blasszauerné Bácskai Erzsébettõl, a
Rozgonyi iskola mûvelõdésszervezõjétõl. Három nagy-
kanizsai iskolában rendeztek a múlt héten Tavasz Na-
pot: a BLG-ban, a Hevesi Általános Iskolába és a
Rozgonyi úti Általános Iskolában.

SZÍNES-SZÉP VILÁG
A Thúry SZKI D épületi galériájában nyílt meg a múlt
héten Keszei Márta, nyugdíjas dekoratõr kiállítása. A
tárlatot, az egykori kolléga színes-szép ceruza rajzait,
különleges technikával készített munkáit Maros Sán-
dor, a Kanizsa TV ügyvezetõje ajánlotta a megjelen-
tek figyelmébe. 

A FOGLALKOZTATÁSI LEHETÕSÉGEKRÕL
Göndör István országgyûlési képviselõ  sajtótájékoztató-
ján a foglalkoztatási helyzettel foglalkozott. Elmondta:
a gazdaságilag aktívak száma több mint 4200 fõvel nö-
vekedett a megyében. Innen megvan a magyarázat arra,
hogy valóban nõ a foglalkoztatottak száma is, de a mun-
kanélküliek száma is. Ma már törvény van arra, hogy az
a pályakezdõ fiatal, aki kiváltja a Startkártyát és ezzel

Hímestojás-kiállítás nyílt a Hevesi Sándor Mûvelõ-
dési Központ aulájában. „Az én hobbim” sorozat
újabb részeként összeállított különleges tárlaton
csaknem négyszázhúsz díszes tojást tekinthetett
meg a nagyérdemû. A Balogh Zsuzsanna, Békési
Józsefné, Baloghné Békési Beáta, valamint Miszlai
Jánosné alkotásait bemutató kiállítást Pulai
Lászlóné népi iparmûvész nyitotta meg. Elmondta:
a tojás a termékenység, az újjászületés jelképe, az
élettelenbõl az életbe való átmenetet jelképezi. Ba-
logh Zsuzsanna tempera és körömlakk segítségével
készíti szebbnél-szebb tojásait, a gyûjteményében
egy emu-, és egy strucctojás is látható – természe-
tesen díszes motívumokba öltöztetve. A tárlaton
különleges, patchwork-technikával készített alkotá-
sok is láthatóak voltak.

április 5.
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megy el egy munkáltatóhoz, akkor a bérébõl 100 ezer
forintig mindössze 18,5 százalék járulékot kell fizetni.
Kétéves szerzõdést kell kötni a munkáltatónak, ez idõ
alatt a fiatal a kellõ gyakorlatot megszerezheti. Az 50
éven felüli munkanélküliek esetében, aki igazolni tudja,
hogy három hónapnál hosszabb ideje munkanélküli, és
õt valaki alkalmazásba veszi, a munkáltatónak nem kell
megfizetnie utána  a tb járulékot és a munkaadói járulé-
kot. A lakossági fórumokon azt  tapasztalta, hogy még
nem ismerik az emberek ezt a lehetõséget. Saját maguk-
nak kell aktívnak lenni ezen a területen, és fel kell keres-
ni a munkaügyi hivatalt. Az új szakképzés megszerzésé-
ben megint a munkát keresõ embernek kell megtenni az
elsõ lépést. Ha valaki a meglévõ szakmája mellé újat
szerez vagy a jelenlegi 8 általános tanulmányai után sze-
rez egy szakmát, ennek terheit utófinanszírozással átvál-
lalja az állami költségvetés. 
ARANY JÁNOS:TOLDI

A Tavaszi Mûvészeti Fesztivál programsorozataként két
elõadásban mutatta be a budapesti Nevesincs Színház
Arany János,Toldi címû mûvét. Az elbeszélõ költeményt
Jékely Zoltán játékának felhasználásával Rencz Antal
alkalmazta színpadra. Zenéjét Kocsár Miklós szerezte.
Az eredeti elbeszélõ költeményt egy-egy Arany-vers beil-
lesztésével és Jékely Zoltán átírásából kölcsönzött ka-
landos-komikus epizódokkal színesítették. 

SIKEREK AZ INFORMATIKÁBAN
eMagyarország Szakmai Napra került sor a Hevesi
Sándor Mûvelõdési Központban. Az Informatikai és
Hírközlési Minisztérium „Új alapokon a közösség, új
alapokon a közélet” alcímet viselõ rendezvénye bemu-
tatta az elmúlt évek társadalmi változásainak pozitív
hatásait. Elsõként Litter Nándor polgármester emlé-

keztetett arra: amikor az új kormány 2002-ben meg-
alakult, célként fogalmazta meg az informatika fej-
lesztését. A polgármester szerint e cél megvalósítása
sikerrel járt. Kovács Kálmán informatikai és hírközlé-
si miniszter többek közt arról számolt be, a 2002-es
596-tal szemben ma már 2530 településen van szé-
lessávú internet. Hazánkban ma már kilencszáz tele-
pülésen mûködik integrált közigazgatási informatikai
rendszer. Kovács Kálmán kijelentette: a rendszer ki-
használtságát, az e-közigazgatás erõsödését a digitális
aláírás bevezetése segítheti csak. A nap folyamán szó
esett még egy új hivatásról, a digitális népmûvelõrõl,
azaz az IT-mentorról, a közösségi internetpontokról,
továbbá az internet és a foglalkoztatáspolitika kapcso-
latáról.
ÁLLJON A NYILVÁNOSSÁG ELÉ!
„Hetek óta szeretnék megtudni a nagykanizsaiak,
hogy Göndör István képviselõ mit gondol a szocialis-
ta párttag és egyben önkormányzati intézmény vezetõ-
helyettes ügyleteirõl” – mondta Fertig István és
Bizzer András a Fidelitas sajtótájékoztatóján. Bizzer
András kijelentette: véleményük szerint teljes joggal
várják el a nagykanizsaiak Göndör Istvántól azt, hogy
álljon ki ebben az ügyben a nyilvánosság elé. 
DEZSÕ FERENC: VERSES VISSZATEKINTÉS

A Kiskastélyban mutatták be Dezsõ Ferenc elsõ ver-
seskötetét, amely az „Utam” címet viseli. A költõ a
Zalai Hírlapban jelentette meg elõször mûveit, s la-
punk is évek óta közvetíti az Olvasók felé Dezsõ Fe-
renc alkotásait. A most megjelent gyûjtemény címe ta-
láló, az egyes alkotások ugyanis – mint megannyi
gyöngyszem – végigkísérik írójuk életét. Egy állhata-
tos életpálya bontakozik ki az Olvasó elõtt, amelyben
felsejlik az örökké vívódó, az élet minden kis rezdülé-
sére szinte szeizmikus érzékenységgel reagáló író em-
ber alakja. Az esten Lengyák István és Tóthné Hege-
dûs Erzsébet tolmácsolta a költeményeket. A
Lichtenwaller Zoltán grafikáival díszített kötetrõl
Lehota János beszélgetett Dezsõ Ferenccel.
GÖNCZ KINGA VILLÁMLÁTOGATÁSA 
Nagykanizsára látogatott Dr. Göncz Kinga ifjúsági,
családügyi, szociális és esélyegyenlõségi miniszter. A
miniszter asszony megtekintette a városban mûködõ
szociális intézményeket, köztük a Vöröskereszt új Su-
gár utcai központját is. A politikus méltatta a város-
vezetés szociálpolitikáját, s példaértékûnek nevezte,

ahogy az önkormányzat civil szervezetekre bíz egyes
szociális feladatokat. 
SZÍNES VILÁGOM
Színes világom címmel nyílt kiállítás a Kodály Zoltán
Mûvelõdési Házban, ahol Némethné Pecsics Katalin
vaxfestményeit, Gláserné Pecsics Mária fazekas-
munkáit és Tõzsér Erzsébet szobrait rendezték egy
eklektikus tárlattá a szervezõk. A kiállított tárgyakat
Sajni József ajánlotta a jelenlévõk figyelmébe, és egy-
ben be is mutatta a közönség számára még talán ke-
véssé ismert alkotókat. 
TÁJKÉPEK 
A Dr. Mezõ Ferenc Gimnázium galériájában nyílt meg
Brém Veronika képzõmûvész Tájképek címû kiállítá-
sa. Az alkotót Babati Csaba a mûvészeti iskola taná-
ra mutatta be a nagyközönségnek. A mûsorban közre-
mûködtek az iskola diákjai. A tárlat április 30-áig te-
kinthetõ meg iskolanapokon.
EDVIN MARTON BOLYGÓJÁN

Edvin Marton koncertjén a hegedûvirtuóz Virtuoso cí-
mû lemezének anyagával ismerkedett meg a közönség.
Gyermekkorát felidézve elmondta, hogy nem mehetett
játszani a barátaival, mert hegedülni kellett tanulni,
ezért elhatározta, õ lesz a legjobb hegedûs a világon.
Vágya teljesült, 12 évvel késõbb Montrealban nyerte
meg a világversenyt. A koncerten vendégként fellépett
Kovács Kálmán miniszter családja is, akik a Tavaszi
szél, vizet áraszt címû magyar népdalt adták elõ elsõ-
ként, természetesen az Edvin Marton bolygóról. 

VÉLETLEN TÖREDÉKEK
A Tavaszi Mûvészeti Fesztivál keretében „Véletlen tö-
redékek” címmel nyílt meg a Hevesi Sándor Mûvelõ-
dési Központban a Nagykanizsáról elszármazott Feny-
ves Márk vizuális mûvész különleges kiállítása. Már a
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megnyitó sem volt hétköznapi: a mûvész egyik kollégá-
ja, Pálos István felsõtestét festette be, miközben egy-
kori tanára, Ambrus Márta keramikusmûvész mutatta
be a hallgatóságnak Fenyves Márkot, akit nemcsak a
tánc, a mozgás érdekel, hanem festményeket, grafiká-
kat is készít. Persze, ezekben is a mozgást, a pillanat
dinamizmusát, az erõt igyekszik megragadni és ábrá-
zolni a maga örökkévalóságában. Grafikai munkái kö-
zött meseillusztrációk, arculattervek, jelmez- és lát-
ványtervek is láthatók. A HSMK-ban április 20-ig te-
kinthetõ meg a rendkívül érdekes tárlat.

85 ÉVESEK AZ IKREK
Közel félszáz rokona, gyermeke, unokája és dédunoká-
ja köszöntötte április hetedikén a kiskanizsai Móricz
Zsigmond Mûvelõdési Házban a nyolcvanöt éves Mátés
Katalint, Gerencsér Pálnét és nõvérüket, a nyolcvanhét
éves Godinek Péternét. Az ünnepelteket a Zalagyöngye
Táncegyüttes tagjai mûsorral örvendeztették meg. 

VÁROSMARKETING – NEM ELMÉLETBEN
A Kreatív Klub rendezvényén  „Városmarketing – nem
elméletben” címmel, Tóth Tihamér nagykanizsai szár-
mazású marketing szakember tartott elõadást. Mint azt
Wilheim Gábor, a klub elnöke, az est moderátora el-
mondta, szeretnének hagyományt teremteni a hasonló
rendezvényeknek, meghívnak és megkérdeznek a város-
ból elszármazott mûvészeket, mûszaki tudományokban
dolgozókat, hogyan tudnák tudásukat, tapasztalatukat
a város érdekében hasznosítani. Az elõadó azzal kezd-
te prezentációját, hogy szereti ezt a várost, szeretne itt
élni, de jelenleg nincs rá lehetõsége. A beszélgetés so-
rán elhangzott, sok jó dolog történt az elmúlt 10 évben
a városban, akár elégedettek is lehetnénk, de a városla-
kók belsõ kommunikációja mégis negatív. Az utcán azt
lehet hallani, itt nem történik semmi. Olyan dolgokat
kellene kitalálni – hangsúlyozta a marketinges szakem-

ber – amiben egyediek vagyunk. Ha nem találjuk ki, mi
lesz a „termékünk”, nem tudunk stratégiát alkotni.
Hozzátette azt is, bármilyen jó ötletünk van, ha nincs
mögötte széles társadalmi támogatottság, nem fognak
valóra válni céljaink. Ne csak a politikára várjunk, na-
gyon sok tennivalónk van nekünk is. Tapasztalatból
tudja, nagyon sokan tennének városunkért, és azt java-
solta, hozzanak létre Szeretem Kanizsát címmel egy
akciócsoportot, melynek az lenne a feladata, hogy ösz-
szejövetelein megvizsgálja a lakosság igényeit és az öt-
letek alapján kialakítana egy stratégiát.
KULTURÁLIS BEMUTATÓ

A Bolyai János Általános Iskola hagyományos, kulturális
bemutatóját rendezte meg. A mûsorban közel 350 diák
szerepelt különbözõ mûsorszámokkal. Az esemény a
szülõk nagy érdeklõdése mellett zajlott, a HSMK szín-
háztermében még a lépcsõkön is ültek.

TAVASZI HANGVERSENY – A KÖNYVTÁRBAN

Immár negyedik alkalommal került sor a Nagykanizsai If-
júsági Fúvószenekar Tavaszi hangversenyére. A komo-
lyabb hangvételû szerzeményeket felvonultató zenei se-
regszemlét a Halis István Városi Könyvtár elõcsarnoká-
ban rendezték meg, amely elsõ alkalommal adott otthont

ilyen produkciónak – mint elhangzott, Czupi Gyula igaz-
gató reményei szerint nem utoljára. A hangversenyen sze-
repelt az utánpótlás fúvószenekar és a Te-Réz kvintett is.  
ADOMÁNYGYÛJTÉS KANIZSÁN

Magyarországi adománygyûjtõ körútja egyik állomá-
saként városunkban járt a romániai Déván árva gyer-
mekekrõl gondoskodó Böjte Csaba ferences szerze-
tes, aki elõbb a református gyülekezeti házban beszél-
getett a megjelent érdeklõdõkkel, majd a Felsõvárosi
Templomban és a kiskanizsai Sarlós Boldogasszony
Templomban celebrált misét. Csaba testvér az általa
alapított Dévai Szent Ferenc Alapítvány számára gyûj-
tött adományokat, amely Romániában tizenkét ott-
honban hétszáz árva gyermeknek biztosít otthont és
meleg ételt, további hétszáznak pedig napközi ottho-
nos ellátást. A karitatív szervezet naponta ezernégy-
száz gyermek étkezését teszi lehetõvé. Dr. Varga Im-
re, aki a ferences testvér nagykanizsai látogatását a
Civil Klub munkatársaival közösen koordinálta,  ér-
deklõdésünkre elmondta: eredményes volt a szomba-
ti gyûjtés, hat kisteherautó telt meg adománnyal. 

AKCIÓ A SZÉKELY KERTBEN
A Hevesi iskola tanulói  24 darab fát ültettek el a Székely
kertben. Litter Nándor polgármester megköszönte, hogy
csatlakozott az iskola az önkormányzat által elindított,
1000 fát ültessünk Nagykanizsán programhoz. Sósné
Kutasi Margit igazgatónõ megígérte, az iskola 24 osztálya
védnökséget vállal a fák felett, óvják, gondozzák a
lakótelep közepén lévõ szép zöld területet az önkor-
mányzat, a Kaán Károly Környezetvédelmi Egyesület, a
Park Kft., a Floreat Alapítvány közremûködésével. Ezzel
a momentummal – Sólyomvári György kertészmérnök
tervei alapján – folytatódott a Székely kert építése.
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Zala megye 02. számú egyéni választó-
kerületében összesen 48.251 választó-
polgárt vettek névjegyzékbe az április
9-iki elsõ fordulóra. A szavazáson sza-
vazóként megjelent 32.404 fõ, ami
67,16 százaléknak felel meg. Szava-
záskor 32.385 szavazólap került az ur-
nákba. 152 szavazat bizonyult érvény-
telennek (0,47 százalék), 32.233 volt
érvényes (99,47 százalék). Vitatott
szavazólapot nem találtak. 
A voksoláson összesen 160.101 érvé-
nyes szavazat érkezett a pártlistákra.
Zala megye 5 listás mandátumot oszt-
hat ki, hármat a  FIDESZ-KDNP, ket-
tõt  az MSZP listájáról. 

www.valasztas.hu

A Zala megyei 2. számú Országgyûlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság 2006. április 10-én meg-
állapította a 2006. évi országgyûlési képviselõválasztás 1. fordulójának Zala megyei 02. számú egyéni válasz-
tókerületi eredményét.
A jelöltekre leadott érvényes szavazatok száma: 32.233 db

Jelölt neve Jelölõ szervezet(ek) Kapott érvényes szavazatok száma, %
Cseresnyés Péter FIDESZ – Magyar Polgári Szövetség

KERESZTÉNYDEMOKRATA  NÉPPÁRT 12.915 40,07 %
Göndör István MAGYAR  SZOCIALISTA  PÁRT 14.789 45,88 %
Kisgyura János AndrásMAGYAR  DEMOKRATA  FÓRUM 1.258 3,90 %
Koller László István KERESZTÉNYDEMOKRATAPÁRT –- 

KERESZTÉNYSZOCIÁLIS  CENTRUM ÖSSZEFOGÁS 68 0,21%
Kovács Kálmán SZABAD  DEMOKRATÁK  SZÖVETSÉGE –-

A  MAGYAR  LIBERÁLIS  PÁRT 2.341 7,26 %
Sütõ János Zoltán MCF  ROMA  ÖSSZEFOGÁS  PÁRT 81 0,25 %
Zakó László MIÉP – Jobbik a Harmadik Út 781 2,42 %

A Zala megyei 02. számú egyéni választókerületben a választás I. fordulójában a választópolgárok több, mint fe-
le (67,16%) szavazott (a választási forduló érvényes volt), de egy jelölt sem kapta meg az érvényes szavazatok-
nak több mint felét (eredménytelen választási forduló), így a választókerületben második fordulót kell tartani.

A második választási fordulóban
a) azok a jelöltek indulhatnak, akik az elsõ fordulóban az érvényes szavazatoknak legalább tizenöt százalékát
megkapták; ha nincs legalább három ilyen jelölt, akkor az elsõ fordulóban a legtöbb szavazatot elért három je-
lölt; ha a jelöltek közül bármelyikük idõközben visszalép, helyébe másik jelölt nem léphet;
b) képviselõ az a jelölt lesz, aki a legtöbb érvényes szavazatot kapta, feltéve, hogy a szavazáson a választóke-
rület választópolgárainak több mint az egynegyede szavazott.
Az országgyûlési képviselõk választásáról szóló 1989. évi XXXIV. törvény alapján a választások második for-
dulóján a következõ jelöltek indulhatnak:

Cseresnyés Péter FIDESZ - Magyar Polgári Szövetség, KERESZTÉNYDEMOKRATA  NÉPPÁRT
Göndör István MAGYAR  SZOCIALISTA  PÁRT
Kovács Kálmán SZABAD  DEMOKRATÁK  SZÖVETSÉGE  – A  MAGYAR  LIBERÁLIS  PÁRT

Országgyûlési EEgyéni VVálasztókerületi VVálasztási IIroda

ÁPRILIS 23.: MÁSODIK FORDULÓ KANIZSÁN

SZÁMOKBAN

Egy héten át tartó programokkal köszöntötte a
közeledõ tavaszt a Rozgonyi Óvoda. A múlt héten
hétfõn Balogh Zoltán mûvész-tanár képeibõl nyílt
tárlat az intézményben, amelynek kiállítás meg-
nyitóját az intézmény nagycsoportosainak színes
mûsora tett kedvessé. Az alkotót Lengyák István
mutatta be, aki arról mesélt miként vált festõvé az
egykori tanár, hogyan születtek mûvei, és miként
alkot ma is. A program kedden Tavaszoló címmel
bemutatott mûsorral folytatódott, amelyben zene-
tanárok mûködtek közre, majd szerdán a Rogonyi
úti Általános Iskola kisdiákjai adtak zenés, néptán-
cos, verses mûsort az óvodában. 
A csütörtöki nap kézmûveskedéssel folytatódott, a
szülõk bevonásával, óvónénik és dadusok segít-
ségével a közelgõ ünnep örömére készíthettek
különbözõ ajándéktárgyakat a kicsik. Volt, aki
tojást festett, vagy gyönggyel, papírral díszítette
azt, mások textillel  vonták be a termékenység szim-
bólumát. A gyerekek egy része gyúrt és formázott,
mások papírokból készítettek nyuszikat és díszeket. 
Az ünnepi hét pénteken zárt, s ebben a programban
a táncé volt a fõszerep. Az egybegyûlt vendégek
néptáncban és a modern táncokban egyaránt
gyönyörködhettek. 

Kovács Kálmán, a Szabad Demokraták Szövetsége or-
szággyûlési képviselõjelöltje Röst János, a kanizsai váro-
si szervezet alelnöke, Litter Nándor polgármester, vala-
mint Göndör István szocialista országgyûlési képviselõje-
lölt jelenlétében bejelentette, hogy visszalép Göndör
István javára a választások második fordulójára. Dönté-
sét azzal indokolta, hogy véleménye szerint az SZDSZ-t
erre kötelezi a választók április 9-én kinyilvánított akara-
ta, mely alapján a szavazók nagyobb része támogatja az
MSZP-SZDSZ koalíció további tevékenységét. A nagy-
kanizsaihoz hasonló jelölt visszaléptetés egyébként még
58 helyen történik szerte az országban. Göndör István
megköszönte Kovács Kálmán és a szabad demokraták
gesztusát, végül azt is hozzátette: örül annak, hogy nem
két-, hanem négypárti lesz az új országgyûlés.

