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Krániczné Feifarek Hajnalka két kisfiának örülhetett április 27-én. Város napi babáinak Kránicz János-
nak 2650 g 09.55 órakor és Kránicz Kristófnak 2550 g 10.00 órakor adott életet. A család örömében a kani-
zsai polgárok mellett, Marton István polgármester és Cseresnyés Péter alpolgármester is osztozott.

Elismerések
Nagykanizsa Megyei Jogú

Város Díszpolgára kitüntetõ
címet, a vele járó díszoklevéllel,
kisplasztikával és arany pecsét-
gyûrûvel, valamint nettó 200.000
Ft pénzjutalommal kapta Harkány
László nyugalmazott középiskolai
tanár és Takács János nyugalma-
zott közgazdász.
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A napokban ismét ülésezett a
Nagykanizsai Kistérség Többcélú
Társulása Tanácsa (NKTT). A tár-
sulás elnöke, Marton István polgár-
mester cirka két órás tanácskozás
után kénytelen volt berekeszteni az
ülést, ugyanis az az elõírt létszám
hiányában határozatképtelenné vált. 

Nem ez az elsõ eset egyébként,
amikor a polgármesterek, illetve
delegáltjaik szabotálták a kistér-
ségi tanácsülést. Úgy tûnik, akad-
nak, akik nem tudják, vagy nem
akarják komolyan venni a válasz-
tópolgárok által rájuk testált fel-
adatot, s renegát magatartásukkal
gátat vetnek az érdemi munká-
nak, megnehezítve ezzel a lelkiis-
meretes polgármesterek, s ezáltal
a kistérségi társulás munkáját. 

Az ülés kezdetén dr. Nemes
Zoltán, Zala megye rendõrfõkapi-
tánya és dr. Molnár József, nagy-
kanizsai rendõrkapitány adott tá-
jékoztatást a térség közbiztonsá-
gáról, közlekedésbiztonságáról és
bûnügyi helyzetérõl. Dr. Molnár
József elmondta, továbbra is na-
gyon veszélyes a hetes fõútvonal.
A balesetek többsége a gyorshaj-
tásból, az elõzés szabályainak
megsértésébõl fakad. Tizenhat
százalékos az ittas vezetésbõl
származó balesetek aránya. Mint
mondta, a térségben zajló autópá-
lya-építés is növeli a közlekedés-
biztonsági kockázatokat, fõleg a
teherautók sárfelhordása miatt. 

A tanácsülésen a legnagyobb vi-
tát a Nagykanizsa és Környéke
Foglalkoztatási, Szociális és Köz-
mûvelõdési Kht. átalakításával
kapcsolatos koncepció váltotta ki.
A fél éve húzódó üggyel kapcsolat-
ban Marton István elnök megje-
gyezte, már korábban is felvetõ-
dött, hogy a Kht. finanszírozási
gondokkal küszködõ Családsegítõ
és Gyermekjóléti Szolgálatát integ-
rálják a Családsegítõ Központ és
Gyermekjóléti Szolgálatba, azon-
ban erre a város korábbi vezetése
valamiért nem volt hajlandó. Mar-
ton István arról tájékoztatta a pol-
gármestereket, hogy a társulás el-
nöksége támogatja az átszervezés
ezen módját, azaz a Központ át-
venné a Családsegítõ és Gyermek-
jóléti Szolgálatot. Felvetõdött az is,
hogy intézményként, részben önál-
lóan gazdálkodó költségvetési
szervként mûködne tovább.

Elõzetesen egyébként a társulás
polgármesterei írásban úgy nyilat-
koztak, hogy támogatják a szolgá-
lat beolvasztását a nagykanizsai
Családsegítõ Központ és Gyer-
mekjóléti Szolgálatba, az ülésen
mégis elutasították ezt a javaslatot. 

Végül hosszas vita után inkább
úgy határoztak, hogy a szolgálat
a társulás munkaszervezetének
egységeként mûködjön tovább. 

Ezt követõen vált határozatkép-
telenné a tanácsülés, amikor töb-
ben felálltak és elmentek. Marton
István elnök-polgármester ekkor
kénytelen volt berekeszteni az
ülést, így elmaradt számos fontos
napirendi pont tárgyalása.

H.A.

Márciusi megalakulása után
Nagykanizsán, a Bogdán János
Cigány Kisebbségi Közösségi
Házban tartotta elsõ kihelyezett
testületi ülését a Zala Megyei Ci-
gány Kisebbségi Önkormányzat.
A kilencfõs testület tagjai
Zalaszentgrót, Lenti, Nagykani-
zsa, Újudvar, Csörnyefölde,
Garabonc, Bocska és Becsehely
településekrõl érkeztek. Az elnö-
ki beszámolót követõen a tagok
elfogadták a Zala Megyei Cigány
Kisebbségi Önkormányzat Szer-
vezeti és Mûködési Szabályzatát,
illetve a 2007. évi költségvetését,
mely 480 ezer forint mûködési
költséget tartalmaz az idei évre.
A Zala Megyei Önkormányzat
2007. évi költségvetésnek módo-
sítására elõterjesztett rendelet-ter-
vezetet nem tudták elfogadni, te-
kintettel arra, hogy a megyei kö-
zépszint nem jelenik meg a me-
gyei önkormányzat költségvetés
módosításának elõirányzatában.
A testületi ülés során bírósági ül-
nök választására is sor került. Az
idõ rövidsége miatt az egyetlen
jelöltet, a zalaegerszegi Oláh Er-
nõt delegálták bírósági ülnöknek.
A megyei önkormányzattal való
együttmûködési megállapodás

megkötését megszavazták azzal a
feltétellel, hogy a következõ me-
gyei közgyûlésen az önkormány-
zat újratárgyalja az együttmûkö-
dési megállapodást. 

B.E.

– Fél éves feltáró munka után
most már hozzá lehet kezdeni az
igazi munkához – mondta Bene
Csaba frakcióvezetõvel közösen
tartott sajtótájékoztatóján Cseres-
nyés Péter alpolgármester, a Fi-
desz-KDNP helyi szervezetének
elnöke. A sajtótájékoztató apro-
pója az volt, hogy megjelent a Fi-
desz-MPP pártszövetség nagyka-
nizsai városfejlesztési célkitûzé-
seit bemutató, Nagykanizsa hol-
nap címet viselõ kiadvány.

Bene Csaba azt mondta, az el-
múlt hónapokban számba vették
az elõzõ ciklusban elért eredmé-
nyeket, s arra jutottak, hogy elõ-
deik súlyos adósságokat hagytak
a mostani közgyûlésre, az akkori
városvezetõk egy lapra tettek fel
mindent.

– Választást akartak nyerni, s
ennek érdekében semmi sem szá-
mított, így a jövõ felélése sem,
csak a kirakatpolitizálás volt fon-
tos – mondta. – Emellett ponto-
san úgy tettek, mint a kormány,
dicsérték magukat, de érdemi tel-
jesítmények nem voltak a szóla-
mok mögött.

Bene Csaba kijelentette, az el-
múlt fél év tehát a kármentésrõl
szólt, most pedig kezdõdhet az
érdemi munka, ennek a program-

nak az összefoglalója jelent meg
a napokban. A kiadvány egy
negyvennyolc pontos programot
tartalmaz, többek között a lakható
környezet, a munkahelyteremtés,
a város fõterének megújítása, el-
kerülõ utak építése, valamint a
turizmusfejlesztés szerepel az el-
sõdleges célok között.

Cseresnyés Péter a frakcióve-
zetõ által elmondottakhoz hozzá-
tette: az elõbbre lépést viszont
mindenképpen nehezítik az ön-
kormányzatokat sújtó kormány-
zati intézkedések. Ennek a követ-
kezménye többek közt, hogy
mintegy ötszázmillió forinttal ke-
vesebb forrás jut a fejlesztésekre. 

H.A.

A közgyûlés megkezdése elõtt
a Város napi kitüntetésekkel kap-
csolatban Böröcz Zoltán MSZP-s,
a Város Napja rendezésérõl Röst
János SZDSZ-es önkormányzati
képviselõ tartott sajtótájékoztatót.
Rövid híradás jelent meg arról –
kezdte Böröcz Zoltán – hogy az
MSZP és az SZDSZ nem vett részt
azon a zárt ülésen, amelyen a Vá-
ros Napján átadandó kitüntetések
odaítélése történt. A hír igaz,
csak a valóság kiegészítésre szo-
rul – hangsúlyozta. – A kitünteté-
sek odaítélése elõtt egy hónappal
megkereste Cseresnyés Péter al-
polgármestert, hogy az MSZP ne-
vében javasolja, a kitüntetések
odaítélésénél törekedjenek a száz
százalékos támogatottságra, mert
ezzel biztosíthatnák a kitüntetet-
tek teljes körû emberi, erkölcsi
elismerését. Az alpolgármester-
nek azt is elmondta, mindössze
két személy kitüntetésére tesznek
javaslatot a mintegy tizenöt lehe-
tõségbõl, és kérte a két jelölt tá-
mogatását azzal, hogy természe-
tesen mindannyian igennel sza-
vaznak a többség által támogatott
jelöltekre. Cseresnyés Péter kor-
rektnek minõsítette a javaslatukat
és megjegyezte, meg kell beszél-
nie a Fidesz önkormányzati frak-
ciójával is. Az ülés elõtt azonban
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kérdésére azt a tájékoztatást kap-
ta, hogy a Fidesz egyik MSZP-s
javaslatot sem fogadja el, kizáró-
lag az általa támogatottakra fog
igennel szavazni. Ekkor az MSZP
és az SZDSZ elhagyta az üléster-
met, hiszen semmilyen esély nem
volt a javaslataik méltányolásá-
ra. Így a 2007. évi Város napi ki-
tüntetéseket csak a Fidesz és még
két önkormányzati képviselõ sza-
vazta meg. Ez a történet sajnála-
tos és egyszersmind tanulságos
is, különösen azért, mert a kitün-
tetettek egyébként kiváló embe-
rek, vagy közösségek, akikre szí-
vesen szavaztak volna, és akiknek
a szocialisták nevében ez úton is
gratulálnak.

Röst János SZDSZ-es önkor-
mányzati képviselõ Marton Ist-
ván polgármester újabb polgár-
mesteri önkényérõl és a lopakodó
Fidesz Baráti Körrõl szólt. A Vá-
ros napi rendezvényeket koráb-
ban a Régi Jó Egyesület szervezte
pályázat keretén belül, mindenki
megelégedésére – mondta. Nem-
rég látott napvilágot Marton Ist-
ván bejelentése, hogy nem kíván
szerzõdést kötni az egyesülettel,
hiszen õ nem szereti Ferencz Jó-
zsefet. Felháborítónak tartja,
hogy személyes sértettség döntse
el azt, hogy Kanizsán kik dolgoz-
hatnak. Nem teheti meg, hogy
ilyen módon kirekeszt embereket,
és õ dönti el, kivel köt és kivel
nem szerzõdéseket. Marton Ist-
ván feketelistájáról újabb sze-
mély neve került a közvélemény
elé. Arra kéri a polgármestert,
hozza nyilvánosságra a fekete lis-
táját, és azok nevét, akik óvodás
kora óta megsértették, továbbá
kinél várható hasonló eljárás,
hogy mindenki fel tudjon rá ké-
szülni. A pályázatkiírását alibi-
ként követték el az illetékesek, és
három vállalkozást hívtak be.
Egy budapestit, egy zalaegersze-
git és egy mosonmagyaróvárit. A
három közül egy nem adott aján-
latot, egy értékelhetetlen volt és a
budapesti Event & More Produk-
ciós Iroda Kft. nyert, ahol az a
Körömi Anna tulajdonostárs, aki
a Fidesz listáján szerepelt az
Euróipai Parlement választáson
és a 2006. évi választáson a Fi-
desz kampányközpontjában dol-
gozott. Így már érthetõ a döntés
és ez nem más, mint alibi pályá-
zat és a Fidesz Baráti Kör lopa-
kodó gazdasági terjeszkedése.
Marton István azt ígérte, hogy a
kanizsai vállalkozásokat támogat-

ja, ez által is bebizonyosodott,
hogy nem mondott igazat, és to-
vábbra is a baráti körök számíta-
nak nála. 

B.E.

A miniszteri rendelet értelmé-
ben végrehajtott kórházi struktu-
rális átalakításhoz kapcsolódó ki-
lencvenhárom fõs létszámleépítés
okán kiadott közgyûlési közle-
ményt ismertetett városnapi sajtó-
tájékoztatóján Marton István pol-
gármester és dr. Kovács József, a
kórház fõigazgatója.

– A kormány létszámleépítésre
kényszerítette Nagykanizsa kór-
házát – mondta Marton István
polgármester. – A közgyûlés nem
ért egyet a kórház aktív ágyainak
jelentõs mértékû csökkentésével,
a megnövekedett ellátási terület
és az ellátás színvonalának eme-
lése a kórház fejlesztését, nem pe-
dig a leépítését igényelné.
Ugyanis kórházunknak súlyponti
kórházként emelt szintû ellátást
kell nyújtania. Az új finanszírozá-
si szerzõdések azonban rontják a
területünkön élõk életesélyeit,
gyógyulási, egészség-megõrzési
lehetõségeit. A miniszteri döntés
értelmében a kórházban lévõ ak-
tív ágyak számát csaknem har-
minc százalékkal, százötvenhat
ággyal csökkentették. A krónikus
ágyak számának minimális növe-
kedése érdemben nem befolyásol-
ja a betegellátást. Molnár Lajos
döntése miatt a kórház ellátási te-
rületén mintegy ötezer beteg ellá-
tását nem tudjuk biztosítani!
Ezeknek a betegeknek az ellátását
már nem finanszírozza az Orszá-
gos Egészségbiztosítási Pénztár.
A kormány által lecsökkentett
struktúra nem teszi lehetõvé a
körzetünkhöz tartozó valamennyi
beteg ellátását – ez a szomorú
helyzet! Ugyanakkor meghatáro-
zott kapacitásokra március har-
mincegyedikéig meg kellett kötni
a finanszírozási szerzõdéseket,
ebbõl következik, hogy a város
kórházában a jelenlegi munka-
vállalói létszám sürgõs felülvizs-
gálatára volt szükség. Mivel a
minisztériumi határozat három-
százhatvan aktív és száznegyven-
kettõ krónikus ágyat hagyott meg,
ezért meg kellett határozni az új
struktúrához tartozó létszámot. A
miniszteri rendelet alapján több
mint kétszáz fõs leépítésre lenne

szükség, azonban komoly terve-
zõi-szervezõi munka eredménye-
képpen sikerül megmenteni vala-
mivel több, mint száz ember mun-
kahelyét – mondta a város elsõ
embere. 

