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„Most már elég legyen” 
„Mami kérlek még ne!” 
de a játékhegyen 
megpihennek végre ... 

nehézkesen felkel, 
nézem, hogy' szereti 
csillogó szemekkel 
apró fiam Peti 

és boldogságáért 
irigylem is talán, 
nekem – bár soká' élt – 
sosem volt NAGYMAMÁM

Gáspár András:  Mami 

összes csontja fáj, míg 
földre ereszkedve 
hadsereget játszik, 
hátán apró terhe 

noszogatja vadul 
„Gyí! ugorjuk át ott, 
hol ellenség lapul 
a játékkocka sáncot”

„Sütök palacsintát”  
– menekülne szegény –, 
huncutul kacsint „hát 
engedj el kislegény”  

„Várj” és nem szabadul, 
cél a szõnyegváros, 
autózik vadul 
a versenyzõpáros 
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GYÛRÖTT VISZONYOK

A Zenés Esték a Kiskastélyban rendezvény-
sorozat elsõ elõadásán, Gyûrött viszonyok –
sanzonok és songok címmel Hajdú Sándor és
Köves Dóra elõadását hallgathatta meg a közön-
ség. A zenésmesterség tanár és tanítványa nem
ismeretlen a kanizsai közönség elõtt, hiszen lát-
hattuk õket a zalaegerszegi Hevesi Sándor Szín-
ház korábbi elõadásain. A nagykanizsai születé-
sû Hajdú Sándor zongoramûvész, zeneszerzõ a
Városi Vegyeskar karnagya, Köves Dóra szí-
nésznõ jelenleg a fõvárosi Merlin Színházban
játszik. Az esten George Gerschwin, Edit Piaf
dalok, musical részletek, valamint Hajdú Sándor
saját szerzeményei hangzottak el.

KÖSZÖNET A VÁLASZTÓKNAK
Sajtótájékoztatón köszönte meg a választó-

polgárok bizalmát és a kampányt segítõk
munkáját Göndör István, a Magyar Szocialis-
ta Párt országgyûlési képviselõje. Hangsú-
lyozta: örül, hogy a kanizsai választókörzet-
ben azok voltak többségben, akik a megkez-
dett munkára, a teljesítményre és a számos la-
kossági fórumon bemutatott fejlesztési prog-
ramra voksoltak. Göndör István megköszönte
Litter Nándor polgármester és a képviselõ-
testület segítségét is, mert – mint mondta – ha
õk nem határozzák el a különbözõ fejlesztése-
ket, akkor nem lehetett volna mi mellett lob-
bizni. Göndör István kijelentette, reméli, hogy
a kora õsszel megkezdõdõ önkormányzati vá-
lasztási kampány során az emberek sikeres-
nek értékelik Litter Nándor polgármesterrel
közösen végzett munkáját.  

AZ SZDSZ SIKERÉRÕL
Sajtótájékoztatón beszélt a választás konklú-

ziójáról Kovács Kálmán, a Szabad Demokraták
Szövetsége zalai választmányának elnöke, va-
lamint Röst János alpolgármester, a megyei és
a helyi szervezet alelnöke. Kovács Kálmán
megköszönte a nagykanizsai választóknak a bi-
zalmat. Úgy véli, a többség úgy ítélte meg,
hogy elindultak olyan folyamatok, amelyek
alapján érdemes újabb négy évet megszavazni
a koalíciónak. Biztos abban, hogy a sikerhez
hozzájárult a szabaddemokraták két évvel ez-
elõtti döntése, amikor a Medgyessy-féle kabi-
netrõl és annak programjáról megállapították,
hogy az nem teszi lehetõvé a választási gyõzel-
met. A szabaddemokraták a váltást követõ kor-
mányzati idõszakban programjuk több pontját
is meg tudták valósítani: így az adócsökken-
tést, az autópálya-építést, a sorkatonaság eltör-
lését, a diplomás minimálbért, az üvegzseb-tör-
vényt, s csupán egyetlen programponttal ma-
radtak adósak, ez pedig az egészségügy széles-
körû reformja. Az SZDSZ most is tisztességes
kampányt folytatott. Leszögezte: elkötelezett
demokrata politikusként annak is örül, hogy a
Magyar Demokrata Fórum szintén bejutott a
Parlamentbe és a jobboldal nem vált
egypártivá. Röst János, a megyei és a helyi
szervezet alelnöke hozzátette: Nagykanizsa
mindig liberális bástya volt, s meggyõzõdése,
hogy az eredmény azt tükrözi, a választók az
önkormányzat munkájára is szavaztak. A
Fidesz-MPSZ helyi szervezete vezetõit arra
szólította fel, hogy kérjenek bocsánatot mind-
azoktól, akiket a kampányidõszakban megsér-
tettek, és a helyhatósági választásokig még hát-
ralévõ fél évben tanúsítsanak konstruktív,
együttmûködõ magatartást, így is csatlakozza-
nak Nagykanizsa fejlesztéséhez. 

KERÉKPÁROS ISKOLA KUPA

A Péterfy Általános Iskolában illetve az
elõtte lévõ sportpályán rendezte meg a Kerék-

páros Iskola Kupa felmenõ rendszerû verseny
városi döntõjét a Nagykanizsa Városi Baleset-
megelõzési Bizottság. Az idõjárás nem fogad-
ta kegyeibe a versenyzõket, már a megnyitó
elõtt megeredt az esõ, de így is 10 általános is-
kola mintegy 70 diákja mérte össze kerékpá-
ros tudását. A verseny egy meglehetõsen ne-
héz KRESZ tesztlap kitöltésébõl, valamint
ügyességi pálya leküzdésébõl állt. A legtöbb-
jük kevés hibával kerekezett végig a pályán,
azonban a kerékpárosokra vonatkozó KRESZ
tudással akadtak problémák. A lányok verse-
nyében az alábbi eredmények születtek:1.
Varga Klaudia (Péterfy), 2. Szabó Barbara
(Zrínyi), 3. Bodó Bernadett (Kõrösi), 4. Virág
Ivett (Palin). A fiúknál: 1. Bádé Zoltán
(Péterfy), 2. Farkas Renátó (Péterfy), 3. Cser
Tamás (Rozgonyi), 4. Sipos Richárd (Palin).
Mindkét csoportból az elsõ négy helyezett to-
vábbjutott a május 12-én, Zalaegerszegen
megrendezésre kerülõ megyei döntõbe. 

JÖTT VUK

A Móricz Zsigmond Mûvelõdési Ház gyer-
mekszínházi sorozatának legutóbbi elõadásán
a budapesti Fabula Bábszínház mutatta be Fe-
kete István: Vuk címû kisregényének bábszín-
házi változatát. 

A SZÍV TITKAI: A MEGHASADT MAG
Molnár V. József volt a Halis István Városi

Könyvtárban folyó mûvelõdéstörténeti elõadás
következõ elõadója. A néplélek-kutató, nép-
rajztudós ezúttal is a szimbólumokról, azok
rendeltetésérõl beszélt. A szívrõl azt állítják a
lexikonok, hogy az ókori idõkben az egyipto-
miak a krokodilok szívét lerajzolva adták ezt a
szimbólumot a világnak. A szív-mintát mind-
annyian használjuk, ugyanúgy, rendeltetéssze-
rûen, ugyanannak a jelentéstartalomnak szim-
bólumaként. Ez a szív-õskép veleszületett az
emberrel, minden kisgyermek a világ minden
táján õsidõktõl napjainkig rajzolja, ismeri ezt a
szimbólumot. Az áldozatvállalás az ember
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alapprogramja, amit a Teremtõ Istentõl kapott.
Ezzel a szív-alakú õsképpel szimbolizált az ál-
dozatos élet. Ha valaki áldozatot vállal, s aki-
nek áldozatvállalása által fény szabadul fel, az
az anya. Ez a világ anya helyett hölgyet akar
nevelni, nem csoda hát, ha megjelennek a
pusztulás jelei. Az anyaság a legnagyobb rang,
s az anya a legteljesebb áldozat is egyben –
hangsúlyozta a néplélek-kutató. A gyerekek
sokszor megszületendõ testvéreiket egy szív
közepébe rajzolják, nem is sejtvén, milyen
pontos szimbólummal rajzolják meg a valósá-
got, az áldozatvállalás szimbólum valóságát –
mondta többek között Molnár V. József. 

EMLÉKÜLÉS

Az Országos Bányászati és Kohászati Egye-
sület KFVSZ Dunántúli Helyi Szervezete és az
Olajos Szeniorok Hagyományápoló Köre em-
lékülést tartott az OMBKE Dunántúli Olajvi-
déki Osztálya megalakulásának 65. évfordulója
tiszteletére. Csath Béla aranydiplomás bánya-
mérnök visszatekintésében kiemelte: az akkor
még mindössze 3 és fél éves magyar kõolajter-
melés szolgálatába állt, fõleg bányamérnökök,
geológusok, vegyészek, de más szakmabeliek
is elérkezettnek látták az idõt önálló szakosz-
tály megalakulására. Ez az indok vezetett arra,
hogy a Dunántúlon tevékenykedõ olajbányá-
szok 1941. április 17-én Nagykanizsán, 19 tag-
gal megalapították az Országos Bányászati és
Kohászati Egyesületen belül a Dunántúli Olaj-
vidéki Osztályt, mely célkitûzésében a magyar
kõolajtudomány és irodalom, valamint a szak-
mai nyelv megalapozását jelölte meg. Az el-
múlt évtizedekben pezsgõ élet folyt a szakcso-
portoknál, és mindannyian bíznak benne, nem
szakad meg az egyesület története. Õsz Árpád
elnök azt vázolta fel, hogy változó világunkban
milyen lehetõsége, jövõje lesz az egyesületnek
és a szakosztályoknak. A valamikori 10 ezer
fõs létszámú egyesület februárban már csak
3500 tagot számlált. A tapasztalatok azt mutat-
ják, önállóan már nem tud egy civil szervezet
sem megélni, csak úgy, ha szövetkezik az adott
város önkormányzatával, vagy egy másik
egyesülettel.  

JAZZ-KLUB
Pénteken este a Móricz Zsigmond Mûvelõ-

dési Házban vendégszerepelt a Gilfema Trió.
Az együttes tagjai 1999-ben alakultak csapat-

tá a Berklee School-ban, amely a kiemelkedõ
tehetségû fiatal jazzmuzsikusok legmagasabb
szintû amerikai mesterképzõje. Az együttes
tagjai három nagyon különbözõ kultúrát kép-
viselnek, de közös nyelvük a jazz. A nagybõ-
gõs olasz származású svéd, Massimo Biolcati,
a dobos a zalacsányi születésû Németh Fe-
renc, gitárosuk pedig a new yorki Mike
Moreno, aki jelenleg is tagja Jonhua Redman
zenekarának és folyamatosan turnézik Keith
Jarrett és Ravi Coltrane zenekarával. A prog-
ram a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztéri-
uma PANKKK programja segítségével került
megrendezésre. 

ROCK-KLUB

Pénteken este két, black-metal stílust képvi-
selõ együttes is bemutatkozott a Hevesi Sán-
dor Mûvelõdési Központban. A Nemzeti Kul-
turális Örökség Minisztériuma által meghirde-
tett PANKKK – pályázaton 450 ezer forintot
nyert a mûvelõdési ház, így vált lehetõvé,
hogy a tehetséges amatõr zenekarok közül ez-
úttal a Self-Destruction és a Teurgia együttes
is színpadra léphetett.

JÓTÉKONYSÁGI EST
A Rózsa úti Általános Iskola „Alapítvány

a Fogyatékosokért” Alapítványa Jótékony-
sági Estet rendezett a fõiskola színháztermé-

ben.  Azzal, hogy megtiszteltek jelenlétük-
kel, simogatást érzünk – mondta köszöntõ
szavaiban Horváth Istvánné iskolaigazgató,
majd átadta a színpadot a fellépõ tanulók-
nak, akik nagy lelkesedéssel és óriási izga-
lommal készültek a szereplésre. A tanáro-
kon kívül fellépett a Szivárvány Énekegyüt-
tes, az est sztárvendége Kontor Tamás éne-
kes volt.