KOVÁCS KÁLMÁN 
VISSZALÉP
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Bár az Attila Óvodában mindennap az
egészséges életmód jegyében telik el, a
múlt hét kiemelkedik a többi közül: a
felnõtt munkatársaknak konferenciát
szerveztek, a gyerekeknek pedig rajzpá-
lyázatot hirdettek. A Víz Világnapjához
kapcsolódóan elõkerült Flupi, a repülõ

hal is, aki azért különleges, mert nem-
csak úszni, hanem repülni is tud – per-
sze, csak akkor, ha nem szennyezett a
víz és a levegõ.

– Óvodánk egy oktatócsomagot kapott
tesztelésre a Környezetvédelmi és Vízügyi
Minisztériumtól – mondta lapunknak Ko-

vács Jánosné, az óvoda vezetõje. – Flupi
egy kedves báb, akinek tiszta levegõre és
vízre van szüksége. A halacska történetét
örömmel fogadták a gyermekek. Az óvónõ-
ink a csomagban található videofilmmel,
színes könyvvel, akváriummal illetve a bár-
melyik családban hozzáférhetõ segéd-

anyagokkal, például folyékony
szappannal modellezik a víz-
szennyezést a gyerekeknek, akik-
nek el kell dönteni, hogy az adott
vízben Flupi tud-e úszni, vagy
nem. 

Novath Katalin óvónõ, a
program koordinátora megerõsí-
ti, hogy a csomag tesztelése so-
rán pozitív tapasztalatokat sze-
reztek, a gyerekek örömmel hall-

gatták Flupi történeteit. A héten indult egy,
az egészséges életmódhoz kapcsolódó
rajzpályázat is, amelyrõl Vizsy Lászlóné
óvónõ, programkoordinátor elmondta: a
több tucat rajz közül hármat küldenek az
Egészséges Óvodákért Nemzeti Hálózat
által meghirdetett pályázatra.

Zalaegerszeg adott otthont a megyei
közlekedési versenynek, ahol nagykani-
zsai siker született, hiszen a rozgonyis
Páli Márk elsõ helyen végzett, s ezzel be-
jutott a szombathelyi országos döntõbe. 

– Hogyan lettél versenyzõ?
– Még az év elején egy tesztet kellett

az iskolában kitölteni. A teszt jól sike-
rült, így aztán Ildi néni elkezdett foglal-
kozni velem, és felkészített a megyei ver-
senyre. Ez abból állt, hogy amikor csak
engedte az idõnk, tesztlapokat töltöttünk
ki, aztán átbeszéltük, ha volt benne hiba
– mondja Márk.

– Milyen volt a megyei verseny?
– Ott is tesztlapot kellett kitölteni.

Egészen könnyû kérdések voltak, például
arra voltak kíváncsiak, hogy körforga-
lomban biciklivel folyamatosan ki kell-e
rakni a kezünket, vagy hogy közlekedhe-
tek-e biciklivel gyalogos úton.  

– Mi lesz az országos versenyen?
– Ott az elméleti kérdések mellett

már lesz gyakorlati verseny is.

– Miért fontos szerinted, hogy ismer-
jük a közlekedés szabályait?

– Azért, hogy megelõzhessük a bal-
eseteket. Fontos tudni, kinek mikor van
elsõbbsége, mert különben esélye sincs a
balesetmentes közlekedésre.

– Mióta tanulod a szabályokat, más-
ként közlekedsz?

– Igen, figyelek a táblákra és vigyá-
zok arra, hogy szabályosan közleked-
jek. Most már tudom, mikor, kinek van
elsõbbsége és eszerint megyek át az
úton. Régen mindig az autóknak ad-
tam elsõbbséget. 

D.É.

FLUPI, A REPÜLÕ HAL ORSZÁGOS DÖNTÕBEN

Autóalkatrészekbõl készült, napenergiával mûködõ gyümölcsaszaló-berendezésük-
kel elsõ helyezést értek el a közelmúltban a Cserháti Sándor Mûszaki Szakképzõ
Iskola diákjai a Szoláris Iskolák Fóruma címû projekt nemzetközi versenyén.

A Szoláris Iskolák – Európai Fenntartható Energia Oktatási Fórum címû versenyt
az Európai Napenergia Társaság 16 ország 6-18 éves diákjainak hirdette meg, a
tanulóktól a megújuló energiákkal, a hatékony energiafelhasználással és az energia-
takarékossággal kapcsolatos mûvészeti alkotásokat, prezentációkat, vagy épp kész
berendezéseket vártak. A versenyre a Cserháti Sándor Mûszaki Szakképzõ Iskola
diákjai is neveztek – mint utóbb kiderült, nem hiába.
– Még a 2004-2005-ös tanévben Bödéné Németh Margit tanárnõ vezetésével ne-

veztek be diákjaink – Pölcz Ottó, Sinkovics Márk, Fenyvesi Péter, Faggyas Ferenc,
Orsós Xavér, Fülöp Krisztián, Fehér László, Lucz Tamás és Gergely Szilárd – a
nemzetközi megmérettetésre, amelynek
magyarországi fordulójában saját terve-
zésû és készítésû, a napenergiát haszno-
sító gyümölcsaszaló szárítójukkal kiér-
demelték a zsûri elsõ díját – mondta la-
punknak Johanidesz István, az iskola
igazgatója. – Jutalmul egy napkollekto-r-
okkal ellátott mérõtáskát kaptak, amel-
lyel jelenleg is a napenergia hasznosulá-
sával kapcsolatos méréseket végeznek.
Az itthoni megmérettetésen elért ered-
ménnyel jogot szereztek arra is, hogy

részt vegyenek a Berlinben megrendezett nemzetközi versenyen, amelyen szintén
elsõ helyezést értek el. Az ünnepélyes eredményhirdetés és díjátadás június végén
lesz Glasgow-ban, az EuroSun 2006. Konferencián, amelyen a gyerekek közül ket-
ten vesznek részt – büszkélkedett az igazgató.
Közben megérkeztek a gyerekek is, s elõkerült a táska mélyérõl a speciális aszaló-
berendezés, aminek rendkívül ötletes a mûködési mechanizmusa. Mindenképpen a
srácok kreativitását dicséri, hogy felismerve a lehetõséget, autóalkatrészekbõl ké-
szítették el az egyszerûségében is nagyszerû berendezést.  
– Az autóbuszok fûtõmotorjait burkoló, fekete színû, a napsugarakat elnyelõ rá-
csos doboz alkotja az aszaló házát, amibe sûrû lyukú fémhálóból hajtogattunk tál-
cákat, amelyekre az aszalásra váró gyümölcs és zöldség kerül – mutatta be az asza-
lót a csapat „szóvivõje”, Sinkovics Márk. – A berendezéshez kapcsolódik egy rö-
vid, húsz-huszonöt centiméteres gégecsõ is, amelynek végén egy számítógépekben

használatos processzorhûtõ-ventilátor
van, ami tulajdonképpen az aszaló szellõ-
zését biztosítja, hogy a benne lévõ gyü-
mölcsök ne penészedjenek meg. Egyéb-
ként nem ez az elsõ aszalónk, korábban
már csináltunk egyet egy számítógép táp-
egységének a burkolatából. 
A gyerekek azt tervezik, hogy a kicsi be-
rendezést elkészítik nagyban is. Úgy tud-
juk: már jelentkezett befektetõ is az asza-
ló gyártásához!

Horváth AAttila

HOGYAN LESZ GYÜMÖLCSASZALÓ AZ AUTÓALKATRÉSZBÕL?
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Gazdaság
Nemrégiben sor a
„Természetvédelmi
tábor horvát-magyar
iskolásoknak a nagy-
kanizsai Csónakázó-
tónál”, Interreg III.A
által támogatott pro-
jekt szerzõdésének
aláírására – igaz, a
horvát partnerek nél-
kül, ugyanis a dele-
gáció vezetõje, a

csáktornyai partner oktatatási intézmény igazgatója megbetegedett. Az aláírási ce-
remónián Litter Nándor polgármester elmondta: régóta dédelgetett álmukat váltják
valóra az Interreg III.A pályázati forrás révén, mert a projektbe bevont Csónakázó-
tavi ifjúsági tábor rossz állapotú épületei megújulhatnak. 
Palángi Krisztina, a Pályázatíró Iroda vezetõje ismertette a projekt részleteit. A
program célja, hogy az önkormányzat a két partnerével, a Péterfy Sándor Általá-
nos Iskolával és a csáktornyai iskolával természetvédelmi táborokat szervezzen a
gyermekkorosztály környezettudatos nevelése érdekében. A nemzetközi nyári tábor
200 gyermeknek kínál alternatívát a nyári szünetre; a táborozók fele Nagykanizsá-
ról, a másik fele pedig Horvátországból érkezik majd a Csónakázó-tóhoz. A projekt
összes költsége közel 45,6 millió forint, amelynek öt százaléka saját forrás, míg a
támogatás mértéke 95 százalékos. A pályázat elõkészítõ szakaszában az alapokig
lebontják az épületeket, majd újjáépítik azokat, kialakítják a vizesblokkokat. Az
épületeket felszerelik az oktató-nevelõ munkához szükséges eszközökkel. A korsze-
rû felszereltségnek köszönhetõen lehet majd mikroszkópos vizsgálatokat végezni,
festeni, agyagozni, bábozni, akadályversenyeket, sorversenyeket rendezni, valamint
a gyerekek hang- és filmfelvételeket is tanulmányozhatnak.

Horváth AAttila 

TERMÉSZETVÉDELMI TÁBOR

Az önkormányzat megbízásából a Principális és Felsõ Zalamenti Vízi társulat meg-
kezdte Kiskanizsán a csapadékvíz elvezetõ árokrendszer tisztítását és a meder kot-
rását a Varasdi út 7. szám alatti ingatlantól induló árokszakaszon a Jadai árokig.
A munkálatok várhatóan két hétig tartanak. Felvételünkön a Vízmû berendezése
látható munka közben a Varasdi úton.

Zalában egyedülálló módon szarvasgomba-termesztõ tanfo-
lyam indulhat Nagykanizsán. Tóth László falugazdász el-
mondta: bár még javában tart a szervezés, már most óriási
az érdeklõdés. Nem véletlenül: a szarvasgomba értéke vetek-
szik az aranyéval. 
– Hallottuk, hogy az Elsõ Magyar Szarvasgombász Egyesü-
let a fõvárosban szervezett már ilyen tanfolyamokat – mond-
ta lapunknak Tóth László. – Mivel úgy gondoljuk, hogy a
szarvasgomba termesztése dél-Zalában komoly sikerekkel ke-
csegtethet, ezért megkerestük az egyesület elnökét, dr.
Bratek Zoltánt, hogy tartsanak a mi megyénkben is a gomba-
faj termesztésével kapcsolatos stúdiumokat. Az egyesület ve-
võ volt az ötletünkre. Szervezzük a tanfolyamokat, amelyek-
re még április 30-ig lehet jelentkezni. Alap- és középfokú
szintû képzéseket indítunk, a helyszín a Cserháti Sándor Mû-
szaki Szakképzõ Iskola és Kollégium lesz. A képzés során a
gazdák megismerkednek a gazdanövény felépítésével, életta-
nával, a szarvasgomba környezeti igényeivel, az ültetvény ke-
zelésével, a gomba értékesítésével, feldolgozásával, a gaszt-
ronómiai felhasználással. A szarvasgomba-termesztés nagy
jövõ elõtt áll Zalában, mert a talaj- és az éghajlati adottságok
kiválóan megfelelnek. 2007-ben várhatóan uniós forrásokból

nagy lendületet kap az erdõsítés, hiszen sok az üres, parla-
gon lévõ terület. A szarvasgomba pedig köztudottan az erdõk
mélyén tenyészik.
A hazai szarvasgomba-kutatás egyébként világhírû, az elmúlt
századokban a szarvasgomba gyûjtése az ország számos pont-
ján folyt. Az ültetvényes termesztés sokáig nem terjedt el, ám
napjainkban egyre több törekvés hat ebbe az irányba. A szar-
vasgomba igazi különlegesség, bár leginkább csak az ínyencek
eledele volt. Elsõ történeti említése 1540. körülre datálódik,
amelyben a Trencsén megyei bíró elrendelte egy szarvasgom-
batermõ bükkös õrzését. Az Osztrák-Magyar Monarchia ide-
jében tonnaszámra szállították a bécsi piacokra a magyar
szarvasgombát. A szocializmus évtizedeiben hanyatlásnak in-
dult a gasztronómia, s vele együtt a szarvasgomba termeszté-
se is. Ismét csak a rendszerváltás után indult gyarapodásnak
a hobbiból gyûjtõ szarvasgombászok száma. Az elmúlt évti-
zedben megindult a hazai termõhelyek feltérképezése is. A
gombát fel lehet használni sültekhez, levesekhez, salátákhoz,
halakhoz. Ma már mintegy ötven hazai étterem kínál szarvas-
gombás menüt, igaz, ezek nem tartoznak az olcsó ételek kö-
zé, hiszen a gomba ára vetekszik az aranyéval. 

Horváth AAttila

SZARVASGOMBA DÉL-ZALÁBAN?

KASZINÓ-SORS
A Kincstári Vagyonigazgatóság levélben
értesítette városunk polgármesterét,
hogy kormányhatározati döntéssel isko-
la bõvítés, tanterem kialakítás céljából
térítésmentesen átadják az Ady u. 31.
szám alatti ingatlant. Ugyancsak ingyen
kerül a város birtokába a volt Thury
laktanya melletti szennyvízátemelõ 648
négyzetméteres területe, valamint a
Honvéd Kaszinó teljes ingatlana.  

Az Utazás kiállítás keretében zajlott
a Gasztrorandevú elnevezésû hideg-
konyhai és cukrászati kiállítás és
verseny, amelyen kiváló kanizsai
eredmények születtek. Ebben a ver-
senyben bárki kipróbálhatja magát,
akiben van bátorság, állítják a részt-
vevõk. Borda Attila egyéniben indult
a zalakarosi MenDan színeiben és
bronzérmet kapott négyszemélyes
vegetáriánus táljával és ötfogásos
menüsorával. A Kanizsa és Környé-
ke Gasztronómiai Egyesület másik
szakácsa, Varró János kategóriájá-
ban ezüstérmet szerzett. A versen-
gés harmadik kanizsai résztvevõje a
Marlin cukrászat egyik tulajdonosa,
Sinkovics Tamásné Müller Katalin
volt, aki díszmunkájával és artiszti-
kában egy-egy bronzérmet kapott. 

ÍZMESTEREK

OLAJOS FILM
Jövõre tervezik annak a dokumentum
filmnek a bemutatóját, amelyet 2002
õszén Ukrajnában forgattak Olaj,olaj,
olaj címmel. Az Olajos Szeniorok
Hagyományápoló Köre tagjai részle-
teket láthattak a filmbõl, illetve kér-
déseket tehettek fel az orenburgi ma-
gyar vállalkozással összefüggésben
Placskó Józsefnek, aki maga is részt
vett a kinti munkafolyamatokban és
az irányításban. 
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AKCIÓ! EGYES PREMIER DVD-K AKCIÓ! EGYES PREMIER DVD-K 
NAPI KÖLCSÖNZÉSE 300 FT!NAPI KÖLCSÖNZÉSE 300 FT!

Videóvarázs Videotéka
Nagykanizsa, Terv u. 6.

Nyitva minden nap: 9-21 óráig

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

Nyitva:
minden nnap 99-221-iig

Állapotfelmérésre
jelentkezni: 

(30) 9364-095

CSANÁDI MÁRIA
TERMÉSZETGYÓGYÁSZ

2006. ÁPRILIS 21-ÉN
(PÉNTEKEN) 18.30 ÓRAKOR

tart elõadást a Halis István
Városi Könyvtárban

Egy biorezonancián alapuló számító-
gépes programról, amely teljeskörû
képet nyújt a szervezet állapotáról, al-
lergiákról és azok kiváltó okairól is.

A belépés díjtalan!

Mikro-,, kkis- éés kközépvállalkozásokMikro-,, kkis- éés kközépvállalkozások
FIGYELEM!FIGYELEM!

Az ÖÖnkormányzat rrövidesen vvállalkozói hhitelek 
kamattámogatását hhirdeti mmeg 33 éév iidõtartamra, 

maximum 55%-iig.

KKéérrjjüükk,, ffiiggyyeelljjee aa hheellyyii mmééddiiáátt!!

Tájékoztatjuk Nagykanizsa város lakosságát, hogy a Saubermacher-Pannónia
Hulladékgyûjtõ Kft. 2006. április 17-én (Húsvét hétfõn) a hulladékszállítási
program szerint végzi tevékenységét, azaz lesz szemétszállítás. Kérjük a lakos-
ságot, hogy az ünnepre való tekintettel reggel 7 óráig helyezzék ki hulladékgyûj-
tõ edényeiket.

VIA KANIZSA KHT

A Kanizsa és Környéke Gasztronómi-
ai Egyesület nagyrendezvényeinek so-
rában legutóbb a zsidó konyha ismert
és kevésbé ismert ételeibe nyújtott
bepillantást. 
– Már tavaly õsszel, amikor az egye-
sület programját összeállítottuk, terv-
be vettük, hogy több programunk kö-
zött egy zsidó vacsoraestet is összeál-
lítunk, annak érdekében, hogy ezt a
kevésbé ismert konyhát, illetve ételeit
népszerûsítsük. Elképzeléseink meg-
valósításához segítséget kértünk a
nagykanizsai Zsidó Hitközségtõl is.
Csak a receptek származnak a zsidó
konyha repertoárjából, szó sincs kó-
ser alapanyagok használatáról vagy
kóser elkészítési módokról. Inkább az
ízvilágot kívántuk ilyen módon nép-
szerûsíteni,  a mai modern konyha fõ-
zési módszereivel elkészíteni az étele-
ket, hiszen vendégeink számára ez

volt az elsõdleges –
mondja Prikryl Jó-
zsef, az egyesület el-
nöke.
– Milyen ételek ké-
szültek?
– Az elõétel halko-
csonya volt barchesz
kaláccsal, majd kap-
ros gerslilevest szol-
gáltunk fel macesz-

gombóccal, ezt követte a sokak szá-
mára ismerõs, kimondottan zsidó
étel, a töltött libanyak, majd fok-
hagymás tûzdelt marhasült került az
asztalra csicseriborsóval és burgo-
nyalángossal, végül répatorta és
flódni zárta a menüsort. 
– Milyen italokat szolgáltak fel?
– Ezúttal egy keszthelyi borkereskedõ
ajánlotta az italokat,  minden ételhez
mást.
– Mennyiben sikerült emléket állítani
a zsidó hagyományoknak?
– Amiben a hagyományokat õrizni kí-
vántuk az a terítés, a gyertya és a
gyertyatartó színe, a menükártya for-
mája, színei. A tálalásnál viszont a mi
elképzeléseinken volt a hangsúly. A
program során az ételek többségérõl
ismertetõ, egy-egy történet hangzott
el, ebben segített bennünket a hitköz-
ség tagjai is. (dé)

ZSIDÓ ÉTKEK

A Nagykanizsai Cukorbetegek Egyesülete április 28-án (pénteken) 15.30-kor, a
kórház tanácstermében tartja klubfoglalkozását, amelyen diétás, gyógyhatású
készítményekrõl és a diétás fõzési technikáról lesz szó. 

Nagykanizsai Cukorbetegek Egyesülete

Gazdaságfejlesztõ KKht.

Tisztelettel
megköszönöm

minden kanizsai 
polgárnak 

a 
2006. április  9-i

szavazáson 
nyújtott 

támogatását

Cseresnyés Péter
a FIDESZ Magyar 

Polgári szövetség és a  
Kereszténydemokrata 
Néppárt országgyûlési

képviselõjelöltje

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

Április 220. 115 óóra
„Tíz pperc aalatt aa FFöld kkörül”
Prospektusok és katalógusok –
Gelencsér Gábor gyûjteményének
kiállítása  a Föld napja alkalmából
Megtekinthetõ: április 28-áig

Április 220. 118 óóra
Tavaszi zzsongás –– SSolymos TTóni éés
barátai – koncert a HSMK elõtti téren,
rossz idõ esetén a színházteremben. 

Belépõdíj: nincs
Április 221. 118 óóra
A puccheimi képzõ- és 
iparmûvészet tárlata. 
Megtekinthetõ: május 4-éig

Április 228. 119 óóra
Rock kklub –– TTeurgia eegyüttes
Elõzenekar: Self Destruction
PANKKK program.
Belépõdíj: nincs

Fizetett politikai hirdetés
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Fa EEde
ÖNIRONIKUS SSZONETTEK

1.
Nincs érdemes tárgy. Gyûlölne-imádna,
s fonák unalmát halmozza a szellem:

szenzációkkal rég dugultra teltem.
Mi vagyok? – Szöveg és konzum kukája!
Jégcsapként lóg a humor is. (Didergek,

míg ezt körmölöm). S úgy gyötör a nátha:
fáznom kell, kályha mellett, nagykabátban,

míg rossz hír nyaggat s gépzaj döf fülembe. –-
Már gyáva lettem kieszelni jobbat,

bár szellemem tán kész egy fordulatra?
Nézzem, ahogy az órák araszolnak? –

Lám: a Zweigeltnek sincs vigasz-zamatja!
A szonett részeg: bor itatta át,

de mámortalan kint-bent a világ…

2.
Csak játsszam kényszer-szerepem?

Friss maskarában, a régit? –
Nem, Li Taj-po holdja nevet,

s a csehó úgy idefénylik,
hogy ellenállni nem lehet!

S lábam röpít: „lázban égni”. –
Mit ész és zseb tilt, azt teszem:

iszom, bömbölök éjfélig
dalt, trágár viccet. – S míg szalad

a perc, nem kérdem magamat:
egybe cseng agyam két fele,
kríziskor kínja nem kísér? -

„Szabad a perc” – Bár addig él,
míg torkig merülök bele!…

Csere AAndrea
Mi aa vvers?

