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Gyõzött 
a hhadúr

A nemzetközi zsûri és a motor-
építõk szavazata alapján kanizsai
siker is született a hétvégén, Bu-
dapesten megrendezett Magyar
Motorépítõ Bajnokságon. A ma-
gyarországi Motor Show-k törté-
netének tizenegyedik évében zajló
Magyar Motorépítõ Bajnokságot,
a Devils Motor Show-t a nevével
fémjelzett motoros klub rendezte.
A rendezõk véleménye szerint a
motorszépségversenyek lendületet
adnak az építéseknek és egyre
többen kapnak hozzá kedvet. Min-
den alkalommal bebizonyosodhat-
nak afelõl, hogy a fizetõképes ke-
reslet lassan jelentkezik, de tehet-
ségben, ötletben semmi szégyell-
nivalója nincs a magyar építõk-
nek. Az évek során egyre több
profi építõmûhely nyitotta meg itt-
hon is a kapuit, mellettük persze
sok magánépítõ is bemutatja alko-
tásait. A liszói Golub László, aki
egyben a kanizsai Burnig Rubber
Mc motor klub vezetõje, Hadúr el-
nevezésû motorjával indult a best
cactu radical kategóriában, ami
azt jelenti, hogy saját készítésû, és
nem gyári vázzal, hanem a meg-
szokott formáktól eltérõen építik.
Nem számít, hogy alacsony a mo-
tor, és nem a mûködõképesség az
elsõdleges, hanem az, hogy döb-
benjenek meg az emberek, ha rá-
néznek. A versenyen negyvenegy
hazai és egy külföldi motor indult
tizenhat kategóriában. 

(Folytatás a 3. oldalon)
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Marton István polgármester
meghívására három fõs küldött-
ség érkezett Magyarkanizsáról
városunkba. A városnézést köve-
tõen Körmöci Károly,  Magyar-
kanizsa község polgármestere és
Dr. Bimbó Mihály a képviselõ-
testület elnöke megbeszélést
folytatott Marton István polgár-
mesterrel. 

Körmöci Károly megköszönte a
meghívást. Életében elõször járt
városunkban, és nagyon szép tele-
pülésnek tartja. Úgy látja, újból van
esélye a városnak arra, hogy a fõút-
vonalak keresztezõdésének a köz-
pontjába kerüljön, ami komoly len-
dületet adhat a gazdaság fejleszté-
sének, és a népek és nemzetek ta-
lálkozását is erõsítheti. Szeretettel
várják hozzájuk a kanizsai küldött-
séget, ahol már konkrétan beszél-
nének, és aláírnának egy dokumen-
tumot az együttmûködésrõl, az idei
és esetleg a jövõ évi programokról.
Az együttmûködést elsõsorban a
sport és a kultúra területén tudja el-

képzelni, de az is lehet, hogy a gaz-
daságban is tesznek lépéseket en-
nek érdekében. Azt is elmondta,
hogy a  kapcsolatok terén a mûvé-
szet, a tudomány már megtalálta a
saját útjait. Marton István polgár-
mester elfogadva a meghívást,
megerõsítette Körmöci Károly
gondolatait, és hozzátette, a kani-
zsai önkormányzatnak is ez a szán-
déka, bár jó pár testvérvárosunk
van, a Kárpát-medencében, Délvi-
déken még vannak restanciáink. 

Magyarkanizsa a Tisza jobb part-
ján fekszik, Szerbia és Montenegró
legészakibb részén. Határos Ma-
gyarországgal, valamint Szabadka,
Zenta és Törökkanizsa községekkel. 

A mai Magyarkanizsa 1960. ja-
nuár 1-jén három korábbi község,
Magyarkanizsa, Horgos és
Martonos egyesítésével jött létre
és tizenhárom településbõl áll.
Lakosainak száma több, mint 27
000 fõ. Magyarkanizsa a 10 200
lakosával a község központja, és
kistérségi jelentõségû centrum-
ként betöltött szerepe is egyre nö-
vekvõ, amihez nagyban hozzájá-
rul a Tisza és Röszke-Horgos
nemzetközi határátkelõhely kö-
zelsége. A község rendelkezik a
mezõgazdaság különbözõ ágaza-
tainak fejlesztéséhez szükséges
jelentõs erõforrásokkal. Fürdõvá-
rosi jellegét a Gyógyfürdõközpont
jelenti fontos gyógyító szerepé-
vel. A magyarkanizsai gyógyfür-
dõ a szerbiai egészségügyi turiz-
mus élvonalába tartozik és euró-
pai szinten elismert szakintéz-
mény. Az eddigi eredmények
folytatására irányuló erõfeszítések
Magyarkanisza község stratégiai
fejlesztési tervének céljait képe-

zik, ezért a község vezetésének ki
kell használnia mindazokat a
nemzetközi lehetõségeket, ame-
lyek az egészség-turizmus elõtér-
be helyezésébõl adódnak. Mag-
yarkanizsának hat testvérvárosa
van. Négy Magyarországon, egy
Romániában és egy Szlovákiában.

Bakonyi Erzsébet
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AA mmaaggyyaarrssáággéérrtt
A Nagy-Magyarország Emlék-

mûnél fogadták a húsvét hétfõn
zarándokútjára indult feltámadási
jelvényt, mely áthalad mindegyik
magyarok lakta utódállamon, és
pünkösdkor ér Csiksomlyóra. Az
útvonal egy szívet rajzol a Kár-
pát-medencébe. A feltámadási
menet jelvénye az Árpád-kori
motívumú szárnyas kereszt.  Ben-
ne rejlik e zarándoklat idejének –
húsvét (kereszt), pünkösd
(szárny) – szimbolikája is. Az
emlékmû talapzatánál elsõként a
szervezõ Rozgonyi Polgári Egylet
nevében Miha Tamásné köszön-
tötte a feltámadási jelvénnyel ér-
kezõ becsehelyi egyházközség
képviselõit és a megjelenteket.
Köszöntõ szavaiban Marton Ist-
ván polgármester kiemelte, a za-
rándoklat olyan nemes kezdemé-
nyezés, amely még csak három
évre tekint vissza, de máris magá-
ban hordozza a Kárpát-medence
magyarjainak azt az együvé tarto-
zását, amelyet sem az elmúlt szá-
zadok viharai, sem a közelmúlt
nemkívánatos eseményei sem
tudtak megrendíteni. A magyar
ember józanésszel, tiszta szívvel
és igaz hittel megtalálja azt az
utat, amely nemzetünk megmara-
dását biztosítja. Erõs akarat, el-
szántság és indíttatás szükséges
egy ilyen küldetéshez – hangsú-
lyozta. Nem véletlen, hogy éppen
a húsvéti idõpontot választották,
hiszen a feltámadás minden ke-
resztény számára öröm és bizako-
dás. Útnak indulni is ilyen töret-

len hittel érdemes. Végül a maga
és minden lelki támogató nevé-
ben a küldetés sikerét, szerencsés
utat és biztonságos megérkezést
kívánt Csiksomlyóra, a Szentlé-
lek eljövetelnek ünnepére, Pün-
kösdkor. A polgármester szavait
követõen Kirner Zoltán becsehe-
lyi plébános elmondta, nagy öröm
számára, hogy egy rövid úton õ is
elkísérheti a feltámadási jelvényt.
Különösen közel áll hozzá ez a
gondolat, hiszen Erdély északi ré-
szében született, éppen ezért szin-
te fizikai fájdalmat érzett a 2004.
december 5-ei szomorú népszava-
zás miatt. Azokon a települése-
ken, ahol a jelvény megfordul, a
zarándoklat eszméjének igenlését
kifejezve mindenki felköthet egy
szalagot, és beírhatja nevét, üze-
netét a zarándokkönyvbe, és el-
juttathatja a csiksomlyói szûz-
anyához, kérve a magyarok nagy-
asszonyát, járjon közbe értünk,
járjon közbe nemzetünkért. Ez a
gondolat hozott ide Nagykanizsá-
ra, és ez visz tovább Csurgóra,
hogy erõsödjünk hitünkben, ma-
gyarságtudatunkban. Végezeül
megköszönte, hogy megállhattak
Nagykanizsán. Jerausek István
önkormányzati képviselõ, egyleti
tag szavalata, majd Német Ferenc
mûvész-tanár hegedûjátéka után a
város vezetõi, a történelmi egyhá-
zak és a civil szervezetek képvi-
selõi felkötötték a szalagjaikat a
feltámadási jelvényre.

B.E.
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Müller Festékház
8800 Nagykanizsa, Balatoni u. 2.

Tel./fax: 06-93/320-982, 06-30/316-4660, 06-30/639-9022
E-mail: muller.festek@chello.hu

SZÁMÍTÓGÉPES SZÍNKEVERÉSSEL
akár több színben is – valóra váltjuk igényeit bármely falfelületükre

Kínálatunk: - homlokzatfestéseket (Modakril, Berger)
- beltéri festékeket (Héra, Jupol, Biora)
- zománcokat (Trinát, Supralux, Futura), lakkokat, parkettalakkokat
- lazúrokat (Lignodekor, Lazurán, Sadolin, Visa)
- betonfestékeket (egy- illetve kétkomponensû)
- hõszigetelt vakolatokat

HAZAI ÉS KÜLFÖLDI FESTÉKRENDSZEREK (Teknos, Berger)
Urki, R-M Ipari- és autózománcok, festékek. 

Hitelkártyát elfogadunk!

(Folytatás a címoldalról)
A kapott okmány szerint Golub

László az épített motorok nemzeti
megmérettetésének részeseként az
ország legkülönlegesebbjét képvi-
selte 2007-ben. Komoly építõmûhe-
lyekbõl érkezett nemzetközi és vi-
lágbajnok motorépítõket elõzött
meg az 1700 köbcentis Victory mo-
torblokkból épült motorjával, mely-
hez a kerekeket és a kormánymar-
kolatot Amerikából hozták. A motor
valamennyi alkatrészét, a vázat és a
takarólemezt õ tervezte. Hogy mi-
lyen a Hadúr? – Majdnem három
méter hosszú, és a legmagasabb
pontja 85 centiméter. A hátsó kereke
pedig 28 centiméter széles. A motor-
építõ bajnok radikális motort akart
építeni, ami azt jelenti, hogyha vala-
ki ránéz, azt mondja, hogy ilyen
nincs! Az elképzelése bejött, hiszen
már kora reggel megdöbbenve áll-
tak mellette az emberek. Ilyen for-
mákat csak magazinokban lehet lát-
ni. A motor elnevezésének ötlete a
támogatótól, Hajdár Jánostól és fe-
leségétõl, Mónikától származik,
akik sokat segítették, és bíztak ben-
ne. Az éj-kék alapszínû motoron a
kék sokféle árnyalata megtalálható.
A motor vázán az a pillanat látható,
amint Csaba királyfi, a Hadúr, sere-
ge élén visszatér a Hadak útján, a
csillagösvényen. A hátsó sárvédõjén
látható a Szent Koronával a Turul-
madár. A festés a Vas megyei Ko-
vács László keze munkáját dicséri, a
krómozást egy Budapest közeli tele-
pülésen végezték. Golub Lászlónak
a jövõre nézve is van ötlete, szeretne
egy még komolyabb motort alkotni,
ami akár Európa, vagy Világbajnok-
ságra is eljuthat, ha meglesz a támo-
gatás. Most a következõ lépésként
egyelõre fotóstúdióba indul
fényképezkedni a Hadúr, majd kül-
földi motor show-kon állítják ki. 

B.E.

– Több, mint féléves fáradozá-
sunk után végre megkezdõdhet a
volt belvárosi kosaras piac meglé-
võ épületeinek bontása, ezzel ha-
marosan pont kerül egy évtizedes
ügy végére – mondta múlt heti
sajtótájékoztatóján Marton István
polgármester. Pénteken megtör-
tént a munkaterület átadása-átvé-
tele, s már a gépek is dolgoznak.

