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Június huszonkilencedike és
július elseje között elsõ alkalom-
mal rendezi meg a Csónakázó-tó-
nál a „Csóstock”-ot, az amatõr
rockzenekarok elsõ kanizsai fesz-
tiválját a Ka-Rock, azaz a Kani-
zsai Rockzenéért Alapítvány.

A már hosszabb ideje új hely-
színen, a Nagyrác úti volt iskolá-
ban mûködõ alapítvány azt tûzte
ki célul, hogy egy monstre rock-
seregszemle hagyományát te-
remtsék meg Nagykanizsán. 

– Nem egy tehetségkutató fesz-
tivált csinálunk, hanem fellépési
lehetõséget szeretnénk teremteni
azoknak az amatõr rockzene-
karoknak, amelyek óriási hiány-
nyal küszködnek e tekintetben –
mondta Horváth Zoltán, az ala-
pítvány elnöke. – A fesztiválun-
kon minden zenekar bemutatkoz-
hat negyven perces idõtartam-
ban. Persze alapítványként is
kénytelenek vagyunk némi fellép-
ti díjat kérni, hiszen lesznek költ-
ségeink. A rendezvény otthonául
a zöldtábor helye szolgál, ennél
ideálisabbat, azt hiszem, el sem
lehetne képzelni. Hogy az ország
zenekarai mekkora hiányt szen-
vednek a fellépések tekintetében,
azt az is jelzi, hogy csaknem ki-
lencvenhat banda jelentkezett a
„Csóstock”-ra. Sajnos, ez a
szám azonban már kezelhetetlen,
ezért szelektálnunk kellett, így a
rendezvény ideje alatt „csak”
harmincötnek tudunk fellépési
lehetõséget biztosítani. Ez is azt
jelenti, hogy elkezdjük délelõtt
tíz órakor, s éjfélig „nyomjuk”.
Külön öröm számunkra, hogy
Szlovákiából, Szlovéniából,
Ausztriából és Horvátországból
is jelentkeztek zenekarok a hazai
csapatokon kívül. A kiválasztás
során elsõbbséget élveznek a ka-
nizsai csapatok, valamint a vá-
ros testvértelepüléseirõl érkezõ
zenekarok.

Horváth Zoltán úgy véli, min-
den bizonnyal jó buli lesz a fesz-
tivál, amelyre egy-, illetve három
napos belépõket lehet majd vásá-
rolni. 

H.A.

113355 éévveess aa ZZrríínnyyii

MMééllttóónn aa nnéévvaaddóó eemmlléékkééhheezz
Rajzkiállítással, tanulmányi-,

természet- és környezetismereti
versennyel ünnepelte az elmúlt
héten fennállásának 135. évfor-
dulóját a Zrínyi Miklós Általá-
nos Iskola. A Medgyaszay Ház-
ban megrendezett jubileumi ün-
nepségen többek között jelen
voltak a régi tanárok, a Zrínyi-
ben végzett diákok, a norvég és
osztrák testvériskolák, valamint
a helyi intézmények képviselõi. 

Két Zrínyit tart számon a törté-
nelem. A dédapát, aki Sziget vá-
rát védte II. Szulejmán hadai el-
len, s meghalt 1566-ban, és az is-
kola névadóját, a dédunokát, azt a
Zrínyi Miklóst, akinek nevéhez a
halála óta eltelt több, mint három
évszázadban ezek a jelzõk tapad-
tak: kiváló író, nagyszerû hadve-
zér, élesen látó politikus. Tudatá-
ban volt képességeinek és tehet-
ségének, s ennek megfelelõ sze-
repet kívánt és követelt az élet-
ben. Nem látszani, de lenni akart
másoknál különbnek. Az emberi
méltóság védelmét kötelességé-
nek, megsértését az ember meg-
gyalázásának tartotta – olvashat-
juk a most megjelent jubileumi
évkönyvben. Az intézmény 1872-
ben a fiú polgári iskolaként kezd-
te meg mûködését, majd vált
1945-ben általános iskolává és
1980-ban egyesült az 1892-ben
megnyitott polgári leányiskolából
lett Ady Endre Általános Iskolá-
val. Az önkormányzat döntése
alapján a 2006-2007-es tanévben
a korábban önálló intézményként
mûködõ, 1932-ben létesült Vé-
csey Zsigmond Általános Iskolát
összevonták a Zrínyivel. A zrí-

nyis szellemiséget felidézve elsõ-
ként Faller Zoltán igazgató szólt
az ünneplõ közönséghez. Elõdei
munkássága ma is jelen van a
cselekedetükben – hangsúlyozta,
majd párhuzamot vonva a múlt és
jelen között, szólt a közeljövõ ter-
veirõl is. Reméli, nemcsak álom
az 1980-as felújítás után az iskola
modernizálása. Minden kihívás-
nak, de legfõképpen a szülõi és a
tanulói igényeknek európai szin-
ten megfelelni tudó nyílt szerve-
zet kívánnak maradni. Az igazga-
tó után Vértes Judit, az iskola
egykori tanulója lépett a színpad-
ra. Õ, az iskolában a nyugdíjazá-
sáig, tíz évig tanító édesapja, Vér-
tes Imre emlékére díjat alapított,
amellyel az egykori tanyai tanító
gondolatát szeretné tovább éltet-
ni: A pedagógus példakép, part-
ner és szülõ, jövõt alapozó erõ.
Az emléklapot és könyvet Dömö-
tör Nikolett és Szerdahelyi Dóra
nyolcadik osztályos tanulók érde-

melték ki. Marton István polgár-
mester a város legrégibb iskoláját
köszöntõ beszédében gratulált az
évfordulóhoz, megköszönte a ha-
gyományok ápolását, az iskola
értékeinek megõrzését, a példá-
san kialakított nemzetközi kap-
csolatokat, és köszönetét fejezte
ki az intézmény minden tanulójá-
nak, dolgozójának és az iskola
vezetésének. Végül a fenntartó
önkormányzat nevében emlékla-
pot és ajándékot adott át Faller
Zoltán igazgatónak. A két órás ju-
bileumi emlékmûsorban felléptek
az iskola tanulói, tanárai, a régi
diákok közül Nagyné Farkas Esz-
ter és Hajdú Sándor zeneszerzõ,
aki a színpadról norvégül társal-
gott a külföldi vendégekkel. A
legszebb dolog tanítani – énekelte
zárásként a Russay Olivérné által
dirigált énekkar. Méltón a névadó
emlékéhez…

Bakonyi Erzsébet

Marton István polgármester (jobbról) az önkormányzat nevében 
emléklapot adott át Faller Zoltán (balról) igazgatónak.
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A Nagykanizsai Polgári Egye-
sület Morvai Krisztinának a 2006.
október 23-i eseményeket bemu-
tató fotó és dokumentum anyagá-
ból rendezett kiállítást a városi
könyvtárban. A megrázó tárlatot
az egyesület elnöke Kóré Péter és
Cseresnyés Péter országgyûlési
képviselõ nyitotta meg. 

– Életem során nem tapasztal-
tam még olyat, hogy ártatlan em-
bereknek maradandó sérüléseket
kellett volna elszenvedni a gumi-
bot-, illetve a fegyverhasználat
miatt – mondta Cseresnyés Péter.
– Felmerülhet a kérdés, hogy va-
jon ezek az események véletlenül
történtek így, csak az történt,
hogy több ezer lelkes, elkeseredett
ember kiment az utcára, vagy az
egész egy megrendezett akció
volt, ami esetleg valakinek, vagy
valakiknek az érdekében állt? Va-
jon rendõrök voltak-e a rendõrru-
hákban? Véletlen-e, hogy ezek a
rendõrök azonosíthatatlanok vol-
tak? Történt-e az ügyben vizsgá-
lat? Megállapították-e hat hónap
elteltével, hogy ki a felelõs a tör-
téntekért? Vagy csak kitüntetésre
érdemes embereket találtak, akik
bántották az ártatlan tömeget? –
tette fel a kérdést a politikus, aki-
nek véleménye szerint az is felve-
tõdik, nem az e a hatalom célja,
hogy az emberek féljenek, s ne
merjenek kiállni a céljaikért egy
olyan helyzetben, amikor tûrniük
kell, mert napról-napra nehezeb-
ben élnek. 

Cseresnyés Péter kijelentette,
fel kell emelni a szavunkat az em-
bertelen bánásmód ellen, mert ha
nem tesszük, a hatalom a jövõben
is elkövethet hasonló túlkapáso-
kat. A kiállítás megnyitója után az
érdeklõdõk megtekintették a
rendõrattak fájdalmas pillanatait
rögzítõ, Pesty László által készí-
tett, Megsebzett ünnep címû do-
kumentumfilmet is, amely ingyen
letölthetõ a www.pestylaszlo.com
honlapról.   

H.A.

AAkkiitt 
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A hét elejére kértek tárgyalá-
si idõpontot Marton István pol-
gármestertõl a kanizsai mélyga-
rázsokat egyelõre el sem kezdõ
Silóparking Hungary Zrt. veze-
tõi. Ezen az építkezés csúszásá-
ról egyeztettek volna városunk
elsõ emberével. A szakember-
gárda azonban nem érkezett
meg. Csak egy mentegetõzõ,  a
vezetõk betegségére hivatkozó
e-mailt küldtek maguk helyett.
Így továbbra sem tudjuk meg,
az Erzsébet téri gödrökbõl lesz-
nek-e mélygarázsok. 

Mára egyre többen kételkednek
abban, hogy a Litter Nándor által
a Silóparkinggal megkötött beru-
házói szerzõdésbõl valóra válik-e
bármi is. 

Az elmaradt egyeztetés okán
telefonon megkerestük a Siló-
parking felügyelõ bizottságának
elnökét, Nagy Gábort. Érdeklõ-
désünkre sûrû köhécselés köz-
ben – az e-mail tartalmával né-
miképp ellentmondásba keve-

redve – azt mondta, személy
szerint õ három hete betegállo-
mányban van, ám Kanizsára
küldött két kollégát. Õk azonban
valamilyen oknál fogva nem ér-
keztek meg. Hogy miért, azt
nem tudja. Kérdésünkre, hogy
beszélhetnénk-e a kijelölt mun-
katársakkal Nagy Gábor kitérõ
választ adott. Beszélgetésünk-
nek ennél a pontjánál azt mond-
ta, õ az egészrõl nem tud sem-
mit. Csak leküldte õket. Egyéb-
ként meg senki sem nyilatkoz-
hat. Keressük meg a cég vezér-
igazgatóját, dr. Körösfalvi Ilo-
nát. Az általa adott hétjegyû ve-
zetékes számon. Felvetésünkre,
hogy ez a szám biztosan nem lé-
tezik, azt mondta, nem emlék-
szik rá pontosan, nézzük meg az
építkezés helyszínén elhelyezett
projekt-táblán. 

A szóban forgó táblán valóban
több telefonszám szerepel, ám dr.
Körösfalvi Ilonáé nem.

Az ügy részleteirõl érdeklõdve
Marton István polgármester la-

punknak elmondta, õt is meglepte
a cég vezetõinek távolmaradása. 

A helyzetet megítélve úgy tû-
nik, a város elsõ embere is meg-
elégelte az idõhúzást. Azt
mondta, a hivatal jogászaival
megvizsgáltatja a Silóparking-
gal még az elõzõ ciklusban ké-
szített szerzõdést. Ennek ered-
ményének ismeretében dönte-
nek a további, végsõ esetben jo-
gi lépésekrõl. A napokban
ugyanis aktuálissá válik az elke-
rített közterület használatáért
járó, mintegy 2,5 millió forint
megfizetése. 

A legrosszabb esetet firtató
kérdésünkre, azaz, ha meghiúsul
a beruházás kötelezni fogják-e a
céget a terület eredeti állapotának
visszaállítására, a polgármester
azt válaszolta, magától érthetõdõ.
Az is járható út lehet, hogy a vá-
ros saját zsebébõl végzi el a hely-
reállítást, amelynek költségeit bí-
rósági úton érvényesítik majd. 

