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Kanizsa

Az Ápolónõk Nemzetközi
Napja alkalmából tartottak ün-
nepi megemlékezést és szakmai
napot a Kanizsai Dorottya Kór-
házban. 

Florence Nightingale a modern
nõvérképzés úttörõ alakja, az õ
szellemiségére emlékeznek május-
ban a világon mindenütt. Városunk
kórházában is gyertyát gyújtottak
az õ, valamint magyar követõje,

Kossuth Zsuzsa tiszteletére, és eb-
bõl az alkalomból okleveleket is ki-
osztottak. Cseresnyés Péter polgár-
mester köszöntötte az ápolónõket
és elmondta, hogy Florence
Nightingale, a krími háborúban
megsérült katonákat ápoló nõvér
tevékenységének hatására létesül-
tek az elsõ nõvérképzõ intézmé-
nyek Nagy-Britanniában, majd ké-
sõbb Európa több országában is. A
„Lámpás hölgy” – ahogy Kertész

Erzsébet hívja regényében – nem
csak egy szakma képviselõje, ha-
nem egy hivatásé és a gondoskodá-
sé is. A ma tevékenykedõ nõvérek –
hétvégéiket, éjszakáikat, vagy az
ünnepnapokat is feláldozva – ha-
sonló szerepet vállalnak a betegek
ápolásával. Bugarszki Miklós, Ma-
gyar Ápolási Egyesület elnöke is
szólt a megjelentekhez és hangsú-
lyozta, a nõvérek azok, akiknek ak-
kor is mosolyogniuk kell, amikor
nehéz körülmények között kell dol-
gozniuk. Prof. Dr. Bátorfi József
kórházigazgató is elismerõen szólt
az ápolónõk munkájáról, valamint
megköszönte azt, hogy szakmai tu-
dásukat nem külföldön, hanem itt-
hon, a kanizsai kórházban kamatoz-
tatják. Péter Zsuzsanna ápolási

igazgatónak virágcsokrot nyújtott
át, majd öt egészségügyi dolgozó
Florence Nightingale dicsérõ okle-
velet vehetett át. A Magyar Ápolási
Egyesülettõl két elismerõ oklevelet
osztottak ki, külön megköszönve az
önkéntes ápolók tevékenységét is.
A délután folyamán még szakmai
elõadásokat hallgathattak meg a
kórház dolgozói. 

Z.A.

FFlloorreennccee NNiigghhttiinnggaallee-rree eemmlléékkeezzvvee

Új bölcsõdei férõhelyek léte-
sülnek az Attila utcai épület-
együttesben az önkormányzat
saját forrásával, valamint az Eu-
rópai Fejlesztési Regionális Alap
és a hazai költségvetés társfinan-
szírozásával. 

Mint Cseresnyés Péter polgár-
mester sajtótájékoztatóján elmond-
ta, a szülõk részérõl már régebben
megfogalmazódott az igény több
bölcsõdei férõhely létesítésére,
amely a „Biztonság a kicsiknek-
bölcsõdei férõhelybõvítés Nagyka-
nizsán” nevû projektnek köszönhe-
tõen most megvalósul. Az önkor-
mányzat az Attila úti tagintézmény

felújítása mellett döntött, amelyet
összesen hetvenegymillió-három-
százkilencezer forintból valósíta-
nak meg, ebbõl az összegbõl hét-
millió-százharmincegyezer forint
az önkormányzat saját költsége. A
tervek szerint október vége és no-
vember eleje körül érnek véget a
munkálatok, a beruházásnak kö-
szönhetõen negyven új férõhely fo-
gadja majd a kicsiket. A felújítások
magába foglalják az építési mun-
kálatokat – melynek során négy
csoportszoba, fürdõ hideg-meleg
vízzel, átadó, váró, elkülönítõ,
WC, terasz létesül –, emellett meg-
újulnak a kültéri játszóeszközök,
harmadik pontként pedig a beren-

dezések beszerzését fogják elvé-
gezni. Az épületbe való bejutás
megkönnyítése érdekében, vala-
mint a mai elvárásoknak megfele-
lõen az intézmény akadálymentesí-
tett lesz. A polgármester hozzátette,
nem egy beruházó cég végzi majd
a munkálatok kivitelezését, hanem
különbözõ, helyi vállalkozások.
Egy álom valósul meg az új férõhe-
lyek létrehozásával, hiszen azok az
édesanyák, akik vissza szeretnének
térni a munkahelyükre, most meg-
tehetik, a beruházásnak köszönhe-
tõen pedig tizenhárom új munka-
hely fog létrejönni. 

Z.A.

NNeeggyyvveenn úújj bbööllccssõõddeeii fféérrõõhheellyy lléétteessüüll

"Együtt a Sétakertért" elne-
vezéssel szabadidõs programok-
ra invitálják a családokat és
minden kikapcsolódni vágyót
május utolsó szombatján, dél-
után egytõl a Sétakertbe. A kez-
deményezés célja, hogy közössé-
gi összefogással életet vigyenek a
város nagy kiterjedésû, ám ki-
használatlan területére.

Szõlõsi Márta önkormányzati
képviselõ, a programok létrehozásá-
nak egyik kezdeményezõje elmond-
ta, õsszel már szerveztek hasonló
megmozdulást, de akkor a kedvezõt-
len idõjárás miatt le kellett mondani
a rendezvényt. Hozzátette, a válasz-
tópolgárok fordultak hozzá azzal a
problémával, hogy teljesen kihasz-
nálatlan a város nagy múltra vissza-
tekintõ parkja, pedig akár városi ren-
dezvények helyszínéül is szolgálhat-
na. Az ötleteket, hogy miként lehet-
ne leginkább életet vinni a Sétakert-
be, azóta is folyamatosan várják, sõt,
kihelyezett ötletládákba a progra-
mok alatt is bedobhatják javaslatai-
kat a résztvevõk. Szõlõsi Márta hoz-
záfûzte, a park valóban elég nagy ah-
hoz, hogy mindenki jól érezze ma-
gát, így nem csak azokat várják, akik
a konkrét programokat látogatnák,
hanem bárkit, aki szívesen piknikez-
ne a szabadban, tollasozna, vagy
egyéb kültéri hobbinak hódolna. Sõt,
arra buzdítanak a szervezõk, hogy
aki szeret sütni, vigyen kóstolót ked-
venc sütijébõl. Bánkutiné Dobri No-
émi – akit egyébként a Kanizsa Au-
tó-és Motorsport Egyesület elnöke-
ként is ismerhetünk – és Horváth Ist-
ván városfejlesztési divízióvezetõ is-
mertették a programokat, amelyek
között szerepel futóverseny és lábte-
nisz mérkõzés, valamint egy plakát-
készítõ verseny is. Utóbbival az a
cél, hogy a résztvevõk megmutas-
sák, milyennek képzelik el a Séta-
kertet a jövõben. Ezekkel a progra-
mokkal elsõsorban a gyerekeket és
szüleiket szólítják meg.

A programok a következõk:
Egy órától lehet nevezni a sport-

versenyekre, majd kettõtõl indul a fu-
tóverseny, hat kategóriában. Három-
tól gyermek-felnõtt lábtenisz verse-
nyen ügyeskedhetnek a vállalkozó
kedvûek és ugyancsak kettõkor kez-
dõdik az „Ilyennek képzelem a Séta-
kertet” elnevezésû plakátkészítõ ver-
seny. Ötkor pedig kiderül, hogy ki
nyerte a futó és a rajzversenyt.

Z.A.

ÉÉlleetteett aa
SSééttaakkeerrttbbee!!
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A nagykanizsai gázipari tan-
pályán oktatják a havária hely-
zetek megelõzését és biztonságo-
sabb kezelését. A BM Országos
Katasztrófavédelmi Fõigazgató-
ság és az E.ON Hungária Zrt.
látványos gyakorlati bemutató-
sorozattal indította el az Erdész
utca 30. szám alatt lévõ nagyka-
nizsai gázipari tanpályán azt a
speciális elméleti és gyakorlati
képzést, mely segíti a katasztró-
favédelem munkatársainak a
gáziparban elõforduló balese-
tekre való felkészülését. 

Az E.ON a társadalmi felelõs-
ségvállalás jegyében felajánlotta,
hogy speciális elméleti és gyakor-
lati képzésben részesíti a kataszt-
rófavédelem munkatársait a gáz-
iparban elõforduló balesetekre
való felkészülés érdekében. A fel-
ajánlás szerves folytatása az ener-
giaipari vállalat és a szolgáltatási
területén mûködõ tizenkét megye
katasztrófavédelmi igazgatósága
között március elején aláírt
együttmûködési megállapodás-
nak.

Május 18. és június 22. között
heti három turnusban részesíti
speciális elméleti és gyakorlati
képzésben az E.ON a Hivatásos
Önkormányzati Tûzoltóságok
szolgálatparancsnokait, az Ön-
kéntes Tûzoltóságok rajparancs-
nokait, illetve az Országos Ka-
tasztrófavédelmi Fõigazgatóság,

a Katasztrófavédelmi Oktatási
Központ, a Repülõtéri Katasztró-
favédelmi Igazgatóság és a me-
gyei katasztrófavédelmi igazga-
tóságok szakmai állományának
egy-egy 40 fõs csoportját. Össze-
sen mintegy hatszáz tûzoltó kap
lehetõséget arra, hogy az elkövet-
kezendõ mintegy másfél hónap-
ban, egy hat órás elméleti és gya-
korlati oktatás során elmélyítse a
földgázos havária helyzetek szak-
szerû elhárításával kapcsolatos
ismereteit. 

Az induló képzést Bérczi Lász-
ló tûzoltó ezredes, az Országos
Katasztrófavédelmi Fõigazgató-
ság tûzoltósági fõfelügyelõje, il-
letve Kerekes Ferenc, az E.ON
gázhálózati vezetõje, a Magyar
Bányászati és Földtani Hivatal
mellett mûködõ Gázipari Szak-
ági Mûszaki Bizottság elnöke, a
tanpálya megalkotója nyitotta
meg.

Bérczi László elmondta:
– A földgázzal kapcsolatos

üzemzavarokat az állampolgárok
az általános segélyhívó számon
vagy a tûzoltóság telefonszámán
jelentik be, emiatt sokszor a tûz-
oltók érkeznek elsõként a hely-
színre, ahol már a földgázelosz-
tó társaság munkatársainak
megérkezése elõtt meg kell ten-
niük a szükséges intézkedéseket
az emberi életek és vagyontár-
gyak védelme érdekében. A
nagykanizsai gázipari tanpálya

a létrehozók magas szakmai fel-
készültségét jelzi, ezért is nagy
öröm számunkra, hogy ilyen ki-
váló színvonalú pályán gyako-
rolhatunk. 