Hogy mi a vers?
Én nem tudom.
Csak kóstolom, tapogatom.
Mélybõl törõ Gondolat,
érzés, szavak, indulat.
Néha Rím, és néha más.
Gyönyörteli kínlódás.
Összegyúrva születés,
álmodás és ébredés.
Vad vágyak és éjszakák.
Gyûrött papír: szóvirág.
Késztetés, mely egyre ûz.
Belsõ béke, égi Tûz.

Dezsõ FFerenc
Utazás

Utazunk.
Fut velünk a vonat.

Az árnyék úgy tapad ránk,
mint sûrû alkonyat.

Átsuhan testünkön a szaladó világ,
arcunkba éles élével 

jól belevág.
Szomorún s ujjongva szökik elõlünk

a táj,
olyan, mint akinek
minden tagja fáj,

belénk lopakodik a csend
s az alkony,

míg fülemmel
a végsõ kiáltást

hallom.

Erdõs AAttila
Mikor sszép vvolt

Magamban újra átírom életem,
hol véle együtt jártunk
életünk tavaszán,
ahol szívünk fürdõzött igaz
szerelemben, s megosztottuk
életünk gyönyör-italát.

Mikor szép volt álmodozva élni, 
s hinni a szóban, holnapban
és szerelemben...
Ahonnan kezdetét vette a közös 
szándék: – és féltve átkaroltam 
boldog, ifjú kedvesem.

Sabján FFerenc:
Kezdetek óóta

Belénk szorult
A világ...

Ha már kilépni
Nem tudott, 

Bennünk forog. 
Velünk foltozza
Önfeledt magát.

Egymásból nem eshet(t)ünk ki,
Így vagyunk foglyai magunk(nak). 

Az ember dicséri
A saját lovát – 

Megannyi rossz jelen... 
Egyre többeket

Orru(n)knál fogva vezet.
Parttalan célokért keresztjét viszi,

Esendõk közül
Az Elesett.

De jó fölnézni 
a CSILLAGOKRA olykor;
Mondhatni: kezdetek óta – 

Jel-mmutatóikkal
Nem veszíthetek...

Gáspár AAndrás
Szeress! 

hogy' locsoghat sajgó szerelemrõl ajkad
és bánatról melyet halálosnak érzel,
ki meg nem alkottad eldobható múltad
vagy ha igen, akkor markolod két kézzel
s veszteni nem bírod

ha lesz erõd hagyni lelki s földi kincsed
mit a múlt életed szép évei hoztak,
jövõd tudta nélkül vállalod a nincset
s neved a szívembe – törölve a rosszat –
vésõvel beírod

akkor mondd, hogy szeretsz úgy megint és újra,
hogy már soha többé nem nézel a múltba
és szívem lesz sírod

Bakonyi ZZsóka
Késik aa ggalamb éés aaz oolajág

Bölcsõdalt penget a
lombok ujján a szél.

Asztalát teríti
a tóparton a tavasz.

Ring a selymes zöld határ,
mint ringó csónak,

míg a boldog
szerelmespárra vár.

Tavasz van.

A távolban kútmélyi-morajlás 
üli meg a csendet.

Az égen bárányfelhõk sûrûsödnek.

Töredezik a festõi táj.

A parton dervistáncot jár
egy nagy fehér madár.

A fûszálak közt mint csillogó üvegcserepek,
ég felé nõnek a sûrûsödõ vízcseppek.

Késik a galamb és az olajág.

Járási IIldikó kképei
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Dr. Horváth György önkormányzati képviselõ a 2. számú választókerület polgárait
várja fogadóóráján 2006. április 19-én szerdán 17.30 és 19 óra között a
Zeneiskolában (Sugár u. 18.).

KÉPVISELÕI FOGADÓÓRA

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyûlése a 96/2006. (III. 28.) számú határoza-
tával megállapította, hogy Kelemen Z. Pál önkormányzati képviselõ a közgyûlés
munkájában 2005. március 01-tõl, vagyis több mint egy éven át nem vett részt,
ezért képviselõi megbízatása 2006. március 1-én megszûnt.
A Helyi Választási Bizottság a 2006. április 03-án megtartott ülésén megvizsgál-
ta a nagykanizsai 6. számú egyéni választókerületben idõközi önkormányzati
választás kitûzésének jogszabályi feltételeit. Az 1/2006.(IV. 03.) HVB számú
határozatával a Helyi Választási Bizottság rámutatott, hogy a nagykanizsai 6. számú
önkormányzati egyéni választókerületben idõközi önkormányzati választás
kitûzésének jogszabályi akadályai vannak, tekintettel a választási eljárásról szóló
1997. évi C. törvény 4.§. (1) bekezdésében, valamint a 115.§. (1) bekezdésében
meghatározott határidõkre, ezért a nagykanizsai 6. számú egyéni választókerületben
idõközi önkormányzati választást nem tûz ki. 
„4. § (1) A választást legkésõbb 72 nappal a szavazás napja elõtt kell kitûzni. A
választást úgy kell kitûzni, hogy a szavazás napja ne essen nemzeti ünnepre vagy
a Munka Törvénykönyve szerinti munkaszüneti napra, illetve az azokat megelõzõ
vagy követõ napra.”
„115. § (1) (…) Nem lehet idõközi választást tartani az általános önkormányzati
választások évében április 1-je és az általános választás napja között. Az idõközi
választásra az általános választás szabályait kell alkalmazni."
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyûlésének létszáma az õszi önkormányzati
választásokig 27 fõ.

MEGSZÛNÕ MEGBÍZATÁS

Tájékoztatjuk a családokat, hogy a rendszeres gyermekvédelmi támogatás 2005.
december 31-i megszûnését követõen a támogatáshoz kapcsolódó kedvezményekre
(térítési díj kedvezmény, tankönyvtámogatás, egyszeri támogatás) 2006. június 30-
ig jogosultak. 2006. július 1. napjától csak abban az esetben vehetik igénybe eze-
ket a juttatásokat, ha igénylik a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményt, amelyre
a jogosultságot a jegyzõ állapítja meg szociális rászorultság alapján.
Kérjük a korábban gyermekvédelmi támogatásokra jogosult családokat, hogy a
rendszeres gyermekvédelmi kedvezményt MIELÕBB, de legkésõbb 2006. június
30-ig igényeljék meg. További információ kérhetõ a Polgármesteri Hivatal Szociá-
lis Osztályáb (Eötvös tér 16.) .

GYERMEKVÉDELMI KEDVEZMÉNY

Felhívjuk minden általános és középiskolás figyelmét, hogy a 2006. június 16-17-
én megrendezésre kerülõ Thúry György Históriás Napok alkalmából pályázatot hir-
detünk az alábbi kategóriákban: 1. Rajzpályázat általános és középiskolások számá-
ra.Téma: Thúry György és kora. 2. Vármakett-építõ verseny általános és középis-
kolások számára. Idõszak: középkor ; anyaga, mérete szabadon választható. 3. Tör-
ténelmi esszépályázat középiskolások számára. Téma: Thúry György és kora.
Nevezni a pályamûvek beküldésével május 7-ig lehet a Thúry György Szakképzõ Is-
kolában (Nagykanizsa, Kisfaludy u. 2.). Továbbá várjuk a fiatal tehetségek jelentke-
zését virág- és krónikás-énekmondó kategóriában. Nevezni dalokkal vagy a vitézi köl-
tészet (pl. Balassi, Zrínyi) verseivel lehet május 22-ig az iskolai szabadidõ-szervezõk-
nél vagy a Farkas Ferenc Zene- és Aranymetszés Mûvészeti Iskola titkárságán.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

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 
– A bokan_peter@nagykanizsa.hu, vargaeva@nagykanizsa.hu,
bodzai_tiborne@nagykanizsa.hu, fehervolgyiszabolcs@nagykanizsa.hu, ter-
mecz_marianna@nagykanizsa.hu e-mail címen.
A törvény vonatkozó részei megtalálhatók a www.nagykanizsa.hu honlapon. 

KÖZÉRDEKÛ PANASZ 

ÚTFELÚJÍTÁSI MUNKÁLATOK
Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a Magyar utca – Kalmár utca körforgalmi
csomópont burkolatépítési munkái 2006. március 20-án kezdõdtek és várhatóan
április 21-ig tartanak. A kivitelezés idõszakában részleges és teljes útlezárásra,
forgalomkorlátozásra lehet számítani. Az esetleges kellemetlenségek miatt szíves
türelmüket és megértésüket kérjük.

Polgármesteri Hivatal

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata 2006. április 25-én Dán Nemze-
ti Napot szervez. Ez alkalomból a Polgármesteri Hivatal rajzpályázatot hirdet ál-
talános iskolások részére. Téma: Kedvenc Andersen mesém.
Pályázni A/3-as méretû, tetszõleges technikával készült képpel lehet, a hátoldalon
kérjük feltüntetni a kép címét, a készítõ nevét, életkorát és elérhetõségét. Minden
pályázó csak egy pályázatot nyújthat be. A pályázatok beadási határideje 2006. áp-
rilis 20. 12 óra, helye: Polgármesteri Kabinet, Erzsébet tér 7. II. em. 12.)
Bõvebb információ a 93/500-709-es telefonszámon kérhetõ.

RAJZPÁLYÁZAT

Bodzai Tibor és Bodzai Tiborné Fityeház, Kossuth út 49. szám alatti lako-
sok vagyunk.

Kétéves gyermekünk, Bodzai Zsombor többórás életmentõ érmûtéte alatt
súlyos egészségkárosodást szenvedett. Gyógykezelésére, gyógyítására jelenleg
csak külföldi országban van lehetõség, melyre elõre láthatólag április köze-
pén, május elején kerülhet sor. A kezelés költsége várhatóan 4 millió forint
körüli összeg.

Családunk ezt az összeget képtelen elõteremteni. Feleségem GYES-en van,
én karbantartóként dolgozom. Beteg gyermekünk mellett neveljük középiskolás
lányunkat is. 

Kérünk mindenkit, akinek anyagi lehetõsége megengedi, segítsen abban, hogy
súlyosan egészségkárosodott gyermekünk a gyógyu-lásra lehetõséget kapjon és
emberhez méltó életet élhessen.

Amennyiben segíteni szeretnének, úgy adományaikat a Budapest Banknál ve-
zetett 10104985-68125400-01000005 számú számlaszámra szíveskedjenek
átutalni.

Minden kis összeget hálásan fogadunk

Köszönettel: Bodzai Tibor és Bodzai Tiborné szülõk

Segítsenek!
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KANIZSA TV MÛSORA
Április 14 – Április 20.

ÁPRILIS 14. PÉNTEK 
06:30 Krónika 06:53 K'arc - kulturá-
lis magazin 07:19 Jelkép - református
07:30 Krónika 07:42 Jövõ 7 - Büfé,
Jövõ 7 - Vívás 08:08 Adjuk magunkat
08:19 Krónika 17:00 Hálózat tv
17:30 Dombország 18:00 Krónika
18:14 Mese 18:18 Jelkép - katolikus
19:00 Krónika 19:14 Nyugati régió
19:40 Adjuk magunkat 19:50 Króni-
ka 20:01 K'arc - kulturális magazin
20:30 Hálózat TV 

ÁPRILIS 15. SZOMBAT 
06:30 Krónika 06:53 Nyugati régió
07:19 Jelkép - katolikus 07:30 Kró-
nika 07:42 K'arc - kulturális maga-
zin 08:08 Adjuk magunkat 08:19
Krónika 08:30 Hálózat TV 17:00
Hálózat TV 18:00 Természetfilm
18.30 Adjuk magunkat 18.40 TV
mozi 20.14 Természetfilm 20:30
Hálózat TV 

ÁPRILIS 16. VASÁRNAP
06:30 TV mozi 08.00 Természetfilm
08:20 Jelkép - Krisztus Szeretete Egy-
ház 08.30 Hálózat 17:00 Hálózat TV
18:00 Természetfilm 18:30 Adjuk ma-
gunkat 18:40 Tv mozi 20:25 Sajt - vá-
logatás 20:30 Hálózat TV

ÁPRILIS 17. HÉTFÕ
06:30 Ereszd el a szakállamat
06:50 Adjuk magunkat 07:00 A tar-
soly és õseink titkai - dokumentum
film 17:00 Hálózat TV 18:00 Nyu-
gati régió 19:00 TV mozi: Rölli a

kobold - finn gyerekfilm 20:30 Há-
lózat TV

ÁPRILIS 18. KEDD 
06:30 Nyugati régió 07:00 TV mozi:
Rölli a kobold - finn gyerekfilm
17:00 Hálózat TV  18:00 Krónika
18:13 Mese 18.18 Jelkép - katolikus
18:28 Hírösszefoglaló 19:00 Króni-
ka 19:13 Házban ház körül - a vidék
magazinja 19:41 Adjuk magunkat
19:50 Krónika 20:01 Jövõ 7 20:14
Jövõ 7 20:30 Hálózat TV

ÁPRILIS 19. SZERDA 
06:30 Krónika 06:52 Házban ház kö-
rül 07:19 Jelkép - katolikus 07:30 Kró-
nika 07:42 Jövõ 7 07:55 Jövõ 7 08:10
Adjuk magunkat 08:20 Krónika 17:00
Hálózat TV 18:00 Krónika 18:14 Me-
se 18.17 Jelkép - evangélikus 18:27
Hírösszefoglaló 19:00 Krónika 19:14
Jövõ 7  19:27 Jövõ 7 19:40 Adjuk ma-
gunkat 19:50 Krónika 20:00 Házban
ház körül 20:30 Hálózat TV 

ÁPRILIS 20. CSÜTÖRTÖK 
06:30 Krónika 06:53 Jövõ 7 07:06
Jövõ 7 07:19 Jelkép - evangélikus
07:30 Krónika 07:42 Házban ház kö-
rül 08:08 Adjuk magunkat 08:19
Krónika 17:00 Hálózat TV 18:00
Krónika 18:14 Mese 18:18 Jelkép -
református 18:28 Hírösszefoglaló
19:00 Krónika 19:14 K'arc - kulturá-
lis magazin 19:40 Adjuk magunkat
19:50 Krónika 20:00 Jövõ 7 20:15
Jövõ 7 20:30 Hálózat TV

Felhívjuk valamennyi szervezet, és magánszemély figyelmét, hogy Nagykanizsa
köztereinek szépítése érdekében Teleki László államtitkárral és Göndör István
országgyûlési képviselõvel közösen faültetési akciót hirdetünk. A város területén
már kivágott vagy kivágásra kerülõ fák pótlására, illetve új zöldövezetek kialakítása
céljából felajánlásokat várunk. Az akcióban hozzávetõlegesen darabonként 1000-
3000 Ft-ig terjedõ bekerülési összegre lehet számítani, méret, kiszerelés és fafaj
függvényében, mely összeg tartalmazza a kiegészítõ anyagokat (humusz, tõzeg, trá-
gya, védõkaró) is. További szakmai kérdésekben a Via Kanizsa Kht.-nél
(Nagykanizsa, Zrínyi M. u. 35., tel.: 537-650) lehet érdeklõdni.

ÜLTESSÜNK 1000 FÁT!

Az Auto-Kanizsa Kft. immár negyedik alkalommal, az idén is meghirdette pályáza-
tát a város középiskolásai számára. A Centrálban megtartott sajtótájékoztatón a
pályázat kiírói és támogatói együtt emlékeztek az elmúlt három évre, a pályázatok-
ra, a sikeres külföldi kirándulásokra. 
– Milyen okból szólítják meg idõrõl idõre a fiatalokat?
– Az elmúlt három év felsorakoztatott sok olyan pozitív dolgot, amelyekre büszkék
vagyunk, és nem szeretnénk, ha ez nem egy továbbfejlõdõ pályázati rendszer lenne.
A jelenlegi keretek már alkalmasak arra, hogy továbblépjünk, akár nemzetközivé
bõvítsük a közeljövõben a kezdeményezést. Sok témakört felsorakoztatva lehetõsé-
get szeretnénk adni újra és újra a városban élõ fiataloknak, hogy kibontakoztassák
tehetségüket, megcsillanthassák a bennük rejlõ kreativitást – mondja Cserti József,
a pályázatot kiíró vállalkozás ügyvezetõje. 
– Milyen témakörökben várják az idei pályázatokat?
– Ismét tíz, a korábbi évek során megszokott témakörben várjuk a kreatív írásokat.
A pályázatok foglalkozhatnak a környezetvédelemmel, a sporttal, a város történe-
tével vagy akár az Unióval is. Készülhet pályamunka az oktatás, az informatika, a
kultúra a mûvészet tárgykörébõl, lehet a pályamû tudományos munka vagy akár üz-
leti élettel foglalkozó írás is. A pályázatokat május 8-ig lehet beadni, a részletekrõl
az intézményekben tájékozódhatnak a diákok. Iskolánként adunk át díjakat, öt
darab tízezer forintos díjat, két darab húszezer és egy negyvenezer forintos díjat.
Emellett a legjobbak jutalma egy európai utazás lesz, a korábbi évek hagyománya-
ihoz híven. 
Közel háromszáz pályázat érkezett eddig. Nyertes pályázóik mindegyikét igyek-
szenek nyomon követni. Vannak közöttük olyanok, akik máshová is beadták pálya-
munkájukat, s ott is komoly elismeréseket szereztek. Ebbõl is látszik, hogy vannak
itt tehetséges fiatalok és hogy a zsûri is szakavatottan végzi a dolgát. 
– Van olyan kollégánk is, aki pályázóként kezdte, s kicsit a szárnyunk alá véve õt,
mára amolyan mesébe illõ tervezõi állást tölt be az egyik nagy cégnél – zárta gon-
dolatait az ügyvezetõ. 

(-ddé-))

KULTURÁLIS PÁLYÁZAT NEGYEDSZER

A Zsigmondy-Széchenyi Szakképzõ Is-
kola kémia és környezetvédõ munkakö-
zössége rendezte meg a hagyományos
Winkler Lajos Kémiaversenyt, amelyen
harminchárom általános iskolás diák
vett részt. A hetedik és a nyolcadik évfo-
lyamosok számára összeállított felada-
tok különbözõ nehézségi fokúak voltak.
Csõgörné Kenese Mária munkaközös-
ség-vezetõtöl megtudtuk: a hetedik osz-

tályosok között a zalaszentbalázsi Ko-
vács Márk elsõ helyezést ért el, míg a
nyolcadikosok között a nagyrécsei
Kánnár Dániel bizonyult a legjobbnak.
Második helyezést értek el a Hevesi
Sándor Általános Iskola diákjai: Kocsis
Eszter és Csorba Zsuzsa, míg harmadik
lett Hajas Balázs, a Kõrösi Csoma Sán-
dor, illetve Gaál Szabina, a Hevesi Sán-
dor Általános Iskola diákja. 

WINKLER LAJOS KÉMIAVERSENY
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JÁRMÛ

BÉRLET

SZOLGÁLTATÁS

VEGYES

APRÓHIRDETÉS

Küldöttközgyûlését tartotta az NTE 1866 MÁV Rt. egyesülete. Elõször az egy hó-
napja megválasztott egyesületi elnök, Bobay Jenõ beszámolóját hallgatták meg a
küldöttek, majd a szakosztályvezetõk is beszámoltak a tavalyi év során végzett
munkáról. Bobay Jenõ azt mondta: az elmúlt egy hónap arra volt elég, hogy meg-
ismerkedjen az NTE struktúrájával, körülményeivel. A legutóbbi közgyûlés dönté-
sének megfelelõen ezután minden szakosztályhoz hozzárendelik az elnökség egy
tagját, hogy segítse a szakosztályvezetõ munkáját. Három hónapon belül el kell ké-
szíteniük az elnökség szervezeti és mûködési szabályzatát. Az elkövetkezõ idõszak-
ban nagyobb hangsúlyt kívánnak fektetni a szponzorok felkutatására. A legnagyobb
gondot most a csarnok felújítása jelenti, ami tovább már nem halogatható. Bobay
Jenõ elismeréssel szólt a vívó szakosztály jól karbantartott pályájáról. 
Mester József, a judó szakosztály vezetõje elmondta:
hetvenhét judósuk van, a városban négy iskolában vé-
geznek oktatást. A szülõk több, mint egymillió forinttal
támogatták a szakosztályt, míg az önkormányzat 1,3
millió forinttal járult hozzá a költségekhez.
Deregi László, a kézilabda-szakosztály vezetõje emlékez-
tette a jelenlévõket arra, hogy tavaly október elején vet-
te át a nõi csapatot, így érdemben csak errõl az idõszak-
ról számolhat be. Utalt arra is: tavaly õsszel már olyan
hírek kaptak szárnyra a városban, hogy megszûnik a nõi
kézilabda-sport Nagykanizsán. Most arról tájékoztatta a
küldöttközgyûlésen megjelenteket, hogy a városi sport-
vezetés mára a kiemelt sportágak közé sorolja a nõi ké-
zilabdát. Ennek ellenére a kézisek anyagi helyzete nem

rózsás, nem egy esetben a szereléseket is a szülõk vásárolják meg. A kedvezõtlen ál-
lapot némi javulását várják a tagdíjfizetés bevezetésétõl. A szakosztályvezetõ azt is
javasolta, hogy a közgyûlés határozati javaslattal tegye lehetõvé a szakosztályok szá-
mára az önálló gazdálkodást, ugyanis hosszú távon nem tartható, hogy a szakosz-
tályok vezetõi saját zsebükbõl fizessék a felmerülõ költségeket, például a mérkõzé-
seket vezetõ bírák díját.
Kozma Lajos, a labdarúgók szakosztályvezetõje elmondta: tíz Nagykanizsa kör-
nyéki településrõl járnak hozzájuk futballozni a gyerekek, jelenleg százötven iga-
zolt játékossal rendelkeznek. Felvették a kapcsolatot a város oktatási intézmé-
nyeivel is az utánpótlás biztosítása érdekében. A pénzügyi problémáktól termé-
szetesen e szakosztály sem mentes. 