Horváth Attila 

MMééllyyggaarráázzss-ééppííttééss:: mmiinnddeennkkii bbeetteegg

El sem kezdett építkezés, beteg beruházó. Nincs aki ásót fogjon.
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Korosztályos kötöttfogású bir-
kózó Eb-válogatónak adott ott-
hont a Zsigmondy-csarnok, ahol
tizennyolc egyesület és két válo-
gatott (francia és szlovák) tagjai
léptek szõnyegre. Nagykanizsán
ilyen szintû birkózó viadalt, Szat-
mári Zsolt edzõ szavai szerint,
még nem rendeztek, amelyen he-
lyi sportolóknak is lehetett szur-
kolni Bencze Péter, Tóth Árpád
és Vojkovics Máté (Zsigmondy-
Winkler DSE) személyében. Õk
ugyan a válogatott helyeihez nem
kerültek közelebb, viszont a pár-
huzamosan bonyolított szabad-
fogású versenyen születtek szép
eredmények. A 29 kg-ban Egyed
Balázs és a 27 kg-ban Lõrincz
Norbert második, míg a 25 kg-
ban Ceglédi Bertalan harmadik
helyett szerzett. Hasonlóan szép
sikert ért el a birkózók országos
diákolimpiáján Egyed Zsanett,
aki korosztályának 32 kg-osai
között lett második

P.L.

A nõi asztaliteniszezõk Ext-
raligájának újabb fordulóiban a
Bolyai-iskolában a Bojtor
Busz-Kanizsa Sörgyár SE csa-
pata elõbb 5:-5-ös döntetlent
játszott a Budaörssel, majd le-
gyõzte 6:4-re a Soltvadkert csa-
patát.  (Ebben az osztályban szó
sem volt lelevelezésrõl, a ve-
télytársak valóban ott melegí-
tettek és játszottak az asztalok-
nál.) A budaörsiek ellen Mari-
ana Stoian volt elemében, hi-
szen három mérkõzést is nyert,

ez sem volt azonban elég a gyõ-
zelemhez, de Viski Tímea dön-
tetlenre mentette a találkozót,
hiszen az utolsó párosításban
legyõzte ellenfelét. A soltvad-
kerti klub ellen sem volt köny-
nyebb a mérkõzés, s ellenük
sem ment kimondottan Vass Tí-
meának, viszont a másik Tímea,
Viski az utolsó meccsét behúz-
ta, így döntetlen helyett végül
6:4-re nyertek a kanizsaiak.

A két találkozó között a Zala
Megyei Asztalitenisz-szövetség

Nagykanizsán díjazta a megye
legjobb pingpongosait, így a
legjobbaknak kijáró elismerés-
ben részesült Bicsák Bettina,
Horváth Dávid, Ladányi Dóra,
Kahotek Kristóf, Flander Anita,
Tóth Dániel, Mariana Stoian,
Zborai Gyula, a kanizsai nõi
extraligás csapat és Emecz Emil
edzõ, míg különdíjasok voltak
Darvas József és Károly Kál-
mán.

Polgár László

TVSK-BÉKÉSCSABA –
CWG-KANIZSA 9:12 (3:3,
3:2, 3:4; 1:3). Békéscsaba.
Játékvezetõ: Mucskai, Mikessy. 

CWG-Kanizsa : Golecz - Kará-
csony T., Dankó 3, Borbély 2,
Wiesner Zs., Fábry 4, Kéri 3.
Csere: Kiss Cs. (kapus), Wiesner
A., Virt, Szili, Szabó D. Játékos-
edzõ: Szabó Gábor.

BERTÓK SC SZENTES –
CWG-KANIZSA 7:9 (2:1, 0:3,
3:3, 2:2). Szentes. Játékvezetõ:
Bátori, Petik.

CWG-Kanizsa: Kiss Cs.- Ka-
rácsony T. 1, Dankó, Wiesner
Zs. 1, Szili 2, Fábry 4, Kéri 1.

Csere: Wiesner A. Virt, Kalmár,
Szabó D. Játékos-edzõ: Szabó
Gábor.

A kanizsaiak kissé talán csaló-
dottan, de sikeresen kezdték meg
az alsóházi rájátszást Békéscsa-
bán, illetve Szentesen. Mint ké-
sõbb kiderült, végül mindkét
mérkõzést magabiztos játékkal
nyerte a dél-zalai együttes. Az bé-
késcsabai meccsen a megszokott
gólvágók (Fábry 4, Kéri 3) mellé
felzárkózott Dankó is 3 találattal.
Aztán a gárda Szentesen úgy
folytatta, ahogy elõzõ nap befe-
jezte. A góllövésben továbbra is
jeleskedett Fábry, akihez Szili,

Karácsony, Kéri, Wiesner Zs. zár-
kózott fel találataival, de a kapu-
ban Kiss Cs. is remekelt. A
CWG-Kanizsa április 30-án vég-
re hazai közönség elött is bemu-
tatkozik a rájátszás küzdelmei-
ben.

A Dúnántúli gyermek I. (1992-
93) vízilabdabajnokságban is
folytatódtak a küzdelmek:
Budafóka – CWG Kanizsa 17:3,
Tatabánya – CWG Kanizsa 7:21.
A kanizsai Sashalmi András a két
találkozón összesen 7 gólt szer-
zett.

P.L.

Kosárlabda NB I B. Rájátszás a
9-14. helyért: KKK DKG East –
Jászberényi KSE   94 - 81 (21-22,
25-27, 24-20, 24-12). Nagykani-
zsa, 100 nézõ, vezette: Dr. Mag-
yari, Németh A. 

KKK DKG East: Sági (25/9),
Zsirai (3/3), Beck (13), Zsámár
(6), Szabó (23). Csere: Becze
(17/9), Murvai (5/3), Millei (2).
Edzõ: Kovács Nándor.

Úgy is kezdhetnénk, hogy sike-
rült a visszavágás, mivel Jászbe-
rényben 111-92-re kapott ki a ka-
nizsai férfi kosaras együttes, s az
elsõ félidõben a KKK itthon sem
tudott mit kezdeni a jászberényi-
ek gyors játékával. Ennek is be-
tudható, hogy volt pillanat, ami-
kor tizenkét pontos hátrányba ke-
rültek, amit a második negyed
hajrájában sikerült csökkenteni.

Fordulás után feljavult a kanizsai-
ak védekezése, gyors és idõnként
látványos akciókat vezetve fordí-
tottak, s végül biztosan nyerték
meg a mérkõzést. Az alaphang te-
hát megvan, a keleti csapatok
egyikén sikerült revansot venni,
remélhetõleg a tiszaújvárosiakkal
is elszámolnak majd az ottani za-
kóért (69-77) Kovács Nándor ta-
nítványai. Jók: Sági, Szabó,
Becze, Murvai.

P.L.

A korosztályos labdarúgó-baj-
nokságok NB II-es pontvadá-
szatában az NTE 1866 MÁV és
az NUFC fitaljai serényen gyûj-
tögetik a pontokat és szerzik a
gólokat. Az NUFC U17-es csa-
patában Tern Attila húzta fel
góllövõcipõjét, s vágott be négy
gólt a csesztregieknek, rajta is
túltett azonban az NTE-s Szalai
Dániel, aki az U 19-es pontva-

dászatban tizenegyszer köszönt
be a balatonlelleieknek. Ha eh-
hez hozzátesszük, hogy csapata
végül 30-0-ra nyert, hát érdekes
egy mérkõzés lehetett…

U13: NUFC – Siófok 0-0,
PMFC – NUFC 1-2, NTE –
Kaposvölgye 7-1. U15: NUFC
– Siófok 2-1, PMFC – NUFC
3-0, NTE – Kaposvölgye 14-1.
U17: Kaposvölgye – NUFC 0-

5, NUFC – Csesztreg 13-0,
Mézga-Újpest – NUFC 2-3,
Balatonlelle – NTE 3-4, NTE –
Nagyatád 10-3. U19:
Kaposvölgye – NUFC 4-1,
NUFC – Csesztreg 5-2, Mézga-
Újpest – NUFC 1-12, Balaton-
lelle – NTE 0-30, NTE – Na-
gyatád 3-0.

P.L.

Halász Gyula, az SZDSZ ügy-
vivõje a Föld Napja kapcsán a
környezetünket fenyegetõ veszé-
lyekre hívta fel a figyelmet mina-
pi sajtótájékoztatóján. 

– Az ENSZ már kibocsátotta az
erre az évre szánt jelentéseinek
két fejezetét, amely sajnos, apo-
kaliptikus képet fest a Föld jövõ-
jérõl. Azt vizionálja ugyanis,
hogy a következõ években átla-
gosan két-három fokkal is emel-
kedhet a Föld hõmérséklete, új
betegségek jelenhetnek meg, a
növény- és állatvilág húsz-har-
minc százaléka pedig eltûnhet.
Magyarország pedig Európa
egyik legveszélyeztetettebb or-
szágává válhat, ahol jelentõsen
csökkenhet a talajvízszint, s
ugyancsak újabb betegségek je-
lenhetnek meg. Elérkeztünk tehát
ahhoz a ponthoz, amikor a kör-
nyezet védelméhez kapcsolódó
intézkedéseket már nagyon ko-
molyan kell venniük a különbözõ
kormányoknak. Az a probléma,
hogy a legnagyobb ipari potenci-
állal rendelkezõ országok igye-
keznek ezt a klímajelentést súly-
talanná tenni. 

Halász Gyula azt mondta: ez az
évszázad a víz évszázada lehet,
ugyanis helyi háborúk alakulhat-
nak ki a víz megszerzésért, legfõ-
képpen Afrika irányából pedig a
társadalmi békét is veszélyeztetõ
népvándorlás indulhat el. Ennek
megelõzésére széles felvilágosító
munkára, tudatosabb környezet-
gazdálkodásra van szükség. E te-
kintetben pedig Nagykanizsán is
fontos feladatok várnak ránk, véli
a képviselõ. 

– Fontos lenne a környezet-
szennyezés csökkentése, a levegõ-
szennyezés mérséklése az elkerü-
lõ utak és újabb kerékpárutak
építésével, s egyfajta szemlélet-
váltásnak is be kellene következ-
nie a lakosság körében – mondta.
– Szeretnénk bevonni ebbe a
munkába az iskolákat is, s minél
szélesebb körben felvilágosítani a
diákokat. Ki kellene tiltani a vá-
rosközpontból az átmenõ teher-
forgalmat, a városközpontban ke-
rékpárutat, ahol pedig erre nincs
lehetõség, ott kerékpársávot kell
építeni, kialakítani. 

Halász Gyula hozzátette, párt-
ja, az SZDSZ országszerte, így

Nagykanizsán is szeretne létre-
hozni úgynevezett Zöld Klubo-
kat, amelyek politikamentesen
segítenék a környezetvédelem
ügyét. Egyúttal azt javasolja a vá-
ros vezetésének, hogy tekintsék
át a költségvetést, milyen forrá-
sokból lehetne bõvíteni a kerék-
párhálózatot, amelyre hamarosan
pályázati pénzek is igénybe vehe-
tõk lesznek majd. 

H.A.

Ifjúsági lovas Európa Bajnoksá-
got kíván rendezni Nagykanizsán a
Kanizsa Lovas Klub (KLK), ám
elõbb egyfajta fõpróbaként az Al-
pok-Adria Kupa keretében a hagyo-
mányos militaryra kerül sor a Csó-
nakázó-tónál. Az EB elõkészítését
ellenõrzõ Dr. Giulio Pocci, a FEI, a
Nemzetközi Lovas Szövetség mû-
szaki delegáltja azonban minapi
sajtótájékoztatóján rámutatott, a
military-pálya jelen állapotában
nem felel meg a követelmények-
nek, ezért nagy munka elõtt állnak
a szervezõk, hogy alkalmassá te-
gyék a versenyre a horgászok, te-
herautók, erdészeti és mezõgazda-
sági gépek, no meg a motorkrosz-
szosok által tönkretett pályát.

