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Így parkoljunk áprilistól!
Túlórákról döntöttek
Nagykerteki út Miklósfán
Közlekedésbiztonságból 
jeles
Bakonyi Bernadett 
kiállítása
Szakralitás a grafika 
és a kerámia 
kifejezõeszközeivel

Az interneten többet lát....
www.kanizsaujsag.hu

Kattintson,
hogy mmég
többet ttudjon
Kanizsáról!
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KANIZSA LOKÁLPATRIÓTA HETILAP

A Víz Világnapja alkalmából év-
rõl-évre rendezvénysorozatot
tartanak városunkban. A progra-
mok fõ szervezõje a Nagykani-
zsa Megyei Jogú Város, a Délza-
lai Víz- és Csatornamû Zrt. és a
Kaán Károly Környezetvédelmi
Egyesület. Mellettük sportegye-
sületek iskolák és civil szerveze-
tek is tartanak rendezvényeket.
Idén a szervezõkhöz csatlakozott
a Nagykanizsai Inkubátorház és
Innovációs Központ is. 

MÁRCIUS 21-ÉN
HÉTFÕN 

10 ÓRAKOR
a város középiskolásainak 

részvételével 
VÍZ VILÁGNAPI 

PROGRAMOT
tartunk

az INKUBÁTORHÁZBAN, 
melyre szeretettel várjuk 

az érdeklõdõket.

A rendezvény 
programja:

Megnyitó. Beszédet mond:
Cseresnyés Péter polgármester 
Benedek Miklós Kaán Károly
Környezetvédelmi Egyesület
elnökének elõadása

Szemmelweisz Ildikó 
elõadása

A Délzalai Víz- és Csatornamû
Zrt. képviselõjének elõadása.

A Hidrofilt Kft. - képviselõjé-
nek elõadása.

Az Aquaprofit Zrt.- képvise-
lõjének elõadása

Levegõbõl vizet? Igen!
Musits Róbert elõadása és be-
mutatója

Sorsolás: Víz-kvíz

A Víz világnapja rendezvényso-
rozat fõvédnöke: Cseresnyés
Péter Nagykanizsa Megyei Jo-
gú Város polgármestere

További információ: Halász Gyula
marketingvezetõ +3630 4700 312
Nagykanizsai Inkubátorház és Inno-
vációs Központ Cím: 8800 Nagyka-
nizsa, Buda Ernõ utca 19. Tele-
fon/Fax: +3693 510 137, e-mail:
info@inkubatornk.hu, honlap:
www.inkubatornk.hu

Meghívó
VVíízz VViilláággnnaappjjaa aazz
IInnkkuubbááttoorrhháázzbbaann Március tizenötödike emléke-

zetes dátum a magyar történe-
lemben, százhatvanhárom éve
ekkor tört ki a magyar forrada-
lom és a szabadságharc a függet-
lenné válás kivívásáért. Az ünnep
tiszteletére már napokkal az ese-
mény elõtt díszbe öltözött a vá-
ros, a kanizsaiak kokárdát tûz-
tek szívük fölé, és sokan elláto-
gattak a város ünnepi mûsorára.

Kis, kartonból készült nemzeti-
szín zászlók hajladoztak a gyenge
márciusi szélben, a hurkapálcákra
erõsített kokárdákat vidáman lenget-
ték a szüleikkel érkezett gyerekek. A
Deák téren ünnepi térzenével éb-
resztgették a kanizsaiakat a Kanizsai
Fúvószenekar zenészei, sokakat ki is
csaltak az erkélyekre vagy az utcára.

Az NTE 1866 Egyesület Íjász
Szakosztálya és a Thúry Baranta

Közösség tagjai szigorú sorfala
mentén vitték méltóságteljesen
nemzetiszín zászlónkat a Kanizsa
Lovasklub Hagyományõrzõ Hu-
szárjai és a Történelmi Vitézi Rend
Nagykanizsai Hadnagysága, hogy
aztán a Turul madár szobra felett
dacosan lobogjon és hirdesse már-
cius tizenötödike emlékét, üzene-
tét. A 48-as gyalogezred emlékmû-
vénél helyezhették el koszorúikat
az emlékezõk, így városunk min-
den pártja és több intézmény is
képviselte magát egy-egy díszes
csokorral.

„Félre kislelkûek, akik mostan
is még / Kételkedni tudtok a jövõ
felett, / Kik nem hiszitek, hogy egy
erõs istenség / Õrzi gondosan a
magyar nemzetet!”

Petõfi Sándor ezen sorait már
Cseresnyés Péter polgármester
mondta el a HSMK színháztermé-
ben, ahol ünnepi gondolatait osztot-
ta meg a kanizsaiakkal. Figyelmez-
tetett, a múlt hatással van a jelenre,
és az események nem önmagukért,
mintegy véletlenek sorozataként
következnek egymás után, hanem
szorosan összefüggenek egymással.

„Nem ott, és nem akkor – de
gyõzött a magyar forradalom és
szabadságharc. És nem csak a ‘48-
49-es és az 1956-os. Gyakran
mondjuk, mi magyarok, hogy tör-
ténelmünk kudarcok sorozata.
Olyan gyakran, hogy talán el is
hisszük. Sokan pesszimistán olvas-
sák históriánk dátumait; diákokkal
számtalanszor magoltatjuk vesztes
csatáink és háborúink helyszíneit.
De a történelem nem csak esemé-
nyek és dátumok lajstroma. Sokkal

„„EEggyynneekk mmiinnddeenn nneehhéézz;; 
ssookknnaakk sseemmmmii sseemm lleehheetteettlleenn..””

Március tizenötödikét megelõ-
zõ napon a nagykanizsai Izraeli-
ta Hitközség is megemlékezett az
1848-49-es forradalom és sza-
badságharc hõseire. 

Lévai Ibolya, a hitközség képvi-
seletében elmondta, az 1848-49-es

szabadságharc az egész országot
megmozgatta, így a zsidókat is. Ek-
kor még nem rendelkezett állam-
polgársággal a magyar zsidóság, és
nem is lakhattak minden városban.
– A zsidók mindenütt a számará-
nyukon felül vettek részt a helyi
nemzetõrségben. Elsõ pillanattól

kezdve összeforrtak a többi népes-
séggel…magyarok voltak és nem
külön nemzetbeliek. Nagyon kevés
zsidó tiszt volt, mert a zsidók nem
rendelkeztek katonai múlttal, ha-
gyománnyal, ennek ellenére a ve-
szélybe került haza hívására a zász-
lók alá siettek. A nagykanizsai hit-
község is az ország szolgálatába
szegõdött. Kamatmentes kölcsönö-
ket adtak, gabonát, lovakat ajánlot-
tak fel, ólmot a puskagolyóba és ru-
házatot. Az 1848-as szabadságharc
idején a száznyolcvanezres honvéd-
ségbõl húszezer zsidó. Ebbõl het-
venhat hadnagy, huszonkilenc fõ-
hadnagy, harminc százados, nyolc
õrnagy, ötvenhat katonaorvos. –
mondta el, majd két nagykanizsai
orvos, Rosenberger Zsigmond és
Reinitz József tevékenységét emel-
te ki. Záró mozzanatként az emlé-
kezés köveit helyezték el a megje-
lentek a Horsetzky-síron.

HHaayynnaauu:: „„aa zzssiiddóókk éérrzzeellmmeeiikk ééss ggoonnoosszz ccsseelleekkeeddeetteeiikk áállttaall 
oollyyaannnnyyiirraa eellõõmmoozzddííttoottttáákk aa ffoorrrraaddaallmmaatt,, hhooggyy aazz ÕÕ kköözzrreemmûûkkööddééssüükk
nnééllkküüll ssoohhaasseemm nnyyeerrhheetteetttt vvoollnnaa iillyyeenn jjeelleennttõõssééggeett””

MMaa iiss ééll aa mmaaggyyaarr
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hhuuinkább egy összefüggõ folyamat,

egy rendezõ elv. Megvan benne az
a lehetõség, hogy visszatekintve
évtizedeket, évszázadokat értékel-
hetünk. Így bátran mondhatjuk:
szomorú emlékû forradalmaink és
más küzdelmeink – végül gyõzel-
met hoztak. És ezeknek a küzdel-
meknek, forradalmaknak eredmé-
nyeként – miközben népek tûntek el
a századok alatt – ma is él a ma-
gyar.

Tisztelt Ünneplõ Nagykanizsai-
ak! A‘48-ban követelt megújulás
szövegezett pontjai, a tizenkét pont
mindegyike teljesült. Van, ami
azonnal, és van, ami késõbb. Ez a
gyõzelem – mert tekintsük annak –
megteremtette a polgári Magyar-
ország alapjait. 1848-49 hatása –
mondhatjuk – máig tart. Igaz, az
eltelt százhatvanhárom év nem volt
diadalmenet. Nagyhatalmi szándé-
kok, sötét diktatúrák próbálták
megtörni nemzetünket, de Petõfiék
szelleme élt és él a lelkek mélyén.
Ha szükség volt hõseink erejére,
valahonnan távolról, odaföntrõl,
mindig segítették kései utódaikat.
Legalább megtenni az elsõ lépést.

A költõ s forradalmár naplójá-
ban ezt olvashatjuk: „Ez volt már-
cius 15-ke. Eredményei olyanok,
melyek e napot örökre nevezetessé
teszik a magyar történetben. Ese-
mények folytatásának ez közönsé-
ges volna, kétségkívül, de tekintve
annak, ami volt, kezdetnek, nagy-
szerû, dicsõ. Nehezebb a gyermek-
nek az elsõ lépést megtennie, mint
mérföldeket gyalogolni a meglett
embernek.”

Tisztelt Hölgyeim és Uraim!
Ma megint mérföldekre indu-

lunk. Azt a bizonyos elsõ lépést –
ahogy 1848-ban, 1956-ban vagy
1989-ben – megtette nemzetünk.

Megtette 2010-ben is.
Nehéz volt, és tudjuk, a mérföl-

dek is nehezek lesznek. De figyel-
jünk Petõfire, értsük meg, mit üzen
a mának. Olvassuk ki történel-
münkbõl – a jövõnket. „Nehezebb
a gyermeknek az elsõ lépést meg-
tennie, mint mérföldeket gyalogol-
ni a meglett embernek.”

Százhatvanhárom évvel e sorok
születése és huszonegy esztendõvel
a rendszerváltás után, ismét a
nemzet megmaradása a tét. Újra
országot kell építenünk, amely
sokszor gyötrelmes, keserves fel-
adat. Ismét meg kell fogalmaz-
nunk, kik vagyunk s hová tartunk.
Igen, az elsõ lépést már megtettük
úgy, ahogy a márciusi ifjak mutat-
ták. Meg kellett fogalmazni mit
akarunk, ahogy Petõfiék megfo-
galmazták saját mozgósító, össze-
fogásra bíztató elveiket.

Így született meg a Nemzeti dal.
Az a vers – egyszerû, de fontos,
alapvetõ elveket foglalva magában
–, amelyiket Petõfi elõször baráta-
ival, asztaltársaságával osztott
meg. Ekkor a költemény elsõ sora
még úgy hangzott: „Rajta magyar,

hí a haza”. Az irodalmi legendári-
um szerint erre egy joghallgató azt
mondta: elõször talpra kell állítani
a magyart, és csak azután jöhet a

„rajta”. Ismerõs lehet a gondolat.
Igen, már akkor talpra kellett állni
a siker reményében, ma pedig még
egy struktúrát is talpra kell állíta-
ni ahhoz, hogy ne visszafelé csúsz-
szunk, hanem elõre haladjunk.

Tisztelt Emlékezõk! Erõsítsük
meg még egyszer a gondolatot.
Most megint talpra kell állítanunk,
talpra kell állítani Magyarorszá-
got. Meg kell szabadulnunk a
nyolc év alatt 12 ezer milliárd fo-
rinttal növekedett, 20 ezer milli-
árdra rúgó államadósság csapdá-
jából. Mert itt az idõ! Utána jöhet
a „rajta”! Felelõsségünk nem ke-

vés. Tetteinket gyermekeink, az
utánunk jövõk ítélik meg. Értük és
miattuk kell ma helytállnunk. De
tudnunk kell, figyelnek bennünket
a múltból is. Azok, akik a legdrá-
gábbat áldozták értünk.

Jókai Mór, a szabadságharc ko-
rának ifjú írója és nemzetõre így
üzent nekünk: „A jövendõ terhe

vállaidon fekszik; légy erõs, légy
törhetetlen, hogy azt diadalmasan
elviselhesd. Mi egy szabad hazát
adunk nektek örökségbe s a túlvi-

lágról is eljövünk számon kérni,
hogy tartottátok fenn a magyarok
hazáját. Isten vezéreljen minden
pályátokon.”

Tisztelt Nagykanizsai Polgárok!
Amikor március 15-ére készülve

kitûzzük a kokárdát szívünk fölé,
abban a hitben tehetjük ezt, hogy
mi itt Nagykanizsán nem vagyunk
érdemtelenek e jelképre. Reform-
kori eleink, a szabadságharc ide-
jén tízezres lélekszámú Nagy- és
Kiskanizsa iparosai, kereskedõi és
jobbágyai megtették, amit megkö-
vetelt a haza.

Városunkba március 19-én érke-
zett a forradalom híre, másnap a
település elöljárói már feliratot in-
téztek az Országgyûléshez, és meg-
született a kanizsaiak 12 pontja,
amit mintegy hatszázan írtak alá.

A szabadságharcban Kanizsa volt
a drávai védvonal szervezésének
központja, ahová bevonultak Jella-
sics horvát seregei, és a császári
erõk is. Itt volt a Dráva- és a Mu-
ra-vonal legfontosabb kórháza.

Nagy- és Kiskanizsa akkori népe
példát mutatott. Hõsiességbõl, ha-
zaszeretetbõl, taktikai érzékbõl. Ha
kellett, újoncokat állított ki, ha le-
hetett, rajtaütött az idegen helyõr-
ségen, így az ellenállás fontos cent-
ruma lett. Majd késõbb, a kiegyezé-
sig is Deák Ferenc mondatait tar-
tották zsinórmértéknek az itt élõk:
„Amit erõ és hatalom elvesz, azt
idõ és kedvezõ szerencse ismét visz-
szahozhatják. De mirõl a nemzet,
félve a szenvedésektõl, önmaga le-
mondott, annak visszaszerzése
mindig nehéz, s mindig kétséges.”

Bár most egészen más a törté-
nelmi helyzet, nem kell tartanunk
támadástól, megszállástól, de a
kanizsaiak helytállására ma is
szükség van. A mi 50 ezres közös-
ségünk, tudásunk, alkotóvágyunk
is kell ahhoz, hogy Magyarország
megújuljon. 