Marton István azt is kijelentet-
te, hogy a város közgyûlésének
döntõ többsége szolidáris a kór-
ház dolgozóival és betegeivel, va-
lamint hogy az elbocsátásokért és
az ellátás színvonalának csökken-
téséért minden felelõsség dr.
Molnár Lajost, dr. Horváth Ág-
nest és Gyurcsány Ferencet, to-
vábbá a kórházbezárásokat, leépí-
téseket „kierõszakoló” MSZP-
SZDSZ-kormányt terheli.

Dr. Kovács József, a kórház fõ-
igazgatója mindehhez hozzátette,
olyan mennyiségû forgalom-ki-
esést okoz a miniszteri rendelet,
hogy a kilencvenhárom fõ elbo-
csátását nem tudják elkerülni. E
létszám kétharmada adminisztra-
tív területen dolgozik, míg egy-
harmaduk valódi egészségügyi
dolgozó, többségük ápoló. A fõ-
igazgató kérdésünkre elmondta:
az OEP által nem finanszírozott
ötezer beteget az újonnan beveze-
tendõ szolgáltatások, így például
az egy napos sebészet, vagy a kú-
ra-szerû ellátás keretében tudják
majd gyógyítani.   

H.A.

A Thúry György Múzeum
„Múzeumi Esték” címû rendez-
vénysorozata keretében, a Mûem-
léki Világnap alkalmából Deák-
Varga Dénes városi fõépítész tar-
tott elõadást Beszélgetés Nagyka-
nizsa mûemlékeirõl címmel.
Deák-Varga Dénes elmondta, ké-
szített egy felmérést a város mû-
emlékeirõl, s ebbõl többek között
kiderült, hogy a megyei jogú vá-
rosok közül Nagykanizsa a maga
huszonhét jelentõs mûemlékével
átlagos településnek mondható. 

H.A.

Nagykanizsa Megyei Jogú Vá-
ros Címere elismerést, a vele járó
emlékplakettet és oklevelet kapta
DeCleva Pál és néhai Jókuthy Bé-
la, a József fõherceg laktanya
egykori parancsnoka, valamint
Kalmár Béla nyugalmazott állat-
orvos.

Nagykanizsa Megyei Jogú Vá-
rosért kitüntetõ címet, díszokle-
velet, kisplasztikát és nettó
150.000 pénzjutalmat adomá-
nyoztak Erdõs Géza fõesperes-
nek. 

Nagykanizsa Megyei Jogú Vá-
ros Kisebbségeiért Deme Dávid
evangélikus lelkésznek adtak át
díszoklevelet, kisplasztikát, vala-
mint nettó 100 000 Ft pénzjutal-
mat.

Paizs Ferenc Díjat díszoklevél-
lel és kisplasztikával, valamint
nettó 100.000 Ft pénzjutalommal
kapott Karádi János anyakönyv-
vezetõ 

Nagykanizsa Biztonságáért ju-
talmazták a Nagykanizsai Határ-
õrséget díszoklevéllel és plaket-
tel, valamint nettó 100.000 Ft tá-
mogatással. 

Nagykanizsa Oktatásáért elis-
merõ címet, díszoklevelet és kis-
plasztikát, valamint nettó 100 000
Ft pénzjutalmat kapott Boros An-
tal nyugalmazott tanár és Ser-
fõzõné Horsetzky Márta nyugal-
mazott tanárnõ.

Nagykanizsa Kultúrájáért cí-
met, díszoklevéllel és kisplaszti-
kával, valamint nettó 100 000 Ft
pénzjutalommal kapta Fentõs Fe-
renc nyugalmazott zeneiskolai
igazgató és Schmidt István.

Nagykanizsa Sportjáért
elsimerõ címet adományoztak
díszoklevéllel és kisplasztikával
néhai Hári Lászlónak, Nagykani-
zsa Megyei Jogú Város Polgár-
mesteri Hivatala Sport Irodája
vezetõjének, posztumusz. Ugyan-
ezt, plusz nettó 100.000  Ft pénz-
jutalmat kapott Tihanyi István
nyugalmazott osztályvezetõ, új-
ságíró. 

Szekeres József-Díj-ban, dísz-
oklevéllel és kisplasztikával, va-
lamint nettó 100.000 Ft pénzjuta-
lomban részesült Prof. dr. Bátorfi
József és Simánné Mile Éva.

Nagykanizsa Környezetkultú-
rájáért elismerõ címet, díszokle-
véllel és kisplasztikával, valamint
nettó 100.000 Ft pénzjutalommal
kapott Csetõ Árpád.

KKiittüünntteettéésseekk

KKóórrhháázz::
FFáájjddaallmmaass lleeééppííttééss

MMûûeemmlléékklleellttáárr::
AAzz oorrsszzáággooss 
rraannggssoorr kköözzeeppéénn

Meghívó
A HONSZ Nagykanizsai

szervezete 2007. május 11-én
11.00 órakor tartja a Vasember-
ház nagytermében az éves
beszámoló taggyûlését. Az
összejövetelre midnen érdek-
lõdõt szeretettel várnak.
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A képviselõ-testület soros ülé-
sén esküt tettek a kiskanizsai
részönkormányzat képviselõi,
Böjti Istvánné, Cser István Ottó,
Dolmányos Erzsébet, Horváth
Jánosné és Valusek László. Kálc-
sics László betegsége miatt nem
tudott megjelenni, így õ a késõb-
biekben teszi le a képviselõi es-
küt. A nyolctagú testületnek auto-
matikusan tagja lett a városrész
két képviselõje, Polai József és
Tóth Nándor is, elnöknek az
utóbbit választották. A képviselõk
döntöttek a július elsejétõl esedé-

kes lakbéremelés mértékérõl is. A
Pénzügyi Bizottság javaslatát
Tóth László (MSZP) elnök távol-
létében Karádi Ferenc (Fidesz-
KDNP), a bizottság tagja ismer-
tette, e szerint a grémium az elõ-
terjesztésben szereplõ tíz százalé-
kos díjemelés helyett tizenöt szá-
zalékot javasolt. Cserti Tibor
(Városvédõk) úgy vélekedett, a
lakbér-emeléssel együtt dönteni
kell a lakbér-támogatási rendszer-
rõl is. Azt is hangsúlyozta, hogy
ha az önkormányzat az évek fo-
lyamán nem emeli fokozatosan a

lakbéreket, akkor egyre mélyeb-
ben kell a város kasszájába nyúl-
ni, azaz a többletköltséget az ön-
kormányzatnak kell vállalnia. 

Marton István polgármester a
lakbér-támogatással kapcsolatban
hangsúlyozta, fontos, hogy ne a
lakást, hanem a lakót támogassák. 

Lenkeiné Sándor Mária, a La-
kásbérlõk Egyesülete elnöke hoz-
zászólásában leszögezte, hogy az
önkormányzat a mai napig adós
egy komplex lakáskoncepció el-
készítésével, s maximum tíz szá-
zalékos díjemelést tart elfogadha-
tónak. 

Bicsák Miklós (MSZP) azt
mondta, egyetért Sándor Máriá-
val, s arra emlékeztetett, tavaly
még pont az ellenzékben lévõ Fi-
desz képviselõi tiltakoztak a ma-
gasabb arányú díjemelés ellen. 

Dr. Csákai Iván (Fidesz-
KDNP) megjegyezte, hogy ko-
rábban az õ javaslatára döntött
úgy a testület, hogy öt éven ke-
resztül évi húsz százalékkal eme-
lik a lakbérek mértékét, s ezáltal
finanszírozhatóvá vált volna az
önkormányzat felmerülõ többlet-
költsége. A közgyûlés azonban
2004-ben megváltoztatta a rende-
letet. A képviselõ hangsúlyozta,
ugyan most tíz százalékos eme-
lést szavazott meg, de elfogadha-
tó lenne számára a tizenöt száza-
lékos is, ugyanis jövõre várható-
an nem emelkedik az alap bérleti
díj. Azt is fontosnak tartja, hogy
olyan támogatási rendszert dol-
gozzanak ki, amely a valóban rá-
szorulókat támogatja, ugyanis ma
több, nagyon jó vagyoni helyzet-
ben élõ ember él önkormányzati
bérlakásban. 

Marton István polgármester
szintén a tizenöt százalékos díj-
emelést támogatta, végül ezt is
fogadta el a testület. Így július el-
sejétõl tizenöt százalékkal nõnek
a lakbérek. 

Döntött a közgyûlés a költség-
alapú lakbérekhez kapcsolódó
lakbér-támogatási rendelet elfo-
gadásáról is.

Ezt követõen a városatyák el-
fogadták a Nagykanizsa MJV Hi-

vatásos Önkormányzati Tûzoltó-
ságának múlt évi tevékenységérõl
szóló tájékoztatót, valamint dön-
töttek újabb eszközök beszerzését
célzó pályázat támogatásáról is,
amelyhez az önkormányzat bizto-
sítja az igényelt húsz százalékos
önrészt. Bogár Ferenc (MSZDP)
méltatta a lánglovagok magas
színvonalon végzett munkáját.

Tizedik napirendi pontként ke-
rült a testület elé a kórház opera-
tív programja és intézkedési terve,
amelynek kapcsán dr. Csákai Iván
elmondta, hogy a Molnár-féle
kórház-átalakítás során a nagyka-
nizsai kórház részlegei közül a se-
bészet került a legnehezebb hely-
zetbe, ugyanis a szeptikus, vála-
dékozó sebû betegek elkülönítése
nem megoldott a jelenlegi, új ágy-
számok szabta keretek közt.

A minél hatékonyabb mûködés
és a mûködési bevételek maximá-
lása érdekében új ellátási formá-
kat vezetnek be a kórházban, úgy,
mint az egynapos sebészet, a kú-
raszerû ellátás, s új osztályként
jelenik meg majd a sürgõsségi
betegellátás. Az anyagban az is
szerepel, hogy a kórházreform és
az ágyszám-leépítés miatt nyolc-
vanhat fõ munkája válik felesle-
gessé. 

Végül a képviselõk elfogadták
a kórház operatív programját. 

A közgyûlés tagjai a további-
akban megtárgyalták a felújítás,
illetve bõvítés alatt álló Rozgonyi
úti Általános Iskola 2007-2008-as
tanévben történõ elhelyezésérõl
szóló munkaanyagot, amely kap-
csán Marton István polgármester
elmondta, véleménye szerint jól
sikerült a tanulócsoportok együtt
tartása, elhelyezése, s megkö-
szönte az ebben segítséget nyújtó
intézmények segítségét. Arról is
határoztak, hogy a tanulók két
nappal korábban fejezhessék be a
tanévet. 

Ezt követõen arról határoztak a
képviselõk, hogy mintegy hat-
százezer forinttal támogatják a
MÁV-óvoda gyermekeinek ét-
keztetését. Bicsák Miklós kérdé-
sére Papp Nándor (Fidesz-
KDNP), a körzet képviselõje el-
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NNöövveekkvvõõ llaakkbbéérr,, mmiilllliióókk kköözzvviilláággííttáássii 
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TTiizzeennöött sszzáázzaalléékkkkaall
nnõõ aa llaakkbbéérr

KKóórrhháázz::
NNyyoollccvvaannhhaatt eemmbbeerr
ffeelleesslleeggeess

RRoozzggoonnyyii iisskkoollaa
MMáávv-oovvii

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyûlésének Szociális és
Egészségügyi Bizottsága pályázatot hirdet a 2007. évi Egészség-

védelmi Alap támogatásának elnyerésére.
A pályázat célja: olyan közösségi programok eszköz és anyag igényének

támogatása,  melyek csatlakoznak a Népegészségügyi Program minél haté-
konyabb és eredményesebb megvalósításához (lakosság egészségének meg-
õrzését, állapotának javítását,...stb.).

A pályázók köre: Nagykanizsa Megyei Jogú Város közigazgatási területén
mûködõ intézmények, minden bejegyzett nagykanizsai székhelyû civil szer-
vezet, egyesületek, alapítványok és egyéb szervezetek, melyek pályázatukkal
a fenti célok megvalósítását szolgálják. 

A pályázaton nem indulhatnak: pártok, politikai tevékenységet folytatók.
A pályázat benyújtásának határideje:  2007. május 11. 

Benyújtás módja: A pályázati adatlapot zárt borítékban, „Egészségvédelmi
Alap támogatása” jeligével lehet benyújtani. 

Benyújtás helye: Nagykanizsa Megyei Jogú Város Egészségügyi Alapellá-
tási Intézménye, Nagykanizsa Eötvös tér 16. III. emelet 313-314. iroda. 

Pályázati adatlap kérhetõ: Polgármesteri Hivatal Nagykanizsa Eötvös tér
16. porta és Egészségügyi Alapellátási Intézmény.

A pályázatnak tartalmaznia kell: a pályázó nevét, a pályázó címét, szék-
helyét, a pályázó nyilvántartásáról szóló igazolás másolatát, az igényelt tá-
mogatás összegét, a kérelem tételes indoklását, a megvalósítás módját.

A pályázat elbírálásának határideje: 2007. június 30. 
A határidõre beérkezett pályázatokat a Szociális és Egészségügyi Bizott-

ság bírálja el. 
Az elnyert pályázatok kifizetésének határideje: 2007. augusztus 31. 
Az odaítélt támogatások elszámolásának határideje: 2007. december 30.

Dr. Csákai Iván, 
bizottsági elnök

PPáállyyáázzaatt

Az 1997. évi CXL törvény értelmében a közmûvelõdés helyi,
lakossági képviselete érdekében településenként legfeljebb három-

éves idõtartamra egy-egy Közmûvelõdési Tanács alakítható. 
A Tanács elsõdlegesen a lakossági igények megjelenítésének, a kulturális

érdekérvényesítésnek és a közmûvelõdési tevékenységek önkéntes összehan-
golásának rendszeres és folyamatos fóruma. 

A Tanácsot azok a közmûvelõdési célú társadalmi szervezetek hozhatják
létre, amelyek bejegyzett székhelye az adott település.

Az Értékközvetítõ és Környezetvédõ Kanizsa Alapítvány a Tüttõ János
Nótaklub és a Kanizsa Csillagai Mûvészeti Együttes csatlakozásával kezde-
ményezi a nagykanizsai Közmûvelõdési Tanács megalakítását. 

Felhívom a tanács megalakításához csatlakozni kívánó szervezetek figyel-
mét, hogy csatlakozási szándékukat a kihirdetéstõl számított 30 napon belül,
2007. június 2-ig nyújthatják be a Polgármesteri Hivatalhoz Dr. Kelemen
Marcell jegyzõnek címezve (Nagykanizsa, Erzsébet tér 7.).

Dr. Kelemen Marcell, jegyzõ

KKöözzmmûûvveellõõddééssii TTaannááccss 
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mondta, hogy az oviban jelenleg
tizenkilenc gyermek ad munkát
az óvónõknek, s a fenntartó ala-
pítvány részérõl 2008. júliusig te-
kinthetõ biztosnak a mûködés fi-
nanszírozása. 