– Júniusban tizenegyedik alka-
lommal ad otthont Nagykanizsa
a military-versenynek, amely
már ötödik alkalommal lesz nem-
zetközi kitekintésû – mondta a
sajtótájékoztatón Bene Csaba, a
Fidesz-KDNP önkormányzati
képviselõje. – Azért fontos szá-
munkra ez a verseny, mert 2009
tájékán Ifjúsági Európa Bajnok-
ságot szeretne rendezni a Kanizsa
Lovas Klub.

A szervezõk nevében Dobri La-
jos, a Kanizsa Lovas Klub alelnö-
ke elmondta, az EB-t megelõzõen
egy fõpróbára nyújt lehetõséget a
FEI, a Nemzetközi Lovas Szövet-
ség. Ugyanis, hogy megkapják-e
a rendezésre a jogot a kanizsaiak,
attól függ majd, hogy mennyire
lesznek sikeresek a júniusi mili-
tary lebonyolításában. Ebben
azonban nem lehet hiba, hiszen a
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30-00! Gólzáporos ggyõzelem BBalatonlelle eellen

A második
bajnoki éérem

Egyedék:
ezüstérmesek

Férfi vvízilabda OOB II BB rrájátszás aa 99-116. hhelyért

Eldöntetlen uután sszoros ggyõzelem

NAGYKANIZSAI KERESKEDELMI 
ÉS IPARKAMARA
8800 Nagykanizsa, Ady E. u.1
Tel./Fax.: 060-93/516-670, Tel.: 06-93/516-671

E-mail: nakkik@nakkik.hu , Honlap: www.nakkik.hu

Kamarai szolgáltatásajánló – Milyen elõnyöket kínálunk?

Díjmentes szolgáltatások kamarai tagoknak
Széchenyi Hitelkártya ügyintézés regisztrációs díjmentesség
Üzleti információk beszerzése a kamarai hálózaton keresztül

Üzleti @Hálón szolgáltatás igénybevétele
Vállalkozói @dattár információnak hasznosítása

Kamarai Hírlevél
Az Üzleti 7 címû kamarai lap megküldése
tájékoztató elõadásokon, konzultációkon való részvétel
iparjogvédelmi tanácsadás
internet hozzáférés az ügyfélszolgálatokon
szakképzési tanácsadás, tanulószerzõdés kötés, 
képzõhely minõsítés
szakmai szakértõi névjegyzékbe való felvétel

Kedvezményes szolgáltatások kamarai tagoknak
országosan egységes kamarai tagkártya – 3-50% közötti kedvezmény
ingyenes jelentkezés kedvezményt nyújtó vállalkozásnak
okmányhitelesítés 50 % kedvezmény
mestervizsgadíj 25 % kedvezmény
informatikai eszközbérlés

Cégkivonat egységes áron: 3.000 Ft + áfa

Minden kedves érdeklõdõt szeretettel várunk!

SSZZDDSSZZ::
AAppookkaalliippttiikkuuss 
kkiillááttáássookk

KKLLKK::
EEBB-tt rreennddeezznnéénnkk 
aa ttöönnkkrreetteetttt ppáállyyáánn

klub már rutinosnak számít e té-
ren. A pálya azonban – ahogy dr.
Giulio Pocci fogalmazott – most
még brutális állapotban van. En-
nek ellenére Dobri Lajos abban
bízik, nem járnak úgy, mint Gyár-
fás Tamásék a futballal. A lovas
nemzetek kevésbé rivalizálnak

egymással, s a kanizsaiak meg-
kaphatják a rendezés jogát. 

Dr. Giulio Pocci azonban arra
figyelmeztetett, addig még na-
gyon sok munkára van szükség. 

– Ahhoz, hogy sikeres legyen a
rendezvény, még rengeteg munká-
ra van szükség – hangsúlyozta. 

Brutális pálya. Tönkretett akadályok, kerékszántotta talaj.

Kosárlabda NNB II BB rrájátszás
Az elmúlt héten Abonyban ren-

dezte meg a Magyar Judo Szövet-
ség a Junior Országos Bajnoksá-
got,  melyre hatvannyolc egyesület
versenyzõi neveztek. Az 1989-90-
ben születettek között Mihovics
Szabina (1992) ötvenhét kilo-
grammban mérlegelt tizennégy
társával együtt. Két gyõztes mér-
kõzés után, a döntõbe jutásért a Ju-
nior Európa Bajnokság 5. helye-
zettével küzdött, akivel szemben
jól helyt állt ugyan, de egy koká-
val (3 pont) mégis kikapott. A har-
madik helyezésért való küzdelem-
ben az ellenfél által indított páros
lábfelszedést Szabina egy szép
kontratechnikával, ippon értékû
comb-dobással hárította. Ennek
köszönhetõen övé lett a 3. hely. 

Szabina idén már a második
bajnoki érmet szerezte meg ifjúsá-
gi és junior kategóriában. A május
hatodikai Csehországi Jicinben
rendezendõ EB válogató verseny
elõtt ez az eredmény remélhetõleg
jó doppingszer lesz számára. 
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– Rendbe kell tenni a területet,
fel kell újítani az akadályokat és
újabbakat kell készíteni. Dobri úr
azonban biztosított arról, hogy a
versenyt megelõzõ héten mindent
rendben találunk. A military-
pálya nagyon rossz állapotban
van, munkagépekkel fel kell lazí-
tani a talajt és megfelelõ talajvi-
szonyokat kell teremteni, ugyanis
jelenleg nagyon kemény a föld. 

Dobri Lajos arra hívta fel a fi-
gyelmet, hogy a pálya teljes sza-
kaszán újra meg újra jelentõs ká-
rokat okoznak a motokrosszosok,
a rajta áthaladó teher-, illetve me-
zõgazdasági, erdészeti gépek, va-
lamint a tóhoz járó horgászok,
akik szinte a partig közlekednek
autóikkal. Dobri úgy véli: minden
baj forrása megszûnne, ha a szó-
ban forgó terület kezelési jogát
megkapná a lovas klub. Az azon-
ban biztos, hogy az út és a pálya
között kialakítanak egy mély ár-
kot annak érdekében, hogy jár-
mûvel ne lehessen keresztülhajta-
ni a területen. 

H.A.

– Pénteken este kilenckor
gyalog vág neki a Pilisen át ve-
zetõ mintegy negyven kilométe-
res éjszakai útnak az ország
minden részébõl jövõ kemény
mag az észak-budai Békásme-
gyer HÉV megállójából. Az em-
bert próbáló évenkénti zarán-
doklat útvonala: Békásmegyer –
Nagykevély – Csobánka-Szent-
kút – Pilisszentkereszt – Két-
bükkfa-nyereg – Esztergom. Szí-
vesen ajánlják fel fáradságukat
nemzetünkért, mert tudják, Isten
a jókedvû adakozót szereti. Cél-
juk, hogy a vértanú prímás halá-
lának évfordulóján részt vegye-
nek a május 5-én féltizenegykor
az esztergomi Bazilikában Erdõ
Péter érsek által bemutatott mi-
sén. A csatlakozni kívánók Kani-
zsán a Szent József plébánián
érdeklõdhetnek – tájékoztatta la-
punkat Horváth Lóránt
plébános.

Mindszenty hatvan éve mon-
dott szavai akár ma is elhangoz-
hatnának: ha a katolikus iskoláin-
kat kiéheztetni akarják, megvon-
ván tõlük az államsegélyt, mond-
ván, tartsák fenn azokat a maguk
erejébõl a katolikusok, akkor mi
erre azt feleljük: ez az államse-
gély nem  kegyadomány, hanem a

katolikus szülõk adójának vissza-
járó része.

A Zsigmondy Vilmos és Szé-
chenyi István Szakképzõ Iskola
diákjai legutóbb tavaly õsszel jár-
tak a franciaországi Nantes-ban,
az Európai Unió Comenius pályá-
zatának jóvoltából. Látogatásukat
a francia diákok a napokban vi-
szonozták.

Faragó Zsolt, az iskola gyakor-
lati oktatásvezetõje lapunknak el-
mondta, csaknem egy évtizedes
múltra tekint vissza kapcsolatuk a
Nantes-i Lycée Nicolas Appert is-
kolával. A kanizsai diákok még
tavaly õsszel jártak Franciaor-
szágban, s az ottani diákok mos-
tani látogatása tulajdonképpen a
múltkori szomszédolás viszonzá-
sa. A huszonhárom francia diák
két hétig tartózkodott Nagykani-
zsán, s látogatásuk során a kani-
zsai fiatalokkal közösen szakmai
programokon vettek részt, ame-
lyek leginkább a megújuló ener-
giahordozók felhasználásához
kapcsolódtak. 

A tanulók a látogatás élményeit,
tapasztalatait angol nyelvû útinap-
lókban összegzik, amelyek felke-
rülnek a világhálóra is.

H.A.

A Thúry György Kereskedel-
mi, Vendéglátó és Idegenforgalmi
SZKI volt a házigazdája annak a
regionális konferenciának, me-
lyet a Nemzeti Szakképzési és
Fejlesztési Intézet szervezett a

Hátrányos helyzetû tanulók
reintegrációja témában. Nagy
Zoltán, a program vezetõje el-
mondta, második szakaszába ér-
kezett a Szakiskolai Fejlesztési
Program. A regionális mûhely-
munkában a Nyugat-dunántúli ré-
gió szakiskoláiból érkezett taná-
rok vettek részt Kanizsán, de a
program részeként mind a hét ré-
gióban szerveznek hasonló mû-
helymunkát tavasszal és õsszel. A
szakképzésen belül a szakiskola a
leginkább elhanyagolt iskolatí-
pus, erre fért rá leginkább a fej-
lesztés, hiszen a legnagyobb gon-
dokkal küzd, a legnehezebb gye-
rekek kerülnek ide, és a legkeve-
sebb fejlesztési forrást fordítottak
rá eddig. A 2003-ban indult prog-
ram elsõ köre 2006-ban lezárult.
A következõ, 2011-ig tartó kör-
ben hetven intézmény vesz részt.
Kidolgoztak egy újfajta, úgyne-
vezett kompetencia rendszert a
szakképzések megkezdéséhez.
Ennek nem az iskolai végzettség
az alapja, hanem az, hogyha
megfelelõ kompetenciával ren-
delkezik a gyerek, megkezdheti a
szakképzést, és akár kurens szak-
mát is szerezhet. Nincs kizárva
senki a szakképzés megszerzésé-
bõl, illetve ehhez, egy egyéves
programot fejlesztettek ki az elsõ
körben. Az iskolák tulajdonkép-
pen ezt a szakképzést elõkészítõ
évfolyamot alkalmazzák. Ha va-
lakinek például nincs meg a
nyolc általános iskolája, beirat-
kozhat az elõkészítõ évfolyamra,
és hogyha sikerül neki a tíz hóna-
pos tanfolyam elvégzése után a
szükséges kompetenciákat meg-
szerezni, akkor beléphet a szak-
képzésbe, és akár kõmûves, pin-
cér vagy szakács is lehet. A prog-
ramban résztvevõ intézmények
jelentõs támogatást kapnak a tan-
anyag-, az eszközök fejlesztésé-

hez és a továbbképzéshez. Nagy-
kanizsán a felkészülési idõszakot
követõen õsztõl a Zsigmody-
Széchenyi és a Thúry SZKI-ban
indul ilyen oktatás. A nappali
rendszerû szakképzést tizenöt
éves életkortól huszonkét éves
korig lehet megkezdeni, utána
már csak a felnõttképzés áll ren-
delkezésre. A tapasztalatok azt
mutatják, betanított munkás, se-
gédmunkás gyakorlatilag sehol
nem kell. Egy olyan célcsoport
kaphat a szakmaszerzéshez lehe-
tõséget foglalta össze Nagy Zol-
tán, akik valamilyen oknál fogva
lemorzsolódtak, kimaradtak. A
konferenciát meglátogatták az in-
tézmény testvériskolájából, Csák-
tornyáról érkezett tanárok is.