A város elsõ embere arra em-
lékeztetett, hogy a Fidesz és sze-
mély szerint õ maga is ígéretet
tett arra az önkormányzati vá-
lasztás kampányában, hogy gyõ-
zelme esetén minél elõbb, a vá-
ros érdekeit szem elõtt tartva le-
zárja a hosszú ideje, sajnos, nem
egy esetben tizenhat éve húzódó
ügyeket. Ezek egyike a régi ko-
saras piac, amely esetében az in-
gatlan az önkormányzat birtoká-
ban van ugyan, ám egy fél rajta
lévõ felépítmény magántulajdo-
nosoké.

– A siker azonban egyelõre,
sajnos nem lehet teljes, ugyanis
még egy darabig marad a volt
halas bolt, amely jelenleg egy
vállalkozó birtokában van. Rá-
adásul ránk maradt egy peres
ügy is, ugyanis anyagi követelést
támaszt az önkormányzattal
szemben egy gazdasági társaság.
Ez ügyben még tárgyalnunk kell,
ugyanis az elképzeléseink még
eléggé távol vannak egymástól.

A polgármester arról is be-
szélt, a volt halas bolt tulajdo-
nosát hamarosan felszólítják az
üzlet rendeltetésszerû használa-
tára, amit rendszeresen ellen-
õrizni is fognak. Mint mondta,
elõbb, vagy utóbb, de a város-
nak rá kell tennie a kezét az in-
gatlanra, hogy teljes mértékben
birtokolhassa a volt kosaras pi-
ac területét, s az teljes egészé-
ben értékesíthetõ legyen.
Ugyanis a volt piac a polgár-
mester szerint a jövõ évi költ-
ségvetés egyik húzó tétele lesz,
hiszen a belvárosi terület a vá-

ros egyik legjobb áron értéke-
síthetõ ingatlana. 

A sajtótájékoztató második té-
mája lapunkat, a Kanizsa Dél-Za-
lai Hetilapot is érintette. Április
tizenkettedikei számunkban terje-
delmes tudósítás jelent meg a
Szabad Demokraták Szövetsége
helyi szervezetének önkormány-
zati képviselõi, Röst János és Ha-
lász Gyula sajtótájékoztatójáról.
Marton István azt kifogásolta,
hogy véleménye szerint a kiseb-
bik ellenzéki párt súlyához képest
érdemtelenül nagy publicitást kap
lapunkban. A város elsõ embere
úgy véli, az SZDSZ részérõl az
elmúlt idõszakban több médium-
ban is támadták személyét a köz-
gyûlés vezetése miatt. E támadá-
sok a polgármester álláspontja
szerint túl nagy felületet kapnak
az egyes médiumokban, de legfõ-
képp lapunkban.  

Horváth Attila

PPoonntt kkeerrüüllhheett aa rrééggii üüggyyéérree

A polgármester szerint rend lesz a régi piacon

Fo
tó

: B
ak

on
yi

 E
rz

sé
be

t

Információink szerint a volt halasbolt tulajdonosa a Kanizsai –
RÉGI PIAC Kft. taggyûlési határozat alapján végelszámolást kért
maga ellen. A 2005. szeptemberében megindult eljárás levezénylé-
sére dr. Noll László kapott megbízást. Ennek ellenére nagy megle-
petést okozott, hogy egy, a kft-t érintõ ügyben Czobor Zoltán a fel-
számolás alatt álló cég ügyvezetõ igazgatója nyújtott be fellebbe-
zést, amellyel hónapokkal lassította a régi piac rendezésének ügyét –
a szerk.
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A képviselõ-testület soron kí-
vüli ülésén tiszteletét tette a na-

pokban testvértelepülési kap-
csolatok ügyében városunkba
látogató magyarkanizsai dele-
gáció, Körmöci Károly (képün-
kön), Magyarkanizsa polgár-
mestere, és dr. Bimbó Mihály, a
közgyûlés elnöke is. A vendé-
geket Marton István polgármes-
ter köszöntötte a nagykanizsai
testület nevében. Körmöci Mi-
hály a nagykanizsai képviselõ-
ket üdvözlõ beszédében kijelen-
tette, hogy meggyõzõdése sze-
rint gyümölcsözõ kapcsolat
elõtt áll Magyarkanizsa és
Nagykanizsa, ugyanis a kultúra
területén sok a közös tényezõ.
Úgy vélekedett, hogy a két ön-
kormányzatnak kötelessége se-
gíteni a civil szervezetek, a kul-
turális élet szereplõi közötti
együttmûködést. 

Ezt követõen a közgyûlés
tagjai rátértek az elsõ napiren-
di pont, a Nagykanizsa Megyei
Jogú Város Önkormányzatá-
nak 2006. évi költségvetési
gazdálkodásáról szóló beszá-
moló tárgyalására. Szita Lász-
ló könyvvizsgáló beszámolója
után Tóth László (MSZP), a
Pénzügyi Bizottság elnöke a
grémium tagjai nevében leszö-
gezte, úgy látják, hogy a tava-
lyi év költségvetési gazdálko-
dása olyan folyamatokat indí-
tott el, aminek terhei a követ-
kezõ önkormányzat vállát
nyomják. 

Balogh László (Fidesz-KDNP),
az Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és
Sportbizottság elnöke azt állapítot-
ta meg, hogy a közoktatási intéz-
mények az elõzõ idõszakban is jól
és hatékonyan gazdálkodtak. Dr.
Kolonics Bálint (Fidesz-KDNP),
az Ügyrendi, Jogi és Közrendi Bi-
zottság elnöke egy, már az Állami
Számvevõszék által kifogásolt je-
lenségre hívta fel a figyelmet, ami-
kor azt firtatta, hogy vajon nem
számít-e bújtatott támogatásnak,
amikor civil szervezetek díjmente-
sen, a mindenkori piaci bérleti díj
megfizetése nélkül kapnak helyisé-
geket az önkormányzattól. Véle-
ménye szerint ez ellentétes az Ál-
lamháztartási Törvénnyel.       

Röst János (SZDSZ) úgy véle-
kedett, hogy a tavalyi év gazdálko-
dási szempontból kiegyensúlyozott
volt, stabil mûködés jellemezte. 

Dr. Károlyi Attila (MSZP)
csatlakozva dr. Kolonics Bálint
véleményéhez, leszögezte: tiszta
vizet kell önteni a pohárba, tiszta
és átlátható viszonyokat kell te-
remteni. Valóságos szerzõdéseket
kell kötni és valóságos bérleti dí-
jakat kell kérni az önkormányzati

Kanizsa – KKözgyûlés 2007. április 19.4

HHuusszzoonneeggyy iiggeenn 
aa vváárrooss ggaazzddaassáággii pprrooggrraammjjáárraa

22000066 vváállllaalláássaaii 
aa kköövveettkkeezzõõ tteessttüülleett
vváálllláátt nnyyoommjjáákk

VViittaattootttt bbéérrlleettii ddííjjaakk

Az önkormányzat 2006. évi
költségvetési gazdálkodása, va-
lamint a 2006. évi pénzmarad-
vány felosztására elõterjesztett
javaslat, és a 2007. évi költség-
vetésrõl szóló 3/2007.(II. 21.)
számú rendelet módosítására
elõterjesztett javaslat volt a té-
mája az Oktatási, Kulturális, If-
júsági és Sportbizottság ülésé-
nek. Balogh László, a bizottság
elnöke összegzésében elmondta,
fontosnak tartjuk a fiskális kon-
szolidációt, azaz a költségvetés
rendbetételét, de vannak sajátos,
a szféráink érdekeit erõsítõ
szempontjaink, hiszen a legna-
gyobb struktúra Nagykanizsán a
közoktatásé, mely hozzánk tar-
tozik. Ebbõl a ténykérdésbõl ki-
indulva jártuk végig az elõter-
jesztést, és faggattuk a szakosz-
tályokat. Észleltük a szakmai
anyagban, hogy a költségvetési
realitások bizony nem olyan fé-
nyesek, mint a múlt idõszakban
elhangzott. A korábbi évek gya-
korlata az volt – és ezt a mi ol-
dalunk hangoztatta az elmúlt
négy évben –, amely szerint az
önrész forrása is hitel, nem foly-
tatható. Ideig-óráig lehet csinál-

ni, de hosszabb távon nem lehet
megoldás. Továbbá firtattuk és
szeretnénk precíz, konkrét vá-
laszt kapni arra, hogy mennyi a
civil szervezetek tényleges tá-
mogatása. A civilek jogosan kí-
vánnak még több támogatást, az
önkormányzat ugyanakkor azt
mondja, hogy így is tisztesség-
gel támogatja a civileket. Arra
kértük a gazdálkodási osztályt,
hogy az április végi közgyûlésre
feltétlenül készítsenek tételes ki-
mutatást arról, hogy konkrétan
mekkora összeggel támogatja a
civil szervezeteket a város. Fir-
tattuk a pénzmaradvány konkrét
összegét. A 2006. évi költségve-
tésbõl a pénzmaradvány mintegy
360 millió forint, ami áttevõdik
2007-re. Sajnos ez nem mobili-
zálható. Az összeg legnagyobb
része le van kötve, nincs moz-
gástere annak, hogy bizonyos
költségvetési korrekciókkal eset-
leg támogatást kapjunk a költ-
ségvetés elfogadásakor elmaradt
ötletek számára. Abban bízunk,
hogy esetleg a féléves költség-
vetési rendeletmódosítás és be-
számoló kapcsán elõjöhet né-
hány költségvetési korrekció.

Végül a bizottság elfogadta
mindkét napirendi pontot. Építõ
kritikai megjegyzéseket tartal-
maz az elõterjesztés is a 2006.
évi költségvetési gazdálkodásról
szólva, de tudomásul véve, hogy
a jelenlegi városvezetés felelõs-
sége az elõzõ évi költségvetés
elfogadása is.  A középiskolákat
dicséret illeti, mert jól pályáz-
nak, és a szakképzési támogatá-
suk tisztességes összeg, ami jól
egészíti ki a központi támogatá-
sokat. Kiemeltük azt is a közok-
tatási intézményeinknél a pénz-
maradvány kapcsán, hogy nem
marad jutalmazásokra összeg. A
közmûvelõdési intézményeket
és az óvodákat is szinte kivétel
nélkül dicséret illeti a jó gazdál-
kodásért. Sajnálatos tény, hogy
69 millió forinttal muszáj módo-
sítani a költségvetési tervezett
elõirányzatot a céltartalékban,
mert jelen pillanatban a pervesz-
tések miatt ennyivel emelkedett
a perek várható költsége. A bi-
zottság az elsõ negyedéves be-
számolót illetõen önmérsékletet
tanúsított, nem álltunk elõ konk-
rét változtatási igényekkel, mert
a tényleges valóság az, nagyon
szoros a város költségvetése, a
játéktér sajnos nagyon kicsi. Re-
méljük, nem lesz véglegesen így
– mondta Balogh László, a bi-
zottság elnöke.

Önmérsékletet 
tanúsított aaz OOKISB

Az Ügyrendi, Jogi és Közren-
di Bizottság elsõként az elektro-
nikus hírközlési építmények el-
helyezésérõl szóló rendelet mó-
dosításával kapcsolatos anyag-
gal foglalkozott, amelyet végül a
közgyûlés számára tárgyalásra
alkalmasnak talált. A testület
tagjai többek közt megvitatták a
2006. évi pénzmaradványról
szóló elõterjesztést, amelynek
kapcsán dr. Kolonics Bálint el-
nök aggályait fogalmazta meg
az alapítványok, civil szervezõ-
dések egyes önkormányzati tá-
mogatásával kapcsolatban. Kife-
jezetten a helyiségbérleti díjak
elengedését tartotta jogszerûtlen-
nek, s hangsúlyozta, hogy min-
denkinek a piaci bérleti díjakat
kellene fizetni, az önkormányzat
által nyújtott támogatás pedig
egy másik tranzakciót jelentene. 