I. KANIZSAI BORMUSTRA

A Móricz Zsigmond Mûvelõdési Ház és a
Nagykanizsai Hegyközség szervezésében  ke-
rült sor az I. Kanizsai Bormustrára. A rendez-
vényre meghívást kaptak a kanizsai és város
környéki bortermelõk, akik közül 17-en, ösz-
szesen 34 bormintával érkeztek a találkozóra. A
program célja az volt, hogy közösen értékeljék
a tavalyi munkát, nyíltan beszéljenek a bemuta-
tott borok minõségérõl. A szakmai értékelésben
Geönczeöl Attila, a Magyar Szõlõ- és
Borkultúra Kht. igazgató helyettese is segítsé-
gére volt a termelõknek. A rendezvény kiváló
lehetõséget teremtett ahhoz is, hogy minden
termelõ jártasságot szerezzen abban, hogyan
történik a borok érzékszervi bírálata, illetve
egy-egy verseny alkalmával hogyan kell bemu-
tatnia a termelõnek saját borát. A program kul-
turális mûsorral, majd közös vacsorával zárult.

KÉT ÉVE CSATLAKOZTUNK

Az Európai Unióhoz való csatlakozásunk 2.
évfordulójának tiszteletére rendezett ünnepi
programot vasárnap este Nagykanizsa MJV
Önkormányzata és a Hevesi Sándor Mûvelõ-
dési Központ. A rossz idõ miatt a HSMK-ban
megtartott rendezvényen Teleki László politi-
kai államtitkár és Röst János alpolgármester
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mondott köszöntõt, majd Soknemzetiségû kul-
túrával az Európai Unióban címmel mûvészeti
gálaestre került sor. A programban felléptek a
szepetneki Királyi Pál ÁMK német nemzetisé-
gû gyermek és ifjúsági csoportjai, a Kanizsa
Táncegyüttes, valamint színpadra lépett a Fe-
hér Kígyó Cigány Hagyományõrzõ Együttes
és a Kanizsai Horvát Kórus is. A bemutatót a
Dolly Roll együttes vendégszereplése követte,
majd az est bállal folytatódott, a zenét a Little
Flamingó együttes szolgáltatta.  A rendezvény
ünnepi tûzijátékkal zárult.

MAJÁLIS A CSÓ-TÓN

A Csónakázó-tónál felállított vurstliban zaj-
lott idén is a majális városunkban. A program
hivatalos részét a szakszervezetek vitafóruma
jelentette. Az esõs napok utáni jótékony nap-
sütés sokakat kicsalt a városból. Jól szórakoz-
hattak a gyerekek a különféle pörgõ, forgó
játékokon. A bátrabbak felülhettek a póni
lovacska hátára. Jutott vásárfia is bõségesen:
lufi, ajándék a bazársorról.

A LEGÜGYESEBBEK

Fõszerepben a fakanál – Fõtéri Kóstoló
A Fõtéri Kóstoló öt induló csapata közül 1.

helyen végzett: a Rajkók csapata. 2. helyezett:
Jani bácsi konyhája. 3. helyezett: a Dél-Zalai
Civil fórum csapata lett.

Április 21-i gólyalábas csapatverseny 
1. Piarista – Batthyány, 2. Péterfy, 3. Cser-

háti, 4. Kõrösi, 5. Zrínyi, 6. Kiskanizsa.
Április 22-ei gólyalábas egyéni versenyek 
Fiúk kicsik: 1. Vörös Miklós, 2. Farkas

Máté, 3. Böjti Bence, 4. Takács Alex Imre, 5.
Ésik Norbert.

Fiúk nagy: 1. Strausz Ádám, 2. Czupi
Áron, 3. Orsós István, 4. Karácsony Kolos, 5.
Horváth Attila.

Legidõsebb gólyalábas: 1. Kele László.
Lányok kicsik: 1. Szollár Rebeka, 2. Marton

Magdolna, 3. Kele Virág.
Lányok nagy: 1. Csikós Anita, 2. Vásárhe-

lyi Klaudia, 3. Vásárhelyi Barbara, 4. Põcze
Viktória.

Fantasztikus siker a Generációk utcáján
A Generációk utcája 12 állomáshelyén 79

család vetélkedett, oldott meg különféle
játékos, kreatív feladatokat. Ezek között
szerepelt az az autós-rally, melyet a Sauber-
macher Pannónia Kft. erre az alkalomra
vásárolt két, távirányítású kisautójával vívtak
meg a versenyzõk. A Legkanizsaibb Kanizsai
család címet három családnak adta ki idén a
zsûri. Helyezettek: 1. Vitári család, 2. Czupi
család, 3. a Belvárosi Nyugdíjas Klub tag-
jaiból összeállított csapat. A 26 szponzor
jóvoltából a 79 családból 26-an kaptak 10-10
ezer forint értékû jutalmat. A Családi Pódium
is sikeres volt a maga nemében. Zenés pro-
dukciójával a pódium gyõztese a Hadi család
lett. A mezõnybõl kiemelkedett szenzációs
miklósfai rapp-jével a Czupi család, továbbá

az Aranymetszés Alapítvány Pitypang
együttese, ahol négy generáció táncolt, és a
Honvéd Kaszinó jazzbalettje három generá-
cióval. Nagy sikert aratott a Hölgyklub
divatbemutatója, ahol szintén három generá-
ció mutatta be a divatos ruhakölteményeket.

Nagykanizsa-Zalakaros futóverseny 
Férfi egyéni: 1. Luhanga George Douglas

(Malawi, A-Tomsport), 2. Dr. Nagy Balázs Zol-
tán (PVSK), 3. Camenzuli Gordon (Málta, A-
Tomsport), 4. Veles, David (Puerto Rico, A-
Tomsport), 5. Kolonics Tamás (Kanizsai
FSZSK), 6. Varga Zsolt (Zalaerdõ SE Nk.), 7.
Vránics László (Nk), 8. Trencséni Gyula (Kani-
zsai FSZSK), 9. Polai József (Kanizsai FSZSK),
10. Ferenczy Lehel (Kanizsai FSZSK), 11. Tóth
Péter (Nk), 12. Dr. Lubics György (Futóbolond-
ok SE), 13. Sznopek József (Kanizsai FSZSK),
14. Németh Attila (Nk), 15. Tóth Tamás (Nk),
16. Deregi László (Nk), 17. Simon Gyula (Nk),
18. Könyves Zoltán (Barcs), 19. Németh Ádám
(Nk), 20. Gyarmati Zsolt (Nk), 21. Kánya Tibor
(Nk), 22. Balogh László (Kanizsai FSZSK), 23.
Záhony Endre (Nk), 24. Katz Rudolf (Nk), 25.
Gerlinger Sándor (Kanizsai FSZSK), 26.
Jakobovics Árpád (Kanizsai FSZSK), 27. Varga
Gábor (Nk), 28. Tóth Ádám (Nk), 29. Csonka
Ferenc (Nk), Tóth Sándor (Nk). 

Nõi egyéni: 1. Dr. Lubics Szilvia (Futóbo-
londok SE), 2. Vránicsné Deák Ildikó (Nk), 3.
Polai Józsefné (Kanizsai FSZSK), 4. Tóth
Sándorné (Nk)

A Kanizsai kincsvadászat eredményei:
1. Zrínyi iskola. 2. Kõrösi iskola. 3. Dr.

Mezõ Ferenc gimnázium. A versenyzõknek a
Tarnóczky Attila kezdeményezésére, emlék-
táblával megjelölt régi épületeket kellett fel-
keresni, és a házak történetérõl ismereteket
szerezni. 

A Város Napján számtalan ügyességi verseny zajlott, ahol a legjobbak különféle jutal-
makban részesültek. Most összefoglaljuk a versenyeket, kiemelve a legjobb teljesítményt
nyújtókat.  Gratulálunk minden résztvevõnek!

A Közbeszerzési Bizottság április 26-ai zárt ülésén elõsként megtárgyalta a Centrál Szállo-
da elõtti tér rendezésének kivitelezésbe adását. A kivitelezõi pályázatra három érvényes és jó
ajánlat érkezett be. Ezek közül tettek javaslatot a polgármesternek, mint döntéshozónak arról,
hogy melyik kivitelezõ végezze el a munkát. A tervek szerint a nyár közepére befejezõdik a
tér átalakítása, ami a belvárost gazdagabbá, élhetõbbé, ugyanakkor a forgalmat szabályozot-
tabbá teszi. Foglalkoztak ezután a Panel Plusz programhoz kapcsolódó elõterjesztésekkel.
Az ajánlati felhívások között szerepelnek a Kazanlak körúton, a Rózsa utcában, illetve a
Bartók Béla úton található társasházak. A bankhitel beszerzéshez kapcsolódó pályázatra több
bank is adott érvényes ajánlatot, melyek közül az értékelést követõen tette meg a bizottság a
javaslatát. Örömmel mondható – hangsúlyozta Papp Péter bizottsági elnök, hogy az elmúlt
évben kiírt Panel Plusz pályázatra 28 nagykanizsai épület pályázott és valamennyi nyert. A
több mint másfél milliárd forintos forrás rendelkezésre áll, a kivitelezést a közbeszerzés sza-
bályai szerint kell elvégeztetni. Mivel a lakók a megrendelõk, ezért a lakók által készített ki-
írási rendet véleményezték, elfogadták, tehát indulhat az érdemi munka. 

FÖLDRAJZ SIKER A BLG-BEN
A Less Nándor Országos Földrajz-

verseny döntõjében kiváló eredményt ért el
a Batthyány Lajos Gimnázium két diákja.
A II. kategóriában 9. helyezést ért el Kõnig
László (9.D), tanára Gaál Mercédesz. A III.
kategóriában pedig Herman Péter (10.D)
lett szintén 9. helyezett, tanára Alexa Péter.

Nyárra átalakul a Centrál elõtti tér

május 1.

A NYUGDÍJASOK ÉRDEKÉBEN

Múlt héten a Vasemberházban tanács-
koztak a Nyugat-Dunántúli Régióban mû-
ködõ nyugdíjas érdekvédelmi szervezetek
vezetõségei. A fórumot dr. Szabó Erzsé-
bet, a Zala Megyei Nyugdíjasok Érdekvé-
delmi Szervezetének elnöke nyitotta meg. 

Az ülésen az Idõsügyi Tanácsok szere-
pérõl, az idõsek érdekvédelmi szervezetei-
vel és az önkormányzatokkal fennálló kap-
csolataikról, az együttmûködés eddigi ta-
pasztalatairól esett szó. A Zala Megyei-, a
Lenti-, a Zalaegerszegi- és a Nagykanizsai
Idõsügyi Tanács képviselõi részletesen is-
mertették szervezetük tevékenységét.
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A májusi soron következõ közgyûlés Litter
Nándor polgármester elnökletével a ki nem hir-
detett határozatok ismertetésével és a napiren-
dek kiegészítésével és elfogadásával indult a
Vasemberház dísztermében. Napirend elõtt Bi-
csák Miklós arra hívta fel a figyelmet, hogy a jó
idõvel megérkezett a szúnyoginvázió is a város-
ba. Litter Nándor kérte a Via Kanizsa-t, adjon
tájékoztatást az irtás költségeirõl. Szányiné Ko-
vács Mária a város szépséghibáiról szólt: meg-
sérült járdaszegélyekrõl, díszkivilágítás hiányá-
ról, beteg tujákról, gazosodó fûrõl. 

A grémium elsõ napirendként a polgármes-
teri tájékoztatót vitatta meg, majd elfogadta a
határozati javaslatokat. Az interpellációk sorát
Halász Gyula képviselõ nyitotta, aki arról ér-
deklõdött, tervez-e a Via Kanizsa kullancsir-
tást, illetve miért nem történik elõrelépés a
több éve húzódó, a Péterfay utca és Szabadhe-
gyi utca között létesítendõ kerékpárút ügyében.
Dr. Csákai Iván a Vásár utcai biztonságos köz-
lekedés érdekében szólalt fel. Stróber Gábor a
Kisfaludy utcai buszöböl megépítésének elma-
radását említette, illetve egy megsérült Séta-
kerti köztéri szoborra hívta fel a figyelmet.
Nagy József György a Bartók Béla u. 1. szám
alatti lakók panaszát közvetítette, miszerint
életveszélyes állapotban vannak a korlátok
több emelet magasságban, illetve sok a beázás. 