A várakozásokkal ellentétben
jelentõs vitát váltott ki a közvilá-
gítás fejlesztésével kapcsolatos
koncepció. 

Dr. Károlyi Attila a napirendi
pont kapcsán elmondta: éjszakán-
ként félhomályba borul a hetes
fõút városba bevezetõ szakasza,
illetve a Hevesi utca, Polai József
(Fidesz-KDNP) pedig szintén ha-
sonlóról számolt be a hetes út
Camping úti és Kismezõ utcai el-
ágazójával kapcsolatban. 

Dr. Kolonics Bálint arra hívta
fel a figyelmet, hogy a képviselõk
elé kerülõ anyag szerint mintegy
öt-tízmillió forintot költene az ön-
kormányzat egy, a közvilágítás
korszerûsítését célzó koncepció
elkészítésére, s csak aztán lehetne
arról gondolkodni, hogy mibõl
lesz pénz a nem kevés pénzbõl el-
készített terv végrehajtására. Le-
szögezte, inkább ne költsenek a
fejlesztési terv elkészítésére, ha-
nem elõbb vizsgálja meg az ön-
kormányzat a saját dokumentuma-
it, korábbi terveit, gyûjtsék össze
az információkat, s pótolják a saját
elmaradásokat, aztán döntsenek a
további feladatokról. Cserti Tibor
pedig azt indítványozta, hogy az
önkormányzat vizsgálja felül a ko-
rábbi szolgáltatási szerzõdések
tartalmát, sõt, akár új pályázatot is
ki lehetne írni. 

Dr. Károlyi Attila ugyancsak
azt javasolta, az önkormányzat
vizsgálja felül az E.ON-nal kötött
szerzõdést, az ugyanis szerinte
nem minden esetben teljesíti az
abban vállalt kötelezettségeit. Vé-
gül a testület úgy döntött, hogy az

önkormányzat készítsen tervet,
amelynek becsült költsége maxi-
mum ötmillió forint, s az össze-
get a 2008-as költségvetésben
szerepeltessék. 

A következõ napirendi pontban
a város mûemlékeivel foglalko-
zott a testület. Dr. Károlyi Attila
ennek kapcsán a város volt pol-
gármesterei síremlékeinek felújí-
tását sürgette, javaslatát Marton
István polgármester támogatta.
Halász Gyula (SZDSZ) a Csen-
gery út 2. felújítását, valamint azt
javasolta, hogy a zsinagóga re-
konstrukcióját, ha másképp nem,
lépésrõl-lépésre hajtsa végre az
önkormányzat. A képviselõ sze-
rint a legsürgetõbb feladat az alj-
zatszigetelés lenne. Papp Nándor
az Alsótemplom nagyon rossz ál-
lapotára mutatott rá. 

Ezt követõen a város szökõkút-
jai kerültek terítékre, s dr. Károlyi
Attila a testület elé kerülõ lista
kapcsán megjegyezte, abból egy,
még hozzá a Körösi-iskoláé hi-
ányzik. Ráadásul a szökõkút je-
lenleg virágágyásként funkcionál.
A képviselõk úgy határoztak,
hogy folyamatosan történik meg
a szökõkutak felújítása. A képvi-
selõk bizottsági szakaszba utalták
Bizzer András (Fidesz-KDNP)
három indítványát is, amelyek a
galambok etetésének megtiltását,
valamint a Nagykanizsa Város
Tanácsának korábban a lakóhá-
zak rendjérõl, illetve a lakó- és
utcabizottságokról szóló, ma már
idejét múlt rendeleteinek hatá-
lyon kívül helyezését célozza. 

Hasonló útra terelõdött Bárdosi
Gábor (MSZP) gyûjtõkémények-
kel kapcsolatos indítványa is. 

Horváth Attila  

„„SSööttéétt”” KKaanniizzssaa

SSzzöökkõõkkúúttbbóóll 
vviirráággáággyyááss

Pályázati felhívás
Nagykanizsa MJV Önkormányzatának megbízásából 

Nagykanizsa MJV Önkormányzata Ingatlankezelési Intézménye
Nagykanizsa, Deák tér 5. szám 

nyilvános pályázatot hirdet 
a Nagykanizsa – 3462/39. hrsz. szám alatt lévõ – „Mindenki

Sportpálya” sportkomplexum térítése díj ellenében történõ 
üzemeltetése tárgyában.

A pályázati anyag 2006. május 10-ig vehetõ át az intézmény tit-
kárságán munkanapokon 8.00-12.00 óra között.

Dokumentáció díja: 5.000 Ft+áfa
Információ: Kámán László intézményvezetõ 

(telefon: 93/311-241)

Nagykanizsa Megyei
Jogú Város Önkormányzata 2006.
VIII. 29-i határozata alapján nyílt,
díjazás nélküli ötletpályázatot hir-
detett meg köztéri szobrok elhelye-
zésére. A pályázatok beadási határ-
ideje 2006. december 31. volt. 

A kiírás szerint „A köztéri szob-
rok elhelyezésére kiírt ötletpályá-
zatról, valamint az emlékmû kivi-
telezésére adandó megbízásról a
Városfejlesztési, Környezetvédel-
mi és Idegenforgalmi Bizottság,
valamint az Oktatási, Kulturális,
Ifjúsági és Sportbizottság vélemé-
nyének ismeretében – szakvéle-
mény ismeretében – a Közgyûlés
dönt 2007. március 31-ig.”

A pályázatra több szerzõ nyúj-
tott be pályamunkát. A benyújtott
pályázatok új szobor-terveket, né-
hány nem saját készítésû szobor
felállítási javaslatát, továbbá szá-
mos egyéb, a város közterületeit
érintõ javaslatot is tartalmaztak. A
pályázatok 2007. márciusában a
Plakátházban kiállításra kerültek,
bárki megtekinthette õket.

A pályamûveket az Önkor-
mányzat Mûvészeti Tanácsa kiér-
tékelte, továbbá a Városfejleszté-
si-, Környezetvédelmi- és Idegen-
forgalmi, valamint Oktatási-,
Kulturális-, Ifjúsági- és Sport-
Bizottsága is véleményezte. A bi-
zottsági vélemények egyrészt ja-
vasolták, hogy a jövõben az Ön-
kormányzat költségvetésében
szerepeljen elkülönített keret a
köztéri alkotások felújítására és új
alkotások létesítésére, másrészt
szorgalmazták a körforgalmú te-
rek szobrokkal történõ díszítését.

A beérkezett pályamûvek válto-
zó színvonalú, eltérõ mértékben ki-
dolgozott, és a legkülönbözõbb
helyszíneken létesítendõ szobrokra
irányultak, ezért igen nehéz össze-
mérni õket. Felmerül a kérdés,
hogy ilyen jellegû pályázatokat he-
lyes-e egyáltalán kiírni? A legtöbb
szobor-állítási javaslat Erzsébet téri
helyszínre, és a leggyakrabban elõ-
forduló téma Erzsébet királyné em-
lékének megörökítésére irányult.

Rövid összefoglaló a pályá-
zókról és benyújtott pályamûve-
ikrõl, javaslataikról:

Babati Csaba (Nagykanizsa):
István király szobra az Erzsébet
térre; Színház-kapu a Hevesi
Sándor Mûvelõdési Központ
elé; Reformkori házaspár szobra

az Erzsébet térre. A pályázó
ezenkívül több belvárosi re-
konstrukciós javaslattal is élt.

Goór Béla (Nagykanizsa): Ki-
egyezés emlékmû az Erzsébet
térre (Erzsébet királyné és Jókai
Mór egész alakos szobra).

Horváth Imre (Nagykanizsa):
Fényképekkel illusztrált és részletes
várostörténeti elemzéseken alapuló
javaslatot tett a körforgalmú terek
szobrászati díszítésére, az Eötvös
téren szoborsétány kialakítására, a
belváros hangulatos hétköznapi
ember-alakokkal (szaxofonista,
kordés, suszter, kofa, gólyalábas
ember, stb.) való díszítésére, és a
belváros térburkolatainak, utcabú-
torainak hagyomány-követõ mó-
don történõ felújítására, és egyes
konkrét szobrok elhelyezésére.

Járási Ildikó Éva (Nagykani-
zsa): Figurával díszített kerámia
virágtartók az Erzsébet térre.”

Kovács Attila (Bagod): Vízhordó
nõ szobra, illetve Anya és gyerme-
ke szobor tetszõleges helyszínre.

Kovács Lilian Ildikó (Nagyka-
nizsa): Padon ülõ olvasó férfi-
akt az Erzsébet térre.

Miklós László (Nagykanizsa): Ja-
vasolta, hogy a köztéri szobrok állí-
tójaként a feliratokon ne „Nagykani-
zsa Város Önkormányzata”, hanem
„Nagykanizsa Város” szerepeljen.

Németh Ferenc (Nagykanizsa):
Olimpiai szoborpark az Erzsébet
térre; 1956-os emlékmû a Deák tér-
re, Vízi sportolók szobra a Fõ utcá-
ra, World Trade Center emlékmû a
Széchenyi térre, Görög mitológiai
dombormûvek az Eötvös térre.

Pataky Béla (Szolnok): Erzsé-
bet királyné egész alakos szobra
(5 változat) az Erzsébet térre.

Pócza Attila (Nagykanizsa): Ja-
vasolta a Szentháromság szobor
visszahelyezését az Erzsébet térre,
és Zala György Erzsébet királyné
szobra másolatának felállítását. 

Szabolcs Péter (Zalaegerszeg):
Több szobor létesítésére tett írásbeli
javaslatot a belvárosban: Árpádházi
Szent Erzsébet; suszter; hordár; non-
figuratív alkotások a Fõ utcai patak-
ra; szoborsétány az Eötvös térre.

Szórádi Zsigmond (Solymár):
Erzsébet királyné (3 változat) az
Erzsébet térre; Díszkút az Ady
Endre utca torkolatába; „Fogadó"
(nonfiguratív) szobor a Balatoni
úti körforgalomba; „Õrtorony"
szobor a 7. út keleti végéhez; „Ko-
ronás ivókút" az Erzsébet térre;
„Cipészek" szobra a Deák térre.

SSzzoobboorr ööttlleetteekk
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2007. május 9-én Cseresnyés Péter alpolgármester helyett Dr.
Kelemen Marcell jegyzõ tart fogadóórát az Eötvös téri épületben a szokott
idõben. Cseresnyés Péter alpolgármester május 16-án tartja fogadóóráját a
szokott helyen a szokott idõben.

Balogh László a nagykanizsai 3-as számú választókerület önkormányzati
képviselõje, OKISB-elnök fogadóórát tart minden szerdán 16.00 órától 17.00
óráig a Batthyány Lajos Gimnáziumban (Nagykanizsa, Rozgonyi utca 23.):
30/2040865, balogh.laszlo61@chello.hu

Bene Csaba, a 2-es számú választókerület önkormányzati képviselõje fo-
gadóórát tart minden hónap elsõ hétfõjén 17 órától 19 óráig a kenyárgyári
PERGO lottózóban (Kinizsi u. 95. ).

Bizzer András a 4-es számú választókerület önkormányzati képviselõje
fogadóóráját 2007. május 11-én (pénteken) 17.00 órakor  tartja a Dr. Mezõ
Ferenc Gimnáziumban.

Tóth Nándor, a 14. sz. választókerület önkormányzati képviselõje foga-
dóórát tart minden hónap elsõ hétfõjén 18,00 órától a Móricz Zsigmond Mû-
velõdési Házban.

Karádi Ferenc a 13-as számú választókerület önkormányzati képviselõje
fogadóórát tart minden hónap második keddjén 18 órától a miklósfai Min-
denki Házában, ugyanazon a napon 16 órától a ligetvárosi óvodában.

Dr. Károlyi Attila a 6-os számú választókerület önkormányzati képviselõ-
je fogadóórát tart minden hónap második szerdáján 17 órától a Kõrösi Cs.
Sándor Általános Iskolában.

KKééppvviisseellõõii ffooggaaddóóóórraa

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, épít-
mények 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 elbírálásban. A borítékra kérjük ráírni: Helyi értékvédelem támogatá-
sa 2007. 

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

PPáállyyáázzaattii ffeellhhíívvááss

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyûlésének Oktatási, Kultu-
rális, Ifjúsági és Sportbizottsága pályázatot hirdetett a nagykanizsai civil
szervezetek, egyesületek, alapítványok Nagykanizsáért végzett önkéntes,
közhasznú munkájának támogatása. A pályázók saját forrásaik kiegészítése
céljából a 2007. évben megvalósuló, tételes költségvetéssel alátámasztott,
részletesen kidolgozott projektekre kérhettek támogatást. A pályázati felhí-
vásra összesen 35 pályázat érkezett be.

Az Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sportbizottság döntött a benyújtott pá-
lyázatok támogatásáról, a Közgyûlés a bizottság döntését megerõsítette. Ez
évben 19 szervezet pályázati programja kap támogatást az önkormányzattól.
A következõ pályázókkal, összesen 920 000 Ft támogatási összegrõl készít
támogatási szerzõdést a Polgármesteri Hivatal:

A pályázó szervezet neve A pályázat címe Támogatás

Anima Társadalmi és Kulturális „Gyermekjáték” 
Innovációs Egyesület nagykanizsai fiatalok

demokratikus kompetenciájának 
fejlesztése 30 000 Ft

Aranyfény Civil Egyesület „Mindenki hallassa hangját” 30 000 Ft
Dél-Zalai Civil Fórum Egyesület II. Nagykanizsai Civil Hét 50 000 Ft
Gyermekek Falun Alapítvány Ferences Ifjúsági Tanya 50 000 Ft
KA-ROCK a Kanizsai 
Rockzenéért Alapítvány SÁS-KA-ROCK Klub 50 000 Ft
Kiskanizsai Polgári Olvasókör „Ébredj, Kiskanizsa” 50 000 Ft
Nagycsaládosok Nagykanizsai 
Egyesülete Nagycsaládos nyári tábor 50 000 Ft
Nagykanizsa Közterületeinek 
Rendjéért és Tisztaságáért 
Alapítvány „Tiszta Kanizsáért Nap” 40 000 Ft
Nagykanizsai Amatõrcsillagász A Canis Maior csillagvizsgáló 
Egyesület felújítása 100 000 Ft
Nagykanizsai Mozgássérültek Kanizsai fogyatékkal élõk
Hamburger SE 2007-es közösségteremtõ programja 40 000 Ft
Nagykanizsai Rádióamatõr Világversenyeken és magyar
-sport Klub bajnokságon való részvétel 40 000 Ft
Napfény Rákbetegek és 
Hozzátartozóik Nagykanizsai Életmódjavító tevékenység
Egyesülete önkéntes munkával 40 000 Ft
Olajipari Természetbarát Egyes. Mûködési támogatás 40 000 Ft
Polgári Kanizsáért Alapítvány Kodály utca környéke virágosítása 50 000 Ft
Polgári Kanizsáért Alapítvány Virágzó Kelet 50 000 Ft
Polgári Kanizsáért Alapítvány Platán sor környéke virágosítása 50 000 Ft
Polgári Kanizsáért Alapítvány Bábelõadás rászoruló diákoknak 80 000 Ft
Rozgonyi Polgári Egylet 
Közhasznú Egyesület Civil Alap mûködési célú pályázat 40 000 Ft
Vakok és Gyengénlátók 
Zala Megyei Egyesülete „Civil Alap 2007” 40 000 Ft
A Civil Alap Pályázat 
2007. évi támogatása összesen: 920 000 Ft

Az elnyert összegek átutalására a pályázati kiírásnak megfelelõen a támogatási szerzõdés
megkötése, a pályázati célok megvalósítása és a beszámoló elfogadása után kerül sor. 

