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Kanizsa
Idén is összegyûltek a vicce-

sebbnél viccesebb hacukákba öl-
tözött végzõsök, akik a Csík ze-
nekar népszerû, Most múlik
pontosan címû dalának elének-
lése után egy-egy ajándékcso-
magot kaptak Cseresnyés Péter-
tõl. 

A polgármester el is búcsúztatta
az érettségi elõtt állókat, és figyel-
meztetett, hogy a mókázás, a
bolondballagás után kemény mun-
ka vár rájuk. Ehhez kívánt kitar-
tást és a továbbtanulni szándéko-
zókat megszólítva elmondta, a vá-
ros várja õket vissza tanulmányaik
befejezése után. Ezt az üzenetet
közvetíti a „Nagykanizsa vissza-
vár” feliratú érme is, amelyet útra-
valóul kaptak az osztályok. A ko-
moly szavak után természetesen
folytatódott a bolondozás, az al-
kalmilag felállított színpadon a
fellépési vágytól fûtött végzõsök
bemutathatták produkcióikat.

Két középiskola kivételével
szombaton mondtak búcsút al-
ma materüknek a város végzõs
diákjai. Az igazi izgalmak majd
csak ezután következnek: május
másodikától már a magyar
érettségin kell számot adniuk tu-
dásukról a végzõsöknek.

A piarista gimnazisták már pén-
teken elballagtak, a Cserháti és a
Thúry középiskolák pedig május
hetedikén búcsúztatják el az utolsó
éveseket. Elõbbi intézménybõl
százhatan, a Thúryból pedig száz-
hetvenöten fognak elballagni.

A város többi középiskolája
szombaton tartotta a végzõsök
ballagási ünnepségét. A városi
fenntartású középiskolákban ösz-
szesen nyolcszáznégy végzõs
mondott búcsút az alma maternek,
a Batthyányból száznyolcvanhe-
ten, a Mezõbõl százötvenkilen-
cen, a Zsigmondyból százhetven-
heten indultak el a nagybetûs élet
felé. 

A ballagókra május másodikán
már az elsõ megmérettetés várt,
hiszen ekkor kellett megírniuk a
magyar írásbelit.

EEzzeenn aa
hhéétteenn mmáárr
éélleessbbeenn
mmeeggyy

EEllbbaallllaaggootttt aa vvéénn ddiiáákk
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KANIZSA LOKÁLPATRIÓTA HETILAP

Ötven fát ültetünk el a bel-
város-rehabilitáció során, az
Erzsébet tér kertészeti mun-
kálatainak keretében. A Vá-
rosfejlesztési Divízió várja
mindazok jelentkezését, akik
egy fa ültetésével részt kíván-
nak venni Nagykanizsa belvá-
rosának megszépítésében,
hogy valami maradandót al-
kossanak a jövõ nemzedék
számára.

Az Erzsébet tér kivitelezési
munkálatai során, az elkészített
térépítészeti terv alapján, megújul
a tér növényzete. Új örökzöld,
cserje, sövény, fa ültetésével, a
gyepfelület felfrissítésével vará-
zsolják újjá az Erzsébet tér zöld
felületeit a kivitelezõk.

A téren a meglévõ fák közül ki-
vágják azokat, amelyek akadá-
lyozták, akadályoznák a biztonsá-
gos közlekedést, megrongálnák az
új térburkolatot. Többek között a
tér dél-nyugati oldalán jelenleg is
járdában található, annak burkola-
tát felemelõ, és a biztonságos köz-
lekedést akadályozó japán akácot
is.

Ezeknek a fáknak a pótlásá-
ra, valamint a tér növényzeté-
nek a felújítására az Erzsébet
tér rekonstrukciója során 50 db
fa ültetésére kerül sor az év
második felében. A faültetést a
kivitelezõvel egyeztetve, a he-
lyi lakosság bevonásával ter-
vezzük. A programban részt ve-
võk számára egy helyszínraj-
zon megjelöljük az általuk elül-
tetett fát, és a rajz birtokában
büszkék lehetnek majd arra,
hogy õk is részt vettek Nagyka-
nizsa megszépítésében, megújí-
tásában. 

Jelentkezési határidõ: 2011. má-
jus 12.

Túljelentkezés esetén sorsolás-
sal választjuk ki azon szerencsé-
seket, akik részt vehetnek prog-
ramunkban. (Sorsolás tervezett
ideje: 2011. május 14. (Város
napja)

Jelentkezni az alábbi elérhetõ-
ségeinken lehet:

Nagykanizsa Vagyongazdálkodási
és Szolgáltató Zrt. Városfejlesztési
Divízió (8800 Nagykanizsa, Garay u.
21., tel.: 0693/510-025, e-mail:
varosrehabilitacio@nagykanizsa.hu. 

ÜÜlltteessss ffáátt 
aa jjöövvõõnneekk Az Országos Magyar Bányá-

szati és Kohászati Egyesület
(OMBKE) Dunántúli Olajvidéki
Osztály megalakulásának 70 éves
évfordulója alkalmából emlék-
ülést tartott Nagykanizsán az
OMBKE Kõolaj-, Földgáz- és
Vízbányászati Szakosztály
(KFVSZ) Dunántúli Helyi Szer-
vezete és a Kanizsai Olajos Szeni-
orok Hagyományápoló Köre. 

Emlékbeszédet Csath Béla
aranyokleveles bányamérnök, az
OMBKE tiszteleti tagja mondott.

Az elõadó utalt rá, hogy az
1892-ben megalakult Országos
Magyar Bányászati és Kohászati
Egyesület „elõdje” az 1786-ban
Selmec melletti Szklenón létreho-
zott „Societat der Bergbaukunde”
a világ elsõ mûszaki egyesülete
volt. Az OMBKE Dunántúli Olaj-
vidéki Osztályát 1941-ben hozták

létre Nagykanizsán, melynek elnö-
ki feladatait dr. Papp Simon, a
MAORT elnöke, nemzetközi hírû
geológus professzor látta el. Az
egyesületen belül 1948-ban felerõ-
södtek a pártos politikai hatások,
és a „MAORT-szabotázs”-zsal
összefüggésben Papp Simont ki-
zárták az egyesületbõl.

1949-ben a Dunántúli Olajvidé-
ki Osztály Olajbányászati Szak-
osztállyá alakult át. 1969-ben a
szakosztály dunántúli helyi cso-
portja mellett már az alföldi helyi
szervezet is tevékenykedett, me-
lyeken belül külön fúrási és terme-
lési csoportok is mûködtek. Ké-
sõbb sorra megalakultak a siófoki,
budapesti csoportok, a vízkutató és
ipargazdasági szakcsoportok.
1970-ben megváltozott a szakosz-
tály neve, és ettõl kezdve Kõolaj-,
Földgáz- és Vízszakosztály
(KFVSZ) néven szerepel. A du-

nántúli helyi csoporton belül
Nagylengyelben is munkálkodott
helyi szervezet.

Az OMBKE kezdettõl fogva
feladatának tartotta a szakma gya-
korlati kérdéseinek tudományos
igényû támogatását, az oktatás se-
gítését, a hagyományok ápolását.
Számos konferenciát szerveztek,
közremûködtek elõírások kidolgo-
zásában. A KFVSZ vezetõi az
iparág elismert vezetõi voltak, így
például Gyulay Zoltán, Alliquan-
der Ödön, Szilas A. Pál professzo-
rok. Bár Nagykanizsán jelentõsen
csökkent az olajipar jelentõsége,
az elõadó nagyon remélte, hogy a
helyi szervezet még sokáig fenn-
marad, és az új megváltozott kö-
rülmények között is megtalálja he-
lyét az iparban még dolgozók, és a
szeniorok között. 

B.E.

EEmmlléékkeezztteekk aazz OOllaajjooss SSzzeenniioorrookk

EEllnnöökkvváállaasszzttááss,, pprrooggrraammhhiirrddeettééss
Április végétõl új elnökkel mû-

ködik tovább a Kanizsa Turizmu-
sáért Egyesület. Akorábbi elnök le-
mondása után Magyar Ferenc vet-
te át a feladatokat és irányítja to-
vább az egyesületet. Célja, a tagság
folyamatos bõvítése, a város és az
élet minden területérõl a segíteni
akaró emberek összefogása. 

Az elmúlt néhány napban sikerült
a korábbi taglétszámot megdupláz-
ni. További célok az eddigi rendez-
vények megtartása és új, színvona-
las, széles köröket megmozgató,
akár határon átnyúló programok
megteremtése, valamint a Csónaká-
zó-tó és környékének felkarolása,
tartalommal megtöltése. Szintén a
jövõbeni tervek között szerepel a

kapcsolatfelvétel a Pannon Egye-
tem Nagykanizsai Kampuszával,
valamint hosszú távú együttmûkö-
dés megteremtése a Kanizsa Kajak-
kenu Klubbal, akik az egyik kiemel-
kedõ rendezvény, a Sárkányhajó
Bajnokság fõszervezõi. 

Hosszas egyeztetések után el-
mondhatjuk, hogy az idei évben
június 17-19. között kerül megren-
dezésre a III. Kanizsai Sárkányha-
jó Bajnokság a Csónakázó-tónál.  

A kanizsai verseny idén is része
a Magyar Kajak-kenu Szövetség
által szervezett road-shownak, így
az ország egész területérõl várják a
jelentkezõ csapatokat. A verseny-
sorozatban indulás feltétele, hogy
a csapatok legalább három hely-
színen vízre szálljanak. 

Egy hajóban továbbra is legalább
8 nõi versenyzõnek kell ülni és a
kategóriák sem változtak a tavalyi
évhez képest (iskolai csapatok, ba-
ráti társaságok, cégek, települések,
fegyveres erõk). Bár azon a héten
már vége az iskolának, bíznak ben-
ne, hogy az iskolás korosztályt is si-
kerül megszólítani és versenyzésre
csábítani. 

A nevezési díj is a tavalyi ma-
radt: baráti társaságoknak 20.000
Ft, cégeknek 30.000 Ft. 

A pünkösdi, tiszafüredi verseny
után már Kanizsára érkeznek a ha-
jók, így a jelentkezõ csapatoknak
ismét lesz lehetõsége a verseny
elõtti héten a gyakorlásra. Bõvebb
információ kérhetõ: Varga Gábor-
tól vagy a Tourinform Irodában.

A Thúry György Kereskedel-
mi, Vendéglátó és Idegenforgal-
mi Szakképzõ Iskola tájékoztatta
lapunkat, hogy a Kazinczy-díj
Alapítvány – Péchy Blanka em-

lékére kuratóriuma az idei évben
az intézményük egyik tanárának,
Baranyai Magdolnának ítélte a
Péchy Blanka-díjat. A rangos el-
ismerést anyanyelvünk szolgála-

táért ítélik oda az arra méltók-
nak. A díjat Gyõrben, a Kazin-
czy-verseny országos döntõjének
záróünnepségén vehette át a ta-
nárnõ.

DDííjj aazz aannyyaannyyeellvv sszzoollggáállaattááéérrtt 
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Zárórendezvényéhez érkezett
a Zsigmondy Vilmos és Széche-
nyi István Szakképzõ Iskola és a
csáktornyai Építõipari és Kéz-
mûves Iskola közös – egy eszten-
dõs – projektje, mely népi építé-
szeti értékek felkutatását ölelte
fel Zala és Muraköz megye
(Medjimurska zupanija) terüle-
tén.

A még ma is gazdagon fellelhe-
tõ népi építészeti stílusok és emlé-

kek gondos felmérésére szakoso-
dott program során részletes doku-
mentáció is született, ezzel is hoz-
zájárulva ahhoz, hogy az építésze-
ti módokat a gyakorlatban is meg-
õrizhessék.

Bene Csaba, a magyar fél intéz-
ményének igazgatója köszönetet
mondott a horvátországi félnek, a
dokumentálásban részt vett taná-
roknak, diákoknak, s csakúgy,
mint csáktornyai kollégája, Zoran
Pazman, reményét fejezte ki a to-

vábbi együttmûködés vonatkozá-
sában.

Ekler Károly, a népi építészeti
módok ismertetéséhez kapcsolódó
elõadásában bemutatta a korabeli
falvak és települések jellegzetes
elrendezõdési módjait, egyben
néprajzi kapcsolódási pontokat ke-
resve-találva többek között a két
szakiskola által végzett kutatás tár-
gyában.

P.L.

Április huszonhatodikán az Or-
szágos Katasztrófavédelmi Fõigaz-
gatóságon tizenegy település-közöt-
tük Nagykanizsa – tûzoltóparancs-
nokainak adott át dr. Pintér Sándor

belügyminiszter vízszállító jármû-
veket. Városunk tûzoltósága egy ki-
lencezer literes gépjármûvel gazda-
godott, az összesen nyolcvankilenc
millió forintba kerülõ autó önrészét

– mintegy húsz százalékát - a kani-
zsai önkormányzat állta. A
Medgyaszay Ház elõtt mutatta be
Egri Gyula Cseresnyés Péternek az
új Herox Aquarex típusú, Renault
Kerax alvázzal rendelkezõ, négy-
százhatvan lóerõs, diesel motoros
tûzoltóautót. Persze nem csak a pol-
gármester, hanem a közgyûlés tagjai
és az épp arra járók is megcsodál-
hatták a tûzoltóautót. Mint Egri
Gyula beszámolójából kiderült, a
kilenc köbméteres acélfalú víztar-
tállyal és RBI NH 30-as szivattyú-
val rendelkezõ jármû normális nyo-
máson percenkét kétezer-négyszáz
literes teljesítményre képes. A tûzol-
tóparancsnok kiemelte, már régóta
esedékessé vált a korábbi vízszállí-
tók cseréje, ezért is nagy örömmel
fogadták az új vízszállítót. Hozzá-
tette, az új autó ugyan komplex fel-
szereltségû, de a tûzoltók elsõsor-
ban vízszállításra fogják használni. 

Z.A.

ÚÚjj vvíízzsszzáállllííttóó ssiieett mmaajjdd aa mmeennttééssrree

Új vízszállító jármûvet kapott a tûzoltóság, a kilencezer literes au-
tó slusszkulcsát április huszonhatodikán vehette át Egri Gyula Buda-
pesten. A több funkcióval bíró jármûvet Cseresnyés Péter polgármes-
ternek is bemutatta a tûzoltóparancsnok. 
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Katasztrófavédelmi – Polgári
Védelmi Ifjúsági Versenyt tar-
tottak a Cserháti Sándor Mû-
szaki Szakképzõ Iskola és Kollé-
gium udvarán, melynek során
három általános és négy közép-
iskolai csapat mérhette össze tu-
dását. 

Mint ahogy Prepok Attila, a
Nagykanizsai Polgári Védelmi Ki-
rendeltség vezetõje lapunkat tájé-
koztatta, a verseny sérülés - és bal-
esetmentesen zajlott le, az eredmé-
nyek pedig a következõképpen
alakultak: Általános Iskolás kate-
góriában az elsõ helyezett a
Péterfy Sándor Általános Iskola,
második az Általános Iskola és
Óvoda Kiskanizsa, harmadikként
pedig a Bolyai János Általános Is-
kola végzett. Középiskolás kategó-
riában a Cserháti Sándor Mûszaki
Szakképzõ Iskola és Kollégium
lett az elsõ, a Batthyány Lajos
Gimnázium és Szakközépiskola a
második, harmadik helyezést ért el
a Dr. Mezõ Ferenc Gimnázium és
Közgazdasági Szakközépiskola,
negyedik helyre pedig a Zsig-
mondy Vilmos és Széchenyi István
Szakközépiskola került. A díjakat
Karádi Ferenc alpolgármester adta
át.