Kerekes Ferenc hozzátette:
– Az E.ON kiemelt figyelmet

fordít munkatársai és partnerei,
így a katasztrófavédelem szakem-
berei és az alvállalkozók bizton-
ságára. Tapasztalatait a társa-
dalmi felelõsségvállalás jegyében
örömmel adja át a katasztrófavé-
delemi szakembereknek is az
üzemzavarok lehetõ legszaksze-
rûbb elhárítása érdekében. Külön
öröm számunkra, hogy nemcsak a
szolgáltatási területünkön tevé-
kenykedõ katasztrófavédelmi ve-
zetõk, hanem az ország összes, e
területen fontos szerepet betöltõ
szakemberei is részt vesznek a
képzésünkön.

A tanpálya méretét és technikai
felszereltségét tekintve egyedül-
álló az országban. A létesítmény
hûen modellezi a gáziparban
ténylegesen elõforduló helyszíne-
ket, berendezéseket és eszközö-
ket. A veszélyhelyzetek, a külön-
bözõ típusú robbanások és tûzese-
tek mellett a megelõzés és elhárí-
tás eszközeivel és módszereivel is
megismerkedhetnek a képzésben
résztvevõk az ország elsõ föld-
gázipari tan- és gyakorlópálya
komplexumában.

B.E.

AAzz EE..OONN-nnááll ggyyaakkoorroollttaakk aa ttûûzzoollttóókk

Nemrégiben egyeztetésre ke-
rült sor a Nagykanizsai Közterü-
let-felügyelet, a Via Kanizsa Zrt.
és a Nagykanizsai Rendõrkapi-
tányság vezetõi között a mozgás-
korlátozott igazolvánnyal törté-
nõ visszaélések visszaszorítása
érdekében teendõ közös felada-
tokról.

A felek megállapodtak abban,
hogy az elkövetkezõ napokban a

Via Kanizsa Zrt. munkatársai fe-
lülvizsgálják a Nagykanizsán ta-
lálható, mozgáskorlátozottak ré-
szére biztosított parkolóhelyeket
és ahol indokolt, ott kicserélik a
táblákat, megújítják az útburkolati
jeleket.

Ezt követõen június 1-jétõl a
közterület-felügyelõk és a rend-
õrök fokozottan ellenõrzik a
mozgáskorlátozottak részére
kiadott igazolványok felhasz-

nálását mind a mozgáskorláto-
zottak részére kialakított parko-
lóhelyeken, mind pedig a város
fizetõ parkolóiban, ahol egyéb-
ként ezen igazolványok tulajdo-
nosai díjmentesen állhatnak
meg.

Azzal szemben, aki jogtalanul
használ mozgáskorlátozott igazol-
ványt, a Rendõrség az okmány be-
vonása mellett büntetõeljárást kez-
deményez.

HHaattáárroozzootttt ffeellllééppééss aa mmoozzggáásskkoorrllááttoozzootttt
iiggaazzoollvváánnnnyyaall vviisssszzaaééllõõkkkkeell sszzeemmbbeenn

Cseh és német tanulók érkez-
tek a Cserháti szakközépiskolába
a két éve zajló Comenius projekt-
záró rendezvényére. A külföldi di-
ákok megismerkedtek a kanizsai
intézménnyel, valamint különbö-
zõ versenyeken is részt vehettek.

A Comenius programhoz még
2009 szeptemberében csatlakozott a
Cserháti szakközépiskola, melynek
keretében a cserhátis tanulók egy
jihlava-i (cseh) és egy weinheim-i
(német), hasonló képzési típusú part-
nerintézmény diákjaival vetélked-
tek. A verseny lényege, hogy mind-
két fél autódiagnosztikai feladatokat
küldött egymásnak elektronikus
úton, melynek értékelésére a mosta-
ni záró rendezvényen került sor.
Több szempontból is hasznos volt a
cseh és német diákokkal való kap-
csolat, hiszen mind a tanulóknak,
mind pedig a tanároknak lehetõsé-
gük volt a nyelvgyakorlásra, idegen
kultúrák megismerésére. A projekt-
zárón tizenhét német és cseh tanuló
élvezhette a Cserháti vendégszere-
tetét, így elsõ nap ellátogathattak Sü-
megre és Badacsonyba, a második
napon pedig csapatokba tömörülve
különféle, az Európai Unióval kap-
csolatos feladatokat kellett megolda-
niuk. Dénes Sándor alpolgármester
köszöntötte a vendégeket a záró
program rendezvényén, majd a
résztvevõk megoszthatták egymás-
sal tapasztalataikat, élményeiket, es-
te pedig a Kanizsa Táncegyüttes
táncházában szórakozhattak a fiata-
lok. Farkas Tünde, a Cserháti szak-
középiskola igazgatója elmondta,
terveik szerint az együttmûködésnek
lesz folytatása, méghozzá egy szlo-
vák iskola bevonásával, az ezzel
kapcsolatos pályázat eredménye pe-
dig júniusban fog kiderülni. 

Z.A.

NNéémmeett ééss ccsseehh
vveennddééggeekk aa
CCsseerrhhááttiibbaann
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Nagykanizsa városa is csatla-
kozott a „TeSzedd 2011 – Ön-
kéntesen a tiszta Magyarország-
ért” címmel szervezett országos
akcióhoz. Szombat délelõtt 9
órától három helyszínen gyûjtöt-
tek hulladékot az önként jelent-
kezõk. Ez az akció része volt az
önkormányzat által kezdemé-
nyezett „Szedj fel pár kilót!” so-
rozatnak is. 

A szombati hetedik akciónap
minden eddiginél nagyobb meg-
mozdulás volt, hiszen százhuszon-
hatan indultak harcba az eldobált
palackok, bútorok, autógumik és
háztartási hulladékok ellen. A há-
rom helyszínen összesen öt tonna
szemetet gyûjtöttek össze.

Cserfõn a Fidesz és a polgári kö-
rök tagjai – mintegy harmincan –
tisztították meg a környezetet Dé-
nes Sándor alpolgármester vezeté-
sével. A Mórichelyi hegynél Kará-
di Ferenc alpolgármesterrel az

élen bajcsai, miklósfai és liszói
polgárok, a Zala Megyei Kor-
mányhivatal Integrált Kormányza-
ti Ügyfélszolgálatának munkatár-
sai, valamint kanizsai postások és
telektulajdonosok, több mint het-
venen gyûjtöttek hulladékot.

A Zárda utca mögötti zöldterü-
leten, valamint a Bányász pálya és
az Ady utca között a Bolyai iskola
huszonöt ötödik osztályos diákja
tizenkét zsák szemetet szedett ösz-
sze. 

Az elõzetes terepszemle során
az önkormányzat és a közterület-
felügyelet munkatársai felmérték a
helyszíneket. Cserfõn és a Mó-
richelyi hegynél talált építési tör-
meléket és veszélyes hulladékot a
mostani, kézi gyûjtéses akció után,
a Szedj fel pár kilót! sorozat kere-
tében hamarosan elszállítják, így
rövid idõn belül teljesen megtisz-
tul mindkét terület. 

A Kanizsa Autó- és MotorSport
Egyesület a „Szedj fel pár kilót”

program keretében egy illegális
szemétlerakót takarított el a régi 7-
es út mellett. 

A helyszín az ország elsõ – má-
jus 29-én felavatásra kerülõ – hi-
vatalos Nordic Walking pálya mel-
lett található. Az egyesület tagjai
úgy döntöttek, nem engedhetik
meg, hogy az ország több pontjá-
ról az avatásra idelátogató vendé-
gek ezzel a látvánnyal szembesül-
jenek. Összetartásukat az is mutat-
ja, amikor felmerült ez a probléma,
a tagok egy emberként álltak e ne-
mes cél mellé. Péntek délutántól
egészen sötétedésig negyvenen
munkálkodtak a szemétlerakó fel-
számolásával. Estig harminc zsák
szemetet gyûjtöttek össze. Menet
közben még a darazsak is megne-
hezítették a dolgukat, hisz az
üveggyapotba fészket rakó csípõs
darazsak irtásával is foglalkozniuk
kellett. 

„TeSzedd! Önkéntesen a Tiszta
Magyarországért! Szemétgyûjtési
akcióhoz kapcsolódva a Civil
Kerekasztal Egyesület a Látóhegyi
Kápolna közvetlen környékére
szervezett parkosítást, füvesítést. 

A rendezvényhez társult az
Aranyfény Civil Egyesület, vala-
mint a Nagykanizsai Református
Egyházközség a Szeretethíd prog-
ramsorozatának keretében, melyet
a Magyar Református Szeretet-
szolgálat indított útjára. A munká-
ban tizennégyen vettek részt, és
összesen nyolc zsák szemetet
szedtek össze a kápolnához vezetõ
utakról. 

B.E.
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ÖÖnnkkéénntteesseekk mméérrlleeggee:: 55 ttoonnnnaa sszzeemméétt

Karádi Ferenc alpolgármester
nyitotta meg a Polgári Kanizsáért
Alapítvány szervezte virágosítási
program záró eseményét, a 41 la-
kóközösség munkáját bemutató
fotókiállítást. Megköszönte fára-
dozásukat, és kérte, õrizzék meg
ezt a jó szokásukat. Az ezt követõ
kertészeti vetélkedõ játékossága
mellett egyben ismeretterjesztést
is vállalt. A savanyú és meszes ta-
lajok különbözõségérõl, a rajtuk
megélõ vagy csak sínylõdõ növé-
nyekrõl, a talaj savasodását elõidé-
zõ okokról szóltak a kérdések.
Szóba került a talaj tömörödésé-
nek elkerülése, a célszerû öntözés
is. A hétvégén sok kanizsai tekin-
tette meg az ABC árkádjai alatt a
jubileumi virágosítás fotóit.

LLaakkóótteelleeppii kkeerrttbbaarrááttookk

A magyar szabadságharc ta-
vaszi hadjáratának csúcspontja-
ként 1849. május 21-én a hon-
védsereg három hetes ostrom
után visszafoglalta Buda várát.
Ennek emlékére 1992-tõl a kor-
mány határozata alapján e na-
pon ünneplik a Magyar Honvé-
delem Napját. 

A Fegyveres Erõk és Testületek
Nyugállományúak Klubja ünnepi
megemlékezése a városi köztemetõ-
ben kezdõdött a felújított Doni em-
lékmû és Honvéd kopjafa újraavatá-
sával és felszentelésével. A megje-
lenteket Poprádi Zoltán nyugállo-
mányú ezredes, a klub elnöke kö-
szöntötte, majd Karádi Ferenc al-
polgármester mondott beszédet.
Mindkét kopjafánál elhelyezték a
város, a Honvéd Hagyományõrzõ
Egyesület, a Fegyveres Erõk Klubja,
és a Hadirokkantak, Hadiözvegyek,
Hadiárvák Országos Nemzeti Szö-
vetsége Nagykanizsai szervezetének
koszorúját. Az ünnepségen közre-
mûködtek a Piarista Iskola tanulói.