Mátés József, a sakk szakosztály vezetõje a küldöttköz-
gyûlésen 48 évnyi egyesületi tagság után lemondott ar-
ról, s szakosztály-vezetõi posztjáról is távozott. 
Kiss György, a vívó szakosztály vezetõje is sikeres sport-
tevékenységrõl számolt be. Bejelentette: a szakosztályon
belül megalakult egy új szakág, amely a keresztségben a
„Fõnix” – nevet kapta, tagjai pedig lovagi hagyományõr-
zõk, korhû öltözékkel, páncéllal, láncinggel, karddal. El-
sõ bemutatkozások a Thúry György Históriás Napok al-
kalmával lesz.
Utolsó napirendi pontként döntöttek a küldöttek az egye-
sület névváltoztatásáról is: ettõl kezdve az NTE 1866
MÁV nevet viselik majd. 

Horváth AAttila

ÖNÁLLÓ GAZDÁLKODÁST KÉRNEK A SZAKOSZTÁLYOK

INGATLAN
Nk-áán a belvárosban közel 700 négy-
zetméter telek, rajta bontható családi
házzal eladó! Társasház építésére is al-
kalmas, 40 %-a beépíthetõ! Érd.:
30/227-3294, 30/448-6072 (5759K)
Bacónaki hegyen 900 négyszögöl terü-
leten pince, szõlõ, gyümölcsös eladó.
Tel.: 30/916-1600 (5801K)
Nk-áán, a Múzeum téren egyszobás, 36
m2-es, felújításra szoruló I. emeleti la-
kás (5,5 MFt) eladó. Érd.: 30/365-
1654, hétközben 16 óra után: 93/320-
627 (5851K)
Kendlimajorban 600 négyszögöl terüle-
ten kétszobás, fürdõszobás parasztház
két garázzsal, melléképülettel eladó!
Érd.: 20/519-5305, 30/641-4780
(5802K)
Nagyrécsén 20 éve épült családi ház tu-
lajdonostól eladó. Érd.: 30/813-0000
(5814K)
Homokkomáromi hegyen 300 négy-
szögöl szõlõ pincével, teljes felszerelés-
sel, áron alul, sürgõsen eladó. Érd.:
93-329-496 (5840K)
Csónakázó ttó mögötti belsõ tónál 270 

négyszögöl szántó eladó. Érd.: 30-480-
8824 (5841K)
Mórichelyi hegy elején kis szõlõ, kis
házzal eladó. Érd.: 93-323-737, 20-
371-6065 (5842K)
Galamboki Rigóhegyen 700 négyszögöl
telek házzal, pincével, melléképületek-
kel, szõlõ, gyümölcsössel, teljes felsze-
reléssel eladó. Érd.: 93-320-770,
30/276-3148 (5846K)
Nk-áán Platánsor 9., III. emeleten, 49
m2-es kétszobás + pince, egyedi fûté-
ses, vízórás lakás eladó. Irányár: 6,3
millió Ft. Érd.: 20/961-0821, 30/989-
6887 (5847K)
Elcserélném hahóti családi házamat
nagykanizsaira, önkormányzati is érde-
kel. Érd.: 20/593-7654 (5848K)
Borsfán (letenyei, bázakerettyei termál-
fürdõhöz közel) 90 m2-es, kisebb felújí-
tásra szoruló családi ház közös udvar-
ban, erdõvel, 5 millió Ft irányáron el-
adó. Érd.: 30/9130-043, 18 óra után:
93/329-544. (5852K)

Nk-áán a Nagyváthy utcában 56 m2-es,

II. emeleti, kétszobás, konyha + étke-
zõs, egyedi fûtéses, bútorozott lakás:
35.000 Ft + rezsi, hosszú távra kiadó.
Egy havi kaució szükséges! Érd.:
30/395-1045 (5818K)
Csengery úton kétszobás, egyedi fûté-
ses, bútorozott lakás hosszú távra ki-
adó. Irányár: 35.000 Ft + rezsi. Egy
havi kaució szükséges! Érd.: 30-227-
3294 (5782K)
Nk-áán belvárosi társasházban 3 szobás
lakás, egyedi fûtéses, kiadó. Kaució
szükséges! Érd.: 20/499-7213
(5795K)
Bérelnék Nk-án vagy környékén 100 m2

mûvelt területet konyhakert céljából.
Tel.: 06-30-388-9040 (5849K)

20.000 Ft-ért eladó egy Trabant kom-
bi: 1986-os, mûködõképes, korának
megfelelõ állapotban, lejárt mûszaki-
val. Extrák: tetõcsomagtartó, sportkor-
mány, új gumik és új akkumulátor.
Érd.: 20-3327-927 (5825K)

Fenyõgallyat vásárolok: zöldezüstöt,
lucot, nordmann-t. Érd.: 30/482-4931 

Eladó: Telstar típusú MP3 lejátszó, di-
gitális diktafon és USB drive egyben,
beépített FM rádióval,nyakpánton,
sztereo fejhallgatóval, fekete-ezüst kivi-
telben eladó. Irányár: 7500 Ft. Érd.:
30/9932-534 (5853K)

Ön számára értéktelen vashulladékot,
forgalomból kivont gépjármûvét kész-
pénzért átveszem! Lakókocsik is érde-
kelnek. Ugyanitt használt autóalkatré-
szek eladók. Tel.: 30/641-7375,
30/592-8463 (5485K)
Vállaljuk: új síremlékek készítését, be-
tûvésést, régi sírok tisztítását, felújítá-
sát számlára is. Érd.: Horváth Zoltán,
vállalkozó. Nagykanizsa, Ady Endre u.
65. Tel.: 06-93-333-449, 06-70-511-
7863 (5641K)
Számítástechnikai szaktanácsadás,
hardver-szoftver karbantartás azonnali
kiszálással. Érd.: 30/650-0494
(5761K)
Hitele hházhoz jjön! Jelzálog, személyi
hitelek. Hitelkiváltás, hitelkártyák díj-
mentes ügyintézése. Hívja mobilbanká-
rát bármikor! Tel.: 20/263-9870,
70/773-4546 (5845K)
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ÚJABB BRAVÚR
Nagykanizsai Izzó SE – Alba Regia KSE 39-35 (17-15).  
IZZÓ SE:  Loncariæ V. – Füle Cs. (3), Kiss J. (11),
Musits N. (7/2), Ányos J. (5), Kiss G. (5/1), Pálos G.
(6/1) Csere: Dolezsár R. (kapus), András Zs., Tompek
A. (2), Sasvár Z., Nagy B., Jáger T., Gál R. Edzõ:
Tóth László. 
KISKANIZSAI SÁSKÁK-TESKÁND 0-2 
A kissé szervezetlenül játszó hazaiak ellen
megérdemelten gyõzõtt a Teskánd. Gólszerzõk:
Zsuppán, Szabó S.

ÜLÕRÖPLABDA
A 2006. évi Magyar Ülõröplabda Bajnokság második
fordulója Szombathelyen volt. A Nagykanizsai Moz-
gássérültek Hamburger SE is részt vett a megméret-
tetésen. Eredmények: Sprint SE – Nk  3-0 (16, 24,
20), Nk – Pécs 3-1 (21, 17, 16, 11) Földi József
edzõ a következõ csapatot szerepeltette: Máté Jenõ,
Palicz Zoltán, Balogh Imre, Földi József, Sztuhár
Gábor, Miklós Viktor, Kövesdi Katalin..
ISMÉT AZ ÉLEN
Mihovics Szabina, az NTE 1866 judó versenyzõje
kétnapos nemzetközi meghívásos versenyen járt
Ptujban. Három ország versenyzõi álltak tatamira, ha-

zánkat Szabina képviselte. 90-91-92 összevont kor-
csoportban, 52 kg-ban, 3 gyõztes mérkõzésével az el-
sõ helyen végzett.
ZALA MEGYEI DÖNTÕ
Négy település, hat iskolájának 66 tanulója vett részt
a lábtoll-labda diákolimpia megyei döntõjén gyermek
és serdülõ korcsoportban, csapat és egyéni kategóriá-
ban. A résztvevõk létszáma a múlt évihez képest közel
a duplája volt. Laskiné Spingár Éva tanárnõ szepet-
neki tanítványai a gyermek korcsoport leány és fiú
csapat aranyérmét, míg a Péterfy iskola tanulói a gyer-
mek korcsoport fiú egyéni, serdülõ korcsoport fiú
egyéni és csapat aranyérmét tehették a tarsolyukba. 
PÉCSI GYÕZELEM
Az NB-I/B-s kézilabda bajnokság április 1-jei forduló-
ján a N. Izzó férfi csapata nagyarányú vereséget szen-
vedett Pécs gárdájától. N. Izzó SE – Pécsi KK.27-40
(10-19).  Jv. Kovács, Pauer.

SPORTLÖVÕINK SIKEREI
A zalaegerszegi Tavasz Kupán vettek részt a sportlö-
võk. Eredményeik: Nyílt irányzékú légpuska (20 lövés):
2. Horváth Károly 183 kör, 5. Szobolics János 176
kör. Zárt irányzékú légpuska (40 lövés) serdülõ lány: 1.
Racskó Tímea 319 kör. Légpisztoly férfi (20 lövés): 3.

Sinkovics Róbert 178 kör, 6. Szobolics János 171
kör. Légpisztoly férfi (60 lövés): 3. Sinkovics Róbert
550 kör.
NTE 1866 MÁV – KOMÁROM: 27-38

A MÁV-csarnokban a Komárommal mérte össze tudá-
sát az NTE 1866 MÁV NB-I/B-s nõi kézilabda csapa-
ta. Az elsõ húsz percben kiegyenlített volt a két csapat
teljesítménye, aztán erõsödött a komáromiak játékban
és erõnlétben is megmutatkozó fölénye.
VÍVÓ DIÁKOLIMPIA
Balatonkenesén rendezték a Nõi-Férfi kard diákolim-
piát. Az NTE 1866 eredményei. IV. kcs. nõi kard
egyéni (29 induló): 9. Varga Viviána (Hevesi Ált.Isk.),
10. Mátyás Szabina (Péterfy), 14. Magyar Zsanett
(Hevesi). A Hevesi Iskola csapata (Varga V., Magyar
Zs., Kocsis Eszter) az I. helyen végzett. IV. kcs. férfi
kard egyéni (60 induló): 23. Kancsár Bálint (Piarista),
41. Erdõs Gergely (Batthyány). V. korcsoport nõi
kard egyéni (15 induló): 6. Savanyú Zsófia (Dr. Me-
zõ). V. kcs. férfi kard egyéni (29 induló): 19. Kanyó
Zsombor (Batthyány). VI. kcs.nõi kard egyéni (8-as
döntõ): 3. Mendly Dorottya (Batthyány), 6. Koros
Eszter (Batthyány), 8. Hetyei Anikó (Batthyány). A
Batthyány csapata aranyérmes lett.

SPORTHÍREK

Véget ért a Modern Táncsportok Magyarországi Szövetsége által szervezett Or-
szágos Bajnokság, ahol a Nagykanizsai Honvéd Kaszinó Modern Tánccsoportja
szép eredményeket ért el – tudtuk meg Szécsényiné Kápolnás Edinától, aki Kepe
Mariettával együtt készítette fel a táncosokat.
– Nagy sikerrel zajlott a tatabányai Közmûvelõdés Házában a Modern Táncsportok
2006. évi bajnokságának döntõje, melyen védnökséget vállalt Kiss János, a Magyar
Táncmûvészek Szövetségének elnöke. A neves szakemberekbõl álló zsûri 104 kate-
góriában döntötte el, kik képviselhetik a magyar színeket az IDF Modern Táncsport
VB-jén az olaszországi Riminiben május végén. A dance show, free show, fantasy, ka-
ribi latin show, hip-hop, funky, rocky, disco, disco freestyle, electric és break versenyek
jó hangulatban, folyamatosan zajlottak. A legkisebbektõl (mini korosztály) a felnõtte-
kig négy korcsoport szóló, duo páros, kiscsoportos és formációs versenyszámai szinte
kivétel nélkül rendkívül magas színvonalat tükröztek. A magyar versenyzõk  a legtöbb
kategóriában esélyesként utazhatnak a 17 ország részvételével megrendezendõ, rimini
VB-re. A magyar modern táncsport versenyzõk és látványos versenyszámaik legköze-
lebb a VB-n szerepelnek, hazánkban õsszel a nemzetközi ranglistaversenynek október
végén Bábolna ad majd otthont.
– Milyen eredményekkel dicsekedhetnek a kanizsaiak?

– Szekeres Kinga,
Dienes Dóra, Sáfrán
Evelin, Steiner Bianka,
Lukács Barbara,
Matola Dávid és Ta-
kács Diána: Fantasy
Kiscso-port Junior ka-
tegóriában a Gladiáto-
rok címû versenyszám-
mal és a Disco Dance-
Kiscsoport Junior kate-
góriában is 2. helyezést
értek el. A Dance Show Formáció Junior kategóriában Gerencsér Ramóna,
Gombor Nikolett, Horváth Alida, Horváth Eszter, Horváth Petra, Kálovics Edina,
Kara Anita, Németh Vivien,Takács Alexandra, Takács Diána, Varga Zsófia és Za-
lai Roberta a Maszk címû versenyszámmal a 6. helyezést szerezte meg. A gladiáto-
rok címû versenyszám kvalifikálta magát a IV. Világ és III. Európa Bajnokságra. A
kiutazásunk egyelõre még kérdéses, anyagi támogatás híján. -ddé-

GLADIÁTOROK ÉS MASZKOSOK
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FIGYELEM!FIGYELEM!
Utolsó lehetõség a felvételi 

pluszpontok beszámításához!

A DIALÓG NYELVSTÚDIÓ
NÉMET

ÁLLAMI és EU-s 
bizonyítványt is nyújtó 

NYELVVIZSGÁT SZERVEZ

A VIZSGA  IDÕPONTJA: 
2006. május 13.

JELENTKEZÉS: április 14-ig
SIKERESSÉGI ARÁNY: 91%

30% VIZSGADÍJ VISSZATÉRÍTÉS!
Nagykanizsa, Kinizsi út 2/a.

Tel.: 93 / 326 413 ; 30 / 400 52 53
E-mail: info@dialognk.hu ; Web: www.dialognk.hu

OM reg.sz.: 20-0129-04                                                                         Akkred. sz.: 0584

Csatlakozzon Ön is a gyõztesekhez!
Jöjjön el, szavazzon Göndör Istvánra!

Mondjon IGEN-t 
a fejlesztésekre!

Fizetett politikai hirdetés

Az Orbán – Torgyán kormány
ideje  alatt 1,5 milliárd forint volt a 
támogatás, a pályázati forrás körzetünknek.

A Medgyessy – Gyurcsány kormány idején 
7,4 milliárd forint jutott Nagykanizsának, 
1,3 milliárd forint a térségnek a fejlesztéseinkhez!
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100 ÉVE ÍRTÁK*

* A nagykanizsai Zalai Közlöny címû helyi hetilap 1906. augusztus 18–i cikke a nagykanizsai Halis István Városi Könyvtár digitalizáló mûhelyébõl került ide 
(www.halisnagykanizsa.bibl.hu, www.nagykar.hu).

Ma, 2006 tavaszán, ha szóba kerül a város aranykora,
akkor a 19–20. század fordulójának Nagykanizsájára
gondolunk. Az alábbi cikk szerzõje 1906. augusztus 
18-án a Zalai Közlönyben egy nagyszabású fesztivál

elõtt veszi számba értékeinket. Nem érzékeli aranykor-
nak saját korát. Érdekes ennek kapcsán elgondolkod-
nunk azon, hogy vajon manapság mi észrevesszük-e a
mai Kanizsa értékeit. A 2001 óta a Város Napjára meg-

jelenõ Kanizsai Forduló ebben az esztendõben a vá-
ros hetilapjába „költözött”, hogy a ma értékeit és
lehetõségeit felvillantó írásaink eljussanak minden
kanizsaihoz.

ARANYKOR E AZ ARANYKOR?
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A Város Napját és a Gólyalábas Világ-
játékokat településmarketing szem-
pontok alapján kell megközelíteni. A
marketingben a végcél az, hogy elad-
junk.

Ez azt jelenti, hogy a város egy ter-
mék. A város, mint termék fogyasztói a
lakosság, cégek, turisták, vállalkozá-
sok, cégek, befektetõk, állami döntés-
hozók... 

A rendezvény egy olyan kommuniká-
ciós eszköz, ami jelentõsen növelheti a
fogyasztók vonzódását a várostermék-
hez. Megkönnyíti az azonosulást.

A világ településmarketing koncep-
cióit elemezve jutottunk a következte-
tésre, hogy lehet és szükséges egy nagy,
nemzetközi rendezvény felépítése,
amellyel azonosíthatóvá és megkülön-
böztethetõvé fogunk válni.

Erre jó megoldás a Város Napja és
a gólyalábazás. Egy turisztikai termék,
mely a helyi hagyományokra épít. A mi
esetünkben a Város Napjának a szoká-
sosnál is nagyobb a jelentõsége,
ugyanis a város rendszerváltás utáni
története gazdasági szempontból nem
nevezhetõ sikeresnek. Legfõbb fo-
gyasztói, a lakosság oldalán érezhetõ
a várakozás.

Az elmúlt idõszak során történtek át-
fogó elemzések, amelyek alapján jól lát-
ható, hogy olyan új értékekre is szükség
van, amelyek a „várostermék” célcso-
portjait meggyõzik arról, hogy érdemes
itt élni, érdemes itt tenni. A nemzetközi
hírnév nagy cél, nyújtózkodni kell érte,
de elérhetõ. Önmagában a rendezvény
nem a kizárólagos megoldás a problé-

mákra, de rendkívül sokat tehet a kom-
munikáció területén.

Miért pont a gólyaláb és a sár? 
A Város Napja és Nagykanizsa azo-

nosíthatóságához a történelemben visz-
szanyúlva egy olyan valós alapot keres-
tünk, amelyre tudunk építkezni, amely
megfelelõen érdekes és izgalmassá ké-
pes tenni egy több napos rendezvényt.
Így találtunk rá arra a századfordulós
írásra, amelyet az elsõ Kanizsai Fordu-
ló c. városnapi újságban és most itt is
közzé teszünk: Részlet Halis István
Színes mozaik Nagy-Kanizsa történeté-
bõl c. 1893-ban megjelent munkájából:
„Urunk születése utáni 1801-ik eszten-
dõben sokszor megfájdult a feje Tóth
Ferencz uramnak, Nagy-Kanizsa privi-
legiált város érdemes strázsameste-
rének. A fõfájás Szobovics János csíny-
jeinek vala következménye. (...) Mert a
nevezett diák nem maradott el soha,
akár verekedés, akár pedig másféle vi-
gasság adódott elõ. Pedig emellett a ta-
nulásban is elsõ volt. Aztán ezek a csí-
nyek nemcsak folyton szaporodtak, ha-
nem a vásott lurkók nem irtóztak fel-
használni pajkos céljaikra a szent dol-
gokat sem. Egyik éjjel kilopták a város
pajtájából a Szt. Mihály lovát, macskát
kötöztek rá, és beleúsztatták a gimnázi-
um elõtt lévõ Sárecz-tengerbe. (...)
Máskor pedig a barátoknál veszettül
ráncigálták éjnek idején a porta csen-
gettyûjét. Az esõ csak úgy szakadott.
»Mit akarsz ilyen idõben?« rivallt a ka-
punyitó fráter az ott-talált gyerekre. Ez
pedig (minden második szónál becsü-

lettudóan tisztelendõ úrnak szólítva a
kapust), szépen elmondotta amire beta-
nították. Hogy tudniillik meg kell gyón-
tatni Szakáll István városi szenátor
urat, mert hirtelen rosszul lett. »Várjon
reggelig, mert ebben a sárban nem vi-
hetjük el a Krisztus testét.« »De tiszte-
lendõ úr kérem annyira oda van a sze-
nátor úr, hogy talán nem éri meg a reg-
gelt sem.« Erre a mondásra nem volt
más teendõ, mint elmenni a haldokló-

hoz. Még pedig falábak nélkül. A falá-
bakat a diákok már elõre eldugták a ke-
rítés mellé. Olyan sárosak valának
ugyanis ez idõben a város utcái, hogy
falábakon szoktak a sáron keresztül
járni az utcák túlsó sorára. De hát ha-
laszthatatlan kötelesség egy lélek meg-
mentése. A kötelességtudó páter fülig
sárosan érkezett meg Szakáll István
portájára. Mikor azonban kitûnt volna,
miképp az érdemes szenátor úrnak ku-

tya baja sincsen, – (leszámítva azt,
hogy lábain kissé tántorgott, »a kadar-
ka taszigálása miatt«) –, akkor a lelki
atya földhöz akarta csapni méltó harag-
jában a szent ostyát.” 

Barbarits Lajos 1929-ben megjelent
Nagykanizsa monográfiájában A
pirostéglás kanizsai utcák története c.
fejezetben szintén megemlékezik a sár-
ról és a különös „szerszámról”, melyet
használva közlekedtek a kanizsaiak: „A
város maga nyáron feneketlen por, más-
kor pedig ennek megfelelõleg ugyan-
olyan sártenger volt. Az utcákon esõs
idõben fából készült ún. gólyalábakkal
keltek át az emberek az egyik sorról a
másikra.”