B.E.
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INGATLAN
Nk-án a Bõsze K. közben

(Olaj telep) 216 m2-es építési
telek 12.000 Ft/m2 irányáron
eladó. Érd.: 70/3655-134
(6032K)

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)

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 jelenleg is mûködõ tra-
fik betegség miatt 200.000 Ft-ért
eladó. Tel.: 30/413-1789 (6025K)

Nk-án a Kaposvári út mellett
panorámás, 973 m2-es, közmûve-
sített zártkerti telek eladó. Irány-
ár: 1.900.000 Ft. Tel.: 30/391-
2011 (6027K)

Kazanlak krt.-on 4. emeleti,
kétszobás, központi fûtéses lakás
sürgõsen, reális áron eladó, eset-
leg kisebbre cserélhetõ. Érd.:
20/490-6066 (6028K)

Deák tér 10.-ben tetõtéri, azon-
nal beköltözhetõ, új, 46 m2-es +
galériás, turbókazános lakás 9,99
millió Ft-ért eladó. Érd.: 30/901-
9013 (6029K)

A keleti városrészben két-
szobás lakás olcsón kiadó. Érd.:
20/256-4864 (6030K)

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)

A nk-i Keleti Étterembe gyakor-
lott felszolgáló hölgyet vagy fel-
szolgálót éves állásra felveszünk.
Érd.: 20/482-4545 (6031K)

170 literes prés újszerû állapot-
ban eladó. Érd.: 30/448-6072

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 fényképezõgép,
3,2 megapixel felbontású, 6x
optikai és 12x digitális zoom-
mal, 4 db akkuval, USB ká-
bellel, szoftverrel, memória-
kártyával eladó. Ára: 35.000
Ft. Érd.: 30/9932-534 (6024K)

176 cm magas, 31 éves, bar-
na hajú és szemû férfi keresi
társát (nagykanizsait) 25-35
éves korig. Tel.: 30/450-4059

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

Május 3. 15 óra
Hevesi Sándorra emlékezünk 

Közremûködnek a Hevesi Sándor
Általános Iskola tanulói. 

Helyszín: Fõ út, Bazár udvar
Színházi emlékhelyek

Nagykanizsán városnézõ séta Dr.
Dobó Lászlóval, koszorúzás

16.30 óra:  Kiállítás Szabó Li-
liana munkáiból a Medgyaszay

Házban. Megnyitja: Kassainé
Szarjas Gertrúd

Megtekinthetõ május 16-ig

Május 4-én 18 óra
Májusi zsongás – szabadtéri kon-

cert a Medgyaszay Ház melleti
téren. A Nagykanizsai Ifjúsági

Fúvószenekar koncertje. Vezényel:
Tatár Csaba. Belépõdíj nincs

Május 4. 19 óra
Hárman a padon

színmû, a zalaegerszegi Hevesi
Sándor Színház elõadása. 

Zala Márk bérlet
Belépõdíj: 1500 Ft

Helyszín: Medgyaszay Ház

Masszírozást vállalok
(Frissítõ, alakformáló, talp!)
Hívásra házhoz megyek!
Tel.: 30/481-2323 (6012K)

Állás 
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 80.000 – 100.000 Ft
esztergályos szakirányú 80.000 – 100.000 Ft
szakács szakirányú 80.000–100.000 Ft
felszolgáló (német nyelv) szakirányú 90.000 Ft
varró szakirányú 70.000 – 80.000 Ft
tehergépkocsi vezetõ szakirányú megegyezés szerint
tehergépkocsi vezetõ (nemzetközi) szakirányú megegyezés szerint
kézi autómosó 8. általános 80.000 – 100.000 Ft
faipari ügyintézõ (német nyelv) szakirányú 100.000 – 150.000 Ft
marketing asszisztens szakirányú 100.000 – 110.000 Ft
pénzügyi ügyintézõ szakirányú 160.000 – 180.000 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

MÁJUS 3 – 8. HEVESI SÁNDOR EMLÉKNAPOK

MMiinnddsszzeennttyyrree
eemmlléékkeezznneekk

ZZssiiggmmoonnddyy::
AA ffrraanncciiaa kkaappccssoollaatt

TThhúúrryy SSZZKKII::
AA hhááttrráánnyyooss hheellyyzzeettûû
ttaannuullóókkéérrtt

Volán Oktatási Kft.
Nagykanizsa,
Zárda út 2.

Tel/fax: 93/516-634

OKÉV nyt. szám: 20-0003-04 AL: 0448

Akkreditált Felnõttképzési
Intézmény, Akkreditált prog-
ramokkal! (Igénybe vehetõ a

törvényben elõírt adókedvezmény)

INDULÓ
TANFOLYAMAINK:

05.04-én 16 óra hétvégi
05.08-án 16 óra hétközi

elõadásokkal személyautó, 
motor és segédmotor 
kategóriákban.

05.03-án 16 óra könnyû és
nehézgépkezelõ
(alap és típusvizsga)

Diákkedvezmény!
Részletfizetés! 

Ingyenes
tankönyvkölcsönzés!

900 m2-es belvárosi, köz-
mûvesített telek kiadó vagy
eladó. Érd.: 30/481-2323

A Szent József plébánia hívei pályázati úton új funkciót szánnak
az Alsótemplom melletti, felújításra megérett kolostornak. Ehhez
azonban fel kívánják mérni az igényeket. Ezért Horváth Lóránt plé-
bános tisztelettel kéri a város közösségét, hogy azok, akik szívesen
bíznák gyermeküket a 2008. õszén induló katolikus óvoda gondjaira
és azok, akik szívesen lennének a kialakítandó idõsek otthonának
elsõ lakói, jelentkezzenek a plébánián (Nagykanizsa, Ady út 15.)
személyesen, vagy telefonon (93/313-849) munkanapokon 8-10 és
16-18 óra között, valamint a sztjozsef.kanizsa@chello.hu címen
május 11-ig.

Óvoda 
és/vagy ööregotthon?
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HHoorroosszzkkóópp

A Kos jegyébõl kihátrál a héten a Mer-
kúr. Megengedhet magának egy kis lus-
tálkodást. Hódolhat a szenvedélyének,
vonja be a barátait is ebbe az élvezetbe.
Érzelmi téren is hagyja sodródni magát.

A Nap a saját jegyében jár. Ismét tele
van energiával, használja ki. Ne mond-
jon ellent az új lehetõségeknek. Szép
napokra számíthat érzelmi életében is,
jön tavasz, új szerelem.

A Vénusz még mindig nagy hatással
van önre. A kellemes tavaszi napokon
fordítson több idõt kapcsolatainak ápo-
lására. A hétvégén a város is érdekessé-
get, ismerkedési lehetõséget kínál. 

Ezen a héten a testi helyett inkább szel-
lemi táplálékra van szüksége. Használja
ki ezt valami új dolog elsajátítására. Ha
szingli, adjon lehetõséget az ismerke-
désre, ne legyen megközelíthetetlen.

A Hold két napot tölt a jegyében. Ezen a
héten legyen óvatosabb. Félnie nem
kell, mert a veszély lehetõségét felisme-
ri. Nyugalmas érzelmi élete érdekében
kérdezze meg partnere véleményét.

Szombatig a jegyében jár a Hold, ami
hozzásegíti a sikerhez. Szerencsés na-
pok jönnek akár a munka, akár a karrier
területén. Bármire megkérheti társát,
teljesíteni fogja minden kívánságát.

Kitartó munkájáért elismerésben része-
sülhet, akár feljebb juthat a ranglétrán.
Az érzelmek terén azonban bizonytalan.
Ha még nincs kiszemelt áldozata, a hét-
végi forgatag alkalmas lesz flörtölésre.

A héten fantasztikus ötleteivel elámít-
hatja a családját. Kreativitásával egy
csapásra megvalósíthatja otthonában a
régi terveit. A partnere együttmûködé-
sére is számíthat.

Optimista gondolkodás jellemzi ezen a
héten. Ne halogassa a feladatait, ne vár-
jon a jövõ hétig. Hogyha még szingli,
keressen magának beszélgetõtársat a
Város napi rendezvényeken. 

A Vénusz hatásának köszönhetõen von-
zó egyéniség válhat önbõl ezen a héten.
Partnerével a hétvégén ne a távoli csilla-
gokat keressék, gyönyörködjenek a tûzi-
játék szépségében.

Ne higgyen a nagyvonalú ígéreteknek,
gyorsan csalódhat. Uralkodó bolygója
az Uránusz felerõsítheti vágyát a társas
életre. Ne habozzon, kikapcsolódást, tö-
rök zenét, táncot kínál a hétvége.

A csillagok állása megvédi több kelle-
metlenségtõl. A hirtelen nyáriasra fordu-
ló április kissé fáradttá, figyelmetlenné
teszi, de sebaj. A szombat esti fergete-
ges utcabál majd felvidítja.

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

Fo
tó

: B
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yi
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rz
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Tájékoztatjuk Nagykanizsa
város lakosságát, hogy a
Saubermacher-Pannónia 

Hulladékgyûjtõ Kft. 
2007. április 30-án 

és május 1-én
a hulladékszállítási 

program szerint végzi
tevékenységét, 

azaz lesz szemétszállítás. 

Kérjük a lakosságot, hogy az
ünnepre való tekintettel reggel
7 óráig helyezzék ki hulladék-

gyûjtõ edényeiket.

Via Kanizsa
Városüzemeltetõ Kht.

Tájékoztató

AA rreennddõõrrsséégg nnaappjjaa

A kormány határozata alapján
1992-tõl Szent György napján, ápri-
lis 24-én rendezik meg Magyaror-
szágon a Rendõrség Napját. Ebbõl
az alkalomból a kanizsai rendõrkapi-
tányságon is nyílt napot tartottak. Az
érdeklõdõk bepillanthattak a kulisz-
szák mögé, megismerhették a kapi-
tányság épülete elõtt kiállított rendõr-

ségi jármûveket. A drogmegelõzési
kiállítás bemutatta a különbözõ kábí-
tószereket és azok káros hatásait. Fi-
gyelemfelhívó kiadvánnyal, szóró-
lappal, valamint bûn- és baleset-
megelõzési tanácsokkal látták el e
napon a rendõrök a civil vendégeket.

B.E.

KKaanniizzssaaii ddííjjaazzoottttaakk
A Halis István Városi Könyv-

tárban adták át a József Attila
Megyei Versmondó Verseny
2007. évi nagykanizsai díjazottja-
inak az elismeréseket. A megyei
versmondó versenyen Nagykani-
zsa csapata elsõ helyezést ért el.
A Péntek Imre, József Attila-díjas
költõ, Gaál Zsuzsanna író és Tö-
rök Károlyné, a Zala Megyei pe-
dagógiai Intézet munkatársa által
alkotott zsûri döntése alapján I.

helyezést ért el Czupi Áron (Bat-
thyány Gimnázium). II. helyezett
Roósz Péter (Kiskanizsai Általá-
nos Iskola). III. helyezett Megyes
Melinda (Hevesi Sándor Általá-
nos Iskola). A Regõsök húrján
dunántúli versmondó versenyre
Szanics Annamária (Murak-
eresztúr), Czupi Dániel és Roósz
Péter jutott tovább. 

B.E.