A képviselõk támogatták a Bolyai János
Általános Iskola rekonstrukciójára vonatkozó
elõzetes címzett támogatási igény benyújtását.
A több, mint egymilliárd forintos, mûemléki
iskolaépület-felújításhoz és bõvítéshez az ön-
kormányzat közel 165 millió forintos önrész-
szel járul hozzá sikeres pályázat esetén. Mó-
dosították a 2005. évi pénzmaradvány felosz-
tásáról és a 2006. évi költségvetésrõl szóló il-
letve a garzonházakról szóló rendeletet (meg-
emelve maximum 60 hónapra a fiatalok szá-
mára a bentlakást). Rendeletet alkottak a kép-
viselõk az iparosított technológiával épült la-
kóépületek felújítási pályázatára. Nagykani-
zsán 2005. évben 34 pályázat került benyúj-
tásra, amelyek közül 6 termofor kémények ki-
váltására irányult. Az önkormányzat együtte-
sen több, mint 555 millió forint támogatást

biztosít a felújításokhoz. A pénzügyi és a gaz-
dasági bizottság ugyanakkor javasolta, hogy a
közgyûlés szabjon meg a város költségvetésé-
vel arányos önkormányzati teherviselést. Mó-
dosították a város közgyûlésének szervezeti
és mûködési szabályzatáról szóló rendeletet.
Ennek értelmében ezután a Közbeszerzési Bi-
zottság munkáját a Közbeszerzési Szabályzat
határozza meg, melyet jóvá is hagytak a kép-
viselõk. A közgyûlés hozzájárult az adósság-
kezelõ szolgáltatással kapcsolatos feladatok
végrehajtása érdekében a Családsegítõ és
Gyermekjóléti Központtal egy együttmûködé-
si megállapodás megkötéséhez. 

A Csónakázó-tó területén található Zöld tá-
bor felújítására több, mint 43 millió forint tá-
mogatást nyert a város. Hogy a 10 faház cseré-
je, a vizesblokkok felújítása, a bútorok beszer-
zése maradéktalanul teljesüljön, a város költ-
ségvetésébõl még közel 6,7 millió forint bizto-
sítása szükséges, melyet a képviselõk meg is
szavaztak. Ez év márciusában nyújtotta be a
város a Megújuló Örökségünk – Zsinagóga re-
konstrukció Nagykanizsán címû pályázatot.
Mivel lehetõség nyílik a közel 878 milliós be-
ruházáshoz egyéb forrást is igénybe venni,
ezért csökkenthették a képviselõk a saját erõt
közel 53 millió forinttal. Elfogadták Miklósfa
településközpontjának rekonstrukciós enge-
dély okiratát. Hosszas vita után határozatot
hoztak arról, hogy a Zala Volán kivitelezés-
ében 3 új buszmegálló épüljön a Kalmár utcá-
ban, melynek 14 milliós költségéhez 10 millió
forinttal járul hozzá a város. Megszavazták a
2006. évi útfelújítások engedélyokiratát. Esze-
rint a Rózsa utcában a Teleki és Hevesi utcák
közti szakaszán, a Kodály Zoltán utcában, a
Kazanlak körúton a Rózsa utcától északra esõ
szakaszán illetve a Zemplén utcában a Kazan-
lak körúttól nyugatra esõ részén kezdõdhet
meg az útfelújítás összesen több, mint 64,5
millió forint értékben. Elfogadták a város kör-
nyezetvédelmi programjának végrehajtásáról
írásban benyújtott tájékoztatót. Sajni József
véleménye szerint a Kanizsa Dél-Zalai Heti-
lapban is közzé lehetne tenni, ha valakit meg-
büntetnek illetéktelen szemételhelyezés miatt.

Jóváhagyták az óvodai jelentkezésekrõl és az
általános iskolai beiratkozásokról illetve a
2006/2007. tanévben indítható csoportszá-
mokról szóló tájékoztatót. Hosszasan ele-
mezték a Bolyai iskola helyzetét, ahova a fel-
vehetõ 52 helyett 66, leendõ elsõs kisgyerek
jelentkezett, mégis csupán két osztály indítását
engedélyezte számukra a testület, ezzel elin-
dítva, hogy évfolyamként a három osztály he-
lyett két osztály legyen.  

Ezt követõen a Nagykanizsai Gazdaságfej-
lesztõ Kht. 2004. május 1. és 2006. április kö-
zötti mûködésérõl fogadtak el beszámolót. A
közgyûlés úgy döntött, hogy a polgármester
készíttessen határozati javaslatot a cég jövõjét
illetõen a májusi közgyûlésre. Elfogadták a
Via Kanizsa Kht-nak a temetõk fejlesztési
helyzetével foglalkozó tájékoztatóját, vala-
mint a helyi költségvetési szerveknél végzett
2005. évi belsõ pénzügyi ellenõrzések tapasz-
talatairól szóló összefoglalót. Határozatot
hoztak a Kanizsa Kártya bevezetésérõl, mely
a városban állandó bejelentett lakosok számá-
ra biztosítana kedvezményeket. Az ország
több településén már sikeresen mûködõ kár-
tyák elkészítésére pályázatot írnak ki. Módo-
sították a kórház alapító okiratát, szervezeti és
mûködési szabályzatát. Egyetértettek a szak-
képzési fejlesztési terv készítésérõl szóló pá-
lyázaton való részvétellel is.

Szünet után a közgyûlés zárt ülésen folytatta
munkáját, melyben jóváhagyták az önkor-
mányzati tulajdonú gazdasági társaságok 2005.
évi tevékenységérõl szóló  mérlegbeszámoló-
kat. A Kanizsa Újság Kft. nyereséggel zárta a
tavalyi esztendõt. Döntöttek a Kanizsa Uszoda
Kft. új ügyvezetõjének személyérõl. A képvi-
selõk pályázat alapján Karácsony Károlyt bíz-
ták meg a teendõkkel. Rendezték a volt régi pi-
ac tulajdoni helyzetét. Végezetül felülvizsgál-
ták az önkormányzati gazdasági és közhasznú
társaságok ügyvezetõinek személyi alapbéreit.

Luif Ibolya

VKIB: MEGOLDÁST A KUTYAPISZOKRA
Vitát váltott ki a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Idegenforgalmi Bizottság ülésén a vá-

ros Környezetvédelmi Programjának végrehajtását tartalmazó munkaanyag.  Halász Gyula kép-
viselõ azt firtatta, mikor oldódik meg az izraelita temetõ szennyvíz-elvezetési problémája,
Gyalókai Zoltán pedig a kutyapiszok ellen sürgetett hatékony fellépést. Halász Gyula szerint a
kijelölt kutyafuttatók közelében gyûjtõedényeket kellene kihelyezni. Abban mindannyian egyet-
értettek, hogy bár létezik ebrendelet, azonban az önkormányzat még messze nem teremtette meg
egy egészséges rendszer feltételeit. György Pál felvetette az ebadó bevezetésének lehetõségét,
amelynek bevételét a játszóterek, parkok tisztán tartására lehetne fordítani. Foglalkoztak a bi-
zottság tagjai a temetõfejlesztés helyzetével is, s elhangzott: ez év augusztus végéig megtörténik
a központi ravatalozó bõvítése. Gyalókai Zoltán a területbõvítést hiányolta, amellyel kapcsolato-
san megállapították a bizottság tagjai, hogy a bõvítés 2007-ben kezdõdhet telekvásárlással.  

ÜJKB: JÖJJÖN A KANIZSA KÁRTYA!
Április 26-án ülésezett az Ügyrendi, Jogi

és Közrendi Bizottság. A testület határozott
többek között arról, hogy egy korábbi köz-
gyûlési döntés lezárásaként egyhangúlag tá-
mogatja együttmûködési megállapodás meg-
kötését adósságkezelési szolgáltatással kap-
csolatos feladatok végrehajtására. Javasolják
a közgyûlés garzonházakról korábban hozott
rendeletének módosítását, mert úgy tûnik, az
ingatlanok használói számára meghatározott
lakás-elõtakarékossági kötelezettség idõtarta-
ma kevésnek bizonyult arra, hogy önálló éle-
tet kezdhessenek, immár saját tulajdonú la-
kásban. Megvitatták és tárgyalásra alkalmas-
nak találták a Kanizsa Kártya-program végre-
hajtásáról szóló koncepciót, amelynek a hasz-
nálatával különbözõ szolgáltatásokat kedvez-
ményesen vehet majd igénybe a tulajdonosa. 

Jól állunk a pályázatokkal 
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Anyák Napja közeledtén nincs
könnyû feladata az újságírónak,
hiszen valami különlegeset, még-
is valami állandót, értékeset vár
az olvasó. … Ekkor született az
ötlet, kérdezzük meg a gyereke-
ket, õket, akik kívülrõl látnak
bennünket, felnõtteket, anyá-
kat… életünk nyitott könyv a szá-
mukra, … s még õszinték. E gon-
dolatok nyomán született az aláb-
bi interjú-füzér, amely a teljesség
igénye nélkül járja körül, milyen-
nek is látják a leginkább érintet-
tek, a gyerekek az édesanyákat. 

Dobrádi Dorka:

– Én azért szeretem az anyuká-
mat, mert  finomakat fõz, mert na-
gyon kedves, és néha megengedi,
hogy segítsek. Ha leszid, mindig õ
kér bocsánatot, nem én. Azért kér
bocsánatot, mert néha túlkiabálja
egy picit. Aztán azt mondja, hogy
ne haragudjak, azért kiabált, mert
felidegesítették. Néha akkor is ide-
ges, ha kiborul a leves, vagy
összemaszatolom a ruhám. Ha be-
teg vagyok, gyógyszereket ad, és
játszik velem társast. Majd én is
szeretnék jó anyuka lenni.

Boa Patrik:
– Nagyon jó az én anyukám,

nagyon szeretem. Próbálkozik ve-
lem foglalkozni, de sokszor nem
sikerül, mert neki is sok a dolga.

Próbál velem játszani, de kevés
ideje van. Van egy eléggé kicsi
tesóm, még csak egy éves. Ha bá-
nat ér, elmondom, nem várok ve-
le. Elmondom, ha úgy érzem, el-
jött az ideje. Ha nagyon nagy do-
log volt, mielõtt elkezdeném,
megkérem, ne legyen ideges. Ak-
kor azt ígéri, hogy megpróbál-
nem idegeskedni, van amikor si-
kerül. 

Talabér Rebeka:

– Anyuka mindent megtesz ér-
tünk, és mindenben segít nekünk.
Nagyon szeret bennünket. Ha ne-
tán rossz jegyet kapok, nem szid
le, hanem azt mondja, hogy majd
kijavítom, és segít is, hogy meg
tudjam tenni. Ha elesek, és nem
tudom megmozdítani a lábam,
akkor járni segít, felemel. Ha
majd én is anyuka leszek, szeret-
nék én is úgy viselkedni, mint az
én anyukám. Én is nagyon fogom
szeretni a gyerekeimet, és mindig
segítem õket, és megértem min-
den gondjukat, bajukat. 

Horváth Dávid:

– Amikor kicsi voltam, egyszer
kiestem a kiságyamból, míg anya
kint volt a pajtában. Messze, a be-
zárt ajtó mögött is meghallotta,
hogy sírok, és jött, mert tudta,
bajban vagyok. Ha netán rossz je-
gyet kapok, arra bíztat, hogy ja-

vítsam ki. Néha nézem az anyuká-
kat, látom, amikor két-három kis-
gyerek is ott van a nyakukon, és
ide-oda kell nekik ugrálni, mert
az egyik enni kér, a másik szom-
jas, a harmadik meg elesett, és
sír. Bár nincs az anyukáknak
nyolc keze, mégis mindenütt ott
vannak, segítenek, vígasztalnak.

Takács Karina:
– A törõdés, a szeretet jut

eszembe errõl a szóról, az, ahogy
anyukám minket szeret, velünk
törõdik. Szeretnék olyan anya
lenni, mint az én anyukám, any-
nyira szeretni a gyerekeimet,
mint amennyire õ szeret bennün-
ket. Jó, hogy bármit, bármikor
elmondhatok neki, meghallgat, és
próbál segíteni, hogy könnyeb-
ben boldoguljak. 

