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ERDÉLYBEN JÁRTAK

Sajtótájékoztatón mutatták be a Thúry György
Kereskedelmi, Vendéglátó és Idegenforgalmi
Szakképzõ Iskola új erdélyi kapcsolatát. Az is-
kola diákjai és tanáraik május 16-21 között hat-
napos szakmai kiránduláson jártak, ahol a kéz-
divásárhelyi Apor Péter Szakközépiskola diák-
jai fogadták õket. A programot a Julianus Test-
vériskolai program keretében az oktatási mi-
nisztérium pályázataiból finanszírozták. A kéz-
divásárhelyiek az õsszel jártak Kanizsán, ez a
mostani az õ látogatásuk viszonzása volt. A ka-
nizsaiak egy helytörténeti program keretében
ellátogattak Kovásznára, megnézték Kézdi-
vásárhely nevezetességeit, Ika várát, a Mikes
kastélyt. Vendéglátóik székely ételekbõl készí-
tettek bemutatót: volt puliszka, ágyasleves, mu-
rokfõzelék, csalánfõzelék, cseresznyelevél tea.
A közös táncházban a táncmester és a helyi diá-
kok segítségével erdélyi táncokat tanulhattak a
kanizsai diákok. Megnézhették a vendéglátók
az ottani szülõk számára szervezett kulturális
programját, amelynek elsõ részét egy Karinthy,
Örkény mûveibõl összeállított irodalmi színpad
alkotta, a második részben az iskolai táncegyüt-
tes mutatkozott be. Volt egész napos piknik
Sóskúton, focimeccs, séta és vármászás. Meg-
ható volt a törõdés, a szeretet, amellyel a kani-
zsaiakat fogadták, és mindent megtettek értük –
hangsúlyozta Horváth István, az iskola gyakor-
latioktatás-vezetõje. A látogatás során megálla-
podás született, hogy a szakközépiskola nyolc
tanulójának háromhetes nyári szakmai gyakor-
latot szerveznek Kanizsán, illetve a környéken. 

ÉVADZÁRÓ GÁLAMÛSOR
Évadzáró gálamûsort rendezett a Honvéd Ka-

szinó Modern Tánccsoportja. A tánccsoport 7 év-

vel ezelõtt alakult meg. Kezdetben Kiskanizsai
Tánccsoportként mûködtek, 4 éve a Honvéd Ka-
szinóhoz tartoznak. A foglalkozásaik kezdõ, kö-
zép-haladó és haladó csoportokban zajlanak, ahol
több korosztály is megtalálható. Az évek során
számos rendezvényen és versenyen vettek részt.
Tagjai a Modern Tánccsoportok Magyarországi
Szövetségének. A gálamûsorban a közönség a
díjnyertes számokból kapott ízelítõt. Bemutatták
azt a gladiátor számot is, amellyel két nappal ko-
rábban, az olaszországi Riminiben megrendezett,
IV. Világ-, és III. Európa Bajnokságon 2. helye-
zést értek el a junior korcsoportban.

A KIHÍVÁS NAPJA
A Kanizsai Futó Klub megszervezte újabb

futóakcióját a Kihívás Napján. Ez egy kilomé-
tergyûjtõ esemény volt, melyen százan vettek
részt. Van aki csak egyszer, de van aki hat-
vanötször futotta meg a 400 méteres kört.
Összesen 608,8 km-t „gyûjtöttek” a résztvevõk. 

EGY NAP A DOHÁNYZÁS ELLEN
Az Egészségügyi Alapellátási Intézmény,

valamint az Állami Népegészségügyi és Tisz-
tiorvosi Szolgálat (ÁNTSZ) munkatársai ak-
ciókkal hívták fel a járókelõk figyelmét a do-
hányzás ártalmaira a Dohányzásmentes Vi-
lágnap alkalmából. Az Alapellátási Intézmény

munkatársai a Plázában cigarettáért cserébe
müzlit és almát adtak. A korábban gyerme-
keknek meghirdetett rajzpályázat legjobb al-
kotásaiból kisebbfajta tárlatot is összeállítot-
tak a szakemberek. Az ÁNTSZ aktivistái a
Csengery út – Fõ út sarkán az ismeretterjesztõ
szórólapokon túl légzésvizsgálattal és
„cigizõgéppel” várták az érdeklõdõket. Ez
utóbbi szerkezet egy, a beléje helyezett vatta
segítségével „prezentálta”, hogy mit okoz a
dohányfüst és a nikotin a tüdõben. Bizony, a
tiszta, fehér mellé helyezett füsttõl megbar-
nult vattacsomó meglehetõsen elrettentõ volt.    

BIZALMAT LITTER NÁNDORNAK!
Sajtótájékoztatón számolt be az alakuló kor-

mány célkitûzéseirõl, a frissen alakult Ország-
gyûlés elsõ lépéseirõl Göndör István, a Magyar
Szocialista Párt országgyûlési képviselõje. A
képviselõ azt mondta: a kormányprogram fõ
elemei a gazdasági egyensúly, a versenyképes-
ség megteremtése, a szociális gondoskodás
igazságosabbá tétele, az esélyegyenlõség haté-
konyabb megvalósítása az oktatás területén, va-
lamint az egészségügy átalakítása. Leszögezte:
kiemelt hangsúlyt kap az államreform, ennek
eredményeként a korábbinál kevesebb, tizenegy
minisztérium állhat fel. Ezek is kisebb appará-
tussal dolgoznak majd, s csökken az államtit-
károk száma is. Göndör István kifejezte azon
reményét, hogy még az õszi önkormányzati vá-
lasztások elõtt sikerül ötpárti megállapodás ré-
vén csökkenteni az önkormányzatok számát,
még hatékonyabbá, olcsóbbá téve az állam mû-
ködését. A képviselõ kitért a nagykanizsai ön-
kormányzati választásokra is, s azt mondta: bí-
zik abban, hogy a város jelenlegi polgármeste-
re, Litter Nándor ismét zöld utat kap a jelöltállí-
tás során. Hangsúlyozta: most nem szabad
megállni, egy új polgármester beilleszkedése,
felkészülése nagy idõ- és pénzveszteséget, eset-
leg megtorpanást okozhat a városnak.

május 29.

május 30.

május 31.
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RENDÉSZETI NAP
A Nagykanizsai Rendõrkapitányság rendé-

szeti napot szervezett a Csapi Körzeti Általá-
nos és Szakiskolában. A látványos kutyás-,
fegyverzeti- és technikai bemutatókat  ka-
tasztrófavédelmi gyakorlat követte. A nap fo-
lyamán végig a lelki segélyszolgálat folytatott
segítõ tevékenységet.

KANIZSA A DÖDÖLLE FÕVÁROSA
A szeptember 2-án másodszor kerül meg-

rendezésre a Kanizsai Bor- és Dödölle Feszti-
vál, melynek programjairól tartottak sajtótájé-
koztatót a rendezvényt szervezõk: a HSMK
nevében Papp Ferenc igazgató és a Kanizsa és
Környéke Gasztronómiai Egyesület nevében
Prikryl József elnök. A ma már országosan is
elismert fesztivál színhelye ezúttal a mûvelõ-
dési ház rekonstrukciója miatt az Erzsébet tér
lesz. A program idén is a felvonulással veszi
kezdetét, majd az ünnepélyes megnyitón a dö-
dölle Guinnes rekord kísérletének lánggyújtá-
sára kerül sor. A téren mintegy harminc fõ se-
gédletével, 4x2 méteres serpenyõben 2500
adag dödölle készül majd. A nap folyamán kö-
zel 400 szereplõ lép fel. Igazi unikumnak szá-
mít a mohácsi busók részvétele a fesztiválon.
Elsõ alkalommal kerül sor a Kanizsa Bordal-
noka vetélkedõre, amelyre bordalokkal lehet
nevezni augusztus 25-ig. A fesztivál fontos ré-
sze az immár országosa fõzõverseny, melyre
négy kategóriában várják a versenyzõket: pro-
fi szakács csapatoknak és amatõröknek is dö-
döllekészítésben illetve más, tájjellegû ételek
készítésében lesz módjuk bemutatni szakács-
tudományukat. Az idei fõzõverseny szerepel a
Magyar Nemzeti Gasztronómiai Szövetség
rendezvénytervében is. A fesztivál keretében
sok más program mellett fúvószenekari talál-
kozóra is sor kerül. Bemutatkozik majd Orosz
Zoltán harmonikamûvész triója, fellép Szûcs
Judith. Az egész napos kavalkád utcabállal zá-
rul, a talpalávalót a Little Flamingó együttes
szolgáltatja majd.

KANIZSAI ANTOLÓGIA N0.3
Az Ünnepi Könyvhétre megjelent Kanizsai

Antológia No.3 címû kötet kapcsán tartott saj-
tótájékoztatót dr. Horváth György önkormány-
zati képviselõ, az OKSB tagja, Halmos Csaba
a szerkesztõbizottság titkára és Horváth Ilona
lektor. Dr. Horváth György elmondta, ünnepi
alkalom a mostani bemutató, mert színes borí-
tóval, és színes képekkel jelenhetett meg a ki-
advány. Halmos Csaba tájékoztatójában ki-
emelte: a kiadványt támogató városi önkor-
mányzat egymillió forintot hagyott jóvá a
2006-os évre a 3-4. kötet kiadására. A kötet
500 példányban jelent meg és 500 forintért
megvásárolható a könyvesboltokban, a hivatal
pénztárában, illetve a június 6-i bemutatót kö-
vetõen a Képzõmûvészetek Házában is. Hor-

váth Ilona elmondta: összesen 35 szerzõ kül-
dött be 156 pályamûvet: közöttük 100 vers,
két mûfordítás, egy tudományos írás, 26 no-
vella, 11 tanulmány és egy forrásmunka sze-
repel, továbbá az ifjú költõk 15 verssel jelent-
keztek. Összesen 35 szerzõ 156 mûvel pályá-
zott. Négy szerzõ küldött be képeket és mint-
egy 80 képbõl kellett választani a szerkesztõ-
bizottságnak. Végeredményként 6 mûfajban,
32 szerzõ 53 írása olvasható az antológia 3.
kötetében. Az antológia tartalmaz  10 fotót és
egy festményrõl készült reprodukciót. A kö-
tetben olvasható három alkotóról portré. Kü-
lön figyelmet érdemel Dobó László diákszín-
játszásról, és Mészáros József a nagy generá-
cióról szóló tanulmánya, mert ezekben sok
olyan személyrõl olvashatunk, akik Kanizsa
kulturális életében meghatározó szerepet ját-
szottak és játszanak még ma is. 

„JÉGBÕL VAGYOK...”

A Környezetvédelmi Világnapon szakadó
esõben bontották ki az Eötvös téren még már-
ciusban „becsomagolt” jégtömböt. Az óriási
jégkocka mintegy nyolcvan százaléka megma-

radt – hála a mintegy harminc centiméteres szi-
getelésnek. Nagykanizsa a magyarországi vá-
rosok közül elsõként lépett be a Klímaszövet-
ségbe, amelynek tagjai az Amazonas-mentén
élõ indiánokért felelõsséget érezve célként fo-
galmazták meg az üvegházhatást fokozó gá-
zok kibocsátásának átfogó csökkentését, a ki-
zsákmányoláson alapuló kereskedelemrõl tör-
ténõ lemondást, valamint a már elõbb említett
indián törzsek támogatását. A Reflex Környe-
zetvédõ Egyesület együttmûködést dolgozott
ki a Klímaszövetséggel, s – bevonva a kani-
zsai Kaán Károly Környezetvédõ Egyesületet
– Nagykanizsán is egy óriási jégkockával pró-
bálták felhívni a figyelmet a lakóházak eseté-
ben sikerrel alkalmazható hõszigetelés jelentõ-
ségére.  A jégkocka-bontás eseményére eljött
a Klímaszövetség elnöke, Wolfgang Mehl is.