A munkaanyagot az elhang-
zott javaslatokkal a közgyûlés
számára tárgyalásra alkalmas-
nak találták. 

Aggályos
támogatások
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helyiségeket bérlõ civil szerveze-
tektõl. 

Marton István polgármester
megjegyezte, hogy kis lépésekben
ugyan, de elindítottak egy e cél fe-
lé mutató folyamatot, s emlékez-
tette a képviselõket a politikai pár-
tok, szervezetek helyiségbérleti dí-
jainak módosításával kapcsolatos
korábbi koncepcióra (amely akko-
riban komoly ellenkezést váltott ki
a politika irányából – H.A.). 

Böröcz Zoltán (MSZP) arra fi-
gyelmeztetett, hogy csínján kell
bánni az üggyel, hiszen nem azo-
nos súlyú, egyforma jelentõségû
feladatot ellátó szervezetekrõl
van szó, amelyek között van jó
néhány, amely önkormányzati
feladatot vállal át, vagy legalább-
is a lakosság szempontjából nagy
jelentõségû tevékenységet folytat. 

Marton István az ügy kapcsán azt
kérte a Pénzügyi Bizottságtól, hogy
június végéig vizsgálják meg azt, s
a munkaanyagot a tavaszi ülésszak
utolsó közgyûlésére hozzák vissza a
képviselõk elé. Egyébként az ösz-
szes ilyen jellegû támogatás mint-
egy 112,5 millió forintot tesz ki. 

Végül hosszas vita után elfo-
gadta a testület a beszámolót, ha-
sonlóan az egyszerûsített beszá-
molóhoz, amely a testületi ülés
második napirendi pontja volt.

Harmadik napirendi pontként
felosztották a képviselõk a 2006.
évi pénzmaradványt, s ennek meg-

felelõen módosították a 2007. évi
költségvetést. Plusz hatvankilenc
millió forinttal növelték meg az
önkormányzattal kapcsolatos peres
ügyekre elkülönített összeget,
ugyanis a közelmúltban elveszített
egy újabb pert az önkormányzat. 

Az intézmények gazdálkodá-
sával kapcsolatos résznél Papp
Ferenc (MSZDP) önkormány-
zati képviselõ, a Hevesi Sán-
dor Mûvelõdési Központ igaz-
gatója sérelmezte lapunk egyik
korábban megjelent tudósításá-
ban a Pénzügyi Bizottság ülé-
sén Tóth László elnök tiszte-
letjegyeket illetõen elhangzott
rosszalló megnyilvánulását.
Ebben Tóth László azt mondta,
elképzelhetõ, hogy pozitívabb
lehetne a HSMK gazdálkodása,
ha mérsékelnék a tiszteletje-
gyek számát. A bizottsági el-
nök e mondatát a közgyûlésen
is vállalta, s leszögezte: most
sem gondolkodik másként.
Papp Ferenc erre azt mondta,
szigorú rendje van a tisztelet-
jegyek kiadásának, amelyek
egy részét a támogatók, mecé-
nások kapják az esetenként je-
lentõs pénzügyi segítségért,
másik hányadát pedig a médiu-
mok, amelyek játékokban pro-
motálják a jegyeket. 

A testület tagjai ezt az elõter-
jesztést is elfogadták.

Ugyanígy tettek a közgyûlés
Szervezeti és Mûködési Szabály-
zata megalkotása során is, ám itt
számos módosító javaslatot be-
építettek. Röst János például azt
javasolta, hogy a közgyûlések ne
tizennégy órakor, hanem reggel
kilenckor kezdõdjenek, mert így
megelõzhetõek lennének a múlt-
korihoz hasonló, a hajnali órákba
nyúló tanácskozás. Ezt nem fo-
gadta el a közgyûlés, s Marton
István polgármester arra hívta fel
a figyelmet, hogy az önkormány-
zatiság elsõ három ciklusában is
délután kezdõdtek a képviselõ-
testületi ülések, csak a múlt cik-
lusban jött szokásba a délelõtti
kezdés. Így most csupán vissza-
áll a régi rend. Dr. Csákay Iván
egy másik javaslattal állt elõ,
mégpedig azzal, hogy kezdõdjön
tizenhárom órakor az ülés,
amelynek idõtartamát maximál-
ják tíz órában. Marton István ezt
sem javasolta támogatásra,
ugyanis ha huszonhárom óráig
nem végeznek a képviselõk a na-
pirendi pontok tárgyalásával, ak-
kor folytatólagos ülést kell ösz-
szehívni. Ennek ellenére ezt a ja-
vaslatot elfogadta a közgyûlés. A
testület további döntései alapján

végleg megszûnik a napirend
elõtti hozzászólás lehetõsége,
csak az ülés végén mondhatják el
a képviselõk felvetéseiket. Arról
is határoztak a képviselõk, hogy
eztán a sajtó munkatársai nem
kaphatják meg automatikusan a
képviselõi interpellációkra adott
válaszokat. 

Elfogadta a testület az elektro-
nikus hírközlési építmények elhe-
lyezésérõl szóló rendelet módosí-
tását is (ez sokakat érint, hiszen
többek között a parabola-anten-
nákról is rendelkezik a jogsza-
bály). A módosítás révén a rende-
letben jól különválaszthatóvá vál-
nak a sugárzást kibocsátó adó- és
átjátszó antennák, valamint a fo-
gyasztói célú vevõantennák. 

A hatodik napirendi pont aztán
ismét bizonyította, a viták ellené-
re sok kérdésben azonos állás-
pontot foglalnak el a politikai pa-
letta két oldalán lévõ képviselõk.

A hetedik napirendi pont az ön-
kormányzat 2007. és 2010. közötti
idõszakra vonatkozó gazdasági prog-
ramját volt hivatott taglalni. Halász
Gyula (SZDSZ) azt kifogásolta,
hogy a koncepció nem került a ka-
marák, a gazdasági élet szereplõi, a
civil szervezetek képviselõi elé, így a
véleményük, javaslatuk nem is tudott
beépülni abba. Úgy vélte, a gazdasá-
gi programból hiányzik a stratégia. 

Bogár Ferenc (MSZDP) úgy
látja, túl sokat akar a program, vé-
leménye szerint jobb lett volna
három-négy stratégiai célt megra-
gadni. Tóth László, az MSZP-
frakció vezetõje pedig kijelentet-
te, a városvezetés gazdasági prog-
ramja azonos az MSZP és az elõ-
zõ önkormányzat programjával. 

Marton István polgármester erre
úgy reagált, hogy természetesnek
tartja, ha programok és programok
közt vannak átfedések, hiszen az
elsõdleges célokról nagyjából
mindenki ugyanúgy gondolkodik. 

Viszonylag parázs hangulatú vi-
ta után összesen huszonegy támo-
gató szavazattal elfogadta a köz-
gyûlés az önkormányzat követke-
zõ három évét alapjaiban megha-
tározó gazdasági programját.       

Horváth Attila  

A Pénzügyi Bizottság töb-
bek között tárgyalta a Nagyka-
nizsa Megyei Jogú Város Ön-
kormányzatának 2006. évi
költségvetési gazdálkodásáról
szóló beszámolót. Tóth László,
a bizottság elnöke a közgyûlé-
sen ismertette a grémium állás-
pontját. E szerint a 2006. évi
költségvetési gazdálkodás
olyan folyamatokat indított el,
aminek terheit a következõ ön-
kormányzatoknak kell viselni.
Tárgyaltak a 2006. évi pénz-
maradvány felosztásáról és a
2007. évi költségvetésrõl szóló
rendeletének módosításáról,
amit egyhangúlag, hat szava-
zattal támogatott a testület. 

Adósággal
terhelt jjövõ

A Szociális és Egészségügyi
Bizottság ülésén dr. Csákai Iván
bizottsági elnököt Szõlõsi Márta
bizottsági tag, önkormányzati
képviselõ helyettesítette. A testü-
let hét igen szavazattal elfogadta
a 2006. évi költségvetési gazdál-
kodásról szóló beszámolót. A
2007. évi költségvetésrõl szóló
rendeletmódosítást öt igen, egy
nem szavazattal és egy tartózko-
dás mellett elfogadták. Röst Já-
nos javaslatára külön kiegészí-
tésként szerepelt, hogy a vásár-
csarnok melletti terület értékesít-
se az önkormányzat, és a befolyt
összeget a hitelkeret csökkenté-
sére használják fel. Szintén Röst
János önkormányzati képviselõ
javaslatára harmadik napirendi
pontként felvették, és zárt ülésen
tárgyalták, hogy a megyei köz-
gyûlés felügyelõ bizottságába
Kanizsáról is delegáljanak egy
bizottsági tagot.

Kiegészítéssel 
elfogadták

A közgyûlést megelõzõen
ülésezett a Városüzemeltetési
Bizottság, ahol két napirendi
pontot néztek át, s különösebb
vita nélkül tárgyalásra alkal-
masnak találták a 2006. évi
költségvetési gazdálkodásról
és a pénzmaradvány felosztá-
sáról szóló elõterjesztést is.  

Szabad jjelzés
a ttestületnek

A Városfejlesztési, Környe-
zetvédelmi és Idegenforgalmi
Bizottság elfogadta, és a köz-
gyûlési tárgyalásra alkalmas-
nak tartotta mind a két napiren-
di pontot. 

Két iigen

PPeerreekkrree kkööllttüünnkk

AA ssaajjttóó mmeellllõõzzvvee

AAnntteennnnaa rreennddeelleett
mmóóddoossííttvvaa

KKiiéé aa ggaazzddaassáággii
pprrooggrraamm??

RReeppii jjeeggyyeekk 
ggóórrccssõõ aallaatttt
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A Közterület-.Felügyelet felhívja
az ingatlan tulajdonosok figyelmét,
hogy az ide vonatkozó önkormány-
zati rendelet értelmében május 1-tõl
a város teljes területén tilos az avar
és kerti hulladék égetése. A tilalom
az ismert idõpontig, azaz szeptem-
ber 30-ig van érvényben. A szabály-
sértõkkel szemben a felügyelet eljá-
rást kezdeményez.

Tájékoztatásul közöljük, hogy va-
lamely szabálysértés miatt kiszabott,
és az elkövetõ által aláírással elis-

mert helyszíni bírságolással szem-
ben a törvény értelmében jogorvos-
latnak helye nincs. Amennyiben –
gépjármûvel elkövetett szabálysértés
esetén – az elkövetõ távollétében
történt a bírságolás, úgy az értesítés
átvételétõl számított 30 napon belül
fizetendõ be a kirótt összeg, mely-
nek mértékén a kibocsátó szervnek
nincs módja változtatni. Ha a befize-
tés a meghatározott idõn belül nem
történik meg, szabálysértési feljelen-
tés következik. Fellebbezésre ez-
után, az illetékes szabálysértési ha-
tóságnál van lehetõség.

Kanizsa – VVárosháza 2007. április 19.6

Felhívjuk a lakosság fi-
gyelmét, hogy az avar és kerti hulla-
dék égetésének feltételeit a 31/2002.
(VI.6.) számú helyi önkormányzati
rendelet szabályozza. A rendelet értel-
mében az alábbiak szerint kell eljárni:

Avar és kerti hulladék égetésére
vonatkozó szabályok

Az avar és kerti hulladék háztartá-
si ártalmatlanítása elsõsorban kom-
posztálással történhet.

A város azon részein, ahol az (1)
pont szerinti ártalmatlanítás nem old-
ható meg és az égetése is tilos, az avart
és kerti hulladékot a szelektív hulla-
dékgyûjtés bevezetéséig a háztartási
hulladékgyûjtõ edénybe kell helyezni.