Az országos ünnep nagykanizsai
rendezvénye a Honvéd Kaszinóban
folytatódott, ahol Tarr Ernõ, a klub
alelnöke köszöntötte a résztvevõket,
majd Poprádi Zoltán emlékezett meg
a katonatársadalom hagyományos
ünnepérõl, a Honvédelem Napjáról.
A kulturális programban a Honvéd
Kaszinó kamarakórusa katonadalo-
kat adott elõ Halmos Ildikó vezényle-
tével. Õket követte mûsorával a Ka-
szinó Szkes Dance Tánccsoportja,
végül Gõcze Istvánné szavalata.

B.E. 

A MMagyar
Honvédelem
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Két születésnapot is ünnepel-
tek a Honvéd Kaszinóban. A
Nagykanizsai Kaszinó Egyesület
megalapításának 175. évforduló-
ját, melyet 1836. szeptember 18-
án hatvan lelkes polgár hívott
életre. Továbbá székházukat, a
Honvéd Kaszinó épületét, melyet
125 éve, 1886-ban adtak át. Az
itt mûködõ Honvéd Kaszinóért
Alapítvány ma is a valamikori
egyesület elképzelései alapján
végzi a munkáját. 

A jubileumi ünnepség délelõtt
10 órakor koszorúzással kezdõdött
a Honvéd Kaszinó épületének em-
léktáblájánál. Köszöntõt Tarnócz-
ky Attila mondott, közremûködött
a Honvéd Kaszinó Énekkara Hal-
mos Ildikó vezényletével.

A megemlékezés délután a Ház
és lakói címû kiállítás megnyitójá-
val folytatódott az intézmény galé-
riájában, ahol elsõként Halmos Il-
dikó igazgató üdvözölte a megje-
lenteket. Köszöntõt Dénes Sándor
alpolgármester mondott, a kiállí-
tást Kunics Zsuzsa történész muze-
ológus nyitotta meg. Népdalokat
énekelt Vajda Mária, a Kaszinó
Énekkarának tagja. 

Dénes Sándor alpolgármester
köszöntõjében hangsúlyozta: 

– A Honvéd Kaszinó épületé-
nek 125 éves évfordulóján nem-
csak ezt az impozáns házat és in-
tézményt ünnepeljük, hanem an-
nak minden korábbi lakójára,
használójára, a város egykori és
mai közönségére is emlékezünk.
Hiszen ez az épület sokkal több,
mint téglák, kötõanyagok, abla-
kok és ajtók rendezett együttese.
Ennek a háznak – ezt az is tudja,
aki csak egyszer fordult meg itt
életében – szelleme van. És nap,

mint nap üzen nekünk, kanizsai-
aknak. A Kaszinó arról tanúsko-
dik, hogy ebben a városban min-
dig akadtak olyan polgárok, akik
áldozatot vállaltak a közösségért.
Ha kellett, egyesületi székházat
építettek, világhírû mûvészeket
fogadtak, a világégés idején pedig
kórházat rendeztek be itt. Õk azok
az emberek, akik a múlt romjai fe-
lett mindig az új jövõ felé tekin-
tettek, és akik ma is példaként ál-
líthatók a közösség elé. A 125
éves épület megannyi emléket
õriz. Elõdeink emlékeit és a mi
emlékeinket is. Így összekötõ ka-
pocs múlt, jelen és jövõ között,
hiszen az utánunk érkezõ generá-
cióknak is megmarad a Kaszinó.
Nem túlzás tehát azt állítani: ez az
épület része a város történelmé-
nek, és része személyes történe-
tünknek is. A hajdani Kereskedel-
mi Kaszinó az én generációm if-
júkorában a Fegyveres Erõk
Klubjának képében éledt újjá,
amely a hagyományokra építkez-
ve képes volt a város egyik kultu-
rális központjává válni. Ez az in-
tézmény ma is fontos értéke
Nagykanizsának, és úgy kell vi-

gyáznunk rá, hogy a következõ
generációk, az utánunk jövõk is
használhassák, és újabb 125 év
múlva õk már ránk is emlékezhes-
senek. Mint olyan emberekre,
akik hozzájárultak, hogy e nagy-
szerû hagyomány és szellem, a
Kaszinó szelleme tovább élhet vá-
rosunkban.

Dénes Sándor végül köszönetét,
elismerését fejezte ki Halmos Ildi-
kó igazgatónõnek valamint mun-
katársainak szakmai munkájukért,
és azt kívánta, hogy a jövõben is
meghatározó színfoltja legyen vá-
rosunk kulturális életének a Hon-
véd Kaszinó.

A dokumentumkiállítást meg-
nyitó Kunics Zsuzsa történész mu-
zeológus szavai rímeltek Dénes
Sándor szavaival, õ is a falakban
élõ szellemrõl, elõdeinkrõl beszélt
többet.

„Az ember annyit ér, amennyit
használ.” – Széchenyi István ked-
venc jelmondatát idézte mottóul,
majd így folytatta: „Kanizsa város
elõbbkelõ lakósi s mûveltebb pol-
gárai a csinosb társalkodás s köz-
jóra hathatás tekintetébõl casinói
társaságot alakítottak. A casinó
jan. 2-án délután kinyittatván,
estve az ablakok õhercegsége
(õhsége) tiszteletére a helybeli
hangászkar zengedezései közben
kivilágíttattak.” – így számolt be
az Erdélyi Híradó 1837 januárjá-
ban a nagykanizsai Casinó 175 év-
vel ezelõtt történt megalakulásá-
ról.

Kanizsa polgárai, kereskedõi,
értelmisége körében korán megfo-
gant a Széchenyi István által elin-
dított mozgalom, melynek célja
„Magyarosítani és egyesíteni”.
„Nemes szórakozás közben a hazai
erõk összegyûjtése, a magyarság
különbözõ rétegeinek magasabb

célokra való sorakoztatása” volt,
„hogy köztük mulatság közben esz-
mesúrlódás álljon elõ.” (Széche-
nyi „concentrációt”, polgári egye-
sülést szorgalmazott s „eszmesúr-
lódást”, mely szerinte azt jelenti,
hogy nem az elõjogok keretében,
hanem az intellektuális szabadság
jegyében kell a kérdéseket megvi-
tatni.

Különösen az olyan vidéki váro-
sokban talált visszhangra ez az
eszme, melyek, mint Kanizsa, gaz-
dasági és társadalmi viszonyai már
megfelelõek voltak ahhoz, hogy a
város „mûvelt egyénei” a haladás
és közjó elõmozdítására tömörül-
jenek. Az ekkor mintegy 7000 fõs
lélekszámú, jelentõs, 120 ezer fõt
is meghaladó vonzáskörzettel ren-
delkezõ Nagykanizsa már fontos
kereskedelmi központ volt, a Du-
nántúl egyik legjelentõsebb tele-
pülése. A piacközpontok sorában
az elõkelõ 7. helyen állt: Pest-Bu-
da, Baja, Miskolc, Kassa, s a Du-
nántúlon egyedül Pécs és Sopron
elõzte meg. 

Az utazók az eleven város híres
vásárairól, a kereskedõk csarnoka-
iból induló kocsik „szüntelen mo-
rajáról” számoltak be. Fontos fel-
vásárló- átrakóhely, kapocs volt
Bécs, Stájerország, Pest, Buda és a
tengerpart, a Balkán között.

A kor szavát megértve Kanizsán
két egyesület is létrejött: 1836 feb-
ruárjában a Polgári Egylet, szep-
tember 18-án a Casinó.

Helyiségeket a kör összejövete-
lei számára Batthyány Fülöp her-
ceg biztosított saját uradalmi épü-
letében, a Vasemberházban. Jegy-
zõkönyveiket már az 1840-es
években magyarul vezették. A
táncmulatságokból befolyt tiszta
jövedelmet a kórház, a „muzsikai
egyesület” segélyezésére, jóté-
kony célokra áldozták, s a város
„kivilágosítására” fordították. A
tagok számának emelkedésével, a
kényelem biztosítására már 1846-
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A Nagykanizsai Honvéd Kaszi-
nóért Alapítvány 1996 óta a Zala
Megyei Bíróságon bejegyzett
non-profit szervezet. 1998-tól ki-
emelten közhasznú társaságként
mûködik.

Fõbb tevékenységi körei a tel-
jesség igénye nélkül:

– A Honvéd Kaszinóban a tár-
sasági élet, a felnõttképzés, a kis-

közösségi, amatõr mûvészeti
munka megteremtése, a kultúra
értékes részének közvetítése.

– Az aktív, a kényszerûségbõl
leszerelt, valamint a nyugdíjas
tisztek, honvédségi közalkalma-
zottak részére korszerû szabad-
idõs centrum megteremtése.

– A helyi katonahagyományok
õrzése, ápolása, stb.

Az intézményben számos, jól
mûködõ mûvészeti csoport mûkö-
dik, illetve helyet ad a kb.: 260 fõs
Fegyveres Erõk és Testületek
Nyugállományúak Klubjának. In-
tézményben folyik felnõttképzés,
termei alkalmasak elõadások, kon-
ferenciák, bálok, jótékonysági- és
irodalmi esetek szervezéséhez.

www.nagykanizsa.hu

1155 éévveess aa HHoonnvvéédd KKaasszziinnóóéérrtt AAllaappííttvváánnyy
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ban felmerült a székházépítés gon-
dolata, majd az 1860-as évek ele-
jén újra, de csak Ebenspanger (ké-
sõbb újnépi Elek) Lipót kir.
keresk. tanácsos, a neves bor-, bõr
és terménykereskedõ cég vezetõje,
ujnépi nagybirtokos elnöksége
idején valósult meg, aki 40 évig
intézte a Kaszinó ügyeit.

1875-ben egyesültek a városban
mûködõ Kereskedelmi Kaszinó-
val, s az egyesület hivatalos elne-
vezése ezután Nagykanizsai Ka-
szinó lett. 

A város általános gazdasági fel-
lendülése, a városképben bekövet-
kezett óriási változások a „külcsi-
nosodásban” észlelhetõ „tetemes
haladás” idõszakában, 1886-ban –
az egylet fennállásának 50. évfor-
dulójára – végül elkészült az évti-
zedek óta várt „saját otthon” is.

Igazán impozáns székházat ter-
veztettek a jó nevû, német szárma-
zású bécsi építésszel, Ludwig
Schöne-vel. Valószínûleg az egylet
alelnöke, Weiser József gépgyáros
ajánlotta a tervezõt, akinek épp be-
fejezte Fõ út 9. szám alatti „pazar
fényûzéssel épített” palotáját. 