A CÍMERTAN TUDÓSAI KANIZSÁN

Kétnapos nemzetközi tudományos konferen-
ciát rendezett az önkormányzat és a Magyar
Heraldikai és Genealogiai Társaság a múlt hét
végén. A rendezvényen a meghívottak és az
elõadók áttekintést kaptak a címertan, a genea-
lógia és más történelmi segédtudomány jelen-
kori helyzetérõl. Kárpát-medencei magyar és
külföldi, valamint a Kárpát-medencén kívüli
kutatók tartottak elõadásokat kutatásaik aktuá-
lis kérdéseirõl, problémáiról. A tudományos ta-
nácskozás résztvevõit Röst János alpolgármes-
ter köszöntötte a város nevében, majd prof. Dr.
Bertényi Iván egyetemi tanár foglalta össze a
Magyar Heraldikai és Genealógiai Társaság lé-
tének rövid történetét. Az elsõ tudományos
elõadást Prosoprografia és emblematika cím-
mel Prof. Dr. Vajay Szabolcs, a Nemzetközi

Ünnepi hetet rendeztek a kiskanizsai Pipitér
Óvodában. Böjti Istvánné, az intézmény veze-
tõje lapunknak elmondta: a gyerekeknek és
szüleiknek egyaránt felhõtlen kikapcsolódást
nyújtó hagyományos program a Pipitér Óvoda
„specialitása”. Sajnos, a programok egy részét
elmosta az esõ, ám a csütörtöki sportnap kife-
jezetten jól sikerült. A kicsik megismerkedhet-
tek a tûzoltóautóval és a hulladékgyûjtõ jármû-
vel, délután szüleikkel együtt játékos sportve-
télkedõn vettek részt, amiben nagy örömüket
lelték – ahogy az képünkön is látható.

Ünnepi hét a Pipitér Óvodában

június 1.

június 2.
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Heraldikai Akadémia tiszteletbeli tanácsosa, a
MHGT díszelnöke tartotta. A két nap alatt szá-
mos különleges elõadást hangzott el a heraldi-
ka tárgykörében, szó esett a középkori városcí-
merek pajzstartóiról, a geneológia társadalom-
tudományi szerepérõl, összehasonlító elemzést
hallhattak a Szent Korona zománcképeirõl és a
Szent Márk Székesegyházban található Pala
D’Oro-ról, hallhattunk az új Szent Koronával
kapcsolatos kutatási eredményekrõl, a korona
keletkezéstörténetérõl, és egyes magyar címe-
rek falerisztikai vonatkozásairól is. 

JÁTSZÓHÁZ

A hûvös borongós szombat délután ellenére
vidám játszóháznak adott otthont a Kiskastély.
Pünkösdölõ címmel népi játékot adtak elõ,
majd dalt tanítottak a miháldi Tálentum alap-
fokú Mûvészeti Iskola diákjai. Ezt követõen a
játéké, a kézmûvességé volt a fõ szerep. A
gyerekek rongybabát készíthettek Pulainé
Cserti Ilonával, övet szõhettek Zsovár Anitá-
val. A program végén minden résztvevõ ki-
sebb ajándékkal egészíthette ki a délután alko-
tott játékok, használati tárgyak tárházát. 

ROCK ÉS BIG BAND

A HSMK által szervezett, a PANKK által
támogatott Rock Klub sorozatában ezúttal a
Kanizsa Big Band muzsikáját élvezhette a
közönség a Kiskastélyban. Az egy órás kon-
cert közel száz érdeklõdõt vonzott, akik a
régebben hallott mûsorszámok mellett számos
új dallamot, énekes számot is hallhattak. 

KÉZILABDAPÁLYA, KLUBHELYISÉG
Dobrev Klára, az Egészséges Települése-

kért Alapítvány elnöke szombaton a 300 lel-
kes Hottón felavatta az új kézilabdapályát. A
sportpálya-avatást követõen Eszteregnyén át-
adta azt a klubhelyiséget, amelyben a 767 la-

kosú település civil szervezetei tarthatják
majd összejöveteleiket. Mindkét létesítményt
az Alapítvány támogatásával hozták létre a
zalai kisfalvak lakói.

PÜNKÖSDI FALUNAP MIKLÓSFÁN
A már hagyományos pünkösdi falunap

fõzõversennyel kezdõdött, ahol hat csapat
mérhette össze tudását, vadhúsból fõzve vala-
mi különlegeset. Koraeste kéttagú zsûri dön-
tött az étkekrõl, majd a nagyközönség is
megkóstolhatta, s ki-ki maga is dönthetett,
egyetért-e a zsûri ítéletével. Míg az ételek
rotyogtak, s azt követõen is különbözõ kul-
turális bemutatók, táncok, dalos, zenés pro-
dukciók sora, lufihajtogató szórakoztatta a
közönséget, majd az est fénypontjaként Kad-
lott Karcsi vette át a fõszerepet a színpadon.

LUDVIG MÛVÉSZTELEP
Ötvenöt mûvész részvételével megnyitotta

kapuit a 12. Ludvig Nemzetközi Mûvésztelep
Kendlimajorban. A  kortárs európai képzõmû-
vészeti irányzatok mellett a távol-kelet festé-
szetével is találkozhatnak azok, akik ellátogat-
nak a majorba, hiszen három alkotó Malaysiá-
ból, egy pedig Japánból érkezett. A megjelen-
teket Páli László, Wilheim Gábor, Röst János
alpolgármester és Ludvig Zoltán köszöntötte,
majd Márkus Ferenc tanár vette át a szót. A
rendezvény fõ programja az alkotás, amelyhez
fontos a napközbeni csend és nyugalom, de a
mûvészek szívesen veszik, ha sokan látják
munkájuk eredményét, ezért Ludvig Zoltán
több programot is szervezett, amelyekre estén-
ként szeretettel várnak minden érdeklõdõt. Az
elsõ rendezvény 8-án, csütörtökön lesz 18 óra-
kor a Trend Art Galériában, ahol Damiana

Degaudenzi olaszországi festõmûvész képei-
bõl nyílik tárlat. A mûvésztelep 17-én, 19 óra-
kor nagyszabású kiállítással zárul. A záróün-
nepségen a közönség láthatja a Káin – Ábel
Magyar Mozdulatmûvészi Társulatot, amely
csoport Még 1 Mozdulat néven vált ismertté.
A társulat tagja a nagykanizsai Fenyves Márk.
A zárás után csak egy hétig lesz csendes a mû-
vésztelep, hiszen június 25-tõl indul a Kendli-
major Mûvészeti Akadémia, ahol öt napos
kurzusokon különbözõ mûvészeti technikák-
kal ismerkedhetnek az érdeklõdõk. Idén 19
kurzust hirdettek. Ötöt gyermekeknek és fiata-
loknak a nyár folyamán, 14-et pedig bárkinek,
aki a nyaralását, õszi üdülését festéssel, rajzo-
lással, szobrászattal, fotózással, kerámia, vagy
tûzzománc készítés technikájának kipróbálásá-
val szeretné eltölteni.

CIVIL HÉT, ELÕSZÖR
Június 7-9. között elsõ alkalommal, hagyo-

mányteremtõ szándékkal kerül sor városunk-
ban a Civil Hétre. Gyertyánági Endre, a Dél-
Zalai Civil Fórum Egyesület elnöke lapunknak
elmondta: a rendezvény a Civil Kerekasztal el-
sõ nagy programja, amelybõl kiemelkedik az a
fórum, melynek során a civil szektor képvise-
lõi igyekeztek kapcsolatot teremteni a város és
a politikai pártok vezetõivel. Egy kiállítás –
ami korábban a szlovéniai Dobronakon, majd
Letenyén volt látható – a város 150 civil szer-
vezetét mutatja be. A Civil Hét programjainak
kulturális vonulatát a Tüttõ János Nótaklub, a
Vasutas Nyugdíjasok Ének- illetve Tánckara,
az Aranyecset Irodalmi, Elõadói, Képzõmûvé-
szeti és Zenei Együttes, valamint a Zalakomári
Péczeli Attila Népzenei Csoport közös mûsora
jelenti. Az Önkéntesség Hete apropóján önkén-
tes toborzás is folyik a rendezvénysátorban, a
Vöröskereszt munkatársai pedig vérnyomást és
vérzsír-szintet mérnek. A Kanizsa Lovas Klub,
valamint több sportegyesület (vívás, karate,
birkózás, judo, asztalitenisz, lábtoll-labda, ext-
rém bike, fitness és bridzs) bemutatót, illetve a
fiatalítás nem titkolt szándékával tagtoborzót
tart. A Civil Hét mindhárom napját a Ka-Rock
Alapítvány által szervezett rock-koncert zárja.

SZERDÁNKÉNT HÉVÍZEN
Minden szerdán Hévízen élvezhetik az ér-

deklõdõk Kollonay Zoltán zongoramûvész,
zeneszerzõ koncerjeit. A mûvész este hét óra-
kor az Evangélikus-Református Templomban
régi zeneszerzõk mestermûveit improvizálja. 

ÁLOMSZOBROK
Álomszobrok versben, zenében, képekben

címmel Czene Csaba CD bemutató koncertjét
hallgathatják meg az érdeklõdõk június 16-án
17 órakor a Honvéd Kaszinó Tükörtermében.
A program az intézmény galériájában Bako-
nyi Erzsébet fotókiállításának megnyitójával
kezdõdik. A képek témái az Álomszobrok

június 3.

június 4.

június 5.

június 7.

Elõzetes



hangulatához kapcsolódnak. A kiállítást Luif
Ibolya, a Kanizsa Dél-Zalai Hetilap fõszer-
kesztõje nyitja meg. A Kanizsa Mûhely alko-
tóinak rendezvénye a Tükörteremben folyta-
tódik, ahol Ritecz Rita versmondó és Horváth
István Radnóti-díjas versmondó tolmácsolja a
CD anyagát, Rodek Zoltán zongorakíséret-
ében. A rendezvény Czene Csaba megzenésí-
tett versei alapján, Gilincsek Péter pódium-
koncertjével zárul. Az est háziasszonya: Hal-
mos Ildikó igazgató. 

TANFOLYAM 
A Nagykanizsai Kereskedelmi és Iparka-

mara 2006. június 16-17-23-24-én 25 órás
módszertani-pedagógiai tanfolyamot indít
azoknak a vállalkozóknak, akik tanulókat
foglalkoztatnak. A képzések a Honvéd Kasz-
inóban lesznek. Mivel a tanfolyam pályázati
forrású, így a részvétel ingyenes! Jelentkezni
lehet június 12-ig a kamaránál.

ÜNNEPI MEGEMLÉKEZÉS
A Nagykanizsai Polgári Egyesület szerve-

zésében június 16-án pénteken 17 órakor ke-
rül megrendezésre az 1956-os forradalom
mártírjainak emlékünnepsége a Mozikertben.
Ünnepi beszédet mond Cseresnyés Péter or-
szággyûlési képviselõ. A rendezõk kérik, a
résztvevõk 1 – 1 szál virággal tisztelegjenek. 

„SUMMER OF LOVE” CSERFÕN
Az elektronikus zene kedvelõit és a 60’as

évek szabad szellemének nosztalgiázóit elekt-
ronikus zenei és mûvészeti „sátorozós” feszti-
vál várja a jazzlandrõl már elhíresült Cserfõn
július 7-9 között. Az éjjeli-nappali zenérõl ha-
zai és külföldi DJ-k és zenészek gondoskod-
nak psy trance, progressive, break beat és
ambient mûfajban. Napközben kiállítások,
elõadások és egyéb szabadidõs programok.
Nomád életérzés, könnyed szórakozás.
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Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy
kibõvül a Nagykanizsai Polgármesteri Hivatal-
ban a telefonos ügyfélelõjegyzõ rendszer szol-
gáltatás. 2006. június 7-tõl az ügyfeleink nem-
csak az Okmányirodában, hanem az Építésha-
tósági, a Közigazgatási, a Szociális Osztályon
és a Gyámhivatalban is bármely hatósági ügy-
ben kérhetnek telefonon ügyintézési idõpontot.

Az ügyfélelõjegyzõ rendszer mûködésének
lényege, hogy az elõre egyeztetett idõpontban
az ügyfelet biztosan fogadja az ügyintézõ, így
csökken a várakozási idõ. Az ügyintézési idõ-
pont egyeztetését az ügyfelek a 93/500-854
számú telefonszámon kérhetik. A telefonszám
felhívásakor a bejelentkezõ ügyintézõvel
egyeztetni kell az elintézésre kerülõ ügy típu-
sát. Az ügyintézõ a szükséges információk
megadása után felajánlja a lehetséges legköze-
lebbi ügyintézési idõpontot és amennyiben azt
az ügyfél elfogadja, rögzíti a számítógépen és
közli az ügyféllel az azonosítóját. Az ügyfél-

nek a megbeszélt idõpont elõtt 10 perccel kell
megérkeznie a Nagykanizsa, Eötvös tér 16. sz.
alatti portára. A portán közli az ügyintézõtõl
telefonon kapott azonosítót és megkapja azt a
sorszámot, amivel az õt fogadó ügyintézõ kö-
vetkezõ ügyfélként behívja. Ha a megbeszélt
idõpontot több mint 10 perccel elmulasztja, a
számítógép az ügyintézési elõjegyzését törli
és másik idõpontot kell igényelnie.