Z.A.

Katasztrófa- 
és ppolgári 
védelembõl öötös

AA nnééppii ééppííttéésszzeettii mmóóddookk mmeeggõõrrzzéésséééérrtt

A Medgyaszay Ház és az iskolájuk
körüli területet tisztították meg a sze-
méttõl a Batthyány gimnázium 9.C osz-
tályos tanulói. A tavaszi szemétszedési
akciót minden évben, az önkormányzat
felhívására szervezik meg az iskolák,
melynek keretein belül saját intézmé-
nyeik területét tisztítják meg. Igaz, a
Föld Napja még április huszonkettedi-
kén volt, de mivel ez a jeles nap közvet-
lenül a tavaszi szünet elõttre esett, ezért
most ebbõl az apropóból is szedték a
szemetet a batthyánys gimisek. Ennek
köszönhetõen a Medgyaszay Ház, az
’56-os Emlékkert és a Batthyány gim-
názium környéke lett egy kis idõre ciga-
rettacsikk-és hulladékmentes.

SSzzeemmeetteett sszzeeddtteekk aa bbaatttthhyyáánnyyssookk
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Mintegy harmincöt napirendi
pont megtárgyalása várt az ápri-
lis 28-ára összehívott soros köz-
gyûlésre. 

Ezekbõl Cseresnyés Péter pol-
gármester négy elõterjesztést – a
elektronikus hírközlési létesítmé-
nyek elhelyezésérõl szóló javasla-
tot, a Kanizsai Dorottya Kórház
Közbeszerzési Szabályzatának jó-
váhagyására, az „M9 Térségi Fej-
lesztési Tanács 2011. évi mûködte-
tésére, valamint az oktatási rend-
szer további mûködtetésére elõter-
jesztett javaslatot – visszavont,
egy késõbbi idõpontban ismét a
közgyûlés elõ terjeszti õket. Az
oktatási rendszer további mûköd-
tetésérõl szóló javaslat várhatóan a
május 5-ére tervezett soron kívüli
közgyûlésen kerül megtárgyalásra.
Ugyancsak ekkor dönti el a testü-
let, hogy milyen forrásátcsoporto-
sítással történjen meg a Balaton-
máriai Ifjúsági Tábor felújítása, a
beázások megszüntetése még a tá-
boroztatás megkezdése elõtt. Nem
szavazta meg a testület a miklósfai
Közmûvelõdési és Városszépítõ
Egyesület hárommillió forintos tá-

mogatási kérelmét. Válaszában
Cseresnyés Péter polgármester
megerõsítette, nem hagyhatják
cserben a miklósfaiakat, a követ-
kezõ közgyûlésig megtalálják rá a
megoldást.

Elfogadták a városatyák a köz-
utak nem közlekedési célú igénybe-
vételérõl és a közterületek felbontá-
sáról szóló rendelet megalkotására
elõterjesztett javaslatot. A közterü-
letek használatát önkormányzati
rendelet szabályozza, melybe 2005
végén került be a közterület-bontá-
sok utáni helyreállításokra vonatko-
zó szabályozás. Ugyanakkor nem
történt meg a közterület-bontások
engedélyezésének és ellenõrzésé-
nek helyi szabályozása, különös te-
kintettel a zöldterületek és a nö-
vényzet megóvására. A közterületen
zajló bontási munkálatok során
gyakran tapasztalható probléma,
hogy a kivitelezõk indokolatlanul
hosszú ideig tartanak lezárva egy-
egy munkaterületet, akadályozva a
közlekedést, illetve bosszúságot
okozva a lakosságnak. A rendelet-
tervezet elsõdleges célja a túlságo-
san hosszú ideig tartó közterület-
bontási tevékenységek megelõzése. 

Megszavazta a közgyûlés a Kani-
zsai Dorottya Kórház sürgõsségi el-
látásának korszerûsítése címû pro-
jekt kivitelezéséhez szükséges for-
rás-kiegészítés biztosítását. A kór-
ház generáltervezõi feladatait ellátó
Pannon Project Tervezõ és Szolgál-
tató Kft. 2011. január 4-én leszállí-
totta a sürgõsségi projekt tervezõi
árazott költségvetését. A tervezõi
fõösszesítõ a projekt költségvetésé-
ben építészetre elkülönített összeg-
hez viszonyítva mintegy 152 millió
forintos forráshiányt mutat. A pro-
jekt eredeti mûszaki tartalmának
megvalósításához szükséges több-
letforrás igényt az önkormányzat-
nak kell teljes körûen felvállalni. 

Az óvodák további mûködteté-
sére elõterjesztett javaslatot, vala-
mint az óvodai jelentkezésekrõl
szóló tájékoztatót 15 egyhangú
igen szavazattal elfogadták a kép-
viselõk. A „Vasút a gyermekekért”
Alapítvány Kuratóriuma 2011. au-
gusztus 31-tõl nem biztosít fedeze-
tet az óvoda üzemeltetéséhez. Az
intézmény megszûnését követõen
a gyermekeket szeptember 1-tõl a
Nagykanizsa Központi Rózsa
Óvoda Hétszínvirág Óvoda tagin-

tézményében helyezik el, és meg-
oldódik az ott dolgozók foglalkoz-
tatása is. 

Szintén 15 igen szavazattal elfo-
gadta a testület az önkormányzati
tulajdonú nem lakás bérlemények
ingyenes használatba adására elõ-
terjesztett javaslatot. A Nagykani-
zsa Vagyongazdálkodási és Szol-
gáltató Zrt. kezelésében lévõ Petõ-
fi utca 5 szám alatti épületben a Za-
la Megyei Területi Gyermekvédel-
mi Szakszolgálat, a Zrínyi Horgász
Egyesület és a Nagykanizsa Városi
Football Szervezet szerzõdése le-
járt. Képviselõik kérték, hogy ré-
szükre a továbbiakban is biztosít-
son helyiséget az önkormányzat az
elõzõ szerzõdésben foglaltak sze-
rint, áfa megfizetésével. 

Elfogadta a közgyûlés a Nagy-
kanizsai Szociális Foglalkoztató
Nonprofit Kft. 2011. évi üzleti ter-
vét, és a 2010- évi tevékenységérõl
szóló beszámolót. A Kft. üzleti ter-
ve 30 millió forint önkormányzati
nettó finanszírozást, 74 millió fo-
rint saját árbevételt, valamint 80
millió pályázatból várható köz-
ponti támogatást tartalmaz. A köz-
gyûlés az önkormányzat 2011. évi
költségvetésében meghatározott
30 millió forint finanszírozással
jóváhagyta a Szociális Foglalkoz-
tató üzleti tervét.

B.E.

MMáájjuussbbaann ddöönntteenneekk aazz iisskkoolláákk
vveezzeettõõii sszziinnttûû öösssszzeevvoonnáássáárróóll

Közgyûlés utáni sajtótájékoz-
tatóján Cseresnyés Péter polgár-
mester négy napirenden szereplõ
témát emelt ki, amelynek ügyé-
ben döntés született.

A polgármester elsõként 2010.
gazdálkodásával kapcsolatban el-
mondta, a tavalyi évben összesen
tizenkilenc milliárd forintból gaz-
dálkodott a város. A tavalyi költ-
ségvetés meghatározott céljai ma-
radéktalanul megvalósultak, és a
pályázatok önrésze is biztosítva
volt az elmúlt évben. Leginkább a
munkahelyteremtéssel kapcsola-

tos támogatást emelte ki a polgár-
mester: 

– A munkahelyteremtõ támoga-
tás célja, hogy a kis- és közepes
vállalkozók kis létszámú munka-
helyteremtés esetén támogatásban
részesüljenek. Ennek érdekében,
egyfajta áthidaló megoldásként
kapnak támogatást a várostól.
Eszerint egy-egy munkavállaló
esetében ötszázezer forintot vehet-
tek föl támogatásként az önkor-
mányzattól. A tavalyi évre huszonöt
millió forintos keretösszeget hatá-
roztunk meg, ebbõl nyolc millió fo-
rintot fizettünk ki, ami azért alakult

így, mert kétféle lehetõség közül vá-
laszthattak a vállalkozások. Egy-
részt az azonnali kifizetést, amely-
lyel vállalták a munkavállaló két
évre való foglalkoztatását. A másik
lehetõség az utólagos kifizetés,
amikor az önkormányzat kötele-
zettséget vállal arra, hogy kifizeti
az ötszázezer forintot, de nem elõ-
re, hanem majd csak a futamidõ vé-
gén. Idén a tervek szerint kétszáz új
munkahely fog létesülni a támoga-
tásnak köszönhetõen. A második té-
ma, amivel foglalkozni szeretnék,
az intézmények mûködtetésével
kapcsolatos, ezen belül is az isko-
lák sportokra nevelésével kapcso-
latos. A sportorientált órák tovább-
ra is megmaradtak, valamint a nyá-
ri táboroztatást is sikerült megvaló-
sítani. Városunkban úgynevezett di-
ákirodát is üzemeltetünk, ezt amúgy
nem minden város mondhatja el
magáról. Ezeknek a teljesítését idén
is vállaljuk. Harmadik pontként
megemlíteném a közterületekkel
kapcsolatos rendeletmódosítást, a-

mely a közterületen zajló bontási
munkálatok indokolatlanul hosszú
ideig tartó fenntartását szabályoz-
za. A rendelettervezet elsõdleges
célja a túlságosan hosszú ideig tar-
tó közterület-bontási tevékenységek
megelõzése, valamint a város zöld-
területeinek megõrzése, az élhetõ
város jelszóhoz igazodva. A negye-
dik téma pedig a helyi értékvédelmi
pályázat, amely a belváros épülete-
inek felújítására vonatkozik. Így
azok a lakóközösségek, akik helyi
védettségû épületekben laknak, pá-
lyázhatnak az összesen öt millió fo-
rintos támogatásra, és külön felhív-
nám a figyelmet a pályázat augusz-
tus tizedikei határidejére. – foglalta
össze Cseresnyés Péter.

Utolsó gondolatként megem-
lítette azt a vízszállító tûzoltóautót,
amelyet a közgyûlés elõtt mutatott
be Egri Gyula tûzoltó parancsnok,
majd jó munkát kívánt városunk
tûzoltóságának.

Z.A.

MMuunnkkaahheellyyeekk tteerreemmttééssee ééss aa vváárroosskkéépp jjaavvííttáássaa aa ccééll

A helyi rendelet szerint városunkban a maradékszemét gyûjtésére
használatos 1100 l-es konténerek tisztántartásáról a közszolgáltató kötelessége
gondoskodni évente öt alkalommal.

Ezúton tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a Saubermacher-Pannonia Hul-
ladékgyûjtõ Kft. munkatársai 2011. május 10-én, 11-én és 12-én (kedden,
szerdán és csütörtökön) zárt rendszerû, gépi konténermosást végeznek az egész
városban. Kérjük a házmesterek, illetve lakók segítségét abban, hogy a fent
említett napokon biztosítsák a hozzáférhetõséget a hulladékgyûjtõ edényekhez.

Via Kanizsa Városüzemeltetõ Nonprofit Zrt.

KKoonnttéénneerrmmoossááss
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Május 1-jén ünnepelte hatvan
éves születésnapját a Halis Ist-
ván Városi Könyvtár. A jelenlegi
épületet tíz éve, 2001. augusztus
20-án avatták fel. 

A születésnapi megemlékezés
résztvevõit elsõként Kardos Fe-
renc igazgatóhelyettes köszöntöt-
te. Azért élhettek meg 60 évet –
hangsúlyozta –, mert a város min-
den lakója mindig is akarta, hogy
legyen és mûködjön a könyvtára,
és a város mindenkori vezetése
megtett mindent azért, hogy ez így
is legyen.

Köszöntõ beszédében Cseres-
nyés Péter polgármester kiemelte:
mai gazdaságközpontú világunk-
ban, amikor a hírek jó része a gaz-
daságról, a politikáról és a sztár-
világról szól, felüdülés a kultúra
kicsiny templomaiba, könyvtá-
rakba, közmûvelõdési intézmé-
nyekbe belépni. Bár sokszor és
sokan elsiratták a magyar kultú-
rát, jó tudni és jó látni, hogy töb-
bek között ezen mûhelyek mun-
kájának köszönhetõen a magyar
kultúra él és virul. Nagykanizsa
városának fontosak ezek az intéz-
mények. Az önkormányzat fenn-

tartóként és mecénásként vesz
rész életükben, biztosítva a mûkö-
dés, a fejlesztés, a fejlõdés lehetõ-
ségét. „Bátran mondhatom –
folytatta –, ezt nem kényszerbõl
teszi, hanem azzal a meggyõzõ-
déssel, hogy jó ügyet szolgál, a
magyar és a kanizsai kultúra
ügyét szolgálja. Ezen a napon a
város kulturális életének egyik
zászlóshajóját ünnepeljük. Tisz-
telgünk a hatvan évvel ezelõtt ala-
pítók, egykori és mai munkatár-
sak elõtt, akik formálták, alakítot-
ták és alakítják ma is ezt az intéz-
ményt. A születésnapon tisztel-
günk a névadó Halis István emlé-
ke elõtt is, aki tanulmányai befe-
jeztével szülõvárosa, Nagykanizsa
szolgálatába állt, és szeretett vá-
rosa mûvelõdési életének megha-
tározó alakja lett. Munkássága,
életútja, aktivitása, közéleti sze-
repvállalása ma is példa. Azt hi-
szem, hogy álma egy élõ könyvtár
volt. A könyvtár, mint szentély,
mint egy ódon hangulatú templom
igazán az én fejemben a másik
könyvtárépületben volt meg, a ré-
gi Iparosházban, amely ugyan
nem annak épült, de az akkori
dolgozók a kultúra szentélyévé

tették az akkori könyvtárat, és em-
lékszem azokra a könyvtárlátoga-
tókra, akik ünnepi öltözetben je-
lentek meg minden nap az olvasó-
teremben. Azt hiszem Halis István
talán ilyennek álmodta meg a
könyvtárat akkor, amikor a meg-
alapításán gondolkodott és dol-
gozott. A 60 éves évfordulón arra
emlékszünk, hogy 1951. május 1-
jén alapították Nagykanizsa nyil-
vános közkönyvtárát, de tudjuk
jól, hogy már korábban, 1919 óta
létezett a városban könyvtári
gyûjtemény, tehát a könyvtár
majdnem száz esztendõs Nagyka-
nizsán. A múlt büszkeségre ad
okot és a jelen is eredményes. A
Halis István által megálmodott
ház folyamatosan gyarapodik, bõ-
vül a szolgáltatások köre, és az in-
tézmény megértve a 21. század
üzenetét, a digitális hozzáférés-
ben is az országos élvonalhoz tar-
tozik. Nem véletlenül érdemelte ki
az Év Könyvtára címet, és a helyi
közösség megbecsülését is jelzi
számos díj. A legnagyobb elisme-
rés persze az, hogy a kanizsai és a
Kanizsa környéki emberek való-
ban használják, és ezzel teszik
élõvé. Az elnevezés nemcsak a fa-
lakat, és az itt õrzött újságokat,
könyveket jelenti, hanem azt a
kapcsolatot is, amelyet olvasóival
alakít ki.”