(folytatás a 4. oldalon)
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(folytatás a 3. oldalról)
Sikeres Nagykanizsa nélkül nem

lehet sikeres Magyarország. Ebben a
munkában mindenkire szükség van.
Széchenyivel szólva: „Egynek min-
den nehéz; soknak semmi sem lehe-
tetlen.”Az út, persze, küzdelmes, hi-
szen, mint annyiszor történelmünk
során, válságos helyzetbõl kell talpra
állnunk. Ám a kanizsaiak hite, tehet-
sége, teremtõ ereje – ebben biztos va-
gyok: – meghozza gyümölcsét. Mert
nagy nemzedékünk felelõssége. Sike-
rünk pedig az lehet, hogy visszaadjuk
az országnak az önrendelkezés sza-
badságát, megszabadítjuk az orszá-
got a nyomasztó terhektõl. Sikerünk
az lehet, hogy a gyermekeink számá-
ra egy olyan lelkében, államában,
mûködésében megújult Magyaror-
szágot adunk át, amelynek nem kell
félnie a bizonytalanságtól, a kiszol-
gáltatottságtól. Sikerünk az lehet,
hogy egy olyan Magyarországot te-
remtünk, amely minden tekintetben
szabad.” – hallhatták Cseresnyés Pé-
ter köszöntõjét, útravalóul pedig
Kossuth Lajos intelmét idézte:

„Soha le nem mondani, / Soha
el nem csüggedni, / Ha kell, mindig
újra kezdeni!” 

A délelõtti megemlékezést a
Thúry György Szakközépiskola
Bali Judit által felkészített diákjai

zárták Psalmus Hungaricus 2148
címû mûsorukkal.

A délutáni program koszorú-
zással folytatódott. Nemzeti tör-
ténelmünk kiemelkedõ szemé-
lyisége, Kossuth Lajos-emlék-
mûvénél Nagykanizsa Megyei
Jogú Város önkormányzata ne-
vében Cseresnyés Péter polgár-
mester helyezte el az emlékezés
virágait. Ezt követõen a Roz-
gonyi Úti Általános Iskola diák-
jai adtak mûsort. 

A szobortól a Kanizsa Lo-
vasklub hagyományõrzõ huszárja-
ival az élen a megjelentek a városi
temetõbe vonultak, ahol lerótták
kegyeletüket az 1848-49-es forra-
dalom és szabadságharc kanizsai
honvédeinek emléke elõtt. Az ün-
nepi program sorában mutatták be
a 80 éves dr. Márkus Ferenc, váro-
sunk díszpolgára Nyom nélkül el-
röppenni nem hagyta címû életmû-
kötetét a Halis István Városi
Könyvtárban. 

A hagyományos ünnepi fáklyás
emlékezõ séta nemzeti imánk, a
Himnusz eléneklését követõen es-

te 18 órakor indult el a Sugár útról,
Deák Ferenc emléktáblájától.
Nemzeti lobogónk után a séta út-
vonala a Rozgonyi utca, az Erzsé-
bet tér, az Aradi vértanúk emlék-
mûve, az Ady utca, végül a Deák
tér volt.

Svastits Károly honvéd fõhad-
nagy, a 47. honvéd zászlóaljban,
majd az 56. zászlóaljban harcolt a
szabadságharc idején. Részt vett az
ácsi, a gödöllõi és a nagysallói csa-
tában. A szabadságharc után 1878-
tól a kanizsai járás fõszolgabírója
lett. Nemes Bartos János honvéd-
ként vett részt a szabadságharcban.
Belus József gyógyszerész, a 47.
honvéd zászlóalj õrmestereként
szolgált. A szabadságharc után,
1872-ben hat éven át Nagykanizsa

polgármestere volt. Bartos József
honvéd fõhadnagy, a szerb felkelõk
elleni délvidéki harcokban, majd a
tavaszi hadjáratban is részt vett. A
szolnoki ütközetben tanúsított vi-
tézségéért kitüntették. Darás Zsig-
mond az 56. honvéd zászlóalj had-
nagyaként szolgált a komáromi
fegyverletételig. 1861-ben Nagyka-
nizsa város jegyzõjévé választották.
Szekeres József hadnagyként har-
colt a szabadságharc idején, az 56.
honvéd zászlóaljban, Perczel Mór
hadtesténél szolgált. Eperjesi Sán-
dor a 41. honvéd zászlóalj hadna-
gyaként vett részt a szabadságharc-
ban. 1865-tõl városi jegyzõ lett,
1870-ben pedig õ alapította meg a
Dél-Zalai Takarékpénztárat. Véber
Antal fõhadnagyként szolgált a
szabadságharc idején. Páros Endre
Kossuth Lajos fiainak tanítója volt,
majd honvéd századosként harcolt
is a szabadságért. Személyesen is-
merte Petõfit, mint bajtársát emle-
gette késõbbi visszaemlékezései-
ben. A szabadságharc után Wlassics

Gyula, a késõbbi kultuszminiszter
is a tanítványa volt.

Március 15-én mutatták be dr.
Márkus Ferenc, a Batthyány La-
jos Gimnázium nyugdíjas taná-
ra, Nagykanizsa Megyei Jogú
Város Díszpolgára Nyom nélkül
elröppenni nem hagyta címû
életmûkötetét a Halis István Vá-
rosi Könyvtárban. 

A 80 éves Márkus tanár urat Cse-
resnyés Péter polgármester és Ba-
logh László, a Batthyány Lajos
Gimnázium igazgatója, az OKISB
elnöke köszöntötte. Akönyvbemuta-
tót Czupi Gyula, a Halis István Vá-
rosi Könyvtár igazgatója celebrálta. 

Cseresnyés Péter polgármester
elöljáróban megjegyezte, Márkus

Ferenc õt is tanította, igaz, hogy
csak egy kurta évnyit, de az az év
épp elég volt ahhoz, hogy megis-
merjen egy embert, egy tanáregyé-
niséget. – Tudjuk azt – folytatta –,
hogy a kamaszgyerekek milyen ke-
gyetlenek az iskolában, és iskolán
kívül akkor, amikor csínytevésre
adják a fejüket, vagy éppen valaki-
nek oda akarnak „szúrni”, ha
máshonnét nem, a Legyek urából.
Ahogy visszaemlékszem az óráira,
szinte senki fejében meg nem for-
dult az, hogy panaszkodjon, vagy
oda nem figyeléssel zavarja az
órát. És ezt nem szigorral, fenye-
getéssel érte el, hanem azzal a hig-
gadtsággal, óriási tudással, amit
át is tudott nekünk adni úgy, hogy
mi fegyelmeztük magunkat. Ha be-
leolvasunk a kötetbe, sok olyan
gondolatot tudhatunk a magunké-
nak, ami sokszor természetes szá-
munkra is, csak mi nem tudjuk így
megfogalmazni. Egy gondolkodó
nagysága akkor nyilvánul meg
igazán, amikor úgy érezzük, ezt mi

FFõõhhaajjttááss aa kkaanniizzssaaii
hhõõssöökk ssíírrjjáánnááll

NNyyoomm nnééllkküüll 
eellrrööppppeennii nneemm hhaaggyyttaa

HHoonnvvééddssíírrookk 
aa vváárroossii tteemmeettõõbbeenn 
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is így gondoljuk, csak éppen így
megfogalmazni, elõadni, mások
számára tovább adni nem tudjuk –
hangsúlyozta a polgármester. –
Már a könyv címe is sokatmondó.
Kölcsey Ferenc Kölcsey Kálmán-
hoz írt mûvében hangzik el ez a ki-
fejezés-sorozat. „Az, ki életében
sokat érzett és gondolkodott; s ér-
zeményeit és gondolatait nyom
nélkül elröppenni nem hagyta, oly
kincset gyûjthetett magának, mely
az élet minden szakában, a szeren-
cse minden változásai közt gazdag
táplálékot nyújt lelkének.” Igen,
ezek a kincsek olvashatók ebben a
könyvben, amelyet tanár úr több
évtizedes munkája során gyûjtött
össze. Azt kell mondanunk, mint
gondolkodó ember, mint tanár-
egyéniség, örülnünk kell, hogy itt
közöttünk élte mindennapjait, diá-
kok százait oktathatta, és tanár
utódainak példát mutatott a pályá-
ból, a hivatásból. 

Végül Cseresnyés Péter min-
denkinek ajánlotta a könyvet, aki
egy kicsit magánének akarja érez-
ni Kanizsa történetét, a magyar
költészetet, magáénak akarja a
„hitet”, s közben többet akar meg-
tudni a hitrõl és három alkotóele-
mérõl. Az kérte, forgassák a köny-
vet, mert ez a mi életünk, a mi
éveink egy tanáregyéniség tollá-
ból, gondolataival. 

– A mai nap példája is azt mu-
tatja – mondta végezetül a  polgár-
mester –, tanártársaidnak meg kell
mutatni azt is, hogy a nemzeti ün-
nep alkalmából hogyan kell tiszte-
lettel emlékezni nemzetünk jeles
cselekedeteire. Nehogy olyan gon-
dolatok jussanak eszünkbe, mint
ma, amikor egy mûsor keretében
nemzetünk kicsinységét próbálták
sugallni az ünneplõknek.

K.H.

A Dél-Zalai Víz- és Csatorna-
mû Zrt. szakmai javaslatának is-
meretében jóváhagyta a közgyû-
lés az önkormányzati tulajdonú
víziközmûvek 2011. évi beruhá-
zási, fejlesztési tervét. 

Az önkormányzat tulajdonában
lévõ víziközmûveket érintõ beru-
házások, felújítások tervét minden
évben a közgyûlés határozza meg.
A folyamatos és biztonságos szol-
gáltatáshoz szükséges fejlesztési
feladatok részben a víz- és csator-
naszolgáltatás díjában képzõdõ
használati díjból, részben a gazdál-
kodó szervezetek által fizetett köz-
mûfejlesztési hozzájárulásból va-
lósítható meg.

A fejlesztési feladatok között
szerepel havária, elõre nem jelez-
hetõ felújítások, tûzcsapok cseréje,
és a Csengery út – Vasút – Erdész
utca közötti szakaszán a bontással
érintett forgalmi sáv záróaszfal-

tozása 3 méter szélességben, ösz-
szesen ötvenmillió négyszázezer
forint értékben. 

A beruházási elõirányzatok kö-
zött szereplõ fejlesztési felada-
tok: Fõ út (Petõfi út – Huszti tér –
Hunyadi út) NA 150 vízvezeték
összekötés, melyre az utcák ke-
resztezõdése közötti ingatlanok
vízellátás biztonságának növelé-
se céljából van szükség. A Sza-
badhegy, Alsószabadhegyi utca
2009-ben megépült ivóvízvezeté-
kének bõvítése a további csatla-
kozási igények miatt; A Kiskani-
zsai szennyvízátemelõk erõsára-
mú és irányítástechnikai felújítá-
sa. A városrészben 19 éve üzeme-
lõ, összesen 6 darab szennyvízát-
emelõ elektromos szekrényei el-
használódtak, felújításuk elkerül-
hetetlen. A biztonságos mûködés
érdekében ki kell építeni a
szennyvízátemelõk URH bejelzé-
sét. A beruházási elõirányzatok-

hoz tartozik az Ipari Park szenny-
vízcsatorna bõvítése is. A további
csatlakozási igények miatt meg
kell oldani a 2010-ben épült In-
kubátorház szennyvízelvezetését
biztosító vezeték bõvítését. A fej-
lesztéseket csak a költségvetés-
ben biztosított elõirányzat mérté-
kéig lehet végrehajtani. 

A Vízmû Zrt. javaslata számol a
belvárosi rekonstrukcióhoz kap-
csolódó víziközmû beruházások
forrás-kiegészítésével is. Ebben az
évben is prioritásként kell kezelni
a belvárosi rekonstrukcióhoz kap-
csolódó célokat. Így az összes, ter-
vezett 124 millió forint kiadási
elõirányzat tartalmaz 50.400.000
forint felújítási kiadást,
28.600.000 forint beruházási ki-
adást, valamint a belvárosi re-
konstrukció forrás-kiegészítését
45 millió forint értékben.

B.E.

AA VVíízzmmûû iiddeeii ffeejjlleesszzttééssii tteerrvveeii

A közgyûlés döntött a Palini
Általános Iskola és Óvoda meg-
közelítésének biztonságosabbá
tétele érdekében az iskolához ve-
zetõ gyalogjárda megtervezésé-
rõl és engedélyeztetésérõl. 

Felkérte a polgármestert, hogy
tegye meg a szükséges intézkedé-
seket. Az intézmény vezetõjét pe-
dig arra kérte, hogy a tervek és a
kalkulált költségek ismeretében
dolgozza ki a megvalósítás forrás-
összetételét a Szülõi Munkaközös-
ség (SZM) felajánlásának figye-
lembe vételével. 

A Palini Iskola megközelítésé-
nek problémája az elmúlt év no-
vemberében került a közgyûlés
elé, mely szerint az intézmény kör-
nyezete jelenlegi állapotában nem
felel meg a közlekedésbiztonsági

elvárásoknak. A gyermekek több-
ségét a szülõk autóval hozzák-vi-
szik, és a reggeli, valamint a dél-
utáni órákban a jármûvek komoly
veszélyt jelentenek a diákokra. A
tanulók testi épségének megóvása
érdekében olyan beavatkozások
szükségesek, amelyek biztosítják a
balesetmentes közlekedést. 

A Polgármesteri Hivatal Város-
fejlesztési Osztálya helyszíni
egyeztetés keretében megvizsgálta
a lehetõségeket, és az alábbi észre-
vételeket tette:

A jelenlegi állapot valóban ked-
vezõtlen, balesetveszélyes, az isko-
lához és az óvodához vezetõ utak
alkalmatlanok a gépjármûvek és a
gyalogosok forgalmának együttes
lebonyolítására. Az Alkotmány
úton történõ megállás – a még min-
dig jelentõs forgalom miatt – bal-

esetveszélyes, szakmailag nem tá-
mogatható. Megfelelõ számú par-
koló kialakítása – a helyszínen ta-
pasztaltak alapján – nagy valószí-
nûséggel csak idegen terület igény-
bevételével oldható meg, és továb-
bi problémát jelent a várakozóhe-
lyek kiépítésének várhatóan magas
költsége is. Szakmai szempontból
a legcélravezetõbb megoldást az út
melletti járda kiépítése jelentené az
út északi oldalán. A SZM is fel-
ajánlotta segítségét, az építés elõ-
zetesen becsült, várható költsége
2.250.000 forint, az építéshez
szükséges tervdokumentáció készí-
tésének költsége pedig 200.000 fo-
rint. A tervek és a forrásösszetétel
ismeretében a megvalósítás kérdé-
se ismételten a közgyûlés elé kerül.

B.E. 

JJáárrddáátt kkaappnnaakk aa ppaalliinnii iisskkoolláábbaa jjáárróókk

A Nagykanizsai Inkubátorház
és Innovációs Központ és a Pan-
non Egyetem Nagykanizsai Kam-
puszának együttmûködése újabb
fejezetéhez érkezett. A Dr. Keller
Krisztina egyetemi tanár, a Pan-
non Egyetem Nagykanizsán tanu-
ló hallgatóit hozta el egy kihelye-
zett órára az Inkubátorházba.