CCiivviill AAllaapp 22000077.. ttáámmooggaattáássaaii

Nagykanizsa Megyei Jogú Város SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI
BIZOTTSÁGA PÁLYÁZATI  HIRDETMÉNYE a Nagykanizsa Kodály Z. u. 10.
számú Nyugdíjasházban megüresedett lakás bérleti jogának elnyerésére
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyûlésének Szociális és Egészségügyi Bi-
zottsága a 36/1997. (XI.44.) számú helyi rendelet alapján pályázatot hirdet  a
Nagykanizsa, Kodály Z. u. 10/A. I. em. 14. szám alatt található Nyugdíjasházban
lévõ bérlakás bérleti jogának elnyerésére. A pályázat benyújtásának határideje:
2007. május 18. 12.00 óra. Helye: Polgármesteri Hivatal Szociális Osztály Nagy-
kanizsa, Eötvös tér 16. fsz. ügyfélfogadó. A licitálás idõpontja: 2007. május 24.
9.00 óra. A licitálás induló összege: 2.000.000 Ft. Helye: Polgármesteri Hivatal
Szociális Osztály Nagykanizsa, Eötvös tér 16. I. em. A pályázat célja: az alább
megjelölt ingatlan bérleti jogának elnyerése, határozott idõre. A bérlemény leírása: 

1. Nagykanizsa, Kodály Z. u. 10/A. I. em. 14. 
Elhelyezkedése: Nagykanizsa, keleti városrész, alapterülete: 25 m2, szobaszá-

ma: 1 szoba, komfortfokozata: összkomfortos, bérleti díja: önkormányzati bérlakást
leadó pályázó esetén 8.122 Ft + igénybevett szolgáltatásokért fizetendõ díj + rezsi-
költség, adományt felajánló pályázó esetén az igénybevett, szolgáltatásokért fize-
tendõ díj + rezsiköltség. Megtekinthetõ: 2007. május 10. (csütörtök) 8-10 óráig. A
bérlemény nem örökölhetõ!

A pályázaton való részvétel feltételei:
1./ Személyi feltételek: Pályázhat mindazon nagykanizsai állandó lakhelyû

nyugdíjas, nyugdíjas házaspár, aki/k/ Nagykanizsán állandó lakos/ok/, öregségi
nyugdíjas/ok/, vagy az öregségi nyugdíjkorhatár elérte/k/, önmaga, vagy legalább
egyikük önmaga ellátására képes, a lakással kapcsolatos fizetési kötelezettségeket
vállalja/k/ és annak eleget tud/nak/ tenni, a pályázó a pályázati feltételeket, a pá-
lyázati tárgyaláson történõ licitálást elfogadja.

2./ Egyéb feltételek: Pályázhat mindazon 1. pontban részletezett személy/ek/,
aki/k/ pénzadományt ajánl fel, önkormányzati bérlakását ajánlja fel.

Pályázni a Polgármesteri Hivatal Szociális Osztályán (Nk, Eötvös tér 16.) átve-
hetõ PÁLYÁZATI LAP kitöltésével lehet, melyen fel kell tüntetni: a pályázó/k/
személyi adatait, a folyósított nyugdíj/ak/ összegét, csatolva az utolsó havi nyug-
díjszelvény és törzslap fénymásolatát, a felajánlásra kerülõ önkormányzati bérla-
kás pontos címét, helyiségeit, komfortfokozatát, havi bérleti díját, csatolva a bérle-
ti szerzõdés fénymásolatát, saját tulajdonú lakás esetén annak pontos címét, hely-
rajzi számát, alapterületét, komfortfokozatát, helyiségeit, minden tulajdonos ada-
tát. A pályázatokat a Polgármesteri Hivatal Szociális Osztályának ügyfélszolgála-
tán (Nk, Eötvös tér 16.) kell benyújtani. A licitálásra a pályázóknak külön értesí-
tést nem küldünk. 

A licitálás szabályai: A licitáláson részt vehet az a pályázó, aki pályázatát határ-
idõben, a kiírásban foglalt tartalommal nyújtotta be. A pályázót megbízással meg-
hatalmazottja is képviselheti. A licitálás induló értéke:  2.000.000 Ft. A licitálás
során a licitösszeg 50.000 Ft-onként emelkedik. A nyertes pályázóval a lakásra vo-
natkozó bérleti szerzõdést az Ingatlankezelési Intézmény köti meg a kijelölés, az
adomány befizetését, vagy az önkormányzati bérlakás leadása esetén a megállapo-
dás aláírását követõ 15 napon belül. Amennyiben a bérlõ a bérbeadó Ingatlankeze-
lési Intézménnyel a bérleti szerzõdést nem ezen határidõn belül nem köti meg, a
bérleti szerzõdés megkötésének lehetõségét elveszíti.

Dr. Csákai Iván, bizottsági elnök

PPáállyyáázzaattii hhiirrddeettmméénnyy
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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
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata nyilvános versenytárgyaláson együttesen értékesíti a Nagykanizsa Erzsébet tér északi

tömbben lévõ alábbi ingatlanait:
Hrsz. / Megnevezés Kikiáltási ár Hónap/nap Idõpont
984. Magyar út 7. – utcafronti épület nélkül
986/1. Erzsébet tér 12.
987. Erzsébet tér 13.
988/1. Erzsébet tér 14. – 219 m2-t
Az értékesítendõ ingatlanok: mûemléki környezetben találhatók, a vevõ köteles az érvényes rendezési terv szerint a területet 3 éven belül

beépíteni, a vevõ köteles az adásvélteli szerzõdés megkötésétõl számított 60 napon belül a versenytárgyaláson elnyert vételárat kiegyenlíteni, a
vevõ köteles a 984.-988/1. hrsz-ú ingatlanok telekmegosztását elvégeztetni.

A versenytárgyalás helye: Nagykanizsa MJV Polgármesteri Hivatala Vagyongazdálkodási Iroda (Nk, Erzsébet tér 7. II. emelet, 6. ajtó)

ÖÖnnkkoorrmmáánnyyzzaattii iinnggaattllaannéérrttéékkeessííttééssii aajjáánnllaattookk

173.000.000 + áfa 05.21 06.13 07.04 07.25 09.00

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyûlésének Szociális és
Egészségügyi Bizottsága a többször módosított 55/2000. (XII.13.)

számú helyi rendelet alapján pályázatot hirdet az alábbi üres önkormányzati
bérlakások bérleti jogának szociális alapon  történõ elnyerésére:

Három vagy több gyermekes család részére:

Nagykanizsa, Kazanlak krt. 1/C. III. em. 3. 
A lakás alapterülete: 70 m2, szobaszám: 2+2 fél szobás, komfortfokozata: össz-

komfortos. Településen belüli fekvése: keleti városi terület. Épületen belüli fekvése:
III. emeleti lakás. A lakásbérleti díj összege: 22.712 Ft. A lakás állapota: felújított. A
bérleti jogviszony idõtartama: 5 év. 

A lakás megtekintésének idõpontja: 2007. május 10. 10-12 óráig. 
A pályázat benyújtásának határideje: 2007. május 18. 

Kettõ vagy több gyermekes család részére:

Nagykanizsa, Csengery u. 117/14. fsz. 4. 
A lakás alapterülete: 68 m2, szobaszám: 2 szobás, komfortfokozata: komfortos.

Településen belüli fekvése: egyéb városi terület. Épületen belüli fekvése: föld-
szinti lakás. A lakásbérleti díj összege: 9.425 Ft. A lakás állapota: felújított. A bér-
leti jogviszony idõtartama: 5 év. 

A lakás megtekintésének idõpontja: 2007. május 7. 14-15 óráig. 
A pályázat benyújtásának határideje:  2007. május 18. 
Nagykanizsa, Csengery u. 117/20. fsz. 1. 
A lakás alapterülete: 63 m2, szobaszám: 2 szobás, komfortfokozata: komfortos. A

lakás településen belüli fekvése: egyéb városi terület. A lakás épületen belüli fekvé-
se: földszinti lakás. A lakásbérleti díj összege: 8.732 Ft. A lakás állapota: felújított. A
bérleti jogviszony idõtartama: 5 év. 

A lakás megtekintésének idõpontja: 2007. május 8. 14-15 óráig. 
A pályázat benyújtásának határideje: 2007. május 18.

Egy vagy kettõ gyermekes családok részére:

Nagykanizsa, Csengery u. 117/18/A/5.
A lakás alapterülete: 44 m2, szobaszám: 1+fél szobás, komfortfokozata: összkom-

fortos. Településen belüli fekvése: egyéb városi terület. Épületen belüli fekvése:
földszinti lakás. A lakásbérleti díj összege: 10.478 Ft. A lakás állapota: helyreállított.
A bérleti jogviszony idõtartama: 5 év. 

A lakás megtekintésének idõpontja: 2007. május 7. 14-15 óráig. 
A pályázat benyújtásának határideje: 2007. május 18.
Nagykanizsa, Dózsa Gy. u. 75. 1/fsz/2.
A lakás alapterülete: 67 m2, szobaszám: 1+fél szobás, komfortfokozata: félkom-

fortos. Településen belüli fekvése: egyéb városi terület. Épületen belüli fekvése:
földszinti lakás. A lakásbérleti díj összege: 4.754 Ft. A lakás állapota:  felújított. A
bérleti jogviszony idõtartama: 5 év. 

A lakás megtekintésének idõpontja: 2007. május 7. 14-15.30 óráig. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2007. május 18.

Egyedülállóknak:

Nagykanizsa, Dózsa Gy. u. 75. 3/I/19.
A lakás alapterülete: 22 m2, szobaszám: 1 szobás, komfortfokozata: komfort

nélküli. Településen belüli fekvése: egyéb városi terület. Épületen belüli fek-
vése: I. emeleti lakás. A lakásbérleti díj összege: 1.155 Ft. A lakás állapota:
felújított. A bérleti jogviszony idõtartama: 5 év. 

A lakás megtekintésének idõpontja: 2007. május 7. 14- 15.30 óráig. 
A pályázat benyújtásának határideje:  2007. május 18. 

A Szociális és Egészségügyi Bizottság pályázatot hirdet továbbá az
alábbi, Garzonházban lévõ üres önkormányzati bérlakások bérleti jogá-
nak elnyerésére. Elhelyezésre a 35. életévet be nem töltött fiatal háza-
sok/élettársak jogosultak lakásigényük végleges rendezéséig, de legfeljebb
60 hónap idõtartamig, elhelyezésük átmeneti megoldásával és takarékos-
ságra ösztönzéssel.

1. Nagykanizsa, Dózsa Gy. u. 142/A. I. em. 5.
A lakás alapterülete: 40 m2, szobaszám: 1 szobás, komfortfokozata: össz-

komfortos. Településen belüli fekvése: keleti városi terület. Épületen belüli
fekvése: I. emeleti lakás. Szálláshasználati díj összege: 13.002 Ft. A lakás álla-
pota:  helyreállított. A bérleti jogviszony idõtartama: maximum 60 hónap. 

A lakás megtekintésének idõpontja: 2007. május 7. 13-15.30 óráig. 
A pályázat benyújtásának határideje: 2007. május 18. 
2. Nagykanizsa, Dózsa Gy. u. 142/D. fsz. 4.
A lakás alapterülete: 36 m2, szobaszám: 1 szobás, komfortfokozata: össz-

komfortos. Településen belüli fekvése: keleti városi terület. Épületen belüli
fekvése: földszinti lakás. Szálláshasználati díj összege: 11.143 Ft. A lakás álla-
pota: helyreállított. A bérleti jogviszony idõtartama: maximum 60 hónap. 

A lakás megtekintésének idõpontja: 2007. május 10. 13-15.30 óráig. 
A pályázat benyújtásának határideje: 2007. május 18. 
3. Nagykanizsa, Dózsa Gy. u. 142/A. fsz. 2.
A lakás alapterülete: 38 m2, szobaszám: 1 szobás, komfortfokozata: össz-

komfortos. A lakás településen belüli fekvése: keleti városi terület. A lakás
épületen belüli fekvése: földszinti lakás. Szálláshasználati díj összege: 11.762
Ft. A lakás állapota: helyreállított. A bérleti jogviszony idõtartama: maximum
60 hónap. 

A lakás megtekintésének idõpontja: 2007. május 10. 13-15.30 óráig.  
A pályázat benyújtásának határideje: 2007. május 18.

A pályázatok benyújtásának helye:
Polgármeseri Hivatal Szociális Osztály
Nagykanizsa, Eötvös tér 16.
Pályázati nyomtatvány ugyanitt kapható.

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Szociális és Egészségügyi Bizottság
Dr. Csákai Iván, elnök

SSzzoocciiáálliiss bbéérrllaakkáássookk
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nyugalmazott gimnáziumi tanár
vehette át Marton István polgár-
mestertõl a díszpolgári címet. 

– Annál összetartóbb egy kö-
zösség, minél több tradíció él a
mindennapjaiban, hiszen a múlt-
ból származó ismeretek nélkül
nem örülhetünk a jelen vívmá-
nyainak, de nem formálhatjuk a
jövõt sem – mondta köszöntõjé-
ben Marton István. A kitüntetet-
tek nevében Takács János mon-
dott köszönetet, aki beszédében
hangsúlyozta, nem akartak nagy
dolgokat tenni, csak próbálták azt
az utat követni, amit a szülõi ház-
tól, az iskolától és a munkahelyi
közösségtõl kaptak. 