A polgármester köszöntõje után
Mikulás Gábor információbróker
szólt a könyvtárról, mint a magyar
könyvtári rendszer egyik tagjáról.
Kiss Gábor, a Deák Ferenc Me-
gyei Könyvtár igazgatója a Zala
megyei könyvtárak együttmûkö-
désében mutatta be a kanizsait.
Czupi Gyula igazgató a könyvtár
elmúlt 60 évérõl beszélt. A szüle-
tésnapi megemlékezés résztvevõi
közül emléklapot kaptak azok az
olvasók, akik intenzív használói a
könyvtárnak. 

B.E.
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Az önkormányzat és a Ma-
gyar Szakszervezetek Országos
Szövetségének nagykanizsai
szervezetei idén is lehetõvé tet-
ték a hagyományos majális meg-
szervezését a Csónakázó-tónál. 

A város önkormányzata nevé-
ben Cseresnyés Péter polgármes-
ter köszöntötte a tó közelében fel-
állított színpadon a közönséget:

– Régi hagyománya van ennek
az ünneplésnek, hiszen amióta el-
készült a Csónakázó-tó, a kani-
zsaiak a Május 1-jét, mintegy ta-
vaszköszöntõt, itt ünneplik meg.
Elmondhatjuk mindannyian, fon-
tosak az ilyen rendezvények, ame-
lyek kikapcsolódást jelentenek, ki-
zökkentenek a monoton hétköz-
napokból és közösségteremtõk is.
Ezért támogatja önkormányzatunk
minden évben ezt a programot. A
helyszín kijelölése is szimbolikus,
hisz a Csó-tó, amelyet némi pá-
tosszal a város tüdejének is nevez-
hetnénk, fontos értéke Kanizsá-
nak. Örömteli, hogy egyre többen
fedezik fel újra ezt a területet, ezt
bizonyítja, hogy már most is szá-
mos programnak biztosít kitûnõ
helyszínt. Önkormányzatunk egy-
értelmû célja és szándéka, hogy
fejlessze a Csónakázó-tó környé-
két, az itt elérhetõ szolgáltatáso-
kat, és olyan kikapcsolódást és
feltöltõdést szolgáló hellyé vará-
zsolja, amelyre mindannyian
büszkék lehetünk. Örülünk annak,
hogy a civil egyesületek is ide
szerveznek nagyon sok progra-
mot, versenyeket, amelyek a víz-
hez, a természethez köthetõk. 

Beszéde végén a polgármester
anyák napja alkalmából külön kö-
szöntötte az édesanyákat.

B.E. 
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A Zsigmondy Vilmos és Széc-
henyi István Szakképzõ Iskola
fodrász és nõi szabó tanulói a
Társadalmi Szolidaritás pályá-
zat keretein belül önkéntes és
közösségi tevékenységet foly-
tattak két szociális intézmény-
ben.

– A Muraszemenyei Fogyatékos
Intézetet lakóit nõi szabó diákja-
ink, a nagykanizsai Idõsek Ottho-

nát pedig fodrász tanulóink vá-
lasztották, ahol különbözõ szociá-
lis tevékenységet végeztek. A Fo-
gyatékos Intézet lakói részére
speciális ruhákat, különbözõ ja-
vításokat, ajándékokat készítet-
tek, a húsvét jegyében pedig cso-
portos foglalkozáson a lakókkal
közösen készülõdtek az ünnepek-
re. Az Idõsek Otthonában haj-
ápolásra, tanácsadásra és
egyénre szabott frizurakészítésre

vállalkoztak a diákok. A pályázat
végrehajtásával legfõbb nevelési
célunk az volt, hogy tanulóink ma-
guk is érezzék, az idõs és fogyaté-
kos emberek elfogadása, a szociá-
lis célok, csakis egy újfajta szemlé-
let és gondolkodásmód kialakulá-
sa esetén valósulhatnak meg. – tá-
jékoztatta lapunkat Hajósné Bujtor
Tímea.

K.H.

PPáállyyáázzaattttaall eeggyymmááss eellffooggaaddáássááéérrtt

17.qxd  2011.05.11.  10:07  Page 5



DDiiccsséérreett ééss eellõõlléépptteettééss aa lláánngglloovvaaggookknnaakk

KKaanniizzssaa –– AA mmii üüggyyeeiinnkk 2011. május 5.6

Cseresnyés Péter polgármester
köszöntötte a tûzoltókat védõ-
szentjük, Szent Flórián napján, és
kiemelte, áldozatvállalásukkal,

életük kockáztatásával nem csak
Kanizsa, hanem a város térségének
mindennapi biztonságát is õrzik. A
tûzoltók olyan szakmát választot-

tak, amely nem nyolc órás munka,
hanem huszonnégy órás szolgálat
teljesítését jelenti, így türelmükért
és támogatásukért családtagjaik-
nak is köszönetet mondott a pol-
gármester. Hozzáfûzte, a lakosság
biztonságérzete nagyban függ a
tûzoltók munkájától, a statisztikák
szerint már évek óta az elsõ öt leg-
megbecsültebb szakma közé tarto-
zik az õ hivatásuk. Egri Gyula tûz-
oltóparancsnok vette át a szót, és
elmondta, május harmadikán este
gyújtsanak gyertyát védõszentjük,
Szent Flórián tiszteletére, aki a hõ-
siesség, önfeláldozás, bátorság és
bajtársiasság jelképe. 

A Tûzoltó Nap alkalmából hu-
szonhárom dolgozó kapott dicsé-
retet és jutalmat, valamint három
õrmester részesült elõléptetésben,
amelyhez Cseresnyés Péter gratu-
lált. 

Z.A.

Jutalmak kiosztásával és elõléptetésekkel ünnepelték a Tûzoltósá-
gon a Szent Flórián napot. Az egykori római katona neve összeforrt
az állhatatossággal, becsülettel és a segítségnyújtással, tehát mindaz-
zal az erénnyel, amelyeket a tûzoltók is magukénak vallanak.

Fo
tó

: Z
ie

gl
er

A
ni

ta
– Nagyon is itt az ideje a köszö-

netnek, amikor immár ötödik al-
kalommal oszt egynyári virágpa-
lántákat a Polgári Kanizsáért Ala-
pítvány. – áll a május 6-án, pénte-
ken 15 és 18 óra között a Hevesi
ABC elõtt esedékes feliratkozás
elõtt kiadott közleményükben.

Elismerésünket fejezzük ki annak a
több száz embernek, akiknek a lakó-
környezetet szépítõ munkája nélkül
nem lehetett volna sikeres virágosítási
programunk. Nem is tudom, kiket
tiszteljek jobban? Azokat-e, akik - egy
egész lépcsõház összefogásával - ás-
nak, palántáznak, a száraz hónapok-
ban áldozatkészen öntöznek? Vagy
azokat, akik magányosan is vállalják
mindezt, bízva, példájuk másokat is
követésre indít? Hálával tartozom a
Kodály utcaiak Árpi bácsijának, aki a
maga több mint nyolcvan évével pél-
dát mutatott a közterületek rendben
tartására. Az elsõ évben felkérésünket
vállalva fõvédnökünk lett, és a palán-
taosztás munkájából is tevékenyen ki-
vette részét. Nem felejtjük a nyugal-
mazott kertészmérnök asszony bátorí-
tását sem, aki elmondta, évekkel ez-
elõtt, az õ idejében már jól mûködött
a jelenlegihez hasonló palántaosztás.
Azok az önkéntesek is köszönetet ér-
demelnek, akik évek óta elõre kiada-
golják igény szerint a palántákat,

hogy az osztás már gyors és kavaro-
dás mentes legyen.  A programunk-
nak helyszínt biztosító kereskedelmi
vállalat, a Mecsek Fûszért és dolgozói
iránt is hálásak vagyunk. Õk emellett
a záró rendezvényt, az idén május 20-
án sorra kerülõ fotókiállítást és kerté-
szeti vetélkedõt is segítik, az utóbbi
nyerteseinek jutalom-bonbonjaival. A
palánták beszerzésének anyagi fede-
zetét is többen támogatták-támogat-
ják. Megköszönjük azoknak a képvi-
selõknek, akik már az elõzõ közgyû-
lésben megszavazták a virágosítás
költségeit. Jól emlékezünk a Polgári
Magyarországért Alapítvány több-
éves segítségére, a Saubermacher-
Pannónia Kft. önzetlen felajánlására.
Alighanem õk is felismerték, aki szé-
píti környezetét, az biztosan nem

szennyezi azt. Köszönettel tartozunk
a termesztõ kertész, Péter Ernõ szín-
vonalas munkájáért és a házhozszállí-
tásban nyújtott segítségéért. A helyi
sajtóról sem feledkezhetünk meg, az õ
pozitív hozzáállásuk nélkül bizonyára
kevesebbekhez jutott volna el a virá-
gosítás híre. Végül, de nem utolsó sor-
ban hálával tartozunk Cseresnyés Pé-
ternek, aki nem csak polgármesteri
keretébõl segíti a virágosítást, hanem
tulajdonképpen ötletgazdája is ennek
a kezdeményezésnek. Már 2006 nya-
rán szólt arról, hogy a közösségnek
meg kell találnia a módját, hogy – ha
csak jelképesen is – megjutalmazza
azon tagjait, akik városunk szépítésé-
ért fáradoznak.

K.H.

„„KKöösszzöönneett aa ssookk-ssookk mmiinnddeennéérrtt……”” 

A Vízimentõk Magyarországi
Szakszolgálata idén is biztosít
nyári munkalehetõséget azok-
nak a fiataloknak, akik szeret-
nék a nyár egy részét valamely
balatoni strandon, felelõsség-
teljes munka végzésével eltölte-
ni. 

Az egyre csökkenõ diákmunka
paletta egy biztos pontja továbbra
is a VMSZ, mely folyamatosan in-
dítja tanfolyamait. Ezen tanfo-
lyamok sikeres vizsgával befeje-
zett elvégzése a munka végzésé-
nek szükséges feltétele.

A zömmel Zánkán zajló, kilenc
napos (bentlakásos) tanfolyamok
jelentkezési feltételei:

- Min. betöltött 16 év (munka-
vállaláshoz min. 18 év)

- Min. befejezett 8 általános is-
kola

- Jó úszástudás és vízbiztonság
- Min. 20 m víz alatt úszás
Az elméleti és gyakorlati kép-

zésen többek között a vízek ve-
szélyei, megelõzés, fürdési szabá-
lyok, önmentés, közvetlen társ-
mentés, eszközös társmenté és az
újraélesztés ismereteit sajátítják el
a hallgatók. A tanfolyamon a fizi-
kai erõnlét is komoly hangsúlyt
kap, hiszen a kilenc nap végére a
részt vevõknek 400 méter kell
tudni úszniuk különféle úszásne-
mekben nyolc perc alatt, majd
200 métert ruhában hét perc alatt,
és még 20 méter egy levegõvel
víz alatt. A tanfolyam végén
minderrõl vizsgán kell bizonysá-
got adni, ahol a fentieken túl még
egy kombinált mentési feladatot is
végre kell hajtani és az újraélesz-
tés tudományát is be kell mutatni
a vizsgázónak.

Fontos tudni azt is, hogy a
VMSZ-nél csak érvényes vizsgá-
val rendelkezõ vízimentõk végez-
hetnek munkát! Ez azt jelenti,
hogy azok, akik korábban szerez-
tek képesítést, a munkába állás
elõtt újra kell igazolniuk, hogy el-
méletben és gyakorlatban, vala-
mint fizikailag is alkalmasak a fel-
adat ellátására!

A tanfolyamról és a vizsgáról
további részletek találhatók ezen a
linken: 

http://vizimentok.hu/hu/tanfo-
lyamok/vizimento-tanfolyam/61/

LLeeggyyééll ttee 
iiss vvíízziimmeennttõõ!!

„Tegyünk érte!” – kooperáció-
val a halmozottan hátrányos
helyzetû gyermekekért Nagyka-
nizsán pályázat keretében tartot-
tak hospitációs napot a Péterfy
Sándor Általános Iskolában és a
Zsigmondy-Széchenyi szakkö-
zépiskolában.

„Az Ön jövõjébe ruházunk be!”
mottóval indult az az esélyegyen-

lõségi pályázat, melynek elsõdle-
ges célja, hogy különféle tanulási
módszerek bemutatásával meg-
könnyítsék a tanulók intézmények
közötti mozgását.  Az egy évig tar-
tó projekt folytatásaként legköze-
lebb a Szivárvány EGYMI-ben,
valamint a Bolyai iskolában tarta-
nak bemutató órákat.

Z.A.

AA hhááttrráánnyyookk ffeellsszzáámmoolláássááéérrtt 
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„Megtanulhattuk: nem lehet a
nemzeti problémákat szõnyeg alá
söpörni. Azzal, hogy valamirõl
nem beszélünk, nem hihetjük,
hogy maga a kérdés is megszûnt
létezni.”– vallja Rajnai Miklós
Bánffy Miklós-díjas bölcsész, a
Százak Tanácsának kihelyezett
ülésének moderátora.

A Magyar Mûveltség Kincsestá-
ra Szabadegyetem és városunk
meghívására a Százak Tanácsa de-
legációja Nagykanizsára utazott. A
rendezvényre 2011. április huszon-
kilencedikén, pénteken a Halis Ist-
ván Városi Könyvtárban került
sor.

A bemutatkozást dr. Szíjártó Ist-
ván, a Százak Tanácsa ügyvivõ el-
nöke kezdte. Elmondta, hogy Fe-
kete Gyula író kezdeményezésére
szervezõdött a Százak Tanácsa,
amely alapvetõ feladatául tûzte ki,
hogy a politikának nemzetünk
megmaradása érdekében hasznos
tanácsokat, vagy iránymutatást
biztosítson minden idõkben. Az el-
múlt tizenöt év jelentõsebb esemé-
nyeirõl és tanúságairól beszélt. A
rendezvény további részében az
egészségügy és a betegbiztosítás
kérdéskörében elõször prof. dr.
Naszlady Attila kardiológus, egye-
temi tanár, az MTA doktora tartott
rövid elõadást, majd Hornyák
László közgazdász, az Orvostech-
nikai Szövetség elnöke. Az elõadá-
sok a magyar társadalomban kiala-
kult helyzetrõl reális értékelést ad-
tak, valamint átgondolt és figye-
lemreméltó elképzeléseket tolmá-
csoltak a következõ évtizedekre.
Naszlady professzor úr külön ki-
emelte a betegségek kialakulásá-
ban legnagyobb szerepet játszó té-
nyezõt, amely a mesterségesen fel-
gyorsított életünk és romló vilá-
gunk gondja: a stressz. Látható és
tetten érhetõ töredezett világunk-
ban az emberi minõség megnyo-
morodása, amely az önazonosság-
tudat és az önismeret hiányából fa-
kad. Bizonytalan, beteg környeze-
tünk kapcsolatainkat is megfertõzi,
valamint élettereinket beszûkíti, és
ezzel együtt élettani folyamainkat
lerombolja.

A professzor minden betegség
lelki eredetére hívta fel a figyel-
münket, és meggyõzõdése szerint
a gyógyítást is a lélek síkján kell
elsõdlegesen megoldani. Tapaszta-
lata szerint a test, lélek és szellem
jó arányrendszerében a belsõ har-

mónia kialakítása a legfontosabb
öngyógyítás. 

A kultúra kérdéskörében Albert
Gábor író, a Magyar Mûvészeti
Akadémia tagja kapcsolódva az
elõzõ elõadókhoz megerõsítette a
hagyományaikba ágyazott öna-
zonosságtudatnak és önismeretnek
a jelentõségét. Kultúránk és terem-
tõ mûveltségünk nélkülözhetetlen
kincse a magyarságnak.