Ünnepnapokon, illetve vasárnap a
város teljes közigazgatási területén
egész évben tilos az avar és kerti
hulladék égetése.

A volt zártkerti övezetben az avart
és kerti hulladékot égetni május 1. és
szeptember 30. között tilos, további
idõszakra a fenti útmutatás betartásá-
val lehet.

Az égetést a reggeli és az esti tala-
jközeli inverzió miatt 9.00 és 18.00
óra között lehet végezni szélcsendes
idõben.

Családi házas övezetekben az
avart és a kerti hulladékot égetni má-
jus 1. és szeptember 30. között tilos,
az ezen kívüli idõszakban csak a hét
elsõ két napján (hétfõ, kedd) lehet
égetni.

Az avar és kerti hulladék égetését
csak olyan helyen szabad végezni,
ahol az égetés hõsugárzása a szemé-
lyi biztonságot nem veszélyezteti, il-
letve vagyoni és környezeti kárt nem
okoz.

A tûz õrzésérõl és veszély ese-
tén annak eloltásáról a tûz gyújtó-
ja köteles gondoskodni. A tûz
helyszínén olyan eszközöket és

felszereléseket kell készenlétben
tartani, amelyekkel a tûz terjedése
megakadályozható, illetve az el-
oltható.

Az égetés befejeztével a tüzet el
kell oltani, és a parázslást meg kell
szüntetni.

A közút és vasút telekhatárától 10
km-en belül kerti hulladékot égetni
tilos.

Az elégetendõ avar és kerti hulla-
dék nem tartalmazhat más kommu-
nális vagy ipari eredetû, illetve ve-
szélyes hulladékot.

Közterületen, valamint természe-
tes vízfolyások mellett 10 méter tá-
volságban az avar és a kerti hulladék
égetése tilos.

A rendelet szabályainak megsze-
gése szabálysértési eljárást von maga
után, mely során 30.000,-Ft-ig terje-
dõ szabálysértési, illetõleg 10.000,-
Ft-ig terjedõ helyszíni bírság szabha-
tó ki.

Balogh László a nagykanizsai 3.
számú választókerület önkormány-
zati képviselõje, OKISB-elnök fo-
gadóórát tart minden szerdán 16.00
órától 17.00 óráig a Batthyány La-
jos Gimnáziumban (Nagykanizsa,
Rozgonyi utca 23.): 30/2040865,
balogh.laszlo61@chello.hu

Szõlõsi Márta (7. sz. vk.), Hor-
váth István (8. sz. vk.) és
Gyalókai Zoltán (9. sz. vk) önkor-
mányzati képviselõk 2007. április
24-én, kedden 18 órától képviselõi
fogadóórát tartanak a Hevesi Sán-
dor Általános Iskolában.

KKééppvviisseellõõii
ffooggaaddóóóórraa

FFeellhhíívvááss

TTáájjéékkoozzttaattóó

Értesítjük Tisztelt Ügyfeleinket,
hogy a Polgármesteri Hivatal április
20-án (pénteken) a hétfõi munkarend
szerint 12.30-ig tart ügyfélfogadást.
A félfogadás május 30-án elmarad!

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala pályáza-
tot hirdet közterület felügyelõ  munkakör betöltésére.

A kinevezés a köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény
(Ktv.) alapján közszolgálati jogviszonyban határozatlan idõre, hat hónap pró-
baidõ kikötésével történik.

A munkakör a pályázat elbírálását követõ hónap 1. munkanapjától betölthetõ.
A kinevezés feltétele a 78/1999. (XII.29.) EüM-BM együttes rendeletben

foglaltak szerinti egészségi, fizikai és pszichikai alkalmasság igazolása.
Pályázati feltételek:  
– magyar állampolgárság, 
– büntetlen elõélet. 
– az alábbi képzettségek valamelyike: 

– fõiskolai szintû rendvédelmi felsõoktatásban szerzett szaknyomo-
zó vagy szervezõ szakképzettség; egyetemi vagy fõiskolai szintû katonai fel-
sõoktatási (jogelõd) intézményben szerzett határrendészeti és védelmi veze-
tõi, illetve azzal egyenértékû szakképzettség; egyetemi  vagy fõiskolai szintû
végzettség és a Rendõrtiszti Fõiskolán szerzett szakképesítés; egyetemi vagy
fõiskolai szintû végzettség és közterület-felügyelõi vizsga; 

– rendészeti szakközépiskolai végzettség vagy ezzel egyenértékû
más korábbi képzési formában szerzett végzettség; rendõr szakközépiskolai,
határrendészképzõ szakiskolai végzettség; középiskolai végzettség és rendõri
szakképesítés vagy ezzel egyenértékû más korábbi szakképesítés, határ-
rendész szakképesítés vagy ezzel egyenértékû más korábbi szakképesítés;
középiskolai végzettség és közterület-felügyelõi vizsga,

– "B" kategóriás gépjármûvezetõi engedély. 

Elõnyt jelent: idegen nyelv tudása, közigazgatási vagy rendészeti igazgatá-
si gyakorlat, felsõfokú iskolai végzettség.

A pályázatnak tartalmaznia kell: a pályázó szakmai életrajzát,  a pályázó-
nak a munkakör ellátásával kapcsolatos elképzeléseit, három hónapnál nem
régebbi erkölcsi bizonyítványt, a pályázatban elõírt iskolai végzettséget és az
egyéb feltételeknek való megfelelést tanúsító okiratok hiteles másolatát.

Az illetmény és egyéb juttatások megállapítására a köztisztviselõk jogállá-
sáról szóló többször módosított 1992. évi XXXIII. törvény és a hivatali Köz-
szolgálati Szabályzat alapján kerül sor. 

A pályázatokat dr. Kelemen Marcell jegyzõnek címezve (Nagykanizsa
Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala, 8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér
7.) kell benyújtani. 

A pályázatok beérkezésének határideje: a Belügyminisztérium hivatalos
értesítõjében való közzétételétõl (várhatóan: április 16.) számított 16. nap
13.00 óra. 

A pályázat elbírálásának határideje a beérkezési határidõt követõ 15 nap. 
A pályázattal kapcsolatban további felvilágosítás kérhetõ a 93/500-706

vagy 500-820 telefonszámon. 

PPáállyyáázzaatt

A II-IV számú Gyermek Házior-
vosi Szolgálatok 2007.04.16-tól új
telephelyen a Dózsa György út 119.
alatt mûködnek tovább. Telefonos
elérhetõségek: II. számú Gyermek
Háziorvos – Dr. Teffer Éva 93/310-
059, IV. számú Gyermek Háziorvos
– Dr. Kolonics Gyula 93/310-089.

Tanácsadások helye változatlanul
a Hevesi u. 6. alatti tanácsadóban.

II. sz. GYERMEK HÁZIORVO-
SI SZOLGÁLAT

8800 Nagykanizsa Dózsa György
út 119. Háziorvos: Dr. Teffer Éva –
Telefon: 310-059 (rendelési idõben)
06/30/3760929 (rendelkezésre állási

idõ alatt). Rendelési idõ: hétfõn
8.00-11.00, kedden  13.30-16.30,
szerdán 8.00-11.00, csütörtökön
13.30-16.30, pénteken 8.00-11.00. 

Tanácsadás:  hétfõn 11.00-14.00,
helye: Hevesi u. 6.

IV. sz. GYERMEK HÁZIORVO-
SI SZOLGÁLAT

8800 Nagykanizsa Dózsa György
út 119. Háziorvos: Dr. Kolonics Gyu-
la – Telefon: 310-089 (rendelési idõ-
ben) 06/20/8084-789 (rendelkezésre
állási idõ alatt). Rendelési idõ:
hétfõn 13.30-16.30, kedden 8.00-
11.00, szerdán 13.30-16.30, csütörtö-
kön 8.00-11.00, pénteken 8.00-11.00. 

Tanácsadás: csütörtökön 11.00-
14.00, helye: Hevesi u. 6.

ÉÉrrtteessííttééss

A Kiskanizsai Polgári Olvasókör Egészségügyi és Szociális klub-
ja 2007. április 23-án (hétfõn) 18 órakor orvosi elõadást és fórumot

szervez Kiskanizsa lakosainak egészségügyi helyzete címmel.
Elõadók: Dr. Dénes András háziorvos, Dr. Gazdag Rózsa házior-

vos, Dr. Zámodics Imre háziorvos és Dr. Spingár Andrea gyermekor-
vos. A fórumon részt vesznek Polai József és Tóth Nándor önkor-

mányzati képviselõk. A helyszínen, a Móricz Zsigmond Mûvelõdési
Házban vérnyomás, vércukor és koleszterin mérésre is lehetõség lesz. 

Meghívó
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KANIZSA CENTRUM
INVEST KFT.

– A hagyományoknak megfelelõen idén is fellépünk a
Város Napján, a korábbi évekhez hasonló vidám,

múltidézõ mûsorunkkal – mondta érdeklõdésünkre Egri
Gyula. – Tizenkét tûzoltó és két ló készül, a fellépésre, amelyben ismét
a XIX. századi Kanizsát idézzük meg, a tavalyihoz hasonló sztorival. A
pontos forgatókönyvrõl azonban nem szeretnék beszélni, mert akkor

oda a meglepetés. Azt azonban ígérhetem, a tréfás
mûsor során ezúttal is kapnak a vízbõl a

nézõk is.  

Tüzes-vizes produkció

Nyolc éve az akkor még Acid Company néven koncertezõ Pély

Barnabás, Romhányi Áron, Kolta Gergely és Vadász Péter alkotta

zenekar Orbán Tamás produceri és szövegírói közremûködésével el-

készítette elsõ lemezét United néven. Ezzel a lemezzel rövid idõn

belül a magyar könnyûzenei élet élvonalába kerültek. Olyan sláge-

rek találhatók Az elsõ... címû albumon, mint a Hárman párban, Hó-

fehér Jaguár, a Koktél, vagy a Nincs õsz, nincs tél.  2000-ben ez a le-

mez Aranyzsiráf díjat kapott az év lemeze kategóriában, a Nincs õsz,

nincs tél pedig Jakab Líra díjas lett.

United
Légy ott a téren!

szombat 16.00 óra

szombat 20.00 óra

A debreceni Szeredás Együttes 1993-ban alakult. Tagjai aktív, a
magyar néphagyományok iránt elkötelezett népzenészek, néprajzku-
tatók, elõadómûvészek, és programszervezõk. Az együttest 2003-
ban Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Csokonai-díjjal
jutalmazta. A Szeredás Együttes legfontosabb küldetése, a népha-
gyományaink kutatása, óvása, védelme, valamint feldolgozása és
bemutatása annak érdekében, hogy a ma embere is átélhesse
ezen õsi tradíciók évszázadok alatt kikristályosodott eszmeisé-
gét és jelentéstartalmát. Az együttes közel tíz éve a magyar
dramatikus népszokásainkból mûsorokat készít, gyerekek és
felnõttek számára. Eddig megjelent négy nagylemezük, és tizenöt
színpadra állított dramatikus mûsoruk. Az együttes Magyarországon
évente több, mint hatvanezer embernek mutatja be mûsorait. 

Szeredás Együttes
gyermekmûsora

péntek 14.25

Április 27-28.

1995-ben alapíttatott a magunk és mások mulattatására, felelevenít-

ve a régi, XIX. századi vásári komédiák, mutatványosok szépséggel és

vidámsággal telt világát, kialakítva egy semmihez sem hasonlítható

egyedi formanyelvet, amely azóta a Babtársulat sajátossága lett. Egye-

di megjelenésünk, hatalmas bábjaink méltán népszerûek a Mestersé-

gek Ünnepén, a Kapolcsi Fesztiválon és más nagyszabású országos

rendezvényen éppúgy, mint a kis települések, falvak búcsúin. 