A városnapi kavalkád során,
azok a gyerekek, akik kedvet
éreztek, hogy összecsapjanak a
polgármesterrel, megtehették – a
sakktáblák mellett. Nagy sikert
aratott a város hivatásos tûzoltó-
inak immár hagyományos, a
XIX. századot idézõ humoros
bemutatója, amikor általában

több víz jut a nézõkre, mint az
úttest közepén lángoló szalma-
bálákra. A lánglovagok korhû
öltözékben és eszközökkel siet-
tek a tûz oltására, amit elõvigyá-
zatlan önkéntes kollégáik okoz-
tak, akik a mezõt, a hegyi birto-
kokat járva azt figyelték, nem
ütötte-e fel valahol a fejét a vö-
rös kakas. Persze, a hegyi birto-
kokon betévedtek egy-egy pin-
cébe is, ahol bizony, nem tudtak
ellenállni a kísértésnek, s alapo-
san a pohár fenekére néztek. A
fröccsök után kissé pityókássá
lett tûzoltóink így aztán dohány-
zás közben maguk okoztak tü-
zet, amit csak komoly erõfeszí-
tés árán sikerült eloltani. A zu-
hatagból rendesen jutott a kö-
zönségnek is.

A városnapi programok máso-
dik napján került sor a Kanizsa
Futó- és Szabadidõsport Klub ál-
tal szervezett Nagykanizsa-Zala-
karos futóversenyre, amit az ön-
kormányzat is támogatott. Az or-
szágos kitekintésû megmérette-
tésre csaknem százhúsz sportoló

érkezett az ország több pontjáról,
közülük nem egy a futósport él-
vonalát képviselte. A húsz kilo-
méteres táv teljesítése a legjob-
baknak picivel több, mint egy
órába telt, a férfiaknál Tóth Ta-
más (A-Tomsport), a nõknél pe-
dig Farkas Ágota diadalmasko-
dott. A férfi váltóban a Kanizsai
Futóklub–Nagykanizsai Atlétikai
Klub Gadányi Bálint, Varga
Zsolt, Markó Gábor alkotta, a nõ-
iben pedig a Kanizsai Futóklub
Vránicsné Deák Ildikó, Vargáné
Kocsis Katalin, Godina Ibolya
összetételû csapata állhatott a do-
bogóra. 

Marton István polgármester
és Cseresnyés Péter alpolgár-
mester köszöntötte a város napi
babákat, Krániczné Feifarek
Hajnalka ikreit is: Jánost és
Kristófot, az apróságok április
27-én pénteken délelõtt, ötper-
ces különbséggel látták meg a
napvilágot. 

Eközben az Erzsébet téren jól
szórakozott a közönség, aki éhes
volt, erdélyi és zalai étkeket kós-

tolhatott, amiket aztán a borhá-
zaknál öblíthetett le jófajta ne-
dûkkel. 

Az idei Város Napját az United
Zenekar és Pély Barna élõ kon-
certje, valamint tûzijáték és utca-
bál zárta. 

– Úgy érzem, minden ellenke-
zõ híreszteléssel szemben jól si-
került a programsorozat – utalt
a szervezõváltásra Marton Ist-
ván polgármester, ugyanis ezút-
tal nem a Régi Jó Hagyomány-
õrzõ Egyesület szervezte a
programokat, hanem egy fõvá-
rosi vállalkozást bíztak meg a
feladattal. – A programok szín-
vonala, a városlakók részérõl
tanúsított érdeklõdés felülmúlta
az én nem csekély várakozásai-
mat is. Rendkívül színes, elké-
pesztõ mennyiségû program
várta az érdeklõdõket, s a két
nap során tapasztalt tömeges
érdeklõdés magáért beszél… 

Horváth Attila  

SSzziimmuullttáánn 
aa ppoollggáárrmmeesstteerrrreell
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VVáárrooss nnaappii sszzíínneess ffoorrggaattaagg

Április huszonhetedikén és hu-
szonnyolcadikán ismét színes for-
gatag várta a nagykanizsaiakat és
a városba látogató vendégeket. E
napon került sor ugyanis a hagyo-
mányos város napi rendezvé-
nyekre. Az ünnepi közgyûlésen
Takács János nyugalmazott köz-
gazdász, a Hortobágyi Kényszer-
munkára Elhurcoltak Egyesületé-
nek alapítója és tiszteletbeli elnö-
ke, valamint Harkány László,
nyugalmazott gimnáziumi tanár
vehette át Marton Istvántól a
díszpolgári címet. 

A Kiskanizsai Általános Iskola
diákjainak rigmusokkal, néptánc-
cal megtûzdelt városnapi nyitoga-
tójával vette kezdetét az idei két-
napos rendezvénysorozat, amely-
re évrõl-évre a város elsõ írásos
említésének (1245) évfordulóján
kerül sor. A kisbíró és a gyerekek
rigmusai, versikéi után Marton
István polgármester nyitotta meg
az idei év Város Napját. 

Közben a legkisebbeket a Vá-
rosháza elõtt már várta a Leven-
dula Játszóház és a Királyi Ud-

var, ahol fátylakat, díszeket, paj-
zsokat, palástokat, ékszereket,
koronákat, bábokat és lovacská-
kat készíthettek. 

A nagyszínpadon négy iskola, a
Zrínyi, a Hevesi és a Péterfy álta-
lános iskolák, a Cserháti Sándor
SZKI tánccsoportjai, valamint a
Goór Andrea vezette Rebel Lions
Tánccsoport tagjai kápráztatták el
a szép számú közönséget. 

Kicsit távolabb a régmúlt idõk já-
tékaival ismerkedhettek a gyerekek,
kipróbálhatták az ugróiskolát, az
építést kukoricacsutkával, a karika-
hajtást, valamint a gólyalábazást is. 

A Rebel-lányok fergeteges mû-
sora után került sor az iskolák
számára meghirdetett Kanizsai
Kincsvadászat eredményhirdeté-
sére, a tizennégy oktatási intéz-
mény versengõ tanulóinak egy-
másból kellett felkészülni. Az elsõ
helyezést a Cserháti SZKI csapata
érdemelte ki, megelõzve a Körösi
és a Batthyány Lajos Gimnázium
csapatát. A gyerekeknek Marton
István polgármester gratulált. 

Ezután Lakner Bácsi Színháza,
a Hevesi Sándor Általános Iskola
akrobata csoportja, Bóka Gábor

mesélõ, a Kanizsa Táncegyüttes
és a Nagykanizsai Ifjúsági Fúvós-
zenekar szórakoztatta a nagyérde-
mût. 

Délután került sor az ünnepé-
lyes zászlófelvonásra, amihez a
Turulmadárhoz vonult a tömeg,
ahol a város elsõ embere kívánt
jó szórakozást a város napi prog-
ramokhoz. 

A Vasember-ház udvarában, az
Aradi udvarban egy száz táblás
sakkjátszmára is sor került Zala-
egerszeg és Nagykanizsa váloga-
tott csapatai között, itt a legna-
gyobb attrakciót a két szomszéd-
vár polgármesterének, dr. Gyime-
si Endrének és Marton Istvánnak
az összecsapása jelentette. Saj-
nos azonban, a polgármesterek
csatája nem lehetett igazán kõke-
mény összeugrás, ugyanis a fel-
vonulást vezetõ huszárok lovai

már türelmetlenkedtek, így a két
városvezetõ kiegyezett egy dön-
tetlenben. A csapatmérkõzés ösz-
szesített eredménye pedig a ven-
dégek 58,5-48,5 arányú gyõzel-
mét hozta. 

Szintén e napon a Csengery
úton, a Sétakert bejáratánál Mar-
ton István polgármester részvéte-
lével a Dél-Zalai Víz- és Csator-
namû Zrt. mûszaki igazgatója,
Zajzon Imre egy emlékhelyet ava-
tott fel. Az apropót az adta, hogy
a cég tavaly ünnepelte a nagyka-
nizsai vízszolgáltatás kilencven
éves évfordulóját. A Vízmû ez al-
kalomból állított emléket a város
régi vízvezeték-hálózatának: az
emlékhelyen egy 1915-ben készí-
tett tûzcsapot helyeztek el.

Este a Medgyaszay Házban ke-
rült sor az ünnepi közgyûlésre is,
ahol Takács János nyugalmazott
közgazdász, a Hortobágyi Kény-
szermunkára Elhurcoltak Egyesü-
letének alapítója és tiszteletbeli
elnöke, valamint Harkány László,

LLéélleekknnyyiittooggaattóó

ZZáásszzllóóffeellvvoonnááss 
aa TTuurruullnnááll

JJoobbbb vvoolltt 
aa sszzoommsszzéédd vváárr

VViizzeess eemmlléékkeezzééss
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Fotók: Bakonyi Erzsébet 
Horváth Attila
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nyugalmazott gimnáziumi tanár
vehette át Marton István polgár-
mestertõl a díszpolgári címet. 

– Annál összetartóbb egy kö-
zösség, minél több tradíció él a
mindennapjaiban, hiszen a múlt-
ból származó ismeretek nélkül
nem örülhetünk a jelen vívmá-
nyainak, de nem formálhatjuk a
jövõt sem – mondta köszöntõjé-
ben Marton István. A kitüntetet-
tek nevében Takács János mon-
dott köszönetet, aki beszédében
hangsúlyozta, nem akartak nagy
dolgokat tenni, csak próbálták azt
az utat követni, amit a szülõi ház-
tól, az iskolától és a munkahelyi
közösségtõl kaptak. 

A városnapi kavalkád során,
azok a gyerekek, akik kedvet
éreztek, hogy összecsapjanak a
polgármesterrel, megtehették – a
sakktáblák mellett. Nagy sikert
aratott a város hivatásos tûzoltó-
inak immár hagyományos, a
XIX. századot idézõ humoros
bemutatója, amikor általában

több víz jut a nézõkre, mint az
úttest közepén lángoló szalma-
bálákra. A lánglovagok korhû
öltözékben és eszközökkel siet-
tek a tûz oltására, amit elõvigyá-
zatlan önkéntes kollégáik okoz-
tak, akik a mezõt, a hegyi birto-
kokat járva azt figyelték, nem
ütötte-e fel valahol a fejét a vö-
rös kakas. Persze, a hegyi birto-
kokon betévedtek egy-egy pin-
cébe is, ahol bizony, nem tudtak
ellenállni a kísértésnek, s alapo-
san a pohár fenekére néztek. A
fröccsök után kissé pityókássá
lett tûzoltóink így aztán dohány-
zás közben maguk okoztak tü-
zet, amit csak komoly erõfeszí-
tés árán sikerült eloltani. A zu-
hatagból rendesen jutott a kö-
zönségnek is.

A városnapi programok máso-
dik napján került sor a Kanizsa
Futó- és Szabadidõsport Klub ál-
tal szervezett Nagykanizsa-Zala-
karos futóversenyre, amit az ön-
kormányzat is támogatott. Az or-
szágos kitekintésû megmérette-
tésre csaknem százhúsz sportoló

érkezett az ország több pontjáról,
közülük nem egy a futósport él-
vonalát képviselte. A húsz kilo-
méteres táv teljesítése a legjob-
baknak picivel több, mint egy
órába telt, a férfiaknál Tóth Ta-
más (A-Tomsport), a nõknél pe-
dig Farkas Ágota diadalmasko-
dott. A férfi váltóban a Kanizsai
Futóklub–Nagykanizsai Atlétikai
Klub Gadányi Bálint, Varga
Zsolt, Markó Gábor alkotta, a nõ-
iben pedig a Kanizsai Futóklub
Vránicsné Deák Ildikó, Vargáné
Kocsis Katalin, Godina Ibolya
összetételû csapata állhatott a do-
bogóra. 

Marton István polgármester
és Cseresnyés Péter alpolgár-
mester köszöntötte a város napi
babákat, Krániczné Feifarek
Hajnalka ikreit is: Jánost és
Kristófot, az apróságok április
27-én pénteken délelõtt, ötper-
ces különbséggel látták meg a
napvilágot. 

Eközben az Erzsébet téren jól
szórakozott a közönség, aki éhes
volt, erdélyi és zalai étkeket kós-

tolhatott, amiket aztán a borhá-
zaknál öblíthetett le jófajta ne-
dûkkel. 

Az idei Város Napját az United
Zenekar és Pély Barna élõ kon-
certje, valamint tûzijáték és utca-
bál zárta. 

– Úgy érzem, minden ellenke-
zõ híreszteléssel szemben jól si-
került a programsorozat – utalt
a szervezõváltásra Marton Ist-
ván polgármester, ugyanis ezút-
tal nem a Régi Jó Hagyomány-
õrzõ Egyesület szervezte a
programokat, hanem egy fõvá-
rosi vállalkozást bíztak meg a
feladattal. – A programok szín-
vonala, a városlakók részérõl
tanúsított érdeklõdés felülmúlta
az én nem csekély várakozásai-
mat is. Rendkívül színes, elké-
pesztõ mennyiségû program
várta az érdeklõdõket, s a két
nap során tapasztalt tömeges
érdeklõdés magáért beszél… 

Horváth Attila  
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VVáárrooss nnaappii sszzíínneess ffoorrggaattaagg

Április huszonhetedikén és hu-
szonnyolcadikán ismét színes for-
gatag várta a nagykanizsaiakat és
a városba látogató vendégeket. E
napon került sor ugyanis a hagyo-
mányos város napi rendezvé-
nyekre. Az ünnepi közgyûlésen
Takács János nyugalmazott köz-
gazdász, a Hortobágyi Kényszer-
munkára Elhurcoltak Egyesületé-
nek alapítója és tiszteletbeli elnö-
ke, valamint Harkány László,
nyugalmazott gimnáziumi tanár
vehette át Marton Istvántól a
díszpolgári címet. 

A Kiskanizsai Általános Iskola
diákjainak rigmusokkal, néptánc-
cal megtûzdelt városnapi nyitoga-
tójával vette kezdetét az idei két-
napos rendezvénysorozat, amely-
re évrõl-évre a város elsõ írásos
említésének (1245) évfordulóján
kerül sor. A kisbíró és a gyerekek
rigmusai, versikéi után Marton
István polgármester nyitotta meg
az idei év Város Napját. 

Közben a legkisebbeket a Vá-
rosháza elõtt már várta a Leven-
dula Játszóház és a Királyi Ud-

var, ahol fátylakat, díszeket, paj-
zsokat, palástokat, ékszereket,
koronákat, bábokat és lovacská-
kat készíthettek. 

A nagyszínpadon négy iskola, a
Zrínyi, a Hevesi és a Péterfy álta-
lános iskolák, a Cserháti Sándor
SZKI tánccsoportjai, valamint a
Goór Andrea vezette Rebel Lions
Tánccsoport tagjai kápráztatták el
a szép számú közönséget. 

Kicsit távolabb a régmúlt idõk já-
tékaival ismerkedhettek a gyerekek,
kipróbálhatták az ugróiskolát, az
építést kukoricacsutkával, a karika-
hajtást, valamint a gólyalábazást is. 