Az esemény végén Rózsás Já-
nos író, volt Gulag-rab új könyvé-
nek bemutatására került sor. A kö-
tet a Szent György Könyvek soro-
zatban jelent meg, szerkesztõje dr.
Szíjártó István és kiadta a Balaton
Akadémia. Fogságom naplója és
egyéb irodalmi munkáim sorsa a
címe a kötetnek. A szerzõt és
könyvét méltatták: dr. Szijártó Ist-
ván és (RM), majd a szerzõ beszélt
arról, hogy ma romló világunkban
a legfontosabb az ifjúság nevelése
és a személyes példamutatás min-
den szinten. Az emberi becsület az
erkölcs, valamint az önzetlenül te-
remtett világ a következõ generá-
ció magyar jövõje. 

Láthattuk és megtapasztaltuk,
hogy a magas felelõsség és minõ-
ség szintjén szólaltak meg az elõ-
adók. A város szerény, de szép
szellemi ajándékaival bocsátottuk
útra kedves vendégeinket. Kö-
szönjük a Százak Tanácsa delegá-
ciójának tartalmas és tanúságos
bemutatkozó látogatását. – szá-
molt be Rajnai Miklós.

Tisztelt Szerkesztõség!
Az elõterjesztést többször java-

soltam visszavonni, és kifejtettem,
hogy a beterjesztés ebben a formá-
ban a nagykanizsaiakkal szemben
barátságtalan lépés és felháborító.
Olyan érzésem volt, mint amikor a
halálra ítéltnek azt mondják, hogy
akasztás helyett kegyelembõl go-
lyó általi halállal halhat.

Eldöntötték már akkor, mikor az
elõterjesztés megszületett, és a Fi-
desz többség szemében még az
együttérzés halvány jelét sem lát-
tam. Nagyon sajnálom, mert a
visszaminõsítés a gombhoz varr-
juk a kabátot tipikus esete! Az elõ-
terjesztés abból indul ki, hogy 2 fõ
részmunkaidõben foglalkoztatott
közalkalmazottat kell elbocsátani,
és a létszámcsökkenés miatt rövi-
díteni kell a nyitvatartási idõt. Az
érvényben lévõ jogszabályok miatt

a nyitvatartási idõ csökkenése mi-
att pedig vissza kell minõsíteni az
intézményt. Ilyen megközelítéssel
az elõterjesztõ még szerencse,
hogy nem a múzeum bezárása tett
javaslatot.

Próbáltam utalni arra, hogy
1926-tól Halis István által létreho-
zott gyûjteményt nagyon sok kani-
zsai felajánlása és gyûjtése tette
azzá, mint amit ma a látogatók
megtekinthetnek.

Érveltem azzal is, hogy 1962-
ben Zala Megyei Tanács vette át az
irányítást a várostól a múzeum fe-
lett, de ezt egyetlen kanizsai sem
kérte, és már rég meg lett volna a
lehetõség a visszaadásra.

Az eddigi kiváló igazgatók or-
szágosan híres gyûjtõanyagai,
mint dr. Kerécsényi Edit 16 000
darabos néprajzgyûjteménye a le-
minõsítés miatt a Göcsej Múzeum
leltárába kerül, és csak idõ kérdé-
se, hogy mikor a raktárába. Ezzel
az érveléssel már minden voltam,
csak tisztességes ember nem, mert
a Fidesz többség szerint ez sosem
fordulhat elõ, bár tettek rá utalást,
sajnos nincs Nagykanizsán a mú-
zeumban néprajzos szakember, és
így sajnos egerszegi szakember-
nek kell majd kezelni a gyûjte-
ményt. Remélem, érzi mindenki a
fonákját az érvelésüknek.

Megemlítettem dr. Horváth
Lászlót és a jelenlegi igazgatónõt,
Száraz Csillát is, mint a múzeu-
munk kiváló szakembereit.

Javasoltam, hogy nézzünk a szá-
mok mögé, hiszen az elõterjesztés
kiemeli a látogatói szám alacsony
szintjét. A kanizsai múzeumban a
látogatók száma 7795 fõ, a dolgo-
zók száma 13 fõ (ebbõl 2 fõ
múzeulógus) a Göcsej Múzeum lá-
togatóinak száma 11 000 fõ, a dol-
gozók száma 22 fõ (ebbõl 8 fõ
múzeológus). Az elõterjesztésben
már nem volt leírva az általam
végzett hatékonysági mutató, ami
már a mi múzeumunk gazdaságo-
sabb mûködtetését támasztja alá,
és azt bizonyítja, hogy nem Nagy-
kanizsáról kellene elküldeni azt a 2
fõt. Nagykanizsán 600 látogató jut
egy 1 dolgozóra, Zalaegerszegen
500 látogató egy dolgozóra.

Elmondtam azt is, hogy az el-
múlt években 1-1,5 millió forintot
nyert el kiállítások szervezésére a
múzeum, és ebben az évben kima-
gasló 12 millió forintot sikerült
elõteremteni pályázati forrásokból.
A visszaminõsítéssel a következõ
években már a pályázati startvo-
nalra sem tud odaállni, mert a
mostani hétfõ kivételével folyama-

tos nyitvatartási idõ április 1-jétõl
október 31-éig heti 12 órára szû-
kül, 3 nap, napi 4 óra, november 1-
jétõl március 31-éig pedig zárva
lesz.

Ilyen feltételekkel nem lehet
egyetlen egy pályázaton sem bizo-
nyítani a rendezendõ kiállítás lét-
jogosultságát.

Többször rákérdeztem a megyei
közgyûlés által Nagykanizsától
kért 4 millió forint megadása ese-
tén a visszaminõsítés hatályát ve-
szíti-e, de erre nem kaptam vá-
laszt. Azt is kérdeztem, ha Nagy-
kanizsa 1 forintot sem ad, az mi-
lyen reakciót vált ki, és a teljes be-
zárást jelenti-e. Természetesen erre
sem kaptam választ.

Megemlítettem, hogy a nagyka-
nizsaiak joggal gondolják, hogy
egyszer már egy múzeumot elvet-
tek tõlünk, ez pedig az Olajipari
Múzeum, melyet 1969-ben hoztak
létre annak ellenére Zalaegersze-
gen, hogy városomban már 1930-
as évektõl, a MAORT megalakulá-
sától a mai napig jelen van az olaj-
ipar.

Érveltem azzal is, hogy ezzel az
elõterjesztéssel a megyei közgyû-
lés a két város közti hosszú évtize-
dek után már elalvó ellentét lángját
szítja fel, ami jelen helyzetben vé-
leményem szerint nem, hogy nem
szerencsés, hanem egyenesen ká-
ros. Mikor már az SZMSZ-szerinti
harmadik felszólalásommal is él-
tem, kaptam meleget és hideget,
hiszen válaszolni már nem tudtam,
és a Fidesz ezt kihasználta. A sza-
vazási eredmény sajnos mindenki
elõtt ismert. Csak remélni tudom,
hogy én legalább mindent megtet-
tem.”

Lelkó Tamás
Zala Megyei Közgyûlés 

MSZP frakciójának tagja

Közérdekû muzeális gyûjte-
ményként a Thúry György Múze-
um továbbra is végezhet gyûjtést,
állandó kiállítást mutat be, bizto-
sítja a kutatás feltételeit, a kiállí-
táshoz kapcsolódó közmûvelõdési
és múzeumpedagógiai szolgáltatá-
sokat nyújt. A módosítás nem érin-
tené a szakalkalmazottak létszá-
mát, elõnye a nyitvatartási idõ
csökkentésében jelentkezik, mivel
télen 5 hónapon keresztül az állan-
dó kiállítás – az elõre bejelentett
csoportos látogatások kivételével
– zárva tart. 

(folytatás a 8. oldalon)

„„CCssaakk aa ttiisszzttaa 
rraaggyyoogg……””

AA TThhúúrryy GGyyöörrggyy
MMúúzzeeuumm 
ddöönnttéésséénneekk hháátttteerree

ÍÍggyy ffoogg mmûûkkööddnnii 
aa MMúúzzeeuumm
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(folytatás a 7. oldalról)
A közel fél éven át zárva tartó ál-

landó kiállítás miatt csak határozott
idõben foglalkoztatott teremõrök
foglalkoztatása indokolt. Jelenleg
részmunkaidõben négy közalkalma-
zott látja el a teremõri feladatokat,
mely munkatársak közül két fõ hatá-
rozatlan, két fõ pedig határozott idõ-
re kinevezett munkavállaló, a határo-
zati javaslatban foglaltak szerint két
fõ teremõr közalkalmazotti jogviszo-
nyának megszûntetésére kerül sor.   

A kiállítóhely nyitva tartási ide-
jének csökkentése csak a kiállító-
hely épületének korlátozott nyitva
tartását, illetve a téli hónapokban
bezárását jelenti, mivel az irodák
és a raktárak egy másik épületben
helyezkednek el.

A múzeum gyûjtõkörei közül a
régészet, a történet és a jelentõs
néprajzi gyûjtemény miatt a néprajz
maradna. Régész és történész mu-
zeológus szakalkalmazottal rendel-
kezik a múzeum, a néprajz szakág
fennmaradása pedig úgy biztosítha-
tó, ha a Göcseji Múzeumban alkal-
mazott néprajzos – muzeológus
szakalkalmazottak látják el a nagy-
kanizsai gyûjtemény gondozását.

(Részlet a megyei közgyûlés
elõterjesztésébõl.)

„Muraköz tartozik Zala várme-
gyére, / Itt Badacsony, Keszthely,
Füred nem messzire, / Egerszeg,
Kanizsa, Csáktornya végtére, / Itt
élt a Zrínyiek vitéz nemzetsége.”

A Kanizsa április 28. napi számá-
ban „Vendégfogadók és korcsmák
Kanizsa fõterén” címmel egészen
tartalmas és jó cikket olvashattunk
a 19. századi városunkról. Ezt sze-
retném kiegészíteni egynéhány Za-
la vármegyére is vonatkozó, általá-
nosan jellemzõ, érdekes adattal a

kiegyezés idejébõl. A vármegye
székét és gyûléseit ekkortájt is „Za-
la-Egerszegen” tartotta. Fõispán
volt ekkor gróf Szapáry Géza. Sza-
bad királyi városa Zala vármegyé-
nek ekkor nem volt, volt viszont 22
mezõvárosa, 575 faluja, 266 pusz-
tája, és mintegy 270 ezer fõ körüli
népessége, kik „nyelvökre nézve”
magyarok voltak, a horvátok lakta
Muraközt kivéve. A megye határa
akkortájt egészen a Balaton északi
csücskéig húzódott, tehát az egész
északi partszakasz Zalához tarto-
zott, csakúgy, mint a Muraköz is.
Határos volt nyugatról a Stájer her-
cegséggel, valamint délrõl Varasd
és Belovár-Kõrös vármegyékkel.
Északról Vas és Veszprém, míg ke-
letrõl Somogy vármegyék kerítet-
ték. Zala hat igazgató szolgabírói
járásra volt felosztva, úgymint: 1.
zala-egerszegi járás, hol a megyei
fõispán lakása is volt. 2. nagy-kani-
zsai 3. lendvai 4. sümegi 5. tapol-
czai, míg 6. a kapornaki járás volt.
A megyének újoncokat a 48. számú
gyalogezredhez és az 5. számú
Radeczky gróf magyar huszár ez-
redhez kellett kiállítania. Zala-
Egerszeg ekkor „mezõváros a Zala
vize mellett, szép vármegye-házzal,
7 országos vásárt tart, melyek szar-
vas-marhára nézve híresek. Lakosai
4025, a Szombathelyi püspök birto-
ka. Rendezett tanácsa van.” Nagy-
Kanizsa „mezõváros, a török hábo-
rúkban nyugoti Magyarországnak
fõ védelmezõ bástyája volt, de a tö-
rök elfoglalván azt 90 esztendeig
bírta. Kereskedése eleven és nagy
fontosságú, sertés, marha, gabona-
vásárjai híresek, a határõrzõk és tö-
rök-bosnyák széleken lakó kereske-
dõk sertéseiket és ökreiket erre haj-
tatják keresztül Sopronyba. A ke-
gyes oskoláknak collegiuma van,
könyvkereskedéssel. Lakosai 8773.
Rendezett tanácsa van.” Zala-

Apáthy „a Zalavári apátság lakása,
hiteles országos levéltár.” Bada-
csony és Rezi már ekkor is „boráról
híres”, míg Szigliget pedig báró
Puteánya József birtoka volt.
Keszthely „szép mezõváros a Bala-
ton mellett, 7500 lakossal, gróf Fes-
tetics Thassilo gazdaságot tanító in-
tézetével (Georgikon), angol kertjé-
vel, nemesített juhaival, ménesével,
jó borával jeles. 1839. új híd épült
Keszthelynél, a Balatonon keresz-
tül, mely Zala-vármegyét Somogy-
megyével Fenéknél összeköti. Kis-
faludy gõzös Kenesétõl Keszthe-
lyig jár a Balatonon.” Tihany „a Ba-
latonban lévõ félszigetben egy
hegynek oldalában felséges vidé-
ken, a sz. Benedek-rendén levõ
szerzet apátság, két tornyú templo-
ma, a reformátusoknak is van temp-
loma. Tihanynál sok fogashal van a
Balatonban. A tihanyi viszhangot
(echót) ki nem hallotta?” Füred
„Veszprémtõl 3 órányira falu a Ba-
laton mellett, helv. vallást tartók
templomával, jó bort termeszt. In-
nen negyed órányira esik épen a
Balaton tava partján egy gyönyörû
völgyben a füredi fürdõ és savany-
víz forrása. E forrást négyszegben
veszi körül a sétáló hely, mely
hársfákkal van beültetve, mellette
az angol mulatókert, kápolna, ma-
gyar színház. A hideg fürdõ a Ba-
laton nádasába van építve. A ven-
dégek elfogadására, kik kivált
Pestrõl, és a szomszéd vármegyék-
bõl július és augusztus hónapban
igen számosan sereglenek ide, ké-
nyelmes épületek s vendéglõ há-
zak vannak. Birtokosa a fürdõinté-
zetnek a tihanyi apátság. Kisfaludy
nevû gõzhajó 1846. octoberben a
Balatonra bocsátatott, azóta Zala-,
Somogy- és Fehérvármegyék közt
rendes útját járja.” Sümegh „szép
püspöki kastély és kerttel a régi
vár alatt. Rendezett tanácsa van.”