Miért aalakult aa RRégi JJó EEgyesület?
A Régi Jó Egyesület azokból az em-

berekbõl verbuválódott, akik az elmúlt
négy évben felvállalták a Város Napja
szervezését. Az egyesületté alakulást
két dolog tette fontossá: egyrészrõl a
jövõbeni világhírû rendezvény tudatos,
szisztematikus felépítése, másrészrõl
az országos pályázati és szponzori
pénzforrásokhoz való hozzájutás lehe-
tõsége. Idézet az alapszabályból: „Cé-
lunk a régmúlt történelmi eseményein
alapuló hagyományteremtés szándéká-
val szervezett rendezvények támogatása
és a helyi hagyományok õrzése ... ezál-
tal az idegenforgalom és a kulturális tu-
rizmus fejlesztése.” Az egyesület nyi-
tott: bárkit szívesen befogad, aki részt
kíván venni a közös munkában és azo-
nosulni tud célkitûzéseivel.

Milassin Tamás

Mostanában gyakran hallok olyan
gondolatokat, amelyek borúlátóak.
Ezek arról szólnak, hogy baj van váro-
sunkkal. Szinte divat lett negatívnak
lenni. Úgy általában. 

Én nem így látom. Azért látom más-
képpen, mert ez is egy általánosítás. 

Ebben az országban, és itt Nagyka-
nizsán vannak negatív tények, ame-
lyekkel kár volna vitatkozni. De azzal
vitába kell szállni, hogy úgy általában.

Vannak gondok természetesen.
Nem lehet érezni azt a gondtalansá-

got, amit utazásaink alatt Európában
érezhetünk. Vagy amit a reklámok su-
gallnak nekünk.

Lemaradásunk bizonyos dolgokban
tényleg évszázados. Legfõképpen ab-
ban, hogyan gondolkodjunk pozitívan. 

Hajlamosak vagyunk a „szomszéd
tehene is pusztuljon” hozzáállásra,
rosszul politizáltunk Trianon elõtt és
után, kritikus pillanatokban jelesked-
tünk a besúgásban, elvesztettük a vi-
lágbajnoki focidöntõt a németekkel
szemben és még sorolhatnám.

És hát tudni lehet azt is, hogy a vá-
ros pénzügyeivel is gondok vannak. A
horvát bevásárló turizmus áldásait
sajnos ma már nem lehet élvezni.
Azok a boltosok, akik bosszankodtak
rohamaik miatt, bizony visszasírnák
azokat az idõket…

És voltak idõszakok, amikor pillanat-
nyi politikai identitásunk miatt került el
bennünket az aktuális kormány jóindula-
ta. És rejtélyes módon nem lett semmi az
olaszokkal közös ipari parkból, amitõl
szinte mindenki nagyon sokat várt.

Azonban ha körültekintünk – fõként a
gazdasági szférában – azt láthatjuk, hogy
Nagykanizsán vannak sikerek. Például a
kárpitos bútorgyártásban európai hírû
gyárunk és a mellette felnövõ és megha-
tározó bútorosok serege, akik azt mond-
ják: Nagykanizsa a Bútorváros. Itt van-
nak az ország legmeghatározóbb vízkeze-
léssel foglalkozó cégei. Aztán itt van a
fényforrásgyártás világviszonylatban je-
lentõs gyára. Itt van az olajipari gépgyár-
tás központja. Itt van a gázipari gépgyár-
tás legnagyobbika.

MIÉRT JÓ A VÁROS NAPJA ÉS A GÓLYALÁBAS
VILÁGJÁTÉKOK NAGYKANIZSÁNAK?

JÓ HELYEN ÉLÜNK?  ÁLTALÁNOSÍTÁS HELYETT.. .
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De van világhírû automatizálási
vállaltunk és van ugyanilyen mûanyag-
ipari cégünk is. Van európai színvona-
lú hulladékgazdálkodásunk.

A teljesség igénye nélkül: van ki-
emelkedõ szerszám-nagykereskedõnk,
építõipari cégeink, autószalonjaink,
bankfiókjaink, országosan meghatáro-
zó nyomtatványgyártó nyomdánk, inf-
rastruktúra és befektetési vállala-
tunk, gázipari vállalkozásaink, ener-
getikai gyártónk, nemzetközi fuvaro-
zóink, múlttal rendelkezõ téglagyártá-
sunk és csak sorolni és sorolni lehet-
ne õket…

És vannak olyanok, akik egyszerû-
en csak még mindig talpon vannak és
az embereknek munkát adnak.

Ezek a cégek két dolgot kell, hogy
szem elõtt tartsanak:

– körülmények, amelyeket befolyá-
solni tudnak,

– körülmények, amelyeket nem le-
het befolyásolni.

És manapság a cégek jól példázzák
azt a kutya kemény világot, ahol nincs

más csak a kõkemény gazdasági té-
nyek. Van munka vagy nincs munka,
van pénz vagy nincs pénz.

Körülményekbõl nagyon jól állunk,
körülménye ugyanis mindenkinek van,
ráadásul nem is kevés.

Körülmények, amelyeket nem tu-
dunk befolyásolni: adók, törvények,

világgazdaság, nemzetgazdaság, jog-
szabályok stb.

Körülmények, amelyeket befolyá-
solni tudunk: a saját tudásunk, a saját
munkavégzésünk, a saját környeze-
tünk, a saját céljaink, a saját szándé-
kunk, a saját gondolataink, a saját
jövõképünk… 

A múlton kesereghetünk vagy ta-
nulmányozhatjuk a hibákat a jobbítás
szándékával.

A jelenben lehetünk beletörõdõek
vagy bizakodók és tevékenyek.

De a jelenben építhetjük a jövõt!
Nagykanizsának jövõképre van szüksé-

ge. Olyan jövõképre, amelyet most a jelen-
ben tudunk megalapozni. Olyan jövõkép-
re, amit ha elérünk, sikert fogunk érezni.

Ugyanis a siker nem más, mint az a
cél, amit kitûztünk és elértünk.

Ha visszatekintünk az elmúlt idõ-
szakokra, talán a célokkal vagy a cé-
lok megfogalmazásának hiányával vol-
tak problémák.

Mindenkinek meg kell, hogy legye-
nek a céljai. A Régi Jó Egyesületnek

(a Város Napja szervezõje) az lett a
célja, hogy olyan turisztikai esemény-
nyé varázsolja a Város Napját, hogy
az nemzetközileg jó hírünket keltse,
egyedi legyen és múltbéli értékekre tá-
maszkodjon.

A Város Napja, a Sár Ünnepe, a
Gólyalábas Világjátékok, a Mestersé-
gek Ünnepe, a Kanizsa Játszik prog-
ramok mind-mind a jelenrõl és a jövõ-
rõl szóló események. Részei egy olyan
szándéknak, hogy legyen Nagykanizsa
életében minden esztendõben egy hét,
amikor ránk figyel a világ, amikor
minden kanizsai ünnepel, jól érzi ma-
gát, amikor a rohanó tempóból lelas-
sulunk, amikor kalapot emelünk az
utcán egymásnak, amikor jókat
eszünk, amikor egyszerûen csak jól
érezzük magunkat.

Hogy miért? 
Azért is, mert jó helyen élünk.
És aki mást mond, az nem a jövõt

építi. Még gondolatban sem.

Milassin Tamás

Sokat gondolkodtam már ezen. 
Az ember végül is társas lény. Ter-

mészetes igénye a közösséghez való tar-
tozás. 

Hát hirdetik, kampányolnak körülöt-
tünk elegen ezekkel a hívószavakkal:
család, mint közösség – nemzet, mint
közösség. Ezek a kategóriák egyértel-

mûek is szerencsére szinte mindenki-
nek. Örömmel felvállaljuk családunkat,
magyarságunkat.

De más dimenziói is vannak a közös-
ségi érzésnek. Mondjuk a lakóhelyünk: a
falu, a város, a térség, a megye, ahol
élünk. Örömmel vállaljuk fel ezeket is?
Büszkén mondjuk, amerre járunk: – igen,

én kanizsai vagyok, – igen, én zalai va-
gyok? 

Nekem valahogy úgy tûnik, nem eléggé. 
Mitõl érezhetjük magunkénak igazán

az elõbb említett lokális közösségeket
– hiszen sokaktól hallom: ez a város
vagy ez a közösség nem tett értem sem-
mit, miért szeressem? 

Furcsát fogok mondani: attól, hogy
teszünk érte valamit. Mert könnyen el-
felejtjük, hogy bármilyen közösség, egy
város is, Kanizsa is, emberekbõl, belõ-
lünk áll. Nekünk kell a közösségért ten-
ni, nekünk kell az elsõ lépést megtenni,
– mint amikor új helyre költözünk – az-
tán a közösség elkezd majd adni is.

Sok barátom, ismerõsöm értetlenke-
dik, amikor a Város Napja vagy a Gó-
lyalábas Világjátékok sok nyûggel járó,
idõrabló szervezését évrõl évre nya-
kamba veszem, és tudom, így vannak
ezzel a Régi Jó Egyesület többi tagjá-
nak, és a szervezésben segítõ több
száz önkéntesnek az ismerõsei, csa-
ládtagjai is. 

Miért fontos ez neked? Megéri a ké-
sõi hazajárást? Megfizetik? Megköszö-
nik? Mit ad neked ez a város cserébe?
– kérdezgetik.

Hát most elmondom itt is, amit négy-
szemközt már annyit magyaráztam. 

Hogy nem értem az értetlenkedést.
Hogy én adni szeretnék. Hogy nem vá-
rok semmit cserébe, ami megszokott el-
várás lehet egy más viszonylatban, –
sem pénzt, sem köszönetet, sem erköl-
csi elismerést. 

És mégis rengeteget kapok. Elõször
is a legfontosabb: az érzést, hogy ön-
zetlenül adhattam a városomnak, a
térségemnek. Aztán a szemek. Hú,
azoktól nagyon sokat kapok! Szerve-
zõként amúgy is járom a rendezvények
idején a várost, és általában fotózom,
ha lehet – a szemeket. Az örömtõl
csillogókat, az új élményekre rácsodál-
kozókat, a nevetõsen vagy könnyesen
büszkéket, a felszabadult, a megköny-

nyebbült, a diadalittas szemeket szere-
tem fotózni. 

Mert ilyenkor töltõdöm én is, tudom,
hogy a sok szervezõvel együtt része va-
gyok ennek a nagy közösségi élménynek,
amit együtt hívunk elõ. Része vagyok a
városnak, és az adott pillanatban, ott a
fõtéren, amikor a szemek összetalálkoz-
nak, részesei, boldog tagjai vagyunk a
Nagykanizsa nevû közösségnek. 

Ez az. Ezért érdemes. Úgyhogy egy
nagy sóhaj után (ami az idei gondoknak
szólt) már megint azon agyalunk, hogyan
lehetne jövõre még jobban csinálni. 

Magamért. Értetek. Értünk, Kani-
zsáért. No meg a boldog szemekért.

Burján Emese

A KÖZÖSSÉGI MUNKA SZERETETE

...és megõrzése
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Minden kanizsai ismeri a Thúry György
Múzeum udvarán (Fõ út 5.) álló Török ku-
tat, ill. az Erzsébet téri parkban álló má-
solatát, a városvédõ egyesület által készít-
tetett díszkutat. Középsõ részét négy, ho-
mokkõbõl faragott, a négy égtáj felé nézõ
oroszlánfej díszíti, tetején szép klasszicis-
ta oszlop díszlik. Nevét említve rögtön
hozzátesszük: „A hagyományok szerint
szögletes medencéje a török kori várban
állt, innen származik elnevezése”. Az úti-
könyvekben, városi kalauzokban is hason-
ló olvasható, bár ma már tudjuk, hogy
nem volt, nem is lehetett köze a török kor-
hoz, 1879-ben Geiszl Mór, neves kanizsai
építész tervezte. 

És hogy minek köszönhetõ
végülis a Török kút létrejötte? 

A városszépítõ törekvések jeleként az
1870-es években nagyarányú fásításba fo-
gott a város. Fasorokat ültettek a Csengery
úton, a régi gimnázium elõtt az Eötvös té-
ren, ekkor jött létre a ma is kedvelt pihenõ-
hely, a Deák téri Suszteralle is. Az ültetvé-
nyek  gondozására kertészt fogadtak,
öntözõkutakat állítottak fel sorra: a vásár-
téren, a Magyar és Teleki utcákban. 

A Deák téri kút tervezésénél azonban
fontosnak tartották azt is, hogy „kiállítá-
sa a város méltóságának megfeleljen”.
Az építésére kiírt pályázaton 1879 janu-
árjában három ismert kanizsai építész,
Hencz Antal, Saller Lajos és Geiszl Mór
vett részt. A mintarajzok közül a városi
tanács Geiszl Mór építész Hild Ferenc
helyi kõfaragóval együtt készített rajzát
tartva a „legízlésesebbnek”, a kivitelezés-
sel õket bízták meg. 

Geiszl Mór (1822–1893) nevét ma már
talán kevesen ismerik, de a város leg-
szebb épületei közül sokat köszönhetünk
neki. Kortársai szerint „sikeres és mûvé-

szi szempontból is méltánylandó tevé-
kenységet fejtett ki majd félszázadon ke-
resztül”. Az õ szaktudását dicséri a Dél-
zalai Takarékpénztár székházának épült
Bazárépület a Fõ úton, a Polgári Egylet
egykori székháza a Sugár úton, tervei
szerint épült a kereskedelmi iskola (a
mai fõiskola) épülete is. Zala megyében a

legismertebb munkája a keszthelyi Fõ té-
ri plébániatemplom tornyának tervezése
volt 1878-ban. 

A Zala Megyei Levéltárban szerencsére
fennmaradtak a Deák téri kúttal kapcso-
latos tervek, s iratok. Ezekbõl tudjuk,
hogy a kútszerkezetet Wm. Knaust bécsi

gépgyárostól rendelték meg, a kõmunká-
latokat a Hild kõfaragó cég végezte, a
kútásást, kirakást Nagykanizsa egyik leg-
ismertebb építési vállalkozója, a Hirsch
és Bachrach cég.  Azt is pontosan tudjuk,
mennyit fizettek a lakatos munkáért
Hartmann Ignácz helyi iparosnak.

Nem csak díszkútnak  épült, hogy az
utak öntözésére is alkalmas legyen, mel-
léképítményekkel (víznyomó, -emelõ
szerkezettel) látták el. A kifogástalanul
elkészített munkát a városi tanács 1879.
november 19-én vette át. A városképet
több, mint ötven éven át meghatározóan
1934 áprilisáig díszítette a Deák teret,
amikor az Erzsébet tér északi oldalára
helyezték át, helyén a 48. gyalogezred
emlékmûvét állították fel.

Az idõk folyamán a medence és a kö-
zépsõ rész erõsen megkopott, az oroszlán-
fejek egy része teljesen megsemmisült. A
kutat a városvédõ egyesület 1994-ben res-
tauráltatta, ekkor helyezték el védõtetõ
alatt a múzeum udvarán. Helyén, az Er-
zsébet téren, Nagykanizsa elsõ írásos em-
lítésének 750. évfordulóján, 1995-ben
avatták fel másolatát, az új díszkutat.

Nem tudni, mikor nevezték el Török
kútnak, s hogyan kapcsolták a török kor-
hoz. 1934-ben, áthelyezésekor is még
csak Deák téri kútként emlegették. Neve
s legendája az utóbbi 50–60 év szülötte.
Ápoljuk hagyományainkat, meséljük el a
kúthoz kapcsolt, közhitben élõ elgondo-
lást is, de említsük meg Geiszl Mór és
Hild Ferenc nevét is! Naponta megyünk
el kezük munkája mellett, gondoljunk né-
ha rájuk is!

Kunics Zsuzsa
muzeológus

Örülnénk, ha valaki személyes emlékei
alapján információt tudna adni a közkele-
tû név keletkezésérõl.

A TÖRÖK KÚT EGY TÖRÖK KÚT?
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A 19–20. század fordulóját, Nagykani-
zsa aranykorát leglátványosabban a kor
öltözködését mutató ruházatban idézhet-
jük meg az Erzsébet téren. Azoknak a vá-
sári képeket felidézõ kisdiákoknak a pél-
dáját kellene követnünk, akik évrõl évre e
kor ruháiba bújva kedveskednek nekünk
kaláccsal, sütivel, mással a téren. 

Terveink szerint most újabb csoportok
jelennek meg századfordulós öltözetben
a Város Napján.

Az egyik társaságot a Nagykanizsai Gó-
lyalábasok jelentik, akik barna diákköpe-
nyükben járják már egy éve az országot és
hirdetik mindenütt a kanizsai gólyalába-
zást. Az õ „fellépõ ruhájuk” kap olyan ki-
egészítõket, mely az aranykor utazóinak
öltözetét formázza. Az április 21-én, pén-
teken 17 órakor kezdõdõ nagy gólyalábas
csapatverseny résztvevõinek bandánként
legalább egy játszója szintén korhû öltöze-
te visel majd. Ebbõl csak a múlt év gyõz-
tesei jelentenek kivételt, hiszen õk leg-
alább öt rend jelmezt használhatnak a
szervezõk jóvoltából ezen a napon. Maguk

a nap szervezõi, játékmesteri is egyre töb-
ben húznak magukra olyan ruhát, mely
megjelöli õket és egyben a célt is segíti. Ez
a cél pedig az, hogy a Város Napja minden
szereplõje, a város ünneplõ polgárai, a vá-
sározók, az Erzsébet tér nyitva tartó üzle-
teinek dolgozói is a századfordulós arany-
kor hangulatát felelevenítõ ruhában jelen-
jenek meg a programokon.

Korábban is gondoltunk erre, voltak
ruháink is, de ahhoz, hogy egyre inkább
korhû legyen, minél többen és visszatérõ-
en – akár a város más ünnepein, a far-
sangon – közösségenként is így jelenje-
nek meg, ahhoz egy újabb „jelmezterem-
tõ” szereplõ volt szükséges. Ennek a fel-
adatnak a megoldásában tehát az isko-
lák, a szülõk, a Zsigmondy–Széchenyi is-
kola diákjai és tanárai mellett megjelent
a Jelmeztár is.

A Jelmeztár biztosíthatja azt, hogy ezek
az öltözékek nagy számban minden idõben
a városlakók rendelkezésére álljanak köl-
csönözhetõ formában, közremûködésével
megoldódik a jelmezek gondozása, karban-

tartása is. Egy-egy iskola, vagy munkahely a
kicsitõl a legnagyobbig jelentõs számban
kölcsönözhet innen egy egész báli társaság,
kerti parti számára egységes öltözetet. A
Város Napját szervezõ Régi Jó Egyesület
minden lehetséges támogatást megad azért,
hogy a feladatra vállalkozó Jelmeztár ké-
szen álljon – széles választéka mellett – en-
nek az igénynek a kielégítésére is. 

A Jelmeztár elérhetõségei: www.jel-
meztar.hu, postamester@jelmeztar.hu.
Jelmezkölcsönzés: 8800 Nagykanizsa,
Király u. 20., (a Zrínyi utcai körforga-
lomnál az elsõ emeleten). Telefon: (30)
906 8220, fax: (93) 311 986. 

A versenyre nevezett csapatok közül
a kiskanizsai, a Péterfy és a Cserháti is-
kola egy-egy jelmezét, valamint a szer-
vezõk öltözetébõl is egyet láthatunk a
képeken a Nagykanizsai Gólyalábasok
fellépõ diákköpenyének „társaságá-
ban”.

A Város Napján, április 21–22-én ál-
landó kiállításunk hosszabb nyitva tar-
tással és ingyenesen várja a látogató-
kat. Délelõtt 10 órától este 20 óráig
tartunk nyitva. Kiállításunk az õskori

mindennapok bemutatásával indul. El-
barangolunk látogatóinkkal az ó- és kö-
zépkori kanizsai tájra, majd a séta vé-
gén a középkori Kanizsa váránál pihen-
hetünk meg. A középkori Kanizsa után

a 19–20. század fordulóján virágzó
Kanizsán találjuk magunkat. A város
színes társadalmi életével, kereskedõi-
vel, a gyáripar szereplõivel ismerkedhe-
tünk meg itt. Rajtuk keresztül a korabe-

li hétköznapok elevenednek meg elõt-
tünk:

A híres országos és hetivásárokat
egy gabonaszállító szekeret és különbö-
zõ árusokat bemutató piacrészlettel ele-
venítjük meg. Megidézzük a 20. század
eleji áruházak, üzletek hangulatát is
Rosenfeld Adolf  Fiai fûszer-, csemege-,
porcelán-, dísz- és mûiparáru áruházá-
nak, Fischel Fülöp Fia könyv-, papírke-
reskedõ, könyvkiadó üzletének és
Martinek Fanny nõi divattermének kira-
kataival. 

A városban folyó élénk társasági és
kulturális élet, az itt mûködõ egyesüle-
tek tevékenységének bemutatását az
egyik legrégebbi egylet, a Casino erede-
ti bútorzatával berendezett enteriõr te-
szi hangulatossá.

A várostörténeti séta és a Század-
fordulós online áruház is Kanizsa életé-
nek azon szakaszát idézi fel, mely kap-
csolódik a Város Napja programjához.
Kérem, látogassanak el hozzánk, néz-
zék meg új, makettekkel, számítógépes
város- és korszak ismertetõ programok-
kal színesített állandó kiállításunkat.