A számviteli, banki és logiszti-
kai felsõfokú szakképzésben részt-
vevõ hallgatók, Mihovics Zoltán
projektmenedzser elõadását hall-
gatták meg az Inkubátorház létre-
hozásának történetérõl, a jelenlegi
mûködésérõl, szolgáltatásairól és a
fejlesztés lehetõségeirõl. Az elõ-
adás után a hallgatók megtekintet-

ték az Inkubátorházat. Amint azt,
dr. Keller Krisztinától megtudtuk a
sorozat folytatódik, hiszen hama-
rosan a turizmus-vendéglátás sza-
kosok, majd a gépipari mérnökasz-
szisztensek látogatnak el az Inku-
bátorházba. 

K.H.

VVáállllaallaattii ggaazzddaassáággttaann éélleessbbeenn
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Megalakulásának egy éves év-
fordulóját ünnepelte a napokban
a Kanizsáért Közéleti Egyesület.
Bízik benne – hangsúlyozta elöl-
járóban Marton István elnök az
idei költségvetéssel kapcsolatban
tartott sajtóbeszélgetésen –, hogy
a szervezetük erõsebb lesz mint
korábban, és készülnek a követ-
kezõ választásokra.

Mint ahogyan a közgyûlésben is
elmondta, nem lehet az intézmé-
nyekbõl ilyen mértékû forrásokat ki-
vonni még akkor sem, ha az egyez-
tetések során önként vállalták az in-
tézményvezetõk. Ez megközelítõen
egymilliárd forint forráskivonást je-
lent a bevételi oldalon, ami vélemé-
nye szerint alultervezés. A szociális
kiadásokból megközelítõen százöt-
ven milliós, mintegy tizenöt százalé-
kos forráskivonást érzékel a költség-
vetésben, ami drasztikusan érinti a
lakosságot ha nem is mindjárt az el-
sõ félévben, hanem az év vége felé. 

Horváth István azt nehezmé-
nyezte, hogy központilag nagyon
keményen visszafogták a pénzeket
az iskolák, a kulturális- és szociá-
lis intézmények költségvetésébõl.
Ha az általános iskoláknál megva-
lósult volna az a „bokrosítási” tö-
rekvés, amit szorgalmaztak, éves
szintén hetven-nyolcvan millió fo-
rint megtakarítást jelenthetne. Vé-
leménye szerint nem szabad elven-
ni pénzt az iskoláktól, mert mûkö-
désképtelenekké válhatnak. A
sport területén is tízmillió forinttal
kevesebb pénzbõl gazdálkodhat-
nak a csapatok, a kulturális intéz-
mények költségvetését pedig ti-
zenkétmillió forinttal csonkolták
meg. A KKE szerint a tisztességes
mûködéshez ezt a pénzt meg kelle-
ne adni az intézményeknek. 

Vass István egyesületi tag azt ja-
vasolta, nem ellenségképet kellene
keresni egymásban, hanem part-
nerséget. Már évekkel ezelõtt na-
gyon sokszor elhangzott, hogy Ka-
nizsa lesz a megújuló energiák vá-
rosa. Úgy érzi, pillanatnyilag nincs
olyan fórum, ahol ennek érdeké-
ben dolgoznának. 

Végezetül Marton István megje-
gyezte: Olyan megnyilvánulásokat
tapasztal, amelyek a város helyzetét
lényegesen rosszabbnak tüntetik fel,
mint amilyen a valóság. Amikor
2006 októberében átvette a polgár-
mesterséget, a három legeladósodot-
tabb megyei jogú város egyike volt
Kanizsa. Úgy értékeli, most
„dobogóközelben” vagyunk abból a
szempontból, hogy nincs adóssá-
gunk. Azon kevesek egyike volt
Nagykanizsa, ahol sikerült megóvni
a várost attól, hogy kötvényt vegyen
fel. Ha hagyta volna magát belerán-
gatni akárcsak öt milliárd forint fel-
vételére, garantáltan elköltötték vol-
na a képviselõtestületi tagok, és ak-
kor hitelezés tekintetében kétszer
rosszabbul állunk. A költségvetésnél
egyébként lehetne itt-ott spórolni,
mert az integrált városfejlesztési
program tízmillió forintos felülvizs-
gálatát ebben az esztendõben teljesen
feleslegesnek tartja. A befejezés után
azonban meg lehetne nézni, hogyan
állunk, de ezt 2014 végére tenné. Ha-
tározottan ellene van annak, hogy a
város helyzetét rosszabbnak tüntes-
sék fel, mint amilyen. A város hely-
zete lényegesen jobb lehetne, ha
megtörténtek volna bizonyos értéke-
sítések. Meggyõzõdése, hogy a tes-
tület végtelenül gyenge. A mostani
gazdasági helyzetet nézve egy sok-
kal erõsebb, hozzáértõbb közgyûlés-
nek is komolyan föl lett adva a lecke.
A kiadásokat igyekeznek túltervezni,
a bevételeket alul. Nagyon félti a
kórházberuházást, mert közel négy-
milliárd forint elnyerésérõl van szó.
Továbbá reális veszélyét látja annak,
hogy az általános és középiskolákat,
valamint a kórházakat államosítják.
Miután Kormányablak nyílt egyre
több feladattal, mi marad az önkor-
mányzatoknak? Félõ, hogy nem túl
sok. 

Az 56-os Emlékkert közösségi
összefogással történõ rehabilitá-
ciója címû nyertes projekt rész-
leteirõl tartott sajtótájékoztatót
a Nagykanizsai Civil Kerekasz-
tal Egyesület. 

A Nagykanizsai Civil Kerekasz-
tal Egyesület a Sétakertre elnyert
támogatás után az 56-os emlékkert
és a Kálvin tér közösségi megújítá-
sára is sikeresen pályázott a
Ökotárs Alapítvány és a MOL által
közösen meghirdetett Zöldövezet
Program 2010. évi pályázatán.

Mint Lengyák István, a
kerekasztal soros elnöke elmondta,
a civil közösségek mindent meg-
tesznek azért, hogy segítsék a vá-
ros vezetését értékeink megóvásá-
ban, megújításában. Jelen összefo-
gásuk is eredményes volt, hiszen a
pályázati adományi bizottság dön-
tése alapján 450 000 forint támo-
gatásban részesültek, mely az ön-
rész hozzáadásával közel 600 000
forintra emelkedik. Ebbõl a pénz-
bõl már elkezdhetõ a terek megújí-
tása, melynek munkálataihoz
azonnal felajánlotta támogatását a
Batthyányi gimnázium, a Roz-
gonyi iskola, a könyvtár és a refor-
mátus egyház is.

Budavölgyi Kálmán, az NCK
ügyvezetõ elnöke elmondta, a je-
lenlegi pályázati nyeremény arra
elég, hogy kicseréljék a
Medgyaszay Ház elõtti padok ülõ-
deszkáit, hamutartókat helyezze-
nek ki a dohányzók részére, vala-
mint két új, a belvárosi rehabilitá-
ció terveiben elfogadott padot is
vásárolhassanak. Az összeg hatvan
százaléka, mintegy 354 000 forint,
a pályázat kiírása szerint a növény-
zet megújítására fordítódik.

Hella Ferenc lelkész örömét fe-
jezte ki, hogy a terület megújul.
Elmondta, hogy a nyolcvanadik
évéhez közelgõ templom közössé-
ge is kiveszi a részét a megújító
munkákból. A református parókia
kerítése elé smaragdzöld tujákat
ültetnek, s elkezdték már a gyûj-
tést a templom elhasználódott nyí-
lászáróinak cseréjéhez, megújítá-
sához is. Távlati terveikben szere-
pel a téren egy emlékfal és Kálvin
János mellszobrának felállítása is.

Jeszenõi Csaba, a Rozgonyi is-
kola igazgatója természetesnek ér-
zi, hogy intézményük is csatlako-
zott ehhez a szép munkához. Mint
mondta, a belváros egyik legszebb
terének megújulása kezdõdött el,
melynek munkái során az iskolába
járó diákok közössége és lokálpat-
riotizmusa is erõsödni fog.

Lancsák Lajos nyugalmazott váro-
si fõkertész és Kálovics Andrea, a
VIAKanizsa Zrt. mérnöke örömét fe-
jezte ki, hogy ilyen nagyszerûen tud-
ják segíteni a civil közösségek a hiva-
tal városépítõ, városvédõ munkáját.
Megígérték, hogy továbbra is minden

segítséget megadnak a további terve-
zési és kivitelezési munkákhoz is.

A terek megújult részeinek ün-
nepélyes átadását a munkában
résztvevõ közösségek a 2011-es
városnapja ünnepségsorozatának
keretében tervezik.

Tisztelt Szerkesztõség!
A Petõfi szobornál megrendezett

1848-49-es megható megemléke-
zés után közösen az ünneplõkkel
elvonultunk a mûvelõdési házban
tartandó ünnepi emlékmûsorra. A
megtelt színházterem elõtt felcsen-
dült a magyar Himnusz, utána nagy
meglepetésünkre az uniós Him-
nusz, ami egyáltalán nem illett az
ünnep hangulatához. Majd Cseres-
nyés Péter ünnepi beszéde követ-
kezett, amely megható és tartalmá-
ban az ünnephez méltó volt. Utána
következett egy olyan arculcsapása
a magyar népnek, amelyet én sze-
mély szerint nem éltem át 74 éve-
sen, talán még a kommunizmus
alatt sem, mert akkor is tiszteletben
tartották a nemzetünk ünnepét. Ez
a mûsor provokáció volt Magyar-
ország és a magyar nép ellen. Ha
jól értesültem, a Kereskedelmi is-
kola diákjai Bali Judit rendezésével
és vezetésével készítették el ezt az
undorító tákolmányt, amely elké-
pesztõ, hogy így szeretné elképzel-
ni a jövõ Magyarországát. Szeret-
né, és azon munkálkodik, hogy
Magyarország tûnjön el a térképrõl
is. (És még egy megjegyzés). Ezen
az ünnepen nem Kertész Imrét és
nem Jeruzsálemet ünnepeltük, ha-
nem a magyar népet és országun-
kat. Szégyellem, hogy gyermeke-
inket és unokáinkat ilyen tanárok
tanítják, velük az irodalmat és a
történelmet. Követeljük az ilyen ta-
nárokat küldjék oda ahova valók.
Csalódtam a mûsor szervezõiben is
(a Himnuszt nem szoktuk ismétel-
ni). Csak a jólneveltségünkön mú-
lott, hogy föl ne álljunk és botrányt
csináljunk. 

Ez volt tehát 2011. március 15.,
nemzeti ünnepünk Nagykanizsán!

Horváth Lászlóné 

MMaarrttoonn jjoobbbbaann ttuuddjjaa

MMeeggúújjuull aazz 5566-ooss
EEmmlléékkkkeerrtt

AArrccuull ccssaappttáákk aazz
üünnnneeppllõõkkeett
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Minden nemzeti ünnepen – az
idein érthetõ módon még in-
kább – azt keressük, ami össze-
köt, ami erõt ad a közös munká-
hoz. Ezt szûrhettük le, akár pol-
gármesterünk, akár miniszter-
elnökünk köszöntõjét hallgat-
tuk. 

Együtt bármit legyõzhetünk. Új al-
kotmányunk bevezetõ szavaival:
Ígérjük, hogy megõrizzük az elmúlt
évszázad viharaiban részekre szakadt
nemzetünk szellemi és lelki egységét.
A zavaros gondolkodás rossz tettek-
ben végzõdik, így tehát szükség van
önmagunk megújítására is. 

Épp ezért érthetetlen, amit a ked-
di városi ünnepen a HSMK színpa-
dáról hallhattunk. Egy, a saját nem-
zeti önazonosságával zavaros vi-
szonyban álló, megosztó író prózá-
ja szólt, dramaturgiailag is furcsán,
hosszan, felvételrõl. Mi vezethette
az ünnepi mûsor szerkesztõjét? Az
ítélõképesség hiánya vagy provo-
káció? Tudjuk, az igazsággal kevert
hamisság ártalmasabb a tiszta ha-
zugságnál. Egy idõs hölgy nem is
önmaga miatt bosszankodott. –
Bennem már nem tehet kárt. De
ezek a többre érdemes fiatalok! –
Sajnálta mind a három tehetséges
szereplõt, mind annak az iskolának
a diákjait, ahol ez az ünnepi mûsor
volt a megemlékezés.

Az alapötlet remek volt. A jövõ-
be, 2148-ba került két mai lány. Ott
olyan fiút találtak, aki számára értel-
mezhetetlen ez a szó: magyar. Ha
olyan „szellemi emlõkön” táplál-
koznánk, mint a fentebb leírt szerzõ
mûvei, biztosan ide is jutnánk. Ám
Magyarország – benne Kanizsa is –
már kinyilvánította, nem kér ebbõl.

(név és cím a Szerkesztõségben)

Ugyanez a tanárnõ nem elõször
él vissza a nemzeti ünnepre érke-
zõk jóhiszemûségével. A nyolc-
vanas években verseiért elhall-
gattatást is vállaló Nagy Gáspár
versének címét viselte tavalyi
mûsora. A HSMK-ban azonban
az ünneplõket meglepetés várta.
A mûsor alapját a Javított kiadás
képezte, az Esterházy Mátyás ál-
lambiztonsági múltja leleplezõ-
dése után a fia által írott könyv.

Kanizsa Hetilap

Ha lehet így mondani, két „ba-
ki” is megütötte fülemet a ’48-as
forradalomra és szabadságharc-
ra emlékezõ ünnepségek kap-
csán.

A pedagógusok felelõsségére Cse-
resnyés Péter polgármester hívta fel
a figyelmet március 15-én este, dr.
Márkus Ferenc könyvbemutatóján.
Nem mindegy, hogy mit és hogyan
tanítanak meg a diákoknak. A dél-
elõtti ünnepségrõl az volt az üzenete,
hogy ne a kicsinységünket emeljük
ki (fel) nemzeti ünnepünkön. 

A másik szó, a fegyver a délutáni
megemlékezésen került elõ. Mire
akart a mûsor tanítani? Példát akart
mutatni az ifjúság számára, ha kell,
õk is ragadjanak fegyvert a szabad-
ságért! Nemcsak a magyar szabad-
ságért, hanem más népek szabadsá-
gáért is! Mindez szépen hangzik, de
2011-ben ne ragadjunk fegyvert!
Szabadok vagyunk, bár az is igaz,
ha szétnézünk a világban, háború-
kat látunk! Forrong bennem a tilta-
kozás. Csak fegyvert ne! Fegyver-
rel ne! Inkább a szó fegyverével: jó
szóval, meggyõzõ szóval, békéltetõ
szóval tanítsunk. Felidézem magam
elõtt a koszorúzásra érkezõ fiatalok,
felnõttek, a kokárdás apró nemze-
dék arcát, valamint a mûsorban sze-
replõ fehér blúzos kislányokat,
amint feltûzik a kisfiúk fehér ingjé-
re a kokárdát. Kellemes, napfényes
tavasz köszöntött ránk március 15-
én. Emlékeztünk…

Gábor Anna

Marton István kiszámolta:
több mint 16%-nyi különbség
van másodikként végzõ egyesüle-
te és a harmadik helyet besöprõ
MSZP-MSZDP választási szövet-
ség között.  Tisztesség - Szakérte-
lem – Elhivatottság: tûzték zász-
lajukra. 