A Kaszinó építése igazi „Mo-
narchiabeli” vállalkozás volt: a
bécsi építész tervei alapján a szék-
ház kivitelezõi az olasz származá-
sú, ekkor még csáktornyai (ké-
sõbb kanizsai) Morandini testvé-
rek, Bálint és Román voltak. Az új
otthont nagyszabású társasvacso-
rával 1886. október 24-én avatták
fel. A helyi sajtó részletesen be-
számolt a „pompásan sikerült”
estrõl, ismertette a tósztokat s kö-
zölte Bátorfi Lajos szerkesztõnek
az avatáskor felolvasott alkalmi
költeményét is. 

A kiállításon a múzeum gyûjte-
ményébõl válogatott meghívók,
plakátok, városképek idézik fel a
Kaszinó egyes korszakait, vissza-

varázsolják azokat az évtizedeket,
melyeket az egyesület és az épület
megélt.

A századforduló körüli évek 250
fõs tagsága s a vezetõség nagy ré-
sze a város gazdasági életében ve-
zetõ szerepet betöltõ gyárosokból,
kereskedõkbõl és értelmiségbõl te-
võdött össze. A nyitott szellemû
egyesület tagja lehetett származás-
ra, vallásra való tekintet nélkül
alapszabályuk szerint „minden
helyben vagy vidéken lakó kifogás-
talan jellemû magyar állampol-
gár”.

A székház nem csak a Kaszinó

otthona volt, nem csak a Kaszinó
tagjainak szórakozását, mûvelõdé-
sét, pihenését szolgálta. Helyt
adott más városi egyesületek bálja-
inak, rendezvényeinek is. Falai kö-
zött nemzetközileg és országosan
ismert mûvészek, operaénekesek,
színészek fordultak meg: Fedák
Sári, késõbb Medgyaszay Vilma,
Fischer Böske, a M. kir. Operaház
tagjai és együttese, a Thália Szín-
ház, az Országos Mûvész Színház,
a Kolozsvári Nemzeti Színház ki-
válóságai. Hangversenyciklusokat,
mûvészestély sorozatokat szervez-
tek, melyek Kanizsa színházi, ze-

nei életének kimagasló eseményei
voltak. De fontos azt is hangsú-
lyozni, hogy ezek a rendezvények
minden esetben a tagok anyagi tá-
mogatásával valósultak meg. 

– Sokan gondoljuk, valahány-
szor ebbe az épületbe lépünk – je-
gyezte meg Kunics Zsuzsa –, hogy
az egyesület tagjainak, vezetõinek
szelleme ma is itt van ezek között a
falak között. Az egyesület, s a szék-
ház viszontagságai a 20. század-
ban kezdõdtek. Az I. világháború
alatt az épületet kórházi és katonai
célokra ajánlották fel, a tagság je-
lentõs része a harctereken teljesí-

tett szolgálatot. Az 1920-30-as
években megélt újabb fellendülést
követõen 1944-ben az egyesület
tagjainak nagy részét elhurcolták
német haláltáborokba, a Kaszinó
székházat a szélsõjobboldali Ma-
gyar Megújulás Pártja kapta meg.
A II. világháború alatt az egyesület
jegyzõkönyvei, iratai megsemmi-
sültek, berendezése nagy részének
nyoma veszett. 1945 áprilisától
szovjet pártházként szolgált az
épület, majd a Magyar Kommunis-
ta Párt székháza volt. 1952-tõl lett
a városban jelen lévõ nagy számú
katonaság mûvelõdési otthona,

mely többféle néven mûködött. Je-
lenleg a Honvéd Kaszinóért Ala-
pítvány mûködteti – nem kis erõfe-
szítéssel.

Végezetül Kunics Zsuzsa törté-
nész Dr. Krátky Istvánnak 75 év-
vel ezelõtt, (az egyesület alakulá-
sának 100.), a székház átadásának
50. évfordulóján elhangzott szava-
it idézte: 

„A Kaszinó élete keresztmetszete
a város sorsának, s azzal jóban-
rosszban összeforrott, miközben
mindig hû maradt Széchenyi István
célkitûzéseihez. A társadalmi vá-
laszfalak lerombolása, magyarnak
magyarhoz közelebb hozása, a kö-
zös sors érzése, a lehetõség megte-
remtése ahhoz, hogy az erkölcsi és
szellemi tõkék latba vehetõk legye-
nek – ez volt a társaskörök célja.
Nagykanizsa elsõ volt mindennek
megértésében, mikor száz éve meg-
alapította társas egyesületeit. A
Kaszinó emelt fõvel tekinthet vissza
a megtett útra, mert makulátlan
tisztasággal õrizte meg az eszmét,
amelynek szolgálatára alakult. A
tisztes polgári munka, a társadal-
mi béke, a polgári együttmûködés,
a testvéri megértés és vállvetett
kulturális munkálkodás fókusza és
meleg otthona volt a Kaszinó, így
emelkedett a nemzeti gondolat
szolgálójává és az emelkedett vá-
rosi közszellem iskolájává, a pol-
gári öntudat, egység és a várost
fejlesztõ szellem letéteményesévé.”

A kiállítás megnyitója után ün-
nepi mûsorral folytatódott a jubi-
leumi rendezvény. A Tükörterem-
ben a Honvéd Kaszinó Városi Di-
ákszínpada, a Farkas Ferenc Ze-
ne- és Aranymetszés Mûvészeti
Iskola növendékei valamint a
Honvéd Férfikar adott színvona-
las mûsort.

Bakonyi Erzsébet
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Ha május, akkor Múzeumi Vi-
lágnap, amelyet hagyományosan
18-án tartanak szerte a világban.
A Thúry György Múzeum Fõ úti
épületében kézmûves és ügyessé-
gi játékokkal várták a gyereke-
ket ebbõl az alkalomból.

Városunk múzeuma sem maradt le
a jeles nap megemlékezésérõl, így
múzeumpedagógiai programokkal
várták az általános iskolásokat. Mint
Száraz Csilla igazgató elmondta, a
színes programokkal azt szeretnék el-
érni, hogy a gyerekek közelebb kerül-
jenek a múzeumok világához. A tevé-
kenységek alapvetõen a dualizmus
kori Magyarországhoz kapcsolódtak,
így a játékokhoz szükséges tárgyak is
a századforduló hangulatát idézték.
Lehetett pózolni Matthea Károly
nagykanizsai fényképész rögtönzött
mûtermében, vagy társasozni a kis-
gazdasszony társasjátékkal, mind-
emellett a memóriajátékkal és az öl-
töztethetõ babával jobban megismer-
hették a századfordulós tárgyakat a
gyerekek. A kézmûves program kere-
tében a szecessziós üvegfestéssel is
meg lehetett próbálkozni, ottjár-
tunkkor épp a Péterfy iskola negyedi-
kesei kísérleteztek a színes képek el-
készítésével. Adélelõtt és a délután fo-
lyamán több iskola is megfordult a
múzeum alkalmi kézmûves udvará-
ban, így például a Kõrösi és a Zrínyi
tanulói is kipróbálhatták magukat az
ügyességi játékokban. 

Tisztújító kuratóriumi ülést
tartott a Kanizsai Múzeumért
Alapítvány, melynek során új el-
nököt választottak Dr. Polay Jó-
zsef személyében.

Mint Dr. Polay József elnök és
Tarnóczky Attila kuratóriumi tag el-
mondták, a múzeum megtartását
tekintik elsõdleges célnak, de töb-
bek között szeretnék újraéleszteni a
várkultuszt, valamint elõsegítenék
a polgárok városhoz való erõsebb
kötõdésének kialakítását is. Az ala-
pítvány kurátorai nem értenek
egyet azzal, hogy a jövõben a város
mûködtesse a múzeumot, inkább
azt szeretnék, ha önálló intézmény-
ként mûködne tovább, valamint ha
visszanyerné korábbi rangját.

Gyerekek aa 
múzeumban

Dr. PPolay aaz 
alapítvány eelnöke

Dátum Gyógyszertár neve Gyógyszertár címe,  telefonszáma Ügyeleti idõ
2011. június 1. SZENT KRISTÓF ERZSÉBET TÉR 8/2. 93/510-151 22.00 - 06.00
2011. június 2. BELVÁROSI ERZSÉBET TÉR 1.93/310-403 18.00 - 07.30
2011. június 3. FAGYÖNGY SZEKERES J. U. 2-8. 93/310-367 16.30 - 08.00
2011. június 4. KANIZSA FÕ U. 5 93/510-267 13.00 - 08.00
2011. június 5. ZSÁLYA (TESCO) BOSZORKÁNY U. 2. 93/516-280 08.00 - 08.00
2011. június 6. SZENT KRISTÓF ERZSÉBET TÉR 8/2. 93/510-151 22.00 - 06.00
2011. június 7. ARANYSZARVAS ROZGONYI U. 1. 93/311-531 18.00 - 07.00
2011. június 8. SZENT KRISTÓF ERZSÉBET TÉR 8/2. 93/510-151 22.00 - 06.00
2011. június 9. SZENT GYÖRGY KIRÁLY U. 53. 93/510-135 18.30 - 07.30
2011. június 10. KANIZSA FÕ U. 5. 93/510-267 18.30 - 08.00
2011. június 11. KIRÁLY KALMÁR U. 4. 93/536-620 12.30 - 08.00
2011. június 12. ARANYSZARVAS ROZGONYI U. 1. 93/311-531 08.00 - 08.00
2011. június 13. SZENT KRISTÓF ERZSÉBET TÉR 8/2. 93/510-151 08.00 - 06.00
2011. június 14. KIRÁLY KALMÁR U. 4. 93/536-620 17.30 - 07.30
2011. június 15. SZENT KRISTÓF ERZSÉBET TÉR 8/2. 93/510-151 22.00 - 06.00
2011. június 16. ARANY KÍGYÓ (STOP-SHOP) DÓZSA GY. U. 123. 93/313-165 20.00 - 08.00
2011. június 17. KELETI ZEMPLÉN GY. U. 6. 93/310-402 18.00 - 08.00
2011. június 18. SZENT GYÖRGY KIRÁLY U. 53. 93/510-135 12.30 - 08.00
2011. június 19. ZSÁLYA (TESCO) BOSZORKÁNY U. 2. 93/516-280 08.00 - 08.00
2011. június 20. SZENT KRISTÓF ERZSÉBET TÉR 8/2. 93/510-151 22.00 - 06.00
2011. június 21. BELVÁROSI ERZSÉBET TÉR 1. 93/310-403 18.00 - 07.30
2011. június 22. SZENT KRISTÓF ERZSÉBET TÉR 8/2. 93/510-151 22.00 - 06.00
2011. június 23. SALVIA RÓZSA U. 6.93/536-610 17.00 - 08.00
2011. június 24. FAGYÖNGY SZEKERES J. U. 2-8.93/310-367 16.30 - 08.00
2011. június 25. KIRÁLY KALMÁR U. 4. 93/536-620 12.30 - 08.00
2011. június 26. BELVÁROSI ERZSÉBET TÉR 1. 93/310-403 08.00 - 07.30
2011. június 27. SZENT KRISTÓF ERZSÉBET TÉR 8/2. 93/510-151 22.00 - 06.00
2011. június 28. KIRÁLY KALMÁR U. 4. 93/536-620 17.30 - 07.30
2011. június 29. SZENT KRISTÓF ERZSÉBET TÉR 8/2. 93/510-151 22.00 - 06.00
2011. június 30. SZENT GYÖRGY KIRÁLY U. 53. 93/510-135 18.30 - 07.30

JJúúnniiuussii ggyyóóggyysszzeerrttáárrii üüggyyeelleett NNaaggyykkaanniizzssáánn

Két javaslatról – a szociális
nyári gyermekétkeztetésre vonat-
kozó pályázat benyújtásáról, va-
lamint a Bolyai János Általános
Iskola igazgatói pályázatának
visszavonásáról – döntött tegnap
soron kívüli ülésén a közgyûlés. 