A Rebel-lányok fergeteges mû-
sora után került sor az iskolák
számára meghirdetett Kanizsai
Kincsvadászat eredményhirdeté-
sére, a tizennégy oktatási intéz-
mény versengõ tanulóinak egy-
másból kellett felkészülni. Az elsõ
helyezést a Cserháti SZKI csapata
érdemelte ki, megelõzve a Körösi
és a Batthyány Lajos Gimnázium
csapatát. A gyerekeknek Marton
István polgármester gratulált. 

Ezután Lakner Bácsi Színháza,
a Hevesi Sándor Általános Iskola
akrobata csoportja, Bóka Gábor

mesélõ, a Kanizsa Táncegyüttes
és a Nagykanizsai Ifjúsági Fúvós-
zenekar szórakoztatta a nagyérde-
mût. 

Délután került sor az ünnepé-
lyes zászlófelvonásra, amihez a
Turulmadárhoz vonult a tömeg,
ahol a város elsõ embere kívánt
jó szórakozást a város napi prog-
ramokhoz. 

A Vasember-ház udvarában, az
Aradi udvarban egy száz táblás
sakkjátszmára is sor került Zala-
egerszeg és Nagykanizsa váloga-
tott csapatai között, itt a legna-
gyobb attrakciót a két szomszéd-
vár polgármesterének, dr. Gyime-
si Endrének és Marton Istvánnak
az összecsapása jelentette. Saj-
nos azonban, a polgármesterek
csatája nem lehetett igazán kõke-
mény összeugrás, ugyanis a fel-
vonulást vezetõ huszárok lovai

már türelmetlenkedtek, így a két
városvezetõ kiegyezett egy dön-
tetlenben. A csapatmérkõzés ösz-
szesített eredménye pedig a ven-
dégek 58,5-48,5 arányú gyõzel-
mét hozta. 

Szintén e napon a Csengery
úton, a Sétakert bejáratánál Mar-
ton István polgármester részvéte-
lével a Dél-Zalai Víz- és Csator-
namû Zrt. mûszaki igazgatója,
Zajzon Imre egy emlékhelyet ava-
tott fel. Az apropót az adta, hogy
a cég tavaly ünnepelte a nagyka-
nizsai vízszolgáltatás kilencven
éves évfordulóját. A Vízmû ez al-
kalomból állított emléket a város
régi vízvezeték-hálózatának: az
emlékhelyen egy 1915-ben készí-
tett tûzcsapot helyeztek el.

Este a Medgyaszay Házban ke-
rült sor az ünnepi közgyûlésre is,
ahol Takács János nyugalmazott
közgazdász, a Hortobágyi Kény-
szermunkára Elhurcoltak Egyesü-
letének alapítója és tiszteletbeli
elnöke, valamint Harkány László,

LLéélleekknnyyiittooggaattóó

ZZáásszzllóóffeellvvoonnááss 
aa TTuurruullnnááll

JJoobbbb vvoolltt 
aa sszzoommsszzéédd vváárr

VViizzeess eemmlléékkeezzééss

ÜÜnnnneeppii kköözzggyyûûllééss

Fotók: Bakonyi Erzsébet 
Horváth Attila
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A Halis István Városi Könyvtár
adott otthont az Összefogás az
igazságért címû rendezvénynek.
Morvai Krisztinával, a Civil Jo-
gász Bizottság társelnökével a
teltházas találkozó elõtt beszél-
gettünk.

– Gyurcsány Ferenc Putyin el-
nöknél tett látogatása során fej-
lettnek, példaértékûnek nevezte a
jelenlegi orosz demokráciát.
Többször is elhangzott a minisz-
terelnök szájából, jogállamban
élünk. Ön, mint jogász, hogy de-
finiálná a demokrácia és a jogál-
lam fogalmát?

– Hadd kezdjem a második fo-
galommal. Tehát a lehetséges ma-
gatartások körét és határait mind
a polgár, mind az állam vonatko-
zásában jogszabályok határozzák
meg. Ennek ellentéte az önkény,
amikor a hatalmon lévõ szemé-
lynek saját elhatározása alapján
van cselekvési szabadsága,
amelynek nincsenek korlátai vagy
határai. A jogállamiság egy ga-
ranciarendszer, ami kiszámítható-
ságot, elõreláthatóságot, tervez-
hetõséget ad az állampolgárnak.
A formális szempontokon kívül
vannak még tartalmi elemek is.
Ilyen például az emberi jogok biz-
tosítása és védelme. Ami pedig a
demokráciát illeti, annak egyik
lényeges eleme, hogy az emberek
beleszólhatnak sorsuk alakításá-
ba, mind közvetett, mind közvet-
len úton. A közvetett a parlament
és a képviselõk általi beleszólás.
A demokrácia félreértelmezésé-
nek gondolom azt, amikor csak a
közvetett beleszólás eszközrend-
szerét tartják elfogadhatónak. Így
kialakul a jól ismert szlogen,
hogy csak a parlament falain be-
lül van helye a politizálásnak. Ez
nem fedi a valóságot. Egy demok-
ráciában teljesen természetes,
hogy a közvetlen véleménynyilvá-
nítás eszközeivel is élhetnek a
polgárok. Akár a nemtetszésüket,
akár az egyetértésüket, gyüleke-
zési jogaik gyakorlásával, egy-
mással összeverõdve, nyilvános
helyeken megjelenve, akár mások
számára sokkoló, nemtetszést ki-
váltó módon is kinyilváníthatják.
Tehát a véleménynyilvánítás sza-
badsága, a szólás szabadsága, a

gyülekezési jog gyakorlása elen-
gedhetetlen feltétele a demokráci-
ának.

– A tömeges letartóztatások, az
elõállítások után egyre több, a
fogvatartottak ellen elkövetett
jogsértések látnak napvilágot.

– A kényszerintézkedéseket lát-
hattuk a tévében. Voltak nagyon
brutális jelenetek is. Ez azonban
folytatódott azzal, hogy az áldo-
zatok elmondták, a rendõrségi
fogdában, a büntetés végrehajtási
intézetben tovább folyt az embe-
rek megalázása.

– Jónéhány rendõr ellen folyik
az eljárás, sor került az elsõ vád-
emelésekre. 

– Jelenleg harminckilenc rend-
õr ellen folyik az eljárás, hat eset-
ben megtörtént a vádemelés. Õk
valamennyien a rendészeti, biz-
tonsági szolgálat állományába
tartoznak. Egyelõre itt tartunk.

– A kialakult helyzet nyomán
gyakran hallani az ellenzék fele-
lõsségérõl. Miben és miért lehet
okolható az ellenzék?

– Egyetlen dologban érzem
felelõsnek az ellenzéket. Abban,
hogy az elsõ esemény után nem
álltak ki egységesen egy nagy vo-
lumenû, nemzetközi sajtótájékozta-
tón. Itt az egész világgal, súlyának
megfelelõ módon ismertetni kellett
volna a megtörtént tömeges embe-
ri jogsértéseket. Ha ez megtörtént
volna, akkor október 23-án  talán
nem lövik ki annyi ember szemét.

– Az Unióban van-e az ilyen és
hasonló események kezelésére ál-
talánosan elfogadott szabály?

– Létezik egy nagyon komoly
jogi „felépítmény”. Ez kezdõdik
az Európa Tanács esetjogával,
amelyet átvesz az Unió. Nagyon
erõsen védik az ebben foglalt em-
beri, köztük a gyülekezési, véle-
ménynyilvánítási jogokat. Báto-
rítanak mindenkit, aki ezekért ki-
áll. Az elõírás az, hogy ezeket a
személyeket nem csak testi épsé-
gükben kell megvédeni, hanem ki-
fejezetten támogatni kell õket.

Czene Csaba

A Civil Jogász Bizottság mun-
káját támogató alapítvány utalvá-
nyai beszerezhetõk a városi
könyvtárban.

NNeemmccssaakk vvééddeennii,, ttáámmooggaattnnii iiss kkeellll aazz eemmbbeerrii
jjooggookkéérrtt sszzóótt eemmeellõõkkeett

MMoorrvvaaii aa ddeemmookkrráácciiáárróóll
A Nagykanizsai Kutatók Tu-

dományos Egyesülete harminc
éve alakult a Pécsi Akadémiai
Bizottság Nagykanizsai Tagoza-
ta néven. A Városvédõ Egyesü-
let, a Hevesi Sándor Mûvelõdé-
si Központ, és a Nagykanizsai
Kutatók Tudományos Egyesüle-
te által szervezett emlékülésen
az egyesület szülõatyjára,
Meixner Bélára emlékeztek. Az
önkormányzat és a HSMK ne-
vében Papp Ferenc igazgató kö-
szöntötte a tanácskozás résztve-
võit, közöttük Meixner Béla
családtagjait. 

– Az Akadémiai Bizottság az
elmúlt harminc évben Nagykani-
zsa város szellemi életének egyik
meghatározó alakítója, gazdagí-
tója volt – hangsúlyozta. – Az
élet legkülönbözõbb területein
publikált tanulmányaik nemcsak
szakmai szempontból voltak je-
lentõsek, de segítettek a kanizsai
identitás-tudat, a városhoz való

kötõdés erõsítésében is. Legyen
az akár iskolatörténet, vagy nép-
mûvészet, régészet, vagy föld-
rajz-, sajtó- vagy éppen színház-
történet. Annak idején Meixner
Béla javasolta, hogy a fõiskolai,
egyetemi szakdolgozatokra, dip-
lomamunkákra építve, városunk-
ban is jöjjön létre egyfajta kuta-
tóbázis, szellemi mûhely. A kez-
deményezés sikeres volt, több ku-
tató Pécsett tarthatott elõadást,
különbözõ szakmai pályázatokon
díjakat nyertek. A kanizsai össze-
jöveteleken pedig ismert, kiváló
kutatók, tanárok tarthattak elõ-
adásokat, vettek részt az ülése-

ken. Minden hónapban volt egy
felolvasóülés, ahol a kutatási
eredményeket megtárgyalták. Si-
keresek voltak az Ifjúsági Akadé-
mia, Dr. Mezõ Ferenc Gimnázi-
umban tartott elõadásai, ahol
több mint tizenöt éven keresztül,
havonta egy-egy kutatási ered-
ményrõl hangzott el elõadás.
Meixner Béla után Jászberényi
László folytatta a munkát, majd
késõbb dr. Dobó László, dr. Hor-
váth György és Zsidi Zoltán hár-
masban szervezték a foglalkozá-
sokat. Zsidi Zoltán halála után
Dobó és Horvát tanár urakra
maradt a munka. 

Jászberényi László levezetõ
elnök Az Akadémiai Bizottság és
Meixner Béla címmel tartott elõ-
adást. A tanár úr a kapcsolatait
felhasználva, fontosnak tartotta,
hogy a kutatások eredményei a
városon kívül is ismertté válja-
nak. Különösen nagy gondot for-
dított arra, hogy az itt készült ta-

nulmányok a tudományos sajtó-
ban is megjelenjenek. Támoga-
tókat szerzett az ülések lebonyo-
lítására, a kiadványok megjelen-
tetésére. Már a kezdet kezdetén
megfogalmazódott egy városi
monográfia megírásának a lehe-
tõsége, ami azóta valóra vált. 

Az emlékülés további részében
Zsoldosné Major Ilona, dr. Dobó
László, Novics Erika, Rábavölgyi
Attila, dr. Horváth György, Göncz
Ferenc, Lehota János és Balogh
Imre elõadását hallgatták meg a
réstzvevõk.

B.Zs.

MMeeiixxnneerr BBééllaa eemmlléékküüllééss
KKoollllééggááii,, ttaannííttvváánnyyaaii iiddéézzttéékk ffeell mmeennttoorruukk
ttuuddoommáánnyyooss mmuunnkkáássssáággáátt
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– Fischer György kisplasztiká-
kat, érmeket, köztéri szobrokat,
emlékmûveket alkot. Mûveinek
domináns anyaga a bronz –
mondja az alkotótárs Frimmer
Gyula, grafikusmûvész. – Alkotá-
sainak központi motívuma a tra-
gikus színezettel, groteszk szemlé-
lettel, furcsa arányrendszerrel
megformált, torzított, elnyújtott
testrészekkel megjelenített em-
beralak, amelyet sima felületek-
kel, áttörés nélkül, érzékenyen
meghajló ívû palástokkal alakít
egységes tömeggé. 

Fischer negyedszázada él és
dolgozik Egerszegen. Számtalan
kiállítása volt Magyarországon,

Finnországban, Ausztriában.
Köztéri szobrai Zalaegerszegen,
Zalakaroson és Keszthelyen
láthatók. Szobrai nem szabályta-
lan testeket, hanem esendõ em-
beri lelkeket formáznak, de az al-
kotások mást is elmondanak. A
Kanizsán látható kiállítási anya-
gának figurái jellegzetes, messzi-
rõl felismerhetõ, csak Fischer
Györgyre jellemzõ formavilágot
mutatnak. Mások, mint a meg-
szokott kisplasztikai alkotások.
Az emberek általában nem men-
nek el közömbösen szobrai mel-
lett. Természetes körülmények
között ilyen figurákkal nem talál-
kozunk. Mégis egy olyan hangu-

latot, szituációt, karikaturisztikus
vonást mutatnak, ami elsõ ráné-
zésre meghökkenti az embert.  A
maguk módján egy nagyon erõs
magányérzetet sugallnak, és a

valóságos helyzettõl eltérõ rész-
letek teszik igazán õket egyedi
alkotássá. 

B.E.

Kanizsa – ÉÉrtékrend 2007. május 3.12

A Képzõmûvészetek Házá-
ban, telt ház elõtt fergeteges si-
kert aratott a Liszt és Kossuth
díjjal is kitüntetett Muzsikás
együttes. A koncert elõtt a „vo-
nósnégyes” prímásával, Sipos
Mihállyal beszélgettünk.

– A Muzsikás együttes dalai
népzenék, népdalok gyûjtésébõl
ered. Mennyire bõvizû még a
„tiszta forrás”, meríthetõ-e még
belõle valami?

– Hála Kallós Zoltánnak és
természetesen más gyûjtõknek is,
igen, nem apadt még ki a forrás.
Az õ gyûjtéseit használja az ösz-
szes zenekar, amely a népzene te-
rén dolgozik. A Magyar Tudomá-
nyos Akadémia anyagával össze-
sítve gyûjtéseit, több, mint kettõ-
százezer dallamról beszélhetünk.
Azt hiszem, ebbõl még igen hosz-
szú ideig lehet táplálkozni.

– Nagyon sokat tettetek a ma-

gyar népzene külföldön való nép-
szerûsítéséért. Hogyan sikerült
zenéjükkel betörni a világ zenei
vérkeringésébe?