A Polgármesteri Hivatalban az ügyfélfo-
gadás rendje nem változik. Természetesen
az ügyfélelõjegyzõ rendszer mûködésével
párhuzamosan a továbbiakban is folyamato-
san mûködik a nem elõjegyzett ügyfelek fo-
gadása, kiszolgálása is.

A Polgármesteri Hivatal kibõvített szolgál-
tatásával ügyfeleink gyorsabb és kényelme-
sebben intézhetik ügyeiket. Reméljük, az ügy-
félbarát közigazgatás jegyében ezzel is hozzá-
járulhatunk ügyfeleink elégedettségéhez.

Dr. Kelemen Marcell, jegyzõ

Kibõvült szolgáltatás

– Testvéri szeretettel üdvözlöm a magyar-
ság küzdelmes múltjára emlékezõket, a szere-
tett hazánk bizonytalansággal terhelt jelenét,
a viszontagságosnak ígérkezõ közeljövõjét
együttesen vállvetve elviselni kész hazafiakat,
akik a szebb, magyar jövendõbe vetett hitüket
nem hajlandók soha semmilyen körülmények
között feladni... A naptár szerint éppen a mai
napra esik a kegyetlen trianoni békediktátum
aláírásának a 86. évfordulója, amikor is hi-
tünk szerint pünkösd vasárnapját, a szentlélek
eljövetelének emléknapját ünnepeljük. Az Úr
azon a napon világosította meg az addig bi-
zonytalankodó, a külvilág körülményeitõl
megzavart tanítványok elméjét, erõsítette meg
a Krisztusba, a feltámadásba vetett hitet. Kér-
jük a Jóistent, árassza reánk, akik e nemzet
közösségéhez tartozunk, az értelem világossá-
gát!.. Lássunk tisztán, eszméljünk fel, milyen
tragédiát hordozunk sorsunkban Trianon óta,
amikor a világ keresztre feszített bennünket.
Egyedül maradtunk, és azóta is a többszörös
elárultatásunkban mindig csak magunkra,
egymásra számíthattunk – mondta többek

között ünnepi köszöntõjében Rózsás János
író, a Nagy-Magyaroszág emlékmûnél vasár-
nap rendezett megemlékezésen. 

– Ha egyáltalán van értelme nem évülõ bû-
nökrõl beszélni, a Trianoni diktátum megfo-
galmazói, leginkább pedig a háttérbõl irányí-
tók bûnei minden kétséget kizáróan ilyenek.
Bûnhõdött közülük egy is valaha?... Trianon
nem a mi szégyenünk. Maga a szó azt jelenti,
háromszoros nem. Trianon. Nem: elõször az
isteni rendre, amely egységes egésznek terem-
tette a Kárpát-medencét a maga minden te-
kintetben egymásra utalt népeivel. Nem: má-
sodszor az ésszerûségre, hiszen elõre látható
volt, hogy ebben ez égrekiáltó igazságtalan-
ságban az isten képére és hasonlatosságára
teremtett ember semmiképpen sem nyugodhat
bele.... Végül a harmadik nem a méltányos-
ságra mondatott ki. Ha volt nemzet, amely
minden kétséget kizáróan vétlen volt az I. vi-
lágháború kirobbantásában, amely nemzetnek
a miniszterelnöke az utolsó pillanatig tiltako-
zott a hadüzenet ellen, az éppen mi voltunk.
És kit büntettek a gyõztesek a legsúlyosabban,
minden más esettel összevethetetlen mérték-
ben méltánytalanul?Nem értékelhetnénk meg-
gyõzõbb módon a Trianon címszó alatt össze-
foglalt tünetegyüttest, mint ahogyan azt egyik
francia történész kortársunk megtette néhány
évvel ezelõtt: „Az I. Világháború végén Né-
metországot megbüntettük, de Magyarorszá-
got nem. Mert nem volt miért. Magyarorszá-
got keresztre feszítettük” – mondta többek kö-
zött ünnepi beszédében Papp Gábor mûvé-
szettörténész.

-dé-

Trianon, a háromszoros nem

Litter Nándor polgármester, Göndör István
országgyûlési képviselõ és Teleki László ál-
lamtitkár indította útjára még márciusban az
„Ezer fát Nagykanizsának!” címet viselõ akci-
ót, amelynek keretében cégek, magánszemé-
lyek, lakóközösségek adományozhatnak fákat,
amelyek aztán Nagykanizsa közterületeit dí-
szíthetik. Balogh Miklós, a programot koordi-
náló VIA Kanizsa Kht. városgondnoka érdek-
lõdésünkre elmondta: munkatársaik nyolc-
száztíz fa helyét jelölték ki városszerte. Az
akcióban gyertyánt, díszcseresznyét, juhart,
nyírfát, hársfát, vöröstölgyet, törökmogyorót
és szomorúfûzfát ültetnek, az egyes csemeték
ára – fafajtól függõen – ezer és háromezer fo-
rint között alakul, ami már tartalmazza a ki-
egészítõ anyagok (humusz, trágya, védõka-
rók) költségeit is. Balogh Miklós kérdésünkre
azt mondta: eddig hetvenhét darab csemetét
ültettek el az akció keretében, amelyben nem-
csak magánszemélyek, hanem cégek, vállala-
tok is részt vesznek. (H.A.)

Ezer fát ültetnek
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Engedett a kiskereskedõk nyomásának a politika, amikor elfogadta a
kereskedelmi törvény június elsejével életbe léptetett módosításait: az
új rendelkezés a korábbiaknál szigorúbban lép fel az erõfölénnyel visz-
szaélõ multinacionális áruházláncokkal szemben. Ez derült ki a Nagy-
kanizsai Kereskedelmi és Iparkamara, illetve a Kereskedõk és Vendég-
látók Országos Érdekvédelmi Szervezete (KISOSZ) Zala megyei tago-
zata által szervezett elõadásból, amelyen a KISOSZ megyei elnöke,
Bakosné Tolvaj Márta számolt be a változásokról. 

Az új törvény a nagyáruházak építésénél lehetõvé teszi az illetékes ön-
kormányzatok számára, hogy a 600 négyzetméternél nagyobb áruházak
megépítése elõtt megvizsgálják: a forgalmazni kívánt termékbõl mennyire
ellátott a lakosság, s ennek ismeretében akár meg is tagadhassák az építési
engedély kiadását. Ha a teljes eladótér nagysága meghaladja a 3000 négy-
zetmétert, akkor az engedély kiadását a területileg illetékes regionális fej-
lesztési tanács véleménye határozza meg. Az új kereskedelmi törvény tilt-
ja az ár alatti értékesítést. Kötelezik a nagy áruházláncokat etikai kódex
készítésére. Szól a rendelkezés a beszállítók kifizetésérõl is, hiszen a be-
szállítók számára elõírt maximum 120 napos fizetési határidõt jócskán ki-
használják a mamut-áruházláncok, amikor négy hónapig úgy és annyiszor
forgatják meg a beszállító járandóságát, ahogy és ahányszor akarják. 

Az új rendelkezés nem csak a multikkal, hanem a kiskereskedõkkel
szemben is kellõ szigorral lép fel. Kötelezõvé teszi a kereskedõ számára a
szakképesítés megszerzését, szemben a korábbiakkal, amikor elegendõ
volt, ha valamelyik családtag rendelkezett a megfelelõ végzettséggel. A
származási bizonylatokat az üzletben kell tárolni, ha nem így történik, ak-
kor azt a vállalkozó köteles bejelenteni az APEH-nek, még akkor is, ha
hónap végén csak a könyvelõhöz viszi el az iratokat. Szabályozzák a 18
év alatti személyek alkohollal, illetve dohányáruval történõ kiszolgálását
is: a vendéglátós ezentúl elkérheti a személyi okmányokat az életkor el-
lenõrzéséhez – erre eddig nem volt lehetõség. Elképzelhetõ, hogy meg-
szûnik a mûködésképtelenség miatt visszavitt áruk problémája, ugyanis
az értékesítõ köteles lehetõvé tenni a vásárló számára, hogy az a helyszí-
nen ellenõrizhesse és kipróbálhassa a megvásárolni kívánt terméket. 

Horváth Attila  

Multi-szorongató

A GE Consumer & Industrial Nagykanizsai Fényforrásgyára második
díjat kapott a kétévenként szervezett, az Európai Unió legnagyobb szak-
mai elismerései között számon tartott Európai Üzleti Környezetvédelmi
Pályázaton.

Az Európai Unió pályázatán három kategória közül lehetett válasz-
tani: a gyárat egy olasz és egy spanyol vállalat mellett a „Menedzs-
ment a fenntartható fejlõdésért” díjra jelölte az ipar, a civil és a tudo-
mányos élet képviselõibõl álló zsûri. „A Nagykanizsai Fényforrásgyár
Környezettudatos Vállalatirányítási Rendszere” címet viselõ pálya-
munka példaértékkel szolgálhat mindazon vállalkozások számára, akik
elkötelezettek a környezet és munkavédelmi kiválóság elérése irányá-
ban. A pályázatban az anyag készítõi részletezték irányítási rendszerük
fõ elemeit, amelyek egyúttal KEM – (Környezetvédelem, Egészségvé-
delem, Munkavédelem) programjaik szükséges alkotórészei is: a hatá-
rozott vezetõi irányítás, az alkalmazottak és a szervezetek részvétele,
valamint olyan technológiák használata és fejlesztése, melyek párhu-
zamosan biztosítják a környezeti kockázatok csökkentését és gazdasá-
gi növekedést, a fenntartható fejlõdés biztosításával együtt. A GE kör-
nyezetvédelmi célkitûzéseinek megvalósításával évrõl-évre csökken a
károsanyag-kibocsátás, s rendszerük erõssége, hogy alkalmazottaik
egészségének és biztonságának megóvása mellett a városban élõ em-
berek egészsége és a környezet biztonsága ugyanolyan fontos számuk-
ra, mint a világpiacon elért vezetõ szerepük. Az elért második helyezés
kiváló eredmény és elismerés a cég és valamennyi dolgozója számára.

-ha-

Második lett a GE 

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

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

maximum 55%-iig.

KKéérrjjüükk,, ffiiggyyeelljjee aa hheellyyii mmééddiiáátt!!

Gazdaságfejlesztõ KKht.

Három éves mûködésének újabb állomáshoz érkezett a Széchenyi
Hitelkártya. A változásokról, a kártyaigénylés feltételeirõl a Nagykani-
zsai Kereskedelmi és Iparkamara titkárától, Varga Zsófiától kértünk
tájékoztatást:

A kártyához kapcsolódó rulírozó hitelkeret a vállalkozás választása
és a KA-VOSZ Rt. elõminõsítése, illetve a hitelezõ bank ügyfélminõsí-
tése alapján 500 ezer vagy 1 millió és 25 millió forint között egymilli-
ónként emelkedõ összeg lehet. A Széchenyi-kártyával való vásárláshoz,
készpénzfelvételhez vagy más módon történõ számlaterheléshez szük-
séges bármilyen összeg igénybe vehetõ a rendelkezésre álló egyenleg és
szabad hitelkeret összegén belül, de egy tranzakcióhoz is felhasználható
a meghatározott limitek erejéig. A bank csak a ténylegesen fennálló hi-
teltartozás mértéke után számol fel kamatot, ennek számítása az igény-
be vett hitel napi állománya alapján történik. Csökkent a bankok által
felszámított kamatmarzs, illetve csökkent a Hitelgarancia Zrt. kezesség-
vállalása fejében fizetett garanciadíj mértéke is. A díjtétel-csökkenés
összességében kb. 1 százalék a korábbiakhoz képest.