Magyar Benjamin:
– Nagyon szeretem az anyuká-

mat. Azt hiszem, ez a legtöbb gye-
rekre éppen így igaz. Ahogy a gye-
rekek nõnek, talán kevesebb a dol-
guk az anyukáknak. Már nem kell
velünk tanulni, nem kell úgy gon-
doskodni rólunk, mint a kicsikrõl,
de a szeretetre, az odafigyelésre
mindenkinek szüksége van. Jó,
hogy a gondjaimat megbeszélhe-
tem vele, jó, hogy amikor hazajön,
mindig megkérdi, mi történt velem.

Lejegyezte: Dukát Éva

Gondolatok, szavak, érzések 
Május 13-án a Halis István Vá-

rosi Könyvtárban kerül sor a Szü-
letés Hete címû országos rendez-
vénysorozat nagykanizsai prog-
ramjára. A rendezvényrõl Gyõrfy
Anikó, a Születés Hete nagykani-
zsai szervezõje, a Nagycsaládos-
ok Nagykanizsai Egyesületének
munkatársa beszélt lapunknak.

– A Születés Hete programot a
TAVAM, azaz a Társaság a Vá-
randóság és Anyaság Megszente-
léséért indította útjára – mondta
lapunknak Gyõrfy Anikó. – 2004.
novemberében a Bábaszövetség,
a Bábaképzõ Intézet és az Euró-
pai Kapcsolatok Intézete, illetve a
hozzá csatlakozók egy ernyõszer-
vezetet alapítottak a szülészeti és
az anyasági ellátás fejlesztéséért.
A szövetséget akkor még Születés
Hete Egyesületnek hívták. 2005.
április 12-én vette fel az egyesü-
let a Társaság a Várandóság és
Anyaság Megszenteléséért nevet. 

Elõször tavaly került sor a Szü-
letés Hete programsorozatra,
amelynek alapvetõen az volt a
célja, hogy a szülést közelebb
hozzák a leendõ anyukákhoz, s
tudatosítsák bennük: a másállapot
nem teher, hanem öröm. 

– Meg szeretnénk változtatni a
közgondolkodást, meggyõzõdé-
sünk ugyanis, hogy az orvosok
vannak a kismamákért és nem for-
dítva. A május 13-i nagykanizsai
programunkon elsõként Lehota
János esztéta tart elõadást „A
születés szimbolikái” címmel,
majd dr. Baranyi Enikõ, a kórház
gyermekosztályának fõorvosa a
„Közös kincsünk a gyermek – az
orvos szemével” címmel beszél ta-
pasztalatairól. Fazekas Ágnes, a
Kriston Intim Torna lényegét is-
merteti az érdeklõdõkkel. Ezt az
elõadást elsõsorban azoknak
ajánlanám, akiknek a szülés után
vizelet visszatartási (inkontinen-
cia) problémájuk adódott. Hei-
zlerné Horváth Mária védõnõ a
babamasszázsról beszél. Az egész
napos programot egy, a szülésrõl
szóló kerekasztal-beszélgetés zár-
ja. A nap során folyamatosan szü-
léssel kapcsolatos könyveket, fo-
lyóiratokat, honlapokat mutatunk
be az érdeklõdõknek, a gyerekeket
pedig játszóházzal várjuk – tudtuk
meg a programról. 

Születés Hete
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Már a megismerkedésünk sem volt minden-
napi. Egy napon aprócska, idõs asszony, amo-
lyan népmesei hõs toppant a szerkesztõségünk-
be. Idõs volt, de lelkébõl valami idõtlen fiatal-
ság, melegség áradt. Mindannyian felfigyel-
tünk rá, mint amikor a sötét szobában gyertya
gyullad, s mindenki felfigyel a fényre, s keresi
a parányi fény nyújtotta meleget is. Ilyen volt
nekünk Erzsi néni akkor, s azóta is mindig,
amikor találkozunk. Fény és melegség, amit
egy aprócska öregasszony mézaranyfényû au-
rája áraszt ránk. Sokat mesélt akkor is, ma is.
Nemcsak szobraira, hanem a kilencnél is több
megélt évtized tapasztalataira, lélekformáló
meséire is érdemes odafigyelni. 

– Még Caucescu idején hagytam el Erdélyt,
papírok nélkül. Sem akkor nem tudtam, sem
most nem tudok pénzért dolgozni. Ha megked-
velek valakit, nem tudok pénzt kérni a munká-
mért. Ajándékba készítem a szobraimat, külö-
nösen azok számára, akik szívesen fogadnak
Három gyermeket neveltem fel, kevés idõm
maradt arra, hogy tanuljak. Asszonyként, há-
romgyermekes anyaként kezdtem bele a szob-
rászatba. Ha valakiben valamit szépet, jót fe-
dezek fel, azt tudom élvezni, az nekem örömet
szerez – meséli Tõzser Erzsébet, szobrász.  

– Milyen gyermekkora volt?
– Nagyanyám nevelt ötéves koromig. Bete-

ges és öreg volt, tizenhárom gyermeket szült,
anyámat utolsóként. Idõs korára már nem igen
tudott vigyázni rám. Az apám, aki ötéves koro-
mig a fronton volt, román iskolába adott azért,
mert látta, mi történik a magyarokkal. Védett,
óvott ezzel, s igaza volt. Én a lelkemben magyar
maradtam, s a barátaim is magyarok voltak
többségében. Voltak zsidó és román barátaim
is. Nekem mindegy volt, honnan származott, az
emberség volt az elsõ. Emlék-
szem, mindig figyeltem a
zsidókat. Köztük egy
berúgott embert se lát-
tam soha, de a ke-
resztények között
sokat. A kereszté-
nyek a környeze-
temben nem egy-
szer verték az
asszonyaikat, a
zsidónál nem
volt ilyen.
Amikor
e g y

szegény zsidó család lányát adták férjhez, ak-
kor a közösség adta össze a hozományát, hogy
ne menjen üres kézzel az új életébe. Amikor Né-
metországba kerültem, nem bírtam ott maradni.
Nem éreztem jól magamat, mert tudtam, hogy
ez a nép hagyta, hogy gyerekestül öldössenek le
egy másik népet. Aki megszületik, mindenkinek
joga van az élethez, a föld senkié és mindenkié.
Nem bírtam köztük maradni… hiába ott találta
meg a lányom a maga életét… Anyám a Nagy-
váradon lévõ szappangyárban dolgozott, egy-
szer-egyszer látogatott csak meg, mert a férfiak
helyett férfimunkát végeztek az asszonyok a
gyárban. Így volt ez akkoriban.

– Ki tanította a formázás mesterségére?
– Elõször a fazekas nagybátyám adott a ke-

zembe agyagot. A korongon dolgozott, cso-
dáltam, figyeltem naphosszat, hogyan formá-
lódik edény az agyagtömbbõl. Aztán kértem,
adjon agyagot nekem is. Adott, a kezem közé
szorítottam, s mikor kinyitottam, akkor az uj-
jaim lenyomatát, a kis gödröket ott láttam az
anyagon. Ez gondolkodóba ejtett. Ez volt az
elsõ találkozásom az agyaggal, napokig tû-
nõdtem a kezem után ottmaradt formán. A
nagybátyám azt kérdezte, fazekat csinálok-e
az agyagból, de én azt mondtam, kiskacsa
lesz. Szerettem a kiskacsákat, napokig figyel-
tem õket a tónál, az itatónál. Alapjában véve
kíváncsi gyerek voltam. Ami érdekelt, megfi-
gyeltem, nem tilthattak el semmitõl. 

– Sosem bûvölte el a korong? 
– Nem. Bár formáltam tányérokat, de nem

korongon, csak úgy a kezemmel. Fazekat so-
sem készítettem.

– Mikor született az elsõ szobor?  
– Amikor az oroszok bejöttek. Magamat

mintáztam meg. Nem úgy, hogy rám hasonlít-
son, a lelkemet fogalmaztam bele a szo-

borba és a testemet.Egy sarokház-
ban laktunk, és a pincébe kellett be-
húzódnunk.  Vittem a gyereket, me-
nekültem. A pincébõl elüldöztek
bennünket, a lakók ránk támadtak,
hogy menjünk onnan, mert a
gyerek sírását meghallják. Kényte-
len voltam kimenni az utcára. A
gyereket az ölembe vittem, a golyók

körülöttünk süvítettek, mégsem ta-
láltak el. A testemmel védtem a lá-
nyomat, a falhoz simulva mentünk.
Ez az elsõ szobrom: az anyaság. A

gyermekét féltõ, rettegõ asszonyt
fogalmaztam meg ebben, azt,

akit a menedékbõl elüldöztek,
s aki a testébõl formált

menedéket. 
– Melyik a legkedve-

sebb szobra? 
– A nagylányomról

készült. A szobor nélküle, emlékezetbõl formáló-
dott. Figyeltem a mozdulatait: amikor kontyba
fésülte a haját. Figyeltem, ahogyan haját fogta,
simította, néztem, hogyan ráncolódik a ruhája. A
mozdulat emlékezetembe égett, megmaradt ben-
nem, és itthon megformáztam. Azért a legkedve-
sebb, mert az emlékezetembõl, a lelkembõl szüle-
tett. Amikor hazajött, akkor látta õ is elõször.
Amikor meglátta, láttam hatással volt rá is. 

– Sok szobor született ezután és ezelõtt is.
Miért?

– Olyan emberekrõl készítek szobrokat,
akiket a szívembe fogadok. Szeretek nem tar-
tozni, szeretek kiegészíteni valamit, ha kapok.
Fontos nekem, hogy minden ajándékért cseré-
be adjak valamit. Ha valaki az idejébõl paza-
rol rám, én is az idõmbõl adok. Ha emléket
adhatok, olyat, amit õ nem tud, akkor ezt én
megteszem.  

– Mi az amit hozzátesz a szobrokhoz,
amitól többek lesznek, mint az embereknek a
puszta mása? 

– A lelkem egy-egy, róla õrzött emlékekbe
rögzült darabját. Amikor a szemet mintázom,
az illetõre gondolok, azokra a pillanatokra,
amit vele töltöttem. Mert ezek a mozzanatok
róla árulkodnak, olyan dolgokat mutatnak
meg, amit belevihetek az anyagba. Míg a sze-
met mintázom, élõvé tehetem a merev, rugal-
matlan anyagot. 

– Sok csalódás, bánat érte az élete során.
Hogyan lépett túl ezeken?

– Nekem kell, hogy az erõsebb legyek, nem
kell, hogy fájjon. Erõsebbnek kell lennem, en-
gednem kell. Csak felfelé, elõre kell nézni,
nem szabad másként, mert csak egy életünk
van. S az attól függ, hogy milyen, hogy miként
irányítjuk magunkat. Törekedjünk a szépre,
jóra. Ha már nem lesz erõm a szobrászathoz,
írni szeretnék. Kis történeteket a világról, ar-
ról, amit láttam, tapasztaltam az emberekrõl,
hogy ezzel is segítsek nekik.

-dé-

Anyagformáló lélek, lélekformáló anyag
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A közremûködõ partnerek a
közelmúltban írták alá a „Termé-
szetvédelmi tábor horvát-magyar
iskolásoknak a nagykanizsai Csó-
nakázó-tónál” címû, Interreg III.
A által támogatott projekt szerzõ-
dését. Hamarosan kiválasztják a
programot koordináló projektme-
nedzser személyét, de közben már
bontják a tábor helyszínéül szol-
gáló, a Csónakázó-tónál található
régi, elavult faházakat is. Bagarus
Ágnes, a Péterfy Sándor Általános
Iskola igazgatója lapunknak el-
mondta: a program célja, hogy
Nagykanizsa önkormányzata a
két partner, a Péterfy Sándor Ál-
talános Iskola és a csáktornyai is-
kola közremûködésével termé-
szetvédelmi táborokat szervezzen
a gyermekkorosztály környezettu-
datos nevelése érdekében.