– Ez egy nagyon hosszú folya-
mat volt. A mi elvünk a kis lépé-
sekkel történõ haladás. Elõször
mérlegeljük, hogy képesek va-
gyunk e megoldani a kínálkozó
feladatot. Ha legyõzhetõnek
ígérkezik, akkor viszont minden
energiánkat a megoldásba fek-
tetjük. A Táncházban játszottunk
annak idején játszottunk. Egy-
szer csak megjelent egy holland
fiatalember, és azt mondta, sze-
retné, ha  kimennénk játszani
hozzájuk. Kérte, állítsunk össze
egy órányi programot és hozzá
angol nyelvû konferálást. Két
hónapon keresztül kõkeményen
készültünk. Teljesítettük a fel-
adatot és kimentünk egy Amsz-
terdam melletti fesztiválra, ahol
szép sikerrel játszottunk. Ennek

hozományaként  a következõ év-
ben már jelentõsebb meghívást
tudhattunk magunkénak. A nagy
áttörést itt értük el. A siker egy
angol szervezõvel hozott össze
minket. A következõ évben már
Londonban a Qween Elizabeth
Hall nagytermében játszottunk.
Ettõl kezdve megindult az érdek-
lõdés a hazai lemezeink iránt.
Ezt követõen már klasszikus ze-
nekarokkal is felléptünk. Játszot-
tunk a BBC zenekarral, a Takács
vonósnégyessel, vagy Alexander
Balanescuval, akivel a Bartók
lemezünkön is együtt muzsikál-

tunk. Vele késõbb Amerikában is
együtt játszottunk. Az idén egy
olyan nemzetközi fesztiválsoro-
zatban veszünk részt, amely
Franciaországban, Spanyolor-
szágban kezdõdött, májusban pe-
dig Japánban lesz a folytatás. Itt
két hétvégén több, mint száz-
negyvenezer jegyet adtak el, ami
borzasztóan sok. Ezen a fesztivá-
lon reggel kilenctõl, akár éjfélig
is tarthatnak a koncertek. Igazi
világsztárokkal léphetünk fel. Ez
nagyon nagy megtiszteltetés a
Muzsikásnak és a magyar népze-
nének.

– Említette Bartók Béla nevét.
Lemezeik is Bartók és Kodály
mûveibõl készülnek. Lesz e foly-
tatás?

– Nem tudni pontosan. Többfé-
le CD-tervünk van. Bizonyos
munkálatok már el is kezdõdtek,
de mivel babonás vagyok, nem
szívesen beszélnék ezekrõl. 

– Vidéki táncházakat mûköd-
tetnek, rendhagyó énekórákat tar-
tanak különbözõ iskolákban. Ez
valamiféle missziós feladat?

– Az, hogy ilyen nagy színpad-
okon kapunk lehetõséget, annak
egyik oka, hogy a Kodály-féle ze-
neoktatásból táplálkozunk. Mi
ennek a hihetetlenül erõs ma-
gyarországi ének-zenei oktatás-
nak, heti hét órában részesei vol-
tunk. Ez indított el bennünket,
hogy minden évben ingyen ad-
junk ötven iskolai koncertet, hogy
a népzene eljusson a tanulókhoz.
Legyen egy olyan erõs élményt
adó koncert, amely segíti a taná-
rok áldozatos munkáját. Ezeken
az órákon a koncertjeinknek sûrí-
tett, iskolai változatát mutatjuk
be. Ezt a vállalkozásunkat példa-
értékûen felkarolta a MOL, ami-
ért nagyon hálásak vagyunk. Tá-
mogatásukkal már túl vagyunk a
százhuszadik iskolai elõadáson.

– Manapság, aki felvállalja a
magyar értékek ápolását, menté-
sét, gyakorta címkézik „magyar-
kodónak”. 

– Igazából sosem értettem ezt.
A váddal találkoztam, de nem ér-
tem. Meggyõzõdésem, hogy a kul-
túra egy nagyon széles és nagyon
bonyolult szövet. Ebben nagyon
fontos szerepe van az anyanyelv-
nek, a hagyományoknak. Az öl-
tözködéstõl a fõzésig, a tárgyi
eszközeinktõl a népzenéig. A leg-
fontosabb tehát az, hogy megis-
merjük és átéljük saját kultúrán-
kat. Ezen keresztül juthatunk el
más népek megismeréséhez, meg-
értéséhez.                                         

Czene Csaba

MMuuzzssiikkááss:: BBõõvvíízzûû mméégg aa ffoorrrrááss......

FFiisscchheerr aa PPeettrróóbbaann
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HHoorroosszzkkóópp

Úgy érzi, némi változást kell beiktatnia
életébe. Az elkövetkezõ napok kedvezõ-
nek bizonyulnak az elsõ lépésekhez. Ha
lakáscserérõl, vagy új munkahelyrõl
gondolkodik, cselekedjen.

A hosszú ünnepnapok után úgy érzi, be-
szélgetõtársakra van szüksége. Hívja
meg egy kávéra, vagy sörre valamelyik
ismerõsét, a szabadban eltöltött idõ ked-
vez új barátságok kialakulásának is.

A Vénusz jótékony hatását még a napok-
ban kihasználhatja. Céljai érdekében pró-
bálja meg még a lehetetlent is. Hiszen
nincs lehetetlen, csak tehetelen. A kör-
nyezetével azonban legyen türelmes. 

Érdekes dolgokat tapasztalhat meg
ezekben a napokban. Uralkodó bolygója
a Hold, jó fényszögekben áll. Ragadjon
meg minden kínálkozó lehetõségeket, és
tegyen félre pénzt a nyaralásra.

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.

Újra rátalál önmagára, és tele lesz élet-
kedvvel. Vonzerejével bárkit le tud ven-
ni a lábáról, legyenek családtagok, vagy
üzletfelek. Párkapcsolatában is használ-
ja fel energiáit.

Gondolatai leginkább az anyagiak körül
járnak mostanában. A külvilág történé-
sei is bizonytalanságra adhatnak okot.
Érzelmi téren legyen türelmes, végül
minden megoldódik.

A Hold a hét közepén az ön jegyében
idõzik. Mindent megtehet, amihez ked-
vet érez. Elõzékenysége, szol-
gálatkészsége egy új szerelembe sodor-
hatja.

A Hold a saját jegyében segíti a sikereit.
Járjon nyitott szemmel, vegye észre a
váratlanul adódó lehetõségeket. Akár
más mederbe is terelheti életét. Tervezze
a nyári szabadságot.

Környezetére pozitív hatást gyakorol,
közben rájön arra is, gonosz lelkû, titkos
ellenségek próbálják kellemetlen
helyzetbe hozni. Érzelmi téren komoly
döntéseket hozhat.

Nyugalmát idegesség, kapkodás
zavarhatja meg. Hozza elõbbre a
szabadságát, s míg a terveket szövögeti,
megnyugszik. Érzelmi téren is kordában
kell tartani energiáját.

A külvilág hírei kihatnak hangulatára,
munkájára. Legszívesebben elbújna az
emberek elõl. A hétvégén találkozzon
barátokkal, beszélje ki a gondjait,
közösen megtalálják a megoldást.

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

Anyák napi játék a Kanizsa Rádióban!
Egy gyönyörû tizenkét személyes étkészlet a hozzávaló kávés és kapuccsinós szettel! 
Akár az öné is lehet, mert ez az Anyák Napi Játék fõdíja a Kanizsa Rádióban!

Április 29-tõl május 5-ig, naponta négyszer rejtjük el a „mindenkor kedvenceiben” a
következõ csodás vallomást: szeretlek édesanyám!

Hallgassa a Kanizsa Rádiót, mondja meg, melyik dalban hallotta a vallomást, és már viheti is
az azonnali nyeremények: virágvásárlási, kozmetikai és manikûr-pedikûr utalványok egyikét! 

Fõdíj-játék a sorozat nyertesei között Anyák Napján, Május 6-án!

Nagykanizsa, Erzsébet tér 2. Tel.: (93) 516-700
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VVEEGGYYEESS

BBÉÉRRLLEETT

ÁÁLLLLÁÁSS

SSZZOOLLGGÁÁLLTTAATTÁÁSS

INGATLAN
Nk-án a Bõsze K. közben (Olaj te-

lep) 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 tetõtér-
rel, kerttel, garázzsal, pincével eladó.
Kisebb lakást beszámítok. Érd.:
20/9616-404 (6008K)

41 m2-es (szoba, konyha, fürdõszo-
ba) komfortos, önkormányzati tulaj-
donú lakásomat kisebbre cserélném.
Tel.: 20/455-1236 (6009K)

Nk-án jelenleg is mûködõ trafik be-
tegség miatt 200.000 Ft-ért eladó. Tel.:
30/413-1789 (6025K)

Nk-án a Kaposvári út mellett pano-
rámás, 973 m2-es, közmûvesített zárt-
kerti telek eladó. Irányár: 1.900.000
Ft. Tel.: 30/391-2011 (6027K)

Kazanlak krt.-on 4. emeleti, két-
szobás, központi fûtéses lakás sürgõ-
sen, reális áron eladó, esetleg kisebbre
cserélhetõ. Érd.: 20/490-6066
(6028K)

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

A keleti városrészben kétszobás la-
kás olcsón kiadó. Érd.: 20/256-4864
(6030K)

Teleki utca elején kétszobás lakás
albérletbe kiadó. Érd.: 93/324-789,
20/313-4565 (6033K)

Az Ön számára értéktelen vas-
hulladékot, forgalomból kivont
gépjármûvét készpénzért átveszem!
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. Érdek-
lõdni: 70/503-9407, 30/639-8825
(5999K)

A nk-i Keleti Étterembe gyakorlott
felszolgáló hölgyet vagy felszolgálót
éves állásra felveszünk. Érd.: 20/482-
4545 (6031K)

Kanizsa Plázában lévõ ruhaüzletbe
szakképzett eladót felveszek. a Jelent-
kezni a 20/9311-283-as telefonszámon
lehet. (6034K)

170 literes prés újszerû állapotban el-
adó. Érd.: 30/448-6072

Ne dobja ki! Készpénzért vásáro-
lok régi dísz- és használati tárgyat,
porcelánt, képet, könyvet, stb. Érd.:
20/555-3014 (6005K)

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

HÁRMAN A PADON - színmû
A zalaegerszegi Hevesi Sándor 

Színház bérletes színházi elõadásai
Május 4-én 19 órakor: 

ZALA MÁRK BÉRLET
Május 7-én 19 órakor: 

LATINOVITS BÉRLET
Belépõdíj: 1500 Ft

Helyszín: Medgyaszay Ház
Május 9. 15 óra

FÉNYTERÁPIÁS KEZELÉSEK
Elõadó: Németh Péter gyógyászati
szakértõ. Képzõmûvészetek Háza

Május 11. 11 óra
MAGYAR EU - tópiák

Elõadó: dr. Koncz Gábor, a Magyar
Kultúra Alapítvány igazgatója

Medgyaszay Ház
Május 11. 18 óra

MÁJUSI ZSONGÁS -  koncert a
Medgyaszay Ház melletti téren

BELLÁK TIBOR HARMONIKA
ESTJE. Belépõdíj: nincs 

Május 16. 10 és 14 óra
„Szél hozott, szél visz el …" 

A NAGYATÁDI GALAGONYA
EGYÜTTES 

GYERMEKMÛSORA
Halász Judit népszerû dalaiból

Belépõdíj: 350 Ft, Medgyaszay Ház

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

rrrrÁllás 
A Nyugat-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ Nagykanizsai Regi-

onális Kirendeltsége az alábbi szakmákban, illetve munkakörökben kínál
elhelyezkedési lehetõséget:
villanyszerelõ szakirányú megegyezés szerint
mechanikai mûszerész szakirányú 80.000 – 85.000 Ft
elektromûszerész szakirányú 95.000 – 100.000 Ft
autóvillamossági szerelõ szakirányú 95.000 – 100.000 Ft
hegesztõ szakirányú 80.000 – 100.000 Ft
esztergályos szakirányú 80.000 – 100.000 Ft
pizzaszakács szakirányú 65.500 – 70.000 Ft
konyhai kisegítõ 8. általános 65.500 Ft
éttermi dolgozó szakirányú 65.500 Ft
tehergépkocsi vezetõ szakirányú megegyezés szerint
tehergépkocsi vezetõ (nemzetközi) szakirányú megegyezés szerint
rakodó szairányú 100.000 – 110.000 Ft
faipari ügyintézõ /német nyelv/ szakirányú 100.000 – 150.000 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

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

Volán Oktatási Kft.
Nagykanizsa,
Zárda út 2.

Tel/fax: 93/516-634

OKÉV nyt. szám: 20-0003-04 AL: 0448

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!

Adókedvezmény nem vehetõ igénybe (az elõzõ
hirdetésben tévesen tüntettük fel)

FFeellhhíívvááss!!
Tájékoztatjuk Nagykanizsa város lakosságát, hogy a Saubermach-

er-Pannónia Hulladékgyûjtõ Kft. munkatársai 2007. május 8-án, 9-
én és 10-én zárt rendszerû, gépi konténermosást végeznek az

egész városban. Tisztításra kerülnek a lakóközösségek által bérelt
1100 l-es konténerek. 

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

edényekhez.

Via Kanizsa árosüzemeltetõ Kht.

18.qxd  2007.05.02.  15:15  Page 5



Kanizsa – SSport 2007. május 3. 15

Pontosan sszúrtak, vvidékbajnokok llettek

Fölényes ggyõzelem, mmaradt aa kkülönbség

Schneff PPetra eegyéni éés ccsapat aaranya

Közönségsiker: GGyõzelem aa sszerbek eellen

A Cserháti-szakközépiskola tor-
nacsarnokában rendezték az
ELMIB Országos Kötélugró Diák-
olimpiát, melyen a kanizsaiak há-
zigazdákhoz méltón szerepeltek. A
leányok I. korcsoportjának egyéni
versenyében elsõ helyet szerzett
Sneff Petra (Hevesi) 755,33 pont-
tal, míg második lett a II. korcso-
portban Horváth Barbara (Bat-

thyány) 849,83 egységgel. Az ez-
úttal már külön induló fiúk mezõ-
nyében (II. korcsoport) Horváth
Péter (Zrínyi; 639,33) a dobogó
második, míg Balogh Péter (Gelse,
592,83) a harmadik fokára állhatott
fel. Formáció kategóriában az I.
korcsoportos leány Nagykanizsa
“A” csapata (Sneff Petra, Varga
Nikolett (Kõrösi), Horváth Dóra

(Palin), Skanecz Sára (Zrínyi))
715,83 ponttal az elsõ helyen zárt.
A II. korcsoportban Nagykanizsa
“A” jelû négyese (Herjavecz Lilla,
Horváth Barbara (mindkettõ Bat-
thyány), Felsõ Brigitta (Zrínyi),
Lõrincz Henrietta (Péterfy)) máso-
dik lett 806,5 pontot gyûjtve.