Bab Társulat

szombat 12.00 óra

16.qxd  2007.04.18.  14:39  Page 14



Április 27. péntek
ERZSÉBET TÉR – GYERMEKSÁTOR

10.00-18.00 Levendula játszóház – kézmûves foglalkozások
Királyi udvar, fátylak, díszek, pajzsok, palástok, ékszerek, 
koronák, bábok, lovacskák készítése.

ERZSÉBET TÉR – KÖZÉPKORI VÁSÁRTÉR, 
VASEMBER HÁZ ELÕTTI ÉS EGYÉB ÚTSZAKASZOK

10.00-14.00 Iskolák századfordulós bemutatója, hangulatképek
10.00-17.00 Régmúlt idõk játékai: ugróiskola, kukoricacsutkával 
építés, célbadobás, karikahajtás, gólyalábazás. 
Utcazsonglõrök bemutatója
16.20 Huszárbemutató
16.30-17.10 Ünnepélyes zászlófelvonás huszárokkal, 
gólyalábasokkal, néptáncosokkal, zászlóforgatókkal, dobosokkal
17.10-17.30 Zászlóforgatás dobokkal, a Pavane csoport 
elõadásában
17.30-18.00 Gólyalábas verseny a Vasember Ház elõtt

NAGYSZÍNPAD

10.00-10.15 Városnapok nyitogató
Kiskanizsai Általános Iskola (kisbíró, rigmusok, néptánc), 
polgármesteri köszöntõ
10.15-12.00 A Zrínyi, a Hevesi, a Péterfy általános iskolák, 
a Cserháti Sándor SZKI és a Lions Tánccsoport bemutatója
12.00-12.20 Kanizsai Kincsvadászat eredményhirdetése fellépõk 
közremûködésével
13.00-13.40 Lakner Bácsi színháza
13.40-14.00 Hevesi Sándor Általános Iskola Akrobata csoportja
14.00-14.20 Bóka Gábor mesélõ
14.25-15.00 A Szeredás Együttes gyermekmûsora, 
a neveléstõl mindenki a hasát fogja
15.00-15.40 Kanizsa Táncegyüttes 
15.45 Bolyai Általános Iskola tánccsoportja
15.50-16.20 Térzene a Nagykanizsai Ifjúsági Fúvószenekarral
18.00-18.15 Gólyalábas verseny eredményhirdetése
18.15-19.00 Arasinda Együttes világzenei koncertje
19.15-20.00 Innocentes koncert
20.30-22.00 Roy & Ádám koncert
22.00-24.00 Oldies Utcabál a Kanizsa Rádió 
két mûsorvezetõjével, Szabó Gáborral és Gulyás Attilával

MEDGYASZAY HÁZ

10.00-11.30 Ficánkoló öt óvoda mesejátékai
13.00-15.30 Rajzfilm vetítés
16.00-17.30 Nagyjátékfilm vetítés
19.00 Ünnepi Közgyûlés

KIEGÉSZÍTÕ PROGRAMOK

A Polgármesteri Hivatal egész nap ügyféltájékoztatót tart!
09.00-12.00 Kanizsai kincsvadászat
14.00 IV. Kreatív Fesztivál  
a Farkas Ferenc Zene- és Aranymetszés Mûvészeti Iskolában
16.00 Aradi udvar Nagykanizsa – Zalaegerszeg Sakkverseny, 
100 táblás csapatmérkõzés
Kisvonat a keleti városrésztõl a Vásárcsarnokig egész nap
Batthyány gimnázium focipálya, 27 órás foci
14.00-18.00 Véradás a Vasember ház Dióssy termében
Élettér Állat- és Természetvédelmi Egyesület információs 
sátra, Waldorf játszóház
A mûsorváltozás jogát fenntartjuk!

Sajátos ízû elõadásai a commedia dell'arte mûfajába sorolhatók,

illetve ennek a stílusnak a mai útkeresését jelentik. A különféle mû-

vészeti irányzatok társításával, az egyszemélyes elõadástól a töme-

geket megmozgató nagyszabású utcai eseményekig, közel ötven pro-

dukció forgatókönyvírója, látványtervezõje, rendezõje az elmúlt

mintegy húsz év alatt. 1984-ben alapítója a Lopótök Színtársulatnak,

majd annak mûködése alatt – 1997-ig – vezetõje, rendezõje. Rend-

szeresen közremûködik fesztiválok, alkotótáborok szervezésében.

Elõadásaival gyakori résztvevõje hazai és külföldi eseményekne

Bóka Gábor mesélõ
szombat 17.00 óra

A táncegyüttes tizenöt éve alakult, hogy az elmúlt korok méltatla-

nul elfeledett báli táncait felelevenítse és színpadra alkalmazva meg-

ismertesse a mai kor emberével. Táncaik eredeti leírásokon alapul-

nak, amelyeket különféle levéltárakban, magángyûjteményekben,

korabeli tánc- és illemtankönyvekben kutattak fel. Mûsoruk a rene-

szánsz, a barokk, a XIX. századi báltermi táncok, a nemzeti romanti-

ka magyar báli táncainak szépségét, ezen korszakok hangulatát

igyekszik megmutatni. A korabeli táncokhoz korhû zenei anyagot és

jelmezeket használnak. Az együttes által felelevenített korszakok:

XII-XIII. század, itáliai, franciaországi, magyarországi reneszánsz,

barokk, kuruc, XIX. századi európai báltermi és XIX. századi ma-

gyar báli táncok. A reneszánsz korszakhoz kapcsolódva történelmi

alapokon nyugvó zászlóforgató csoportot is létrehoztak, amelynek

koreográfiái csoportosak, párosak és szólószámokból állnak.

Pavane 
Táncegyüttes

péntek 17.00 óra

Légy ott a téren
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Április 28. szombat
ERZSÉBET TÉR – GYERMEKSÁTOR

10.00-18.00 Levendula játszóház – kézmûves foglalkozások
Királyi udvar, fátylak, díszek, pajzsok, palástok, ékszerek, 
koronák, bábok, lovacskák készítése.

14.00-15.30 Gyermek sakkparti Marton István polgármesterrel
16.00-16.40 Tûz van babám! – tûzoltóbemutató
16.50-17.20 A kanizsai határõrigazgatóság kutyás bemutatója

ERZSÉBET TÉR – KÖZÉPKORI VÁSÁRTÉR, 
VASEMBER HÁZ ELÕTTI ÉS EGYÉB ÚTSZAKASZOK

10.00 Kanizsa-Zalakaros fútóverseny
a Kanizsai Futó és Szabadidõsport Klub szervezésében
10.00-18.00 Kézmûves vásár, vásári finomságok
II. Fõtéri kóstoló, Néder Norbi csodakörhintája, 
Levendula játszóház, Régmúlt idõk játékai 
(ugróiskola, csutkavár építés, célbadobás, karikahajtás, gólyalábazás). 
Utcazsonglõrök bemutatója.

NAGYSZÍNPAD ÉS NAGYSZÍNPAD ELÕTTI TÉR

10.00-12.00 Sisere Fesztivál
Nyolc óvodás csoport néptáncos kavalkádja, 
lendvai vendégszereplõkkel a Hétszínvirág óvoda szervezésében
12.00-12.40 Arasinda hangszerbemutató
12.40-13.20 Bab Társulat óriásbáb elõadása (a színpad elõtt)
13.30-14.00 Vendég cseh kórus fellépése
14.10-14.50 Tüttõ János nótakör
15.00-15.30 Cigányzenei koncert és táncbemutató
15.30-16.00 Gólyalábas bemutató és bajvívás (a színpad elõtt)
17.00-17.40 A Kanizsa Big Band koncertje
18.10-19.15 M.É.Z. Együttes koncertje
20.00-21.30 United koncert
21.30 Tûzijáték
21.40-23.00 Utcabál a Flört Band-del

MEDGYASZAY HÁZ

10.00 Rajzfilmek vetítése
16.00-17.30 Nagyjátékfilm vetítése

Musical est.
Belépõ díj 1000 Ft (a Cantare’97 Alapítvány javára)

KIEGÉSZÍTÕ PROGRAMOK

A Polgármesteri Hivatal egész nap ügyféltájékoztatót tart!
10.00 IV. Magyar Petanque Kupa, az 56-os emlékkertben
10.00-17.00 Egészségyüi Alapellátás sátra az Erzsébet téren
Vérnyomás-, vércukor-, koleszterinmérés, PSA mérés (férfiaknak)
14.00 IV. Kreatív Fesztivál  
a Farkas Ferenc Zene- és Aranymetszés Mûvészeti Iskolában
15.30 Batthyány gimnázium focipálya, 
27 órás foci eredményhirdetése
Kisvonat a keleti városrésztõl a Vásárcsarnokig egész nap az 
alábbi megállókkal: Erzsébet tér – Fõ út – Deák tér – Katona J. u. 
– Kossuth tér – Kórház u. – Szekeres u. – Rózsa u. – Hevesi u. –
Teleki u. – Rózsa u. – Platán sor – Eötvös tér
17.00 Magyar-szerb boxmeccs a MÁV NTE Sportcsarnokban
14.00-18.00 Véradás a Vasember ház Dióssy termében
Élettér Állat- és Természetvédelmi Egyesület információs 
sátra, Waldorf játszóház
A mûsorváltozás jogát fenntartjuk!

Lakner Bácsi Gyermekszínháza, a második világháború után fél-
beszakadt hagyományokat kívánja folytatni. A két világháború kö-
zött fogalom volt Lakner Artúr neve és az általa alapított gyerekszín-
házé, amely olyan tehetségeket indított el a pályán, mint Ruttkai Éva,
Harkányi Endre vagy Galambos Erzsi. Aztán Lakner Artúr meghalt
Auswitzban, a háború után leánya által újraindított gyermekszínházat
pedig hamarosan polgári csökevénynek minõsítették és betiltották. A
rendszerváltás után újra elindult az intézmény, amely kisebb-na-
gyobb kitérõk után 2000. óta mûködik jelenlegi formájában.

– Nagyon fontos kiemelni, hogy ez nem színészképzõ – vallja Aczél
András, a gyermekszínház igazgatója. – Mi itt nem ígérjük senkinek,
hogy színész lesz belõle, noha természetesen sok tanítványunk ezt
tervezgeti. Nem is lép fel mindenki, csak azok, akik már eljutottak ar-
ra szintre, hogy színpadképesek. A foglalkozásokat inkább a szemé-
lyiségfejlesztés részének lehet tekinteni. Az biztos, hogy segítünk a
kommunikációs problémákon és az önbizalom zavarain, akár kevés,
akár túl sok van belõle a gyereknek.Elméletileg tíz és tizenöt éves kor közötti gyerekek járnak az in-
tézménybe, de vannak néhányan, akik már idõsebbek, õk régi tano-
dások, akik megszerették, és ittragadtak. A legkisebbekkel, az öt-tíz
éves korosztállyal Levente Péter foglalkozik külön a Szidi Tanodá-
ban. Ez a két háború közötti másik gyermekszínház-vezetõ, Rákosi
Szidi emlékét õrzi, aki dédanyja volt Levente Péternek.A gyermekszínház kezdetben musicalrészletekkel, kis jelenetekkel
lépett fel jótékonysági rendezvényeken, öregek otthonaiban. Közben
rendszeresen keresték – és keresik a mai napig – tanítványokat gye-
rekszereplõnek különféle színdarabokhoz, filmekhez, szinkronizálni.
Két évvel ezelõtt állították színpadra az elsõ önálló darabjukat Fehér
Klára Mi, szemüvegesek címû ifjúsági regényébõl. Ezt játsszák most
országszerte, a darab kõszínházi bemutatója pedig november 12-én
lesz a Ruttkai Éva Színházban.