Sormáson a falu központjában egy Mercedes típusú nyerges-von-
tatóról az úttestre zuhant egy présgép, a tizenkilenc tonnás
szerkezetbõl mintegy száz kilogramm hidraulika olaj folyt ki. A ra-
kományt a tûzoltók autómentõ daru segítségével talpra állították,
majd visszaemelték a kamion platójára. Az útra kifolyt olajat a Köz-
útkezelõ Kht. feltakarította, és az útburkolat sérüléseit kijavította.  A
baleset, illetve a mûszaki-mentés során személyi sérülés nem történt.   

JJooggeelllleenneess aa vviizziittddííjj??
Ferincz Jenõ otthonosan mo-

zog már a bíróság berkeiben.
Talán õ az egyetlen, akinek az
OTP nem von le a számlaveze-
tés után zárlati díjat. Merthogy
két vállra fektette a vezetõ
bank jogászait. Most azzal ke-
reste meg lapunkat, hogy véle-
ménye szerint az egészségügyi
reform több pontja is törvény-
ellenes, ezért az illetékesekhez
fordul jogorvoslatért.   

– Úgy vélem, hogy az egész-
ségügyben bevezetett új rendszer
több eleme is törvényellenes –
mondta lapunknak Ferincz Jenõ.
– Az egyik ilyen rendelkezés,
amely szerint a háztartásbeliek-
nek és a tanulmányaikat éppen
befejezõknek is rögtön, haladék
nélkül, azaz például az érettségi
másnapjától egészségbiztosítási
járulékot kell fizetni. Ez szerin-
tem alkotmányellenes, ugyanis
az Alkotmánybíróság már több

határozatában is megállapította,
hogy csak azok kötelezhetõek já-
rulékfizetésre, akik önálló jöve-
delemmel rendelkeznek. A másik
a vizitdíj kérdése, ami szerintem
ugyancsak alkotmányellenes, hi-
szen ezt is a semmiért kell fizet-
ni, többletszolgáltatást nem kap
érte a beteg. Márpedig a társa-
dalombiztosítási ellátásokról
szóló, jelenleg is hatályos 1997.
évi LXXX. számú Törvény ki-
mondja, hogy a biztosított a tár-
sadalombiztosítási díj megfizeté-
sével teljes körû jogosultságot
szerzett a társadalombiztosítási
ellátások igénybevételére.
Amennyiben ez valóban így van,
akkor számomra érthetetlen a vi-
zitdíj célja, tartalma. Ha az ál-
lampolgár a társadalombiztosí-
tási díj befizetésével valamennyi
szolgáltatás ellenértékét megfi-
zette, akkor miért fizet vizitdíjat?
Vagy ha megfordítjuk a kérdést,
akkor mit kap a vizitdíjért cseré-

EEggyy úújjaabbbb KKaaáánn KKáárroollyyrraa 
lleennnnee sszzüükksséégg

Kaán Károly születésének 140.
évfordulója alkalmából az Orszá-
gos Erdészeti Egyesület és a
Zalaerdõ Zrt. kiállítást rendezett
a Magyar Plakát Házban. A ván-
dorkiállítás anyagát Farkas Lajos
a Kaán hagyaték gondozója állí-
totta össze. A tablókiállításon be-
mutatják többek között szárma-
zásának adatgyûjteményét, tanul-
mányainak fontos állomásait, tu-
dományos és természetvédelmi
tevékenységének részleteit, vala-
mint az Alföld erdõsítési kezde-
ményezéseit. A megnyitó ünnep-
ségen bevezetõ elõadásában dr.
Pethõ József, az Országos Erdé-
szeti Egyesület elnöke kiemelte:

– Az egyesület nagy tisztelet-
tel és örömmel csatlakozott a
vándorkiállításhoz, mert Kaán
Károly, az egyik legnagyobb ma-
gyar erdészünk minden idõben
aktuális. Azon kevés akadémiku-
sok egyike volt, aki iskolát te-
remtett Magyarországon a ma-
gyar erdõgazdálkodás területén,
és akinek útmutatása a mai na-
pig is érvényes. Jövetelének iga-

zi apropója azonban ezen a fon-
tos eseményen is túlmegy –
hangsúlyozta. – Kaán Károly,
Trianon elõestéjén 1919-ben, 53
éves korában lett a magyar er-
dészek vezérlõ fénysugara. Na-
gyon súlyos feladatot örökölt, és
abban a reménytelen helyzetben
sem a sirámaival foglalkozott.
Nem titkolta, nagy bajban van a
magyar erdészet. Most is egy
újabb Kaán Károly utódra lenne
szükségünk – mondta. – Rövid
idõn belül meg kell találnunk ezt
az embert, aki felvállalja csapa-
tával, hogy ezt az ügyet jó irány-
ba viszi. Aki világosan meg meri
mondani a hatalom számára,
hogy egycsatornás rendszert
akarunk a magyar erdészet szá-
mára. Erdészegységet a magán-
erdõk és az állami erdõk között,
továbbá csatlakozni ahhoz a
Kán Károlyi elvhez, ami arról
szól, hogy természetszerûen, elv-
szerûen gazdálkodjunk.

Dr. Pethõ József azért jött
szívesen Nagykanizsára, az er-
dészet egyik igazi otthonába,

FFeerriinncczz JJeennõõ DDrr.. PPéétteerrffaallvvii AAttttiillááhhoozz ffoorrdduull
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A becshelyi katolikus temp-
lomban tartott elõadást Dr. Papp
Lajos szívsebész professzor, aki-
vel a plébániai hivatalban beszél-
gettünk.

– Professzor úr, ön a szó átvitt
és valódi értelmében is megfogta
számos kanizsai ember szívét.
Mit lát ma Ön, milyen diagnózist
állítana fel?

– Nem csak az egyén, hanem a
társadalom, a nemzet szíve is be-
teg. A betegség, mindig valami-
lyen harmónia megbomlását je-
lenti. Ha a szervek harmoniku-
san, jól mûködnek, akkor beszél-
hetünk egészségrõl. Ha az embe-
rek megosztottá válnak, kettésza-
kad a nemzet, akkor ennél na-
gyobb betegség nem lehet. Ha
csak kis részek szakadnak le, azt
lehet pótolni. Nagyjából egyenlõ
arányban történõ szakadás ese-
tén, Széchenyi szavaival élve,
„Egymás erõit zsibbasztva” az
erõk elvesznek. Az erõ azért fajult
erõtlenséggé, mert idestova tizen-
nyolc éve megszûnt a külsõ ellen-
ség. Az, amelynek közös gyûlölete
oly sokáig egyfajta kapocs volt a
magyarság történetében. Más-
részt olyan sokáig tartott a vak-
ság, hogy amikor kinyitották a
ketrec ajtaját, s kimehettünk sza-
badlevegõt szívni nem tudtunk a
szabadságunkkal mit kezdeni. Az-
óta is egymást bántjuk, egymást
gyötörjük, ami szívbetegséget
okoz. Ma azért vagyok itt, és já-
rom az országot, hogy nem csak a
megbetegedett emberek szívét
gyógyítsam, hanem mentem, ami
menthetõ. A nemzet szívét kell si-
mogatnom, ami nem jelent és
nem is jelenthet mást, csak azt,
hogy közös céljaink és érdekeink
vannak. Elmondom, hogy két-
ezerhat évvel ezelõtt megszületett
az Istenember, aki elmondta ne-
künk, hogy mit kellene tennünk.
Itt a húsvéti ünnep körül nagyon
aktuális Wass Albert verse, a
Nagypénteki sirató. Arról szól,
hogy mi egy Nagypéntekes nem-
zet vagyunk. Csak Nagypéntekig
jutunk el, megfeszítjük egymást,
és hol a baloldali, hol a jobbol-
dali lator keresztje alatt térdep-
lünk. Középen, mintha nem is len-
ne keresztünk. A megoldás egy le-
het, ha a megosztottságából a
szellemvilág egységessége felé
fordulunk. Isten központúvá kell
lenni, és nem csak a mi orszá-

gunknak, hanem a halálra ítélt
euró-atlanti kultúrában élõ fehér
fajnak is. A XXI. század nem a
gazdaságok háborúja, hanem a
kultúrák harca lesz. A más kultú-
rák, amit egységesen nevezünk
másnak, egyébként több nagy kul-
túráról van szó, az iszlám, a kí-
nai, a hinduizmus, a buddhizmus,
mind megtartották a szakrális
kapcsolatot és a közösségi szelle-
met. A fehér ember a francia for-
radalomtól megpróbálja Istent a
trónjáról letaszítani és az embert
a középpontba állítani. Ezért tar-
tunk itt, ahol vagyunk, mert az
ember által irányított világ önzõ
és öngyilkos világ. Ezt éljük most,
ezen kell változatni. Ha nem vál-
tozatunk, a világ valószínûleg
megmarad, de a fehérfaj nélkül.

– Ön megosztottságról, helyte-
len pártoskodásról beszél. Az
utóbbi idõkben ezt másoktól is
gyakran hallani, kiegészítve az-
zal, hogy a jelenlegi krízishely-
zetbõl a pártpolitika helyett a ci-

vil mozgalmak, szervezõdések je-
lenthetik a kivezetõ utat. Lát erre
esélyt?

– Nem csak látok, hanem te-
szek is érte, hogy ez a pártokon
felüli nemzeti összefogás létrejöj-
jön. Azt világosan és tisztán kell
látni, hogy ez a kultúra a parla-
mentáris demokráciára alapozott.
Abban a helyzetben amikor a
parlamenti pártdemokrácia bebi-
zonyítja az alkalmatlanságát, ak-
kor ezen változtatni kell. Nem fö-
löslegesek a pártok, csak nem
tudják megoldani azt a problé-
mát, ami jelenleg Magyarország
problémája. Ezért igenis igénybe
kell venni olyan társadalmi réte-
gek segítségét, mint a tudósok,
történészek, papok, és egyáltalán
mindenkiét, akik az emberek lel-
kületével, erkölcsével, történel-
mével, történelmi hagyományai-
val foglalkoznak, hogy segítséget
adjanak a politikusoknak. Nem
elzavarni kell õket, mert rombolni
könnyû, de látnunk kell, hogy al-

kalmatlanok a jelenlegi helyzet
megoldására. Ezt egyébként bizo-
nyították a tizenhét éves regnálá-
suk alatt, mert másban sem me-
rült ki az országlás, csak egymás
gyötrésében, bántásában. Ezért
központi téma ma a jobb és balol-
daliság, még ha áttételesen is, de
a jobb és baloldali lator példáját
adva. Egy kicsit merész képzet-
társítással, a jobboldali lator az
utolsó pillanatban megbánja bû-
neit és Krisztushoz fordul. Bûn
felismerés, bûnbánat és vezeklés
nélkül nem lehet bûnbocsánatot
nyerni. Az a baj, hogy az ember-
központú társadalomban ezek a
talmi értékek nem is engedik tisz-
tán látni a feladatot. Már pedig
óriási a feladat. Az emberek ma a
mammonnak áldoznak, és fara-
gott képet imádnak, amit úgy hív-
nak televízió. El kell fordulni a
faragott képektõl és az ég felé
kell tekinteni.

– A diagnózis után ez lenne a
terápiás kezelés?

– Igen, pontosan így van!

Czene Csaba

KKöözzööss ccéélljjaaiinnkk ééss éérrddeekkeeiinnkk vvaannnnaakk

A Képzõmûvészetek Házában
a költészet ünnepén, Optimistán
bele a reménytelenségbe címmel
Dörner György érdemes mûvész
önálló estjét láthatták az érdek-
lõdõk.

– A költészet napja van. Mi-
lyennek látja ma a költészet és a
költõk helyzetét?

– Katasztrofálisnak mind a köl-
tészet, mind a költõk helyzetét,
ugyanis a költészet hiányával
élünk. A költészet nélküli emberek
helyzete pedig katasztrofális. Lehet
ugyan a költészet szépsége nélkül
élni, de minek. A költõk manapság
többnyire maguknak, jobb esetben
néhány embernek írnak verseket.
Aki nem ismeri meg és nem érti a
verseket, az satnya életet él. Költé-
szet nélkül lehet élni, de nem érde-
mes. Akit életében nem érint meg
egy költõ költészete, egy szép nõ
mosolya, vagy sóhaja, ami már
önmagában is költészet, annak kár
élni. Akik nem tudnak teljességgel
azonosulni egy-egy verssel, azok-
ról elõbb utóbb mindig kiderül va-
lami turpisság.