Annál érthetetlenebb, 2365 sza-
vazójuk iránt pedig tiszteletlenebb,
hogy az egyesület távol maradt
március 15. ünneplésétõl. A köz-
gyûlésbe került valamennyi párt és
a másik civil egyesület is elhelyez-
te koszorúját, sírcsokrát a 48. gya-
logezred, azaz a Petõfi szobor ta-
lapzatán. Kivéve a Kanizsáért Köz-
életi Egyesület önkormányzati kép-
viselõit, az általuk delegált bizottsá-
gi tagot vagy csupán tagjait. Pár

napja még arról szólt a helyi média:
egy éve alakultak, határozott véle-
ményük van a város költségvetésé-
rõl, és egyébként is: készülnek a
következõ választásra. Nem inkább
elõször az elõzõ választással kelle-
ne elszámolni? No, nem pénzügyi-
leg. Semmi közünk ahhoz, a drága,
fényes papírra nyomott kampányúj-
ság szponzorának mivel fizet a gyõ-
zelemben fél éve még olyan maga-
biztos Marton István. A rájuk sza-
vazó polgárokat kellene megtisztel-
ni azzal, hogy ott láthassák kedven-
ceiket - például – a nemzeti ünne-
pen is. Mert, gondolom, egyetér-
tünk: 1848 hõsei odafönt nem sér-
tõdnek meg, ha eggyel kevesebb
koszorú kerül emlékmûvükre. Az
ünneplésre nem nekik: nekünk van
szükségünk! Példát vehetünk, erõt
meríthetünk helytállásukból. Per-
sze, aki pökhendi, úgy gondolhatja,
neki erre már nincs szüksége…

Papp János

Március elején honlapunkon
foglalkoztunk az áldatlan álla-
potban lévõ csapatkápolnával.
(http://www.kanizsaujsag.hu/in-
dex.php?m=200&ckid=6406) Az
olvasói levél szülte írás újabb ol-
vasói reagálást generált. Ezt ad-
juk most közre. - a Szerk.

A kanizsaiak mekkora hányadá-
nak telik számítógépre, internetre?
Vagyoni cenzus vagy információ-
hoz való jog? – merült föl bennem
a kérdés, amikor legutóbbi lapszá-
muk címoldalán az ajánló az inter-
netre utalt. – Áldatlan állapot a volt
csapatkápolnában – aki erre lenne
kíváncsi, nem találja a minden vá-
roslakóhoz kézbesített Kanizsában.
Mózes Pál tanácselnöknek Még
egyszer a pártokról címmel írott le-
velét azonban – föltétlenül. 

Még 2011-ben is fortélyos féle-
lem igazgat? Csak nem a csapatká-
polna mögött álló önkormányzati
képviselõktõl félnek? Az alapítvány
kuratóriumi elnökétõl? Vagy attól,
aki 2009-ben választókerületi fej-
lesztési céltartalékából 200 000 fo-
rinttal támogatta a Nagykanizsai Jé-
zus Szíve Egyházközségért Köz-
hasznú Alapítványt?

Mert a csapatkápolnát, az egyhá-
zi ingatlant nem védi rács az abla-
kon az illetéktelen behatolástól. Így
évrõl évre – mióta már? – költenie
kell az alapítványnak a takarításra.
Hasonlít ez egy másik felelõtlen-
ségre. Ami lehetõvé tette a 2005. ja-

nuár végi betörést. Akkor – mint a
Zalai Hírlap tudósított - egymillió
forintot és egyéb értékeket vitt el is-
meretlen tettes a plébániáról. Csak
ezután gondoskodott az egyházme-
gye legnagyobb plébániája riasztó
berendezésrõl, megvédendõ a hívek
bizalmából összeadott nem csekély
summát. 

Veres András püspök úr néhány
hete körlevéllel fordult a pécsi egy-
házmegye híveihez. A vagyonkeze-
lõt a sajtóban ért vádakról kijelenti:
nem mindegyik volt alaptalan. Ám
mindeme botrány közepette a
templomok tele vannak hívõkkel –
állapítja meg. Ennek oka az, hogy -
folytatja - egyházmegyénk hívei
nagykorúan élik meg hitüket. A hit-
ben ugyanis közvetlenül Istennel
állunk kapcsolatban. Ebben a kap-
csolatban egy másik ember (pap,
házastárs, szülõ, barát) megerõsít-
het vagy gyengíthet ugyan, de nem
tõle függ a személyes istenkapcso-
latunk, vagyis a hitünk. Hogyan is
mondta Mindszenty József? Min-
den népnek annyi és olyan papja
van, amennyit és amilyent becsüle-
tes, egyéni és családi élettel magá-
nak szült, nevelt és kiimádkozott.

(név és cím a Szerkesztõségben)

Huszonegy év után, tavaly augusz-
tusban tért vissza L.K., egy negyven-
éves férfi Kanizsára. Itt katonáskodott,
MN 4730 Nagykanizsa, Gépesített Lö-
vészdandár. Hogy is felejthette volna el?
Azért kamerázott, hogy amerikai felesé-
ge, JulKaaK – aki a YouTube vi-
deómegosztóra azután feltöltötte – és fi-
uk láthassa, honnan jött. 378 videó.
Rengeteg apró mozzanat városunk éle-
tébõl is. Az öreg katona a 2. napon el-
ment a Dózsa laktanya helyére.  A haj-
dani bejáratnál, a csapatkápolnánál ha-
sonló szemetet kellett rögzítenie, mint
néhány hete olvasónknak. http://www-
.youtube.com/watch?v=mGbLcjjfMIw
&feature=channel_video_title
http://www.youtube.com/watch?v=Pa
WHMm3U3sI&feature=more_related
So Sad, So Lonely – Olyan szomorú,
olyan elhagyatott. Ezt a címet adta egyik
filmjének. Hát akkor milyen szomorú
lenne, ha tudná: egyházi tulajdonban
romlott le ennyire!

AAzz ííttééllõõkkééppeesssséégg 
hhiiáánnyyaa vvaaggyy 
pprroovvookkáácciióó??

MMáárr 5566-rraa iiss ííggyy
eemmlléékkeezzttüünnkk

KKiiccssiinnyysséégg 
ééss ffeeggyyvveerr

HHiiáánnyyoozzttaakk??

LLeesszz-ee 110000 éévveess
aa ccssaappaattkkááppoollnnaa??

CCssaappaattkkááppoollnnaa-ssoorrss 
aa yyoouuttuubbee-oonn
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Március 17. 10 óra
KEREKÍTÕ - mondókás 
foglalkozás 0-3 éveseknek

10.45 óra BÚGÓCSIGA
mondókás foglalkozás félévestõl
5 éves korig. Vezeti: Törekyné
Nagy Zsuzsanna 
zenepedagógus. 
Belépõdíj: 500 Ft/család

Március 20. 8-15 óra
ORSZÁGOS ÉREMCSERE
ÉS -BÖRZE
8-15 óra Ingyenes árbecslés 
és szaktanácsadás. 
10 óra A világörökség részei 
hazánkban: Várak és egyházi 
épületek pénzeken, érmeken és 
bélyegeken - kiállítás. Meg-
nyitja: Karádi Ferenc alpolgár-
mester. Szervezõ: a Magyar
Éremgyûjtõk Egyesülete Nagy-
kanizsai Csoportja

Március 21. 19 óra
Tavaszi Mûvészeti Fesztivál
KONCZ ZSUZSA KONCERT
Belépõdíj: 3 500 Ft

Március 22. 14 óra
Felsõs bérlet
Petõfi Sándor: JÁNOS VITÉZ
zenés, játékos népi tündérmese 
A budapesti Theatrum Hunga-
ricum elõadása. Színpadra al-
kalmazta és rendezte: Rencz
Antal. Belépõdíj: 700 Ft

Március 22. 15 óra
A víz világnapja alkalmából
"A VÍZ ÉS ÉN" nemzetközi 
gyermekrajzpályázat kiállítása. 
Megnyitja: Benedek Miklós a
Kaán Károly Egyesület elnöke.
Megtekinthetõ április 5-ig

Március 22. 19 óra
Tavaszi Mûvészeti Fesztivál
CSÁKTORNYAI BIG BAND
A belépés díjtalan

Március 24. 14.30 óra
Ifjúsági filharmónia bérlet
SÖNDÖRGÕ EGYÜTTES
Szerb, horvát, bunyevác, bolgár 
népzenei hangverseny. Mûvé-
szeti vezetõ: Eredics Áron. 
Belépõdíj: 300 Ft

VARÁZSLATOS INDIA
Sass Brunner Erzsébet 
és Brunner 
Erzsébet kiállítása

REJTELMEK - Fajgerné Du-
dás Andrea Júlia festõmûvész
kiállítása. Megtekinthetõ: már-
cius 25-ig

Szeretném, ha közzétennék le-
velem, illetve Önök is foglalkoz-
nának az általam leírt témával.

Borzasztó módon felháborít,
ami Nagykanizsán a parkolás kö-
rül folyik. Mint belvárosi lakó
február elején szembesültem az-
zal a ténnyel, hogy  3750 forintért
tudok vásárolni éves parkolási
matricát az utcánkba. Ehhez ké-
pest bármelyik nagykanizsai te-
lephellyel rendelkezõ cég, egyéni
vállalkozás, stb., ugyanezért a
pénzért a teljes belvárosra érvé-
nyes matricát kaphat. Már régeb-
ben is elõfordult, ha haza akartam
menni köröznöm kellett a város-
ban, hogy meg tudjak állni a há-
zunk közelében. Ezzel a lépéssel
a város vezetése  – vagy a Via
Kanizsa – még inkább arra ösztö-
nöz minden autóst, hogy a város
közepén parkoljon. Pedig az eu-
rópai tendenciák inkább arra ha-
ladnak, hogy akinek nem muszáj,
az ne hajtson be a belvárosba au-
tóval.

Én azt megértem, hogy év elején
hirtelen nagy bevétel a városnak – Via
Kanizsának – több ezer parkoló mat-
rica értékesítése, ám hosszú távon biz-
tos, hogy nagyobb bevételtõl esnek el.
Számoljunk csak: 1 óra parkolás 160
Ft, 3750 Ft-ért 23,5 órát parkolhatunk
a belvárosban átlagosan tehát havonta
kétszer egy órát. Viszont a boldog bol-
dogtalannak osztogatott éves matricá-
val biztos, hogy ennél sokkal többet
fognak a közvetlen belvárosban par-
kolni, hiszen szinte ingyen van. Rá-
adásul a Nagykanizsa Megyei jogú
város honlapján egészen más tarifák
találhatók a parkolásnál.

Tényleg jó lenne már, ha valaki
rendet rakna ebben a városban, gyö-
nyörûek a látványtervek, szépek az
elképzelések a belvárosról, akkor
próbáljuk meg élhetõvé is tenni.

Üdvözlettel: Bilicz Márta

Örömmel olvastam a kihelye-
zett plakátokon, hogy városun-
kat ismét felkeresi egy utazó
cirkusz, amelynek helye, a Ka-
nizsa Centrum melletti füves te-
rület.

Kezdeti örömöm hamar bosz-
szúsággá változott, mivel még em-
lékszem a tavaly õszi cirkusz ide-
jöttére és elmenetelére

Az idegen, helyismerettel nem
rendelkezõ cirkusz területfoglalása
egy nagy káosz volt, melynek nyo-
mait, még ma is magán viseli a te-
rület.

Rendõrségi felvezetés nélkül,
az akkori közlekedésben nem
kis zavart okozva, a Via Kani-
zsától, a Közterület Felügyelet-
tõl, vagy az Önkormányzattól,
semmilyen helyi irányítást,
helyi segítséget nem kapva,
keresztül-kasul gázolva minde-
nen, tengelyig süllyedve és egy-
mást húzkodva, több-kevesebb
sikerrel jöttek és hasonló módon
távoztak.

Mint adófizetõ állampolgár ké-
rem, sõt követelem, hogy a fent
említett dolgok ne forduljanak
elõ!

Az érintett szervek a cirkusz-
konvojt fogadják és elõzetesen
bejárt és egyeztetett módon (a
helyismeretek birtokában) annak
területfoglalását segítsék elõ
úgy, hogy a közlekedésben, a ta-
lajban és füves területen minél
kevesebb fennakadást és kárt
okozzanak.

Remélem levelem olvassák
az érintett szervek illetékesei
és intézkednek a maguk ré-
szérõl, hogy minden jól men-
jen és mindenki jól érezze
magát!

Tisztelettel: Németh Tibor

TTiisszztteelltt KKaanniizzssaa HHeettiillaapp SSzzeerrkkeesszzttõõsséégg!!
MMii ffoollyyiikk aa ppaarrkkoollááss
kköörrüüll??

HHooggyy nnee lleeggyyeenn
cciirrkkuusszz aa cciirrkkuusszz!!

Gömörország mese és népdal
világa költözött a református
gyülekezeti terem, illetve temp-
lom falai közé. 

A Kanizsai Esték rendezvényso-
rozatát Hella Ferenc lelkipásztor ez
alkalommal két kulturális prog-
rammal gazdagította. A meghívott
vendégelõadó a Ghymes együttes
szólóénekeseként is ismert, Écsi
Gyöngyi, a felvidéki Hetény refor-
mátus lelkipásztora akinek, mint
kiderült testhez áll a bábjátékos, az
énekes, a mesemondó szerep. 

Kora délután a gyülekezeti ter-
met megszálló zsibongó gyer-
meksereg aktív bevonásával is-
merhettük meg az élet és a halál

vizérõl szóló mesejátékot. A
Gömörországban játszódó tréfás
darab királya, királyfiai, katonái
és tündére a kitûnõen szórakozó
közönség tagjaiból verbuválódott.
A felnõtt közönség számára is
üzenetet hordozó elõadásban,
pontosabban mesében a rossz el-
bukik, a jó elnyeri méltó jutalmát.
Jelen esetben Tündér Ilona kezét. 