A testület támogatta a Nemzeti
Erõforrás Minisztérium pályáza-

tát, mely száz gyermek szociális
nyári étkeztetését segíti. Nyertes
pályázat esetén az egymillió-
háromszázkilencvennyolcezer-
hatszáz forint önrészt az állam
kétszázhatvanhatezer-négyszázn-
egyven forinttal egészíti ki. Mi-
niszteri döntés születhet arról is,
hogy az egyes önkormányzatok a
garantált támogatási összegen

felül is részesülhetnek támoga-
tásban.

A második napirendi pontban a
testület visszavonta a Bolyai isko-
la igazgatói pályázatát, mivel az
iskolát július 31-tõl a közgyûlés
megszünteti, és Zrínyi Miklós is-
kolával vonja össze.

B.E.

SSzzoocciiáálliiss ggyyeerrmmeekkééttkkeezztteettééssrrõõll,, 
iiggaazzggaattóóii ppáállyyáázzaatt vviisssszzaavvoonnáássáárróóll

Az elmúlt közgyûlésen a kér-
dések, interpellációk sorában
kandeláberek elhelyezését kérte
a kiskanizsai Bornemissza és
Halis utca között épült gyalog-
járdára Cseresnyés Péter polgár-
mestertõl Tóth Nándor önkor-
mányzati képviselõ.

Tóth Nándor a kérésével kap-
csolatban emlékeztetett arra, hogy
a gyalogjárda hat évvel ezelõtt
épült meg az ott lakók nagy örö-
mére és megelégedésére. Azonban
problémát okoz, hogy a járda

mintegy száz méteres szakaszát
rendkívül rossz látási viszonyok
között, sötétben kell megtenni a
korai reggeli, illetve az esti órák-
ban. 

A közvilágítás létesítésével kap-
csolatban Cseresnyés Péter polgár-
mestertõl azt a választ kapta – te-
kintettel a város általános gazdasá-
gi helyzetére –, hogy a 2011. évi
költségvetés nem tartalmaz közvi-
lágítás-fejlesztési forrást. Azonban
megvizsgáltatja annak lehetõségét,
hogy mennyibe kerülne az utca
közvilágításának kiépítése a

Városrehabilitáció során kibontott
és mûködõképes aktív eszközök
felhasználásával. Amennyiben a
tervdokumentációban foglalt költ-
séget a közgyûlés elfogadja és biz-
tosítja hozzá a szükséges forrást,
még ebben az évben megoldódhat
ez a gond Kiskanizsán.

A polgármester hasonló megol-
dást javasolt a Sörgyár utcai közvi-
lágítási problémák megoldására is.
Ideális esetben az év végén ebben
az utcában is fény gyúlhat. 

B.E.

AAzz éévv vvééggéérree mmeeggoollddóóddhhaatt aa
BBoorrnneemmiisssszzaa ééss HHaalliiss uuttccaa vviilláággííttáássaa
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2011. május 26.

CCsseerrhhááttiiss ssiikkeerreekk

Díjátadó ünnepséget tartott a
Cserháti szakközépiskola, mely-
nek keretein belül jutalmazták a
2010/11-es tanév városi, megyei
és országos versenyeken eredmé-
nyesen szereplõ diákokat.

A márciusban zajló többfor-
dulós tanulmányi versenyeken a
szakmák legjobbjai remekeltek,
valamint az angol nyelvi meg-
mérettetéseken is szépen szere-
peltek a cserhátis diákok. A díj-
átadón oklevelet vehettek át,
majd, oldva a hivatalos hangula-
tot,  süteményt és üdítõt is fo-
gyaszthattak a tanulók. Az ered-
mények a következõképpen ala-
kultak:

Bácsai Róbert 12.B. Szakmai
Elõkészítõ Érettségi Tárgyak Ver-
senye 15. hely, OMTV gépészeti
alapismeretek 18. hely, Erdõs
Sándor 12.A. Szakmai Elõkészítõ
Tárgyak Versenye 25. hely.,
Vercz Dávid 12.A., Szakmai Elõ-
készítõ Érettségi Tárgyak Verse-
nye 26. hely, OMTV gépészeti
alapismeretek 16. hely, egy inter-
netes portál versíró pályázatának
különdíja, Kulcsár Gergely 12.C.
OMTV elektronikai alapismere-
tek 10. hely, oPENing 5. hely,
Mile Balázs 13.A. OSZTV döntõ
autótechnikus 4. hely, Kamenár
Ádám 11.A. Észak Zalai TISZK
verseny 2.hely, Harangozó Dáni-
el, 10.B. Észak Zalai TISZK ver-
seny különdíj gyakorlati munká-
ért, Koszoru Kristóf 9.C. Megyei
középiskolai fizika verseny 1.
hely, Mészáros Márk 10.A. Me-
gyei középiskolai fizika verseny
3-4.hely, Kendli Ádám 11.C. Me-
gyei középiskolai fizika verseny
2. hely, Szmodics Ádám 12.C.
Megyei középiskolai fizika ver-
seny 3. hely, oPENihg 6.hely,
Bagladi Gábor 12.E. oPENing 5.
hely, Gerencsér Péter 12.C.
oPENing 5. hely, Kustán Dániel
13.E. oPENing 5. hely, Fenyvesi
Krisztián 12.D. oPENing 6. hely,
Müller Balázs 12.D oPENing 6.
hely, Ozvald Zoltán 12.C.
oPENing 6.hely, Tomor Endre
13.C. Mikrokontroller alkalmazói
verseny 7. hely, térbeli LED koc-
ka bemutatása a Hungexpo-n,
Dékány Tamás 14.C. Mikrokont-
roller alkalmazói verseny 8. hely,
Mánfai Márton 9. C. „HHH”
Themerin Házi Hobby Hangszer
bemutató, Zalavári Csaba 10.C.
Magyar Feltalálók pályázat 2.
hely, Varga Iván 10.A. Megyei

angol verseny 3. hely, Betty
Memorial 2. forduló 12. hely,
Hederics Dávid 11.C. Betty
Memorial 2. forduló 11.hely,
Végvári Ferenc 12.C. Ránki
György regionális verseny me-
gyei forduló, Görcsi Szilárd
12.C. Ránki György regionális
verseny megyei forduló

Kalászi Mátyás 13.G. CNC
programozó és gépkezelõ verseny
6. hely, Sklenszky Márk 14.A.
CNC programozó és gépkezelõ
verseny 9. hely, Balassa István
14.A. CNC programozó és gépke-
zelõ verseny 14. hely

„Ismerd meg-Tegyél érte!”
elnevezéssel egészségnevelési
napot tartott a Palini Általá-
nos Iskola május kilencedi-
kén. 

Az egészség érték! Vallják
azok, akik a gyógyítást végzik.
A betegségek megelõzését, az
egészséges életvitel kialakítását
és elfogadtatását már gyermek-
korban el kell kezdeni. A fele-
lõsségvállalás embertársainkért,
az önzetlen segítségnyújtás ré-
sze kell, hogy legyen az életünk-
nek.

Felismerve a téma fontossá-
gát, a palini iskola tanulói, min-
den dolgozója, valamint az ér-
deklõdõ szülõk 2011. május ki-
lencedikén „Ismerd meg –
Tegyél érte!” elnevezéssel
egészségnapi program aktív ré-
szesei lehettek. A Vöröskereszt
Napjához kapcsolódva kiállítást
rendeztünk a szervezetrõl, vala-
mint a nagykanizsai Vöröske-
reszt munkatársa bemutatta mû-
ködésüket, beszélt széleskörû
tevékenységükrõl. Ifjúsági cso-
portjuk segítségével minden di-
ák elsajátíthatta a szakszerû
sebellátást, alapfokú készsége-
ket szerezhetett az újraélesztési
gyakorlaton. A város mentõál-
lomása biztosított számunkra
egy felszerelt mentõautót,
amelynek személyzetétõl a bal-
eseti mentésrõl hallottak. Hatá-
sosnak bizonyult az autó sziré-
nájának kipróbálása, s még az
addig megszeppent, kicsit szo-
rongó nebulók is feloldódtak
általa.

Különösen nagy hangsúlyt ka-
pott ezen a napon a megfelelõ ösz-
szetételû táplálékok biztosítása. A
háromszori étkezésbõl – helyes
arányban elosztva – nem maradha-
tott ki egy tápanyag sem. Új ízek
megkóstolását és elfogadtatását is
fontosnak tartottuk, ezért az ebéd-
hez a rég elfeledett hajdinaköretet
kínáltuk, míg a reform jegyében a
csíra magvak megízlelését biztosí-
tottuk.

A tanulók elméleti ismerteket
szereztek a korszerû ételekrõl,
táplálkozási zavarokról, valamint
a gyermekkori cukorbetegség és
a magas vérnyomás kialakulásá-
nak megelõzésérõl hallgattak
elõadást Dr. Balázs Endre bel-
gyógyásztól.

A mozgásnak szerves részét
kell képeznie mindennapjaink-
nak. Közös, átmozgató zenés
tornával kezdtük a napot intéz-
ményünk tágas, óriásfákkal kö-
rülvett, jó levegõjû udvarán.
Városunkhoz kötõdõen külön-
bözõ sportágakban tevékenyke-
dõ csoportokat hívtunk meg,
akik bemutatót is tartottak,
majd kipróbálási lehetõséget
biztosítottak a nagyszámú ér-
deklõdõnek. A Zemplén SE.
lábtoll-labdásai, a Halis István
Városi Könyvtár gólyalábasai
nagy sikert arattak. Róhatták a
köröket az iskola épületét kö-
rülfutva vagy akár sétálva is, hi-
szen a cél az volt, hogy mind-
egy mit, csak mozogjanak nebu-
lóink. Minden tanulónk saját
"Mozdulj!" pontgyûjtõ füzeté-
ben kitartásának és gyorsaságá-
nak megfelelõen pecséteket sze-
rezhetett, amelyeket apróbb, az
egészségmegõrzésben használ-
ható tárgyjutalmakra válthattak
be.