Lakner Bácsi Gyermekszínháza

A Város Napja rendezvényei között szerepel a II. Intersport Nagy-

kanizsa-Zalakaros közötti országúti futóverseny. Az érdeklõdõk ne-

vezhetnek levélben a Kanizsai Futó és Szabadidõsport Klub címére

(8800 Nagykanizsa, Rozmaring u. 22.) feladott, kitöltött nevezési

lappal, vagy az interneten www.kanizsaifutoklub.shp.hu honlapról

letölthetõ nevezési lap kitöltésével és viszszaküldésével a kanizsaifu-

toklub@citromail.hu e-mail címre, illetve a helyszínen 8.00 órától a

Versenyközpontban, a Bolyai János Általános Iskola tornatermében.

Nevezési díj egyéni versenyzõknek 1500 Ft, váltóknak (3 fõ) 3000

Ft/csapat. Rajt: Erzsébet tér – Hotel Centrál. Útvonal: Nagykanizsa

Vasemberház, Fõ út, Petõfi Sándor utca, régi 7-es, kisrécsei elágazó,

Kendlimajor elágazó, Csapi, Galamboki tó, Galambok, Zalakaros.

Fuss el Karosra!

Légy ott a téren

péntek 13.00 óra
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Az Arasinda együttes 1998-ban alakult Budapesten. Alapító tagjai

Nyitrai Péter és Hannah Berger. A kezdeti években a török népze-

ne egyik kötöttebb zenei ágával foglalkoztak, amelyet hazájuk-

ban Musa Eroglu, Arif Sag, Muhlis Akarsu és Aºik Veysel kép-

viselnek. Ezzel egyidõben törökországi utazásaik során is-

merkedtek meg azzal a zenei világgal, amelybõl a mostani

Arasinda együttes zenéi és feldolgozásai táplálkoznak.

Törökországban és a magyarországi törökség körében

élõ barátaikkal való együtt zenélés és éneklés sokat

segített a hagyományos stílus megismerésében.

Népzenei feldolgozásaikban törekednek megõrizni

a népdalok autentikus megszólalásmódját, fõ-

ként az énekstílus és a saz baglama-játék tekin-

tetében. Számaik alapját a tradíció képezi,

amely a zenekar tagjaira egyénenként jellemzõ

improvizációs stílussal egészül ki.

Arasinda Együttes

szombat 17.00 óra

Légy ott a téren

A formáció a Tramps klubzenekarból nõtte ki magát, ahol a két fia-

tal zenész kilencvennégy óta játszik együtt. Roy & Ádám elsõ maxi

CD-je kilencvennyolc májusában jelent meg. A csapból is én folyok!

címû dal hatalmas sikert aratott, mind a közönség, mind a szakma kö-

rében. A fiúk pillanatok alatt a legnépszerûbb zenekarok közé

emelkedtek. A Tartsd életben! címû debütáló album kilencvennyolc

szeptemberében látott napvilágot, nem titkoltan céljaként kitûzve az

élõhangszeres zene népszerûsítését. 

Roy & Ádám

péntek 20.30
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Koszorúzások, nemzeti ünne-
pek, megemlékezések (56-os
Szövetség Zala Megyei Szerveze-
te) 25 ezer Ft. Nemzetközi Zenei
Mûveltségi és Népdaléneklési
Verseny (Általános Iskola
Kiskanizsa) 50 ezer Ft. Arany-
metszés Mûvészeti Napok Ren-
dezvény (Aranymetszés Alapít-
vány) 100 ezer Ft. Szivárvány
Énekegyüttes mûködési támoga-
tása (Aranymetszés Alapítvány)
300 ezer Ft. Virág Benedek Ifjú-
sági Vegyeskar tábor, kórusfeszti-
vál koncertjei (Batthyány Lajos
Gimnázium és Egészségügyi
Szakközépiskola) 400 ezer Ft. A
Gimnázium Hiány galériájának
mûködtetése (Batthyány Lajos
Gimnázium és Egészségügyi
Szakközépiskola) 50 ezer Ft. 11.
Zemplén Gyõzõ Fizikaverseny
(Batthyány Lajos Gimnázium és
Egészségügyi Szakközépiskola)
100 ezer Ft. Bojtár Népzenei
Egyesület (Bojtár Együttes mû-
ködése) 200 ezer Ft. Bolyai Na-
pok rendezvénysorozatok (Bolyai
János Általános) 50 ezer Ft.
Nagykanizsa Város Vegyeskará-
nak mûködési támogatása
(Cantare Alapítvány) 600 ezer Ft.
13. Nemzetiségi Nap (Cigány Ki-
sebbségi Önkormányzat) 80 ezer
Ft. 3. Nagykanizsai Civil Szabad-
egyetem (Civil Klub Közhasznú
Egyesület) 100 ezer Ft. Köszönet
Napja Jótékonysági Gálamûsor és
a Dél-Zalai Erõforrás Alapítvány
szervezése (Dél-Zalai Civil Fó-
rum Egyesület) 50 ezer Ft. Mezõ
Galéria  támogatás (Dr. Mezõ Fe-
renc Gimnázium és Közgazdasá-
gi Szakközépiskola) 50 ezer Ft. 5.
Dunántúli Regionális Roma Fesz-
tivál (Dunántúli Roma Vezetõk
Szövetsége) 80 ezer Ft. Kiskani-
zsai népviselet múltja és annak
feldolgozása és bemutatása
(Együtt Kiskanizsáért Egyesület)
80 ezer Ft. Eraklin Táncklub
2007. évi rendezvényei, mûködé-
se (Eraklin táncklub Egyesület)
100 ezer Ft. 4. Kreatív Mûvészeti
Fesztivál támogatása (Farkas Fe-
renc Zene és Aranymetszés Mû-
vészeti Iskola) 100 ezer Ft. Mû-
ködés (Fehér Kígyó Együttes) 80
ezer Ft. Családi Játéknap megren-
dezése (Gyermekvarázs Alapít-
vány) 40 ezer Ft. Büki Pálné –
Dezsõ Ferenc 20. Század Tanúi
Nagykanizsán (Halis István Vá-
rosi Könyvtár) 50 ezer Ft. Kani-

zsa Mûhely: Takács László Iro-
dalmi Kör rendezvényei  (Halis
István Városi Könyvtár) 50 ezer
Ft. Galéria 10. Önálló Kiállításá-
nak támogatása (Hevesi Sándor
Általános Iskola) 100 ezer Ft.
Kamera ’67 Filmszemléken való
részvétel, eszközbeszerzés, a klub
40. évfordulójának megünneplése
(Hevesi Sándor Mûvelõdési Köz-
pont) 50 ezer Ft. Gyermekszínhá-
zi bérlet szervezése (Hevesi Sán-
dor Mûvelõdési Központ) 150
ezer Ft. Kanizsai Nyári Színház
2007. (Hevesi Sándor Mûvelõdé-
si Központ) 500 ezer Ft. Az 50
éves Kanizsa Fotóklub, jubileumi
fotóalbum elkészítése (Hevesi
Sándor Mûvelõdési Központ) 100
ezer Ft. Koszorúzások, nemzeti
ünnepek, megemlékezések (Hon-
véd Hagyományõrzõ Egyesület)
25 ezer Ft. Táncklub versenyezte-
tése (HSMK Premier Táncklub
Egyesület) 100 ezer Ft. Köztéri
Alkotások Nagykanizsán c. kiad-
vány támogatása (Informatikai
Kiadó Bt.) 100 ezer Ft. Magyar-
országi fesztiválokon való rész-
vétel (Kanizsa Csillagai Mûvé-
szeti Egyesület) 100 ezer Ft.
Nagykanizsai Olajbányász Fúvós
Zenekar mûködéséhez (Kanizsai
Fúvós Egyesület) 100 ezer Ft.
Kanizsa Táncegyüttes 35 éves ju-
bileuma (Kanizsa Hagyomány-
ápoló Egyesület) 300 ezer Ft. Za-
lai Horvátok Kulturális Találko-
zója (Kanizsai Horvátok Egyesü-
lete) 100 ezer Ft. Második Nagy-
kanizsai Vonós Mesterkurzus
megrendezése (Kanizsai Klasszi-
kusok Kulturális Közhasznú
Egyesület) 250 ezer Ft. Alapítvá-
nyi Együttesek mûködési költsé-
gei (Kanizsai Zeneiskoláért Ala-
pítvány) 200 ezer Ft. Alapítványi
Együttesek koncertjeinek támo-
gatása (Kanizsai Zeneiskoláért
Alapítvány) 600 ezer Ft. Zala
gyöngye táncegyüttes 10 éves ju-
bileumi mûsora (Kiskanizsa Kul-
turális Egyesület) 250 ezer Ft. Az
olvasókör rendezvényeinek támo-
gatása (Kiskanizsai Polgári Olva-
sókör) 100 ezer Ft. 2. Farsangi
Fánkfesztivál (Kodály zoltán Mû-
velõdési Ház) 100 ezer Ft. Dél-
Zala Táncegyüttes támogatása
(Kodály Zoltán Mûvelõdési Ház)
200 ezer Ft. Anima Gospel
Singers karácsonyi koncert (Kol-
lonay Krisztina) 50 ezer Ft. Ko-
dály Zoltán Kórustalálkozó

(Kõrösi Csoma Sándor Általános
Iskola) 70 ezer Ft. Csontváry
nyomában országos pályázat
(Kõrösi Csoma Sándor Általános
Iskola) 70 ezer Ft. Falunap (Köz-
mûvelõdési és Városszépítõ
Egyesület) 100 ezer Ft. Répafõzõ
Verseny (Közmûvelõdési és Vá-
rosszépítõ Egyesület 50 ezer Ft.
Kiállítás (Melega István Tihamér)
50 ezer Ft. Nagykanizsai Nagy-
Magyarország Emlékmû Kiad-
vány (Mészáros József) 120 ezer
Ft. Az Igricek Együttes lemezki-
adásának költségeire, az együttes
mûködésére, fesztiválokon való
részvétel, útiköltség és hangsze-
rek beszerzésére  (Móricz Zsig-
mond Mûvelõdési Ház) 200 ezer
Ft. Zenei sorozat ( Móricz Zsig-
mond Mûvelõdési Ház) 200 ezer
Ft. Kanizsai Esték Programsoro-
zat (Nagykanizsai Református
Gyülekezetért Alapítvány) 100
ezer Ft. Születés Hete ( Nagycsa-
ládosok  Nagykanizsai Egyesüle-
te) 100 ezer Ft. 2007. évi Fafara-
gó tábor megrendezése (Nagyka-
nizsai Fafaragó Egyesület) 180
ezer Ft. Tungsram Hevesi
Versmondókör mûködtetése
(Nagykanizsai Fényforrásgyár
Demokratikus Szakszervezete)
150 ezer Ft. Honvéd Kaszinó
Színjátszó Körének színházi és
egyéb irodalomtörténeti bemuta-
tói (Nagykanizsai Honvéd Kaszi-
nóért Alapítvány) 50 ezer Ft.
Nagykanizsai Honvéd kaszinó
Modern Tánccsoportja és Swans
Balett Csoportja mûködése, fesz-
tiválon való részvétel (Nagykani-
zsai Honvéd Kaszinóért Alapít-
vány) 100 ezer Ft. Pedagógus
Nõi Kar támogatása (Pedagógu-
sok Szakszervezete) 80 ezer Ft. A
Dolgok arca könyv és hanglemez
(Pék Pál) 120 ezer Ft. Péterfy
Sándor tiszteletére rendezett Me-
gyei Tanulmányi Verseny
(Péterfy Sándor  Általános Isko-
la) 50 ezer Ft. Októberi Esték
elõadássorozat támogatása (Pia-
rista Általános Iskola, Gimnázi-
um és Diákotthon) 40 ezer Ft. Vi-
rág Benedek Szavalóverseny (Pi-
arista Általános Iskola, Gimnázi-
um és Diákotthon) 100 ezer Ft.
Pintyõke Fesztivál (Pipitér Óvo-
da) 100 ezer Ft. Hangosítás és
felszerelés vásárlás (Radioaktív
zenekar) 50 ezer Ft. 2007. évi
Kulturális rendezvénysorozat
(Rozgonyi Polgári Egylet Köz-
hasznú Egyesület) 100 ezer Ft.
Városi Arany János Szavalóver-
seny (Rozgonyi úti Általános Is-

kola) 50 ezer Ft. Rózsa Napok
megrendezése (Rózsa Óvoda) 40
ezer Ft. Képzõmûvészeti Kiállítás
Horvátországban (Szemenyey
Nagy Tibor) 100 ezer Ft. Gyer-
mekjáték és Tánctalálkozó (Szi-
várvány Fejlesztõ Központ) 50
ezer Ft. Szétkarcolt szavak címû
verses napló kiadása (Szoliva Já-
nos) 100 ezer Ft. Múzeumok éj-
szakája (Thúry György Múzeum)
100 ezer Ft. Emlékülés Dr.
Kerecsényi Edit tiszteletére
(Thúry György Múzeum) 50 ezer
Ft. Utazás, szállás Abasár, Szek-
szárd (Tüttõ János Nótaklub) 150
ezer Ft. Ficánkoló (Vackor Óvo-
da) 50 ezer Ft. Olimpiák Hõsei
címû könyv (Zalai Sportmúzeu-
mért Alapítvány) 100 ezer Ft. Ki-
állítások és kapcsolódó kulturális
rendezvények (Zsigmondy Vil-
mos és Széchenyi István Szak-
képzõ Iskokla) 50 ezer Ft. 