Az esti, szívhez és lélekhez szó-
ló rendezvény, a mûfajhoz illõen,
már a templom falain belül került
megrendezésre. A mûsor gerincét
az elõadó által Felsõ-Gömörben és
Zoborvidéken gyûjtött, zömében a
XVI. századból származó históriás
énekek, apokrif népénekek, archa-
ikus népdal kincsek alkották. Ezek

a dalok bibliai üzenetük miatt vi-
szontagságos utat tettek meg a
táncházak és a templomok között,
míg végül az utóbbi helyszín aktu-
álisabbnak, befogadóbbnak bizo-
nyult. Écsi Gyöngyi énekeit, gyûj-
tésébõl származó mókás története-
it rendkívül szuggesztíven, ízes
palóc tájszólással adta elõ. A közel
egyórás elõadás során mindvégig
kitûnt az évezredes magyar lelki-
ség meghatározó irányvonala.

Écsi Gyöngyi értékõrzõ szolgá-
latának végén a Fényes nap im-
már lenyugoda és a Ó, jöjj, ó, jöjj,
Üdvözítõ címû énekeit a közön-
ség bevonásával adta elõ.

Cz.Cs.

NNééppmmeesseejjááttéékk ééss nnééppddaallkkiinnccsseekk 
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A Magyar Állami Népi Együt-
tes Verbunkos címû elõadását te-
kinthették meg az érdeklõdõk a
HSMK-ban a Tavaszi Mûvészeti
Fesztivál elsõ napján. 

Az 1951-ben alapított Magyar
Állami Népi Együttes a magyar
nyelvterület néptáncának és
népzenéjének mint nemzeti ér-
téknek a gyûjtését, életben tartá-
sát tûzte ki célul, amellyel a ma-
gyar népzene gyökereinek feltá-
rásáig jutnak el. Színpadi for-
mában jeleníti meg a hagyomá-
nyokhoz kötõdõ valamennyi
mûfajt: a historikus zenét, az au-
tentikus népzenét és néptáncot,
a dramatikus játékot, a hagyo-
mányos elemekbõl építkezõ vi-

lágzenét és látványszínházat,
valamint a táncházmozgalom
kortárs mûvészeti értékeit. A
Verbunkos címû elõadás a ma-
gyar romantika korszakának
nemzeti megújulási mozgalmát
idézi fel a zene és tánc vonatko-
zásában. A mûsor ennek a folya-
matnak, a nemzeti tánc kialaku-
lásának, majd a szájhagyomány-
ban való továbbélésének állított
emléket. Többek között régi ma-
gyar ugrós és csalogatós táncok,
vagy az elõkelõ nemzeti szalo-
nok fennkölt hangulatát idézõ
tánc és kisnemesi verbunk és
csárdás is szerepelt a mûsor re-
pertoárjában. 

Z.A.
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Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata nyilvános pályáztatás
útján értékesíti az alábbi ingatlanait:

Hrsz. Helye Nettó kikiáltási ár
2243/1 Nagykanizsa, Ady u. 25. 28.850.000 Ft + ÁFA
2243/2 Nagykanizsa, Ady u. 25.
A pályázat beadásának határideje: 2011. március 24. (csütörtök) 10 óra
Helye: Nagykanizsa MJV Polgármesteri Hivatala II. em. VI. iroda 
(8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7.). Módja: személyesen vagy postai

úton.
Pályázat bontásának idõpontja: 2011. március 24. (csütörtök) 10.15 óra.

Helye: Nagykanizsa MJV Polgármesteri Hivatala II. em. VI. iroda (8800
Nagykanizsa, Erzsébet tér 7.)

Pályázati tárgyalás idõpontja: 2011. március 24. (csütörtök) 10.30 óra.
Helye: Nagykanizsa, MJV Polgármesteri Hivatala II. em. VI. iroda (8800
Nagykanizsa, Erzsébet tér 7.)

A részletes pályázati kiírás megtalálható a www.nagykanizsa.hu honlap
Befektetõknek/Ingatlan értékesítés menüpont alatt, valamint NK MJV Pol-
gármesteri Hivatala Vagyongazdálkodási Irodáján (8800 Nagykanizsa, Er-
zsébet tér 7., II. em. 6. iroda, tel.: 93/500-724; 93/500-778) kérhetõ.

EEllaaddóó öönnkkoorrmmáánnyyzzaattii iinnggaattllaannookk

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyûlése pályázatot hirdet három
általános iskola magasabb vezetõi álláshelyére.

Megpályázható intézmények  magasabb vezetõi álláshelye: 
- Bolyai János Általános Iskola
(8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 9.), 
- Általános Iskola és Óvoda Kiskanizsa
(8800 Nagykanizsa, Bajcsy Zs. u. 67.), 
- Általános Iskola és Óvoda Nagykanizsa-Miklósfa 
(8800 Nagykanizsa, Iskola u. 10.)
A pályázatokat két példányban kérjük eljuttatni személyesen, vagy postai

úton 2011. április 5-ig Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata 8800
Erzsébet tér 7. címre. A borítékra kérjük ráírni a megpályázott intézmény nevét
és az "igazgatói pályázat" jeligét.

A pályázathoz mellékelni kell: szakmai önéletrajz, vezetõi program szakmai
helyzetelemzésre épülõ fejlesztési elképzeléssel, végzettséget igazoló okirat
közjegyzõ által hitelesített másolata, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyít-
vány, nyilatkozat, hogy a pályázó hozzájárul, hogy a pályázat elbírálásában
közremûködõk a pályázatba betekinthessenek, nyilatkozat arról, hogy összefér-
hetetlenségi ok nem áll fenn, nyilatkozat, hogy megbízás esetén a vagyon nyi-
latkozattételi kötelezettséget vállalja.

Részletes pályázati kiírás megtekinthetõ az Oktatási és Kulturális Közlöny 2011.
február 18-i számában, valamint a kszk.gov.hu, és a nagykanizsa.hu honlapon.

Érdeklõdni a 93/500-780 telefonszámon Nagykanizsa Megyei Jogú Város
Mûvelõdési és Sportosztály Szmodics Józsefné osztályvezetõnél.

MMaaggaassaabbbb vveezzeettõõii áálllláásshheellyyeekk ppáállyyáázzaattaa

A Nagykanizsai Cukorbetegek Egyesülete március 25-én, pénte-
ken 15 óra 30-kor a Kanizsai Dorottya Kórház tanácstermében köz-
gyûlést tart.

A közgyûlés után, kb. 16 óra 30-kor kezdõdõ klubfoglalkozáson Dr.
Késmárki Nóra fõorvos asszony tart elõadást. Az alacsony vércukorszint
tünetei és kezelése címmel. 

PPaattttooggttaakk aa ccssiizzmmáákk......

Végre hazakerült a Rubik-koc-
ka kirakásának rekordja a kocka
szülõhazájába. Baticz Milán elsõ
helyen végzett  a Milánóban meg-
rendezett bajnokságon. 

A március 5-6-án Milánóban
megtartott Rubik-kocka bajnoksá-
gon Baticz Milán saját, eddig elért
eredményeit szerette volna megdön-
teni. Már régóta a második helyet
foglalta el Erik Akkersdijk holland

bajnok mögött, de a mostani meg-
mérettetéseken végre sikerült a világ
legjobbjaként végeznie. Ehhez az
kellett, hogy a háromszor hármas
kocka kirakásának rekordját 7,58
másodpercre, a négyszer négyes
kockáét pedig 33,75 másodpercre ja-
vítsa. A következõ cél a világbajnok-
ságra való kijutás, amit Thaiföldön,
Bankokban tartanak 2011 õszén.

Z.A.

IItttthhoonn aa RRuubbiikk-kkoocckkaa
kkiirraakkáássáánnaakk rreekkoorrddjjaa
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Nagykanizsai Kereskedelmi 
és Iparkamara

8800 Nagykanizsa, Ady u. 1.
Telefon: 93/516-670, 93/516-671

Mobil: 0630/754-3616
E-mail: nakkik@nakkik.hu,

Honlap: www.nakkik.hu

Ülésezett az elnökség

Kamaránk elnöksége február
21-én tartotta soron következõ el-
nökségi ülését. Dr. Polay József
elnök beszámolt az elõzõ elnöksé-
gi ülés óta eltelt idõszak esemé-
nyeirõl, tájékoztatást adott a mi-
nõsített vállalkozók listájáról, az
MKIK február 3-i elnökségi ülé-
sérõl. Az elnökség jóváhagyta az
Önkormányzat és a Kamara kö-
zött létrejött együttmûködési
megállapodást. Varga Zsófia tit-
kár a kamara új szakképzési fel-
adatairól tartott tájékoztatót. Az
elnökségi ülésen vette át az
MKIK Elnöki Aranyérmét Ko-
vács Antal tiszteletbeli elnök és a
„Kamarai Munkáért” díjat Cserti
József alelnök. 

Tonk Emil jótékonysági 
elõadása Nagykanizsán
A SkyQuestCom Magyaror-

szág Kft. Kamaránk közremûkö-
désével március 1-jén jótékonysá-
gi vállalkozásfejlesztési elõadást
tartott a Hevesi Sándor Mûvelõ-
dési Központban, ahol Karádi Fe-
renc alpolgármester köszöntötte a

résztvevõ-
ket. A ren-
dezvényen
Tonk Emil
a Magyar
Marketing
Szövetség
ügyvezetõ
a l e l n ö k e

tartott elõadást "Árak, ahogyan
eddig még nem gondolkodtunk
róla" címmel. Az elõadás bevéte-
lével a Nagykanizsa és Vonzás-
körzete Sérült Gyermekeiért Ala-
pítványt támogattuk. 

Reálisan, tárgyilagosan az 
aktuális vállalkozásfejlesztési 
pályázatokról

Március 10-én a Nagykanizsai
Pályázatírók és Tanácsadók Szö-
vetségével (NAPIT) együttmû-
ködve, személyes konzultációval
egybekötött szakmai fórumot
szerveztünk. A fórum témái a vál-
lalkozásfejlesztési és munkahely-
teremtési, épületenergetikai pá-
lyázatokhoz kapcsolódó gyakor-
lati tudnivalók voltak. 

A konzultációt Musits Róbert,
Varga Zoltán és Grabant Péter
pályázatírók tartották, majd az
Unicredit Bank képviselõi Bara-
nyai Tamás fiókigazgató és
Gelencsérné Hajdu Magdolna
ügyfélmenedzser adtak tájékozta-
tót a pályázatokhoz kapcsolódó
hitellehetõségekrõl.

MKIK elnökségi ülés
A Magyar Kereskedelmi és

Iparkamara 2011. március 10-én
tartott elnökségi ülésének meghí-
vott vendége dr. Molnár Ágnes, a
Nemzeti Fejlesztési Minisztérium
államtitkára volt. Az államtitkár
tájékoztatást adott az Új Széche-
nyi Terv végleges változatának
prioritásairól, valamint a pályáza-
ti rendszer változásairól. A vállal-
kozói szféra számára elsõ lépcsõ-
ben 28 kiírás érhetõ el. Új elem,
hogy a nyertes pályázók kiegészí-
tõ jelleggel is juthatnak képzési
támogatáshoz (szakmai képzések,
idegen nyelvi tanfolyamok, infor-
matikai és egyéb képzések). Ösz-
tönzõ, hogy a képzések idejére a

résztvevõk bérköltségei is elszá-
molhatók. Az elnökség ezt a lehe-
tõséget a vállalkozói pályázatok-
nál javasolja általánossá tenni. Az
ülésen dr. Polay József elnök kép-
viselte kamaránkat.

Nagykanizsa város minõsített 
vállalkozóinak jegyzéke
A bírálóbizottság február 21-én

ülésezett. Döntésük értelmében
további 11 vállalkozás nyerte el a
címet. A tanúsítványokat március
17-én az együttmûködési megál-
lapodás ünnepélyes aláírása után
Cseresnyés Péter polgármester és
dr. Polay József elnök adta át. 

A névjegyzék a város és a ka-
mara honlapján megtalálható. To-
vábbra is várjuk a vállalkozások
jelentkezését. A felhívás és az
adatlap honlapunkról letölthetõ.

Konferencia az új 
Közbeszerzési Törvényrõl
Március 23-án a Közbeszerzé-

sek Tanácsa és az MKIK közös
szakmai szervezésében Közbe-
szerzési Konferencia lesz Buda-
pesten. Kamaránk képviseletében
az ajánlatkérõ és az ajánlattevõ
oldalról 5 fõ részvételére van le-
hetõség. Tisztelettel várjuk az ér-
deklõdõk jelentkezését. 

Közbeszerzés
Adóigazolással juthatnak pén-

zükhöz az alvállalkozók. Az idén
feloldották azt a moratóriumot,
miszerint nem kellett igazolniuk
az alvállalkozóknak köztartozás
mentességüket ahhoz, hogy meg-
kapják díjazásukat a közbeszer-
zési eljárásokban. Januártól a 200
ezer forint feletti kifizetésekhez
adóigazolás szükséges, kivéve,
ha az alvállalkozó szerepel a köz-
tartozásmentes adózói adatbázis-
ban.

SZAKKÉPZÉS
SZKTV országos döntõjébe 
jutott tanulók

A Nagykanizsai Kereskedelmi
és Iparkamara sikeresen szervezte
meg a Szakma Kiváló Tanulója
Verseny nagykanizsai elõdöntõit
január-február hónapban.

78 tanuló vállalta a megméret-
tetést, ahol fõként elméleti tudá-
sukról adhattak számot a diákok.
Az elõdöntõk és a korábban le-
bonyolított gyakorlati szintvizs-
gák eredményei alapján városun-
kat az országos döntõn április
18-20.-án a "Szakma Sztár Fesz-
tiválon".

Az országos döntõbe 
jutott tanulók:
- élelmiszer- és vegyi áru eladó

szakmában Bakonyi Ramóna
Thúry SZKI, 

- a Zsigmondy-Széchenyi
SZKI-ból szerkezetlakatos szak-
mában Kovacsics István, Gáspár
Gábor, Nagy Zoltán, 

- vízvezeték- és vízkészülék-
szerelõ szakmában Boda Tibor,
Baranyai Tamás.

A Nagykanizsai kereskedelmi
és Iparkamara szervezésében az
országos döntõ két napján  két au-
tóbusz indul Budapestre a város
szakiskoláiból és általános iskolá-
iból, így több mint 80 tanuló te-
kintheti meg a látványos keretek
közt lebonyolításra kerülõ gya-
korlati bemutatókat és a kísérõ
rendezvényeiket.

Gyakorlati képzõk 
figyelmébe

T a n u l ó -
szerzõdés ke-
retében a ta-
nulóknak fi-
z e t e n d õ
pénzbeli jut-

tatás mértéke havonta a minden-
kor érvényes minimálbér min. 20
%-a, hiányszakmák esetében pe-
dig a minimálbér 40 %-a. 2011.
január 1-tõl 78.000 Ft-ra emelke-
dett a minimálbér, így a tanuló-
szerzõdés alapján fizetendõ pénz-
beli juttatás mértéke is ennek
megfelelõen változik.  