EMBEREK, UTAK, KAPCSOLATOK (DÉL-ZALA ÉVEZREDEI)
Száraz Csillának, a Thúry György Múzeum igazgatójának invitálása

NAGYKANIZSA ARANYKORÁNAK ÖLTÖZETÉBEN
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1993-TÓL NAGYKANIZSA MEGYEI
JOGÚ VÁROS DÍSZPOLGÁRAI
Fejtõ Ferenc író 1993
Rózsás János író 1993
Brunner Erzsébet festõmûvész † 1994 
Dr. Paizs Ferenc nyug. fõjegyzõ † 1994 
Z. Soós István festõmûvész † 1996
Rétfalvi Sándor szobrászmûvész 1998
Fülöp Antal, a Kiskanizsai Polgári

Olvasókör egykori titkára 1999 
Lovrencsics Lajos, a Nagykanizsai

Városvédõ Egyesülete elnöke 1999 
Dr. Andor József 

nyug. erdõmérnök 2000 
Horváth Miklós gyárigazgató 2000 
Dr. Kerecsényi Edit néprajztudós 2001
Prof. dr. Rédei Károly 2002
Prof. dr. S. Nagy Katalin 2002
Dr. Gaál Zoltán rektor 2003
Buda Ernõ † 2003
Zsoldos Ferenc 2004
Dr. Ördög Ferenc 2005
Krátky István (posthumus) 2005

NAGYKANIZSA MEGYEI JOGÚ
VÁROSÉRT
Buda Ernõ nyug. olajmérnök 1994 
Dr. Kerecsényi Edit 

nyug. múzeumigazgató 1995 
Bálits Károly sportvezetõ 1995 
Dr. Cseke Ferenc tanár † 1995
Batthyány Lajos Gimnázium 1995 
Olajbányász Fúvószenekar 1995 
Harkány László nyug. tanár 1996 
Dr. Ördög Ferenc nyug. tanár 1996 
Dél-zalai Táncegyüttes 1996 
Kotnyek István képzõmûvész 1997
Nagykanizsai Szimfonikus Zenekar 1997 
Kocsis Katalin zenei könyvtáros 1998
Márkus Ferenc nyugalmazott tanár 1998  
Kanizsa Táncegyüttes és Bojtár

Népzenei Együttes megosztva 1998  
Berkes József építész-tervezõ † 1999  
Pomothy Dezsõ 2000  
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkor-

mányzatának Hivatásos 
Tûzoltósága 2000

Dr. Ruttner Pál nyug. fõorvos 2001
Kremzner Géza 2002
Orbán Nándor (post humus) † 2002
Lovrencsics Lajos 2002
Magyar Közgazdasági Társaság

Nagykanizsai Szervezete 2003
Ludvig Zoltán festõmûvész 2004

Szabó Imre vállalkozó 
(post humus) † 2004

Nagykanizsa Városi Televízió    
Kollektívája 2005

Wilheim Gábor 2005

NAGYKANIZSA MEGYEI JOGÚ VÁROS
KISEBBSÉGEIÉRT
Kardos Ferenc 1999 
Nagykanizsa Megyei Jogú Város

Cigány Kisebbségi 
Önkormányzata 2000

Dr. Ruzsics György nyug. ügyvéd 2001 
Szirmai István 2002
Balogh Tibor református lelkész 2002
Dr. Németh Györgyi 2003
Zsigmondy Vilmos–Széchenyi István  

Szakképzõ Iskola 2004
Kiefer Károly 2005

NAGYKANIZSA  OKTATÁSÁÉRT
Paulik Dezsõné vezetõ óvónõ 1998 
Molnár Géza iskolaigazgató 1998 
Szebenyi Mária 

címzetes igazgató 1999 
Rózsa Utcai Általános Iskola 

tantestülete 1999
Soós Sándorné 2000 
Szolik Sándorné 2000
Tapolczay Miklós nyug. tanár 2001
Soós Sándor 2002
Micimackó Óvoda 2002
Debreczeni Attiláné 2003
Mayer Ferenc 2003
Sabján Imre igazgató 2004
Dr. Pillér Ernõ nyug. tanár 2004 
Jakobovics Árpád 2005
Tóth Miklós 2005

NAGYKANIZSA  KULTÚRÁJÁÉRT
Ámon István karnagy 1998 
Dr. Kígyóssy Lászlóné 1999 
Járási Ildikó 2000 
Igricek Együttes 2000
Tapolczay Miklós nyug. tanár 2001
Állami Zeneiskola 2001 
Dr. Horváth László 2002
Lehota János 2002
Sárdi Lászlóné 2003
Dr. Dobó László 2003
Russay Olivérné nyug. tanár 2004
Erkel Ferenc Mûvelõdési Ház 2004
Mónai Zsuzsanna 2005
Tiborcz Iván 2005

NAGYKANIZSA
KÖRNYEZETKULTÚRÁJÁÉRT
Vas László 2000 
Sónicz István 2000 
Zsigmondy–Széchenyi 

Szakképzõ Iskola tantestülete 2002
Cseke Csaba 2002
Zalaváry Lajos 2003
Takács Sándor 2004
Faipari Szakosztály Egyesület 2004
Makrai Márton 2005

NAGYKANIZSA  SPORTJÁÉRT
Gábor Erzsébet kosárlabdaedzõ 1998 
Soproni Tibor atléta és sportfotós 1999 
Uzsoki László 2000 
Korpics Miklós 2000
Héder István kajak-kenu edzõ 2001
Steindl József atlétaedzõ 2001
Kolmann Pál 2002
Rezsek Gyõzõ 2002
Németh Lajos 2003
Fekete Zoltánné 2003
Péter Ferenc 2004
ANTS Baseball Club 2004
Vajda Szidónia 2005
Szûcs Rozália 2005

PAIZS FERENC -DÍJ
Tóthné Krémer Mária 

fõtanácsos 1998 
Dr. Lukácsa Erzsébet aljegyzõ 1999 
Simánné Mile Éva 

mb. osztályvezetõ 2001
Vuk Lajosné 2002
Tárnok Ferenc 2003
Markó László ügyintézõ 2004
Mátyás József 2005

SZEKERES JÓZSEF-DÍJ
Takács Ferencné 

nyug. fõtanácsos 1998  
Joós László nyug. 

osztályvezetõ fõorvos 1999  
Dr. Heim Tamás 2000
Chrenkó Mihályné 

nyug. ápolónõ 2001 
Horváth Gézáné 2002
Dr. Kiss Judit 2003
Debreczeni Attila 2003
Kónya Istvánné védõnõ 2004
Dr. Dúll Gábor fõorvos 2004
Dr. Dömötör Károly 2005
Magasdi Györgyné 2005

NAGYKANIZSA MEGYEI JOGÚ VÁROS
CÍMERE
Rostonics László Letenye

város polgármestere 1999 
Dr. Kreiner Zsigmond, 

a Nagykanizsai Városi Kórház 
néhai  oszt. vez. fõorvosa 1999

Málnási László Levente 
Kovászna város 
polgármestere 1999 

Szászfalvi László Csurgó város 
polgármestere 1999

Baksa Attila, a ZÁÉV Rt. 
vezérigazgatója 1999 

Blum József zeneszerzõ 2000
Robert E. Lubecky 2000 
Nagy Gáspár író 2000 
S. Nagy Katalin professzor 2000
Tüskés Tibor író 2000 
Siti Beáta kézilabdázó 2001
Dr. Ádám Veronika professzor 2001
Dr. Herbert Kränzlein 

Puchheim polgármestere 2001
Nágel Anna, a Német–Magyar 

Egylet elnöke 2001
Szirtes Lajos 

Zalakaros polgármestere 2001
Balázs Mihály DLA-építész 2001
Fekete Gáborné, a Kodolányi J. Fõisk.

gazd. szaktanácsadó 2002
Szabó Péter, a Kodolányi J. Fõisk. 

mb. fõigazgatója 2002
Boros Józsefné, a Letenyei Szoc. 

Otthon vezetõje 2002
Salekovics István alelnök 2004
Dr. Kovács Ferenc, a Gazdasági és
Közlekedési Minisztérium 

helyettes-államtitkára 2004
Vári Éva színmûvész 2004
Dr. Kovács Zoltán dékán 2004
Dr. Friedler Ferenc dékán 2004
Dr. Habsburg Ottó, 

a Páneurópa Unió elnöke 2004
Dr. Szabó Gábor 2005
Dr. Perjés Ottó 2005
Ulrike Göbel, Helmut Göbel 2005
Stichting Werkgroep 

Oost Europa
holland alapítvány 2005

Baráth Béla 2005

NAGYKANIZSA BIZTONSÁGÁÉRT
Bajzáth László alezredes 2004
Gersei István 2005

VÁROSI KITÜNTETÕ CÍMENKÉNT A RENDSZERVÁLTOZTATÁS
ÓTA DÍJAZOTTAK NÉVSORA 2005-IG
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A CSERHÁTI 2005-BEN IS GYÕZÖTT
A képen látható gólyalábas tablót a múlt
évben hosszú ideig csodálhatták a Cent-
rálban, a Halis István Városi Könyvtár-
ban és persze a Cserhátiban is az érdek-
lõdõk.

Minden résztvevõnek hálásak vagyunk
az együttjátszásért. 

A 2005. évi Város Napja nagy gólya-
lábas csapatversenyének résztvevõi a tel-
jesítés sorrendjében, csapatonként betû-
rendben, gratulálunk:

Cserháti:
Angyalosi András, Arany Szilárd,

Bánhegyi Norbert, Brodács László,
Cser Norbert, Deli Szilveszter,
Fábián Magdolna, Goór Péter,
György Gyula, Harangozó Ákos,
Herman Gábor, Horváth Ágoston,
Horváth Gergely, Horváth Zsolt,
Katona Márk, Kercsmár Gyula,
Kisfürjesi Attila, Korosecz László,
Lovász László, Lõrincz Balázs,
Molnár Károly, Nagy László, Panka
Sándor, Parti Ádám, Peszzeg Jenõ,
Pintér János, Pintér Tamás, Répási
Roland, Schindlberger György,
Szabó Attila, Szabó Gábor, Tálosi
Gábor, Torhosi András, Tóth Zoltán,
Vágvölgyi Tamás

Piaristák:
Angyal András, Bárhegyi János,
Bogdán Dávid, Czupi Gyula, Eõri
Norbert, Horvát Ákos, Horváth
Borbála, Horváth Dorottya, Jankovics
Márió, Kellár Csaba, Kertész József,
Kiss Dávid, Leveli Alíz, Mánfai Félia,
Mátyás Botond, Osvald Gábor, Rajkai
Réka, Rudolf Nikolett, Sopár
Szabolcs, Szakonyi Éva, Uber Nikolett,
Varga László, Varga Miklós, Vásárhelyi
Barbara, Vásárhelyi Klaudia

Péterfy:
Antal Ádám, Faris András, Farkas

Gábor, Farkas János, Farkas Máté,
Farkas Rebeka, Geiger Dávid, Harcsa
Mónika, Hegedûs Ferenc, Hern
Krisztián, Hofstetter Izabella, Horváth
Gábor, Kiss Marcell, Kovács Diana,
Mergl Dávid, Molnár Roland, Novák
Balázs, Orsós István, Pázmándi
András, Rába Zsófia, Smolcz Frigyes,
Szabó András, Szatmári László, Tóka
Lívia, Trajhó Tamás

Kõrösi:
Apáti Dániel, Balla Júlia, Ékes

Dávid, Fejes Flóra, Fekete Dávid,
Gadónyi Bálint, Gelencsér Bence,

Horváth Dávid, Horváth Viktória,
Kanhó Barbara, Lelkó Dóra, Lunyosi
Alexandra, Mikó Valentin, Molnár
Viktória, Nagy Erika, Német Károly,
Németh Dávid, Páli László, Pintér
Judit, Sánta Marcell, Strausz Ádám,
Szabó Eszter, Tóth László, Vajda
Nikolett, Wicsner Ákos

Batthyány:
Bányai Nikoletta, Baráth Dóra,

Bujtás László, Czigány András, Czupi
Áron, Czupi Jenõ, Csejtei Dóra,
Ederics Viktor, Erdõs Geregely, Erdõsi
Gilbert, Farkas Tünde, Gölles
Fruzsina, Harangozó Tamás, Kálovics
Edina, Kanyó Bence, Kanyó Zsombor,
Leibinger Evelin, Muzslai Borbála,
Nagy Kristóf, Németh Bálint, Németh
Renáta, Simon Kira, Simon Richárd,
Szajkó Nikolett, Törgyekes Alexandra

Miklósfa:
Czupi Gyula, Cser Judit, Dékány

Szabolcs, Deli Zsófia, Farkas Máté,
Finta Sándor, Finta Tamás, Horváth
Attila, Horváth Attila, Jakab Árpád,
Kis Dániel, Korcsmáros Barna, Kovács
Norbert, Kumli Viktor, Miklósi
Richárd, Molnár László, Orosz Anikó,

Réti István, Rozs Imre, Szántó Gergõ,
Tizedes Kitti, Varga Dániel, Vass
Barbara, ifj.Vörös Miklós, Vörös
Miklós

Zsigmondy–Széchenyi:
Angyalos Gábor, Bodis Kitty, Bors

Ágota, Büki Miklós, Büki Nóra, Csikós
Anita, Csikós József, Ferencz József,
Hantos Dávid, Horváth Zoltán, Justyán
Krisztina, Kercsmarics Renáta, Kertész
Dávid, Kovács István, Kucs Dávid,
Lukács Béla, Mándó Gábor, Mihalecz
Gábor, Nagy Richard, Sajóvölgyi Eszter,
Sós Máté, Steinhardt László, Szabó
József, Tamás Olivér, Veres Béla

Kiskanizsa:
Barta László, Béli Attila,

Dolmányos Márk, Erdélyi Szabolcs,
Godinek Edit, Godinek Rita, Hartai
Roland, Horváth Bálint, Horváth
Dávid, Horváth Gergõ, Horváth Péter,
Molnár Mária, Németh Ferenc, Németh
Máté, Németh Viktória, Némethné 
Szili Erzsébet, Papócsi Gyõzõ, Póka
Ferenc, Póka Ferenc, Szabó Gábor,
Szilágyi Szintia, Tarnai Hanna, Tóth
Alexandra, Varga Barbara, Vörös
Tünde.
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Sok fajta tendencia egyszerre érvényesül
egy város életében. Vannak azonban
olyan jelenségek, melyeket már a kortárs
is fontosnak érez, még azelõtt, hogy a
történész egy távolabbi idõpontból szem-
lélve biztosan rámutatna a közösség tör-
ténetének e fontos változásaira.

Az utca emberét is magával ragadó
közösségépítõ változata e jelenségek-
nek a Város Napja programjainak éven-
te ismétlõdõ sorozata. Ebben a prog-
ramban tûnt fel az utóbbi években a gó-
lyalábazás, mely a maga módján a „ka-
nizsaiság” megélésének fontos formájá-
vá vált.

A Város Napja és a Gólyalábas Vi-
lágjátékok sorozata ma még csak törté-
netének kezdeteit éli. A mi kanizsai tö-

meges gólyalábazásunk mellett nagy-
szerû magyarországi mutatványos gó-
lyalábasok, rajtuk kívül olasz, ukrán és
német nyelvterületrõl érkezett csopor-
tok is megjelentek Kanizsa utcáin. 

A magas gólyalábasok jelentik azt a
csalogató közeget, mely a mi valódi világ-
számunkat, a kanizsai gólyalábasok játé-
kát, versengését és bajvívásait, közös
„fellépését” megismerteti a nagyvilággal. 

Mi, kanizsai gólyalábasok is törek-
szünk e mutatványosság minden látvá-
nyos részét eltanulni tõlük. A nézõbõl
azonban résztvevõvé is avatjuk az arra
vállalkozót. Aki a mi gólyalábazóinkat
látja, egyben meghívást érezhet a közös
játékra, a mozgás különösen kedves él-
ményének kipróbálására.

Mindez mikor válik idegenforgalmi
látványossággá, nem tudjuk, de vannak
biztató kezdeti jelek, sokan tudnak ró-
lunk. Rendszeresen hívnak bennünket
Zala megyében és a megye határain túl-
ra is bemutatózni, sõt határainkon túl
is jártunk már. A szerepléseinkrõl ké-
pekkel illusztrált beszámolót készítet-
tünk.

A látványossággá válásban fontos át-
alakulás állt be. Elõször a nagy csapa-
tok viadalára gondoltunk, ezért volt
magas létszámú csapatokról szó az elsõ
években. Az egyéni bajvívások sokat
színesítettek játékkínálatunkon. Az
újonnan kialakított forma: az „Aki fel-
lép egyszerre” pedig már abból követ-
kezik, hogy sokan próbálkoznak a gó-

lyalábon járással, viszont nem feltétle-
nül akarnak vele versenyezni, de egy
csapat, egy közösség tagjaként szívesen
jönnek játszani és állnak gólyalábra.

Ezrek gólyalábaztak az elmúlt évek-
ben Nagykanizsán. Sok százan gólyalá-
bas versenyekben is részt vettek. 

A falábon járás széles körû megis-
mertetése és kanizsaivá válása jó úton
halad. A mozgás különleges élményé-
ben sokan részesültünk.

Célunk megvalósulása felé újabb lé-
pés következik: régiós népünnepéllyé
tenni a gólyalábazást. Elgondolásunk
szerint egy ilyen programon sok ezren
gólyalábaznak egyszerre Nagykanizsán.

Czupi Gyula

A gólyalábas csapatok versenye jelenti a
Város Napja egyik fontos eseményét. Az
évek óta több ezer fõre gyarapodott gólya-
lábazni tudó kanizsaiak közül szervezõd-
nek azok a csapatok, melyek a 19. század
városlakóira emlékezve együtt játszanak.
A játék azt az idõszakot idézi, amikor szá-
raz lábbal a város sáros utcáján csak falá-
bat, gólyalábat ragadva tudtak átkelni a
polgárok az utcán. 

A sorjáték tehát, melyben a versengõk
az Erzsébet téren mérik össze ügyességü-

ket, átkelések sorozata az utca egyik ol-
daláról a másikra. (Azok a részletek vá-
rosunk történetébõl, melyek a gólyaláb
használatára utalnak, olvashatók újsá-
gunkban.)

Ebben az évben a gólyalábas csapa-
tok versenyének résztvevõi közül néhá-
nyan a 19–20. század fordulójának öl-
tözetét vehetik magukra, mert elindul a
csapatok „felöltöztetése”.

Már a nevezéssel jogot kap a csapat
egy öltözet ruhához, az elsõ három he-

lyezett további jelmezek használatára
kap jogot. Néhány év alatt egész csapa-
tok jutnak olyan jelmezhasználathoz,
mely városunk aranykorát idézi.

2006. április 21–22-én Nagykanizsa
város napján újra gólyalábas viadalok
lesznek. A gólyalábas csapatok verse-
nye 2006. április 21-én (péntek) 17
órakor lesz. A versengés helyszíne az
Erzsébet tér.

Erre a versenyére 25 fõs csapatok je-
lentkeztek, tagjaik között gyermekek és

felnõttek is találhatók, hiszen az a cé-
lunk, hogy különbözõ korosztályok
együtt játszanak.

A gólyalábas egyéni bajvívások
2006. április 22-én (szombaton) dél-
után 15.45-tõl lesznek, jelentkezni
helyben lehet. A bajvívások nemenként
két korosztályban a következõ vívási
formákban kerülnek megrendezésre:
rákoló (hátrafelé gólyalábazás), kering-
ve haladás, féllábaló, akadály- és gyors-
gólyalábazás.

NAGYKANIZSA ÉS A GÓLYALÁBAZÁS

GÓLYALÁBAS CSAPATVERSENY 6. ALKALOMMAL, EGYÉNI BAJVÍVÁSOK
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2004
Fordulópont volt 2004 a nagykanizsai
gólyalábazás alakulásában. Az addig al-
kalmilag kialakuló csoportok között
megjelent egy folyamatosan mûködõ
társaság, akik végiggólyalábazták az el-

múlt két esztendõt, az õ programjuk
összefoglalása is ez az összeállítás. Új-
donság volt a magas gólyalábak megje-
lenése, végül a lábhoz kötözött gólyaláb
is megjelent a csoport repertoárjában.
Ma már van olyan produkciója a Nagy-
kanizsai Gólyalábasok csapatának,

melyben három fajta gólyalábbal szere-
pelünk.

A 2004. és 2005. évi Város Napja
gólyalábas versenyeinek gyõztesei jutal-
mazására szervezett Zala megyei kirán-
dulások egyben a Nagykanizsán 2004.
június 4–5-én és 2005. június 10–11-

én megrendezett GÓLYALÁBAS VI-
LÁGJÁTÉKOK hírverése is volt.

2004. május 15-én Zalaegerszegen
az Egerszeg Fesztivál vendégei vol-
tunk. Egy hétre rá, május 22-én
Keszthely és Hévíz közönsége látha-
tott bennünket. Május 29-én az Attila

...egész évben
A NAGYKANIZSAI GÓLYALÁBASOK CSAPATÁNAK SZEREPLÉSEI

Keszthely sétáló utcájában – fent

Keszthely sétáló utcájában – lent

A sok ajándék gólyalábas Babati
Lászlóné népi iparmûvész alkotása

Minden alkalommal indulás a
könyvtártól

Zalaegerszegen a nagykanizsai
gólyalábasok

2004. Város Napja, elõször 
magas gólyalábon

Hévíz

Attila Utcai Óvoda

Semjénházán, együtt a falu gólyalába-
saival

Cser György vezetésével Zalakaros
fürdõjében

Miháld temploma elõtt

Miháld közönsége elõtt

Világjátékok tógában

Világjátékok 2004., konfetti

Gólyalábas tömeg a világjátékokon

A Nagy Õ és kanizsai partnere is 
tõlünk tanult gólyalábazni

Együtt a Nagykanizsai Ifjúsági
Fúvószenekarral Balatonkeresztúron

Balatonmária, gyakorlás a tábor
udvarán

Balatonmária, gólyalábon gitárkíséret-
tel

Kiskanizsa, 2004. szeptember 18., 
másokat is megtanítottunk gólyalábazni
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Utcai Óvodában játszottunk ovisokkal
és szüleikkel. 