Mit jelent nekem az egészség?
címmel osztályonként ötle-
tes,látványos rajzok készültek ,
amelyek megtekinthetõk az al-
kalomra készített tablókkal
együtt.

A felnõttek számára a délután
folyamán szûrõvizsgálatokat szer-
veztünk, ahol akár a szemészeti, a
belgyógyászati szakorvosokkal
konzultálhattak. Légzésfunkció
vizsgálaton vehetett részt az is, aki
nem dohányzik, de odafigyel ön-
magára.

Sokan gondolták úgy, a vér-
adással aktívan tehetnek jót má-
soknak. Minden csepp fontos,
ezért köszönet az önzetlen segítsé-
gért. – foglalta össze Magyar Fe-
renc igazgató. 

A Zsigmondy-Széchenyi szak-
középiskola tanulói minden év-
ben részt vesznek tanulmányi és
szakmai megmérettetéseken. A
2010/2011-es tanév eredményei a
következõképp alakultak:

Kõszegi László 10. K
OSZTV(matematika-fizika) területi
döntõn 2. hely (bejutott az országos
döntõbe), felkészítõk: Hajasné
Harsányi Andrea és Cseke István,
Horváth Gergõ 10. J OSZTV(ma-
tematika-fizika) területi döntõn 19.
hely, felkészítõ: Cseke Istvánné,
Porgányi Gergõ 10. A Megyei
Fizika Versenyen 3-4. hely, fel-
készítõ: Belák Péter, Horváth
Adrián 13. A Országos Diák-
olimpia döntõn 100 m gyorsúszás-
ban 2. hely , Tóthné Tóth Berna-
dett 13. K a megyei kamara által
szervezett fodrászversenyen két
elsõ helyezés és 4. helyezés, fel-
készítõ: Kovács Ramóna, Bonczók
Zsófia 12. K a megyei kamara által
szervezett fodrászversenyen 3. és 5.
helyezés, felkészítõ: Kovács Ra-
móna, Horváth Mercédesz 13. K a
megyei kamara által szervezett fod-
rászversenyen 3. helyezés, felké-
szítõ: Kovács Ramóna 

Az iskola teremlabdarúgó csa-
pata a Diákolimpia Országos dön-
tõjén 8. helyezést ért el, felkészítõ:
Váradi Gábor, Simon Klaudia 10.
R Implom József Helyesírási Ver-
seny megyei fordulóján 3. helye-
zést ért el, felkészítõ: Partiné Pata-
ki Gabriella, Sebestyén Nikolett
10. R Implom József Helyesírási
Verseny megyei fordulóján 5. he-
lyezést ért el, felkészítõ: Partiné
Pataki Gabriella.

BBLLGG-ss hhíírreekk

Diákjaik legfrissebb eredmé-
nyeirõl, a közelmúlt eseményei-
rõl adott hírt a Batthyány iskola.

Az elmúlt hétvégén rendezték
Szolnokon a Curie Kémia Emlék-
verseny országos döntõjét, ahol öt
diák képviselte az iskolát szép ered-
ménnyel. A 8. évfolyamosoknál
Veszelyi Krisztina (8.A – felkészí-
tõ: Csörgicsné Balogh Edit) 12. he-
lyezett lett, a 9. évfolyamon Ötvös

(folytatás a 8. oldalon)

MMáájjuuss aa 
kköörrnnyyeezzeettii- ééss aazz 
eeggéésszzssééggnneevveellééss
jjeeggyyéébbeenn

TTaannuullmmáánnyyii ééss 
sszzaakkmmaaii vveerrsseennyyeekk aa
ZZssiiggmmoonnddyy-
SSzzéécchheennyyii 
sszzaakkkköözzééppiisskkoolláábbaann
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(folytatás a 7. oldalról)
Sándor (9.D - felkészítõ: Mar-

tonné Pálfalvi Katalin) a 14. helyet
szerezte meg. A 11-12. évfolyamo-
soknál Patus Eszter (11.D – felké-
szítõ: Dénes Sándorné) 8., Bene-
dek Ádám (11.D - felkészítõ: Dé-
nes Sándorné) 11., Skoda Péter
(12.D – felkészítõ: Dénes Sán-
dorné) pedig a 21. helyen végzett 

A Bolyai János Matematika
Társulat által szervezett Arany Dá-
niel Matematika versenyen Bujtás
Ferenc (9.A – felkészítõje Erdõs
Gábor) a kezdõk II. kategóriájá-
ban dicsérettel zárta az országos
döntõt (a dicséret ezen a versenyen
az egyik legjobb helyezést jelenti).

A „Falusi krónika” III. Országos
és Határontúli Vers- és Próza-
mondó Találkozó döntõjén,
Keszthelyen a középiskolás kor-
csoportban „Kiváló Krónikás”
címet szerzett Karádi Dávid
(9.A).

Az iskola Virág Benedek Ve-
gyes kara május 14-én a Bárdos
Lajos Társaság által szervezett
koncerten lépett fel a budapesti
Szent Margit Gimnáziumban. A
koncert címe: A Bárdos család
és a kórusmuzsika. A fellépés
méltó folytatása volt az áprilisi
nagysikerû nagykanizsai elõ-
adásnak.

A Varga Tamás Matematikaver-
seny országos döntõjén Erdõs
Márton (7.A – felkészítõ: Zsovár

Anita) saját évfolyamán 11. helye-
zett lett, a nyolcadikosoknál
Lukács-Borbély Péter (8.A – fel-
készítõ: Lábodi Gyöngyi) a 13. he-
lyet szerezte meg, Porgányi Márk
(8.A - felkészítõ: Lábodi Gyöngyi)
pedig a 25.-et.

A „Zalai tehetségígéret –
2011” megmérettetésen két tanu-
ló, Muzslai Borbála és Erdõs
Gergely is elnyerte a „Zalai Te-
hetségígéret” címet. Mindkét di-
ák a 11.A osztály tanulója, s ez
azt jelenti, hogy nyolcosztályos
gimnazisták. Külön figyelmet
érdemel, hogy Nagykanizsáról
csak a õk lettek „tehetségígére-
tek”.

A Magyar Vöröskereszt
Nagykanizsai Szervezete terü-
leti csecsemõgondozási ver-
senyt rendezett a térség általá-
nos és középiskolái számára.
Céljuk az volt, hogy a felnövek-
võ generáció elméleti ismereteit
gyakorlati tudással egészítsék
ki, hiszen a fiatalkorban meg-
szerzett tapasztalatok és élmé-
nyek elõsegítik a szülõi szerepre
való felkészülést, a gyermekvál-
lalással járó felelõsség megis-
merését.

A fiataloknak egy teszt kitöltése
után a gyakorlatban is be kellett
mutatniuk, hogyan boldogulnak a
csecsemõk fürdetésével, táplálásá-
val. Két kategóriában hirdettek
gyõztest. Az általános iskolások
(10-15 évesek) csoportjában a
Rozgonyi úti Általános Iskola, a
középiskolai (14-19 évesek) kate-
góriában a Dr. Mezõ Ferenc Gim-

názium és Közgazdasági SZKI ta-
nulói szerepeltek a legjobban. A
verseny fordulóit a Magyar Vörös-
kereszt Országos Igazgatósága, és
a Magyar Ifjúsági Vöröskereszt
felhívására az ország egész terüle-
tén megrendezik, így a helyi gyõz-
tes csapatok az országos döntõben
is képviselik a várost és megyén-
ket június 4-én Budapesten.

KKaanniizzssaa –– SSuullii ssaa//oorrookk 2011. május 26.8

A Nagykanizsa és
Környéke Foglalkoz-
tatási, Szociális és
Közmûvelõdési Non-
profit Kft-nek az Új

Magyarország Fejlesztési Terv Társadalmi Megújulás Operatív Program
támogatási rendszeréhez benyújtott "Nagykanizsai Kistérség Foglalkoz-
tatási Paktum" címû, TÁMOP-1.4.4-08/1-2009-0001 jelû pályázatát a
Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Humán Erõforrás Programok Irányító
Hatósága 2009. szeptember 11. napján 22.053.252,- Ft összegû támoga-
tásra (90%) érdemesnek ítélte. Önerõ (10%): 2.450.361,- Ft. A projekt
2010. március 1. napjától 2011. augusztus 31. napjáig tart, 18 hónap idõ-
tartamban. A projekt az Európai Unió támogatásával és az Európai Szo-
ciális Alap társfinanszírozásával valósul meg. 

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a Nagykanizsai Kistérség Foglalkoztatási
Paktum menedzsmentje részt vett a 2011. május 10. napján a Martineum
Felnõttképzõ Akadémián megrendezett REKORD Foglalkoztatási Fó-
rum rendezvényen, melynek fõ témája a REKORD Hálózat tagjainak to-
vábbi együttmûködése és a közeljövõben indítandó közös akciók megha-
tározása volt. A rendezvényen projektbörze keretén belül Horváthné Ba-
gó Mónika projektvezetõ elõadásában ismertette a Nonprofit Kft. 2010.
és 2011. évi projektjeit.

Régi NDK-sok negyedik országos találkozója
„A Magyar Népköztársaság kormánya és az NDK kormánya között

államközi egyezmény jött létre 1967. május 26-án. Szakmai képzés,
gyakorlati tapasztalatszerzés céljából, ideiglenes foglalkoztatás
keretében mintegy 50 ezer magyar fiatal élt a szerzõdés adta
lehetõséggel, amely 1983-ig mûködött a két ország között.”

Négy éve a múltbéli barátok újból egymásra találtak, s ma már
egyesületként mûködnek. Az idei NDK-s Országos Találkozóra
Balatonföldváron kerül sor június 3-4-5-én.

A szervezõk színes programokkal várják az érdeklõdõket. Lesz retró
kiállítás, fõzõverseny, emléktábla avatás, filmvetítés a magyar fiatalok
életérõl az NDK-ban, illetve beszélgetés a film rendezõjével, Feledy
Péterrel és feleségével, Monspart Sarolta tájfutó világbajnokkal. Nem
hiányoznak a rendezvény sorából a Mayossa Hagyományõrzõ
Együttes néptáncosai, a tûzzsonglõrök, és az MZ Club Hungary
motorosai sem. 

Az NDK-s Magyarok Egyesülete várja a jelentkezõket az 1134
Budapest, Dévai út 20/B. címen illetve a +3620-9718-121-es tele-
fonszámon.

VVeerrsseennyy
aa sszzüüllõõii sszzeerreepprree 
kkéésszzüüllééss jjeeggyyéébbeenn
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2011. május 26.