Felhívjuk a figyelmet arra,
hogy – a jogszabályi elõírásoknak
megfelelõen a sikeresen teljesített
félévet követõen, így 2011. febru-
ártól is – meg kell emelni a tanu-
lók pénzbeli juttatását a tanulmá-
nyi eredmény és a szorgalom fi-
gyelembevételével. 

Felhívás
A Nagykanizsai Kereskedelmi

és Iparkamara pályázatot hirdet a
szakmájukban nagy gyakorlattal
és tapasztalattal rendelkezõ szak-
emberek részére, szakmai záró-
vizsgák vizsgabizottság névjegy-
zékébe történõ bekerülésre. A fel-
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adatok ellátása idõpont egyeztetés
alapján esetenkénti felkéréssel
történik.

A névjegyzékekbe felvételt
nyert szakemberek részére szak-
mai anyagot biztosítunk a vizs-
gákra való felkészüléshez. A vizs-
gabizottságban végzett munkáért
a törvény által meghatározott dí-
jazás jár.

A pályázati adatlap honlapunk-
ról letölthetõ, vagy irodánkban át-
vehetõ.

Felmérés a vállalkozások 
szakmunkások iránti 
keresletérõl
A Regionális Fejlesztési és

Képzési Bizottság döntéseinek
elõsegítésére idén is fölmérik a
kamarák a szakmunkások iránti
keresletét és a végzett szakmun-
kások elhelyezkedését

2011. március-május között
szakértõk bevonásával egy orszá-
gos felmérés kezdõdik el. 

Kamarai munkatársaink a kö-
zeljövõben keresni fogják a kivá-
lasztott cégeket, intézményeket,
hogy segítségünkre legyenek a
minél pontosabb munkaerõpiaci
igényekre támaszkodó szakképzé-
si tervek elõkészítésében. Közre-
mûködésüket elõre is köszönjük.

Vizsgabizottsági elnök 
és tagok továbbképzése
125 gyakorlatigényes szakké-

pesítés esetében a területileg ille-
tékes kereskedelmi és iparkama-
rák bízzák meg a vizsgabizottsá-
gok elnökeit.

A kamara fontosnak tartja,
hogy a tanulmányokat lezáró
szakmai vizsgákon a gazdasági
életbõl érkezõ, gyakorló szakem-
berek értékeljék a vizsgázók telje-
sítményét, és a vizsgákon szerzett
tapasztalataikkal hozzájáruljanak
a képzések, tananyagok rendsze-
rének továbbfejlesztéséhez.

Kamaránk 2011. március 23-án
és április 6-án 14.00 órai kezdet-
tel szakmai továbbképzést szer-
vez a hatáskörébe tartozó szakké-
pesítésekben érdekelt vizsgabi-
zottsági elnököknek és tagoknak.

Alapfokú iparjogvédelmi 
tanfolyam 

A Szellemi
T u l a j d o n
Nemzeti Hi-
vatala közre-
mûködésével
alapfokú ipar-

jogvédelmi tanfolyamot indítunk
Nagykanizsán. A képzés során a
résztvevõk megismerkednek az
iparjogvédelmi oltalmi formák
(szabadalom, védjegy, használati-
és formatervezési-mintaoltalom)
alapvetõ nemzeti és nemzetközi
vonatkozásaival, valamint a vállal-
kozások iparjogvédelmi feladatai-
val. Az oktatás írásbeli vizsgával
zárul és alapfokú iparjogvédelmi
képesítést tanúsító bizonyítvány
megszerzését teszi lehetõvé. A tan-
folyam díja bruttó 30.000 Ft. Tisz-
telettel várunk minden érdeklõdõt!

BEMUTATKOZNAK 
KAMARAI TAGJAINK

Draskovics Szilárd,
a Draskovics Kft. 
ügyvezetõje

A Draskovics név 1980 óta is-
mert a nagykanizsai lakosság kö-
rében, ugyanis azóta mûködik a
mindenki által ismert barkácsbol-
tunk a Csengery úton. 

Tanulmányaim befejezése után
1991-ben csatlakoztam a családi
vállalkozáshoz, aktívan részt vet-
tem a barkácsbolt tevékenységé-
ben, árubeszerzésben, a cég irá-
nyításában. 15 év alatt a kis csa-
ládi vállalkozás kinõtte a bar-
kácsbolt által kínált lehetõsége-
ket, ezért szükségessé vált a bõví-
tés: a Csengery úti üzletbõl átköl-

töztünk a Szent Imre u. 9. szám
alá.

1990-ben megalakult a
Draskovics Gravo Stúdió, amely
elõször csak névtáblákat, késõbb
mûszaki adattáblákat készített.
2010-ben már a kézi vezérlésû
pontográf gépek helyett computer
vezérlésû legkorszerûbb gépekkel
kezdtünk dolgozni és pár éve a lé-
zer technikát is használjuk. El-
mondhatom, hogy a Dunántúlon a
szakma meghatározó szereplõi
vagyunk. Kínálatunk munkavé-
delmi táblákkal, épületek külsõ-
belsõ feliratozásával, bélyegzõké-
szítéssel, éremgyártással, serle-
gekkel, ajándéktárgyakkal egé-
szült ki.

2001-ben megkezdte mûködését
a Draskovics Kft, mely 2003. au-
gusztusában új helyére költözött, a

Récsei út 7. szám alatti, közel 800
m2 alapterületû csarnokba.

Új társaságunk fõ tevékenysé-
ge az ingatlanfejlesztés, de je-
lentõs a kereskedelmi tevékeny-
sége is. Az alakuláskor egyrészt
az motivált minket, hogy a
barkácsáru kereskedelemben a
lakossági kiszolgáláson túl bõ-
vülhessen az iparosok, nagyve-
võk kiszolgálása, másrészt az
építõipari anyagok forgalmazá-
sát biztosítani tudjuk, hogy az
ingatlanfejlesztésben lehessen
fejlõdni. 

A Draskovics Kft. alakulása
óta nagyon sokat fejlõdött, mind
a kereskedelem, mind az ingat-
lanfejlesztés területén. A bar-
kácsáru kereskedelemben, a la-
kosság kiszolgálásán túl, jelentõs
a szerepe az egyedi megrendelé-
seknek iparosok, gyártó cégek
részérõl, melyeknek az árut a kft
kiszállítja. Az építõanyag-
kereskedelem fejlõdését az ingat-
lanfejlesztési tevékenység indu-
kálta, hiszen igyekezetünk az
ingatlanberuházások vevõinek
egyedi igényeit kielégíteni. A
Draskovics Kft. nevéhez több
családi és társasház építése fûzõ-
dik, mint például az Aranykapu
lakópark az Arany János utcában
vagy a Borókás Sorházak Palin
kertvárosában. Az országos bar-
kácsszövetség igazgatósági tagja
és 2008 óta a Nagykanizsai Ke-
reskedelemi és Iparkamara kéz-
mûipari tagozatának elnöke va-
gyok.

A három vállalkozásunk a ki-
szolgáló és üzemeltetõ személy-
zettel együtt 90 munkavállalónak
nyújt megélhetést és teremt biztos
egzisztenciát.

Törekszünk arra, hogy part-
nereinknek a legjobb minõsé-
get, a legmodernebb és legprak-
tikusabb termékeket tudjuk kí-
nálni.

KKeeddvveezzmméénnyyeess mmeesstteerrttaannffoollyyaamm ééss vviizzssggaa
A Nagykanizsai Kereskedelmi és Iparkamara kedvezményesen 

indítja mestervizsgára felkészítõ tanfolyamait. 
A jelentkezõk tanfolyami díjból, a kamara tagjai 

a vizsgadíjból is kedvezményt kapnak.
Kamarai tagként most akár 55.000 forintot is megspólolhat, 

és kedvezõbb áron tehet mestervizsgát!
Alkalmazott beiskolázása esetén a munkáltató a tanfolyam- és
vizsgadíjat elszámolhatja a szakképzési hozzájárulás terhére. 

Részletfizetési lehetõséget biztosítunk.
Kedvezményes tanfolyam legalább 6 fõ jelentkezése esetén indul.

ÚÚjj lleehheettõõssééggeekk aa SSzzéécchheennyyii KKáárrttyyaa PPrrooggrraammbbaann
A Széchenyi Kártya a vállalkozások hitelességének jelképe lett. Mára a Széche-

nyi Kártya Konstrukció Programmá fejlõdött, így elérhetõ a három éves Forgóesz-
közhitel és az akár 10 éves futamidejû Beruházási Hitel, rövidesen pedig a Ön-
erõ Kiegészítõ, és Támogatást Megelõlegezõ Hitelek is. 

A kormány a hazai agrárgazdasági szereplõk pénzügyi helyzetének javítása érde-
kében, valamint a gazdasági válság és az elemi károk által leginkább sújtott õster-

melõk, családi gazdaságok megsegítéséért kiterjesztette a Széchenyi Kártya Programot az agrárágazatban
mûködõ kis- és középvállalkozásokra is.

Az Agrár Széchenyi Kártya Folyószámlahitel a tervek szerint 2011. elsõ félévében indul.
Kollégáink térítésmentes tanácsadással, gyors, szakszerû ügyintézéssel várják:
Hermán Szilvia: 0693/516-670; 0630/754-3616, Óváriné Lugosi Beáta: 0670/771-3043
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Kistorkos hétvégék
Minden hétvégén a szombati és vasárnapi ebédnél Leves + 5 féle fõétel + desszert:

1600 Ft/fõ. (10 éves kor alatt 1000 Ft/fõ 12-15 óráig)

Az étlapon szereplõ ételek árából 15% kedvezményt adunk!

Heti menü 700 Ft/adag (csomagolás 50 Ft/doboz)

Nagykanizsa, Erzsébet tér 1.
Vasember-ház

Tel.: 0693/314-555 
Nyitva tartás: 11-21 óráig

Március 21. HÉTFÕ. Tárkonyos burgonyaleves.
A: Köményes sertéssült rizzsel. B: Tökfõzelék
feltéttel.
MÁRCIUS 22. KEDD. Lebbencsleves. A: Zöld-
séges csirkemell csíkok pennével. B: Vese-velõ
rizzsel.
MÁRCIUS 23. SZERDA. Frankfurti leves. A:
Sült csülök hagymás tört burgonya. B: Parajfõze-
lék tükörtojással.

Március 24. CSÜTÖRTÖK. Lencseleves. A: Sült
csirkecomb rizzsel. Zöldbabfõzelék feltéttel.
Március 25. PÉNTEK. Paradicsomos káposzta
húsgombóccal. Stangli vagy máglyarakás.

ÁLLANDÓ MENÜK (700 FT)
Csontleves metélttel, rántott borda rizzsel, savanyúság
vagy sertéspörkölt galuskával, savanyúság vagy Rán-
tott sajt rizzsel, tartárral. 

Az akció május 31-ig tart.
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Horoszkóp

Borús hangulatának nem az idõjárás az
oka, hanem a munkahelyén idõnként
kirobbanó viták. Lehetõleg ne vegye a
lelkére ezeket az ügyeket, hanem tegyen
úgy, mintha nem történt volna semmi. 

A családjának sem meri bevallani, hogy új
munkahelyet keres. Sokkal jobban tenné, ha
õket is bevonná a gondjaiba, hátha tudnának
segíteni. A hétvégét használja ki feltöltõdés-
re, mozogjon, sétáljon többet a természetben.

Siker és sikertelenség egyaránt jellemzi
elkövetkezõ napjait. Szeretné meggyorsítani
az idõ múlását, de nem lehet. Meglátja,
hamarosan jóra fordulnak a dolgok, és min-
den a régi kerékvágásban megy tovább.

Folyamatosan vágyakozik a boldogságra, érte
azonban nem tesz semmit. Ha meg akarja
találni az igazit, járjon többet társaságba, vagy
iratkozzon be egy klubba. Pénzügyi gondok
nem vetnek árnyékot mindennapjaira.

A családi gondok idõnként beárnyékolják
a hétköznapjait, de ezen is segíthet,
méghozzá egyedül. Gondolkodjon el azon,
hogyan tegye meg az elsõ lépéseket a
megoldás felé, a többi majd jön magától.

A spórolással nem kell törõdnie ezekben a
hetekben. A jó idõ, a tavasz új munkale-
hetõséggel kecsegteti. Nem lesz más gond-
ja, csak a párjával kell törõdnie. Ez pedig,
nem jelenthet mást, mint szórakozást.

Új híreket kaphat mostanában. Némelyiktõl
feldobódik, némelyiktõl elkeseredik. Próbál-
ja meg humorosan felfogni a történéseket,
hiszen minden csoda három napig tart, s
utána pedig új csodákra várhatunk.

Hogyha magányosnak érzi magát, ne utasít-
sa vissza a barátai közeledését. Lehetõleg
ne adjon kölcsön pénzt még a rokonainak
sem, mert sokat kell várnia, míg visszaad-
ják. Ha ingerült, menjen például táncolni.

Ha úgy érzi, nem tud megfelelni a munka-
helyi kihívásoknak, ne álljon le, ne
vonuljon félre, hanem azon törje a fejét,
hogyan képezze tovább magát. A befek-
tetés anyagilag mindenképpen megéri.

Ha magányosnak érzi magát, ne kerülje a tár-
sasági életet. Döntéseiben nyugodtan hagyat-
kozhat továbbra is érzéseire. Anyagi gondjai
miatt ne törje a fejét, mert úgy sem tudja egyik
napról a másokra megoldani valamennyit.

Próbálja meg humorosan felfogni a min-
dennapok történéseit. Határozza el, hogy
hetente legalább egy napon jókedvû lesz.
Így vonzani fogja, és nem taszítani a
környezetében élõket.

Párkapcsolata továbbra is harmonikus-
nak mondható. Ezt a helyzetet ön is
tudja, lehet még fokozni. Lepje meg pár-
ját az ünnepnapoktól függetlenül olyas-
mivel, aminek nagyon tud örülni.

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

XI.23.–XII.21. Nyilas

XII.22.–I.20. Bak

I.21.–II.19.  Vízöntõ

II.20.–III.20.  Halak

SMS 
szám:
06-30/

4-956-956

Az Ön
rádiója
FM 95,6

MHz
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Nagykanizsa Teke SE (6.) –
LAUF-B TK Zalaegerszeg (4.)
6:2 (3238:3008 faarány; 16,5:7,5
szettpont). NB II Dél-Nyugat férfi
teke csapatbajnoki-mérkõzés, 18.
forduló. Nagykanizsa. A pontszer-
zõk: dr. Molnár J. 582 fa, Tóth T.
525, Bánhegyi 548, Bende 553, il-
letve Kemes 523, Csarankó 519. A
hazaiaknál dr. Molnár József,
Bende Zsolt és Bánhegyi János
egyéni teljesítménye kiemelkedõ
volt az 582, 553 és 548 fás telje-
sítménnyel, de a kanizsai csapat
összes tagja 500-on felül teljesí-
tett, ami végül új pályacsúcsot is
jelentett. Az izgalmas mérkõzésen
volt, hogy 1-1 fán múlt a szettpont
– például Magyar Zoltán eseté-
ben.