Tapolcza „mezõváros rendezett ta-
náccsal.” „Csobáncz, Sz.-Grót,
Türje, Kis-Komárom, Kapornak,
Zalabér, Hahót, Bellatincz feje egy
nagy urodalomnak 21 faluval,
Alsó-Lendva, Lenti, Zala-Lövõ,
Széchi-Sziget, Perlak. A göcseiek,
bászlik (õs magyarok) a lövõi já-
rásban laknak.” Csáktornya „me-
zõváros Muraköz szigetben, ékesí-
ti a négy emeletes tornyos vár, va-
laha Zrínyiek kastélya, feje a 90
helységekbõl álló gróf Festetics
Thassilo muraközi urodalmának,
híres vásárjai, erõs bora. Lakosai
1990. A csáktornyai várban, egy
nagy teremben szép magyar histó-
riai rajzolat látható 1716. eszten-
dõbõl.” Légrád „a Dráva mellett
szabad város.” Zala vármegyében
birtokos családok a következõk
voltak ekkortájt: Hercegek –
Eszterházy és Batthyányi. Grófok
– Festetics Thassilo, Széchenyi
István, Szapáry, Nádasdy, Zichy,
tihanyi apát, kapornaki apát, türjei
prépost. Bárók – Gerliczy,
Puteány. Nemesek – Bernáth, Ber-
talan, Bogyay, Csányi, Csillag,
Chinorány, Deák, Diskay, Domo-
kos, sz. györgyi Horváth, Szala-
béri Horváth, Hertelendy, Inkey,
Kerkápolyi, Koppányi, Molnár,
Óhidy, Oszterhueber, Salamon, Si-
mon, Sümeghy, Szecsõdy,
Szegedy, Skublics, Spissich, Sza-
bó, Tuboly, Zakál, Zoby stb.

Zala vármegye nagysága mint-
egy „100 négyszegû m. föld,
hosszasága 20, szélessége 6 – 8 –
10 mértföld” volt, azaz nagyjából
kétszer akkora volt, mint a mai Za-
la megye.

Az idézetek Bucsánszky Alajos
Hármas Kis – Tükör (megjelent
Bucsánszky Alajos nyomtatásában
és kiadásában Pesten, 1868-ban)
címû mûvébõl valók.

Papp Attila

ZZaallaa vváárrmmeeggyyee,, 11886677
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Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata értékesítésre illetve ha-
szonbérbe adásra kínálja az alábbi Cserfõ hegyen levõ zártkerti ingatlanait:

Hrsz. Megjelölés Nagyság Hányad
10370 gyep és egyéb építmény 73 1/1
10490/1 szántó, gyümölcsös és út 2974 1/1
10533 gyep 1079 1/1
10539 kert, szõlõ, erdõ 1770 1/1
10551 gyümölcsös 604 1/1
10552 gyümölcsös 170 1/1
10596 gyep 182 1/1
10621/2 gyep 50 1/1
10624/1 gyep 3198 1/1
10625 gyep 24 1/1
10636/3 gyep 4393 1/1
10637/2 gyep 3199 1/1
10645/2 gyep 4606 1/1
10664 szántó 2575 1/1
10795 szõlõ, gazdasági épület 8014 7/10
10799/2 gyümölcsös, erdõ 5017 1/1
10800 gyep 3314 1/1
10801/1 szõlõ, gyümölcsös 1654 1/1
10803 gyep, erdõ 6121 1/1
10806/1 szántó, erdõ 7025 1/1
10806/3 szántó 2988 1/1

Érdeklõdni a Polgármesteri Hivatal Vagyongazdálkodási Irodáján (Nagyka-
nizsa, Erzsébet tér 7. II. emelet, 6. ajtó és a 93/500-724 telefonszámon lehet.

EEllaaddóó ééss bbéérrbbeeaaddóó CCsseerrffõõii iinnggaattllaannookk

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata értékesítésre illetve
haszonbérbe adásra kínálja az alábbi Mórichelyi hegyen levõ zártkerti in-
gatlanait:

Hrsz. Megjelölés Nagyság Hányad
30818 szántó, gyep 4242 1/1
30825 szõlõ, gyep 4400 2/8
30831 gyep 1114 1/1
30839 gyep 1577 1/1
30849 gyep 4091 1/1
30853 gyep 3330 1/1
30922 szõlõ 858 1/1
30927 kert 631 1/1
30947 gyümölcsös, rét, kert 2697 1/1
31021 szõlõ, szántó, gyep 7616 1/2
31072 gyep 828 1/1
31074 gyep 1008 1/1
31077 gyep 389 1/1
31082 gyep 523 1/1
31083 gyep 1306 1/1

Érdeklõdni a Polgármesteri Hivatal Vagyongazdálkodási Irodáján (Nagyka-
nizsa, Erzsébet tér 7. II. emelet, 6. ajtó és a 93/500-724 telefonszámon lehet.

EEllaaddóó ééss bbéérrbbeeaaddóó MMóórriicchheellyyii iinnggaattllaannookk

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata értékesítésre illetve
haszonbérbe adásra kínálja az alábbi Kis- és Nagybagolai hegyen levõ
zártkerti ingatlanait:

Hrsz. Megjelölés Nagyság Hányad
20800/3 szõlõ, gyümölcsös, szántó 5840 3392/5840
20884 gyep 1905 1/1
21712 szántó 5394 1/1
21781/1 szántó, erdõ, út 5986 1/1
21785 erdõ és út 24353 1/1

Érdeklõdni a Polgármesteri Hivatal Vagyongazdálkodási Irodáján (Nagyka-
nizsa, Erzsébet tér 7. II. emelet, 6. ajtó és a 93/500-724 telefonszámon lehet.

EEllaaddóó ééss bbéérrbbeeaaddóó iinnggaattllaannookk aa
KKiiss- ééss NNaaggyybbaaggoollaaii hheeggyyeenn

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata értékesítésre illetve
haszonbérbe adásra kínálja az alábbi Förhénci hegyen levõ zártkerti in-
gatlanait:

Hrsz: Megjelölés Nagyság Hányad
11840 szõlõ, szántó 5471 1/1
11885/14 szántó, erdõ 3069 1/1
11890/2 szántó, erdõ 3711 1/1
11909 szõlõ, gyep 2416 1/1
11941 szõlõ, gazdasági épület 6968 1/1
11943 gyep, gazdasági épület 3168 1/1
12065/2 kert, gyümölcsös, gyep 4515 1/1
12071 gyep 55 1/1
12072 gyep 61 1/1
12101 gyep 29 1/1
12103 gyep 125 1/1
12104 gyep 67 1/1
12105 gyep 53 1/1
12163 gyümölcsös   93 1/1
12228/2 gyümölcsös   76 1/1
Érdeklõdni a Polgármesteri Hivatal Vagyongazdálkodási Irodáján (Nagyka-

nizsa, Erzsébet tér 7. II. emelet, 6. ajtó és a 93/500-724 telefonszámon lehet.

EEllaaddóó ééss bbéérrbbeeaaddóó FFöörrhhéénnccii iinnggaattllaannookk

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata értékesítésre  illetve
haszonbérbe adásra kínálja az alábbi Szentgyörgyvári hegyen levõ zárt-
kerti ingatlanait:

Hrsz. Megjelölés Nagyság Hányad
31915 gyep 2981 1/1
31918 gyep 160 1/1
31922 kert 320 1/1
31924 gyep 379 1/1
31928 gyep 1875 1/1
31933 gyep 2225 1/1
31935 gyep 257 1/1
31945/1 gyep 264 1/1
32727 szántó 2247 1/1
32746 kert 384 1/1
Érdeklõdni a Polgármesteri Hivatal Vagyongazdálkodási Irodáján (Nagykanizsa,

Erzsébet tér 7. II. emelet, 6. ajtó és a 93/500-724 telefonszámon lehet.

EEllaaddóó ééss bbéérrbbeeaaddóó iinnggaattllaannookk
aa SSzzeennttggyyöörrggyyvváárrii hheeggyyeenn

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata "Testvérvárosi Pályá-
zat 2011" címmel pályázatot ír ki a testvérvárosaihoz fûzõdõ kapcsolatok
fejlesztése, a lakosság és civil szervezetek, valamint intézmények ez irányú
mûködésének támogatása, a szervezetek biztonságos tervezésének elõsegí-
tése céljából. 

A pályázók köre: civil szervezetek, intézmények, öntevékeny csopor-
tok. 

A tervezett projektnek Nagykanizsa testvérvárosai és baráti városai – Akko,
Bihács, Csáktornya, Gleisdorf, Kazanlak, Kovászna, Magyarkanizsa, Ptuj,
Puchheim, Salo, Shijiazhuang, Togliatti – valamelyikében mûködõ partnerszer-
vezet aktív együttmûködésével 2011. július 1. és 2012. június 30. között kell
megvalósulnia. A pályázó saját forrásainak legfeljebb 50 %-os kiegészítése cél-
jából lehet pályázni költségvetéssel alátámasztott, részletesen kidolgozott pro-
jektre. 

A pályázatok támogatásáról a polgármester legkésõbb 2011. júni-
us 30-ig dönt. Az elnyert támogatást - legfeljebb 100 ezer Ft-ot -
részletes elszámolással, a pályázó nevére kiállított számlákkal iga-
zolt kiadásokra, legfeljebb az önrész mértékéig, utólagos finanszíro-
zással biztosítja az alap. Egy pályázó több célra is nyújthat be pályá-
zatot. 

A pályázat részletes feltételeit tartalmazó felhívás és pályázati adat-
lap letölthetõ a www.nagykanizsa.hu honlapról, vagy nyomtatott for-
mában, munkaidõben személyesen is átvehetõ a Polgármesteri Hivatal
portáján.

A pályázatok beérkezésének határideje 2011. május 10.

TTeessttvvéérrvváárroossii ppáállyyáázzaatt 22001111..
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Hosszú idõ után ismét váro-
sunkban ad koncertet május
12-én, este hét órakor Rákász
Gergely koncertorgonista. A
Református templomban tar-
tott elõadás egészen rendhagyó-
nak ígérkezik, hiszen a vélt ko-
molyzenei szigoron túllépve
egyedi látványvilággal és a ze-
neszerzõk életét is bemutatva
fogadja hallgatóságát. Az elõ-
adó célja pontosan az, hogy a
koncertet követõen a közönség
ne csak úgy tekintsen a klasz-
szikus zenére, mint az iskola
énekóráinak kötelezõ tan-
anyagára, hanem mint lelket
felemelõ muzsikát fogadják a
nagy zeneszerzõk mûveit. Töb-
bek között az Egy Koncert
Kékben – Látványkoncertrõl és
a mûvészet szeretetérõl is be-
szélgettünk az Egyesült Álla-
mokban is sikerrel szereplõ Rá-
kász Gergellyel. 

– Már nem elõször koncerte-
zik városunkban. Hányadszor
játszik a kanizsai közönségnek?

– Ez már a sokadik alkalom,
hiszen szívesen jövök Kanizsára,
tulajdonképpen az összes olyan
turnénak, amely koncepcióval
bír, például a Romantika Light, a
Barokk Light, vagy a Verdissi-
mo, volt nagykanizsai állomása.
Ha jól számolom, ez lesz a nyol-
cadik országos turné, és eddig
minden alkalommal felléptem
Kanizsán. 

– Milyen mûsort láthat majd a
közönség a mostani alkalom-
mal? Mi lesz a különlegessége
ennek a koncertnek?

– Az elõadás újszerûségét az
adja, hogy egymáshoz kapcsoló-
dó látványelemek fogják kísérni
a zenei elõadást. A keretet
Strauss Kék Duna keringõje és
Gershwin Kék Rapszódiája ad-
ják. Tulajdonképpen egy új mû-
faj, úgynevezett látványkoncert
született, melynek során arra az
impulzus-szintre igyekszem
emelni a klasszikus zenét, ame-
lyen a huszonegyedik század pö-
rög. Ugyanis tapasztalatom sze-
rint a ma embere nem szívesen ül
be egy klasszikus zenei koncert-
re, inkább megnézi, hogy milyen
mûsor megy a tévében. Ha úgy
adok elõ egy hangversenyt, mint

ahogy azt tették száz, kétszáz,
vagy akár harminc évvel ezelõtt
– amikor is teljesen más tempó-
ban éltek az emberek – akkor
igen hamar unatkozni fog a mai
közönség. Mindig nagyon szeret-
tem mesélni a hangversenyeken,
például zenetörténetrõl, a zene-
szerzõ életének egy-egy érdeke-
sebb részletérõl, mi történt vele
akkor, amikor a darabot megírta,
miért izgalmas a mû, illetve az
egyéniség, aki megalkotta, vagy
ki volt a mû születésének idejé-
ben a király és milyen történelmi
viszonyok között uralkodott.
Mindezt azért tartom fontosnak,
mert így az embereknek nem ér-
zik magukat kirekesztve az elõ-
adásból. Az orgonakoncert során
mindehhez hozzáadtunk egy
plusz látványvilágot, így színé-
szi- és táncjátékkal, valamint fes-
tõmûvész-barátom, Papp Norbert
grafikáival egészül ki a zene. A
képzõmûvészeti elemek sem ha-
gyományosak, felvettük videóra
a mûvészt, miközben rajzolt, va-
gyis a grafika a nézõ elõtt fog
megelevenedni. Ezeknek az ele-
meknek a segítségével nagyobb
perspektívát tárunk a befogadó
elé, amely által egyfajta aha-él-
ményt fog átélni, és ráeszmél,
hogy a klasszikus zenétõl nem
kell félnie, csupán ismerni kell
egy picit a hátteret. Persze van,
amikor ez nem eléggé izgalmas –
mert ilyen is van – játszom pél-
dául Grieg Peer Gyntjét, aminek
komponálása közben a zeneszer-
zõ a tüdõbaját kúrálta egy tenger
melletti városkában, amirõl elég
unalmas lenne filmet készíteni.

Ezzel szemben, ha megmutatjuk
a szélhámos Peer Gynt kalandja-
it - például hogyan menekül el a
hegyi királyok barlangjából, és
ehhez hasonló galibákat – akkor
máris egy élvezhetõ darabot lát-
hat a közönség. Ha magáról a da-
rabról mesélünk, akkor ez azért
is izgalmas lehet, mert aki nem
szocializálódott a klasszikus mu-
zsikához, az érdekes történet ál-
tal mégis sokkal inkább magáé-
nak érezheti azt. Ezt az elõadás-
módot a gyerekek is gyorsan
megszeretik. Ehhez kapcsolódik
az a gondolatom, hogy a ma fia-
taljainak életébe belecsempész-
szük a klasszikus zenét, bár tu-

dom, hogy ez nehéz feladat. Nem
gondolom, hogy akik Lady Gagát
hallgatnak, azok a hangversenyt
követõen majd egy Händel le-
mezt fognak berakni a lemezját-
szóba, de a gyerekek életében is
eljön az idõ, amikor vissza fog-
nak emlékezni a klasszikus zenei
élményeikre. Ha a fiatal felnõtt
egyetlen hangversenyen sem volt
élete során, akkor persze nem
várható, hogy felmerüljön benne
az igény a klasszikus zenére. Már
csak ezért is bíztatom a szülõket,
hogy bátran hozzák el a gyereke-
ket a hangversenyre, mert bizto-
san le fogja õket kötni a mûsor.
Egyébként iskolai programokban
is részt veszek, ilyenkor gyerek-
nyelven, rövidített változatban
adjuk le az elõadást. 

– Milyen darabok lesznek még
a mostani, kanizsai koncerten?

– A már említett két keretdarab
mellett Edward Elgar Parádé és
Pompája – ami Angliának tulaj-
donképpen a második himnusza,
rendkívül népszerû katonainduló
–, valamint Ravel Bolerója is
hallható lesz a koncerten. A dara-
bok különlegessége, hogy egyi-
ket sem orgonára írták, és a hang-
szer tulajdonképpen egy nagy ze-
nekarként szólal meg. Ezt a meg-
közelítést az Egyesült Államok-
béli éveimnek köszönhetem, az
ottani élet és felfogás miatt inno-
vatívabban tudom megközelíteni
a hangszert, mint egy ortodox
hangszerjátékos. 

– Említette, hogy nehezebb
megfogni a fiatalságot a komoly-
zenével. Ön szerint ez miért ala-
kult így?