A 11-25 millió forintos konstrukcióhoz speciális elvárásoknak is meg
kell felelni, így a kért hitel ötszörösét meghaladó éves számlaforgalmat
kell az igénylõnek felmutatnia. Legalább egyéves, minimálisan ötmillió
forintos, problémamentes Széchenyi Kártya elõélettel kell rendelkezni.
A bankok saját döntésük szerint ingatlanfedezetet is bevonhatnak a hitel
biztosítékai közé. A Széchenyi Kártya igénylését a vállalkozó a tagsága
szerinti területi kereskedelmi és iparkamaránál vagy VOSZ-irodánál ad-
hatja be. Ha ezen szervezeteknél nem tag, a vállalkozás székhelye sze-
rinti területi kereskedelmi és iparkamaránál vagy a VOSZ adott megyé-
ben mûködõ irodájában igényelheti a kártyát. Módosultak a regisztráci-
ós díjak: a nem kamarai, illetve nem VOSZ, vagy társult szervezeti ta-
gok számára 17.000 Ft, társult szervezeti tagok számára 8.500 Ft, a ka-
marai- illetve VOSZ tagok számára továbbra is ingyenes.

A Nagykanizsai Kereskedelmi és Iparkamaránál eddig 326 db Szé-
chenyi Kártyát igényeltek sikeresen a vállalkozások. 

Információ: 93/516-670, nakkik@chello.hu, www.nakkik.hu.

Széchenyi 25 millióért
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A kanizsai betelepülése óta eltelt hat év alatt dinamikus fejlõdést pro
dukált az olasz tulajdonú Raco Hungária Kft., amely a régi üveggyár
területén alakította ki üzemcsarnokait. Veszelyi Gábor termelési igaz-
gató szerint az anyacég elkötelezett a további fejlesztés irányában.
– A Raco Hungária Kft. 2000-ben kezdte meg mûködését a Vár úti telephe-
lyen – idézte fel a kezdeteket Veszelyi Gábor. – Egyetlen üzemcsarnokunk
volt néhány géppel és emberrel. Az elmúlt évek munkájának köszönhetõen
mára eljutottunk oda, hogy négy üzemcsarnokban mintegy 350 ember dol-
gozik. Elkezdtük felújítani a megvásárolt és eléggé rossz állapotban lévõ
csarnokokat, s e munkálatok idén is folytatódnak – vázolta az idei év egyik
fejlesztési irányát a szakember. Veszelyi Gábor még hozzátette a további
létszámnövekedés sem kizárt, azonban annak mértéke a termelés mennyi-
ségének bõvülésétõl, a felújítási munkálatok ütemétõl függ, s attól, hogy ezt
követõen milyen újabb berendezéseket tudnak Nagykanizsára hozni. Le-
szögezte: az anyavállalattól konkrét ígéretek vannak a fejlesztésre, amelyek
a már elõbb említett felújítás függvényében történhetnek meg. (H.A.)

Az olaszok jól érzik magukat

Mintegy százötven, Németországból vásárolt vasúti személykocsi
javítási, karbantartási feladatai kerülhetnek Nagykanizsára, felértékel-
ve ezzel a dél-zalai csomópont szerepét. Errõl tárgyaltak a minap a vá-
ros vezetõi a MÁV ZRt. két fõigazgatójával. Göndör István ország-
gyûlési képviselõ, Litter Nándor polgármester és Teleki László állam-
titkár nem titkoltan a lobbizás szándékával vett részt azon a látogatá-
son, amelynek során Devecz Miklós, a MÁV ZRt. személyszállítási, il-
letve Zsákay László, a vállalat gépészeti fõigazgatója találkozott a he-
lyi munkatársakkal. A MÁV vezetõsége a korábbi évek mélyrepülése
után kiemelt szerepet szán Nagykanizsának: a közlekedési vállalat a
közelmúltban vásárolt 300 darab németországi személykocsit, amelyek
közül mintegy 150 darab honállomása és javítóbázisa városunkban
lesz. A kibõvülõ szerepkör technológiai fejlesztéseket is feltételez. 

Zsákay László, a MÁV ZRt. gépészeti fõigazgatója lapunknak el-
mondta: eredményesnek ítéli a kanizsai tárgyalásokat, ami nem csoda,
hiszen bíznak munkatársaikban, és nagyra értékelik a dél-zalai csomó-
ponton dolgozók szakmai felkészültségét. Közölte: összesen háromszáz
használt személykocsit vásárolnak Németországból, melyeknek kisebb
hányada, mintegy húsz darab jelenleg már Szolnokon van, ahol festik
és a hazai viszonyokhoz alakítják õket. A háromszáz kocsiból százöt-
ven Nagykanizsára, ugyanennyi pedig Pécsre kerül. Kérdésünkre a fõ-
igazgató leszögezte: a Balaton idegenforgalmi szempontból stratégiai
szerepet foglal el a MÁV fejlesztési koncepciójában, ezért közlekedte-
tik a Nagykanizsa-Budapest vonalon a minden igényt kielégítõ német
kocsikat. Szeretnék növelni az utas-számot a térségben, ez az oka a fej-
lesztésnek, amelynek révén erõsödhet Nagykanizsa pozíciója is.

– A MÁV ZRt. vezetõi vélhetõen
azért is döntöttek Nagykanizsa mel-
lett, mert a nálunk javított kocsik
jobb minõségben kerülnek vissza a
forgalomba, mint az átlag – véleke-
dik Károlyi Csaba, az Üzemi Ta-
nács elnöke, aki szintén részt vett a
tárgyaláson. – Mi tehát tudjuk adni
a magasan képzett szakembergár-
dát, a vállalat pedig igyekszik bizto-
sítani majd a lehetõ legjobb feltéte-
leket, s a tervek szerint felépít egy
könnyûszerkezetes személykocsi-ja-
vítótelepet is Kanizsán, ugyanis je-
lenleg egy nyitott falú „szín” alatt
folyik a jármûvek javítása, karban-
tartása. Ha megvalósul a fejlesztés,

akkor az azt hiszem, hosszú idõre meghatározza a tevékenységünket. Ezt
egyébként mi már tíz éve szorgalmazzuk, s úgy érzem, ez az eredmény egy
kicsit az Üzemi Tanácsunk és a szakszervezetünk lobbijának is köszönhe-
tõ. Elképzelhetõ, hogy szükség lesz létszámbõvítésre, annál is inkább,
mert egy speciális mosórendszer is kiépül. Ezek a kocsik egy Magyaror-
szágon még új, teljesen zárt kézmosó, wc rendszerrel rendelkeznek. Mi a
magunk részérõl felajánlottunk mintegy 6000 órányi társadalmi munkát,
ami azt jelenti, hogy a 128 munkatársunk mindegyike 4-4 napi munka-
végzéssel tud tevõlegesen hozzájárulni az új mûhely felépítéséhez.

A Deutsche Bahn és MAN Ferrostaal AG alapítású Verkehrsent-
wicklungsgesellschaft Südosteuropa GmbH. még az év elején ajánlott
fel 300 használt jármûvet a vasúttársaságnak kedvezõ áron, pénzügyi
lízing formájában. A jármûvek három év bérleti viszony után jelképes
értéken kerülnek a MÁV ZRt. tulajdonába. A pénzügyi lízing törlesz-
tése egyenletes féléves ütemekben, hét féléven keresztül történik, a fi-
zetés fedezetét az éves terv biztosítja, a kocsik beszerzési ára 13 millió
euró. A projekt gazdaságosságát jelzi, hogy a MÁV használatában lé-
võ személykocsik felújítása a használt kocsik vételárának hatszorosá-
ba, míg a vezérlõ-kocsik esetében akár négyszeresébe is kerülne. 

Az elõzetes tervek szerint idén 250 darab jármû érkezik meg, ame-
lyek közül 100 kocsi már ebben az évben, a többi 2007. elsõ felében
áll forgalomba. A 300 kocsiból 273 személyszállító, 27 pedig vezérlõ-
kocsi. A személykocsik egy része vegyes: 1. és 2. osztályú, amelyek
másodosztályon is magas, az InterCity-kocsikhoz hasonló komfortfo-
kozatot kínálnak az utasoknak. A kényelmes, fejtámlás, karfás ülések
bársonyborításúak, a kocsik belsõ kialakítása között egyaránt megta-

lálható az egyterû és a fülkés el-
osztás. A jármûvek központi ajtó-
zárral rendelkeznek, amely a le- és
felszállás megkönnyítése mellett a
biztonságot is növeli. 
A vezérlõkocsik kialakítása mind
a mozgáskorlátozottak részére,
mind a kerékpárral utazók számá-
ra megfelelõ, illetve a kerékpár-
szállítás biztosított a jármûvek bi-
zonyos további sorozatain is. A
jármûvek távvezérlésre és akár
140 kilométeres óránkénti sebes-
ségre is alkalmasak. Várhatóan
húsz évig üzemképesek lesznek a
most üzembe álló szerelvények.

Horváth Attila

MÁV: kiemelt szerep Nagykanizsának
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Idén az Identitás Szabadegye-
tem helyett Kanizsai Identitás Na-
poknak ad helyszínt a Thúry
György Kereskedelmi, Vendéglá-
tó és Idegenforgalmi Szakképzõ
Iskola. Cseke Zoltán, az Identitás
Szabadegyetem szervezõje el-
mondta: forráshiány miatt marad
el az idei rendezvény. Július elsõ
napjaiban várják az érdeklõdõket
egy kirándulásra az Isonzóhoz –
bepótolandó a tavalyi programból
kimaradt túrát. A Thúry SZKI-ban
pedig július 6-8. között Kanizsai
Identitás Napokat szerveznek. 

Csordásné Láng Éva, az Identi-
tás Napok szervezését magára vál-
laló oktatási intézmény igazgatója
megerõsítette: az elõadássorozat
ezúttal – mint ahogy mottója is
utal rá: „Belõle nõttem én, mint fa-
törzsbõl gyönge ága”– a helyi al-
kotókra, mûvészekre fókuszál. A
Kanizsai Identitás Napokon az el-
sõ nap a képzõmûvészeké lesz; az
érdeklõdõk megtekinthetnek egy,
a városhoz kötõdõ képzõ- és ipar-
mûvészek (Ambrus Márta, Ha-
raszti Janka, Kassainé Szarjas
Gertrúd, Kotnyek István, Kustár
Zsuzsa, Ludvig Dániel, Ludvig
Zoltán, Stamler Lajos) alkotásai-
ból nyíló tárlatot, meghallgathat-
ják Kustár Zsuzsa elõadását a ma-
gyar népi jelképekrõl és az álom-
fejtésrõl. Este kerekasztal
megbeszéléssel egybekötött film-
vetítést rendeznek Kotnyek István
díjnyertes filmjeibõl. A következõ
nap a történelem és az irodalom
jegyében telik, Göncz Ferenc,
Kunics Zsuzsa és Dobó László
Nagykanizsa kiegyezés utáni tör-
ténelmébõl villant fel részleteket,
dr. Ördög Ferenc, dr. Márkus Fe-
renc és Lehota János pedig készü-
lõ munkáikról számolnak be. A
napot a Pannon Tükör kulturális
folyóirat irodalmi kávéháza zárja.
Az Identitás Napok harmadik nap-
ja a zenéé lesz: Tóth Ágnes zongo-
ramûvész, Kónya István lantmû-
vész és Czupi Veronika népdal-
énekes koncertjét hallgathatja meg
a zenekedvelõ közönség. A nap –
s vele együtt az Identitás Napok –
Czupi Veronika és Kócza Attila
táncházával zárul. Az iskola mun-
katársai oroszlánrészt vállalnak a
program megszervezésében és le-
bonyolításában. (ha)

Nagykanizsán is felmérték a 4-6-8-10 évfolyamok
diákjainak magyar nyelv és irodalom, valamint mate-
matikai gondolkodás képességét. A városban 2.658 di-
ák töltötte ki a különbözõ feladatlapokat az OM
11/2005-ös rendelete alapján, a PISA-mérés hatására.
A felmérések kiértékelésére várhatóan a következõ
tanévben kerül majd sor. Az eredmények ismeretében
az esetleges hibák, gondok jövõbeni kiküszöbölésére
cselekvési tervet dolgoznak ki az intézmények – tud-
tuk meg a Városházán. A szakemberek úgy véleked-
nek, ez a felmérés nem minden szempontból ad teljes
képet a gyermek tudásáról, az õt tanító pedagógus
munkájáról, hiszen a szokatlan körülmények, a szá-

monkérés módja is befolyásolja az eredményeket. Az
ismereteket, képességeket vizsgáló feladatlapok mel-
lett a diákoknak szüleikkel együtt egy másik kérdõív
kitöltésére is vállalkozniuk kellett, ebben viszont már
a válaszadó diák tanulmányi eredményére, tanulással
összefüggõ szokásaira, iskolán kívüli és iskolai prog-
ramjaira is kíváncsi volt a kérdõív összeállítója. Emel-
lett kérdések vonatkoztak a  család életminõségére,
anyagi hátterére, kikapcsolódási szokásaira éppúgy,
mint a szülõk iskolai végzettségére és munkahelyi vi-
szonyaira is. (-dé-)

Identitás Napok Tudásszint felmérés
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Az Ápolók Nemzetközi Napja alkalmából
két ünnepséget is szerveztek városunkban. Az
elsõre a kórházban került sor az elmúlt hét kö-
zepén. A megemlékezés elején Marton Ferenc-
né, a kórház ápolási igazgatója köszöntötte a
megjelenteket, méltatta Kossuth Zsuzsanna,
Florence Nightingale és Kanizsai Dorottya élet-
mûvét. Dr. Szabó Csaba, a kórház fõigazgatója
arról szólt, hogy mára önálló tudományággá
nõtte ki magát az ápolás: fõiskolákon, egyete-
meken oktatják a szakmát. Elismerése ez a be-
tegágy mellett szolgálatot teljesítõ embernek. A
méltató szavak, köszöntõk után Magyar
Józsefné, Varga Mária, Gonda Carmen, Cserép
Ferencné, Juhász Zoltánné és Gyuraneczné
Koósz Mária vehettek át Florence Nightingale
Dícsérõ Oklevelet. A kórházi ünnepség ezt kö-
vetõen tudományos ülésként, akkreditált to-

vábbképzésként folytatódott, ahol a korszerû in-
zulinkészítményekrõl, a reumatológiai betegsé-
gek leggyakoribb pszichés kísérõtüneteirõl, a
mûtõsnõ a gyógyításban betöltött szerepérõl, a
hospice-ról és a fertõzésmentes gyógyulásról
esett többek között szó. 