Nagykanizsa Teke SE –
Szentlõrinc 4:2 (1546:1514 fa).
NB III teke csapatbajnoki-mérkõ-
zés, 14. forduló. Nagykanizsa. A
kanizsai pontszerzõk: Ekmann E.
403 fa, Léder 396.

KKaanniizzssaa –– SSppoorrtt // AApprróó 2011. március 18.14

IINNGGAATTLLAANN
Budapesten - Ferencvárosban

parkra nézõ, erkélyes, kétszobás,
51 m2-es, egyedi fûtéses, elsõ eme-
leti lakás eladó. Nem panel. Diá-
koknak is ideális. Ár: 13 millió Ft.
Tel.: 0630/217-3453 (7332K)

Nk-án a Csónakázó tónál (Látó-
hegyen), a Szõlõskerttõl 5 percre, pa-
norámás, 577 m2-es telek villany-
nyal, vízzel, épülettel, alatta pincé-
vel, szõlõvel eladó. Érd.: 0693/325-
840, 0630/227-3636 (7331K)

Kiskanizsán két és félszobás
(60m2) jó állapotú családi ház
szép telekkel, ipari árammal, ga-
rázzsal, reális áron eladó. Irányár:
7 millió Ft. Érd.: 0630/957-3903
(7338K)

Munkás úti garázssoron 18 m2-
es aknás, pincés garázs eladó vagy
kiadó. Tel.: 0630/587-8951
(7346K)

Homokkomáromi Naphegyen
zártkerti ingatlan szõlõvel, gyümöl-
csössel, épülettel, felszereléssel el-

adó vagy haszonbérletbe kiadó. Víz,
villany van. Tel.: 0693/313-924,
0630/277-9718 (7347K)

Belvárosi 140 (+30) m2-es, igé-
nyes kivitelû családi lakóház ext-
rákkal 29,98 millió Ft-ért eladó.
Képes ismertetõt e-mail-en küldök.
Tel.: +3630/901-9013 (7352K)

Nagybagolai hegyen lakható
épület eladó. Víz, villany van. (A
Szõlõskert Fogadó felõl megközelít-
hetõ.) Tel.: 0620/3893-872 (7358K)

Kétszobás bútorozott, központi
fûtéses lakás Nagykanizsán a Liszt
Ferenc úton kiadó. Kaució szüksé-
ges. Érd.: 0630/685-5853 (7348K)

Kiadó Nk-án Ipari Parkban 180
m2 alapterületû cukrászüzem teljes
berendezéssel, 10 m2 sütõfelülettel,
más sütõipari tevékenységre is alkal-
mas. Tel.: 0620/9246-294 (7353K)

Nk-án Ipari Parkban 180 m2

alapterületû közmûvesített üzleti
ingatlan kiadó. Tel.: 0620/9246-
294 (7354K)

Nk-án külön bejáratú bútorozott szo-
ba megbízható egyedülálló hölgynek
kiadó. Tel.: 0670/518-7742 (7355K)

Masszázs a nagykanizsai Uszodá-
ban! (A szolgáltatás belépõjegy nélkül
is igénybe vehetõ.) Szolgáltatások:
alakformáló-, talp-, egyéb masszázs,
fényterápia, méregtelenítés, stb. Hí-
vásra házhoz is megyek. Érdeklõdni
és bejelentkezni: a +3630/481-2323
telefonszámon lehet. (6273K)

Gyakorlattal rendelkezõ könyvelõ
vállalja társas és egyéni vállalkozók
könyvelését és beszámolók készítését.
Tel.: 0630/348-9669 (7340K)

Idõsek gondozását, otthonápolá-
sát vállalom Nk-án és környékén.
Tel.: 0670/881-7197 (7349K)

Megbízható nõ takarítást vállal
akár heti rendszerességgel is. Tel.:
0693/325-867 (7356K)

Jó munkalehetõséget ajánlok, ha
érdekli, hívjon! Tel.: 0630/227-
3636 (7350K)

Régebbi kerámia, porcelán
falitányérokat, vázákat, nippe-
ket készpénzért vásárolok.
Nagykanizsa, 0630/332-8422
(7359K)

50 éves diplomás férfi keresi
korban hozzáillõ társát. Tel.:
0630/722-8375 (7357K)

Hirdessen a Kanizsában
Lakossági apró 15 szóig egy alkalommal: 600 Ft 

(Amennyiben hirdetését egyszerre több alkalomra adja fel, 
úgy a másodiktól 300 Ft.). 

Vállalkozási apró 15 szóig egy alkalommal: 1200 Ft 
(Amennyiben hirdetését egyszerre több alkalomra adja fel, 

úgy a másodiktól 600 Ft.)

DDUUAATTLLOONNVVEERRSSEENNYY

A TRI-CO Triatlon Klub március 26-án rendezi meg hagyományos
NYUSZI DUATLON versenyét. A versenyen az óvodásoktól a
nyugdíjasokig mindenki elindulhat a korosztályának megfelelõ
távokon. A verseny helyszíne a Sétakert (a strandfürdõ hátsó
bejáratánál). Az elsõ futam, az ovisok rajtja 10.00-kor kezdõdik, a 7-8
évesek 10.20-kor, a 9-10 évesek 10.40-kor a 11-12 évesek 11órakor, a
13 év felettiek a szenior korcsoportig együtt 11.20-kor rajtolnak.

Nevezni a helyszínen lehet 9.20-tól a rajtokat megelõzõ 10 percig.
Minden korcsoport I-III. helyezettje oklevél díjazásban részesül, az
eredményhirdetés 12 órakor lesz. Kerékpárt és sisakot mindenki hoz-
zon magával (sisak korlátozott számban a helyszínen is köl-
csönözhetõ).

Bõvebb felvilágosítás a 30/417-6410, vagy a 93/311-627-es telefon-
számokon lehetséges.

Az asztalitenisz NB-s bajnok-
ságok legutóbbi fordulóiban a
Kanizsa Sörgyár SE különbözõ
csapatai nem ízlelhették meg a
siker ízét, ami a hajrába fordul-
va bizony nem jött volna rosz-
szul.

Tompa Ingatlanforgalmi
Kft.-Kanizsa Sörgyár SE III
(9.) – Szomódi SE (5.) 0:18.
NB I B Nyugat nõi asztalite-
nisz-mérkõzés, 14. forduló.
Nagykanizsa. 

Tartalékosan állt ki a kanizsai
harmadik csapat, de Tárnok Zsófi-
val, Tárnok Tímeával és Deák No-
émival (valamennyien betegek
voltak) sem lett volna sokkal több
esélye a rutinos vendégekkel
szemben.

Tompa Ingatlan-Kanizsa Sör-
gyár SE I (8.) – Szombathelyi
AK II Sabaria (2.) 1:17. NB II
Nyugat férfi asztalitenisz-mérkõ-
zés, 14. forduló. Nagykanizsa. A
kanizsai gyõztes: Horváth D. 

A kezdõcsapatból csak Hor-
váth Dávid tudott a mérkõzésen
játszani, (Zborai Gyula Eger-
ben játszott a Hungarian Open
nemzetközi versenyen, Szita
Balázs és Kahotek Kristóf sérü-
lés miatt hiányzott.) és a diák-
olimpián remeklõ fiatalok,
Gyöngyösi Áron és Fodor Kris-
tóf kaptak lehetõséget, illetve a
negyedik beugró Varga Zsolt
volt. A várakozásnak megfele-
lõen csak Horváth Dávid tudott
mérkõzést nyerni.

Mosonmagyaróvári TE (8.) –
Tompa Ingatlan-Kanizsa Sör-
gyár SE II (10.) 13:5 

NB III Nyugat-Dunántúl férfi
asztalitenisz-mérkõzés, 16. fordu-
ló. Mosonmagyaróvár. A kanizsai
gyõztesek: Tuboly 2, Tóth I. 1,
Tóth D. 1, Novotny 1.

Fontos mérkõzésen maradt alul
a kanizsai csapat. A hazaiak a gyõ-
zelemmel megelõzték a kanizsai
második csapatot.

AAzz eellssõõnnééll
vveennddééggeesskkeeddtteekk

HHaazzaaii ppáállyyaaccssúúccssoott
ddoobbttaakk

Veszprémi Egyetem (1.) – Kani-
zsa KK-DKG EAST (8.) 92-77
(21-20, 16-11, 24-24, 31-22). 

NB I B Nyugati csoport fér-
fi kosárlabda-mérkõzés, 20.
forduló. Veszprém, 250 nézõ.
Vezette: Tóth K., Magyari T.
dr.

A tavalyi szezonban bizony
ez a párosítás rangadó volt a ja-
vából, idén azonban arra kellett
figyelni, hogy ne legyen kiadós
vereség a végén. Nos, az elõje-
lek ellenére a kanizsaiak nem
tartották magukat rosszul, hi-
szen a találkozó döntõ hánya-
dában 5-6 ponttal mentek csu-
pán a hazaiak. Az utolsó ne-
gyedben tudott még erõsíteni a
Veszprém úgy, hogy azzal a lá-
togatók már nem tudtak mit
kezdeni.

Március 20-án a bajnoki tabel-
lán jelenleg második Bonyhád lá-
togat Nagykanizsra, a mérkõzést
17 órától rendezik.

PPiinngg-ppoonnggooss ssiikkeerreekk nnééllkküüll
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Mohácsi TE (11.) – Nagykani-
zsai TE 1866-Horváth Méh (12.)
1-5 (1-2)

NB III Dráva-csoport labdarúgó-
mérkõzés, 17. forduló. Mohács,
200 nézõ. Vezette: Rácz Z. (Knap,
Mihálovics). G.: Laki (24.); Ujvári
(30., 56.), Cs. Horváth G. (11.),
Nagy T. (51.), Kisharmadás (60.)

NTE: Markek T. - Kotnyek,
Kütsön A., Pozsgai, Boros - Ujvári
(Szelei, 74.), Nagy T., Rácz Sz.,
Kisharmadás - Cs. Horváth G.,
Luiz Fernando (Szõke, 62.). Veze-
tõedzõ: Koller Zoltán.

A találkozónak Cs. Horváth
Gábor gólja adta meg az alaphan-
got (a támadó azért a felkészülés
alatt már belõtte magának a há-
lót...), s ha az elmúlt héten azt ír-
tuk, hogy Luiz Fernando duplájá-
ra is szükség lenne, azt most
Ujvári Máté átvállalta a dél-ame-
rikai helyett. 

A másik brazil, Rubens játéken-
gedélye információink szerint még
nem érkezett meg, de a csapat ezt
is elbírta, s a második játékrészben
már egyértelmûen a kanizsaiak ja-
vára billent a mérleg.

Külön elõrelépés, hogy Nagy
Tamás és Kisharmadás Gábor is
gólt vállalt, s ez bennük is oldhatja

a görcsöt.
Kiskanizsai Sáskák (4.) –

Letenye SE (11.) 3-2 (2-1)
Megyei II. osztály Déli csoport

labdarúgó-mérkõzés, 16. forduló.
Nagykanizsa, 150 nézõ. Vezette:
Kondákor (Kulcsár, Gróf). G.:
Kálcsics F. (1., 36.), Rajnai (90.);
Mikó (26.), Stropka (87.)

Kiskanizsa: Csáki L. - Csordás,
Gyulai Cs., Horváth G., Rajnai,
Kálovics Á., Farkas M. (Szántó,
70.), Anger, Tóth M., Kálcsics F.
Edzõ: Ifjovics Ferenc.

Végre elkezdõdött hivatalosan is
a megyei labdarúgó porondon a ta-
vaszi szezon, s a másodosztály
egyik párosítása a Letenye együtte-
sét szólította Kiskanizsára. Szinte
azonnal bánhatták is, hiszen egy
szöglet után már az 1. percben
megszerezte a vezetést a Sáskák
csapata Kálcsics Ferenc révén (1-
0). Aztán még maradt ki egy-két
kecsegtetõ lehetõség a hazaiak ré-
szérõl, s erre válaszként érkezett is
a vendégek egyenlítése, amit Mikó
Tibor szerzett átlövésbõl, Csáki
László hathatós közremûködésével
(1-1). A veterán portás szerencséje,
hogy Kálcsics ismét villant (2-1),
de a második félidõ erõlködése
csak annak utolsó pillanataira tört

meg. Akkor viszont alaposan, hi-
szen Csáki védett egy büntetõt, de
a kipattanót Stropka Dávid értéke-
sítette (2-2), majd amikor már a
döntetlennel többen kezdtek meg-
barátkozni, Rajnai Gábor tolt ket-
tõt a labdán, s 25 méterrõl jobbal a
jobb kapufa segítségével mutatós
gólt vágott a letenyeiek hálójába
(3-2).

A további kanizsai együttesek is
pályára léphettek már az elmúlt
hétvégén:

Megyei I. osztály: Kentaur
Andráshida SC (8.) – Miklósfa
SE (16.) 2-0 (1-0).

A miklósfaiaknál bemutatkozha-
tott az NTE-tõl kölcsönszerzõdéssel
hozzájuk került Orbán Imre és Szak-
meiszter János, illetve a kapuban
Freischmid Roland, aki tavaly ilyen-
kor kölcsönbe került az NTE-hez Ba-
ranyából, majd az õsszel – szintén
kölcsön-kontraktussal – Pécsrõl a Po-
gány NB III-as gárdájában játszott.

Megyei II. osztály, Déli cso-
port: Borsfa SE (10.) –
Nagykanizsa-Bagola VSE (8.) 4-
2 (1-1). 

A bagolaiak góljait Lovkó Ba-
lázs és Kapus László szerezték.

P.L.

Utánpótlás szakmai 
koordinátorként
A közelmúltban a kanizsai UFC

vezetése úgy gondolta, hogy az
egyesületnél folyó labdarúgó
utánpótlás-képzést egy részletesen
kidolgozott szakmai koncepció
alapján folytatná, s a benyújtott
anyaga alapján Koller Zoltánt tar-
totta alkalmasnak a koordinátori
szerep betöltésére. A helyzet érde-
kessége, hogy a szakember egy-
ben az NTE 1866-Horváth Méh
NB III-as labdarúgó együttesének
a vezetõedzõje, és párhuzamosan
látja el a két feladatot.

A Köztársaság Kupa 
gyõztesei
ANagykanizsai TE 1866 korosztá-

lyos dzsúdósai a Diák B korcsoportú
(11éves) fiataloknak rendezett
mosonszolnoki Magyar Köztársaság
Kupa versenyen vettek részt, s Luk-
ács Ditta (30 kg) szereplése volt a
legértékesebb, mivel a tavalyi magyar
bajnokkal szemben tett szert súlycso-
portjában az elsõ hétre, míg Sólyom-
vári Dávid 32 kg-ban az ötödik he-
lyen zárt. A Diák A korcsoport (12
évesek) cselgáncsozói Budapesten
versenyeztek a Magyar Köztársa-
ság Kupáért, s a dél-zalaiak a Hon-
véd-csarnokban egy aranyat zsebel-
tek be, amihez még egy ötödik hely
társult. Huszár Máté 34 kg-ban két
gyõzelemmel a Magyar Köztársaság
Kupa bajnoki címét nyerte el. 