– Többnyire magyar költõk,
hazafias verseit tûzi mûsorára.
Mit érez versmondás közben?

– Alázatot. Alázatot a vers
iránt, alázatot és tiszteletet a nézõ
iránt. Azzal, hogy a nézõ eljön,
már jelez valamit. Azt mindenkép-
pen, hogy kíváncsi az általam elõ-
adott versekre. Az, hogy minden
egyes nézõ milyen alázattal visel-
tetik a költészet iránt, az a nézõ-
nek, a hallgatónak a magánügye.

– Érték-e hátrányok amiatt,
hogy nyíltan felvállalja magyar-
ságát, a nemzeti oldalhoz való
tartozását? 

– Gályarabságra nem ítéltek, a
fejemet nem vették, nem lõttek
tarkón, még nem zártak börtön-
be, de egy idõre kirekesztettek a
filmgyártásból, a színházkészítés
egy jelentõs mezsgyéjérõl, a tele-
víziózásról már nem is beszélve.
Többek közt azért is kényszerülök
ilyen, a maihoz hasonló elõadói
estekre. Pedig úgy gondoltam
ilyeneket sohasem fogok vállalni.
Ma meg úgy élvezem, hogy szinte
madarat lehetne fogatni velem.

– Érezhetõ az, hogy minél in-
kább hanyagolnak, netán tiltanak
valakit a médiumokban, annál
inkább elmennek az elõadásaira?

– Lehet ez is, de én még min-
dig teltház elõtt játszottam.

– Sajó Sándor jó néhány évti-
zede versbe öntötte milyen érzés
magyarnak lenni. Ma milyen?

– Nekem jó. A kamion sofõr-
nek, aki angol zászlóval tapétáz-
za ki a vezetõfülkéjét, neki biztos
nagyon rossz. Aki amerikai zász-
lóval teszi ezt, annak még rosz-
szabb lehet. Fura módon orosz
zászlót nem látok, pedig ötven
évig próbáltak ráhangolni min-
ket. Ebben az országban különle-
ges balfékek nevelõdtek ki. Az
egyik totalitáriust nem fogadja
el, a másikat pedig örömmel,
mert ott van édes, buborékos
üdítõ. A másikban pedig nem
volt buborék, nagyjából ennyi a
különbség.

– Mi az esélye a nemzetnek,
az országnak, hogy újra megta-
lálja magát?

– Semmi. Optimistán bele a
reménytelenségbe. Ez egy szép
feladat! Ez volt a vesszõparipája
a matematika tanárnõmnek, mi-
kor egy látszólag megoldhatat-
lan feladatot adott fel. Valahogy
így vagyok én is Magyarország
felemelkedésével. Ez egy szép
feladat!

Cz.Cs.

OOppttiimmiissttáánn bbeellee aa rreemméénnyytteelleennssééggbbee!!

Azt hiszem, egy labdarúgó Eb-pályázat elkészítésénél csupán
egy nehezebb dolog van. Nevezetesen az egy szavazatot sem ka-
pott kandidálás után napokkal véleményt formálni arról, amit
már minden fórumon agyon-, illetve kimagyaráztak. Szóval itt
volt nekünk ez a közös horvát-magyar „2012-es Európa-bajnok-
ság-projekt”, amit olyan jó lett volna elnyernünk. Aztán vala-
hogy mégsem sikerült. Sõt, mondhatnánk, sehogy sem sikerült.
Hiszen a lengyel-ukrán próbálkozás végül „bubkai magasságok-
ban” vitte át a lécet. Az persze, egy más kérdés, hogy lesz mit
rendbe tenniük nekik is. Mi viszont rögtön ízelítõt kaptunk abból,
milyen is a legújabb magyar virtus. Ugye, mint kiderült, a lufi ki-
pukkadt. A majd tizennégyezer oldalnyi pályázati anyag az UEFA
Végrehajtó Bizottságában sokakat nem érdekelt, pedig színvona-
lát tekintve a bennfentesek állításai szerint, überelhetetlen volt.
Aztán lett belõle a mikszáthi „Fenn az ernyõ, nincsen kas” -
igazság. Tehát valóban ízelítõt kaphattunk abból a hétköznapok-
ból is ismert modernkori viselkedésbõl, ami nálunk manapság
nagyon dívik, de mint az bebizonyosodott, országhatárainkon kí-
vül ezt nem eszik meg (mindig).

No, de ez még csak hagyján. Viszont hogy utána azonnal követ-
kezett a másikra, jelesül a horvát félre mutogatás, egyelõre a csú-
csa a dolgoknak. Ha van is igazságtartalma a vádaknak, az sem
ment minket attól, hogy még tisztességesen sem tudunk veszíteni.
Ahogy tapasztalhattuk ezt – mondjuk – a ‘90-es évek magyar lab-
darúgásában – a futballpályákon. Válogatottunk minél nagyobb
dózisban kapta a gólokat, annál inkább rugdosódásba kezdett, hát-
ha sikerül végképp megutáltatni magunkat a világgal. Lehet, hogy
sikerült?

Azt azért halkan jegyeznénk meg csupán, hogy az egyesek által
bûnbaknak tekintett horvátoknál már volt aki egyértelmûen fogalma-
zott a szövetség berkein belül: „Igen, elbaltáztuk, ezért illendõ is át-
adni helyünket” – szólt az önkritika. Mintha nálunk a problémák
ilyen módon történõ megfog(almaz)ása valahogy nem mûködne. De
sebaj, majd 2020 bizonyára a magyar sport évjárata lesz: akkor len-
ne  igazán remek dolog ugyanis mind a labdarúgó Európa-bajnoksá-
got, mind a Budapesti Olimpiát tetõ alá hozni. Addig meg úgyis van
idõnk a szólamok gyártására, s a még nagyobb lufik felfújására...

Polgár László

AA sszzéépp,, sszzíínneess,, nnaaggyy 
lluuffiikkaatt mmiinnddeennkkii sszzeerreettii

2003. augusztusában a horvát és az ukrán futball összecsapott – a
futballpályákon. Figyelem, Bajnokok Ligája-selejtezõ, 3. forduló, Zág-
ráb, telt ház (ahogy a képen is látható, hatalmas horvát várakozás), az-
tán sima Dinamo Kijev továbbjutás a Dinamo Zagreb ellen. 2007-ben a
zöld asztalnál sem kaptunk mást, sajnos...

be? Az én megítélésem szerint
semmit, hiszen ugyanazt a szol-
gáltatást kapja a vizitdíj megfi-
zetése után is, mint elõtte. 

– De a törvény azt sem zárja
ki, hogy más díjat is szedjenek az
egészségügyi ellátásért…

– Ez értelmezés kérdése, elis-
merem, de az én értelmezésem-
ben egyértelmû, hogy a tb-
járulék megfizetésével vala-
mennyi ellátásra jogosulttá vá-
lik a befizetõ. Az Alkotmánybí-
róság több határozatában is ki-
fejtette, hogy ma Magyarorszá-
gon a szolidaritás elvén mûkö-
dik a társadalombiztosítási ellá-
tás. Ez lényegében azt jelenti,
hogy aki fizet, az fizet azok után
is, akik valamilyen oknál fogva
nem fizetnek. Ha azonban átté-
rünk az egyéni számlás rend-
szerre, akkor a rendszer már
nem mûködhet a szolidaritási
elvvel együtt, ugyanis az egyik
kizárja a másikat. Aggályosnak
tartom azt az intézkedést is,
amely az orvosokra testálja, il-
letve lehetõvé teszi számukra,
hogy megvizsgálják, az adott be-
teg fizeti-e a járulékokat? Adat-

védelmi szempontból erõsen
helyteleníthetõ ez az intézkedés.
Másrészt azt is hibás lépésnek
tartom, hogy az Országos
Egészségbiztosítási Pénztár egy-
általán kiadta ezt a feladatot az
orvosoknak, miközben ez nem az
orvosok hatáskörébe tartozik,
hanem az OEP dolga lenne. Ez
olyan, mintha bemennék egy ét-
terembe, és a pincér azt kezdené
el firtatni, hogy az általa nyúj-
tott szolgáltatás ellenértékét le-
gális, adózott pénzbõl fizettem-e
ki. Ez nem tartozik a pincérre,
mint ahogy az orvosra sem tar-
tozhatna a járulékfizetés ellen-
õrzése. Véleményem szerint te-
hát ez a lépés is jogellenes. 

Ferincz Jenõ az üggyel kapcso-
latban levélben fordult az Egész-
ségbiztosítási Felügyelethez és
Péterfalvi Attila adatvédelmi biz-
toshoz, s kérte a szerinte jogelle-
nes állapot felülvizsgálatát, va-
lamint a további lépések megté-
telét. Ferincz Jenõ jelezte, az
ügyben felkeresi a város ország-
gyûlési képviselõit is.    

Horváth Attila  

hogy ezt elmondhassa. A tizen-
öt tablóból álló kiállítást Far-
kas Dániel, Kaán Károly déd-
unokája nyitotta meg. Megem-
lékezõ beszédében felidézte
dédapja életútját, munkásságát.
Az emlékülésen Balogh László
önkormányzati képviselõ, az
Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és
Sport Bizottság elnöke hozzá-
szólásában városunk szülöttét
Kaán Károlyt, az erdõmérnö-
köt, az erdészpolitikust, a ter-
mészetvédõt, az Alföld fejlesz-
tõjét köszöntötte, aki az 1920-
as évet követõen, miután az or-
szág erdõbirtokai jelentõs ré-
szét elvesztette, egy csonka or-
szágba mégis erdõt, azaz életet
tudott vinni, telepíteni. Az álta-
la telepített erdõkbõl azóta sem
szabadna elvenni, csak hozzá-
tenni! Végül bemutatta az isko-
la könyvtárában található érté-
kes relikviát: Kaán Károly Ter-
mészetvédelem és a természeti
emlékek címû 1931-ben kiadott,
száztíz képpel illusztrált egyik
fõ mûvét, benne az eredeti de-
dikációval. Feiszt Ottó, a
Zalaerdõ Zrt. vezérigazgatója
hozzászólásában felvázolta, ho-
gyan éltek a mai erdészutódok
Kaán Károly szellemi öröksé-
gével és eszméi, elvei mennyi-

ben hatnak az érvényben lévõ
szakmai törvények közepette,
amelyek alapján a XXI., vagy
talán már a XXII. század zalai
erdeinek érdekében is gazdál-
kodnak. 

Befejezésül hangsúlyozta: 
– Zalában az állami erdõk

méltón a nagy erdész elõdeik
munkájához, jó kezekben van-
nak. A fogódzók nélküli mai vi-
lágunkban az erdészeknek is
szüksége van példaképre. Szá-
mukra olyan példakép Kaán
Károly, aki minden gondolatá-
val és tettével elveihez és eszmé-
nyeihez tántoríthatatlanul ra-
gaszkodva szolgálta a magyar
erdõket és a magyarság boldo-
gulását. Ezért emlékeznek rá
szívesen a kiállítással is.

A vándorkiállítás megnyitó ren-
dezvényének mûsorát a Hevesi
Sándor Általános Iskola tanulói
adták. Az elõadások között vers-
sel, és vetített képekkel az emberi
lelket megnyugtató, gyönyörköd-
tetõ természetbe csalogatták. A
mûsort Lengyák István pedagógus
állította össze. A következõ hely-
szín Mezõtúron lesz, Az Országos
Természet- és Környezetismereti
Verseny megnyitóján.