– Mi vagyunk a Csónakázó-tó-
nál található, korábban napközis
táborként mûködõ épületek üze-
meltetõi, így hát nem volt kérdés,
hogy komoly szerepet vállalunk
ebben az uniós projektben. A
nemzetközi nyári tábor 200 gyer-
meknek kínál alternatívát a nyári
szünetre; a táborozók kétharmada
Nagykanizsáról, egyharmada pe-
dig Horvátországból érkezik majd
a Csónakázó-tóhoz. A projekt ösz-
szes költsége közel 45,6 millió fo-
rint, amelynek 5 százaléka a saját
forrás. A pályázat elõkészítõ sza-
kaszában a kivitelezõk lebontják
az épületeket, majd újjáépítik, fel-
újítják a vizesblokkokat. A pályá-
zati összegbõl vásárolják meg az
oktató-nevelõ munkát segítõ, kör-
nyezetvédelmi vizsgálatok elvég-
zéséhez felhasználható eszközö-
ket, játékokat, sporteszközöket is.
Így a gyerekek tudnak majd pél-
dául mikroszkópos vizsgálatokat
végezni, festeni, agyagozni, bá-
bozni, valamint a technikai felsze-
reltségnek köszönhetõen hang- és
filmfelvételeket is tanulmányoz-
hatnak. A tábor a résztvevõ gye-
rekeknek díjmentes lesz. Egyelõre
úgy tûnik, hogy a jelentkezés sor-
rendjében tudjuk fogadni az isko-
lásokat, de ha a tervezett létszám-
nál többen szeretnének jönni, ak-
kor a rászorultság elvét érvénye-
sítjük. A tábori foglalkozások
programját a Péterfy-iskola adja,
hiszen ezt a programot mi már

évek óta alkalmazzuk az erdei is-
kolában. Minden napra más téma
jut: például lesz Víz napja, Növé-
nyek napja, Állatok napja, Kör-
nyezetvédelem Napja. Az adott
napon a gyerekek részletesen,
több oldalról megközelítve körül-
járják az éppen aktuális témát.
Minden turnus végén tesznek a

gyerekek egy kirándulást a Kis-
Balatonhoz, hogy a gyakorlatban
is lássák azt, amit a tábor ideje
alatt megtanultak – mondta el
Bagarus Ágnes, aki még hozzátet-
te: a gyerekek a tábor ideje alatt
bepillantást nyerhetnek egymás
kultúrájába is.  

Horváth Attila

Horvát-magyar tábor a Csó-tónál Dr. Kerecsényi Edit 
néprajzkutató, kandidátus,

nyugdíjas múzeumigazgató,
Nagykanizsa Város Díszpolgá-
ra 2006. április 8-án, életének
79-dik évében, türelemmel vi-
selt betegségben elhunyt.
Hamvasztás utáni búcsúztatása
2006. május 12-én 14.00 óra-
kor lesz a nagykanizsai temetõ
halottasházában.
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A tervezettnek megfelelõen, májusban befejezik a Magyar utcai
körforgalom építését. A munkálatokat azonban hátráltatja, hogy a
gépjármûvezetõk nem veszik figyelembe a behajtani tilos táblák jel-
zéseit, ami miatt a buszok is folyamatosan késnek. Kérik a gépjármû-
vezetõket, nagyobb figyelemmel közlekedjenek, hiszen az õ érdekük
is, hogy mielõbb elkészüljön a körforgalom – tudtuk meg Zámbó Ta-
mástól, a Városfejlesztési és Beruházási Iroda ügyintézõjétõl.

A teljes felújítás befejezését követõen a hét elején kezdõdött el a
sánci kultúrház és orvosi rendelõ mûszaki átadása. Az önkormányzat
tavalyi döntésének megfelelõen 24 és fél millió forintba került a  kor-
szerûtlen és életveszélyes födémszerkezetû épület, XXI. század elõ-
írásainak megfelelõ átalakítása. Az építési engedély és a tervek sze-
rint 119 négyzetméteren alakították ki a kultúrház két helyiségét, és
99 négyzetméteren az orvosi rendelõt a hozzá tartozó helyiségekkel.

Finisben az új rendelõ

A tervek szerint még e hónapban átadják a
paliniaknak a városrészben készülõ új orvosi
rendelõt. A fejlesztés áldatlan állapotokat
szüntet meg, hiszen a körzet két orvosa eddig
egy épületben felváltva rendelt.

– Tavaly a képviselõ-testület belátta: a palini
orvosi rendelõt ketté kell választani, s megol-
dást kell találni a praxisokhoz tartozó négyezer
beteg ellátásában megmutatkozó nehézségekre
– mondta lapunknak Bicsák Miklós, Palin ön-
kormányzati képviselõje. – Dr. Bogár Gáspár
és dr. Hajdu Katalin a 40 évvel ezelõtt épült Al-
kotmány utcai orvosi rendelõben dolgozott. A
rendelési idõk ütköztek, szakmailag sem lehetett
megfelelõen megoldani a növekvõ számú bete-
gek nyugodt körülmények között megvalósuló
kezelését. A délelõtti illetve a délutáni szûkös
rendelési idõ már egyszerûen nem volt elég a
páciensek ellátására.

Az önkormányzat tavaly megvásárolt egy,
ugyancsak az Alkotmány úton található csalá-
di házat, amelyben az átalakítások után (tetõ-
szerkezet-csere, vizesblokkok kialakítása, kül-
sõ-belsõ festés) a tervek szerint május végétõl
megkezdõdhet a rendelés. Dr. Hajdu Katalin
kerül az új rendelõbe. A fejlesztés összesen
mintegy huszonegymillió forintba került.  

Az országban 11 ezer panellakást érintõ fel-
újítás kezdõdhet meg mintegy három milliárd
forint állami támogatással. Nagykanizsának is
jócskán jutott: ide 530 millió forint érkezik
panel felújításra. Kámán László, az Ingatlan-
kezelési Intézmény (IKI) vezetõje emlékezte-
tett arra: tavaly két ütemben nyújthattak be
pályázatokat a társasházak a Panel-programra.
A beadott 28 pályázat sikerrel járt, így 530
millió forint támogatáshoz jutottak a pályázó
lakóközösségek. A teljes beruházás több mint
másfélmilliárd forint, amelybõl az önkor-
mányzati támogatás az államival azonos mér-
tékû. A pályázó városok közül a hatodik leg-
nagyobb mértékû támogatást kapta Nagykani-
zsa. A benyújtott pályázatok komplett felújí-
tásra vonatkoztak, azaz a lakóközösségek nem
csak a pályázati kiírás egy komponensére, ha-
nem valamennyire, így hõszigetelésre, nyílás-
záró-cserére, valamint fûtéskorszerûsítésre
kértek támogatást. Olyan nagy az érdeklõdés
a Panel-program iránt, hogy a város közgyûlé-
se úgy döntött: a mindenkori éves költségve-
tésben rögzítik, hogy az adott évben mennyi
önrészt különítenek el a pályázó lakóközössé-
gek önkormányzati támogatására. 

Horváth Attila

530 millió érkezett Formálódik a mozi

Szépül a Plakátmúzeum

Az ország eddig egyetlen Plakátmúzeuma
készül el június végére Nagykanizsán. A 190
millió forintos beruházás kivitelezõje a  ZÁÉV
Rt. A Plakátmúzeum – amelynek beruházási
költsége összesen 190 millió forint – 50 száza-
lékos PHARE, 40 százalékos állami támogatás-
sal és 10 százaléknyi önerõvel valósul meg.

A Medgyaszay István tervei alapján megépült
épület 2000-ig filmszínházként mûködött, majd
leromlott mûszaki állapota miatt bezárták. Az el-
nyert támogatásnak köszönhetõen a közben mû-
emlékké nyilvánított épület felújítása jelenleg is
folyik a szerzõdés szerinti ütemben.
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A közelmúltban mutatta be a budapesti
„Aranytíz Teátrum” a Szécsi Pál címû zenés
játékot a HSMK-ban. Az elõadás szünetében
Szécsi Pálról kérdeztük Gergely Róbert szín-
mûvészt.

– Nagyon hosszú ideig vártam arra, hogy
megbarátkozzam Szécsi Pállal. Amikor fiatal
ember voltam, nagyon zavart, hogy hozzá ha-
sonlítgatnak. Aztán az életem egy bizonyos
szakaszában nem nagyon foglalkoztam ezzel.
Volt róla szó, hogy film készül az életérõl, és
akkor felmerült az én személyem is. Örültem
volna ha megvalósul, de nem így jött össze.
Aztán láttam a tévében egy több részes riport-
mûsort, ami Szécsi Pál édesanyjával és két
testvérével, Máriával és Katival készült. Az
egész országot megdöbbentette  a riport, és
akkor megfordult bennem is minden. Ez a ri-
portfilm nagyon megrázott. Szécsi Palit renge-
tegen imádták és imádják. Úgy érzem, ha rám
vetül a személye iránti szeretetbõl egy kis
fénysugár, annak örülnöm kell. Kértem Pozs-

gai Zsoltot, írjon egy darabot Szécsi Pálról, és
én boldogan eljátszom. Megtette, és egy cso-
daszép, lírai, szerelmes, zenés darabot for-
mált. Engem ért az a megtiszteltetés, hogy el-
játszhatom, ma már nem fiatal, lobogó fejjel,
de lélekkel. Alig várom estérõl-estére azokat a
dalokat, amelyeket az egész ország ismer. Szá-
momra ez egy olyan színészi feladat, amit a
sors nekem szánt. Ma Szécsi Pálról egészen
másként gondolkodom, mint 15-20 évvel ez-
elõtt. Örülök, hogy itt önöknél, illetve az or-
szág számos pontján lassan már századszor
játszhatom el, énekelhetem el ezeket  a dalo-
kat. Alig várom, hogy eljöjjön az az este, hogy
az Én édes Katinkámtól kezdve felcsendülje-
nek a nagy slágerek. Van egy nagy segítõtár-
sam, a zene, amelyben Végvári Ádám bará-
tom, a Neoton együttes frontembere olyan
hangszerelésbe csomagolta a dalokat, hogy a
mai fül számára  kellemesen hangzanak.  Ki-
csit latinosabb, pezsgõbb hangszerelést, mai
hangzást kaptak, persze megtartva azokat a fix
pontokat és formai elemeket, amelyeket a kö-
zönség elvár. Estérõl-estére érzem azt a mér-
hetetlen szeretetet, rajongást és odafigyelést,
amit ez az ember életében és immár utána is
megkapott. Szécsi Pál ma Magyarországon
egy olyan sztár, aki köztünk él.

– A szeretet fontossága sokszor elhangzott

a színpadon. Vajon az édesanyja hiánya vál-
totta ki az állandó boldogságkeresést nála?

– Én egy színdarabban egy bizonyos szerepet
játszom el, de mindannyiunkban felmerült a
kérdés: miért kellett 30 évesen, az ifjúsága ide-
jén eldobnia magától többszörösen is az életet,
és átmennie a másik oldalra. Az édesanyja hiá-
nya, a szeretet éhsége, a nagy siker, amit
egyedül kellett feldolgoznia, a meg-megújuló
betegségei, és az az életvitel, amibe fiatalon be-
lecsöppent, elsodorta olyan irányba, amelyben
egy labilis idegzetû ember elbizonytalanodik és
a nehézségeket nem tudja egyedül megoldani.
Egy olyan típusú ember, mint õ is talán emiatt
adja fel az életet. Nem küzd érte, hanem eldob-
ja magától. Valószínûleg azok közé tartozott,
akik nehezen tudták elviselni a kudarcot. Ez a
darab  egy kicsit rávilágít erre. Sokan vagyunk
Magyarországon, és ebben a városban is, akik-
nek gondjaik vannak. Pali azt üzeni nekünk,
nézzünk körül a környezetünkben, kik azok,
akikre támaszkodhatunk, és ha kell, mankóként
kapaszkodjunk beléjük. Nem az a megoldás
sem 2006-ban, sem máskor, hogy az ember el-
dobja az életét.  Szécsi mind a mai napig tudna
örömet okozni a családjának, a közönségének,
a rajongóinak. Pali azt üzeni nekünk Pozsgai
Zsolt tollából, hogy nem szabad feladni!