Május 30-án igazi turnézásban volt
részünk, hiszen aznap Semjénházán,
Zalakaroson és Miháldon is szerepel-
tünk. Zala megye polgárai és vendégei
közül tehát igen sokakhoz tudtuk ezen
szereplések révén személyesen is elvin-
ni a meghívásunkat.

Igazán összeszokott csapattá váltunk
a 2004. június 4–5-én megrendezésre

került GÓLYALÁBAS VILÁGJÁTÉ-
KOKra. Ekkor történt elõször, hogy vá-
rosunkban a gólyalábazás két napon át
egy fantasztikus játéksorozat legfonto-
sabb elemévé vált. Önálló érdekesség
lett belõle, mely széles helyi és távolab-
bi érdeklõdést keltett.

Közben olyan élmények is értek bennün-
ket, melyek arra utaltak, hogy tényleg Nagy-
kanizsa egyik látványosságává váltunk, hi-
szen a NAGY Õ címû televíziós sorozat ka-
nizsai származású szereplõje NAGY Õ itte-
ni látogatásakor bizony partnerét gólyalába-
zásra biztatta, mi pedig örömmel tanítottuk
õket kedves játékunkra.

Balatonkeresztúron léptünk fel elõször
a Nagykanizsai Ifjúsági Fúvószenekarral.

Nem meglepõ ezek után, hogy tábo-
rozni is közösen mentünk Balaton-
máriafürdõre, hogy ott tábori körülmé-
nyek között tovább szélesítsük a „reper-
toárunkat”. Ekkortól igazi utcai látvá-
nyosságot jelentõ produkcióval jelen-
hettünk meg megyeszerte.

Már a táborból ellátogattunk Keszt-
helyre bemutatni új tudományunkat. Au-
gusztus 14-én Kustánszegi Napokon sze-
repeltünk. És az új tanév is gólyalábazás-
sal indult. Szeptember 11-én a liszói fa-
lunapon léptünk fel, még aznap a Zala
Megyei Sportnap (Nagykanizsa, Minden-
ki sportpályája) vendégei voltunk. Szep-
tember 16-án pedig már Zalaegerszegen
a „Nem nehéz az iskola táska” c. több na-
pos program megnyitóján szerepeltünk,
de ugyanannak a hétnek a végén, szep-
tember 18-án már a kiskanizsai
Sáskajárás-Sáskavarázs programját szí-
nesítettük. 2004-ben az utolsó szabadté-
ri fellépésünkre október 9-én a tótszer-
dahelyi szüreti mulatságon került sor.
Nem ez volt azonban az utolsó közös
programunk, hiszen az óévtõl december
30-án az érdeklõdõk és a programok le-
bonyolításában oly sokat segítõ szülõkkel
együtt búcsúztunk a vásárcsarnokban.

2005
2005-ben is folytattuk a gyakorlást pén-
teken délutánonként 15 órakor. 2005-
ben az elsõ fellépésünk február 5-én volt,
amikor a Keszthelyi Karnevál forgatagát
vezettük végig a város közepén.

Kiskanizsa egyik utcáján, 
2004. szeptember 18. 

2004. szilveszterén a vásárcsarnokban 
szülõk és gyerekek együtt gólyalábaztunk

2005. február 5-én 
a keszthelyi kastély bejárata elõtt

2004. Város Napja, tömeges
gólyalábazás...

...és a Gólyalábas Világjátékokon is.

Háttérben az Igricekkel a Városligetben

Budapesten színes bõrû férfi a
gólyalábunkon

Színpadon Hévízen 

A nagykanizsai gyereknapon 
a Thúry téren

Lenti temploma elõtt

CsörnyeföldénVáros Napja 2005, a Kõrösi csapata

Tungsram családi nap

Egyenruhában a Gólyalábas
Világjátékokon

Õriszentpéter, Õrségi Vásár

Csesztreg, tévésztárral fotózkodtunk

A Göcseji Falumúzeumban

A Göcseji Falumúzeumban másnap is
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A 2005. évi Város Napja gólyalábas
versenyinek érdeklõdõ gyõzteseit ma-
gunkkal vittük az év további szerepléseire.

A Város Napját követõ második na-
pon, május 1-jén már Budapesten szere-
peltünk a Városligetben. Ez volt ebben az
évben az elsõ alkalom, hogy újabb gólya-
lábazókkal bõvült a csapatunk, hiszen a
városnapi gyõztesek és résztvevõk számá-
ra jutalomnak is szerveztük ezeket az uta-
kat. A jutalom mellett egyben a Gólyalá-
bas Világjátékok népszerûsítésre is hasz-
náltuk ezeket az alkalmakat. Minden sze-
replésünk állandó elemévé vált a város
szignálja. Ennek elhangzása után elmond-
juk, hogy Nagykanizsán a gólyalábazás
milyen hagyománya alakult ki az utóbbi
esztendõkben. Elmeséljük a tréfás kedvû
diákok történetét Halis Istvántól, mely-
ben a lurkók eldugják a ferences atya „fa-
lábait”, így kénytelen a sárban menni az
utolsó kenet feladására. A nagykanizsai
szociális foglalkoztatóban készült jelme-
zünk ezekre a 19. századi diákokra utal.
A produkciónkban egy másik kanizsai ak-
tualitást is hallgathatnak a nézõink, hi-
szen a Nagykanizsai Ifjúsági Fúvószene-
kar egyik számára mutatjuk be Cser
György betanításában mûsorunk egyik ré-
szét. Budapesten még az a szerencse is
ért bennünket, hogy városunk kedvelt
együttesével, az Igricekkel közösen is sze-
repeltünk. Nem láttunk még ennyi
gólyalábazós érdeklõdõt Igricek-koncer-
ten. A város és a gólyalábazás népszerû-
sítése mellett a résztvevõknek maradandó
élmény maradt ez az egész napos kedves
kirándulás. Ezen a napon láthattunk elõ-
ször az általunk készttetett gólyalábon
színes bõrû fiatalembert.

A következõ hétvége már Hévízen ta-
lált bennünket. Itt a nagykanizsai mozgás-
korlátozottak egyesületének jóvoltából
szerepelhettünk, melyet ezúton is köszö-
nünk. Hévízen bátorkodtunk produkci-
ónkkal elõször színpadra. Kicsit zavaró
volt a világot jelentõ deszkák csúszóssá-
ga. Produkciónkat élénk tapssal köszönte
meg a közönség. 

Május 29-én a nagykanizsai gyermek-
napon léptünk fel elõször a Thúry téren.
Itt már bátrabban mozogtunk a színpa-
don is. Lentiben ugyanezen a napon nem-
csak szerepeltünk, hanem egy igen kedves
és szellemes közös játékba is benevez-
tünk. Igazi gyereknappá tették az ottaniak
számunkra ezt a napot. Szerencsére töb-
ben szüleiket is magukkal hozták erre az
útra is, így ebbõl a napból többünknek
igazi családi programja lett. 

Június 4-én is kétszer szerepeltünk.
Elõször Csörnyeföldén, ahol a falu min-
den gyereke együtt gólyalábazott velünk, a
bemutatónkat pedig szüleikkel közösen

nézték meg. A meleg hangú találkozást
csak az a kényszerûség szakította meg,
mely újabb kötelességünk miatt jármûre
parancsolt bennünket. A kora délutánt
ugyanis a Tungsram családi napján töltöt-
tük, elõször bemutatóztunk, majd mi is
belefeledkeztünk az ottani sokféle játék
kipróbálásába. 

A 2005. évi Gólyalábas Világjátékok
utáni idõszakban is folyamatosakká vál-
tak a fellépéseink. 2005. június 26-án
Õriszentpéteren az Õrségi Vásáron lép-
tünk fel, július 3-án Csesztregre mentünk,
és tévésztárral fotózkodtunk. A nyáron
még a Balaton partjára is eljutottunk, jú-
lius 16-án Gyenesdiáson szerepeltünk, itt
ismerkedtünk meg elõször olyan amatõr
zsonglõrökkel, akiktõl sokat tanultunk,
megkedveltük játékaikat és keresetük az
együttmûködés lehetõségeit.

2005. július 23-án Zalaegerszegen
Muramenti Népek Hagyományõrzõ Fesz-
tiválján szerepeltünk a Göcseji Falumúze-
umban, július 24-én ugyanott az Egerszeg
Búcsú vendégei voltunk.

2005. július 30-án délelõtt Keszthe-
lyen léptünk fel, majd a MÛVÉSZETEK
VÖLGYE FESZTIVÁLra mentünk
(Kapolcs–Taliándörögd), ahol bemuta-
tóztunk és a közönség gólyalábaztatása
volt a feladatunk.

2005. augusztus 13-án Zalalövõn, 14-
én Bakonyszombathelyen (Komárom-
Esztergom megye) léptünk fel és másnap
már kezdõdött is az augusztus 20-ig tartó
gólyalábas nyári táborunk Miklósfán. A
táborban díszítettük a gólyalábainkat, jel-
mezt készítettünk és egy új produkciót ta-
nultunk, melyet a miklósfaiak után 2005.
augusztus 27-én a határon túli magyarság
érdeklõdõ közönségének mutathattunk be
Szatmárnémetiben (Románia).

Szeptember 2-án a kanizsai fõiskolás-
ok Fonyódi gólyatáborában kezdtük a tan-
évet. Szeptember 10-én Pákán gólyalá-
baztunk, abban a faluban, ahol a kanizsai
gólyalábazás kezdeményezõjeként gyer-
mekkoromban megtanultam gólyalábaz-
ni. Karácsonyra gólyalábas ajándékokat
készítettek egymásnak a csapat tagjai. 

2006
A 2006. évi idényünk is Keszthelyen in-
dult, mert február 25-én a Borbarát Höl-
gyek invitálására második alkalommal
vettünk részt farsangi felvonulásukon.
Néhány nap múlva, február 28-án Zala-
egerszegen a nagycsaládosok egyesülete
szervezte farsangi felvonulását vezettük.

Március  18-án Budapesten  az „Uta-
zás 2006” kiállítás közönségét hívtuk
Nagykanizsára szereplésünkkel.

A 2006. évi Város Napja elõtt márci-
us  21-én gólyalábaztunk utoljára Nagyka-

nizsán, amikor a jégkocka akciót segítet-
tük, és bemutatónk után a jégkocka dobo-
zát fogtuk közre magas gólyalábainkkal.

„Anyaintézményünk”, a Halis István
Városi Könyvtár mögött gyakorolunk
pénteken délutánonként, ahova minden
érdeklõdõt ezúton is szeretettel várunk.

Hiszen folytatódik a gólyalábazás
egész évben, további külföldi szereplé-
sekkel is. 

Keszthelyen át Kapolcs felé

Mûvészetek Völgye, a legifjabb
gólyalábazó

Miklósfai gólyalábas tábor

A Nagykanizsai Gólyalábasok a Partiumi
Magyar Napokon Szatmárnémetiben

Gólyákkal gólyalábon Fonyódon

Páka

Keszthelyen maskarában, zenélve

Zalaegerszeg polgármesterével

Budapest, Utazás 2006 kiállítás

Budapest, Utazás 2006 kiállítás

A hõszigetelt kocka gólyalábasokkal
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Bemutató, tömeges próba 
és felvonulás

A gólyalábazás tömegmozgalommá
vált Kanizsán, ma már a megyében sincs
szinte szabadtéri játékos program a
Nagykanizsai Gólyalábasok nélkül.

A gólyalábbal a 100 évnél is korábbi
játékra, „közlekedési eszközre” emléke-
zünk. Egyszerû, nem költséges, mindany-

nyian megpróbálhatjuk és élvezhetjük a
vele való mozgás örömét. A 20. század
inkább a kerekek világa (bicikli, autók)
lett, mostanság – a 20–21. század for-
dulóján – azonban újra a lábunkra és a
legtermészetesebb mozdulatunkra, a lé-
pésre épít egy játék, a kangoo.

Rokon tehát a gólyalábbal, ugyanak-
kor nagyon-nagyon modern is, hiszen a
szerkezetben benne van a technika el-

múlt száz esztendejének sok-sok ered-
ménye.

A falábazók a gólyák magas lábára
utaló gólyalábakon járnak. Az újabb õrü-
let a kenguruk ugrálását veszi mintául,
ezért a neve kangoo (ejtsd kengu). 

Egyensúlyozást segít, jó tartást ad, a
mozgás mással össze nem hasonlítható
élményét adja, akárcsak a gólyaláb. 

Egy különbség biztosan van közöttük,
gólyalábra nem lehet kangoo-t húzni, de
kangoo-val gólyalábra lehet állni.

Minden korosztály számára ajánlható
mindkét eszköz. A kangoo elõnyös azok-
nak is, akik izületi és súlyproblémáik mi-
att nehezen mozognak, hiszen a szökde-
lés, ill. a szökdeléssel való mozgás a spe-
ciális lábbeli miatt az izületeket óvja.

Nem véletlenül vontunk párhuzamot a
két eszköz között. A 2006. év Város
Napja egyik szenzációja lesz a kangoo-
sok bemutatója. Aki részt vesz a gólyalá-
bas csapatversenyekben, az kipróbálhatja
a kangoo-t is az Erzsébet téren, pénteken
délután. 

A Nagykanizsai Gólyalábasok partne-
révé váltak a Zala megyében elõször
Nagykanizsán kangoo edzéseket szerve-
zõk (az edzésekre szerdánként 17.30-tól
kerül sor, a 12 év feletti diákoknak pedig
szombatonként 10-tõl van edzés a Zrínyi
Miklós Általános Iskola tornatermében,
érdeklõdni a (30) 288 7500-as telefonon
lehet). 

Gólyalábakat a Régi Jó Egyesülettõl
tudnak beszerezni az érdeklõdõk, a kan-
goo iránt érdeklõdõk a Zala megyében ki-
zárólagos értékesítési, edzési, képzési és
bemutató joggal rendelkezõ Victoria
Sport Célpont Üzletházban (Nagykanizsa
Zrínyi u. 15.) vásárolhatnak kangoo-t, ki-
véve persze a pénteki bemutató idõpont-
ját, hiszen akkor nem csak kipróbálni le-
het ezt az eszközt, hanem meg is vásárol-
hatja az érdeklõdõ.

Program: 2006. április 21., péntek
14.30 Adee és a Kangoo Club Hungary
csapata (Erzsébet tér). Kangoo show és
nyílt óra az „ugráló” cipõben a Kisszín-
padon.

Vásártéri ugróoskola
Jártál-e ugróiskolába. S ha jártál,

hány osztályt végeztél? 
Keveset? Akkor itt az ideje, hogy meg-

tanuld, hogyan is kell. 
Sokat? Akkor itt az ideje, hogy megmu-

tasd: hogy megy elõre, hátra, keresztben,
csigavonalban, síkban, térben, kötéllel vagy
anélkül, két lábon vagy fél lábon. Iskola ez,
hiszen nem lehet csak úgy ám: szabályosan

s fokozatosan lehet elõbbre jutni ebben
az iskolában is. Ki megbukik, nyomban
javíthat. Ki sikeresen teljesített egy fo-
kozatot, továbbléphet a nehezebb felé.
Mi is a nehéz: az hogy célba kell talál-
nod? Az, hogy egyre nehezebben dob-
bantod el magad fél lábon a következõ
kockáig, az hogy hátrafelé haladva nem
találod egyensúlyod? Csak akkor tudha-
tod meg, ha kipróbálod.

Az ugrálás sok fajtáját gyakorolhattad
egész évben Nagykanizsán gólyalábbal,
ugrókötéllel. A Város Napján kipróbálha-
tod a többit is a Vásártéri ugróoskolában. 

Csuda csutkajátékok
A kukorica, mint az Újvilág növénye,

csak pár száz éve ismert Európában. Sok-
féle hasznosítása közül – „rövid idejû” is-
mertsége ellenére – a legváltozatosabb a
játékokban való használata. A csuhéba-

báknak egy idõben a falusi portákon ku-
koricahegedûvel húzták el a nótáját. A
Város Napján e nemes növény egy részé-
vel, a középkor egyik divatos LEGOjával,
a lemorzsolt kukoricacsutkával (vagy za-
laiasan csutával) játszunk, mindenfélét
építve, kirakva belõle. Ma már ez a
legózás nem mindennapi élménye a fiata-
loknak, sõt az idõsebbeknek is inkább
csak emlék, itt hát az idõ és itt a tér meg-
próbálni. 

Karika hajtó Marika
A karikahajtás régi, régi találmánya a

gyermekeknek, de leggyorsabban és leglát-
ványosabb utcai játékként a kerékpárok el-

terjedésének idején, épp a 20. század
elején tûnik föl. Egyszerûnek látszik,
csak egy biciklikerék kell hozzá (gumiab-
roncs nélkül) s egy bot, amivel hajtani, irá-
nyítani lehet.

Kinek kedve van hajtani, irányítani, fut-
ni az elkóborló kerekek után, azt szívesen
látjuk a Város Napja játék forgatagában.

Gombok s színes golyók az aszfalton
A Pál utcai fiúk korából, sõt a gólya-

lábas történetet megörökítõ példás ka-
nizsai, Halis István korából is sok tör-
ténet mesél a nagyapák kabátjáról el-
csent gombokról s a kincsként féltett

színes golyóról. Célba találni s elnyerni
a másikét! Ez volt a cél a legtöbb ilyen
játéknál. A Város Napján felelevení-
tünk néhányat ezekbõl is, igazi gom-
bokkal és igazi golyókkal. Annak idején
fiúk játszották leginkább, ma a lányok
is bátran próbálhatják. S reméljük pró-
bálják is bátran. Bár lesz nálunk gomb
is, golyó is, jó ha otthon zsebre rakod a
magad jól bejáratott gombjait, színes
golyóit is. Hogy legyen mit nekünk is el-
nyerni...

LEHETNE MÉG EGY KIS ÕRÜLET?  KANGOO ÉS GÓLYALÁB
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Az alábbi szövegre az interneten leltünk
Oláh Ibolya egyik nagykanizsai rajongó-
jának segítségével. A szöveg néhány egy-
mást követõ szavának begépelésével a
Google rátalál az írás környezetére is.

Sziasztok! 
Fantasztikusan éreztem magam a keddi
Ibolya-koncerten, de beszámoló helyett
hadd másoljam be a mai helyi újság
glosszáját, melyet „Boda” írt. 

„Nemrégiben valami reggeli mûsor
vendége volt: citromsárga-hupilila díszle-
tek között közhelycserélt vele néhány ga-
rantáltan kérdésmentes trendvezetõ, az-
tán persze énekelnie is kellett, elõre ösz-
szerezzentem, mert ilyenkor jön a minket
is alázó tuti playback – õ viszont élõben
nyomta valamelyik közepesen megírt slá-
gerét; még a dobozon keresztül is bor-
zongató volt. 

Akkor határoztam el, mindenképpen
megnézem. Nagyon jól tettem. 

Engem nem érdekel, ki mit mond

Oláh Ibolyáról: hogy milyen ember, és
milyen nem; hogy milyen a mûveltsége,
az iskolázottsága, a származása; hogy
honnan jön, hová tart; hogy kivel jár és

mennyire, miket eszik és mi a kedvenc
színe – mindez tökéletesen hidegen hagy.
Mint ahogy véletlenül sem érdekel, mi-

lyen elviselhetetlen is Robert De Niro, ha
rosszkedvû; bántotta-e a nõket Mozart; s
vadászott-e parittyával verébre Petõfi
Sándor. 

Lenyûgöz viszont Oláh Ibolya ösztö-
nös, zsigeri mélységekbõl felfakadó mû-
vészsége. A sugárzása, aminek mesteri

alkalmazásával úgy ragad magával egyet-
len pillanat alatt, ahogy csak keveseknek
sikerül. 

A hangja, aminek egyetlen csodás-kar-
cos reccsenése minden szõrszálat vi-
gyázzba állít a karomon. A nyers bája,
ami minden rezzenésében ott bujkál.
Nem mega-, nem giga- és nem mikro-
sztár: égõ, izzó mûvész – mint mondjuk
Janis Joplin volt. Mindent elbír: még
azokban a helyenként fércelt számokban
is pompás és átütõ, amiket hallhatólag
úgy írtak meg, ha neki nem kell, jó lesz a
Fenyõ Mikinek. A kérdés csak az, meddig
bírja majd a honi menedzselés és sztárfa-
rigcsálás olcsó és mindent ócsító csodá-
it, meg úgy általában mindazt, aminek
ma Magyarországon egy »sztár« megfe-
lelni kénytelen. Mert kénytelen. 

A legszebb talán az lenne, ha meg-
maradhatna annak, ami: kérdés, lesz-e
felelõs ember, aki ezt belátja. Ha ne-
tán igen, elõbb-utóbb tényleg lehet egy
világsztárunk is: rajta aztán nem mú-
lik... ”

ÉGÕ, IZZÓ MÛVÉSZ – OLÁH IBOLYA ÉLÕ KONCERTJE 
Az Édes méreg címû lemez bemutatója – 2006. április 22. 20.30 – Erzsébet tér

Kedves Kanizsaiak!
Szeretettel várjuk azoknak a legalább

két generációból álló 3–6 fõs családok-
nak a jelentkezését, akik szívesen játsza-
nak együtt, akik részt kívánnak venni tré-
fás ügyességi versenyeken és akik kedvet
éreznek közös mûvészeti produkció be-
mutatásához.