Bakonyi Erzsébet
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Marton István Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármestere
fogadóórája május hónapban – a megszokottól eltérõen – 2007. május 3-án
(csütörtökön) 13.30 órától lesz  megtartva az Eötvös téri épületben.

Bicsák Miklós az I. számú választókerület (Garai, Ûrhajós, Hársfa, Ifjú-
ság utca lakói) önkormányzati képviselõje 2007. május 2-án, szerdán 16 órá-
tól 17.30 óráig fogadóórát tart a Kinizsi utca 97. szám alatti bélyegzõgyártó
irodában. Aznap 18 órától 20 óráig Bicsák Miklós Palin és Korpavár lakossá-
ga számára tart fogadóórát a palini új Általános Iskolában.

Bizzer András a IV számú választókerület önkormányzati képviselõje fo-
gadóóráját 2007. május 4-e helyett 2007. május 11-én (pénteken) 17.00 óra-
kor  tartja a Dr. Mezõ Ferenc Gimnáziumban.

Dr. Kolonics Bálint önkormányzati képviselõ 2007. május 2-án szerdán
18,00 órakor lakossági fórumot tart a Király u. 31. belsõ udvar rendezésével
kapcsolatban. Helyszín: Nagykanizsa, Király u. 31.

Polai József a 15. sz. választókerület önkormányzati képviselõ fogadóórá-
ja 2007. április 27-én elmarad.

KKééppvviisseellõõii ffooggaaddóóóórraa
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala pá-

lyázatot 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 Város Napja részletes programját lapunk 7-8-9-10. oldalán

olvashatják.

Nagykanizsa városa 2007. április 27-28. pénteken és szombaton naponta
10.00–24.00 óra között rendezi meg a Város Napja kulturális rendezvényt. 

A programok miatt az alábbi útlezárások és forgalomkorlátozások
várhatók az Erzsébet tér és környékén: 

parkolási tilalom lesz érvényben a Polgármesteri Hivatal elõtti parkoló-
ban, április 26-án 8.00 – április 28-án 24.00-ig 

Az Erzsébet tér keleti útszakaszán a Vásár és a rendezvény miatt teljes
útlezárás és parkolási tilalom lesz érvényben április 27-én pénteken 6.00-tól
április 29-én, vasárnap reggel 6.00-ig fenn fog állni. Erre a szakaszra csak
külön behajtási engedéllyel és csak áruszállítás céljából lehet majd bejutni. 

A Fõ úton ideiglenes és szakaszos útlezárás lesz az alábbiak szerint:
– április 27-én, pénteken 16.15-tõl 18.00-ig a zászlófelvonás 

idejére a Fõ úton a Deák tér és a Fõ út – Zárda utca 
keresztezõdése között

– április 28-án, szombaton 10.00-tól a Nagykanizsa – Zalakaros 
futóverseny startja miatt félpályás forgalomkorlátozás várható 
Erzsébet tér – Fõ út – Petõfi út útvonalon 

– április 28-án, szombaton 15.30-tól 17.30-ig kulturális program 
miatt a Fõ út Vasember-ház elõtti szakaszán 

A forgalomkorlátozások miatt a Zala Volán helyi járatai módosított
útvonalon és megállóhelyekkel közlekednek az érintett idõpontokban az
alábbiak szerint: 

– április 27-én 6.00-tól 29-én 6.00-ig lezárásra kerül az Erzsébet 
tér K-i oldala a Rozgonyi út és Fõ út között. Ezen idõ alatt a 4, 
4Y, C7 járatok nem érintik a Dél-Zalai megállópárokat. 

– április 27-én 16.00-18.00-ig kerül lezárásra a Fõ út – Csengery 
út – Dél Zalai Áruház közötti szakasza. 

– április 28-án 15.30-17.30-ig kerül lezárásra, az Erzsébet tér D-i 
oldala. 

Ezen idõk alatt az érintett járatok a Dél-Zalai megálló párokat nem érintik,
terelõ útvonalon közlekednek: 

– K-i irányból: ... Deák tér – Sugár út – Rozgonyi út 1. megálló –  
Vásár út – Kalmár u – Király u. ...

– Ny-i irányból: ... Király úti körforgalom – Zrínyi úti ideiglenes 
megálló – Csengery út – Deák tér ...

– a 18-as vonal járatai mindkét irányban a Zrínyi úti id. megálló
érintésével közlekednek

A lezárások és a forgalomkorlátozások miatti esetleges kellemetlensé-
gekért kérjük megértésüket és türelmüket!

Szeretettel várjuk Önt és Családját is a rendezvényre!

AA VVáárrooss NNaappjjaa

ÉÉrrtteessííttééss

A II-IV számú Gyermek Háziorvosi Szolgálatok 2007.04.16-tól új telep-
helyen a Dózsa György út 119. alatt mûködnek tovább. Telefonos elérhetõsé-
gek: 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 HÁZIORVOSI SZOLGÁLAT
8800 Nagykanizsa Dózsa György út 119. Háziorvos: Dr. Teffer Éva – Te-

lefon: 310-059 (rendelési idõben) 06/30/3760929 (rendelkezésre állási idõ
alatt). Rendelési idõ: hétfõn8.00-11.00, 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 HÁZIORVOSI SZOLGÁLAT
8800 Nagykanizsa Dózsa György út 119. Háziorvos: Dr. Kolonics Gyula –

Telefon: 310-089 (rendelési idõben) 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, csütörtökön 8.00-11.00, pénteken 8.00-11.00. 

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

ÉÉrrtteessííttééss  
ggyyeerrmmeekk hháázziioorrvvoossii sszzoollggáállaattrróóll

Hrsz. / Megnevezés Kikiáltási ár Hónap/nap Idõpont
961. Kinizsi u. 20/2. lakóház, udvar 11.300.000 + áfa 05.02 06.06 07.04 08:30
964. Arany János u. 7. volt óvoda 21.300.000 + áfa 05.02 06.06 07.04 09:30 
131/2. Magyar u. 18. beépítetlen terület 19.692.000 + áfa 05.02 06.06 07.04 10:00
4372/1. Alkotmány u. 160. szociális otthon 51.800.000 + áfa 05.02 06.06 07.04 10:30
4277/1. Palini beépítetlen terület 25.809.000 + áfa 05.02 06.06 07.04 11:00
A nyilvános versenytárgyalás helye: Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Vagyongazdálkodási Iroda (Nagykanizsa, Er-

zsébet tér 7. II. emelet 6. ajtó). Érdeklõdni a fenti címen és a következõ telefonszámon lehet: 93/500-724

ÖÖnnkkoorrmmáánnyyzzaattii iinnggaattllaannéérrttéékkeessííttééssii aajjáánnllaattookk

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyûlése pályázatot ír ki az
építészeti örökség helyi védelmérõl szóló 52/2003. (X. 1.) sz. önkormányzati
rendelet szerinti támogatás elnyerésére. A támogatásra rendelkezésre álló ke-
retösszeg 2007. évben 2 millió Ft.

A támogatás célja a Nagykanizsa városképét meghatározó épített értékek
megmentése, azok felújítása, restaurálása. A támogatásra az épületek, építmé-
nyek tulajdonosai és használói pályázhatnak.

A részletes pályázati feltételek Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyû-
lésének az építészeti örökség helyi védelmérõl szóló 52/2003. (X. 1.) számú
rendelete tartalmazza, amelyet a Polgármesteri Hivatal Fõépítészi Csoportjá-
nál (Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. II. em. 15. a. ) lehet beszerezni ügyfélfoga-
dási napokon (hétfõ, szerda, péntek). Megtalálható még a
www.nagykanizsa.hu honlapon is.)

A pályázatokat 2007. augusztus 15-ig lehet beküldeni, vagy személyesen
benyújtani a Polgármesteri Hivatal Fõépítészi Csoportjához. Kizárólag zárt
borítékban beküldött, vagy benyújtott pályázatok vesznek részt az elbírálás-
ban. A borítékra kérjük ráírni: Helyi értékvédelem támogatása 2007. 

A kiíró a pályázatokat szeptember 30-ig bírálja el.
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyûlése

PPáállyyáázzaattii ffeellhhíívvááss

A korábbi évek hagyományainak megfelelõen április 27-28-án
ismét megrendezésre kerül a Város napi rendezvénysorozat. 

Tavaly a polgármesteri hivatal standja a városháza egykori, századfor-
dulós hangulatát elevenítette fel, mely nagy sikert aratott a lakosok körében.
Ezt a hagyományt ebben az évben is szeretnénk folytatni és a századfordulós
standot berendezni. A tavalyi szolgáltatások mellett idén a hivatal osztályai
meghatározott fogadási rendben ügyféltájékoztatót tartanak, melynek
keretében az érdeklõdõk felvilágosítást, nyomtatványokat is kérhetnek egyes
ügyekkel kapcsolatban. A Város napi rendezvény alkalmából
nyereményjátékot hirdetünk. Aki az alábbi kérdésre tudja a helyes választ,
értékes ajándékot nyerhet. 

Kérdés: Hol állt 1873-ig a Városháza?
Leadási helyszín és határidõ: 
A helyes válaszokat (a megfejtõ nevével, címével, telefonszámával) a

Város Napja idején, április 27-28-án 10 órától 18 óráig kell bedobni a Pol-
gármesteri Hivatal standjánál elhelyezett urnába.

Nyereménysorsolás: A helyes válaszadók között 10 db értékes
nyereménycsomagot sorsolunk ki, melyek átadására – postai értesítést
követõen – a Polgármesteri Hivatalban kerül sor.

NNyyeerreemméénnyyjjááttéékk 
„Városháza eegykor éés mma”

A Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata (8800 Nagy-
kanizsa, Erzsébet tér 7) és a Nagykanizsa Megyei Jogú Város Kórháza (8800
Nagykanizsa, Szekeres J. u. 2-8) közös pályázatot hirdet 

a NAGYKANIZSAI KÓRHÁZ ELNEVEZÉSÉRE.
A pályázat tartalma: 
Olyan személy életútjának, munkásságának hiteles ismertetése, aki kima-

gaslóan sokat tett a kórház fejlõdése érdekében. Méltó és megérdemelt vise-
lõje lenne a Nagykanizsai Kórház nevéhez.

A pályázat elbírálása: 
A benyújtott pályázatokat az erre kijelölt Bizottság végzi. Benyújtási ha-

táridõ: 2007. április 30. Díjazás: A nyertes pályázót bruttó 50.000 Ft-ban ho-
noráljuk.

A pályázat benyújtása: 
A pályázatokat „Névadó Pályázati Felhívás” jeligével ellátva, hiteles  do-

kumentumok másolataival, mellékletekkel felszerelve, postai úton kérjük be-
küldeni az alábbi címre: 

Dr. Kovács József fõigazgató
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Kórháza. 
8800 Nagykanizsa, Szekeres J. u. 2-8. 

KKóórrhháázz eellnneevveezzééss

A Nagykanizsa Corvin u. 3. szám alatti 823/6. hrsz-ú ingatlant
érintõ építési ügyben keletkezett 6/1117/2007. számú helyszíni szemle értesí-
tõ 2007. április 26-tól a Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hi-
vatalának hivatalos hirdetõtábláján megtekinthetõ.

ÉÉppííttééssüüggyyii hheellyysszzíínnii sszzeemmllee

2007. április 17-22. között végzik Zala megyében a rókák veszettség ellen történõ orális immunizálását. A rókák veszettség elleni immunizálásáról
szóló 13/2002. (I. 30.) FVM rendelet 4. § (1) bekezdése alapján kör/jegyzõség területén 2007. április 17-tõl május 08-ig ebzárlatot, legeltetési tilalmat, vala-
mint egyéb intézkedéseket rendelek el, mely a www.nagykanizsa.hu honlapon megtalálható. Egyben az 2005. évi CLXXVI. törvény az Állategészségügyrõl 43.
§. (1) bekezdés alapján a fenti idõszakban kötelesek gondoskodni a kóbor ebek befogásáról.