– Nem csak az érdeklõdés hiá-
nyával van a baj, hanem maga az
oktatási rendszer sem kielégítõ.
Tudniillik rengeteg információt
kell megtanulnia a gyerekeknek
az iskolában, ami önmagában
nem fejleszti a gondolkodásukat
és a kreativitásukat, hiszen ma
már az „okos telefon” segítségé-
vel egy-két perc alatt bárminek
utánanézhetnek. Sajnos egyre in-
kább kiszorulnak a készségfej-
lesztõ tantárgyak az oktatásból,
és a kevés óraszám miatt pusztán
a rövid információk bemagolásá-
ra jut idõ az igazán lényeges dol-
gok helyett. Pedig a mûvészet
pont nem az a terület, ahol a né-
zõnek-hallgatónak meg kellene
feszülnie az alkotás megértése
miatt, vagy feltétlenül ünneplõbe
öltöznie, sokkal inkább az a cél,
hogy a mû felemelje a lelkét. Úgy
gondolom, hogy a mûvészet szol-
gál, épít, Istennel köt össze, és ez
nem megy adatokon keresztül.
Nincs egyszerû helyzetben a ma
énektanára, de egy ilyen koncer-
ten például sokat kaphatnak a fia-
talok. 

– Tizenöt éves korában volt el-
sõ koncertje. Hogyan szervezõ-
dött ez az elõadás?

– Az akkori barátnõmmel vol-
tunk egy orgonakoncerten, miu-
tán megkérdezte, hogy nekem
mikor lesz elõadásom. Egy ko-
moly férfi erre persze nem vála-
szolhatja, hogy erre még nem ké-
szültem fel, és szerintem minden
tizenöt éves annak érzi magát…
Így azt válaszoltam, hogy pár hó-
napon belül megtartom a koncer-
tet. A barátnõm azonban nem
hagyta annyiban a dolgot. Idõn-
ként rákérdezett, hogy tudom-e
már az idõpontot, készülök-e
már, mert akkor elhívná a barát-
nõit is. Egyre szorult a hurok kö-
rülöttem, láttam, hogy itt nincs
mese, ezt a koncertet meg kell
tartani. Így besétáltam a paphoz,
akinél gyakoroltam, és elmond-
tam neki, hogy lenne egy délután,
amikor nem csak úgy gyakorol-
gatnék, hanem eljönne pár ember
is. Elkezdtünk meghívókat gyár-
tani, és a végén teljesen megtelt a
templom. Én, aki tíz-tizenöt em-
berre számítottam, a nagy tömeg
láttán véres verejtékben úsztam
és elég sokat hibáztam, de mivel
nem az volt a tét, hogy a közön-
ség kifütyül vagy sem, akármeny-
nyit bakizhattam, megtapsolták.
Ez olyan pozitív élmény volt,
hogy a koncert közepére elfogy-
tak az izgalom szülte bakik, telje-

KKllaasssszziikkuuss zzeennee XXXXII.. sszzáázzaaddii rriittmmuussbbaann
SSttrraauussss kkeerriinnggõõjjééttõõll GGeerrsshhwwiinn rraappsszzóóddiiáájjááiigg
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sen elmúlt a lámpalázam és azóta
se tért vissza. 

– Amíg a zenész belemerül a
játékba, a külvilág megszûnik
számára?

– Én együtt vagyok a közönség-
gel, már csak azért is, mert elõttük
ülök. A mûsor ráadásul interaktív,
tehát néha megszakítom a játékot,
mesélek, közelebb hozom az elõ-
adást a hallgatósághoz, így nem
zárhatom ki õket. A koncert sike-
ressége egyébként szerintem attól
függ, hogy mennyire felkészült az
elõadó. A zenész csak eszköz a Jó-
isten kezében. 

– Külföldön is szokott szere-
pelni?

– Tavaly játszottam Lengyelor-
szágban, itt teszteltem elõször a
látványkoncertet, és annyira tet-
szett az ottani közönségnek, hogy
Kínában is fel fogok lépni ezzel
az elõadással, bár ezzel kapcso-
latban még nem tudok részlete-
ket. Nem panaszkodhatom a kül-
földi útjaimra, de 2005 óta – ami-
óta hazatértem az Egyesült Álla-
mokból – nálam az elsõ helyen
Magyarország áll. Igaz, hogy ta-
nultam és dolgoztam az USA-
ban, de idõvel úgy döntöttem,
hogy hazajövök és itthon szeret-
nék dolgozni. Odaát számot ve-
tettem az életemmel, elgondol-
kodtam azon, hogy mikor van na-
gyobb haszna a munkámnak, és
rájöttem, hogy tartozom annyival
a hazámnak, hogy a sok tapaszta-
latot és tudást itt kamatoztassam.
Követendõ értékrendnek tartom,
hogy az ember egy ideig kifelé ír-
ja az életrajzát, de egy ponton túl
írja befelé és referáljon a tükör-
nek, hogy amit a nap folyamán
véghezvitt, mennyire vág egybe
azzal, amiben hisz. Nagyon ráfér
Magyarországra, hogy az embe-
rek innovatívan közelítsenek a
kultúrához, és lássanak olyan em-
bereket, akik nem szent tehén-
ként kezelik a kultúrát, hanem
ott, ahol annak a helye van. Hi-
szen azért van a mûvészet, hogy
felemeljen. Az ember a munka
után fáradtan leülhet a fotelba
egy nagy adag popcornnal a ha-
sán és nézheti a valóságshow-t.
Ez nyilván nem felemeli, inkább
még jobban lehúzza a tragédiába.
A mûvész életfeladata, hogy újra
és újra rámutasson a szépség fel-
emelõ erejére, amely lehet
könyvbe zárva, festménybe ál-
modva, vagy megszólalhat a
klasszikus zene hangjaiban. 

Ziegler Anita

Februárban egyesült a Nagy-
kanizsai Ifjúsági Fúvószenekar
és a Nagykanizsai Olajbányász
Fúvószenekar zenész-gárdája,
így a május hetedikei koncerten
már egy kibõvült együttes lép a
vájt fülû közönség elé. Hogy mi-
ért volt szükség a fuzionálásra,
arról Tatár Csaba karnagy szá-
molt be lapunknak.

– Mind az ifjúsági, mind pedig
az Olajbányász Fúvószenekar
nagy múltra visszatekintõ együt-
tesekként mûködtek. Mi volt az
oka az egyesülésüknek?

– Ennek több oka is volt, elsõ-
sorban az, hogy az Olajbányász
Fúvószenekarban, utánpótlás hiá-
nyában viszonylag kevés ember
zenélt, alaptagsága megközelítõleg
tizenöt fõ volt, emiatt sokszor kel-
lett kisegítõket hívniuk. Így a vá-
ros által nyújtott támogatás a hang-
szerek vásárlásán kívül nagyrészt
a kisegítõ zenészek kifizetésére
ment el.  Míg az Olajbányásznak
nem volt elég utánpótlása, addig
mi anyagi gondokkal küzdöttünk,
ezért született meg a döntés az
egyesülésrõl. Nagy öröm, hogy a
hangszerükön régóta játszó idõ-
sebb fúvósok és a fiatalok is egy-
aránt megtarthatják értékes hobbi-
jukat Az ifjúsági zenekar még
1994-ben alakult, akkor mintegy
húsz fõvel mûködtünk, ez mára
megközelítõleg hatvan fõre duz-
zadt. A múlt nyáron ért  karrierje
csúcsára a csapat, amikor harma-
dik lett az Országos Fúvószeneka-
ri Versenyen, és további szép ered-
ményeket értünk el, a Pécsett meg-
rendezett nemzetközi nagydíjon is,
ahol egy arany és két bronz minõ-
sítést szereztünk. Ez kemény meg-
mérettetés volt, másfél héten ke-
resztül, napi hat órát gyakoroltunk,
úgyhogy elég nagy munkánk volt
benne. 

– Kik alkották-alkotják az if-
júsági zenekart?

– A zeneiskola növendékeibõl
alakult meg a fúvószenekar 1994-
ben. Késõbb, 1998 környékén jött
össze egy elég jó kis csapat, akkor
már külföldi szereplésünk is volt.
Sok olyan közös programot szer-
veztünk, például nyári táborozáso-
kat, amelyek összetartották a zene-
kart. Idõközben változásokon
mentünk keresztül, egyre inkább
felnõtt zenekarrá váltunk. Most
például általános iskolások nem

találhatóak tagjaink között, inkább
tizenöt és huszonkét év közöttiek,
többnyire fõiskolások alkotják a
csapatot. Az Olajbányász zenekar-
ból az egyesítést követõen zömé-
ben olyan hangszeren játszó tagok
jöttek hozzánk, akikre szükség
volt, így jelenleg teljes a zenekar.
Egyedül a vadászkürt szólam hiá-
nyos, kizárólag erre a helyre kel-
lett kisegítõ. Ritkának mondható
hangszerek részvétele miatt –
oboa, fagott – kialakult egy olyan
összeállítás, amit koncertfúvós ze-
nekarnak hívnak. A koncertfúvós
zenekar egyébként manapság
meglehetõsen népszerû mûfaj,
mert a könnyûzenétõl a komolyze-
néig vagy a big band-ig, mindenfé-
le hangzás megszólaltatható. Ne-
héz összehozni egy ilyen együt-
test, de szerencsére nekünk sike-
rült. Végre elmondhatjuk, hogy
van Kanizsán egy olyan, hatvan
fõs fúvószenekar, amely helyi em-
berekbõl áll össze, szólal meg és
így nem kell más tollával ékesked-
nünk. 

– Hol próbál most a Nagyka-
nizsai Fúvószenekar?

– Ez a téma még mindig megle-
hetõsen problémás és megoldatlan.
Az ifjúsági zenekar eddig a zeneis-
kola próbateremmé átalakított pin-
céjében gyakorolt, de egy ilyen
nyirkos és zárt helyiségben hosszú
távon nem lehet próbálni. A kották
bepenészednek, a hangszerek
tönkremennek és a hangzás sem az
igazi. Az Olajbányász zenekar a
HSMK Kamaratermében próbált,
és az egyesülést követõen az volt a
terv, hogy ott folytatjuk tevékeny-
ségünket, de aztán az épület hang-
szigetelési problémái miatt gyak-
ran zavartunk péntek este. Jelenleg
kényszerbõl visszaköltöztünk a ze-
neiskolába, de ez hosszútávon nem
oldja meg a problémánkat. Már
kaptunk ígértet a várostól a próba-
teremre, de hogy ez mikor fog va-
lóra válni, azt egyelõre nem tud-
juk. 

– Mibõl tartják fenn magu-
kat?

– Az Olajbányász zenekar már
eddig is a várostól kapott támoga-
tást. Ez az összeg az egyesítést kö-
vetõen is megmarad – a létszám
miatt állítólag némileg ki is egé-
szül. Ha ehhez hozzájönnek a re-
mélhetõ saját bevételeink, akkor
mûködõképes maradhat a társaság.
Az év során, legnagyobb bevéte-

lünk a szokásos Mikulás koncert-
bõl származik, hiszen ez a fellépés
régóta nagyon sikeres. 

– Sikerült összehangolódniuk
a zenekari tagoknak?

– A csapat munkája ugyanolyan
rendszer szerint folytatódik to-
vább, mint eddig. Az év eleji idõ-
szak a volt olajbányász zenekaro-
sok számára változást jelent, hi-
szen ez eddig pihenõ idõszakuk
volt, de most már megkezdõdött a
komoly munka, és ehhez muszáj
gyakorolni. Az õ idõbeosztásuk-
ban azért nagyobb mértékben be-
leszól a család és a munka, de ter-
mészetesen ugyanazok az elvárá-
sok vonatkoznak rájuk is, mint az
ifjúsági zenekar tagjaira, akik a ta-
nulás melletti szabadidejüket ál-
dozzák a célért. Pénteken hattól ki-
lencig próbálunk, ez egyelõre min-
den tagunknak megfelel. 

– Mikor lesz az egyesült fúvós-
zenekar elsõ koncertje és mit le-
het tudni a mûsorról?

– Az elsõ fellépésünk május
hetedikén, este hét órakor lesz a
HSMK-ban. A mûsor nagy része
a már említett nyári versenymû-
sorból áll össze, ugyanis azokat
máshol nem játszottuk, – pláne
nem együtt. Ezek nem könnyû
darabok, fõleg ha azt vesszük,
hogy jelenleg heti egy alkalom-
mal, pénteken tudunk próbálni. A
koncert három részre tagolódik,
az elsõ részben a zenekari tagok-
ból alakult rézfúvós ötös kezd.
Utána a zeneiskola fúvószeneka-
ra fog fellépni, elõadásukban lesz
három szám, és ezt követi a nagy-
zenekar mûsora, amit igyekez-
tünk minél sokszínûbben összeál-
lítani. Egy ír darabbal kezdünk,
ezután Lehár Víg özvegyének át-
iratát fogjuk prezentálni, majd a
King Kong filmzenéjét adjuk elõ.
Horváth László trombitás növen-
dékem szólóját egy klasszikus in-
duló váltja, majd egy sokunk által
kedvelt populárisabb mû követ-
kezik. Ezek többségében nyolc-
tíz perces zenekari mûvek, a záró
szám pedig megint egy könnyed
filmzene lesz, ami már egy big
band-es hangzású elõadás. Re-
méljük sikerül minden oldalról
megmutatni a fúvós zene és
hangzás szépségét, ezáltal na-
gyobbítani Nagykanizsa zene-
kedvelõ közönségét!

Z.A

ÖÖsssszzeehhaannggoollóóddttaakk aa ffúúvvóóssookk
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Május 7. 19 óra
A NAGYKANIZSAI FÚVÓSZENE-
KAR BEMUTATKOZÓ KONCERTJE
Belépõdíj: 800 Ft. A jegyek megvásárol-
hatók a HSMK információs szolgálatá-
nál és a Farkas Ferenc Zene-és Arany-
metszés Mûvészeti Iskolában

Május 10. 19 óra
Bródy bérlet - Tommy Steele - Arthur
Freed - Betty Comden - Adolph Green
- Nacio Herb Brown: ÉNEK AZ ESÕ-
BEN - musical a MGM filmje alapján
(eredeti koreográfia Gene Kelly és Stan-
ley Donen). Szövegkönyv: Betty Somden
és Adolph Green. Dalok: Nacio Herb
Brown és Arthur Freed. Az eredeti pro-
dukciót Maurice Rosenfield, Lois F.
Rosenfield és a Cindy Pritzker, Inc. hoz-
ták létre. Zenekiadó: EMI Ribbins Cata-
log Inc. Fordította: Bárány Ferenc. Az
Ének az esõben elõadását a Music
Theatre International-lel kötött különle-
ges megállapodás teszi lehetõvé. (MTI),
421 West 54th Street, New York, New
York 10019 - tel.: (1) 212 541 4684,
www.mtishows.com. A színdarab Ma-
gyarországon a THEATRUM MUNDI
Színházi és Irodalmi Ügynökség közvetí-
tésével kerül színre. Elõadó: a Pannon
Várszínház. Belépõdíj: 2 500 Ft

Május 11. 20 óra - Jézus Szíve Plébá-
niatemplom. ZORÁN KONCERT
Belépõdíj: 4 000 Ft. Jegyek kaphatók a HSMK
információs szolgálatánál, a Tourinform Irodá-
ban, és az INTERTICKET hálózat (www.jegy.hu)

Május 13. 18 óra 
TESTVÉRVÁROSI MÛVÉSZTELEP
KIÁLLÍTÁSA
Megnyitja: Dr. Herbert Kranzein - Pucheim vá-
ros polgármestere. Megtekinthetõ: június 10-ig

Május 15. 19 óra
Fenyõ - Tasnádi: MADE IN
HUNGARIA - musical
A Roxinház (Kaposvár) elõadása
Belépõdíj: I. hely 2000 Ft, II. hely 1500
Ft, pótszék 1000 Ft

Május 10. 12 óra
RENDHAGYÓ FRANCIA ÓRA A
MEDGYASZAY HÁZBAN
Vendég elõadó: Jean-Louis Vemars
francia  újságíró. A Belépés díjtalan

VARÁZSLATOS INDIA - Sass Brun-
ner Erzsébet és Brunner Erzsébet kiállí-
tása. Megtekinthetõ: június 11-ig
TAVASZI SZIMFÓNIA - Z. Soós Ist-
ván kiállítása. Megtekinthetõ: szeptem-
ber 10-ig 

INVOCATIO - Színházi plakátkiállítás
RITMUSOK, FORMÁK, GONDOLA-
TOK - Z. Soós István algráfiai alkotásai.