Az Ápolók Nemzetközi Napjának kapcsán
ünnepséget és munkaértekezletet szerveztek a
Kiskastélyban az alapellátás szakdolgozóinak
is. A rendezvény házigazdái az ÁNTSZ Nagy-
kanizsa Városi Intézete – dr. Buzás Judit és
Nagykanizsa MJVÖ Alapellátási  Intézménye
– Kercsmaricsné Kövendi Ibolya voltak. Dr.
Kvarda Attila megyei tisztifõorvos köszöntötte
a megjelenteket, majd Florence Nightingale és
Kossuth Zsuzsanna életútját összehasonlító
elõadást hallhattunk. Ezt követõen Az ápolás
mûvészete címmel tartott elõadást Lazarovits
Marcella, az Egészségügyi Szakképzõ és
Továbbképzõ Intézet munkatársa, majd „Min-
den dolgok mértéke az ember” – gondolatok
az ápolónõi pályáról címmel dr. Buzás Judit
városi tisztifõorvos osztotta meg gondolatait a
hallgatósággal. Az ünnepségen Megyei
Tisztifõorvosi elismerést vehetett át Belsõ
Istvánné körzeti gyermekápoló, Berkesné
Solymos Éva körzeti ápoló, Gyura Ferencné
körzeti gyermekápoló, Hoffman Józsefné kör-
zeti ápolónõ, Vass Istvánné körzeti ápolónõ,
Mátyás Istvánné körzeti gyermekápoló és Kuti
Jenõné körzeti ápolónõ az ÁNTSZ népegész-
ségügyi tevékenységét segítõ munkájáért.

D.É.

Ápolók nemzetközi napja

Konfliktuskezelõ és kommunikációs trénin-
gen vettek részt a kórház osztályvezetõ fõnõvé-
rei és vezetõ asszisztensei. Az elõadó Turáni
Annamária, a szegedi EM Csoport Egészség-
ügyi Menedzsmentfejlesztõ Közhasznú Társa-
ság munkatársa különbözõ, a mindennapi mun-
ka során tapasztalható konfliktusok kezelésére
alkalmas praktikákat mutatott be a kórház dol-
gozóinak, akik szituációs gyakorlatokon csi-
szolhatták kommunikációs képességeiket.

– Az osztályvezetõ fõnõvérre és a vezetõ
asszisztensre azt szokták mondani, hogy egy
kicsit a ház asszonyai – mondja elöljáróban
Marton Ferencné, a kórház ápolási igazgatója.
– Kommunikálniuk kell a fõorvosok, az orvo-
sok, a beosztottak, illetve a betegek irányába
is. Tapasztalataink szerint a panaszos ügyek
többsége kommunikációs zavar miatt keletke-
zik. A kialakuló konfliktushelyzetek elkerülése
miatt nagyon jelentõsnek tartom ezt a képzést,
amihez hasonlóra a közelmúltban nem került
még sor a nagykanizsai kórházban.

– Önismereti teszteket is kitöltöttünk, ame-
lyek révén jobban megismerhettük önmagun-
kat – mondja Boros Károlyné, a pszichiátriai

osztály fõnõvére. – Napi gyakorlati problé-
mákat is megvitattunk, amihez felhasználtuk a
mindennapi osztályos gyakorlatban felmerülõ
gondokat. Úgy érzem, hogy a munkánkban jól
tudjuk majd hasznosítani a három napos kép-
zés során elsajátított ismereteket. 

Hasonlóan vélekedett Péter Zsuzsanna is,
aki az aneszteziológián dolgozik vezetõ asz-
szisztens-helyettesként.

– Egy-egy szituációhoz többféle lehetséges
megoldást is kidolgoztunk – mondta. – Egyfajta
új szemléletet ismerhettünk meg, amelynek az a
lényege, hogy nem kezelni, hanem megelõzni kell
a konfliktust. Nem biztos, hogy minden konfliktust
ott, a helyszínen, rögtön meg kell oldanunk, sok-
szor célravezetõbb, ha nem reagáljuk le azonnal
a szituációt, hanem hagyunk idõt magunknak és a
másiknak arra, hogy hideg fejjel átgondoljuk a
történteket – ráérünk megbeszélni késõbb is.

Boros Károlyné még megjegyezte: az
egészségügyben várható gyökeres változások
miatt esetlegesen kialakuló belsõ feszültségek
levezetéséhez is használni tudják majd a meg-
szerzett információkat. 

Horváth Attila  

Megelõzni a kórházi konfliktusokat

Öt általános iskolai- és hat középiskolai
négy fõs csapat mérte össze tudását, ügyessé-
gét és fizikai felkészültségét a Cserháti Sán-
dor Mûszaki Szakképzõ Iskola sportpályáján
megtartott 2006. évi Veszélyelhárítási Ifjúsági
Versenyen a közelmúltban. A felkészüléshez
szükséges anyagokat a részvevõk már január-
ban megkapták, így kellõ idõ állt rendelkezés-
re a veszélyelhárítási, katasztrófa-megelõzési
ismeretek kibõvítésére és a gyakorlati tudni-
valók elsajátítására. A Nagykanizsai Polgári
Védelmi Kirendeltség által megrendezett és a
kanizsai Tûzoltóság, a Városi Rendõrkapi-
tányság, a Vöröskereszt Városi Szervezete va-
lamint a Winkler Lajos Környezetvédelmi La-
boratórium közremûködésével megtartott ve-
télkedõn tizenegy feladatot kellett meg-
oldaniuk a csapatoknak. Számot adtak többek
között a tûzoltósággal és a tûzvédelemmel
kapcsolatos elméleti ismereteikrõl, próbálkoz-
tak földfeletti tûzcsapszereléssel, de az is ki-
derült az egyik állomáson, mennyire vannak
tisztában a veszélyes anyagokkal, azok jelölé-
sével, s vajon tudják-e, mit kell tenni veszé-
lyes anyagokkal történõ baleseteknél. A köz-
lekedésbiztonsági ismeretekrõl tesztlapot töl-
töttek ki a csapatok. Kerékpáros ügyességi
versenyen is növelhették pontjaik számát. A
polgári védelmi feladatok között a távolsági
védelmi ismeretrõl, a kitelepítés elrendelése
esetén szükséges magatartási szabályokról
esett szó: Az sem maradt titok a délelõtt fo-
lyamán, hogy a versengõk mennyire felké-
szültek elsõsegélynyújtási ismeretekbõl, ho-
gyan képesek ellátni súlyos és kevésbé súlyos
sérülteket a gyakorlatban.

A versenyen a következõ eredmények szü-
lettek: az általános iskolások között elsõ he-
lyezett lett a Péterfy Sándor, második a Piaris-
ta, harmadik a Kiskanizsai Általános Iskola
csapata. A középiskolás kategóriában az elsõ
és a második helyet a Cserháti Sándor Mûsza-
ki Szakképzõ Iskola II. és I. csapata szerezte
meg, a dobogó harmadik fokára pedig holt-
versenyben a Piarista Gimnázium és a dr. Me-
zõ Ferenc Gimnázium csapata állhatott. 

- Szõlõsi-

Veszélyelhárító ifjak
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Az Ünnepi Könyvhét megyei megnyitóján,
Zalaegerszegen mutatják be Szoliva János köl-
tõ Más idõkbõl ami látszik címû verseskötetét.
A Zalai Írók Egyesülete kiadásában megjelent
könyvet a Keresztury Dezsõ téren dedikálja a
szerzõ, majd Pék Pál beszélget a közelmúlt-
ban 70. életévét betöltött költõvel aznap este a
Zsinagógában. Június 9-én Lendván, 10-én pe-
dig városunkban találkozhatnak Szoliva Já-
nossal a verskedvelõk. 

A kötet utószavában Péntek Imre felelõs
szerkesztõ így ír: „Szoliva János szerencsés al-
kotó. Mert – megtalálta azt a formát, amelyben
legérvényesebben ki tudja fejezni magát. Rö-
vid, tömör, szentenciózus, paradoxonokkal teli
beszéd ez, mely a múlt és jelen között próbál
hidat verni. A jelenidejûségbe folyton belopóz-
nak a múlt árnyai, emlékei, képei, s  felzavarják
a személyiség már-már hozzáférhetetlennek lát-
szó idõrétegeit. Különleges képesség, különle-
ges viszony az idõhöz: ez jellemzi ezt a kissé
rezignált, de ízig-vérig életteli költészetet.” 

– A csodát, a titkot, a paradoxot kell kife-

jezni. Ez a költészet lényege – vallja Szoliva
János. – Az áttételek, a költõi eszközök segítik,
erõsítik a gondolatot. A vers akkor vers, ha
nemcsak az ember értelmére hat, hanem esz-
tétikai élményt is ad. Ezt költõi alakzatokkal,
hasonlatokkal, metaforákkal lehet elérni. Az a
véleményem a költészetrõl, hogy a neo-avan-
gard és a posztmodern végetért. Újra az alko-
tói erõ, az eredetiség, az egyéniség, az elkülö-
nülés válhat mérték- és formaadó trenddé.
Fontos, hogy másoktól megkülönböztethetõ
legyen a mû. A hozzáértõk felismerik verseim-
ben a sajátos stílusomat. Valaki azt mondta a
költészetemrõl, hogy tûnõdõ gondolatiság jel-
lemzi. Valóban van életfilozófia a verseim-
ben! A mostani kötet a közelmúlt történetének
keresztmetszetét adja, amiben benne van az
én életem is. Ahogy Flauber mondta,
Bovaryné én vagyok.

– Sokat lehet Önrõl olvasni mostanában,
versei is rendszeresen megjelennek a Pannon
Tükörben.   

– Rendszeresen írok, ez a hetedik kötetem. Az
elsõ, amelynek anyagát 10-15 éves gyûjtemé-
nyembõl válogatták, ‘95-ben jelent meg.  Akkor
kezdtem igazán írni, amikor 20 év után visszajöt-
tem Somogy megyébõl. Öt évig voltam beosztott
tanár, majd iskolaigazgató, kollégiumigazgató
lettem, s amikor visszatértem a Zrínyi kollégium-
ba, akkor kezdtem intenzíven foglalkozni a vers-
sel. Arra gondoltam, hogy meg kellene írni a
múltamat, és esténként írogattam a magam szó-
rakoztatására. Egy alkalommal elõadást tartott
Lehota János, akinek tetszettek a verseim. Pék
Pál válogatta ki az elsõ kötet anyagát. Lászlóffy

Aladár azt mondta, mintha nem is elsõ kötetes,
kezdõ író lennék! A mostaniban sokféle, igényes
vers van, jó a válogatás. A következõ kötetemet
kézírással szeretném megjelentetni.