Dr. Tóth Géza, Kerületi hatósági fõállatorvos

FFeellhhíívvááss

Tavaly a Polgármesteri Hivatal standja a Városháza egykori,
századfordulós hangulatát elevenítette fel, mely nagy sikert aratott a lakosok
körében. A tavalyi szolgáltatások mellett idén a hivatal osztályvezetõi az
alábbi fogadási rendben ügyféltájékoztatót tartanak, melynek keretében az
érdeklõdõk felvilágosítást, nyomtatványokat is kérhetnek egyes ügyekkel
kapcsolatban.

Osztályvezetõinket mindkét nap az alábbi idõpontokban kérdezhetik:
Óra Osztály
10-11 Okmányiroda, Adóügyi Osztály
11-12 Szociális Osztály, Gyámhivatal
13-14 Polgármester, alpolgármester, jegyzõ, 
14-15 Közterület Felügyelet, Közigazgatási Osztály 
15-16 Építéshatósági Osztály, Fõépítész Iroda 
16-17 Pályázat Iroda, Városfejlesztési Osztály 
17-18 Mûvelõdési Osztály, Titkárság 

Dr. Kelemen Marcell

ÜÜggyyffééllttáájjéékkoozzttaattóó

Értesítjük Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a Polgármesteri Hivatalban az
ügyfélfogadás – a munkarend változások miatt – április 30-án (hétfõn) elmarad.
Megértésüket köszönjük!

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivata

AAzz üüggyyffééllffooggaaddááss eellmmaarraadd!!

17.qxd  2007.04.25.  12:56  Page 11



Az Arasinda együttes 1998-ban alakult Budapesten. Alapító tagjai
Nyitrai Péter és Hannah Berger. A kezdeti években a török népzene
egyik kötöttebb zenei ágával foglalkoztak, ezzel egyidõben törökor-
szági utazásaik során ismerkedtek meg azzal a zenei világgal, amely-
bõl a mostani Arasinda együttes zenéi és feldolgozásai táplálkoznak.
Népzenei feldolgozásaikban törekednek megõrizni a népdalok au-
tentikus megszólalásmódját, számaik alapját a tradíció
képezi, amely a zenekar tagjaira egyénenkéntjellemzõ improvizációs stílussalegészül ki.

Arasinda Együttes

szombat 17.00 óra

A M.É.Z. 1988-ban alakult, hogy tradicionális skót és ír zenét
játsszon, mely még ismeretlen volt akkoriban Magyarországon. Né-
hány év folyamatos munkájával országos hírnévre tett szert, ebben
az is szerepet játszott, hogy 1993-ban a Jethro Tull elõzenekara lehe-
tett annak budapesti koncertjén. Az elsõ lemez 1995-ben jelent meg
hét év anyagának válogatásából, melyet a címe is jelez: BEST OF
M.É.Z. Ezt követte 1996-ban egy újabb, SOYEZ MYSTERIEUSES
címmel, s errõl több szám megjelent egy angol nyelvoktató könyv
mellékleteként kazettán. Egyre inkább távolodva a tradicionális
hangzástól kialakult a M.É.Z. sajátos stílusa, melyben az együttes
szívesen nyúl más muzsikákhoz, hogy tovább színesítse a skót és ír
zenét úgy, hogy az igényesség mellett szórakoztató is maradjon.
Újabb kísérlet 1998-ban HOBO, a magyar blues kiválósága közre-
mûködésével készült magyar nyelvû lemez, A DUBLINI ÚTON. Ezt
követte a 2000-ben megjelent THE FAIRIES címû album, mely ta-
lán a legmûvészibb az eddigiek közül. Ez utóbbi lemezbemutató tur-
néjának legrangosabb állomása volt a Pesti Vigadóban megrendezett
koncert-show, ami videón is megjelent 2001-ben. Lemezkiadójuk
ötlete folytán, ugyancsak 2001-ben, neves magyar elõadók és zene-
szerzõk közremûködésével készült el a LEMÉZLOVASOK címû
remix-lemez. 

A zenekar eddigi 15 éves fennállása alatt több tagcserét is meg-
élt, ezzel hangzásvilága is változott, elõnyére. Az állandóságot
Kuklis Henrik alapító-énekes karakteres elõadásmódja képviseli. 

2003. októberében megjelent a M.É.Z. elsõ koncertlemeze,
Tûztánc címmel, amelyen a tradiciónális ír-skót tánczenék sajá-
tos átdolgozásai mellett saját kompozíciók is találhatók. A kon-
certfelvételt kiegészíti öt saját szerzemény stúdiófelvétele. A
Tûztánc CD (a M.É.Z. fennállásának 15. évét ünnepelve), hû-

en tükrözi azt a zenei szabadságot, ami kapocsként szolgálhat a kü-
lönbözõ zenei kultúrák között.  

M.É.Z. Együttes

szombat 18.10

Április 27-28.

Légy ott a téren!
Nagykanizsa Város Napja Nagykanizsa Város Napja

Fõtámogatók: Támogatók: Médiatámogatók:

Autó Kanizsa Kft.
Mecsek Füszért ZRt.

Ryno Kft.

Fõtámogatók:

Támogatók:

Médiatámogatók:

Autó Kanizsa
Kft.

Mecsek
Füszért ZRt.

Ryno Kft.

Minden dalhoz fûzõdik egy emlék, minden emlékhez tartozik egy

dal... Az Oldies indulásának pillanatától azonos hullámhosszon van a

két „zenerégész” Szabó Gábor és Gulyás Attila. Zenei csemegéket és

a dalokhoz tartozó információkat kínálnak, de a felvételek korához

tartozó történelmi eseményeket is felvillantják. Mûsorukban teljesíte-

nek kívánságokat is, és ebben az sem akadályozza õket, ha a hallgató

csak dúdolni tudja a kért dalt, azaz címét, elõadóját nem ismeri. Ked-

velt része mûsoruknak a „Mi volt akkor?” rovat. Ebben a hallgatók

neves dátumaihoz (születésnap, házasságkötés) köthetõ „aznapi” dalo-

kat és eseményeket mutatnak be.

Oldies Party 

péntek 22.00 óra

Nagykanizsa Város Napja
2007. április 27-28.
Térkép jelmagyarázatokkal

Étkezés, büfék,
bárok

Gyermeksátor 
és játszóház

Szabadtéri
ügyességi játékok

Polgármesteri
Hivatal 
Ügyfélszolgálat
Szponzori stand

Kézmûves 
vásár

Civilek, egyesületek
standjai

Orvosi 
ügyelet

Néder Norbi 
csodakörhintája

Színpad

W
C

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

fiatal 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 körében. 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

Légy ott a téren!
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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.

VÁSÁRTÉR
10.00-18.00 kézmûves vásár és vásári finomságok

PARK
10.00-18.00 II. Fõtéri kóstoló
10.00-14.00 Iskolák századfordulós bemutatója, hangulatképek
10.00-17.00 Régmúlt idõk játékai
Ugróiskola, kukoricacsutkával építés, célbadobás, karikahajtás, gólyalábazás.
10.00-18.00 Utcazsonglõrök bemutatója

FÕ ÚT
16.20 Huszárbemutató
16.30-17.10 Ünnepélyes zászlófelvonás
(a menetet huszárok, gólyalábasok, néptáncosok, zászlóforgatók, 
dobosok kísérik az Erzsébet tértõl a Deák térig)
17.10-17.30 Zászlóforgatás és dobpergetés, a Pavane Csoporttal
17.30-18.00 Gólyalábas verseny

NAGYSZÍNPAD
10.00-10.15 Városnapok nyitogató
A Kiskanizsai Általános Iskola diákjaival (kisbíró, rigmusok, néptánc) 
Marton István polgármesteri köszöntõje
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
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 nevetéstõl 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
Ingyenes mozi a volt moziban
Rajzfilmvetítés: 13.00-13.45 Sebaj Tóbiás, 14.00-14.45 Dr. Bubó,
15.00-15.30 Mézga család. Nagyjátékfilm vetítés: 
16.00-17.30 Konyec - Az utolsó csekk a pohárban (100 perc)
19.00 Ünnepi Közgyûlés

KIEGÉSZÍTÕ PROGRAMOK

10.00-18.00 Polgármesteri Hivatal ügyféltájékoztató
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 Vasemberház Dióssy termében. Élettér Állat- és 
Természetvédelmi Egyesület információs sátra, Waldorf játszóház, 
és még sokan mások.

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

VÁSÁRTÉR
10.00-18.00 kézmûves vásár és vásári finomságok

PARK
10.00-18.00 II. Fõtéri kóstoló
10.00-17.00 Régmúlt idõk játékai
Ugróiskola, kukoricacsutkával építés, célbadobás, karikahajtás, 
gólyalábazás.
10.00-18.00 Utcazsonglõrök bemutatója

FÕ ÚT
16.00-16.40 Tûz van babám! – tûzoltó bemutató
16.50-17.20 A kanizsai határõrigazgatóság kutyás
bemutatója

NAGYSZÍNPAD
09.30-10.00 Fehér Kígyó koncert
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 Fergeteges utcabál a Flört Band-del

MEDGYASZAY HÁZ
Ingyenes mozi a volt moziban
Rajzfilmvetítés: 10.00-10.45 Kisvakond 11.00-11.45 Kockásfülõ nyúl,
12.00-12.45 Futrinka utca, 13.00-13.45 Magyar népmesék, 14.00-15.30
Macskafogó
Nagyjátékfilm vetítés: 15.45-17.45 Szabadság, szerelem (120 perc)
19.30 Musical-est (Belépõdíj 1000 Ft a Cantare’97 Alapítvány javára)

KIEGÉSZÍTÕ PROGRAMOK

10.00-18.00 Polgármesteri Hivatal ügyféltájékoztató
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 27 órás foci eredményhirdetése – Batthyány gimnázium focipálya
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 Vasemberház Dióssy termében,
Élettér Állat- és Természetvédelmi Egyesület információs sátra,
Waldorf játszóház és még sokan mások.

A mûsorváltozás jogát fenntartjuk!

Légy ott a téren!
Nagykanizsa Város Napja Nagykanizsa Város Napja

A 2000-ben baráti társaságból alakult Tüttõ János Nótaklub tagjai

nem gyõzik a meghívásokat teljesíteni. Nemcsak városunkban, ha-

nem a megyehatáron túl is ismerik a nevüket. Szeressétek a nótákat,

bennük van a magyar ember lelke – hirdetik fellépéseikkel. A dal, a

nóta igazi baráti közösséget kovácsolt a nótaklub tagjaiból.

Tüttõ János nótakör

szombat 14.10 óra

Hosszú évek óta elbûvöli a közönséget az óvodások Ficánkoló cí-

mû zenés, mesés játéka. A szervezõ Vackor Óvoda mellett a Város

Napján április 27-én 10 órakor a Medgyaszay Házban fellép a Szi-

várvány Központ csoportja, a Rózsa úti és a Hevesi Óvoda mintegy

130 óvodása. A meseelõadást a nagycsoportos óvodások játsszák

óvodásoknak, és a szereplõ kisgyermekek szüleinek.

Ficánkoló

péntek 10.00 óra

A város szinte valamennyi rendezvényén jelen vannak a Kanizsa

Lovas Klub hagyományõrzõ császár huszárai. A pompás lovak és a

délceg huszárok a felnõttek és a gyerekek figyelmét egyaránt felkeltik. 

Huszárbemutató

péntek 16.20 óra

Légy ott a téren!

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

szombat 20.00 óra

Fõtámogatók:

Támogatók:

Médiatámogatók:

Autó Kanizsa
Kft.

Mecsek
Füszért ZRt.

Ryno Kft.

Fõtámogatók:

Támogatók:

Médiatámogatók:

Autó Kanizsa
Kft.

Mecsek
Füszért ZRt.

Ryno Kft.
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