Jelentkezni lehet az óvodákban, isko-
lákban, a Családsegítõ Központban, az
idõsügyi klubok vezetõinél és a Honvéd
Kaszinóban, valamint az adott napon a
helyszínen.

A legügyesebb családok jutalomban ré-
szesülnek, illetve elnyerik a „Legka-
nizsaibb kanizsai család” megtisztelõ cí-
met.

Eredményhirdetés: 17.35 órakor a
helyszínen (a nagyszínpadon).

A Generációk utcája április 22-én,
szombaton 9–17 óra között nyitva áll az
Erzsébet tér északi oldalán, a parkolóban.

1. Legügyesebb kanizsai család
Ügyességi feladatok: almaterelgetés, vona-
lon való átkelés, gólyalábazás a sáros utcá-
kon.
2. Legkreatívabb kanizsai család
Vásárfia készítése.

3. Legjobban reklámozó kanizsai család
Vásárra felhívó, Kanizsát és a PLAZA
áruházat reklámozó plakát készítése.
4. Legjobb tollú, torkú kanizsai család
Riport készítése.
5. Legeszesebb kanizsai család
Kreatív, logikai feladatok (vásározók
kontra vásárlók).
6. Városát legjobban ismerõ kanizsai
család
Kanizsa szép épületeinek, belsõ udvarai-
nak ismerete.
7. Leggyûjtögetõbb kanizsai család
Ki hozza a legrégibb használati tárgyat?
8. Leglehengerlõbb, legegészségesebb 
kanizsai család
Azok a kanizsai polgárok tudják ellátni a
leglehengerlõbben a város feladatait, akik
egészségesen élnek és megelõzik a beteg-
ségeket. Természetesen ismerik városunk
köztiszteletben álló orvosait, ispotályát.
9. Mikkamakka játszóház
Bugattyú készítés, gombfocizás, üveggo-
lyózás, kötélhúzás.
10. Népi ügyességi játék
Karikahajtás.
11. Saubermacher–Rally
Kisautók versenye.
12. Türelemjáték (BÓNUSZ pontért)
Képviselõk és a családok dominópartija. 

Játékvezetõk: Régi Jó Egyesület, Gyer-
mekvarázs Alapítvány, Szabadidõ-szer-
vezõk Munkaközössége és a Városi Diák-
önkormányzat tagjai.

A Generációk utcája támogatói:  
Tungsram SZB, Kanizsa Környezetvé-
delméért Alapívány, Polgármesteri Ka-
binet, Honvéd Kaszinó, Aquaprofit Rt.,
NSP Hulladéklerakót Üzemeltetõ Kft.,
Kanizsa Pékség Kft., Szponzor Tours 

Kft., Petró Galéria, Nagykanizsa Me-
gyei Jogú Város Önkormányzata, CWG
Hungary Kft., Zala Volán Rt., Nagyka-
nizsa és Környéke ÁFÉSZ, Kanizsa
Pláza, Maraton Lapcsoport, Szabadidõ-
szervezõk munkaközössége, McDonalds
Étterem Nagykanizsa, Saubermacher-
Pannonia Kft., Városi Diákönkormány-
zat, Gyermekvarázs Alapítvány, Fa-Feri
Kft., Belvárosi Gyógyszertár, Consulting
Kft.

A VÁROS NAPJÁN MEGNYITJUK A GENERÁCIÓK UTCÁJÁT
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Programok... 

9.00   KKanizsai kkincsvadászat rrajtja 
Általános és középiskolás csapatok városismereti vetél-
kedõje, a Szabadidõ-szervezõk Munkaközösségének
szervezésében. Rajthelyek a belváros tizennégy pontján.  

9.00   FFociiiiii...   (Batthyány - gimnázium sportpályája)
A Batthyány - gimnázium diákjai és tanárai a 2006-os
év apropóján megtoldják a 24 órás focit és 26 órán át
rúgják a bõrt a Város Napján.

9.00   MMegy aa ggõzös KKanizsán 
Gumikerekes kisvasút igény szerint, kötött útvonalon,
csak vonatjeggyel.

10.00   VVásárnyitogató   (Erzsébet tér)
Litter Nándor polgármester városnapi megnyitója, köz-
remûködik a kovásznai Kankalin Táncegyüttes.

10.00   KKézmûves vvásár  (Erzsébet tér)
Fazekasok, fafaragók, ruhakészítõk, szövõk, babakészí-
tõk, mézeskalácsosok, gyertyaöntõk, tímárok, ólomkato-
na árusok, köszörûsök, üvegmûvesek, csuhéfonók kínál-
ják portékáikat.

10.00   SSzázadfordulós hhangulatképek bbemutatója, aaz
általános- éés kközépiskolák pprogramja   (Erzsébet tér)
Jelmezes korabeli hangulatképek és letûnt szakmák, me-
sehõsök elevenednek meg a téren.

10.00   FFicánkoló   (HSMK)
Az óvodás korosztály hagyományos zsúfolt ház elõtt zaj-
ló zenés, táncos, mozgásos bemutatója a Platán sori
Vackor óvoda koordinálásával.

10.00   RRoma NNap mmegnyitója (Bogdán János Közös-
ségi Ház)   A nagykanizsai CKÖ szervezésében.

10.00   SSzlovén –– mmagyar PProjektzáró KKonferencia   
(Hotel Centrál)  A Nagykanizsai Kereskedelmi Iparka-
mara és az Aquaprofit Kft. szervezésében.

10.00   FFõszerepben aa ffakanál –– II. FFõtéri KKóstoló   
(Erzsébet tér)
Fergeteges fõzõcske a fõtéren - részletes felhívás a saj-
tóban és a Tourinform irodában.

10.15   RRégmúlt iidõk jjátékai   (Erzsébet tér)
Karikahajtás, ugróiskolák, csutkavár építés, gólyalábazás.

10.15   KKaleidoszkóp   (Kisszínpad)
Általános és középiskolások mûsorai.

10.30–16.00   GGólyalábra ffel! ––  eelsõ llépéseink ggólya-
lábon   (Erzsébet tér)
Mindenkit megtanítunk gólyalábon járni, egész napos,
folyamatos bemutatók, játékok.

10.30   ÓÓriásplakát-kkészítõ vverseny   (Erzsébet tér)
Általános iskolások rajzolják, festik óriásplakátjaikat az
elõzetesen zsûrizett versenymûvek alapján.

12.00   AA KKanizsai kkincsvadászat eeredményhirdetése
(Kisszínpad) 

12.10 Roma DDelelõ
Roma Kulturális Gála a nagykanizsai CKÖ szervezésében.

13.30    AAlkossunk eegyütt aa KKanizsa ÚÚjsággal –– aa KKani-
zsa ÚÚjságból!   A Média Kávézó házigazdája: a Kanizsa
Dél-Zalai Hetilap és vendégei.

14.00   AAz óóriásplakát-kkészítõ vverseny eeredményhirde-
tése  (Kisszínpad) 

14.30   AAdee éés aa KKangoo CClub HHungary ccsapata   
(Erzsébet tér)  Kangoo show és nyílt óra az „ugráló” ci-
põben a Kisszínpadon.

15.00  KKreatív FFesztivál   (Farkas Ferenc Zene- és
Aranymetszés Mûvészeti Iskola)

Bemutatók: gyermek kompozíciók, improvizációk, vi-
dám zenedarabok a hangversenyteremben.

15.30   TTérzene    (Deák Ferenc tér és Erzsébet tér) 
A zászlófelvonáshoz gyülekezõ közönséget két fúvósze-
nekar szórakoztatja. 

Karneváli szamba zenekar térzenéje a Deák téren
(Nagykanizsai Ifjúsági Zenekar Tatár Csaba vezetésé-
vel), magyaros klasszikus térzene az Erzsébet téren. 

15.40   ÜÜnnepélyes llovas ffelvonulás (Erzsébet tér–Fõ
út–Deák Ferenc tér)

A Kanizsa Lovas Klub közremûködésével színpompás
menet felvonulása a Deák Ferenc téri zászlófelvonáshoz. 

16.00   ZZászlófelvonás (Deák Ferenc tér) 
Sor kerül a város zászlajának felvonására, Litter Nán-
dor polgármester köszönti az ünneplõ közönséget. Zász-
lófelvonáskor a két fúvószenekar közösen játssza a him-
nuszt, a szózatot, és a Kanizsa szignált.

16.20   KKarneváli mmenet iindul   (Deák Ferenc tér)
A Farkas Ferenc Zene- és Aranymetszés Mûvészeti Isko-
la bevonásával. 

Közremûködnek többek között: néptáncosok, magyaros
fúvószenekar, gólyalábasok, zsonglõrök és egyéb felvonuló
közösségek, Kanizsa Demons, gördeszkások, sportolók,
Keszthelyi Borbarát Hölgyek, modern táncosok, Eraklin
táncklub, valamint különbözõ mûvészeti csoportok, karne-
vál fúvószenekar. Adee és a Kangoo Club Hungary csapata
az „ugráló” cipõben.  Lassú vonulás az Erzsébet térre, a Ka-
nizsa Áruház elõtt egyszeri megállással, rövid bemutatókkal.

16.30  DDübörgõ ggépcsodák  (Deák Ferenc tér–Ady
Endre utca) Motoros felvonulás zárja a Karneváli me-
netet a H-Turul Motoros Klub szervezésében.

17.00   KKarneváli mmenet éérkezése aaz EErzsébet ttérre
Térzene fúvószenekarokkal: Kanizsa „Szamba” Szignál.

17.00   GGólyalábas ccsapatok vversengése (Erzsébet tér)
Baráti társaságok, iskolák, munkahelyi közösségek
csapatversenye a Város Napja Kupáért. A versenyfelhí-
vást a helyi nyomtatott és elektronikus sajtóban tesz-
szük közzé. 

17.30   GGólyalábas ccsapatverseny eeredményhirdetése éés
konfettipárbaj    (Erzsébet tér)

17.45   ZZsonglõrök éés kkíntornások bbemutatója
(Erzsébet tér)  Közremûködik: a Nagykanizsai Ifjúsági
Fúvószenekar Tatár Csaba vezetésével. 

18.00   GGyere lle aa ttérre...    (Nagyszínpad)
A Bibop CCafé JJazz QQuartett és a No PProblem eegyüttes
koncertje.

18.00   PPuchheimi kképzõmûvészek kkiállítása (HSMK
kiállítóterme)   Bemutatkoznak német testvérvárosunk
mûvészei. A kiállítást megnyitja: ifj. Lehota János, köz-
remûködik: Tiborcz Iván. Kiállításrendezõ: Ludvig Zol-
tán.

19.00   ÜÜnnepi kközgyûlés éés ddíszelõadás   (HSMK)
A mûsorban közremûködik: Szivárvány ÉÉnekegyüttes
(mûvészeti vezetõ: Baráth Yvette), Régi ZZene MMûhely
(mûvészeti vezetõ: Balogh József), valamint Miroslav
Navracic harmónikavirtuóz éés eegyüttese (Horvátor-
szág).

20.00   KKanizsa BBig BBand kkoncertje    (Nagyszínpad) 
Mûvészeti vezetõ: Vámos Béla

20.30   KKreatív FFesztivál (Farkas Ferenc Zene- és
Aranymetszés Mûvészeti Iskola)

Jakobovics ÁÁrpád éés BBakaja ZZoltán hhegedû- éés sszer-
zõi eestje a hangversenyteremben.

21.30   MMiroslav NNavracic éés eegyüttese (Kisszínpad)
A tangóharmonika virtuóza Horvátországból

22.00   TTûzzsonglõrök llátványos ééjszakai bbemutatója
(Erzsébet tér) 
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9.00   GGenerációk uutcája   (Erzsébet téri parkoló)
Izgalmas, kalandos családi program, játékok, vetélke-
dõk több generáció számára a „Legkanizsaibb kanizsai
család” címért. Közremûködnek a város gyermek, fel-
nõtt és idõskorú mûvészeti csoportjai.

9.00   MMegy aa ggõzös KKanizsán
Gumikerekes kisvasút, kötött útvonalon, csak vonatjegy-
gyel.

10.00   KKreatív FFesztivál (Farkas Ferenc Zene- és
Aranymetszés Mûvészeti Iskola)

Kreatív FFesztivál GGála és a fesztivál értékelése a hang-
versenyteremben.

10.00   KKanizsa–Zalakaros ffutóverseny rrajtja
(Erzsébet tér)
A Kanizsai Futó és Szabadidõsport Klub szervezésében.

10.00   FFõszerepben aa ffakanál –– II. FFõtéri KKóstoló
(Erzsébet tér)
Fergeteges fõzõcske a fõtéren – részletes felhívás a saj-
tóban és a Tourinform irodában.

10.00   NNéder NNorbi ccsodakörhintája 
(Erzsébet tér) 
Kézzel hajtott fa körhintázás gyerekeknek.

10.00   KKézmûves vvásár (Erzsébet tér)
Fazekasok, fafaragók, ruhakészítõk, szövõk, babakészí-
tõk, mézeskalácsosok, gyertyaöntõk, tímárok, köszörû-
sök, hímzõk, üvegmûvesek, csuhéfonók kínálják porté-
káikat.

10.00   SSisere ffesztivál (Kisszínpad)
Óvodások néptáncos kavalkádja Szlovéniából érkezõ
kis vendégfellépõkkel a Hétszínvirág Óvoda szervezésé-
ben.

10.00   JJátssz vvelünk...! (Erzsébet tér, szökõkút)
Utcamûvészek és zsonglõrök egész napos bemutatója.
Mutatványok, produkciók a közönség bevonásával.

10.00–13.00   GGólyalábra ffel!   (Erzsébet tér)
Mindenkit megtanítunk gólyalábon járni, folyamatos be-
mutatók, játékok.

11.00   PPódiumon aa ccsalád   (Nagyszínpad)
Családi programok, színpadi produkciók a Generáci-
ók utcáján. A nap folyamán közremûködik: A MÁV-
Kodály Mûvelõdési Ház csoportjai, a Kodály Énekkar
és a Thúry SZKI, a Dél-Zala és Pántlika táncegyütte-
sek, a Borbontók nyugdíjas tánccsoport, a Mamik
MOL nyugdíjas dalkör, a Tüttõ János Nótakör, a Hon-
véd Kaszinó Hölgyklubja, az Aranymetszés Alapfokú
Mûvészeti Iskola tánccsoportjai, Kamy és a táncos lá-
nyok, a Hevesi Iskola családi produkció, a Tungsram
Nyugdíjas énekkar valamint a Zrínyi iskola énekkara,
és még sokan mások.

11.30   CCsipkerózsika –– AA SSzegedi MMini SSzínház vvásá-
ri mmesejátéka
(Kisszínpad)
Vidám mesejáték gyerekeknek.

13.00   KKis aautók nnagy hhanggal  (Fõ út)
A Canissa Modellezõ Egyesület száguldó bemutatója a
gólyalábazók között. 
(Klubvezetõ: Kosztelnik László)

13.00   „„Ki nnevet aa vvégén?” (Erzsébet tér)
Élõ társasjáték a szökõkút körül. Jelentkezni lehet csa-
ládoknak, vagy baráti köröknek 10 órától a mûsorveze-
tõnél.

13.15   AA kkovásznai KKankalin nnéptánc eegyüttes mmûsora
(Kisszínpad)

14.00   AAngyal ZZoltán ((Szemöldök) kkaszkadõrbemutató-
ja  (Fõ út)
A H-Turul Motoros Klub szervezésében.

15.00   TTûz vvan, bbabám... 
(Erzsébet tér, Fõ út)
A Kanizsai tûzoltók látványos, századfordulós hangula-
tú, jelmezes bemutatója. 

15.45–17.00   EEgyéni ggólyalábas bbajvívások
(Erzsébet tér és Kisszínpad)
Hölgyek és urak versenye, rákoló, félláboló, akadály- és
gyorsgólyalábazás.

17.00   EEredményhirdetések  
(Kisszínpad)
Fõszerepben a fakanál – I. Fõtéri Kóstoló
eredményhirdetése.  
Egyéni gólyalábas bajvívások eredményhirdetése. 
Generációk utcája eredményhirdetése. 

18.00   EEzerszínû aa vvilág! –– VVilágzenei ggála
(Kisszínpad)
Hétrét ZZenekar koncertje (ír zene) 
Bojtár eegyüttes koncertje (magyar népzene)
T'Rakija bbalkáni zzenekar (görög, bolgár, makedón, szerb
és horvát zene).

19.00   „„Táncban mmondom eel...” (HSMK)
A Piarista Általános Iskola és Gimnázium táncszínházá-
nak ünnepi estje. 
Mûvészeti vezetõ, koreográfus: Orsovszky István

20.30   OOláh IIbolya éélõ kkoncertje (Nagyszínpad) 
Az ÉÉdes mméreg ccímû llemez bbemutatója.

22.00   TTûzijáték (Erzsébet tér) 
Látványos tüzes produkciók utcamûvészek és gólyalába-
sok közremûködésével. 

ÁLLANDÓ PROGRAMOK, 
ÁLTALÁNOS 
NYITVA TARTÁS:

Megy aa ggõzös KKanizsán: gumikerekes kisvasút naponta
9–17 óráig igény szerint, kötött útvonalon, csak vonat-
jeggyel. 
Kézmûves vvásár: naponta 10–18 óráig    (Erzsébet
tér).
Generációk uutcája: szombat 9-17 óráig   (Erzsébet téri
parkoló)
Pódiumon aa ccsalád: szombat 11–17 óráig   (Nagyszín-
pad)
Néder NNorbi ccsodakörhintája: szombat 10–18 óráig
(Erzsébet tér).
Elsõ FFõtéri KKóstoló: péntek–szombat 10–22 óráig
(Erzsébet tér). 
Egészségesen éélni –– eeü. ssátor aaz EErzsébet ttéren (Erzsé-
bet tér)
Véradás aa VVasemberházban: szombat 10–18-ig
(Vasemberház)
Zalai HHírlap sstandja péntek–szombat 10–18 óráig
(Erzsébet tér)
Az áállatmenhely sátra és információs standja  (Erzsébet
tér)
Média KKávézó pénteken a külön meghirdetett idõpont-
okban és témákban.   (Erzsébet tér)
Roma nnap a CKÖ szervezésében: péntek 10 órától –
részletes program a sajtóban (Bogdán János Közösségi
Ház)
Tóth IIstván ffotómûvész: NNehéz úút vvolt cc. kkiállítása láto-
gatható pénteken 8–16 óráig. (További nyitvatartás is-
kolanapokon május 8-áig. Párhuzamosan az iskola vé-
dett kertje is látogatható.)  (Hevesi Sándor Általános Is-
kola)

A mûsorváltoztatás jogát fenntartjuk!
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Támogatók
LÁTOGATHATÓ:

2006. április 21-én 
és 22-én 9-tõl 18 óráig 

a Város Napja alkalmából: 
Jézus Szíve Plébánia, 
Szent József Plébánia, 
református templom, 
evangélikus templom, 

zsinagóga.

A Thúry György Múzeum 
mindkét napon délelõtt 
10 órától este 20 óráig 

tart nyitva. 
A belépés díjtalan.

További információ: 
www.varosnapja.nagykanizsa.hu,

www.halisnagykanizsa.bibl.hu,
www.nagykar.hu

A mûsorváltoztatás 
jogát fenntartjuk.

Készítette a Régi Jó Egyesület 
a 2006. évi Város Napjára
Összeállította: Czupi Gyula

Nyomdai elõkészítés: 
Mátrix Marketing Mûhely
Tipográfia: Marics István

KANIZSAI FORDULÓ 

Arany fokozatú partnerek:

Ezüst fokozatú partnerek:

Bronz fokozatú partnerek:

Fa-Feri Kft.

Médiatámogatók:

Pártfogók:

Zala Rádió
Zalai Hírlap
Kanizsa TV

Kanizsa Rádió
Kanizsa Dél-Zalai Hetilap
Nagykanizsai Maraton

Kanizsa és Vidéke Extra
Szuperinfó

PPaarrttnneerreekk::
• ERSTE Bank Rt.
• Budapest Lízing Rt.
• Kanizsa Sprint Kft.
• Zala-Petroltransz Kft.
• Nagykanizsa Téglagyár Kft.
• Baumeister Kft.
• HVB Bank Rt.
• Drink System Kft.
• Kanizsanet Informatikai Kft.
• Peugeot Kampf Kft.

GGóóllyyaalláább aaddoommáánnyyoozzóókk::
• CIB Bank Rt.
• Channel 2000
• Dél Zalai Áruház Rt.
• Dr. Buzási Fogorvosi Kft.

• Favorit 98 Bt.
• Forklift 97 Kft.
• Járgányjavító Kft.
• Kanizsa-Fix Pont Kft.
• Kriszpo Bt.
• Médium Market Kft.
• Murasóder kft.
• Principális és 

Felsõ-Zalamenti Társulás
• Rebico Bt.
• Szilament 98 Bt.
• Szûcs Inter Transz Kft.
• T-Terv Kft.
• Vemix-Real Kft.

AAddoommáánnyyoozzóókk::
• Dia-Rol Bt.

• Grafit-96 Kft.
• Hala-Ép 2000 Kft.
• HungaCro Kft.
• Limitless Kft.
• Gumel DR Bt.
• Kanizsanett Ruhaipari Kft.
• Kovács Kft.
• Ping-Win Szeráj Bt. A gólyalábas 

versenyek kürtõskalácsos támogatója.
• Profi Vill 94 Kft.
• RST Villamossági Kkt.
• Szilament 98 Ruházati Bt.
• Kaszimpex Kft.
• Vackorvár kft.
• Variotex Kft.
• Két Váradi Bt.
• Kanizsa Uszoda Kft.

Következõ rendezvényünk:
Sár Ünnepe 
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