Fényre sötétedõ lencse AKCIÓ – 25%!
2011. április 1. – május 31-ig

Aranymetszés Alapítvány
(8800 Nagykanizsa, Sugár u. 18.)

Közhasznúsági jelentés a 2010. évrõl
Adószám: 18962729-1-2

Összes közhasznú tevékenység elõzõ év tárgyév
Bevétele 1811 508
Vállalkozási tevékenység bevétele 654 379
Összes bevétele 2465 887
Közhasznú tevékenység ráfordításai 2195 700
Vállalkozási tevékenység ráfordításai 793 522
Összes ráfordítás 2989 1222
Adózás elõtti eredmény - 139 -143
Tárgyévi vállalkozási eredmény -139 -143
Tárgyévi közhasznú eredmény -384 - 192

MEGHÍVÓ
A Magyar Kaktuszgyûjtõk Országos Egyesülete helyi 

csoportja meghívja Önt és kedves családját 
a VIII. Nagykanizsai Kaktuszkiállítás és Vásárra.
Helye: Honvéd Kaszinó (Nagykanizsa, Ady u. 7.)

Ideje: 2011. május 28-29.

GYERMEKNAP -„„KÉK LLÁMPÁS NNAP”
NAGYKANIZSÁN

2011. május 29. 13.00-18.00-óráig
Töltse gyermekével ezt a napot

a Péterfy Sándor Általános Iskola elõtti parkban!

13.00 Megnyitó: 
Pünkösdölõ címû zenés játék a Hétszínvirág Óvoda elõadásában
Lufihajtogató bohóc

14.00 Kis Hét Rét Együttes zenés mûsora
A „KÉK LÁMPÁS NAP” keretében játékos feladatok több 
állomáson: célbalövés puttonyfecskendõvel, közlekedési vetélkedõ

15.00 Vásári játékok Mátyás király korából az Attila Óvoda udvarán 
ovisoknak és kisiskolásoknak - helyszíni nevezéssel

15.30 Rudi bohóc a gyermekek kedvence érkezik
16.00 Játékos angol gyerekeknek

Csiri-biri torna apróknak
16.30 Swans balett és tánciskola csoportjai
17.00 Girls Dance Club- Péterfy Sándor Általános Iskola tanulói

Magic Ritmo 

Napközben
Az Országos Mentõ Szolgálat, a Nagykanizsai Rendõrkapitányság,

Tûzoltóság  és a Polgári Védelmi Kirendeltség jármû, használt technikai- és
segítségnyújtó eszközök bemutatója. KRESZ-pálya – kerékpáros ügyességi
vetélkedõk – helyszíni nevezéssel. A Magyar Autóklub Nagykanizsai Mûsza-
ki Állomás „részeg szemüveg” szimulátor programja. A Saubermacher Pan-
nónia Kft. és a Zala Volán  Zrt. jármûbemutatója. A Magyar Vöröskereszt
Nagykanizsai Szervezete baleseti szimulációt és szûrõvizsgálatokat tart. 
Gyermekvarázs Alapítvány Játszóháza Rajzverseny a Családsegítõ és Gyer-
mekjóléti Központ szervezésében. Halis István Városi Könyvtár – mozgó
könyvtár Óriáscsúszda, légvár, elektromos kisautók és motorok, kézmûves
sor: karkötõ, nyaklánc készítés, gyöngyfûzés, hûtõmágnes készítés, horgászat,
célba dobás, arcfestés.

A programok látogatása és a játékok használata ingyenes!

Szeretettel hívjuk Önt, kedves családját, és ismerõseit a Magyar
Mûveltség Kincsestára Szabadegyetem soron következõ elõadásá-
ra 2011. május 27-én, pénteken 18 órára. 

Örvénylés - globális térnyerés és a hitelpénz monopóliuma - A nem-
zetközi pénzrendszer és a demokrácia összefüggései. 

Elõadó: dr. Drábik János – közíró, a Szabad Európa Rádió nyugal-
mazott vezetõ szerkesztõjének vetítettképes elõadása. 

Helyszín: Halis István Városi Könyvtár (Nagykanizsa, Kálvin tér 4.)
Az elõadás ingyenesen látogatható. 
Minden érdeklõdõt szeretettel várunk.

ÖÖRRVVÉÉNNYYLLÉÉSS - AA nneemmzzeettkköözzii ppéénnzzrreennddsszzeerr
ééss aa ddeemmookkrráácciiaa öösssszzeeffüüggggéésseeii
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Aki mûvészettel foglalkozik,
annak ismerõs lehet az olajfesték
és a terpentin szagának különös
elegye, vagy annak a gondos elõ-
készületnek a varázsa, amit a vá-
szon vakkeretre feszítése jelent.
Egyeseknek ez egyfajta rituálévá
is válhat. Persze mindez csak kel-
lék az igazi munkához, az ember
elméjében-lelkében lakozó gondo-
lat vagy érzés kifejezésére. Több
mozaikból tevõdik össze a mûvé-
szet különös világa. Vajon tényleg
különös? Annyira távol került már
az ember a mûvészettõl, mûvé-
szektõl, hogy csak valamiféle ha-
bókos miliõnek, tõle teljesen ide-
gennek tudja elképzelni? Nekem
volt szerencsém megtapasztalni az
ellenkezõjét. Szabó Gabriella har-
madéves festõ szakos hallgató, el-
sõ helyezést ért el a rangos Orszá-
gos Mûvészeti Tanulmányi Verse-
nyen – azaz az OMDK-n – így,
mint mondta, visszaigazolást ka-
pott arról, hogy van értelme annak,
amit csinál. 

– Nemrég elsõ helyezést értél
el az Országos Mûvészeti Tanul-
mányi Versenyen. Mit lehet tud-
ni errõl a megmérettetésrõl? Mi-
lyen munkákkal pályáztál?

– Az Országos Mûvészeti Tanul-
mányi Versenyt – amelyet az Or-
szágos Tudományos Diákköri
Konferencia, és ezen belül az ötö-
dik Országos Mûvészeti Diákköri
Konferencia rendez meg – két-
évente biztosít szereplési lehetõsé-
get, ez tulajdonképpen az Orszá-
gos Tanulmányi Verseny mûvésze-
ti szekciója. Az idei alkalom jubi-
leumi volt, harminc éve szervezik
meg ezt a megmérettetést. Egy
festménysorozattal pályáztam, a
versenyre beküldött képekkel most

jutottam el egy kísérletezési idõ-
szak végére, amelynek során az
úgynevezett gesztusfestéssel, ér-
zelmek visszaadásával próbálkoz-
tam. A kutyámról készült fotókról
festettem sorozatot, a fekete-fehér
fényképeket hosszú expozíciós
idõvel készítettem, így az állat
alakja elmosódottá vált. Azért vá-
lasztottam ezt a témát, mert a már
meglehetõsen öreg és beteges ku-
tyám nagyon közel áll hozzám, így
egy kissé az elmúlástól való féle-
lem is benne bujkál a képek üzene-
tében. Az úgynevezett gesztusfes-
tészet megfelelõ volt ehhez a té-
mához, hiszen lehetõvé teszi az ér-
zelmek kifejezését. Elõször a ver-

seny kari fordulóján szerepeltem a
sorozattal, majd az itteni sikeres
szereplésnek köszönhetõen jutot-
tam tovább az OMDK-ra ahol a
festõ kategóriában és a saját szek-
ciómban elsõ helyezést értem el.
Emellett kaptam egy különdíjat is,
melynek keretében meghívtak a
Csongrádi Mûvésztelepre, ahova
mesteremmel, Nyilas Mártával fo-
gunk elutazni a nyáron. Meglepe-
tésként ért az egyik bank által
meghirdetett Amadeus ösztöndíj-
pályázat eredménye is, ide a ku-
tyás sorozatom néhány másik da-
rabját küldtem be, és beválasztot-
tak az elsõ tizenöt legjobb alkotó
közé. A bank minden pályamunká-
ért százhúszezer forintos ösztöndí-
jat ajánlott fel. Visszatérve az
OMDK-ra, nem elsõsorban a nye-
remény anyagi része miatt érzek
örömet, inkább azért, mert most
elõször érzem azt, hogy egy füg-
getlen zsûritõl is komoly vissza-
igazolást kaptam.

– Már óvodás korod óta fog-
lalkozol festéssel. Hogy alakult
ki benned a festés iránti vágy, ér-
deklõdés?

– Tulajdonképpen Ludvig Zol-
tán indított el ezen a pályán, õ "fer-
tõzött meg" a mûvészet szenvedé-
lyével, hiszen már óvodás korom-
ban is a kendlimajori mûvészeti
kurzusokra, illetve egy mûvészeti
stúdióba is jártam, ahol korosz-
tályra bontva foglalkoznak a gye-
rekekkel. Tulajdonképpen mind-
kettõ szabadiskola volt. Aztán az
általános iskola végén Ambrus
Márta keramikusmûvész készített
föl a Pécsi Mûvészeti Szakközép
Iskolába felvételiére. Érdekes,
hogy kiskoromban a „mi leszel ha
nagy leszel” kérdésre mindig azt

válaszoltam, hogy festõmûvész, de
középiskola elõtt mégis úgy gon-
doltam, hogy a grafika jobban ér-
dekel. Aztán a festõ tanár „elra-
bolt” a grafika tanártól.  Utólag na-
gyon hálás vagyok neki, amiért
meglátta bennem a festõi vénát, és
azt, hogy a festés adja meg nekem
az igazi szabadságot. Azt szokták
mondani, hogy nem minden grafi-
kusból lehet festõ, de minden fes-
tõbõl lehet grafikus. Jelenleg har-
madéves vagyok az egyetemen,
ahol próbálom bepótolni a kima-
radt grafikázást is, de változatos a
tantárgyak repertoárja: tanulunk
szitanyomást, mûvészettörténetet,
sokszorosító grafikát, anatómiát,

tér- és tárgyábrázolást, valamint
textilt – amelyet a kanizsai szár-
mazású R. Fürtös Ilona tart – de ha
úgy tartja kedvünk, akkor átmehe-
tünk a szobrászokhoz egy kicsit
mintázni. Nagy álmom, hogy az
egyetem doktori képzését is elvé-
gezzem, persze ezt bizonyos szak-
mai munkásság megléte után lehet
megtenni, úgyhogy ez azért idõben
még odébb van. 

– Milyen munkákon dolgozol
mostanában?