-bakonyi-

Szécsi Pál köztünk él

Különleges produkciót, úgynevezett bábmesét láthattak az érdeklõ-
dõ felnõttek és gyerekek  a Helyõrségi Mûvelõdési Otthonban és a
Móricz Zsigmond Mûvelõdési Házban. A szlovákiai Écsi Gyöngyi
bábmûvész, mesemondó, valamint Kovács Marcell népzenész alkotta
Árgyélus Színház „Az Élet és a Halál vize” címû mesejátékot mutatta
be a nagyérdemûnek. S hogy mitõl különleges a mûfaj? Attól, hogy
egyszerre bábjáték, mese és ráadásul még interaktív is. Écsi Gyöngyi a
hallgatóságot is bevonta a játékba, Kiskanizsán például meglett férfiak
pörögtek és forogtak a színpadon, amint a mûvésznõ igyekezett õket
regrutának kiképezni…

– A Felvidékrõl jöttünk, ötödik éve játszunk együtt – mondta lapunk-
nak az elõadás elõtt Écsi Gyöngyi. – A meséink kivétel nélkül palóc
népmesék, én mondom a történeteket, Marcell pedig sok-sok hangsze-
ren játszik közben. A történeteink kommunikációs, úgy is mondhatnám:
interaktív mesék, palóc nyelven hangzanak el, palóc zenével, azaz
mindegyik igazi specifikum. Ötvözzük a mesét és a bábjátékot, sõt egy
pici népzenét is „beleteszünk” a produkcióba. Igazából azt az õsi, régi
szokást elevenítjük fel, amikor a felnõttek egymásnak is meséltek, nem-
csak a gyerekeknek. Ezekben a mesékben benne vannak az évezredes
„ugratók”, amelyek megtanítják az embereket az élet „túlélésére”. Me-
sénk, „Az Élet és a Halál vize” is kitûnõ példa erre. Az élet vize a bibli-
ai Jelenések Könyvének egy fontos motívuma. A magyarság mindig hit-
ben élt, s fontos, hogy az ószövetségi és újszövetségi részeket ötvözve a
magyar õsi gondolkodással ezeket a történeteket a lelkébe nagyon mé-
lyen elültette, s e magocskák még ma is ott vannak. A mi célunk az,
hogy ezeket kicsíráztassuk. A mûfajt nem én kerestem, hanem úgy talált
meg engem. Néptáncos voltam, énekeltem, s elõfordult, amikor egy-egy
kicsi mesét is mondtam két ének között, fõleg akkor, ha sok kisgyerek
ücsörgött a színpad elõtt. Fokozatosan alakult ki ez a fajta stílus. 

– Ezek a mesék akkor nem is annyira a gyerekeknek, mint inkább a
felnõtteknek szólnak?

– A meseelõadásaink mindenkinek szólnak. Meseszerû nyelvezettel
és szeretettel mondjuk õket, és ez teljesen független a korosztálytól. A
legjobb az, amikor a gyerekek és szüleik együtt jönnek el az elõadása-
inkra, mert ez visszaidézi a régi, közösségi együttléteket. Nem voltak
kiscsoportos és nagycsoportos ovisok, az emberek közösen élték meg
az életet, a mindennapokat, így a halált is. Egy-két szobába voltak ösz-
szezárva tízen, tizenöten, a dédi ott halt meg közöttük, s még a halála
után is ott feküdt három napig. Azok az emberek még valóban hitbéli
közelségben éltek. Mi már nagyon eltávolodtunk ettõl, mindattól, ami
élet, búza, kenyér és bor… A tevékenységünkre úgy tekintek, mint egy
olyan próbálkozásra, amellyel szeretnénk megérinteni az életet a má-
sik oldaláról, kinyitni egy kicsit a szemünket arra, hogy ez a csodaszép
világ létezik, és bennünk létezik.

Horváth Attila

„Bennünk a csodavilág”
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Tájékoztatjuk a város lakosságát, hogy a Saubermacher-Pannó-
nia Hulladékgyûjtõ Kft. munkatársai 2006. május 9-10-11-én zárt
rendszerû, gépi konténermosást végeznek a városban.

Tisztításra kerülnek a lakóközösségek által bérelt 1000 literes
konténerek.

Kérjük a házmesterek, illetve lakók segítségét abban, hogy a fent
említett napokon biztosítsák a hozzáférhetõséget a hulladékgyûjtõ
edényekhez. 

Via Kanizsa Városüzemeltetõ Kht.

Képviselõi fogadóóra
Halász Gyula önkormányzati képviselõ a 9. sz választókörzet lakói-

nak (Péterfai u., Városkapu krt., Zemplén u. páros oldal, Munkás u.
páros oldal a 14 számtól, Kazanlak krt 14.) május 6-án (szombat) 10
órától fogadóórát tart a Városkapu krt-i buszvégállomásnál (volt hír-
lapbolt). 

Értesítjük a város idõs lakóit, hogy május 9-én, kedden 10 órától 12
óráig a Családsegítõ Központ irodájában (Zrínyi M. u. 51.) fogadóórát
tartunk. Hívjuk mindazokat, akik információkat kérnek, tanácsot, se-
gítséget várnak.

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Idõsügyi Tanácsa

Fogadóórát tart az Idõsügyi Tanács

Nagykanizsa Megyei Jogú Vá-
ros Közgyûlésének Szociális és
Egészségügyi Bizottsága a több-
szörösen módosított 55/2000.
(XII.13.) számú rendelete alapján
pályázatot hirdet az alábbi ön-
kormányzati bérlakás bérleti jo-
gának szociális alapon történõ el-
nyerésére:

HÁROM VAGY TÖBB 
GYERMEKES CSALÁDNAK
1. Nagykanizsa, Csengery u.

117/4.
67 m2, 2+1 fél szoba, komfor-

tos. Bérleti  díj: 8.181 Ft/hó.
Megtekintés: 2006.május 9. 14-
15 óráig

GYERMEKES CSALÁDNAK
1. Nagykanizsa, Csengery u.

117/20. 
64 m2, 2 szoba, komfortos.

Bérleti díj: 7.750 Ft/hó. Megte-
kintés: 2006. május 10. 14-15
óráig

2. Nagykanizsa, Zemplén Gy.
u. 3/B. 8. em. 48. 

40 m2, 1+1 fél szoba, összkom-
fortos, bérleti díj: 9.520 Ft/hó.
Megtekintés: 2006. május 10. 14-
15 óráig. 

3. Nagykanizsa, Dózsa Gy. u. 73.
II. lh. fsz. 7. 

40 m2, 1 szoba, komfortos,
bérleti díj: 4.585 Ft/hó. Megte-
kintés: 2006. május 11. 14-15
óráig.

EGY GYERMEKES 
CSALÁDNAK

1. Nagykanizsa, Rozgonyi u.
2. fsz. 4. 

38 m2, 1 szoba, komfortos, bér-
leti díj: 9.500 Ft/hó. Megtekintés:
2006. május 9. 10-11 óráig.

GYERMEKÉT EGYEDÜL 
NEVELÕKNEK 

1. Nagykanizsa, Erzsébet tér
11/C. II. em. 4. 

38 m2, 1 szoba, komfortos, bérle-
ti díj: 9.287 Ft/hó. Megtekintés:
2006. május 10. 10-11 óráig. 

NYUGDÍJAS PÁROK NAK
1. Nagykanizsa, Csengery u.

56. fsz. 9. 
42 m2, 1 szoba, komfortos, bér-

leti díj: 7.292 Ft/hó. Megtekintés:
2006. május 11. 14-15 óráig.

GARZONHÁZBAN LÉVÕ 
ÖNKORMÁNYZATI 

LAKÁSOK:
1. Nagykanizsa, Dózsa Gy. u.

142/A. II. 9.
40 m2, 1+1 fél szoba, összkom-

fortos, szálláshasználati díj:
11.445 Ft/hó. Megtekintés: 2006.
május 11. 14-15 óráig.

2. Nagykanizsa, Dózsa Gy. u.
142/C.  I/6.

40 m2, 1 szoba, összkomfortos,
szálláshasználati díj: 11.445
Ft/hó. Megtekintés: 2006. május
11. 14-15 óráig.

A pályázatok benyújtásának
helye és határideje: Szociális
Osztály – 2006. május 19. 

A pályázati feltételekrõl
részletesen a Szociális Osztály
(Nk, Eötvös tér 16.) földszinti
ügyfélfogadójában adunk felvi-
lágosítást. Telefonon az 500-
860-as számon állunk az ügy-
felek rendelkezésére. Pályázati
formanyomtatvány ugyanitt
kérhetõ.

Gelencsér Gábor 
bizottsági elnök

Önkormányzati bérlakások

MÁJUS 5.
Erzsébet tér
10.00 Megnyitó 
10.15 – 11.00  Szafari c. bábelõ-

adás (Komor László bábszínháza)
11.00 – 14.00  Középiskolás

ballagók köszöntése
15.00 „Átlépünk a határokon”

gólyalábas bemutató
15.30 Fitness bemutató
10.00 – 16.00 Egészségsátor:

sport és táplálkozási tanácsadás
10.00 – 17.00 EU-játszótér a

Mikkamakka Játszóház közre-
mûködésével (ugrálóvár, óriás-
csúszda, elektromos kisautók)

Városi helyszínek
13.00 – 16.00 EU-ismereti tú-

ra a város számos pontján 
13 – 16.00 Népek konyhája,

nemzeti ételek (Thúry Szakkö-
zépiskola)

17.00 Mi lesz veled Európa?
(Halis István Városi Könyvtár,
Nagykanizsa, Kálvin tér 5.) Té-
ma: Állami nyelvvizsgától az eu-
rópai nyelvtanulásig. Elõadó: Tí-
már Gábor az ITK Nyelvvizsga
Központ munkatársa

18.00 Képek az Európai Uni-
óból – Peppi Spiss kiállítása
(Trend Galéria Ady u. 40.)
MÁJUS 7. 

10.00 Nemzetközi Sakktorna
(Halis István Városi Könyvtár,
Nagykanizsa, Kálvin tér 5.)
MÁJUS 9. 

15.00 Megemlékezés és ko-
szorúzás a II. világháborús em-
lékmûnél 

Az Európa Napok programjai

A BBB MMunkagép ÉÉpítési, KKereskedelmi éés SSzolgáltató KKft. telephe-
lye a város szélén, az egykori Kossuth laktanya területén kialakult Ipari
Parkban található. A vállalkozást családi összefogással hozták létre.
Balla Tamás ügyvezetõ igazgató elmondta: azért választották Nagyka-
nizsát, mert véleményük szerint még ezután várható egy nagy ipari
változás a város életében. A fföldmunkagép kkereskedelemmel úúttörõ
szerepet vvállaltak vvárosunkban. AA mmunkagépeket, tteherautókat NNé-
metországból iimportálják vviszonteladóként iilletve ssaját hhasználatra. Ki-
tartó munkával sikerült elérniük, hogy magukénak tudhatják a megye
legnagyobb munkagépparkját. Gépeiket biztonságos, könnyen meg-
közelíthetõ helyen tárolhatják az Ipari Park területén. A cég számára
fontos a munkagépek egyszerû és gyors szállítása, mivel szinte az
egész megye területén végeznek földmunkákat. Rendelkeznek az er-
re alkalmas trailerrel. 