– Mit szólna ahhoz, ha valaki azt mondaná:
a Szoliva a Mura folyó költõje. Mit jelent Ön
számára a Mura? Nyilván a fiatalságot, hiszen
ott született, de talán annál sokkal többet!

– A folyó olyan szempontból is szimbólum,
hogy az élet folyását is jelenti. Gyermekkorom-
ban nagy örömet jelentett: ott nyaraltunk, ott
fürödtünk, amíg a határt le nem zárták. A Mura
összefonódik az egész életemmel, sorsommal.
Boldogan vállalom a Mura költõje címet.(bzs)

Más idõkbõl ami látszik

A „Szép magyar beszéd” Kazinczy szépki-
ejtési verseny területi döntõinek elsõ három
helyezettje minden tavasszal megyei gálán ve-
het részt. Az idei, Zalaegerszegen megrende-
zett zalai bemutatón – amely egyben verseny
is –, szép kanizsai siker született: Baracskai
Anikó, a Bolyai Általános Iskola nyolcadikos
diákja elsõ helyezést ért el. Anikóval a ver-
seny körülményeirõl, az irodalomhoz való
vonzódásáról beszélgettünk:

– Nemcsak szépkiejtési versenyeken, ha-
nem szavalóversenyeken is gyakran találkoz-
ni lehet veled az utóbbi idõben.

– Igen, az elõzõ tanév kezdete óta szívesen
vállalkozom arra, hogy elindulok a versenye-
ken. Kisgyermekként nagyon pösze voltam,
ezért is érzem nagy dolognak, hogy ma már
közönség elõtt is szerepelhetek, és akár a ver-
senyt is képes vagyok felvenni a versmondó-
társakkal, szépkiejtési versenyek résztvevõivel.

– Melyek a legkedvesebb, versenyekkel
kapcsolatos élményeid, legjobb eredményeid?

– A legszívesebben a zalaszentbalázsi Petõ-

fi Versmondó Versenyekre emlékszem vissza,
ahol tavaly a harmadik, idén elsõ lettem. A
Rozgonyi Iskola által szervezett idei Arany
János Szavalóversenyrõl a legjobbként jutot-
tam tovább a Hévízen megrendezett megyei
fordulóra, ott a képzeletbeli dobogó harmadik
fokára állhattam. Valamennyi szavalóver-
senyre Horváth István Radnóti-díjas vers-
mondó segítségével készültem, így a sikere-
kért neki is köszönettel tartozom.

– A legutóbbi, számodra elsõ helyet hozó
Kazinczy Szépkiejtési Versenyen mit adtál
elõ?

– Egy szabadon választott szöveget kellett
felolvasnunk, én Tamási Áron: Jussomat ne
vitassátok címû mûvébõl adtam elõ egy rész-
letet. A felkészítõ tanárom ez alkalommal dr.
Kupóné Gasztonyi Edit volt.

– Mennyire játszik fontos szerepet az éle-
tedben az irodalom, a költészet?

– Rengeteg idõt töltök olvasással, verstanu-
lással, nagyon szívesen töltöm el a szabadidõ-
met a könyvek, verseskötetek társaságában.

Járok a Hevesi Sándor Mûvelõdési Ház sza-
valókörébe is, és szívesen vállalkozom arra,
hogy egy-egy rendezvényen szavaljak. Örü-
lök, ha ilyen alkalmakkor a hallgatók arcáról
leolvasható, együtt élik át velem a versben
megfogalmazottakat.

– Kedvenc író, költõ, mû?
– Wass Albert: Adjátok vissza a hegyeimet,

valamint a Jönnek címû könyvei, ha pedig a
költemények közül kell választani, akkor Ba-
bits Mihály: Miatyánk címû verse.

Szépen magyarul

Amit görgetek

Arcomon folyó folyik,
kövesút fut tenyeremen – 
Valami édes tejüveg,
amit magam elõtt görgetek.

Kié a csillag?

Ha este lesz,
ha eláll a semmi-szél,
és megkövülnek a lombok,
kié a csillag a fák tetején?

Kikerülnek
Mintha érteném a messzeséget,
végtelen minden irányom – 
Kikerülnek régi, rossz temetõk –,
keresztek helyén szobrokat látok.
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Az Év zalai tehetsége
címet egy tótszent-
mártoni fiatalember,
Németh Zsolt is kiér-
demelte, akinek
amúgy nagykanizsai
kötõdése is van: a
Batthyány Lajos
Gimnázium utolsó
éves tanulója. Zsolt
érdekes hivatást vá-
laszt az érettségi után:
programtervezõ infor-
matikusnak tanul
majd.
– A tizenegyedik és
tizenkettedik évfo-
lyamban is második

fordulós voltam matematika, fizika és informatika tantárgyakból (az
OKTV-k háromfordulósak), illetve tavaly fizikából döntõs voltam, ak-
kor tizenhetedik lettem. Aztán idén sikerült a legfényesebb eredmény:
matematikából elsõ helyezést értem el az országos döntõn – sorolja
eredményeit Németh Zsolt. – Az Év zalai tehetsége díjért több fordu-
lón keresztül különbözõ teszteket kellett kitölteni. Az iskola elõször le-
adta mindenki versenyeredményét, írtak ajánlást, s a versenyen már
inkább minket, a személyiségünket igyekeztek megismerni a zsûri tag-
jai. Például olyan kérdésekre kellett válaszolnunk, hogy kit választa-
nánk példaképnek, az élet mely nagy kérdéseire szeretnénk választ
kapni, meg ehhez hasonlók. Zalaegerszegre, a megyei mûvelõdési
központban megtartott döntõre az iskolák által ajánlott 48 diákból már
csak tizennyolcat hívtak be. Itt többek között különbözõ témákat kap-
tunk, amelyekrõl egymás között kellett vitáznunk.

– Honnan a vonzódás a reáltudományokhoz? Mi tetszett meg a ma-
tematikában?

– Már alsósként jó eredményeket értem el kisebb versenyeken, azon-
ban az áttörést az jelentette, amikor felvettek a nyolcosztályos gimnázi-
umba. A matek felvételim az átlagnál jobban sikerült, ezért Erdõs Gá-
bor tanár úr elhívott a matematika szakkörbe, ahol egyre jobban „be-
épültem” az ott folyó mûhelymunkába. A matematikában az egész tudo-
mányág felépítése, logikája tetszett meg – ez egy kristálytiszta dolog.

– Hogyan tovább az érettségi után?
– Az Eötvös Loránd Tudományegyetemre jelentkeztem programter-

vezõ informatikus szakra. Ha sikerül, akkor matematikai struktúrák
tervezésével foglalkozom majd.

– Tényleg, ki a példaképed?
– Hát ez az, erre a zsûri elõtt sem tudtam válaszolni. Én nem akarok

Neumann János vagy Bolyai lenni, maradnék inkább Németh Zsolt…
Horváth Attila 

A kristálytiszta matematika

DIÁKAKCIÓ! DIÁKAKCIÓ! DIÁKAKCIÓ! DIÁKAKCIÓ! 
VHS – egyet fizet, hármat vihet!VHS – egyet fizet, hármat vihet!
DVD – kettõt fizet, hármat vihet!DVD – kettõt fizet, hármat vihet!

Ki a faszagyerek?
Az egyik keménylegény, a

másik nyamvadt, akár a túroslepény.
Összeillenek mint a borsó meg a héja?
Francot. Bár a párosítás hihetetlenül
komikus vígjátékot szül.

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

Nyitva:
minden nnap  99-221-iig

Az Év zalai tehetségei között
ott volt a legfiatalabb gyõztesek
között Berta Dénes, a Miklósfai
Általános Iskola 6. osztályos ta-
nulója is. Hogyan került a ver-
senyre és mi minden szerepelt
az indulási feltételek között –
errõl faggattuk elõször.

– Tavaly még nem is tudtam,
hogy létezik ilyen verseny, de az
idén a tanáraim javasolták, in-
duljak el rajta. Írtak egy ajánlást
rólam, nekem pedig ki kellett töl-
tenem egy kérdõívet. Azt kellett
leírnom például, ki a példaké-
pem és miért éppen õt választottam, vagy hogy mi a kedvenc szabadidõs
tevékenységem. Érdekes volt az a feladat is, hogyha vissza lehetne forgat-
ni az idõ kerekét, melyik történelmi korban szeretnék élni és ott ki szeret-
nék lenni. A következõ fordulóban az én korcsoportomban tizenegyen vol-
tunk. Négytagú zsûri elõtt másfél percben be kellett mutatkoznom, aztán
beszélgettünk. A döntõre Zalaegerszegen került sor, május 26-án. Hatan
indultunk minden korcsoportban. Itt három feladat várt ránk: elõször
megnéztünk egy filmet, a látottakról beszélgettünk mi versenyzõk, egy-
mással – persze a zsûri minden mozdulatunkat figyelte. Majd egy intelli-
gencia-tesztet töltöttünk ki, benne történelem, földrajz, nyelvtan, matek
kérdések sokasága. Végül itt is másfél perc állt rendelkezésünkre, hogy
bemutatkozzunk. A zsûri titkos szavazással döntött. A négy elsõ helyezett
oklevelet, könyvutalványt és egyhetes nyaralást kapott ajándékba.

– Mit gondolsz, miért javasoltak? Mivel tûnsz ki a társaid közül?
– Már másodikas koromtól részt veszek különbözõ versenyeken.

Leggyakrabban matematika versenyeken indulok. Tavaly és tavalyelõtt
például a Zrínyi Ilona Matematika Verseny megyei döntõjében máso-
dik illetve harmadik voltam, az országos döntõben, Kecskeméten  pe-
dig mindkét alkalommal huszonötödik lettem. El szoktam indulni a
Kenguru versenyeken is, az idén pedig a 7. és 8. osztályosoknak kiírt
Varga Tamás Matematika Versenyen hatodikosként a tizedik helyen
végeztem. De környezetvédelmi versenyen is szívesen elindulok, ott a
megyei döntõben legutóbb a hetedik legjobb eredményt értem el.

– Mivel töltöd a szabadidõdet? A különbözõ versenyekre készülsz?
– Nem, nem nagyon szoktam tanulni a tanórákra sem és a versenyekre

sem készülök különösebben. Szeretek olvasni, sokat mozogni. Ha csak te-
hetem, kint vagyok a szabadban a barátaimmal. Játszunk, futkozunk vagy
éppen rúgjuk a labdát. Szóval ugyanolyan izgõ-mozgó fiú vagyok, mint a
hozzám hasonló srácok.

Szõlõsi Márta

A Curie Kémia Emlékverseny országos döntõjében értékes ered-
ményt értek el a Batthyány Lajos Gimnázium diákjai: 9. helyezett
lett Örkényi Róbert (9.D), 21. Horváth Balázs (9.D) és 23. Konecz
László (9.D). Mindhármuk felkészítõ tanára Dénes Sándorné volt.

Kémikus siker

Egy izgõ-mozgó tehetség

Az Év zalai tehetsége címre idén másodszor pályázhattak az álta-
lános és középiskolák azon diákjai, akik nemcsak  a tanulásban, de
a közösségi életben is nagyszerû eredményeket értek le az elmúlt
évben. A dr. Vértes Attila professzor, az ELTE egyetemi tanára által
vezetett zsûrinek nem volt könnyû dolga. Kanizsai iskoláink számá-
ra nagyszerû siker született: a négy kitüntetett fiatal között ketten
városunkban tanulnak.
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Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyûlése
121/2006. (V.2.) számú határozatában döntött arról, hogy az ország
számos településén mûködõ helyi kártyarendszer városunkban is beve-
zetésre kerüljön. A Kanizsa Kártya kivitelezésével Nagykanizsa Me-
gyei Jogú Város Önkormányzata a pályázaton gyõztes vállalkozást
fogja megbízni. 