Sportági kitüntetéssel
A Kanizsai Birkózó Sportegyesü-

let versenyzõi a serdülõk mezõnyé-
nek (14-15 éveseknek) rendezett sza-
badfogású országos rangsorverse-
nyen is indultak, s 46 kg-os lányok-
nál Egyed Zsanett állhatott a dobogó
legtetejére, míg a fiúk versenyében
az 50 kg-os Krasznai Bence négy
gyõztes egy vesztes mérkõzéssel a
harmadik helyen végzett. Mindkét
versenyzõ az elért eredménnyel kva-
lifikálta magát a korosztályos orszá-
gos bajnokságra. A Nyugat-ma-
gyarországi területi bajnokságon a
diák-korcsoportosok (12-13-
évesek) 32 kg-osainál Németh
Márton mindenkit legyõzve lett
aranyérmes, míg a 38 kg-os Egyed
Balázs és az 50 kg-os Béli Attila a
második helyen végzett. A serdü-
lõk között az 50 kg-os Krasznai
Bence is ezüstérmet szerzett.

A birkózó Golden Grand Prix-
verseny megnyitóján Dr. Hegedûs
Csaba a Magyar Birkózó Szövet-
ség Érdemrendjének ezüst fokoza-
tát adta át dr. Kalmár Bélának, a
korábbi kanizsai edzõnek és szak-
osztályvezetõnek, a birkózásért
tett ötven éves szolgálatáért.

Kispesti AC (4.) – Nagykani-
zsai Izzó SE (13.) 37-25 (16-12)

NB I B Nyugati csoport nõi ké-
zilabda-mérkõzés, 18. forduló. Bu-
dapest, 150 nézõ. Vezette: Hégli,
Kronavetter. Nagykanizsa: Hrankai
- Nagy R. 2, Ruppert, László 3, Pin-

tér K. 1, Mátyás 12/3, Gyánó 2. Cse-
re: Csaba (kapus), Gácser 4, Papp Zs.
1, Takács A., Kiss M. Edzõ: Gódor
Mihály.

Hogy egy elcsépelt „sportos”
szófordulattal éljünk, a mérkõzés
végeredménye nem tükrözte a ta-

lálkozó képét, legalábbis arról az
oldalról közelítve, hogy a beszá-
molók alapján ekkora különbség
nem volt a két együttes között. Et-
tõl függetlenül a kispestiek egyva-
lamit valóban eredményesen tet-
tek: szereztek 15 gólt leindítás-
ból...

P.L.

SSzzüünneett uuttáánn lléépptteekk eell ttõõllüükk

AA mmoohhááccssiiaakknnaakk vvoolltt vvéésszzeess

Kanizsai Vadmacskák SE (2.)
– Zala Volán TE II (9.) 117-37
(35-15, 31-13, 23-4, 28-5). Amatõr
NB I nõi kosárlabda-mérkõzés, 17.
forduló. Nagykanizsa, 50 nézõ.
Vezette: Benedek, Csabai. Kani-
zsa: Fekete (23), Fuisz (27/3),
Olasz A. (3), Jurkó (5), Jagarics
(14). Csere: Oros (14), Kiss V.
(24), Rajkai, Tóth Sz., Nagy (4),
Simon (1). Edzõ: Gábor Erzsébet.

A hazaiak erõ- és gyorsasági fö-
lénye az egész találkozón dominált.
Egészpályás letámadásos védeke-
zésüknek az egerszegi csapat nem
találta ellenszerét, huszonnégy

megszerzett labdából gyors, köny-
nyû leindításos kosarakat tudtak el-
érni. A második félidõre a vendég-
csapat elfáradt és magabiztosan,
nagy fölénnyel nyerte a Kanizsai
Vadmacskák a meccset, amivel az
alapszakasz lezárult számukra. A
kanizsaiak szériája mindenesetre
folytatódott: sorozatban hetedik
meccsüket nyerték.

Idõközben az is eldõlt, hogy a
Kanizsai Vadmacskák SE együtte-
se a késõbbi eredmények alakulása
nyomán csoportjában a második
helyen végzett, s így a "keletiek-
nél" harmadik Miskolci Sportisko-

la ellen kezdheti vasárnap 16 órá-
tól idegenben a felsõházi ráját-
szást. Addig is az alapszakasz végi
állomásnál Gábor Erzsébet rövi-
den így értékelt:

„Tulajdonképpen a csapat min-
den tagjánál tapaszatalható elõrelé-
pés végett elértük, hogy ne csupán
egy vagy két személyes együttes le-
gyünk. Természetesen a továbbiak-
ban is minél több mérkõzést szeret-
nénk nyerni, s ugyan itt már erõsebb
a mezõny, az elsõ ötben szeretnénk
végezni.”

P.L. 

IIrráánnyy aa kkoossaarraass ffeellssõõhháázzii rráájjááttsszzááss
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A germán mitológia Fafnir ne-
vû sárkánya éjjel-nappal õrizte
termetes kincshalmát – melynek
egyes darabjai szinte már belenõt-
tek fertelmes gyík-szügyébe –
amíg meg nem szabadította õt
függõségétõl a hõs Siegfried. Mi
emberek azért talán nem ragasz-
kodunk ennyire ékszereinkhez,
mindenesetre szinte mindenkit
magával ragadnak a szépen meg-
munkált, csillogó ékszerek. A drá-
ga smaragdokkal vagy rubinok-
kal ékesített, brillkövekkel kira-
kott gyûrûk, vagy a féldrágakö-
ves,  tekintélyt parancsoló medá-
lok, de akár egy visszafogottabb
arany-vagy ezüstékszer is öltöztet-
heti az embert, vagy épp kiemel-
heti karakterét, személyiségét. 

Hajmási Edit különleges szakmát
választott magának: az ötvösmester-
séget. A vele folytatott beszélgeté-
sünkbõl kiderül, mi ennek a mesébe
illõ – ám csöppet sem könnyû – fog-
lalkozásnak a valódi szépsége, iga-
zi értéke.

– Az ötvösmesterség manapság
mennyire népszerû, elterjedt? Ho-
gyan indultál el ezen az úton?

– Mint minden szakmához, az öt-
vösséghez is elhivatottság kell. A ta-
nuló csak következetes és kitartó
gyakorlással válhat olyan ötvössé,
akinek munkáját szeretik és megbe-
csülik az emberek. Ugyanakkor nem
csak a felsõoktatás egyes ágainál, ha-
nem az ötvösségnél is túlképzés ta-
pasztalható. Az államin kívül számos
alapítványi iskola létezik, nekik pe-
dig az az érdekük, hogy minél több
tanulójuk legyen. Emiatt eléggé fel-
hígult a szakma, akinek megvan a
képesítése, sajnos nem jelenti azt,
hogy a megfelelõ tudással rendelke-
zik. Hogy számszerûsítsem ezt a faj-

ta túlképzést, míg hazánban évente
százötven ötvöst képeznek, addig
Ausztriában nyolcat. Elsõsorban te-
hát gyakorlat kell az ötvösséghez,
ennek megszerzése pedig hosszú
éveket igényel. Úgy gondolom, hogy
a nemesfémnek mindig lesz egyfajta
misztikuma, ezért kereslet is lesz rá. 

Nálam a munka, a szakma szere-
tete az, ami magával ragadott.1996
óta vagyok ezen a pályán, de még
mindig nem untam bele. Folyama-
tosan vannak új terveim, de mivel
elsõsorban a megélhetésre kell kon-
centrálni, ezért az elképzeléseket
csak nehezen tudom megvalósítani.
Az érettségit követõen egy volt osz-
tálytársam édesanyja – ismerve a
képességeimet – javasolta az opti-
kus vagy ötvös szakmát. Ahogy az
utóbbit kimondta, egybõl felidézõ-
dött bennem egy emlék, amikor ál-
talános iskolásként egy ötvösökrõl
szóló dokumentumfilmet néztem, és
már akkor felkeltette az érdeklõdé-
semet. Érettségi után aztán elkezd-
tem kitanulni a mesterséget, öt év
gyakorlat után pedig letettem a mes-
tervizsgát. Tudomásom szerint
egyedüli mesterként dolgozom a
városban, gyakran Zalaegerszegre
vagy Budapestre viszik az ékszere-
ket a kanizsai üzletek.

– Milyen ékszereket készítesz? 
– Az ötvösség szerteágazó szak-

ma, hiszen ezen belül van arany-és
külön ezüstmûves, vésnök, kõfog-
laló és lánckészítõ. Én aranymûves
vagyok, így fõleg gyûrût, medált,
kitûzõt, fülbevalót készítek, illetve
a láncok között is vannak olyanok,
amelyeket a mi mûhelyünkben is
meg lehet csinálni. Az arany egyik
különlegessége, hogy egy gram-
mal akár egy lovasszobrot is be le-
hetne aranyozni, ezt egyébként
aranyfüstnek nevezzük.

– Milyen elõállítási módszerek
léteznek az ékszerkészítésen belül?

– Alapvetõen a félkész terméket-
rudacsot, huzalt és lemezt, ami a ké-
sõbbi alkotás alapjául szolgál - to-
vább hengereljük, fûrészeljük, for-
rasztjuk. Ez az, ami igazán különle-
gessé teszi a szakmát, hogy egy
fémdarabból tetszetõs ékszert vará-
zsolunk. Érdekes, hogy egy alapöt-
letet hogyan tudunk kibontani, élet-
re hívni. Ha egy vevõ elképzelését
valósítjuk meg egy hozott kép vagy
rajz alapján, sokszor leöntetjük a
jól sikerült mesterdarabot, legyen az
gyûrû, medál, vagy egy különleges
láncszem. Gyakran készítünk név-
feliratokat, minden egyes betût elõ-
rajzolunk és külön kifûrészelünk

– Követed az épp aktuális diva-
tot, trendeket, vagy vannak hagyo-
mányos, örök darabok az ékszerek
között?

– Mindenképp a piac határozza
meg az igényeket, hiszen az új tren-
deknek magasabb árkategóriája is
van. Az igazán különleges éksze-
rekre kevésbé van kereslet, mint az
épp divatos, sorozatgyártásban elõ-
állított darabokra. Alapvetõen min-
denkinek az egyéni stílusához, sze-
mélyiségéhez kell alakítani az ék-
szert, hiszen hiába tetszik például
egy extravagáns, feltûnõ nyakék, ha
nem passzol a habitusomhoz. 

– Gyakori, hogy olyan ékszert sze-
retne a vevõ, ami nem áll jól neki? 

– Az üzletnek nyilván jobb len-
ne, ha rábeszélném egy bizonyos
ékszerre a vevõt, de az õszintesé-
gem mindig gyõz, mert nem bírom
megállni, hogy ne mondjam el, ha
nem áll jól neki az adott ékszer.
Ilyenkor nem a mindenáron való
profitszerzés az elsõdleges szem-
pont, hanem hogy a vevõ elégedet-
ten távozzon és legközelebb is
visszajöjjön hozzánk. 

– Milyen kívánságaik vannak a
vevõknek? 

– Ez nagyon változó. Ajándéko-
záskor, születés-és névnapkor vásá-
rolnak ékszert elsõsorban, de van
úgy, hogy a saját, elhasználódott
kincseiket szeretnék becserélni egy
újra. Tervezünk egy saját prospek-
tust, amelyben az általunk készített
ékszerek szerepelnének. Én nagyon
szeretem az egyedi munkákat, je-
lenleg is dolgozunk egy különleges
fazonú, fehérarany gyûrûn, amit
Tahiti gyönggyel és brillkövekkel
kell díszítenünk, ez például szak-
mailag nagy kihívást jelent. 

– Szerinted mennyire öltöztet
egy ékszer?

– Természetesen meghatározó,
hiszen kifejezi az ember ízlését, sze-

mélyiségét. Egy jól megválasztott
ékszer olyan, mint egy csinos ruha-
darab, és ha a kettõ összhangban
van egymással, akkor stílust ad az
embernek. Én is állandóan váloga-
tom magamon a fülbevalókat, nyak-
ékeket, ezért nem is unom meg
õket, és a hangulatom is más lesz
egy-egy darabtól. Nem engedjük el
úgy a vevõket, hogy ne adnánk
„használati utasítást” a megvásárolt
termékekhez. Mindig tájékoztatjuk
õket, hogy melyik ékszer kényesebb
és melyik strapabíróbb, mert példá-
ul a Swarovski kristállyal készült
gyûrûben nem tanácsos kezet mosni
vagy aludni. Az ékszert is kímélni
kell, mint ahogy a ruháinkat, én azt
szoktam mondani, hogy nem horda-
ni, hanem viselni kell õket. 

– A régebbi korok ékszerei szol-
gálhatnak mintául? 

– Sok olyan motívum van, amit fel
lehet használni, ezeket javasolni is
szoktuk. Van néhány század eleji ék-
szerem, például egy ezüst kitûzõ,
amelyben gyémántok vannak és azsú-
rozott díszítéssel készítették. A mes-
termunkám egy szecessziós stílusban
készült, azsúrozott, vörösaranyból és
ezüstbõl készült medál, a régi stíluso-
kat ötvözi modern változatban. Ezt az
ékszert kövek nélkül kellett leadnom,
mert kõfoglalással egy-két apró hibát
el lehet tüntetni, amelyek csak kövek
nélkül látszódnak. A medál elkészíté-
se nagyon sok idõt vett igénybe, már
csak ezért is kedves számomra ez az
ékszer. Sokan kérdezték már, hogy
mennyiért adnám el, de annyi mun-
kám van benne, hogy nem szívesen
adnám oda senkinek.

– Milyen díszei lehetnek a gyû-
rûnek, medálnak? 

– A brillkõ a legidõtállóbb, mivel
meglehetõsen kemény. A cirkónia
olcsóbb, de a karikagyûrûbe inkább
brillkövet ajánlunk, mert nem ko-
pik, sokáig csillogó marad a fénye,
és így állandóan viselhetjük. A sma-
ragdnak, rubinnak, zafírnak is nagy
a kopásállósága, de a kõ tisztaságá-
tól függ az ár. Az átlátszó és az át-
látszatlan drágakövek között is van
különbség. A másodlagos drágakö-
vek árban elérhetõbbek, mégis
széppé, színesebbé teszi az ékszert.
Mostanában ezek mégsem annyira
népszerûek, inkább a csillogó,
sokköves ékszerek, amelyek tény-
leg mutatósak, de kényesebbek is.
Úgy gondolom, nem feltétlenül
megy ki a divatból egy-egy ékszer,
vannak örök darabok. Nem szabad
elfelejteni azt sem, hogy sok eset-
ben az egyszerûbb szebb.  

Ziegler Anita
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