KKuullttuurráálliiss AAllaapp  22000077

Rohanó, arctalan és közömbös
korunkban nem könnyû az élet, s
a halál sem. Fõleg akkor nehezül-
nek ránk a napok, ha a bennünk
lévõ értékeket, tehetséget, hallga-
tás, elhallgatás övezi. Ahányszor
megesett már velünk, hogy vala-
kirõl akkor tudtuk meg ki is volt
igazán amikor elveszítettük.

Örökre eltávozott közülünk Joó
Mihály öntõmester, a DKG-EAST
egykori dolgozója. 48 évet élt.

Kevesen tudják, õ öntötte az
Aradi Vértanúk, Batthyány La-
jos, Thury György, Széchenyi
István szobrait. Keze munkáját
dicséri a Turul szobor is. E mel-
lett rengeteg plakettet, érméket
öntött a városnak. A Felsõtemp-
lomban a szobrok restaurálásá-
ban segédkezett. Emlékhelyeket
avattak, szenteltek fel az öntõ-
mester említése nélkül, míg má-
sok fürödtek a fényben. Ennél
nagyobb terhet már csak az je-
lentett Joó Mihálynak, amikor
2002-ben a leépítések miatt, hu-
szonegy év folyamatos munka-
viszony után az állását is elveszí-
tette. Ezt már képtelen volt fel-
dolgozni. Testet, lelket gyötrõ
embertelen világunkban még öt
évig küzdött. Ha nehezen is, de
tartotta magát, mígnem Húsvét
elõtt tragikus körülmények közt
elhunyt. Õrizzük meg emlékét!

Czene Csaba

IInn mmeemmoorriiaamm
JJOOÓÓ MMIIHHÁÁLLYY
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Nyugalmas napjai gyökeresen megvál-
tozhatnak. Elõfordulhat, hogy dolgozni
sem lesz kedve. Érzelmi életében a feles-
leges zsörtölõdés feszültséget okozhat,
de hamar megnyugtatja környezetét.

A hétvégén a saját jegyébe lép a Nap, és
beköszön életébe a nyugalom. Érzelmi
életében elgondolkodtató lépés elõtt áll:
döntenie kell a szerelem vagy a barátság
között.

A hétvégén a Hold a jegyében idõzik,
sõt találkozik a Vénusszal. Legyen ön-
maga, ne azzal foglalkozzon, hogy má-
soknak mi tetszene. Tervezzen kisebb
utazásokat.

Legyen óvatos az anyagiakat érintõ dön-
téseiben. A hivatalos okmányok, szerzõ-
dések aláírásánál  tanulmányozza át az
apró betûs részeket is. Párkapcsolatában
pozitív fordulat állhat elõ. 

Kissé féktelenné válhat ezen a héten.
Legszívesebben habzsolná a lehetõsége-
ket, de nem bír el mindennel. A hétvé-
gén pihenjen, mozduljon ki a természet-
be, és a kapcsolata is erõsödni fog. 

Nyugalmas hétnek néz elébe, bár idõn-
ként úgy érzi, hogy ez csak vihar elõtti
csend. Aggodalomra nincs semmi oka,
néhány nap múlva minden a régi kerék-
vágásban megy.

Élesen mûködnek megérzései, úgy tû-
nik, mintha belelátna a körülötte élõk
gondolataiba. Ha ráérez valamire, ne
használja fel mások ellen. A hétvégén
töltsön sok idõt a szabadban.

Túlfûtött szenvedélyével felforgathat
maga körül mindent, ezért mozgalmas
napokra számíthat. Titkos szerelem je-
lenhet meg az életében, ami arra ösz-
tönzi, hogy átalakítsa eddigi életét.

Tele van energiával, és ennek köszönhe-
tõen elõnyös döntéseket hozhat, akár a
családot, vagy a munkáját érintõ kérdé-
sekben. Érzelmi téren is jó helyzetben
van, boldogságra számíthat. 

Bár megfontolt embernek tartja a környe-
zete, mégis elõfordulhat, hogy felrúgja az
önmagának felállított szabályokat. Ennek
csupán az az oka, hogy ezekben a napok-
ban önnek a szerelem legfontosabb.

Legyen nagylelkû mindenkivel, akivel
összehozza a sors. Teljesítse mások kí-
vánságát is, mert ez idõvel a saját hasz-
nára válik. A hétvégén feltétlenül men-
jen társaságba.

A Mars még az ön jegyében jár. Kerülje
a konfliktusokat, az összeütközéseket
másokkal. Hogyha türelmes, partner-
kapcsolata is harmonikus szakaszba ér-
het.

III.21.–IV.19. Kos

IV.20.–V.20. Bika

V.21.–VI.21. Ikrek

VI.22.–VII.22. Rák

VII.23.–VIII.22. Oroszlán

VIII.23.–IX.22. Szûz

IX.23.–X.22. Mérleg

X.23.–XI.22. Skorpió

IX.23.–XII.21. Nyilas

XII.22.–I.20. Bak

I.21.–II.19.  Vízöntõ

II.20.–III.20.  Halak

Meghívó
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Horvát Kisebbségi Önkormány-

zata tisztelettel meghívja önt és kedves családját 

a 2007. április 22-én, 15.00 órakor kezdõdõ 
Zalai Horvátok Kulturális Találkozójára

a Medgyaszay házba

Közremûködik:
A nagykanizsai Rozgonyi úti Óvoda Horvát Csoportja

Fityeházi Hagyományõrzõ Népdalkör
Molnári Horvát Pávakör

Murakeresztúri Horvát Asszonykórus
Szepetneki Horvát Kórus

Tótszentmártoni Kulturális Egyesület
Kanizsai Horvát Kórus

Kanizsai Horvát Néptánccsoport
Beleznai, Tótszentmártoni, és a Tótszerdahelyi 

Általános Iskola tanulói

SÜLE GUMI 
AJÁNLATA

Nagykanizsa, Teleki u. 46.
Tel.: 93/326-190, 30/9274-396

Mûhely: Nagykanizsa, 
Levente út 32. 

Tel.: 30/4242-676

Nyári gumi akció
Continental, Semperit,
Barum, Debica, Nokian

gumiabroncsok 
kedvezõ áron

Akció a készlet erejéig tart!

Nyitva: 
Hétfõ-Péntek 8-17 óráig

www.sulegumi.hu
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INGATLAN
Nk-án a Hunyadi úton 800

négyzetméteres (20 m x 40 m) te-
lek – társasház építésére kiválóan
alkalmas, eladó. Érd.: 30/227-
3294, 30/448-6072 (5904K)

Nk-án a Tárház utcában családi
ház eladó. Irányár: 7 millió Ft.
Tel.: 70/319-7334 (5992K)

Nk-án nyugodt környezetben
87+25 m2-es lakás beépíthetõ te-
tõtérrel, kerttel, garázzsal, pincé-
vel eladó. Kisebb lakást beszámí-
tok. Érd.: 20/9616-404 (6008K)

41 m2-es (szoba, konyha, fürdõ-
szoba) komfortos, önkormányzati
tulajdonú lakásomat kisebbre cse-
rélném. Tel.: 20/455-1236
(6009K)

Bérlemény területen Csengery
út 33. szám alatt garázs eladó
vagy bérbeadó. Telefon: 30/574-
8600 (6018K)

Látóhegyen jó állapotban lévõ
téglaépület 1000 m2 gyümölcsös-
sel, 2 millió Ft-ért eladó. Ugyanitt
olcsó építési telkek vízzel, vil-

lannyal, helyijáratú buszközleke-
déssel eladóak. Érd.: 93-325-778
(6022K)

Nk-án (Tûzoltólaktanyánál) je-
lenleg is mûködõ trafik betegség
miatt 200.000 Ft-ért eladó. Tel.:
30/413-1789 (6025K)

Nk-án, 1+2 félszobás, központi
fûtéses, erkélyes lakás hosszú
távra albérletbe kiadó. Érd.:
93/319-863 (18 óra után) (6023K)

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)

Építési vállalkozó kõmûves,
ács, tetõfedési és szigetelési
munkákat, régi házak felújítását,
lépcsõházak burkolását, festését
vállalja. Érdeklõdni: 70/503-
9407, 30/639-8825 (5999K)

Meghibásodott távirányítóját
(Tv, hifi, video stb.) megjavítom.
Telefon: 20/510-2723. (6019K)

170 literes prés újszerû állapot-
ban eladó. Érd.: 30/448-6072
(5986K)

Ne dobja ki! Készpénzért vásá-
rolok régi dísz- és használati tár-
gyat, porcelánt, képet, könyvet,
stb. Érd.: 20/555-3014 (6005K)

Fuji Finepix S3000 ezüst-
színû digitális fényképezõ-
gép, 3,2 megapixel felbontá-
sú, 6x optikai és 12x digitális
zoommal, 4 db akkuval, USB
kábellel, szoftverrel, memó-

riakártyával eladó. Ára:
35.000 Ft. Érd.: 30/9932-534
(6024K)

176 cm magas, 31 éves, bar-
na hajú, barna szemû férfi ke-
resi társát (lehetõleg nagykani-
zsait) 25-35 éves korig. Tel.:
30/450-4059 (6026K)

HEVESI SÁNDOR MÛVELÕDÉSI KÖZPONTHEVESI SÁNDOR MÛVELÕDÉSI KÖZPONT
Tel.:  311– 468 e-mail: nk.hsmk@chello.hu

Április 21. 19 óra
ZENÉS ESTÉK A

KISKASTÉLYBAN
ANAGYKANIZSAI IFJÚSÁGI

FÚVÓS ZENEKAR KONCERTJE
Helyszín: Képzõmûvészetek Háza

Belépõdíj: 500 Ft

Április 26. 17 óra
MEIXNER BÉLA EMLÉKÜLÉS

A 30 éves Nagykanizsai Tudományos
Kutatók Egyesületének rendezvénye.