Pályázatot nyújthat be a Cégbíróságnál bejegyzett, jogi személyisé-
gû vagy jogi személyiséggel nem rendelkezõ gazdasági társaság, vagy
egyéni vállalkozó, amely/aki be tud mutatni legalább 50 nagykanizsai
vállalkozással megkötött megállapodást, amelyben ezen cégek vállal-
ják, hogy a Kanizsa Kártyával rendelkezõ kanizsai polgárok számára
százalékos kedvezményeket fognak biztosítani termékeik árusítása,
szolgáltatásaik nyújtása során; amely/aki vállalja, hogy elõállítja és
forgalmazza a Kanizsa Kártyát. A kártyán a város címerének szerepel-
nie kell. A kártyát megfelelõ minõségû másolásvédelemmel, valamint
a személyes használat érdekében sorszámmal és fényképpel kell ellát-
ni. A kártya forgalmazási díját úgy kell megállapítani, hogy az nem
haladhatja meg a 2.500. Ft/éves összeget; amely/aki vállalja, hogy fo-
lyamatosan tájékoztatni fogja a lakosságot a Kanizsa Kártya igénylésé-
nek és átvételének módjáról, helyszíneirõl, a Kanizsa Kártyát elfogadó
cégek, vállalkozások üzlethelyiségeinek címérõl és az általuk nyújtott
százalékos kedvezményekrõl. Vállalja, hogy legalább havi rendszeres-
séggel megjelenõ kiadványt jelentet meg, valamint weblapot tart fenn,
és ezen fórumokon is teljes körû tájékoztatást nyújt a kanizsai polgá-
rok számára; amely/aki vállalja, hogy el fogja látni a Kanizsa Kártyá-
val rendelkezõk érdekképviseletét a kártyával kapcsolatos ügyekben,
és kezelni fogja az esetlegesen felmerülõ reklamációikat.

A pályázatokat postai úton az alábbi címre kérjük elküldeni: Litter
Nándor polgármester úr részére. Nagykanizsa Megyei Jogú Város Ön-
kormányzata, 8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. A borítékon kérjük fel-
tüntetni: „PÁLYÁZAT A KANIZSA KÁRTYA  KIVITELEZÉSÉRE”

A pályázatok benyújtási határideje: 2006. június 12.
A beérkezett pályázatokat Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkor-

mányzatának Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Idegenforgalmi
Bizottsága fogja elbírálni 2006. június 27-ig.

Bõvebb információ a (93) 500-774-es telefonszámon!

Kanizsa Kártya

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyûlésének Oktatási, Kulturá-
lis, Ifjúsági és Sportbizottsága pályázatot hirdetett a nagykanizsai civil
szervezetek, egyesületek, alapítványok Nagykanizsáért végzett önkén-
tes, közhasznú munkájának támogatása. A pályázók saját forrásaik ki-
egészítése céljából a 2006. évben megvalósuló, tételes költségvetéssel
alátámasztott, részletesen kidolgozott projektekre kérhettek támoga-
tást. A pályázati felhívásra összesen 21 pályázat érkezett be.

Az Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sportbizottság döntött a benyúj-
tott pályázatokat támogatásáról, 11 szervezet pályázati programja kap
támogatást az önkormányzattól. A bizottság döntésének megfelelõen a
következõ pályázókkal, összesen 1 000 000 Ft támogatási összegrõl
készített támogatási szerzõdést a Polgármesteri Hivatal:

Dél-Zalai Civil Fórum Egyesület 50 000 Ft. Fegyveres Erõk és Testüle-
tek Nyugállományúak Klubja 75 000 Ft. Kanizsa és Környéke Gasztronó-
miai Egyesület 170 000 Ft. Kanizsai Múzeumért Alapítvány (Közgyûlés
döntése) 50 000 Ft. Látásfogyatékosok Nagykanizsai Kistérségi Egyesüle-
te 155 000 Ft. Mozgáskorlátozottak Nagykanizsai Egyesülete 75 000 Ft.
Nagycsaládosok Nagykanizsai Egyesülete 75 000 Ft. Nagykanizsai Rá-
dióamatõr Sport Klub 50 000 Ft. „Napfény” Rákbetegek és Hozzátartozó-
ik Nagykanizsai Egyesülete 190 000 Ft. Tüttõ János Nótaklub 80 000 Ft.
Városi Bélyeggyûjtõk Egyesülete Nagykanizsa 30 000 Ft.

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

Civil Alap 2006. pályázat

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyûlésének informális ülését
2006. június 8-án (Csütörtök) 15.00 órára összehívom. Az ülés helye:
Halis István Városi Könyvtár III. emeleti fogadóterme (Nagykanizsa,
Kálvin tér 5.). Témája: Termálturisztikai koncepció bemutatása (szóban).
Az ülésre tisztelettel meghívom: Nagykanizsa, 2006. május 30. 

Röst János, alpolgármester

Informális közgyûlés

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Jegyzõje pályázatot hirdet a nyug-
díjba vonulás miatt megüresedõ városi fõépítész munkakör betöltésére.
A munkakör tartalma: a 9/1998. (IV.3.) KTM rendeletben foglaltaknak
megfelelõen Nagykanizsa Megyei Jogú Város önkormányzati fõépíté-
szi feladatok ellátása. A munkakör 2006. augusztus 1. naptól tölthetõ
be. A köztisztviselõi kinevezés határozatlan idõre szól, hat hónap pró-
baidõ kikötésével.

Pályázati feltételek: Magyar állampolgárság, Büntetlen elõélet, Okleve-
les építészmérnöki diploma; A településrendezés, építészeti tervezés, épí-
tésügyi igazgatás körében eltöltött összesen legalább nyolcéves gyakorlat. 

Közigazgatási alapvizsgát és szakvizsgát a köztisztviselõk jogállásá-
ról szóló 1992. évi XXIII. törvény. 25. §-ának rendelkezései szerint
kell megszerezni. Szükség esetén a szolgálati lakás megoldható. 

Illetmény és egyéb juttatások a Ktv. és Polgármesteri Hivatal Köz-
szolgálati Szabályzatának vonatkozó rendelkezése szerint.

A munkakör ellátására vonatkozó szakmai elképzeléseket tartalmazó
pályázatokat dr. Kelemen Marcell jegyzõ részére kell benyújtani (8800
Nagykanizsa, Erzsébet tér 7., telefon: 93/500-700 vagy 500-708),
melyhez csatolni kell: iskolai végzettséget, szakképesítést igazoló ok-
iratok másolatát, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt, szak-
mai gyakorlat hivatalos igazolását.

A pályázatok beérkezésének határideje a pályázati hirdetmény Bel-
ügyi Közlönyben való megjelenését követõ 31. nap (Várható megjele-
nés: 2006. június 1.)

A benyújtott pályázatok elbírálására a pályázati határidõ lejártát kö-
vetõ 15 napon belül kerül sor.

Városi fõépítész kerestetik

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyûlése az 1990.évi LXV. Tv. 92/A.
§-a alapján pályázatot ír ki könyvvizsgálói feladatok ellátására 2006. július hó
1-tõl 2009. június 30-ig. Pályázatot azok a szervezetek és magánszemélyek
nyújthatnak be, akik a törvényi elõírásnak megfelelnek, és önkormányzati
könyvvizsgálat területén legalább 5 éves gyakorlattal rendelkeznek. 

A pályázathoz csatolni kell a szakmai önéletrajzot, a könyvvizsgálói
jogosultságot igazoló dokumentumot, a könyvvizsgálói kamarai tagság-
ról szóló igazolást, a felelõsségbiztosítási kötvény másolatát, az erköl-
csi bizonyítványt (3 hónapnál nem régebbi), a referenciajegyzéket, ki-
emelve az önkormányzatok terén végzett munkákat, az önkormányzat
költségvetéséhez kötõdõ vállalási díjat, azok késõbbi változtatási feltét-
eleit, a fizetési feltételeket, a munkaprogram tervezetet a feladat ellátá-
sára, az összeférhetetlenségi nyilatkozatot. Amennyiben az ajánlattevõ
gazdasági társaság, az ajánlatnak a fentiek mellett tartalmaznia kell:
eredeti, vagy hitelesített 30 napnál nem régebbi cégkivonatát;  a tényle-
ges könyvvizsgálatot végzõk megjelölését és szakmai önéletrajzát.

A beérkezett pályázatokat Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyûlése
a 2006. júniusi ülésén bírálja el. A pályázatokat 2006. június 13-án 12.00
óráig kérjük eljuttatni Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármester-
éhez (8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7.) A pályázattal kapcsolatos felvi-
lágosítást Tóthné Krémer Mária, a Nagykanizsa Megyei Jogú Város Pol-
gármesteri Hivatalának kontrolling osztályvezetõje ad. (93/500-723)

Könyvvizsgálók figyelmébe!
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Felhívjuk a lakosság figyelmét, hogy a történelmi jelmezes felvonu-
lás idõpontjában, június 17-én 10 és 11 óra között forgalomelterelésre
kerül sor az Erzsébet tér (Török kúttól) – Fõ utca – Teleki utca – Ka-
posvári utca (egykori Dózsa György laktanyáig) útvonalon. A felvonu-
lás idején a buszok elõreláthatólag 15 perces késéssel közlekednek, de a
Csónakázó-tavi rendezvények könnyebb megközelítése érdekében a he-
lyi 10-es autóbuszjárat (az Autóbusz-állomás – Csónakázó-tó útvona-
lon) a menetrend szerinti járatokon kívül 13.35-kor, 17.35-kor és 21.35-
kor is közlekedik.

Tisztelettel meghívjuk Önt, Családját és ismerõseit a hagyományte-
remtõ szándékkal megrendezett Thúry György Históriás Napok színes,
változatos programjaira. Ebbõl az alkalomból kvízt hirdetünk, az kér-
désekre várjuk a helyes válaszokat.

1. Ki volt a Kanizsai vár kapitánya a mohácsi vész után? 2. Kit ne-
vezett ki Ferdinánd 1542-ben Kanizsa várparancsnokává? 3. 1566-ban
ki volt az a kanizsai várkapitány, aki Zrínyi Miklós segítségével meg-
védte várát Arszlán basával szemben? 4. Mikor lett várkapitány Kani-
zsán Thúry György? 5. Mikor került török kézre Kanizsa vára? 6. Ki
volt a vár elestekor a várkapitány? 7. A török hódoltság idején ki volt a
vár elsõ török ura? 8. Mikor hunyt el Zrínyi György, aki egy ideig a
vár kapitánya volt? 9. Ki akadályozta meg 1663. szeptemberében,
hogy a török az összerabolt kincseket Kanizsáról Konstantinápolyba
szállítsa? 10. Hogy nevezték Zrínyi Miklós légrádi várát?

A helyes megfejtõk között kisorsolunk 10 db a Thúry György Históri-
ás Nap alkalmából készített bögrét, 5 db Kanizsa várat ábrázoló met-
szet reprintet, a fõdíj pedig 1 db Nagykanizsai monográfia No.2. kötet.
A megfejtéseket 2006. Június 13-ig várjuk e-mailen a jasso_las-
zlone@nagykanizsa.hu vagy levélben a Polgármesteri Kabinet (Erzsé-
bet tér 7. II. em. 12.) címére. Nagykanizsa MJV

Thúry-kvíz

Június 16. 
14.30 óra   Thúry tér

A Thúry György Históriás Napok ünnepélyes
megnyitója. Köszöntõt mond: Litter Nándor
polgármester

15.30 óra Thúry György Kereskedelmi,
Vendéglátó és Idegenforgalmi Szakképzõ Is-
kola. A THÚRY GYÖRGY RAJZPÁLYÁ-
ZAT, A VÁRMAKETT KÉSZÍTÕ PÁLYÁ-
ZAT, valamint a TÖRTÉNELMI ESSZÉPÁ-
LYÁZAT eredményhirdetése és a kiállítások
megnyitója.

16 óra THÚRY GYÖRGY ÉS KORA – tör-
ténelmi konferencia 

18 óra GASZTRONÓMIAI BEMUTATÓ –
kóstoló a kor magyar és török ételeibõl

19 óra Képzõmûvészetek Háza. VIRÁG- ÉS

KRÓNIKÁS ÉNEKEK BEMUTATÓJA –
helyi pályázók részvételével

20 óra HISTÓRIÁS ÉNEKMONDÓK
HANGVERSENYE: Kónya István – lantmû-
vész, Joós Tamás – gitármûvész, Kátai Zoltán
– gitármûvész
Június 17.
9.30 óra Képzõmûvészetek Háza. KANIZSA
VÁRA ÉS THÚRY GYÖRGY METSZETE-
KEN – kiállítás a Thúry György Múzeum gyûj-
teményébõl. Megnyitja: Száraz Csilla igazgató

10-11 óra Erzsébet tér (Török kút) – volt Thúry
György laktanya útvonalon TÖRTÉNELMI JEL-
MEZES FELVONULÁS ÉS KARNEVÁL diá-
kok, a Honvéd Kaszinó Hölgyklubja, a Zafira és
Kelet Fényei Hastánc-csoport, az Arasinda zene-
kar, a Fõnix Hagyományõrzõ Csoport, a Mathias
Rex Hagyományõrzõ Egyesület, a Zrínyi Gárda,
valamint stájer  kosztümösök részvételével.