Balla TTamás üügyvezetõ mmegjegyezte: bbarátságos kkörnyezetben,
gyors éés rrugalmas üügyintézéssel vvárják üügyfeleiket aa nnagykanizsai
Ipari PPark tterületén, aakár vvásárlásról, bbérlésrõl vvagy mmegbízásról lle-
gyen iis sszó. ((X)

ÚÚÚÚtttt ttttöööörrrrõõõõ  sssszzzzeeeerrrreeeeppppbbbbeeeennnn  
aaaa  BBBBBBBB  MMMMuuuunnnnkkkkaaaaggggéééépppp  KKKKffff tttt ....
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Május 9. kedd

Május 10. szerda

Május 8. hétfõ

Május 7. vasárnap

Május 6. szombat

Május 5. péntek
06:30 Krónika 06:53 K'arc - Csáktornyai
Big Band, Piarista táncszínház, Puchheimi
tárlat 07:19 Jelkép - református 07:30 Kró-
nika 07:42 Jövõ 7 - Nyugdíjban, Atlétika
08:08 Adjuk magunkat 08:19 Krónika
17:00 Business-Mix magazin 17:30 Nyu-
gati régió 18:00 Krónika 18:14 Mese 18:18
Jelkép - katolikus 18:28 Hírösszefoglaló
19:00 Krónika19:14 Dombország 19:40
Adjuk magunkat 19:50 Krónika 20:01
K'arc ism. 20:30 HÍRHÁLÓ 21:00 Föl-
döntúli invázió (12) - amerikai sci-fi 23:00
Mindörökké Júlia! - argentin filmsorozat 

06:30 Krónika 06:53 Dombország 07:20 Jel-
kép - katolikus 07:30 Krónika 07:40 K'arc
ism. 08:10 Adjuk magunkat 08:20 Krónika
08:30 Teleshop 09:30 Grand Prix 10:30
Tredline 11:00 Pénzhalász 17:00 Golf-ma-
gazin 18:00 A gepárd a sebesség királya -
természetfilm 18:30 Adjuk magunkat 18:40
TV mozi: Gerolsteini kaland - magyar film
(90) 20:10 Portré: Tóth István fotómûvész
20:30 HÍRHÁLÓ 21:00 Bencze show 21:30
Tánckar (12) - amerikai musical 

06:30 Gerolsteini kaland - magyar film
08:00 Adjuk magunkat 08:05 Magyar-
ország tájai: Kelet-Magyarország 08:20
Jelkép - Krisztus Szeretete Egyház
08:30 Teleshop 09:30 Gyógyulj velünk!
10:00 A Krisztus Szeretete Egyház mû-
sora 10:30 Infománia 11:00 Pénzhalász
17:00 Csillagszem 18:00 Magyarország
tájai: Kelet-Magyarország 18:15 Adjuk
magunkat 18:25 Tv mozi: Locsolókocsi

- magyar film 20:10 Sajt 20:30 HÍRHÁ-
LÓ 21:00 Senki bolondja - amerikai
filmdráma 23:30 Bencze show. 

06:30 Locsolókocsi - magyar film 07:10
Sajt 17:00 MESTER - emberek 18:00
Krónika 18:14 Mese 18:17 Jelkép - ad-
ventista 18:27 Hírösszefoglaló 19:00
Krónika 19:14 Jövõ 7 19:40 Adjuk ma-
gunkat 19:50 Krónika 20:01 Dom-
bország 20:30 HÍRHÁLÓ 21:00 Hajsza
a felhõk felett - amerikai akciófilm
23:00 Mindörökké Júlia! 

06:30 Krónika 06:52 Jövõ 7 -  Táborok
07:19 Jelkép - adventista 07:30 Krónika
07:42 Nyugati régió 08:08 Adjuk ma-
gunkat 08:19 Krónika 17:00 Dokumen-
tumfilm 18:00 Krónika 18:10 Mese
18:15 Jelkép 18:25 Hírösszefoglaló
19:00 Krónika 19:13 Házban ház körül
19:41 Adjuk magunkat  19:50 Krónika
20:00 Jövõ 7 20:30 HÍRHÁLÓ 21:00
Végzetes erõ 2.: A visszatérés - amerikai
katasztrófa film 23:00 Mindörökké Júlia! 

06:30 Krónika 06:52 Házban ház körül
07:19 Jelkép - katolikus 07:30 Krónika
07:42 Jövõ 7 -  Táborok 08:10 Adjuk
magunkat 08:20 Krónika 17:00 Egész-
ségmagazin 18:00 Krónika 18:14 Mese
18.17 Jelkép - evangélikus 18:27 Hír-
összefoglaló 19:00 Krónika 19:14 Jövõ
7 19:40 Adjuk magunkat 19:50 Krónika
20:01 Házban ház körül 20:30 HÍRHÁ-
LÓ 21:00 Háborgó mélység 2. 23:00
Mindörökké Júlia! 

MÛMÛ SS OROR AA
Május 5 – Május 10-ig

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

Május 5. 18 óra
ROCK KLUB – 
OLD MIX EGYÜTTES.
Belépõdíj: nincs

Május 10. 15 óra
MÓRICHELY 
MADÁRVILÁGA – film-

vetítéssel egybekötött beszél-
getés Maros Sándorral, a Ka-
nizsa TV vezetõjével

Május 12. 19 óra
PÉNTEK ESTI 
JAZZ-KLUB
Szalóki Ági: Hallgató címû

lemezbemutató koncertje.
Szalóki Ági – ének; Lamm
Dávid – gitár; Balázs József –
zongora; Dés András – ütõ-
hangszerek; Barcza Horváth
József – bõgõ. 

Belépõdíj: 500 Ft

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!!

Gazdaságfejlesztõ KKht.

Nagykanizsa belvárosa közelében 139 m2-es felújított iroda-
ház, két szobás, 72 m2-es felújítandó családi házzal, 2 db garáz-
zsal, 434 m2-es saroktelekkel eladó.

Nagykanizsa, Teleki u. 34.  Tel.: (30) 9363-923

Nyitva:  HHétfõ –– PPéntek: 99.00 –– 117.00  **  sszombat:  99.00 –– 112.00

Teasütemények,  táblacsokoládék,  
desszertek nagy választékban!

500 gr-os nápolyi 199 Ft
500 gr-os szaloncukor     299 Ft
Toffeefe 299 Ft
Nescafe 3in1 10 db-os     299 Ft

Raffello T15 299 Ft
500 gr-os barackmag 399 Ft
500 gr-os csokiparány   399 Ft
Merci desszert 699 Ft

Bolero italpor         38 Ft
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14 Hirdetés

INGATLAN
Nk-án a belvárosban közel 700

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

Bacónaki hegyen 900 négy-
szögöl területen pince, szõlõ, gyü-
mölcsös eladó. Tel.: 30/916-1600
(5801K)

Nk-án, a Múzeum téren egyszo-
bás, 36 m2-es, felújításra szoruló I.
emeleti lakás (5,5 MFt) eladó.
Érd.: 30/365-1654, hétközben 16
óra után: 93/320-627 (5851K)

Jankapusztán, Nk-tól 12 km-re
családi ház (hétvégi ház) széles te-
lekkel eladó. Érd.: 30-272-5400
(5868K)

Mórichelyi hegy elején kis szõ-
lõ, kis házzal eladó. Érd.: 93-323-
737, 20-371-6065 (5842K)

Borsfán (letenyei, bázakerettyei
termálfürdõhöz közel) 90 m2-es,
kisebb felújításra szoruló családi
ház közös udvarban, erdõvel, 5
millió Ft irányáron eladó. Érd.:
30/9130-043, 18 óra után: 93/329-
544. (5852K)

Újförhénc végén szõlõ tégla-
pincével, melléképületekkel, teljes
felszereléssel, gyümölcsössel el-
adó. Érd.: 93-323-451 (5855K)

Palinban 150 m2-es családi ház
+ építési telek eladó. Érd.: 70-530-
8513 (5856K)

Ûrhajós utcában aknás garázs
eladó. Érd.: 70-530-8513 (5857K)

Kiskanizsán 200 m2-es, kertes,
5 szobás családi ház kedvezõ áron
eladó. Érd.: 30/901-5222 (5861K)

Elcserélném hahóti családi há-
zamat Nagykanizsaira (akár Liget-
városira). Önkormányzati is érde-
kel. Tel.: 30/369-9218 (5862K)

Eszteregnyei hegyen az erdõ-
höz közel, 500 m2, többszörös
aranyérmes, 8 éves, minõségi fe-
hér borszõlõ, teljes felszereléssel
eladó. Érd.: 20-268-3373 (5869K)

Keleti városrészben egy és fél
szobás, II. emeleti, felújított lakás
eladó, vagy két szobásra cserélhe-
tõ. Tel.: 20/593-2426, 93/316-610

Nk-án a Nagyváthy utcában 56
m2-es, II. emeleti, kétszobás, kony-
ha + étkezõs, egyedi fûtéses, búto-
rozott lakás: 35.000 Ft + rezsi,
hosszú távra kiadó. Egy havi kau-
ció szükséges! Érd.: 30/395-1045
(5818K)

Nk-án különbejáratú albérleti
szoba fürdõvel kiadó. Érd.: 93-
536-590 (5864K)

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

Gilera MX-1 125 cm3, 1991-es
kiadású, jûliusig mûszakival, új
akkumulátorral, új gumikkal ked-
vezõ áron eladó. Irányár: 185.000
Ft. Tel.: 30-331-2354 (5858K)

Eladó: Telstar típusú MP3 leját-
szó, digitális diktafon és USB
drive egyben, beépített FM rádió-
val, nyakpánttal, sztereo fejhallga-
tóval, fekete-ezüst kivitelben eladó
6000 Ft-ért. Érd.: 30/9932-534
(5853K)

Fûnyíró új motorral, STIHL
szegélynyíró, S51 Simson sport te-
leszkóp 2db, és RK kapálógépre
kapasarok jó állapotban eladó.
Érd.: 93-321-734 (5859K)

Számítástechnikai szaktanács-
adás, hardver-szoftver karbantartás
azonnali kiszállással. Érd.:
30/6500-494 (5866K)

Az Ön számára értéktelen vas-
hulladékot, forgalomból kivont
gépjármûvét készpénzért átve-
szem! Lakókocsik is érdekelnek.
Ugyanitt használt autóalkatrészek
eladók. Tel.: 30/641-7375, 30/592-
8463 (5485K)

Vállaljuk: új síremlékek készí-
tését, betûvésést, régi sírok tisztítá-
sát, felújítását számlára is. Érd.:
Horváth Zoltán, vállalkozó. Nagy-
kanizsa, Ady Endre u. 65. Tel.: 06-
93-333-449, 06-70-511-7863
(5641K)

Amíg Ön alszik, a mobilbankár
dolgozik. Bízza ránk díjmentes hi-
telügyintézését és nyugodtan
álomra hajthatja fejét. Érd.:
20/263-9870 (5845K)

Keresek 2006. augusztus 19-re
angolul is éneklõ, változatos reper-
toárú zenekart, vagy gépzenével
(teljes felszerelésével rendelkezõ)
DJ-t lakodalomra. Tel.: 93/325-
119 (5867K)

Fûnyírást, kaszálást vállalok!
Érd.: 20-510-2723 (5870K)

Csinos harmincas hölgy egy
gyermekkel keresi társát: intelli-
gens, jó humorú, hasonló korú fér-
fiban. Leveleket a Szerkesztõségbe
várok “tavasz” jeligére. 

APRÓHIRDETÉS

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

Kölcsön összeg törlesztés futamidõ:
500 000 Ft 13 000 Ft 60 hó
700 000 Ft 17 500 Ft 60 hó
1 000 000 Ft 24 500 Ft 60 hó

T-Mobile arany- és platinakártyával jövedelemigazolás nélkül
kaphat hitelkártyát, max. 510 000 Ft-os hitelkeret, 

akár 51 napig kamatmentesen!
Tel.: 30/9949-003, 30/8589-760

THM: 16,34–19,11 %

Nagykanizsa, Fõ út 2. 
(06 93) 537 160 

MEGHÍVÓ

tartandó ingyenes elõadásra, mely során 
kipróbálhatók a világhírû japán cég termékei (mágneses
talpbetétek, cipõk, házilag is elõállítható PÍ víz), melyek
testünk energiarendszerének harmonizálását biztosíják.

a 2006. május 10-én 
18 órától 

a Halis István Városi Könyvtárban
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A HSMK Premier Táncklub 2
csapata, 4 produkcióval vett részt
Budapesten a Ritmus Csapatok
Bajnokságán. A versenyen 25
egyesület 6 kategóriában lépett
fel. Gyermek, duó showtánc kate-
góriában a Hamala Petra –
Dergecz Kinga páros Bohócok cí-
mû produkciója lett az elsõ. A
szintén gyermekkorú, színpadi
látványtánc kategóriában verseny-
zõ Cseh Zsófia – Dergecz Kinga –
Horváth Anett – Glavák Kata –

Ludnik Eszter alkotta csapat  szintén az I. helyen végzett. Felnõtt
showtáncban a Kán-kán csapat (Deés Enikõ – Kovács Marianna –
Németh Petra – Põcze Fruzsina – Szmodics Szabina – Toplak Dóra)
II., míg színpadi látványtáncban a Shakira címû produkcióval I. lett.