Helyszín: Képzõmûvészetek Háza. 
Belépõdíj: nincs

Május 3 – 8. 
HEVESI SÁNDOR 

EMLÉKNAPOK
Május 3. 15 óra: Koszorúzás. 15.30 óra: 

Színházi emlékhelyek Nagykanizsán – városi
séta. 16.30 óra:  Szabó Liliana munkáiból 

kiállítás a Medgyaszay Házban
Május 4-én és 7-én 19 óra: Hárman a padon –

színmû, a zalaegerszegi Hevesi Sándor 
Színház elõadása..Helyszín: Medgyaszay Ház

Május 8. 15 óra: A Hevesi Sándor vers- és
prózaíró pályázat eredményhirdetése

15.30 óra: „Itt éltünk köztetek” – A
Hevesi Sándor versmondókör irodalmi

összeállítása
Helyszín: Medgyaszay Ház

Masszírozást vállalok (fris-
sítõ, alakformáló, talp)! Hí-
vásra házhoz megyek! Tel.:
30/481-2323 (6012K)

Állás –– ÁÁllás –– ÁÁllás
A Nyugat-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ Nagykanizsai Regi-

onális Kirendeltsége az alábbi szakmákban, illetve munkakörökben kínál
elhelyezkedési lehetõséget:
kõmûves szakirányú             80.000 – 90.000 Ft
bútorasztalos szakirányú             megegyezés szerint
szerkezet lakatos szakirányú megegyezés szerint
hegesztõ szakirányú megegyezés szerint
varrómunkás szakirányú 65.500 Ft
úszómester szakirányú              80.000 – 90.000 Ft
szállodai gondnok (német nyelv) szakirányú 100.000 Ft
étteremfõnök (német nyelv) szakirányú megegyezés szerint
szakács szakirányú 80.000–100.000 Ft
felszolgáló (német nyelv) szakirányú 90.000 Ft
élelmiszerbolti eladó szakirányú 65.000 Ft
tehergépkocsi vezetõ (nemzetközi) szakirányú megegyezés szerint
faipari ügyintézõ (német nyelv) szakirányú 100.000 – 150.000 Ft
marketing asszisztens szakirányú 100.000 – 110.000 Ft
területi képviselõ (angol nyelv) fõiskola 250.000–300.000 Ft
gépészmérnök fõiskola megegyezés szerint
villamosmérnök fõiskola megegyezés szerint

Bõvebb felvilágosítást a munkahelyi ajánlatokról a Nyugat-dunántúli
Regionális Munkaügyi Központ Nagykanizsai Regionális Kirendeltségén
(Nagykanizsa, Fõ út 24. szám) alatt adunk.
Ügyfélfogadási idõ megváltozott: hétfõ–kedd–csütörtök: 8.00–12.00 és

13.00–15.00 óra között, péntek: 8.00–12.00 óra

Somogyi Kaputechnika
Nagykanizsa, Király út 9-11.

Garázskapuk, ipari ka-
puk Távvezérelt kapu
mozgató automatikák

Lakatosipari munkák
Kovácsoltvas kapuk,

kerítések, korlátok

Folyamatos akciók!

A Nagykanizsai Cukor-
betegek Egyesülete április
27-én pénteken 15.30-kor
a kórház tanácstermében
tartja klubfoglalkozását,
amelyen Tájékoztató cu-
korbetegek részére a táplá-
lék-kiegészítõkrõl” címmel
tart elõadást Martonné La-
kos Klára.
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Sajtótájékoztató keretében je-
lentették be a Kanizsa Box Klub
vezetõi, hogy április huszonnyol-
cadikán tizenhét órától a Nagy-
kanizsa Torna Egylet Sportcsar-
nokban Magyarország ökölvívó
válogatottja Szerbia nemzeti csa-
patát látja vendégül. Draskovics
Szilárd, az egyesület elnöke kü-
lön kiemelte, hogy a tavalyi
rendkívül sikeres rendezésû
kadett országos bajnokság hoza-
déka ez a lehetõség, melyhez ter-

mészetesen a város vezetése és a
szponzorok is hathatós segítséget
nyújtottak. Elõreláthatólag
(kadett, junior  és felnõtt kategó-
riákban) tizenöt pár mérkõzését
izgulhatja majd végig a remélhe-
tõleg szépszámú közönség. Az
öklözõk között Korpics Miklós
vezetõedzõ reményei szerint ott
lesz a kanizsaiak nevét öregbí-
tendõ Orsola Norbert és Korpics
István is. Elõbbi kadett ötvenné-
gy kilogrammban, míg utóbbi ju-

nior hatvankilenc kilogrammban
mérkõzne a válogatott összecsa-
páson. S ha már Orsola Norbert-
rõl szó esett, a fiatal reménység
az országos diákolimpián gyõze-
delmeskedett a serdülõknél
ötvennégy kilogrammban, de az
egész kanizsai küldöttség kitett
magáért, mivel huszonegy és fél
(úgymond) olimpiai pontot sze-
reztek végül a fóti viadalon.

Polgár László

Ismét szõnyegen voltak az NTE
1866 MÁV dzsúdósai, akik közül
Zakál Mónika és Kisjós Dávid az
egyetemisták és fõiskolások orszá-
gos bajnokságán szerepelt a fõváro-
si Honvéd-csarnokban. Elõbbi a 63
kilogrammosok mezõnyében har-
madik helyet szerzett, míg utóbbi
sportoló 66 kilogrammban, nagy si-
kert aratva, az elsõ helyen végzett.

A Regionális Bajnokság 3. for-
dulóját Nagyatádon rendezték

meg diák és serdülõ korcsoport-
ban, melyen az NTE-t tizenegy
cselgáncsozó képviselte, akik há-
rom arannyal, négy ezüsttel és
egy bronzzal jöhettek haza Kani-
zsára. A remek eredmények közül
Horváth Ádám (10 év alatti) 32
kg-ban második lett csakúgy, mint
Huszár Martin (10 éves) 33 kg-
ban. A 11 éveseknél  Lukovits Ba-
lázs 66 kg-ban lett elsõ, hasonlóan
Csöndör Olivérhez, aki 35 kg-ban

nem talált legyõzõre. Ebbe a kor-
osztályban jutott egy második
hely is NTE-s fiatalnak, azt Orsós
György szerezte 29 kg-ban. A 12
évesek kategóriájában Csonka Ri-
chárd 38 kg-ban elsõként zárt,
míg Horváth Benedek a 30 kg-ban
végzett másodikként. A serdülõk-
nél Horvát Tamara 40 kg-ban egy
harmadik helyet hozhatott haza.

P.L.

Április 21-22-én a Cserháti
Szakközépiskola csarnokába ren-
dezik meg az ELMIB- Országos
Kötélugró Diákolimpia döntõit I.,
II., illetve III. korcsoportban. A 201
induló egyéniben és formációkban
méri össze tudását, ezúttal már kü-
lön a leányok és a fiúk mezõnyé-
ben. A résztvevõk között számos
kanizsai ifjú sportolói is lesz, s a
versenyek szombaton 14, vasárnap
pedig 9 órától kezdõdnek.

P.L.

A sakkozók NB I B-s bajnok-
ságában szereplõ Aquaprofit
Nagykanizsai Tungsram SK II.
csapata négy mérkõzést is ját-
szott pontvadászatában. A Pénz-
ügyõr ellen idegenben nyertek
5:7-re, a Lövõi SE ellen hazai
környezetben viszont kikaptak
5,5:6,5-re. Gyõrben ismét gyõz-
tek (7:5), majd a nagy derbi ár-
nyékában 6:6-ot értek el a Zala-
egerszegi Csuti-Hydrocomp II.
ellen Kanizsán, így maradtak az
ötödik helyen csoportjukban. A
négy mérkõzésen kiemelkedett
Orsó Miklós teljesítménye, aki
három gyõzelmet jegyzett.

P.L.

Talán kissé meglepõ, de kani-
zsai szempontból rendkívül
örömteli eredményt hozott a sakk
csapatbajnokság legutóbbi fordu-
lója, melynek keretében az
Aquaprofit Nagykanizsai Tungs-
ram SK a Zalaegerszegi Csuti-
Hydrocomp csapatát fogadta. Azt
is írhattuk volna, hogy a máso-
diknak volt vendége a tabella
élén álló együttes, hogy aztán a

találkozó után már forduljon a
kocka, hiszen a kanizsaiak 9:3-ra
gyõzték le ellenfelüket, s ezzel ha
fél ponttal is, de átvették a veze-
tést a bajnokságban. Polgár Judit
is asztalhoz ült, de mérkõzésének
érdekessége, hogy ezúttal sem
nyert,  csak döntetlent ért el
Gyimesi Zoltán ellen az elsõ táb-
lán. A gyõzelem aránya (a három
hazacsempészett Eb-résztvevõvel

együtt) azonban így is szenzációs
– ahogy a kanizsaiak a meccs
után fogalmaztak, s Papp Nándor
csapatvezetõ szerint életet lehel-
tek a már simának tekintett baj-
nokságba. A számolgatás minden-
esetre elkezdõdött már csupán
azért is, hiszen mindössze három
forduló van hátra a szezonból.

P.L.

A baseballozók bajnoki idénye el-
sõ fordulójában a még mindig re-
kordbajnokként számontartott kani-
zsai Hangyák Jánossomorjára utaz-
tak. A Nagykanizsa Ants-nek a nyitá-
nyon ugyanaz a csapat volt az ellen-
fele, mint a két héttel korábbi kupa-
kezdéskor. Akkor hazai pályán nehe-
zen született meg a 3-2-es gyõzelem,
legutóbb viszont vendégként 6-2-re
nyertek a dél-zalaiak. Az NB II-ben
szereplõ Nagykanizsa Red Ants is
vette az elsõ akadályokat, hiszen
elõbb az Érdet verték 15-10-re, majd
az Óbuda Brick Factory II-t 29-1-re.

P.L.

Nemzetközi felkészülési mér-
kõzést vívott a Nagykanizsa
Demons amerikai futball csapata
a Zagreb Thunder alakulata ellen
a Mindenki Sportpályáján. A
szépszámú szurkolósereg elõtt
játszott összecsapáson végül a
vendégek nagyobb tudása és di-
namikája döntött, s nyertek 22-6-
ra az április 29-i bajnoki nyitány-
ra készülõ kanizsaiak ellen. A
Démonok akkor a Budapest
Wolves II. legénységét fogadják
15 órától a már megszokott
meccs-helyszínükön.

P.L.

Ha a nõi kosárlabdázók leg-
felsõ osztályában a BEAC-
Újbuda a kanizsaiak ellenfele,
garantált a fokozott izgalom, s
ez a legutóbbi két alkalommal
sem volt másképp. Az idei elsõ,
egyben alapszakasz-záró dél-za-
lai összecsapásukon a fõvárosia-
kat a Kanizsai Vadmacskák SE
kétszeri hosszabbítás után gyûr-
te le 97-93-ra, ami azt is jelen-
tette, hogy az elsõ szakaszban
sem maradtak Völgyi Erikáék
hazai gyõzelem nélkül, összesí-
tésben pedig a 13. helyen vé-
geztek, megelõzve így az egye-
temistákat.

Aztán milyen az, ha valami
beindul, nos, a KVSE már a 12-

14. helyért “kiírt” alsóházi ráját-
szásban legutóbb ismét a BEAC-
ot fogadta, s ezúttal is jól küz-
döttek a tréner, Gábor Erzsébet
lányai, mivel másodszor is sike-
resek voltak, ezúttal végül 76-68
állt az eredményjelzõn. Ráadásul
már hosszabbításra sem volt
szükség, annál inkább Völgyi
Erika, Varga Zsófia és Horváth
Adrienn pontjaira, illetve Hor-
váth Bianka lepattanóira. Rövi-
den, ezzel öt gyõztes mérkõzés-
nél járnak a Vadmacskák a baj-
nokságban, akik legközelebb a
Vasas-Csata csapatához látogat-
nak.

P.L.

Kanizsa – SSport2007. április 19. 15

A vvégére öösszejöttA „„Vihar”
elsöpörte õõket

Gyõztek 
a hhangyák

Életre kkeltették aa bbajnokságot

A llenti
rangadón
döntetlen

Két nnap
kötelezés

Számos sszép eeredményt hhoztak hhaza

Április 228-áán iitt llesznek aa sszerbek 
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