9-16 óra Csónakázó tó, a Hét Bükkfa forrás.
A NAGYKANIZSAI FÜRKÉSZEK VA-
DÁSZ – ÖRÖMÍJÁSZ VERSENYE

16.30-18 óra VITÉZEK VITÉZE – a
„Thúry György kapitány legvitézebb katoná-
ja” címért ügyességi vetélkedõ 

10-19 óra Csónakázó tó. KÓSTOLÓ ÉS VÁ-
SÁR A KOR ÍNYENCSÉGEIBÕL a Korona
Club Hotel és a Szõlõskert Fogadó kínálatában

10-19 óra KÉZMÛVES KIRAKODÓ VÁ-
SÁR ÉS SOKADALOM

11 óra TÖRTÉNELMI JÁTSZÓHÁZ 
11.30 óra Csónakázó tó, Szabadtéri szín-

pad. A török zenét játszó ARASINDA ZE-
NEKAR mûsora

12 óra KÖZÉPKORI DIVATBEMUTATÓ
12.30 óra HASTÁNC BEMUTATÓ – a Zafi-

ra és a Kelet Fényei Hastánc-csoport elõadása
13 óra A VIRÁG- ÉS KRÓNIKÁS ÉNE-

KEK pályázat díjazottjainak mûsora 
14 óra HÉTPRÓBÁS VITÉZEK – erõpróba

(Jelentkezni a helyszínen lehet)
16 óra VITÉZI PÁRBAJ – a Fõnix Hagyo-

mányõrzõ Csoport és a budapesti Mathias Rex
Hagyományõrzõ Egyesület korhû bemutatója

15-16 óra Csónakázó tó, szabadtéri színpad
környéke ÉLETKÉPEK A TÖRÖK KORI
MAGYARORSZÁGON – korabeli életmód,
zene, hastánc bemutató, étkek és édességek a
korhû török sátorban. Közremûködik: a Vé-
geknek Tüköri Haditorna Egyesület (Eger), a
Honvéd Kaszinó Hölgyklubja, valamint a
Zafira és Kelet Fényei Hastánc-csoport

17-19 óra Csónakázó tó, a szabadtéri szín-
pad közelében lévõ korhû sátor és környéke.
A VÉGEKNEK TÜKÖRI HADITORNA
EGYESÜLET (Eger) BEMUTATÓJA

20 óra Csónakázó tó, szabadtéri színpad.
GÁLAMÛSOR. Táncosok, énekmondók, vi-
tézek és az Arasinda zenekar közremûködé-
sével.

2006. június 16 - 17. 

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala nyilvános
versenytárgyaláson értékesíti az alábbi ingatlanát (hrsz.–helye–kik-
iáltási ár – versenytárgyalás idõpontja): 

1188/3/A/5 és 1188/3/A/6 – Fõ út 7. irodák – 30.000.000 Ft + áfa
2006.06.29. 8.30 óra, 2006.07.31.  8.30 óra, 2006.08.28. 8.30 óra.
163/1 – Magyar u. 54. – 8.460.000 Ft + áfa – 2006.06.29. 9.00,
2006.07.31. 9.00, 2006.08.28. 9.00. 82/3 – Pláza melletti beépítetlen
terület – 25.976.000 + áfa – 2006.06.29. 9.30, 2006.07.31. 9.30,
2006.08.28. 9.30. 6705 – Kisrác u. 25. volt óvoda – 11.256.700 Ft +
áfa – 2006.06.29. 10.00, 2006.07.31. 10.00, 2006.08.28. 10.00.

A versenytárgyalás helye: Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgár-
mesteri Hivatala Vagyongazdálkodási Iroda agykanizsa, Erzsébet tér
7. II. emelet 6. ajtó) Érdeklõdni a fenti címen és a következõ telefon-
számon lehet: 93/500-724.

Nyilvános versenytárgyalás

Értesítjük a város idõs lakóit, hogy június 13-án, kedden 10 órától
12 óráig a Családsegítõ Központ irodájában (Zrínyi M. u. 51.) az
Idõsügyi Tanács fogadóórát tart.  A fogadóóra július és augusztus hó-
napban szünetel.

Litter Nándor, Nagykanizsa Megyei Jogú Város polgármestere
június hónap harmadik szerdáján, Röst János alpolgármester június
hónap második szerdáján, Dr. Kelemen Marcell jegyzõ június hónap
elsõ szerdáján 9-12 óráig fogadóórát tart a Polgármesteri Hivatal
Eötvös téri épületében (Eötvös tér 16. I. em.).A fogadóórán tisztelettel
várják a város lakosságát, észrevételeiket, javaslataikat.

Fogadóórát tart az Idõsügyi Tanács

Fogadóóra változás!
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Nk-án a belvárosban közel 700
négyzetméter telek, rajta bontható csalá-
di házzal eladó! Társasház építésére is
alkalmas, 40 %-a beépíthetõ! Érd.:
30/227-3294, 30/448-6072 

Mórichelyi hegy elején kis szõlõ,
kis házzal eladó. Érd.: 93-323-737,
20-371-6065 (5886K)

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

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

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

Platánsoron egyszobás, 35 m2-es,
földszinti, egyedi fûtéses lakás eladó.
Irányár: 5,1 millió Ft. Érd.: 30/270-
9881 (5872K)

Csónakázó tónál Látóhegyen telek
pincével eladó. Érd.: 93/325-759 

Zalaegerszegtõl 20 km-re Becs-
völgyén tanya sürgõsen eladó. 5500
m2 elkerített terület, összkomfortos
családi házzal, melléképületekkel,
gyümölcsössel. Irányár: 4,9 millió ft.
Érd.:  20/45-46-584

Csótónál a Látóhegyen 672 négy-
szögöl terület, épülettel (konyha, szo-
ba, kamra, pince, gazdasági épület)
eladó. Tel.: 20-379-7719 (5877K)

Kiskanizsán 3 szobás családi ház,
gazdasági épületekkel, 776 m2-es tel-
ken sürgõsen eladó. Irányár: 14,1 mil-
lió Ft. Tel.: 93/319-565 (5883K)

Nk-án a Munkás utcában IV. eme-
leti, másfél szobás, felújított lakás el-
adó. Irányár: 6 millió Ft. Tel.:
30/3651-654, 30/2025-943 (5890K)

Kendlimajorban falusi ház szép
telekkel eladó. Érd.: 20-519-5305,
30-641-4780 (5891K)

Nagybagolai hegyen pincés telek
eladó. Víz, villany van! Érd.: 20/396-
9176 (5894K)

Nk-án a Platánsor 5. szám alatt 57
m2-es, kétszobás, felújított, erkélyes,
egyedi fûtéses lakás eladó. Érd.:
30/448-6072 

Szentgyörgyvári hegy IV. hegyhá-
ton szép épület garázzsal, parkosított
területen eladó vagy városi lakásra
cserélhetõ értékegyeztetéssel. Víz,
villany van. Érd.: 30/118-6072 

Belvárosban I. emeleti, kétszobás,
bútorozott lakás irodának, lakásnak
kiadó. Kaució szükséges! Érd.:
30/635-1230 (5892K)

Mazda626 2000, 1987-es évjáratú,
1 év mûszakival, jó állapotban eladó.
Irányár 250.000 Ft. Érd.: 30/9374-
820 (5896K)

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

Fõnixpálma, kaktuszok eladók!
Érd.: 93/312-996 (5884K)

Vágásérett erdõt, gyérítést, kiter-
melt és mindenfajta fát vásárolnék.
Tel.: 30/953-0053 (5885K)

140 literes betonkeverõ eladó
28.000 Ft-ért. Tel.: 30/813-0000
(5893K)

Számítástechnikai szaktanácsadás,
hardver-szoftver karbantartás azonnali
kiszállással. Érd.: 30/6500-494

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)

Vállaljuk: új síremlékek készíté-
sét, betûvésést, régi sírok tisztítását,
felújítását számlára is. Érd.: Horváth
Zoltán, vállalkozó. Nagykanizsa, Ady
Endre u. 65. Tel.: 06-93-333-449, 06-
70-511-7863 (5641K)

Személyi hitelek, hitelkártyák, jel-
zálog hitelek, akár jövedelemigazolás
nélkül is, gyors, díjmentes ügyinté-
zés. Érd.: 20/263-9870 (5845K)

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

Csinos, harmincas hölgy egy gyer-
mekkel keresi társát intelligens, jó hu-
morú, hasonló korú férfiban. Levele-
ket a Szerkesztõségbe várok “Tavasz”
jeligére.

APRÓHIRDETÉS

A Thúry György Históriás Napokon mutatkozik be elõször a helyi
nyilvánosság elõtt a Fürkész Íjász Egyesület. A több mint tíztagú csa-
pat vezetõi, Vörös András és Domaföldi Péter nem egyszerûen hobbi-
nak, hanem életstílusnak tekintik az íjászatot, s komoly terveik vannak
az egykori MHSZ-lõtér egyik épületével.

– A helységet Kovács Tibortól, az MHSZ-Lövészklub elnökétõl kap-
tuk meg kedvezõ feltételekkel, õt illeti köszönet azért, hogy megtehettük
elsõ lépéseinket. Az egyesületünk egyfajta baráti tömörülés, nincsenek
„leosztva” klasszikus szerepek – mondja Vörös András. – Ez nem egy
hierarchikus szervezet, itt mindenki teszi a dolgát. S hogy hogyan jöt-
tünk össze? Az íjászat gondolata már gyermekkorban megfogalmazó-
dik minden fiúban, kifaragjuk az elsõ íjunkat mogyoróvesszõbõl, azon-
ban ha a késõbbiekben nem kapunk semmiféle biztatást, akkor ez vala-
hogy elfelejtõdik. Késõbb derült ki a mi esetünkben is, hogy barátaink
között vannak, akik íjászkodnak, s ekkor jött az ötlet, hogy a hobbinkat
tereljük megfelelõ keretek közé. Hobbit mondtam, de az íjászat nem
csak egy szabadidõs tevékenység, hanem egy szellemiség közvetítõje,
és nem cél, hanem eszköz. Egészséges hazaszeretetre nevel, arra pél-
dául, hogy ne szemeteljünk, hogy magyar termékeket vásároljunk, ma-
gyar nevet adjunk a gyerekünknek. Ezeknek az egészséges és kikezdhe-
tetlen értékeknek a közvetítõje lehet a hagyománytisztelet.

– Csak megjegyezném, hogy nem kizárólag a sporttevékenységre kí-
vánunk koncentrálni, hanem egyfajta kulturális központot szeretnénk
kiépíteni. Úgy érezzük, hogy a politikai nézetektõl mentes egészséges
hazaszeretet nem kap akkora figyelmet, mint amekkorát megérdemelne
– veszi át a szót Domaföldi Péter. – Elõadásokat, koncerteket szervez-
nénk ide, szabadtéri iskolát és kézmûves táborokat képzelünk el a
gyerekeknek az általunk használt épületben és a hozzá kapcsolódó sza-
badtéri részen. A terület adottságai lehetõséget biztosítanak arra, hogy
kialakítsuk a Dunántúl egyetlen fedett íjászpályáját.

– Honnan, s legfõképp mennyiért lehet beszerezni a felszerelést?
– Zalában van kultúrája az íjászatnak, a megyében több mesterem-

ber is foglalkozik íjak készítésével. A fegyverek fából készülnek, lami-
nált fa és modern csigás íjat is lehet vásárolni olcsóbbért, drágábbért
is  – mondja Vörös András.

– Egy íjász kiképzése évekig is eltarthatott régen – veszi vissza a
szót Domaföldi Péter. – Az íjászat mindig életstílus volt, s egy íjjal
pontosan lõni mindenképpen nagyobb kihívást jelentett, mint például
egy muskétával. Az íjászat mesterségét már gyerekkorban elkezdték ta-
nítani – így tesszük mi is.

– Hogyan készülnek a Thúry György Históriás Napokra? 
– Izgalommal… Szerte a Dunántúlról várunk íjászokat a Hét Bükk-

fa-forrás környékére, mintegy száz-százötven résztvevõre számítva. Re-
méljük, minél több érdeklõdõnek mutathatjuk meg a tudományunkat –
zárja a beszélgetést Vörös András. (Horváth Attila)

„Az íjászat nem cél, hanem eszköz”
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