Polgár László

Ahogy azt kivitelezni szerették
volna, úgy is jártak el az
Aquaprofit N. Tungsram SK sak-
kozói, hiszen az Edelény elleni
idengenbeli csapatbajnoki mérkõ-
zésükön 10:2-es gyõzelmet arat-
tak. Egyfajta kuriózuma is volt a
meccsnek, hiszen Polgár Judit

csapattagként erõször nyert kani-
zsai színekben, no és a vendégek
részérõl senki sem kelt fel veszte-
sen asztalától... A bajnokság ösz-
szesítésében a kanizsaiak fél pon-
tos elõnye azonban nem válto-
zott, mivel a Zalaegerszegi Csuti
Hydrocomp is ugyanakkora

arányban gyõzte le fõvárosi ellen-
felét, a BEAC gárdáját. A kani-
zsaiak NB I B-s alakulata is ide-
genben szerepelt, s gyõzött
5,5:6,5-re a Pannon Power-Pécs
otthonában.

P.L.

Elõzetesen ugyan úgy kalku-
láltak, hogy felnõtt mérkõzések
is lesznek, végül azonban Ma-
gyarország – Szerbia korosztá-
lyos válogatott ökölvívó mérkõ-
zést vívtak az NTE-csarnokban.
A kadett és junior öklözõink déli
szomszédunk csapatát – nagy

közönségsikert aratva – végül
14:10-re gyõzték le. S a hangula-
ton még az sem rontott, hogy a
kanizsai bokszolókat képviselõ,
69 kb-ban meccselõ Korpics Ist-
ván kikapott ellenfelétõl. Mint
Korpics Miklós, a Kanizsa Box
Klub vezetõedzõjének utólagos

meglátásaiból kiderült, a magyar
csapat nem érdemtelenül gyõ-
zött, s ezzel újabb sikeres ököl-
vívó esemény megrendezését
tudhatta maga mögött az kani-
zsai ökölvívás.

P.L.

Az NTE 1866 MÁV egyesületé-
nek vívói kitettek magukért a Kecs-
keméten rendezett  vidékbajnoksá-
gon. Férfi tõr egyéniben Szmodics
Zoltán végig meggyõzõ vívással
szerezte meg 2007. év vidékbajno-
ka címet. Ezzel azonban még szá-
mára nem volt vége a bács-kiskuni
kiruccanásnak, mivel a csapatver-
seny során az NTE II. számú egy-
sége (Szmodics Zoltán, Pataki Zol-

tán, Tizedes Balázs) szintén vala-
mennyi riválist maga mögé utasítva
zárt a dobogó legfelsõ fokán. A tri-
ók versenyének külön érdekessége
volt, hogy az elõdöntõben az NTE
II. az NTE I. gárdáját (Bartha Pé-
ter, Bartha Tamás, Csalló Zoltán)
ütötte el a fináléba kerüléstõl,
Bartháék azonban a kisdöntõt hoz-
ták, s lettek bronérmesek a Kecske-
mét ellenében. A Szmodics-Pataki-

Tizedes hármas az aranyért vívott
küzdelemben a szombathelyieket
múlta felül.

Emellett a leányoknál is szüle-
tett kanizsai siker, hiszen a kardo-
zók IV. korcsoportú diákolimpiai
döntõjén Balatonkenesén Mátyás
Szabina (Batthyány) 40 indulóból
a harmadik helyet szerezte meg.

P.L.

Tizenhetedik alkalommal rendez-
ték meg a Szántó Zoltán Kosárlabda
Emléktornát. A lányoknál a Dr. Me-
zõ Ferenc Gimnázium együttese
nyerte a versengést (a  mezõny leg-
jobb játékosával, Varga Dorinával
soraiban), míg a fiúknál a Batthyány
Lajos Gimnázium gárdája végzett az
elsõ helyen, többek között a legjobb
játékosnak választott Solymár Dáni-
el teljesítményével.

P.L.

A Mezõ 
és aa BBatthyány

Két hazai meccsel folytatta baj-
noki szereplését az Ants baseball-
csapata. A korábbi extra-játékrész
után 10-9-re gyõzte le az elõzõ év
második helyezettjét, az Óbuda
Brick Factory együttesét, a másodi-
kon viszont 10-8-ra alulmaradt a
bajnoki cím védõjével, a Szentend-
re Sleepwalkers-szel szemben, így
a továbbiakban is nagy versenyfu-
tás várható a három gárda között.

P.L.

Itthon 
a hhangyák

Szanati
remekelt

Az endurokrossz bajnokság
harmadik fordulójában a Kanizsa
Motocross Sportegyesület színei-
ben versenyzõ Szanati László a
harmadosztály futamát remek
motorozással megnyerte. Az
endurósok legutóbbi magyar baj-
noki állomásán ifj. Vaska Kálmán
pedig a horvátországi Bjelovaron
a II. osztály E-1 kategóriájában
szerzett negyedik helyezést.

P.L.

Rangos nemzetközi sportakro-
batika versenyen vett részt a
Zalaerdõ-Hevesi DSE férfi páro-
sa Németországban. A Drezdában
rendezett Ottendorf-Okrillia Ku-
pán német, angol, cseh, holland,
lengyel, svájci egységekkel kel-
lett megküzdenie a Bódi Szabolcs
– Lukács Patrik duónak, s végül
az elõkelõ második helyezést
szerezték meg.

P.L.

Drezdai eezüst

Elkezdõdött az amerikai fut-
ballisták bajnoki idénye is, s a
Nagykanizsa Demons az elsõ for-
dulóban a Budapest Wolves II.
gárdáját fogadta. A mérkõzésen
igazolódott a papírforma, mivel a
fõvárosiak végül 30-12-re gyõz-
tek a Mindenki sportpályáján
megrendezett összecsapáson.

P.L.

Farkaslakoma

A képen látható Németh László
Istvánné (sz.: Varga Zsuzsanna) or-
szágos körözését rendelte el eltûnés
miatt a Nagykanizsai Rendõrkapi-
tányság. Az 53 éves nõ 2007. már-
cius 23-án távozott el Nagykanizsa,
Kazanlak körúti lakásáról, azóta
életjelet nem adott magáról, tartóz-
kodási helye ismeretlen. Személyle-
írása: kb. 165 cm magas, sovány
testalkatú, arca hosszúkás, haja rö-
vid, bronzvörösre festett, szeme bar-
na, orra, szája normál, fülei fejhez
simulóak. Fogazata hiányos, bal ol-
dalon felül az utolsó 3 foga hiány-
zik, a pótlást ragasztással rögzíti. El-
tûnésekor viselt ruházata nem is-
mert. Iratait magával vitte, de mo-
biltelefon nincs nála. Nem dohány-
zik, szemüveget nem visel, különös
ismertetõje nincs. Az eltûnt nõ több
személytõl nagyobb összegû pénzt
kért kölcsön, de nem adta vissza.

Kérjük azokat, akik tartózkodási
helyével kapcsolatban információ-
val rendelkeznek, jelentkezzenek
személyesen a Nagykanizsai
Rendõrkapitányságon, vagy tele-
fonon: 107, 93/312-190 (57-24
mellék).
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A sokoldalú, kísérletezõ, egyéni
hangvételû Szemenyey – Nagy Ti-
bort köszönthetjük most Csáktor-
nyán. Hosszú külföldi tartózkodás
után hazatért õ, aki a mûvészet ide-
ájához különbözõ mûvészeti ága-
kon keresztül, meg-megújuló látás-
móddal, többféle mûfaj segítségé-
vel, de egyforma igényességgel
közelít. 1953-ban született, aztán
1974-ben politikai okok miatt
emigrációba kényszerült. Nyugat-
Európában, Dél-Amerikában és a
Karib-szigeteken élt 1990-ig. A
rendszerváltozás után hazatelepült,
azóta Nagykanizsán él a messzire-
ment mûvész, aki vagabund és
ugyanakkor három gyermekes apa. 

Szemenyey – Nagy Tibor ma-
gánmítoszának lehetünk most
szemlélõ és észlelõ tanúi, Bejárta
a félvilágot, mégis visszatért
Nagykanizsára, a gyökerekhez. A
nonkonformizmus jellemzõ rá, de
a Karib-szigeteket mégis vissza-
cserélte Nagykanizsára, a hazára.
Erre büszkék is vagyunk. Ezen ki-
állítás kapcsán is talán elmondhat-
ja a mûvész: Nem vagyok itthon a
Földön. Talán odatalálok. Talán
vissza. Föl! Mûvei iránt – tudatos
kivonulása ellenére – fõleg a nyu-
gati köz- és magángyûjtemények-
ben élénk az érdeklõdés, számos
jelentõs külföldi múzeumban, ga-
lériában volt már kiállítása. 

Csak elsõ közelítésben, tárgyi
világa alapján tûnhet posztmo-
dernnek. Sokkal inkább a végle-
tekig lecsupaszított alapformákat
keresi: kozmikus pontokat, õsi
elemeket és mozgásformákat. Ná-
la mindez nem forma, hanem út,
a teremtés útja. Az égi kapu a te-
remtésre nyílik, a csillagokra, a
nagy, nyugodt semmire. Azonban
nála ez a semmi a téren és idõn

túli létnélküliség boldogságába
torkollik. Szellem és anyag, léte-
zés és nemlétezés póluspárjának
egymást kiegészítõ harmóniája
érint meg bennünket ezen alkotá-
sok által. Elliptikus, hiperbolikus
és egyéb geometriai formái nála
az ideák objektumai, sûrítményei,
jelei: a végsõ alapformák. A vég-
leges lecsupaszítással, lemeztele-
nítéssel, a lényegtelen leszedésé-
vel jut el hozzájuk. Így ezek az
alkotások egészen konkréttá vál-
nak. Az ideák manifesztumait
akarja felmutatni. Ez szinte lehe-
tetlen feladatnak tûnhet, de neki
sikerül. 

Világmodelljei nem testként
érthetõk meg, a továbblépés a lé-
nyeg a modellezés, az elvonat-
koztatás folyamata. Az ábrázolás-
ban nem fontos, hogy mibõl
(gipszbõl vagy szintetikus anya-
gokból) készültek ezek a testek,
legfeljebb a simaságuk, mely
szinte vonzza az érintést, a tapin-
tást. Éteri tisztaságú alapformái a
minimálisból fenségessé válnak. 

Szemenyey – Nagy Tibort néhá-
nyan geometrikus – absztrakt mû-
vésznek tartják, de igazából termé-
szetelvû, kozmikus mûvészet az
övé – talált és megteremtett „tár-
gyai” által. Ezért nyithatja meg ki-
állítását egy matematika – fizika
szakos tanár, egy laikus metafizi-
kus. Nála hiteles, hogy túl kell
lépni a hagyományos normákon,
hogy ábrázolhassa a mai élet bo-
nyolultságát. Õ azonban az érzé-
keinkkel észlelt formák elkülöníté-
se által a benyomások káoszából
egy rendezettebb világ kialakításá-
ra tesz kísérletet egy új látásmód
küszöbéhez érkezvén. Nem tükör
által, hanem transzformáció által
láttat. A forma – szerkezet – tarta-

lom szentháromsága Szemenyey –
Nagy Tibornál a rendet, a szépsé-
get és a tökéletességet próbálja
megérteni és megalkotni. 

Mûvészetének átszellemült, szinte
éteri tisztaságú alapformái, õselem
egyszerûségû szobrai a világrend
kozmikus harmóniáját, világ és ûr
öntörvényû egységét, a természet
ember által nem bolygatott organi-
kus csendjét õrzik. Nála a mikrokoz-
mosz magában rejti a makrokoz-
moszt, a látható a láthatatlant, a meg-
fogható a megfoghatatlant. Szobrai
így válnak vitathatatlanul érzéki
szépségûvé. Nem kortárs mûvész õ,
hanem az idõtlen értékek mûvelõje. 

Nagykanizsa iskolaváros és
kulturális centrum. Éppen mosta-
nában rajzoljuk meg Nagykanizsa
Mûvészeti térképét, ez a kanizsai
mûvészeti élet szereplõinek jelen-
legi és pontos számbavételét je-
lenti. Ezen a mûvészeti térképen
Szemenyey – Nagy Tibor erõs
bástya, akit most elhívtak Csák-
tornyára is. 

Balogh László

SSzzeemmeennyyeeyy-kkiiáállllííttááss CCssáákkttoorrnnyyáánnA csáktornyai kiállítás kapcsán
ars poeticájáról kérdeztük a világ
számos nagyvárosában korábban
már sikeres tárlatokon bemutatko-
zó Szemenyey-Nagy Tibor szob-
rászmûvészt.

– A szobrászatban megpróbálom
azokat a tereket, vagy mozgásokat
megfoghatóvá tenni, amelyeket nem
ismerünk és nem látunk. Ami vagy
az anyagon belül van, vagy a mik-
rokozmoszban, amit mondjuk csak
elektronmikroszkóppal, vagy még
kisebb méretekben tudunk kimutatni
vagy felfedezni. Az összefüggéseket
a tér és a mozgás között, vagy az
energia és a tér között, de ugyanúgy
a makrokozmikus méretekben is.
Mindig az érdekelt, hogy az ember
számára kézzel foghatóvá, anyag-
szerûvé tenni azt, amit nem isme-
rünk, nem látunk, nem tudunk, ho-
lott a legfontosabb dolgok az élet-
ben, a fizikában, a mozgásban, a
térben. Ez abszolút értelemben vett
szobrászat, lecsupaszítva minden
romantikus vagy racionális – úgy-
mond irodalmias – gondolkodástól.

– A közönség menyire fogadja
be az Ön meglehetõsen magas
szintû absztrakt alkotásait?

– Még ha nem is tudatosan rea-
gálnak rá, de akinek egy pici fi-
nom érzéke van, vagy kultúrája,
azt megértinti, még hogyha nem
is tudja, milyen konkrét dolgokról
van szó. Mindenesetre a szellemi-
sége megérinti, hiszen van egy
aurája a munkáimnak.

– Milyen érzés, hogy a legna-
gyobbak között említik a lexiko-
nok, olyan neves alkotókkal egy
lapon, mint például Moholyi-
Nagy László?

– Jó érzés, de ez a szakmai el-
fogadottság csak egy pici körben
van. Maga a mûvészet ilyen, mert
sokaknak - akiket mûvésznek ne-
veznek – nincs sok közük a mûvé-
szethez. Mindez nem számít, hi-
szen az ember csendben csinálja
a dolgait. Mindig is kevesen vol-
tak azok, akiknek valóban igé-
nyük volt a finomabb, értékesebb
dolgok felismerésére, használatá-
ra. Mindig kevés volt az olyan
ember, akinek szüksége volt a va-
lódi értékekre, a többiek mentek
egy bizonyos divat után. De ez
mindig így volt egy adott korban.
Ez nem baj, ezzel nem kell foglal-
kozni, az ember szép csendben
csinálja a dolgát, aztán megpró-
bál valamit megõrizni, de ez sem
rajtunk múlik.

Gelencsér Gábor
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