Május 13. "GYEREK MÉG AZ IDÕ"

Magyar Plakát Ház
Mesevilág - Faltisz Alexandra grafikus-
mûvész kiállítása
Képzõmûvészetek Háza
9 óra Tûzmadár Táncszínház
11 óra Koncert gyermekeknek
Közremûködnek a Liszt Ferenc Zene-
mûvészeti Egyetem hallgatói
14 óra Mindigfutó Benvenuto 
A Vabababa Társulat mesejátéka Gianni
Rodari meséje nyomán

Nagykanizsa megyei jogú város polgármestere „Civil Pályázat - 2011”
címmel pályázatot ír ki civil szervezetek 2011. évi támogatására.

A pályázaton részt vehetnek Nagykanizsa megyei jogú város közigazgatá-
si területén mûködõ, cégbíróságon bejegyzett nagykanizsai székhelyû civil
szervezetek. A pályázaton nem indulhatnak pártok, egyházak, vallási feleke-
zetek.

A pályázat célja a nagykanizsai civil szervezetek Nagykanizsáért végzett
önkéntes, közhasznú munkájának támogatása. A pályázati célra fordítható
összeg összesen egymillió Ft. A támogatás utófinanszírozás, amely a támo-
gatási szerzõdésben megjelölt célok elérése, a pályázati feltételek betartása,
és az elszámolás elfogadása esetén kerül folyósításra. A támogatás 2011. ja-
nuár 1. és 2011. december 31. között keletkezett fizetési kötelezettségek ki-
egyenlítésére használható fel. A pályázatok beérkezésének határideje 2011.
május 10.

A pályázat részletes feltételeit tartalmazó felhívás és adatlap elektronikus
úton letölthetõ a www.nagykanizsa.hu honlapról, vagy nyomtatott formában
személyesen  átvehetõ munkaidõben a Polgármesteri Hivatal portáján az Erzsé-
bet tér 7. és Eötvös tér 16. szám alatt. 

CCiivviill PPáállyyáázzaatt 22001111..

Május 14-én immár hatodik
alkalommal rendezik meg a
nagykanizsai Város napi rendez-
vényekhez kapcsolódó Kanizsa-
Karos futóversenyt. Idén a „Fél-
maraton a zalai dombok között”
alcímet kapta a próba, hisz
21,097 km-esre bõvült a táv. 

A rajt és a befutó helyszíne
nem változott: Nagykanizsa, Er-
zsébet tér és Zalakaros, Dísz tér a
két végpont, közte pedig a lankás,
erdõvel és mezõkkel szegélyezett
gyönyörû zalai táj várja a futókat. 

A távot lehet egyéniben és
váltóban is teljesíteni, a neve-

zéssel érdemes sietni, hisz az
elõnevezés jelentõs kedvez-
ményekkel jár, iskolai váltók-
nak pedig ingyenes! A Kani-
zsai Futóklub honlapján folya-
matosan nyomon követhetõ a
nevezettek egyre bõvülõ listá-
ja.

A futók bemelegítését és rege-
nerálódását két támogató is segíti
az idén: a rajtnál és célban is lesz
lehetõség a BEMER terápia ki-
próbálására, valamint a rajtszám
leadásával minden induló díj-
mentesen élvezheti a zalakarosi
Gránit Gyógyfürdõ vendégszere-
tetét.

A hatodik Kanizsa-Karos futó-
verseny még egy igazi különle-
gességgel szolgál: elindult egy
félmaratoni kupasorozat „Fél-
maratonokat Fut6sz” néven,
melynek harmadik állomása lesz
a kanizsai verseny. S mivel a ku-
pasorozatban indulás feltétele
legalább négy verseny teljesíté-
se, még most is érdemes bene-
vezni a sorozatra, hisz van még
verseny, amelyek közül válogat-
hatnak az indulásra kedvet ka-
pók. 

Részletes versenykiírás és bõ-
vebb információk a http://kanizsa-
ifutoklub.shp.hu webcímen.

Iskolánk, a Dr. Mezõ Ferenc
Gimnázium és Közgazdasági
Szakközépiskola kirándulást
szervezett Anglia fõvárosába,
Londonba. Már az utazást követõ
elsõ napon bejártuk szinte az
egész várost. – írja beszá-

molójában Farsang Diána, az
iskola 11/C osztályos tanulója. –
Megnéztük London egyik jel-
képét a BigBen-t, sétáltunk a
gyönyörû St. James parkban és
ellátogattunk a Hintómúzeumba
is. Majd a Buckingham Palota

elõtt részt vettünk az õrségváltá-
son. Akinek ezek után még ma-
radt ereje, az felmehetett a St.
Paul Katedrális tetejébe, ahová
több száz lépcsõn vezetett az út.
Szerintem a látvány feledtette
velünk a fáradalmakat. A követ-
kezõ napokban ellátogattunk a
Hampton Court  Palotába és a ki-
rályi család nyári rezidenciájára,
a Windsor-i Kastélyba. Szeren-
csére a kedvezõ idõjárás  enged-
te, hogy 135m magasból csodál-
juk a várost a híres óriáskerék-
rõl, a London Eye-ról. Utolsó
nap lehetõségünk volt fotózkod-
ni különbözõ hírességekkel, per-
sze csak a viaszból készített ha-
sonmásukkal, a Madame Tus-
sauds Múzeumban, illetve kipró-
bálhattuk a híres piros buszok
egyikét is. Még számtalan él-
ményben volt részünk, amit úgy
gondolom soha nem fogunk elfe-
lejteni! Kísérõtanáraink Arthof-
ferné Horváth Gabriella és
Kötõné Fazekas Judit voltak.

HHeelllloo LLoonnddoonn!!

FFuussssoonn ffééllmmaarraattoonniitt aa VVáárrooss NNaappjjáánn!!

Helyszín változása!
Karádi Ferenc alpolgármester fo-

gadónapot tart minden hónap
második szerdáján 8.30 órától 12 órá-
ig a Polgármesteri Hivatal Erzsébet
téri épületében. (I. emelet 11. ajtó).

Dénes Sándor a 12. számú egyéni
választókerület önkormányzati képvi-
selõje minden hónap második csütör-
tökén 17 órától fogadóórát tart a Pol-
gármesteri Hivatal Kiskanizsai Kiren-
deltségén (Nagykanizsa, Szt. Flórián
tér 30.)

Dr. Károlyi Attila önkormányzati
képviselõ fogadóórát tart minden hónap
második szerdáján 17 órától a Kõrösi
Cs. Sándor Általános Iskolában.

FFooggaaddóóóórráákk,,
ffooggaaddóónnaappookk
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Horoszkóp

Ha a nyári szabadság jár a fejében, ne
csak arra gondoljon, hogy önnek mi len-
ne a jó. Döntésébe vonja be a párját is, és
a felhõtlen nyaralás érdekében költekez-
zen kevesebbet.

Ne törõdjön folyton a mások véleményé-
vel. Hagyatkozzon inkább a saját elkép-
zeléseire, hiszen bármikor megvalósít-
hatja álmait. Igaz, számos akadállyal kell
leszámolnia, de végül gyõzni fog.

Ritkán mosolyog szívbõl mostanában, és
társaságban is eléggé visszafogja az érzel-
meit. Változtasson ezen a szokásán, és
örüljön annak, hogy van, aki oltalmazza és
segíti. Tartózkodjon többet a szabadban.

Hatalmas munkabírással rendelkezik,
büszke lehet a teljesítményére. Lehetõleg
vitatkozás nélkül kerülje el a konfliktus-
helyzeteket. Ha lecsillapodnak a kedélyek,
úgyis kiderül, ha mégis önnek volt igaza.

Akár vezetõi pozícióba is kerülhet a telje-
sítményével. Szellemi képességei az átlag
fölött vannak, és figyelembe veszi mások
véleményét is. Lehetõleg tanuljon a hibái-
ból, így könnyen elérheti a célját.

Továbbra is nagy rajongója a mûvészetek-
nek, ez meg is látszik az otthonán. Legfon-
tosabb ön számára a családja, szinte min-
den kívánságukat teljesíti. Egyedül a szi-
gorúságán kellene enyhítenie. 

Mostanában szinte mindent kétségbe von és
megkérdõjelez. Éppen ezért számolnia kell
azzal, hogy állandó konfliktushelyzetbe kerül
az ismerõseivel. Párkapcsolatára fordítson
több idõt, és élvezze az élet apró örömeit is.

Érzékeny és szenvedélyes napokra számít-
hat. Szinte az arcára van írva a boldogság,
ragaszkodik a párjához, így a szereteté lesz
a központi szerep.  Anyagiak terén azonban
nem jeleznek gyarapodást a csillagok. 

Aluxus megszállottja lesz a következõ napok-
ban. Sokat ad a külsejére, az öltözködésére,
mellyel mindjárt fel is hívja a környezetében
élõk figyelmét. A tökéletes szerelemre vágya-
kozik, s ebben segítik majd a csillagok.

Legszívesebben teljesen átalakítaná az életét.
Nagy erõvel bele is fog a megvalósításba, ám
lelkesedése hamar elmúlik. Tanuljon a hibái-
ból, és fejezze be, amit elkezdett. Pihenés-
ként tartózkodjon többet a szabad levegõn.

Képes akár a teljes megújulásra is. Ambi-
ciózus, jó vitapartner lesz a munkahe-
lyén. A megsértõdés helyett engedelmes-
kedik a fõnökének, s ennek meg is lesz
anyagilag az eredménye.

Bár találékony természetû, mégsem tudja
megvalósítani a terveit. Ha fontos témában
kérik ki a véleményét, megmondja az igazat,
mert nem képes a mellébeszélésre. Ezért
tisztelik, s ha kell, segítik is a barátai.

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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IINNGGAATTLLAANN
Nk-án belvárosközeli, kétgene-

rációs családi ház + plusz udvari
lakás szép telekkel eladó. Irányár:
15 millió Ft. Érd.: 0630/282-0867
(7365K)

Újförhéncen birtok téglaépület-
tel, felszereléssel eladó. Villany
van. Érd.: 0630/282-0867 (7366K)

Tud ennél jobbat? Részletek:
http://koltozz.be/nagykanizsa/cs
a n y i - l a s z l o - u t c a - 1 2 - h 11 6 9
(7380K)

Vonyarcvashegyen nyaraló el-
adó vagy kiadó! Érdeklõdni:
06/30-971-5120 (7382K)

Miklósfán a Szentendrei úton
800 négyszögöl közmûvesített tel-
ken 58 m2-es bontásra ítélt ház el-
adó. Irányár: 5,2 millió Ft. Érd.:
0630/621-4117 (7383K)

Garay utcában I. emeleti, felújí-
tott, egyedi fûtéses, két szobás, er-
kélyes lakás eladó. Alacsony kö-
zös költség. Érd.: 0630/238-7469
(18 óra után) (7384K)

Masszázs a nagykanizsai Uszo-
dában! (A szolgáltatás belépõjegy
nélkül is igénybe vehetõ.) Szolgál-
tatások: alakformáló-, talp-, egyéb
masszázs, fényterápia, méregtele-
nítés, stb. Hívásra házhoz is me-
gyek. Érdeklõdni és bejelentkezni:
a +3630/481-2323 telefonszámon
lehet. (6273K)

Matematikai és közgazdasági
tárgyakból különóra és vizsgára
felkészítés felsõfokon Nagykani-
zsán. Reál felsõoktatásban tovább-
tanuló érettségizõknek egyetemi
szintre hozó felkészítés matekból,
májustól. Tel.: 0630/668-6307
(7385K) 

Fûnyírást, kaszálást vállalok.
Tel.: 0620/510-2723 (7386K)

Készpénzért vásárolok
könyvet, festményt, porcelánt,
régi népi parasztbútorokat,
használati tárgyakat és teljes
hagyatékot. Érd.: 0620/555-
3014 (7362K)

Bõr sarok ülõgarnitúra fotellal,
konyak színben eladó. Irányár:
195.000 Ft. Tel.: 0630/499-1195
(7374K)

Eladó nagyteljesítményû,
hordozható, vadonatúj háztartá-
si gõztisztító (MODELL: SC-
238 HO). Ugyanitt alig hordott,
42-es méretû bõr, fiú bakancs.
Érd.: 0693/315-559 (este)
(7387K)

Hirdessen a Kanizsa Lokálpatrióta Hetilapban
Lakosság i  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.)

A Vas Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központ Nagykani-
zsai Kirendeltség és Szolgáltató Központja az alábbi szakmákban,
illetve munkakörökben kínál elhelyezkedési lehetõséget: 

pénzügyi tanácsadó
(vállalkozói jogviszony) felsõfokú jutalékos bérezés
mûszaki vezetõ középfokú megegyezés szerint
virágbolti eladó szakirányú megegyezés szerint
lakatos (Szlovénia) szakirányú megegyezés szerint
légtechnikai szerelõ szakirányú 200.000 Ft
építész felsõfokú megegyezés szerint
autószerelõ szakirányú 190.000 Ft
munkavédelmi szakember felsõfokú megegyezés szerint
ápoló szakirányú megegyezés szerint
kárpitos szakirányú 100.000 Ft
szerkezetlakatos szakirányú 125.000 Ft
cukrász-pultos szakirányú 110.000 Ft
nehézgépkezelõ szakirányú 150.000 Ft
számviteli munkatárs szakirányú megegyezés szerint

Bõvebb felvilágosítás a munkahelyi ajánlatokról: Vas Megyei Kor-
mányhivatal Munkaügyi Központ Nagykanizsai Kirendeltség és Szol-
gáltató Központja, 8800 Nagykanizsa, Fõ út 24. 93/310-327/102

Ügyfélfogadási idõ: hétfõ - kedd - csütörtök: 8.00 - 12.00 és 13.00
- 15.00 óra között, péntek: 8.00 - 12.00 óra

ÁLLÁS - ÁLLÁS - ÁLLÁS

Kanizsai Vadmacskák SE –
Kecskeméti KC 61-64 (18-16,
16-17, 11-16, 16-15)

Amatõr NB I nõi kosárlabda-
mérkõzés az 5. helyért, 1. találko-
zó. Nagykanizsa, 50 nézõ. Vezette:
Németh S., Benedek. Kanizsa: Fe-
kete Cs. (11), Fuisz V. (22/3),
Olasz A., Jurkó (3), Jagarics (2).
Csere: Hegyi (15/9), Kiss V. (8),
Oros. Edzõ: Gábor Erzsébet.