A közelmúltban Tatán játszott NBI/B-s férfi kézilabda csapatunk, a
Nagykanizsai Izzó SE. TATAI HAC – NAGYKANIZSAI IZZÓ SE
33-28 (18-12). Játékvezetõ: Bonifert Ferenc, Oláh Viktor. Csapat:
Loncariæ V. – Füle Cs. (4), Kiss J. (5), Musits N. (5), András Zs. (5),
Kiss G. (3/1), Jáger T., csere: Dolezsár R. (kapus), Ányos J. (6), Tom-
pek A., Farkas M., Sasvár Z., Gál R., Újvári B. Edzõ: Tóth László

A vendégcsapat számára rosszul kezdõdött a mérkõzés, mivel Pálos
Gábor belázasodott, az õt helyettesítõ Jáger Tamás pedig már a 4. perc-
ben olyan súlyos sérülést szenvedett, hogy mentõvel a tatabányai kórház-
ba kellett szállítani. Az elsõ félidõ utolsó perceiben a kanizsai játékosok
közül mindössze 3 fõ volt a pályán, mivel az egymást követõ másodper-
cekben hárman is kétperces kiállításra kerültek. A hazai csapat élt a felkí-
nált lehetõséggel, így 6 gólos elõnnyel vonulhattak az öltözõbe. Mivel a
II. félidõt is hármas emberhátrányban kezdte a kanizsai csapat, így az el-
sõ percekben további két góllal növelte elõnyét a hazai gárda. A 33. perc-
tõl szinte megtáltosodtak a kanizsai fiúk. Loncariæ kapus mindent védhe-
tõt védett, a mezõnyjátékosok pedig zsinórban 6 gólt lõttek, jelentõsen
csökkentve ezzel hátrányukat. A 49. percben már egy gólra megközelítet-
te  ellenfelét a kanizsai csapat (27-26), az egyenlítés azonban nem sike-
rült. A mérkõzést végül is szerencsés körülmények között a TATAI HAC
csapata nyerte, az IZZÓ SE pedig vereségével visszaesett a 9. helyre.

Balszerencsés vereség idegenben!

Az elmúlt hetekben lezajlottak az utolsó csoportmérkõzések a
Dunántúli Gyermek I (1991-1992) vízilabda bajnokságban. A CWG
Kanizsa Vízilabda Egyesület Gyermek I csapata pontveszteség nélkül
zárt a csoportjában az élen. 

Az utolsó csoportmérkõzésre Kanizsán került sor, ahol 17:14-re sik-
erült a szombathelyi pólósokat legyõzni. CWG Kanizsa – Szombat-
hely: 17-14. Csapat: Szabó Máté (kapus), Gyana Dániel, Virt Mátyás,
Erhetics János, Tóth Richárd, Bedõ Krisztián, Sashalmi András,
Kovács Kristóf, Berkenyés Kármen, Bácsai Róbert, Herczeg Dániel,
Lukács Zsolt. Edzõ: Kaszper Dániel

Veretlenül az élen

I. FEKETE ZOLTÁNNÉ EMLÉKTORNA 
A  tragikus körülmények között elhunyt kiváló

pedagógus emlékére a 2006-tól Fekete Zoltánné
Emléktorna néven szerepel az V-VI. korcsoportú
lábtoll-labda diákolimpia országos döntõje. A
várakozásoknak megfelelõen a Mezõ Gimnázi-
um képviselõi voltak az egyik legsikeresebb
résztvevõi a tornának, eredményük 2 arany, és
egy bronzérem. Szorosan követi õket a Cserháti
Szakközépiskola 1 arany, és egy ezüstéremmel,
míg a Zsigmondy-Széchenyi Szakközépiskola
leány hármasa egy ezüstérmet szerzett. 

Kanizsai eredmények. V. korcsoport. Leány
egyéni: 5. Dominkó Dóra Batthyány, 10. Varró
Viktória Zsigmondy-Széchenyi, 12. Molnár Be-
áta Zsigmondy-Széchenyi. Leány hármas: 2
Zsigmondy-Széchenyi (Hollender Laura, Mol-
nár Beáta, Varró Viktória). Fiú egyéni: 5. Ko-
lompár Ervin Királyi Pál ÁMK Szepetnek, 16.
Bársony Szabolcs Cserháti SZKI. Fiú hármas: 4.
Cserháti SZKI (Bársony Szabolcs, Mihovics Ist-
ván, Pölcz Ottó), 5. Batthyány (Dominkó Dóra,
Domján Péter, Draskovics László, Horváth
Ákos). VI. korcsoport. Leány egyéni: 1.
Budavölgyi Veronika Mezõ, 3. Végh Dóra Me-
zõ, 5. Schulcz Tünde Mezõ, 6. Bognár Kinga
Mezõ, 9. Tóth Nikolett Mezõ, 10. Rencz Renáta
Thúry, 11. Fazekas Erika Thúry, 12. Dani Tün-
de Mezõ, 13. Takács Gyöngyi Thúry. Leány
hármas: 1. Mezõ (Bognár Kinga, Budavölgyi

Veronika, Végh Dóra), 5. Thúry (Fazekas Erika,
Kiss Katalin, Rencz Renáta, Takács Gyöngyi),
6. Mezõ2 (Dani Tímea, Schulcz Tünde, Tóth
Nikolett). Fiú egyéni: 1. Hartai Attila Cserháti,
6. Csizmadia Tamás Cserháti, 8. Balikó Attila
Zsigmondy-Széchenyi, 10. Harcz Gergõ Mezõ,
11. Patyi Roland Zsigmondy-Széchenyi, 13.
Varró Ferenc Zsigmondy-Széchenyi, 15. Both
Gergõ Mezõ, 16. Györkös László Mezõ. Fiú
hármas: 2. Cserháti (Csizmadia Tamás, Hartai
Attila, Huszár Emil), 6. Zsigmondy- Széchenyi
(Balikó Attila, Barnóczki Péter, Patyi Roland,
Varró Ferenc), 7. Mezõ (Both Gergõ, Miholics
Szabolcs, Harcz Gergõ, Györkös László)

SIKER A KÁRPÁT-MEDENCE KUPÁN
Öt ország utánpótlás válogatottai vettek részt

április 22-23-án az Újszászon rendezett 2. Láb-
toll-labda Kárpát-medence Kupán. Az A csapat a
kanizsai és újszászi válogatottakból állt, míg a B
válogatottat Borjád, Cserszegtomaj, Jánoshida, és
Szepetnek legjobbjai erõsítették. A döntõt ez a
két csapat játszotta. Az izgalmas, az utolsó mér-
kõzésig kiélezett küzdelmet az A csapat nyerte 4-
3-ra, a Laskiné Spingár Éva és Viller Józsefné ál-
tal vezetett B csapat ellen. 1. Magyarország A
(Arany Bálint, Göncz Annamária, Huszár Emil,
Lukács Benedek, csapatvezetõ: Budavölgyi Kál-
mán), 2. Magyarország B (Fazekas Erika, Szap-
panos Klaudia, Szatmári Tamás, Szitai József,
csapatvezetõ: Laskiné Spingár Éva).

Országos és helyi gyõzelem

A Nagykanizsai Polgári Sportlövész Egylet
versenyzõi a nyáriasra sikeredett Húsvét Ku-
pára mentek április 22-én Zalaegerszegre.
Minden versenyzõ éremmel a nyakában térhe-
tett haza. A jobbára zalai illetve vasi egyesü-
letek közül a kanizsaiak voltak a legeredmé-
nyesebbek. Még az egyesületen belül is na-
gyon szoros volt a küzdelem! Eredmények: 

Nyílt irányzékú légpuska 20 lövés. Nõ: 1.
Soós Edit 174 kör. Férfi: 2. Szobolics János
178 kör (6x10), 3. Horváth Károly 178 kör
(4x10). Zárt irányzékú légpuska 40 lövés. Ser-
dülõ leány: 1. Racskó Tímea 312 kör. Nyílt
irányzékú sportpuska 30 lövés. Nõ: 1. Soós
Edit 265 kör, 2. Pölöskeiné Hertelendi Erika
264 kör. Férfi: 1. Horváth Károly 289 kör.
Zárt irányzékú sportpuska 30 lövés. Férfi: 1.
Szobolics János 295 kör, 2. Obermaier Nán-
dor 289 kör, 3. Horváth Károly 285 kör.

Utánpótlás bajnokság NB II: 
U19 – NTE 1866 MÁV Rt. – Veszprém 0-2. U17 – NTE

1866 MÁV Rt. – Veszprém 0-2. U15 – Siófok – NTE 1866
MÁV Rt. 1-3. U13 – Siófok – NTE 1866 MÁV Rt. 1-0. 

Megyei II. osztály Déli csoport, tartalék mérkõzés: Újud-
var – NTE 1866 1-5. 

Felnõtt mérkõzés: Újudvar – NTE 1866 0-13 
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Szoros küzdelmek

Sprint Duatlon Országos Bajnokság
A Tri-Co Triatlon Klub Nagykanizsa két

fõvel képviselte városát a kaszói megmé-
rettetésen. Táv: 5 km futás, 20 km kerék-
pár, 2,5 km futás. Ács László a  férfi senior
II. korcsoportban második helyezést ért el,
ideje 1:04:24. Alpár Ákos a férfi felnõtt
korcsoportban sikeresen teljesítette a ver-
senyt, ideje 1:18:34.
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A HSMK-ban mûködõ Kamera ‘67 Filmklub a Magyar Független Filmszövetség Dunán-
túli Szemléjén I. díjat nyert Elhagyott árnyék – tájleltár címû filmjével. Beszélgetésünkben
Kotnyek István fotómûvész-operatõrt kérdeztük: mi volt elõbb, a téma vagy a helyszín?

– Elõször volt a helyszín, a tõlünk 30 kilométerre lévõ zajki szõlõhegyen, melyre egy fotózás
alkalmával találtam rá. Az összedõlésnek indult hegyi hajlékok és a környezõ nagyon szép, tipi-
kus zalai táj szülte a gondolatot, hogy kellene csinálni valamit ott. Tehát megvolt a díszlet
2001-ben. Kimentünk Gerócs Lászlóval és Kalász Józseffel, terepszemlére. A Tájleltár cím ju-
tott Laci eszébe. Egy olyan szürrealista filmet készítettünk, ami nem egy konkrét történetet
mond el. Mozgásszínház, performansz lelhetõ fel benne különleges helyszíneken, ahol ‘52-es
mintájú viharkabátban mi is megjelenünk. Egy imitáció látható arról, hogyan változik, alakul
át a táj, hogyan módosul vagy éppen megy tönkre. Itt-ott jelzések vannak, hogy ezeket mi stri-
gulázzuk, számmal látjuk el még az eget is. Leforgattunk négy-öt órányi anyagot, ami hosszú
idõt vett igénybe, hiszen ki kellett várnunk az évszakok, az idõjárás változását. Rengeteget imp-
rovizáltunk,  a helyszínen többször eszünkbe jutottak jobb megoldások is. Volt amikor szeren-
csénk volt, de elõfordult az is, hogy 60 kilométert utaztunk fölöslegesen a botokkal, a kellékek-
kel, mert semmit nem használtunk fel az anyagból. Nagyon jól éreztük magunkat a zajki he-
gyen. Megszoktak bennünket a hegyi emberek, bár az elején megijedtek, hogy igazi földmérõk
vagyunk, és mi fog történni. Ám hamar rájöttek, hogy csupán ártalmatlan filmesek vagyunk. 

– Kik vettek részt a film elkészítésében?
– Az utómunkálatokban mind a hárman részt vettünk. Kalász József vágta a filmet, Gerócs

László  vázolta fel a forgatókönyvet, amit próbáltunk követni. A film elkészítésében Szabó
Zsigmond klubvezetõvel együtt a klubtagok is részt vettek. 

– Különbözõ mértani elemek többször feltûnnek látványosan a filmben!
– Mint afféle mérnökök, próbáltuk használni a mértani elemeket, de természetesen áttéte-

les tartalmuk is van  Konkrétan nem fogalmaztuk meg a jelentését, de a mértaniság benne
van a képekben. Az egész játék hangsúlyosan a föld és az ég között zajlik. Érdekességként el-
mondhatjuk, ma már nem lehetne ugyanígy elkészíteni a filmet. Bevezették a villanyt a he-
gyen, a hatalmas beton villanyoszlopok nagyon zavarnák a képet. A dimbes-dombos érintet-
len zalai táj hangulatát már nem tudnánk így visszaadni. (B.Zs.)

Elhagyott árnyék – tájleltár