Gyakorlatilag a Vadmacskák
együttese is idegenben lépett pá-
lyára, hiszen a jól megszokott
NTE-csarnok helyett a Russayban
látták vendégül a bács-kiskunia-
kat. Fuisz Viktóriáék (dobó) tel-
jesítményén érzõdött, hogy az
ellenfél konrollálta a játékot, igaz,
Gábor Erzsébet tanítványai egy jó
két perces periódussal 17-13-ra
alakították az állást. 

A második játékrész elején maradt
a Vadmacskák-lendület – egy ideig...
Hiszen az érezhetõ volt, hogy ez a
Kecskemét nem olyan rossz csapat,

nem adja olcsón a bõrét, így a félidei
egy pontos kanizsai vezetés arra en-
gedett következtetni, lesznek még
meleg percei a dél-zalaiaknak.

Bizony a harmadik tízperc sem a
vendéglátók parádéjáról szólt, mert
hét perc alatt hat pontig jutottak, bár
a vendégeknél sem a nyugodt pro-
dukció igazolása volt a 40-44-es ál-
lás. Ha a kosarak nem is gyûltek, a
csapatok ettõl függetlenül nagy ro-
hanásba kezdtek, s hogy a nagyka-
nizsaiak nem adták fel, arra már az
utolsó etap 55-53-as vezetése volt a
bizonyíték. Hangos volt már a csar-
nok, mivel az ellenlábasok szorosan
követték egymást, amibõl aztán a
Kecskeméti KC jött ki jobban.

Edzõi mérleg – Gábor Erzsé-
bet: „Bosszantó végjáték után, ele-
mi hibák elkövetésével veszítettük
el a találkozót. Meg kell tanulnunk
nyerni a végén is ilyen meccse-
ket.”

P.L.

KKeeccsskkeemmééttii eellõõnnyy
Orfû volt a helyszíne a 2011. évi

rövidtávú duatlon országos baj-
nokságnak. A verseny 8 km futás-
40 km kerékpározás-4 km futás fo-
lyamatos teljesítésébõl állt – kani-
zsaiak számára is.

A meredek emelkedõkkel tarkí-
tott kerékpáros pálya igencsak ne-
héz feladat elé állította a verseny-
zõket. A nagykanizsai TRI-CO

Triatlon Klub versenyzõi kitartó
versenyzéssel dobogós helyezése-
ket értek el. Vránics László kor-
csoportjában második, Benedek
János pedig harmadik helyezett
lett, és így az országos bajnoki do-
bogó második és harmadik fokára
állhattak fel.

P.L.

DDoobbooggóóss dduuaattlloonnoossookk

Mohácsi TE (1.) – Nagykani-
zsai Izzó SE (12.) 38-30 (18-14)

NB I B Nyugati csoport nõi ké-
zilabda-mérkõzés, 22. forduló.
Mohács, 450 nézõ. Vezette: Kiss
Z., Kuklis. Izzó SE: Hrankai -
Papp Zs. 1, Gácser 2, László R.,
Pintér K. 5, Mátyás 11/4, Gyánó 8.
Csere: Ruppert, Dabóczi A. 3.
Edzõ: Gódor Mihály.

Abajnokaspiráns otthonában lépett
pályára a szélsõ Nagy Renátát meg-

betegedés miatt nélkülözõ Izzó SE
nõi együttese szépszámú közönség
elõtt. A találkozó 20. percében még a
kanizsaiak is vezettek 11-10-re, aztán
a Mohács a várakozásoknak megfele-
lõen átvette a játék irányítását. A vé-
dekezés talán lehetett volna hatéko-
nyabb, de a lõtt találatok számát, vala-
mint a gólkülönbséget illetõen nem
született letaglózó végeredmény.

P.L.

JJoobbbb vvoolltt aa bbaajjnnookkjjeellöölltt
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Kezdõdött azzal, hogy a nagy-
kanizsai klub sakkozói a Vasas-
nak „adtak" annyi pontot, ahá-
nyadik helyen állnak a fõvárosi-
ak a tabellán...

Aquaprofit-NTSK (1.) – Vasas
SC (11.) 11:1

NB I sakk csapatbajnoki-mérkõ-
zés, elõrehozott találkozó a 11.
fordulóból. Budapest.

Eredmények (elöl a hazaiak):
Balogh-Szabó Zs. 1:0, Héra-Fehér
1:0, Márkus-Hujbert 1:0, Gonda-
Török 0:1, dr. Flumbort-Bogus-
zlavszkij 1:0, Bérczes-Bernei 1:0,
Pintér-Karácsony 1:0, Medvegy-

Káposztás 1:0, Prohászka-Horváth
J. 1:0, Faragó-Bacsó 1:0, Galyas-
Gyurkovics 1:0, Gara T.-Kis B. 1:0.

A nagy fölény az elõrehozott
szombati bajnokin már megágyaz-
ta egy esetleges pontcsúcs-döntés
lehetõségét. Amire a múlt vasár-
nap délutánján sor is került...

Honvéd-Balázs Diák (8.) –
Aquaprofit Nagykanizsai-TSK
(1.) 3,5:8,5

NB I sakk csapatbajnoki-mérkõ-
zés, 10. forduló. Budapest.

Eredmények (elöl a hazaiak):
Trang-Naiditsch 0:1, Varga Z.-
Balogh Cs. 0,5:0,5, To Nhat Minh-
Portisch 0,5:0,5, Popovics- jr. Hé-

ra I. 0,5:0,5, Thurzó-Márkus 0:1,
Petrán-Gonda 0,5:0,5, dr. Liptay-
dr. Flumbort 0:1, dr. Szabó-Bér-
czes 0,5:0,5, Rigó-Medvegy 1:0,
dr. Nagy-Prohászka 0:1, Piris-
Faragó 0:1, Gledura-Gara T. 0:1.

A kanizsai együttes ezzel a gyõ-
zelmével fejezte be a 2010/11 NB
I-es sakk csapatbajnokság Szabó
László csoportjának küzdelmeit.
Mi több, a 97,5 pontos teljesít-
ménnyel az Aquaprofit Nagykani-
zsai Tungsram Sakk Klub megsze-
rezte a zárás elõtt két héttel az
aranyérmet, történetének negyedik
bajnoki címét. Ahogy dr. Flumbort
András fogalmazott: "...ha csak
addig nem változtatják meg a ki-
írás szabályait, akkor mi vagyunk
idén is a bajnokok!"

S ha már a 97,5 pontos végösz-
szeg szóba került, ez a teljesítmény
a pontvadászat új rekordja, az eddi-
gi 97-et (melyet szintén az
Aquaprofit-NTSK állított fel 2009-
ben) adták át a múltnak. Hogy mi-
ért is biztos szûk egy héttel a vége
elõtt a nagykanizsaiak elsõsége?
Legyen elég ehhez annyi, hogy a
második ASE Paks jelenleg 79-nél
tart. Valóban nincs mirõl beszélni...

Polgár László

NNeeggyyeeddiikk aarraannyyéérreemm ppoonnttccssúúccccssaall

Nagykanizsai TE 1866-
Horváth Méh (8.) – Kaposvári
Rákóczi FC II (5.) 2-0 (0-0)

NB III Dráva csoport labdarúgó-
mérkõzés, 24. forduló. Nagykani-
zsa, 150 nézõ. Vezette: Kozári
(Ádám, Varga L.). G.: Cs. Horváth
G. (61.), Szõke (70.)

NTE 1866: Markek T. - Boros
Z., Pozsgai, Cserfõ, Szép D. -
Ujvári, Nagy T., Rácz Sz., Budai
L. (Kisharmadás, 72.) - Cs. Hor-
váth G., Szõke (Billege, 88.). Ve-
zetõedzõ: Koller Zoltán.

Amíg azon elmélkedtünk,
hogy például 1995-ben a balla-
gás alkalmával rendezték a
Nagykanizsai Olajbányász – Za-
laegerszegi TE NB I-es megyei
rangadót 10 ezer nézõvel, addig
az idei jeles alkalomkor még
azon is izgulni kellett, hogy egy-
általán lesz-e mérkõzés, hiszen a
kaposváriak mindent és minden-
kit felpakoltak a buszra – az iga-
zolásaik kivételével... A 16.30-as
mérkõzés-kezdés elõtt szûk öt-

ven perccel így inkább az volt az
öltözõfolyosón a téma, hogy az
adott pillanatokban valóban so-
kat érõ papírok a zöld-fehérek
részérõl megérkeznek-e a futár-
ral...

Ugyanakkor az bizonyos volt,
hogy a körültekintõ sorsolás vé-
gett a kaposváriaknál sem voltak
az NB I-es csapatukból visszaját-
szók a keretben, így olyan labda-
rúgók sem riogathatták a dél-zalai
védelmet, mint néhány esztendõ-
vel ezelõtt Bojan Bozovics, aki az
NTE hálóját terhelte meg koráb-
ban többször is, majd nem sokkal
késõbb már a belga elsõ osztályú
Cercle Bruges-nél jelentkezhetett
tréningre...

A meccs-történésekre  vissza-
térve, a találkozó végül hétperces
késéssel kezdõdhetett, s inkább
már attól kellett tartani, hogy a
nem is oly' távol cikázó villámok
parancsolják idõvel le a gárdákat
a pályáról. Mindenesetre abból
kiindulva, hogy a korábbi eszten-

dõkben jó néhányszor gólgazdag
összecsapásokat vívott a két le-
génység, reménykedni lehetett a
jó játékban. Hajtásban nem is
volt hiány, mi több, változatos is
volt a mérkõzés, hiszen a kapos-
váriak is alaposan megkompo-
nálták ellencsapásaikat. A na-
gyobb helyzetek azonban talán
mégis a hazaiak elõtt adódtak,
ezek közül a 36. percben rende-
zett nagy sortûzben Budai Lajosé
volt a legnagyobb helyzet, míg a
félidõ történéseit Ujvári Máté 15
méteres lövése zárta le, melyet
fogott a somogyiak kapusa, Hor-
váth László.

A második játékrészt lendülete-
sen kezdõ hazaiak részérõl a 49.
percben Nagy Tamás próbálkozott
szép lövéssel, majd 10 perccel ké-
sõbb ismét õ bombázott ígéretes
helyzetben a Rákóczi kapujára. A
60. percben aztán kapusvári kapu-
fa jelezte, a zöldek sem adták fel a
támadások lehetõségét, a vezetést
azonban az NTE szerezte meg:

egy, a tizenhatoson belülre kerülõ
labdát Cs. Horváth Gábor juttatta
a kapuba (1-0). A 70.-ben már Szõ-
ke Ádám volt a fõszereplõ, hiszen
egy jobb oldali szöglet után fejelt a
hálóba (2-0).

A két találat után felszabadulttá
vált a hazaiak játéka, igaz, ehhez
az is kellett, hogy az eredmény
kozmetikázására törekvõ vendé-
gek a hátsó alakzatukban ki is nyíl-
tak, de sikerrel nem jártak. Így vi-
szont leírhatjuk, hogy a Nagykani-
zsai Torna Egylet labdarúgói ne-
gyedik gyõzelmüket szerezték -
sorozatban...

Edzõi mérleg
Koller Zoltán: „Megérdemelt

gyõzelmet szereztünk a jó erõkbõl
álló Kaposvár ellen. A csapat min-
den játékosa nagyon jó teljesít-
ményt nyújtott, mindenki végre-
hajtotta a rábízott feladatokat, ez-
által a sikerünk teljesen megérde-
melt.”

P.L.

EEzz mmáárr ssoorroozzaatt:: iitttt aa nneeggyyeeddiikk NNTTEE-ggyyõõzzeelleemm

Hódmezõvásárhelyi VSC (4.)
– Heat-Group Kanizsa VSE I
(1.) 6-14 (2-4, 1-2, 2-5, 1-3)

OB I B férfi vízilabda-mérkõzés,
B-csoport rájátszás a 10-17. he-
lyért, 7. forduló. Hódmezõvásár-
hely. Vezette: Pásztor A., László G.

Kanizsa: Kiss Cs. - Ulman 4,
Borszéki 1, Puskás, Csóka 2, Kor-
buly 3, Kaszper G. 2, Szabó G.
Csere: Gulyás, Fábry 2. Játékos
edzõ: Szabó Gábor.

Debreceni Egyetemi Atlétikai
Club (23.) – Kanizsa KK DKG-
East (17.) 90-96 (22-25, 21-25,
13-23, 34-23)

NB I B férfi kosárlabda-mérkõ-
zés, rájátszás a 17-24. helyért, talál-
kozó a 2. fordulóból. Debrecen, 50
nézõ. Vezette: Gergely Cs., Sallai.

Kanizsa KK: Tóth O. (8), Balogh
L. (8), Beck (14/3), Murvai (8), Hoff-
mann B. (20). Csere: Zsámár K. (14),
Kovács D. (16), Lovas (8), Hartai,
Klír. Edzõ: Farkas László.Közel hat
órás út oda, majd' ugyanannyi vissza,
ilyen esetben csak a gyõzelemért "éri
meg" a keleti végeken meccselni –
nos, ez sikerült, s így nem csupán új
kártyajátékot tanulhattak meg a játé-
kosok az úton...

AAllssóóhháázzii 
ssiikkeerreekk
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Bolero italpor 8 gr 50 Ft 250 Ft/kg
Orbit rágógumi 14 gr 100 Ft 7143 Ft/kg
Halls cukorka 25 gr 100 Ft 4000 Ft/kg
Teekanne tea 50 gr 395 Ft 7900 Ft/kg
Nápolyi 500 gr 330 Ft 660 Ft/kg
Fémdobozos Ricore 200 gr 1200 Ft 6000 Ft/kg
Wiener Extra  1000 gr 1390 Ft 1390 Ft/kg
Karaván 250 gr 470 Ft 1880 Ft/kg
Konyakmeggy 200 gr 495 Ft 2475 Ft/kg
Fehér csokoládé 100 gr 140 Ft 1400 Ft/kg
Dianás cukor 600 gr 700 Ft 1167 Ft/kg
MERCI desszert 250 gr 795 Ft 3180 Ft/kg
Medvecukor 100 gr 200 Ft 2000 Ft/kg
Rizses csokoládé 100 gr 250 Ft 2500 Ft/kg
Csokiparány 500 gr 400 Ft 800 Ft/kg
Barackmag 500 gr 400 Ft 800 Ft/kg
Raffaello T15 150 gr 595 Ft 3967 Ft/kg
Sondey teasütemény 400 gr 250 Ft 1600 Ft/kg
Mogyorókrém 400 gr 295 Ft 738 Ft/kg
Likõrös desszert 250 gr 450 Ft 1800 Ft/kg
Mexicorn 70 gr 70 Ft 1000 Ft/kg
Doppel keksz 500 gr 330 Ft 660 Ft/kg
Paloma kávé 500 gr 795 Ft 1590 Ft/kg
Nescafe 3in1 175 gr 395 Ft 2257 Ft/kg
Kristálycukor 1 kg 290 Ft 290 Ft/kg
Liszt 1 kg 140 Ft 140 Ft/kg
“A” min. rizs 1 kg 270 Ft 270 Ft/kg
Napraforgó étolaj 1 l 400 Ft 400 Ft/l

MÁJUSI AJÁNLATUNK

Az esetleges nyomdahibákért felelõsséget nem vállalunk!

Egységár
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