– Továbbra is foglalkoztat „a
kutyám és én” témakör. Úgy gon-
dolom, hogy azáltal tanulok a leg-
többet, ha azt erõltetem, ami nem
megy, így egyszerre festek abszt-
rakt és realista módon is. Ugyan-
csak most dolgozom egy soroza-
ton, amelynek az a különlegessé-
ge, hogy nemrég jutottam hozzá
régi, megfakult kottákhoz, ame-
lyeket felragasztottam egy farost-
lemezre, és erre festek fecskéket,
mert ezek a madarak a villanydró-
ton üldögélve a ritmusra emlékez-
tetnek. Ehhez kapcsolódóan hívtak
meg a pesti Katona József Szín-
házba, ahol az egyik programsoro-
zatuk keretében kisgyerekek fog-
nak improvizálni zongorán Liszt
Ferenc hatására – az idei év ugyan-
is Liszt-emlékév. Ehhez kellene
ecsettel gesztusokat rögtönözni a
zenére. 

– Az áprilisban rendezett Test-
vérvárosi Mûvésztelepen hány
képet készítettél? Hogyan teltek
a napok az alkotótáborban?

– A mûvésztelepen is festettem
három kutyás képet, azzal kísérle-
teztem, hogy a fekete-fehér képe-
ket negatívjaikként festettem meg,
tehát ami a képen eredetileg fehér-
vagyis a kutya-azt sötétre festet-

tem. Ezen kívül két tájképet is ké-
szítettem Kendlimajorban. Megis-
merkedtem egy új technikával
Ludvig Zoltán által, a grafit segít-
ségével értem el egy ugyancsak el-
mosódott hatást. Miután véget ért
a mûvésztelep, akkor kapott el iga-
zán az ihlet, ezután kezdtem el on-
tani a képeket. A rákövetkezõ hé-
ten Sopronba utaztam, aztán pedig
az Amadeus pályázatra készültem,
így elég sûrû volt az elmúlt idõ-
szak.

– Minden évben részt veszel a
Kendlimajorban rendezett mû-
vésztelepeken?

– Eddig egy mûvészeti kurzu-
son szerepeltem, idén hívtak meg

elõször az alkotótáborba. Walter
Gábor kurzusa jelentette eddig a
legtöbbet számomra, az õ óráin
kezdtem el temperamentumosab-
ban festeni. Ekkor éreztem, hogy
ez az a festészeti mód, ahogy foly-
tatni szeretném a munkát, tehát
egészen reálisan, ugyanakkor
mégis festõien megoldva a formák
ábrázolását. Még mindig úgy ér-
zem, hogy ez volt a legerõtelje-
sebb hatás az életemben, az ekkor
készült mûveimben van valami
több, mondhatni „kraft”. A kurzu-
son jórészt plein-air festészetet
mûveltünk, reggel korán keltünk
és kimentünk festeni a szabadba.
A mostani mûvésztelepen is az tet-
szett, hogy láthattam a többi mû-
vészt munka közben. Nekem sajá-
tos munkamódszerem van, festés
közben ugyanis zenét szoktam
hallgatni, közben táncolok is, és
így különös mozdulatokkal készül
a festmény. 

– A közös munka során gondo-
lom a többi mûvész is hatással
van rád. 

– Ez így van. Ráadásul a kurzu-
son és a mûvésztelepen is kialakult
egy barátságos, alkotás szempont-
jából is kedvezõ légkör. A magyar,
az angol és a német különleges
egyvelegével próbáltunk szót érte-
ni egymással, úgyhogy emlékeze-
tesek maradnak ezek az élmények.

– Mik a jövõbeli terveid?
– Ezen gyakran gondolkodom.

Mindenképpen szeretnék tanítani
– ha végzek az egyetemmel, akkor
szakközépiskolában már oktatha-
tok –, ha fölvesznek a doktori is-
kolába, akkor már egyetemen is te-
vékenykedhetek. Ha így lenne, ak-
kor a hobbim lenne a szakmám, a
munka mellett festeni is tudnék.

MMii lleesszzeell,, hhaa nnaaggyy lleesszzeell?? –– FFeessttõõmmûûvvéésszz
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Tizenkilencedik alkalommal
nyitja ki kapuit a világ mûvészei
elõtt a Ludvig Nemzetközi Mû-
vésztelep Kendlimajorban.

Két héten keresztül dolgoznak
majd a meghívott mûvészek a
kendlimajori alkotótáborban,
egészen pontosan május 29-tõl
június 12-ig. A helyi alkotókkal
együtt tizenkét ország harminc-
nyolc mûvésze vendégeskedik a
mûvésztelepen, közülük nyolcan
most látogatnak elõször Kendli-
majorba. A már ismerõs román,
osztrák, német, spanyol barátok
munkái mellett most indiai, ma-
rokkói, egyiptomi, fehérorosz és
moszkvai mûvészek mûhelytit-
kaival is megismerkedhetnek az
érdeklõdõk. Mint Ludvig Zoltán
elmondta, számos nemzet kor-
társ képzõmûvészetébe nyerhet
bepillantást a Kendlimajorba lá-
togató, ráadásul ilyen sok vallá-
sú vendége még nem volt a mû-
vészeti szabadiskola mûtermei-
nek.

A meghívottak mindegyike
rendszeres szereplõje nemzet-
közi szimpóziumoknak, alkotá-

saik pedig megtalálhatóak a vi-
lág számos kiállítótermében.
Május 29-én Cseresnyés Péter
polgármester fog köszöntõt
mondani, majd a két hét alatt
színesebbnél színesebb progra-
mokon vesznek részt az alko-
tók, így például Cakó Ferenc
festõmûvész homokanimációjá-
nak, valamint Kotnyek István és
Kalász József egyik filmjének, a
Szabadkõmûvesnek megtekin-
tése után el is látogatnak majd a
forgatási helyszínre, Bugaszeg-
re. 

– A mûvésztelep nyílt napja jú-
nius ötödike, ugyanakkor folya-
matosan, minden nap várjuk az
érdeklõdõket. Izgalmasnak ígér-
kezik az idei mûvésztelep, hiszen
a látogató betekintést nyerhet a
világ mûvészeteibe. Érdekes, ho-
gyan ötvözik a különbözõ nemze-
tiségû mûvészek a modern tech-
nikákat a tradíciókkal és az
egyedi vonásokkal. A mûvészte-
lep nyitott az érdeklõdõk felé és
teljesen ingyenes a látogatás. –
foglalta össze Ludvig Zoltán.

Z.A.

Szeretem Pécset, jó lenne ott ma-
radni, de lehet, hogy máshova ve-
zet majd az utam. Azt tudom, hogy
nyitott szemmel kell járni a világ-
ban. 

– Készülsz esetleg egy újabb
pályázatra?

– Szeretnék külföldre – Angliá-
ba vagy Németországba – utazni
az Erasmus-ösztöndíj keretében,
ez lehet, hogy majd csak ötödév
elsõ félévében fog megvalósulni.
Közben szoktak lenni kisebb pá-
lyázatok is, amelyekre nevezek.
Tervezem, hogy nagyobb méret-
ben fogok festeni, eddig ugyanis
körülbelül hatvanszor nyolcvanas
képeket készítettem. 

– Hogyan szoktak elõbukkan-
ni a festmény-témák? 

– Ennek sok módja van. Persze
elõször felvetõdik a kérdés, hogy
egyáltalán mitõl jó egy téma, hi-

szen akár egy asztalt vagy egy
csendéletet is meg lehet festeni tet-
szetõsen. Általában olyan témát
keresek, ami illik a festészetemhez
és amiben önmagamat tudom adni.
Gyorsan dolgozom, de vannak
olyan munkák is, amelyek megkí-
vánják, hogy többször visszatérjek
hozzájuk. Gyakran mûvészettörté-
net órán lep meg az ihlet, pedig itt
pont, hogy inkább figyelni és jegy-
zetelni kellene, de vannak olyan
munkák, amelyeket szinte tálcán
kínálják a továbbgondolás lehetõ-
ségét. Általában több festményen
is munkálkodom egyszerre, és le-
het, hogy az eredeti gondolatnak
csak a tizenötödik változata fog
megvalósulni. 

– Egyre több a múzeumokban
és a kiállítóhelyeken az olyan
mûalkotás, amely értelmezhetet-
len vagy megbotránkoztató. Te,
mint fiatal mûvész, hogyan vi-
szonyulsz a kortárs mûvészet-
hez? 

– Sok esetben úgy gondolom,
hogy a kortárs alkotások lényegé-

ben elérik a céljukat, hiszen külö-
nös vagy épp provokáló voltuk
miatt elgondolkodunk rajtuk,
vagy legalábbis rögzülnek az em-
lékezetünkben. Mindenkinek más
célja van az alkotással. Alapvetõ-
en a saját elvárásaimnak próbálok
megfelelni a festészetemen belül,
ugyanakkor természetesen nem
csak magamnak dolgozok, hanem
a közönségnek is. Próbálok úgy
festeni, hogy az mindenki számá-
ra emészthetõ legyen. A kutyás
képekkel is azt szerettem volna,
hogy aki ránéz a képekre, érezze
azt, amit én érzek a kedvencem
iránt, úgyhogy az alkotás és a be-
fogadás is egy kicsit önzõ dolog,
hiszen a nézõ úgyis azt fogja érez-
ni a kép láttán, amit õ szeretne.
Szinte mindenféle festészetet tu-
dok értékelni, legfeljebb nem
mindegyik mûvet szeretem. Gon-

doljunk például Barcsay Jenõre –
többek között õ készítette a mûvé-
szeti anatómia tankönyvünket –
akinek nem okozott gondot meg-
rajzolni egy részletes és ugyanak-
kor tökéletes aktot, mégis vannak
olyan absztrakt munkái, amelyek-
kel nem tud mit kezdeni a közön-
ség. Szeretem, ha van tartalma
egy mûnek, de nem kedvelem, ha
egy alkotás csak úgy nyersen, ön-
magáért van, ráadásnak „cím nél-
kül”. Azt szokták mondani, hogy a
mai mûvészet haldoklik, legalább
is a barokk óta inkubátorban van.
Próbálok úgy alkotni, hogy az élet
minden percében megtaláljam az
alkotás örömét, és mindenben a
szépséget keresem. Imádom azt,
amit csinálok, óvodás korom óta
ezzel az érzéssel kelek fel minden
nap, nem is lennék önmagam, ha
nem festhetnék. Most ráadásul
visszaigazolást is kaptam a ver-
seny által, ami nagy erõt ad a to-
vábbi munkához. 

Ziegler Anita
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SSookksszzíínnûû KKeennddlliimmaajjoorr

Az Én hobbim kiállítás-soro-
zat keretein belül most Horváth
Károly fából készült repülõit te-
kinthetik meg az érdeklõdõk a
Hevesi Sándor Mûvelõdési
Központ földszintjén.

Horváth Károly eredeti foglal-
kozását tekintve cipész, bár már
gyerekkorában a felhõk közé vá-
gyott. Ezt az álmát úgy tudta meg-
valósítani felnõttként, hogy a cipõ-

készítés mellett megfaragott egy-
egy repülõt is. A mostani tárlaton
látható a Stukától a MiG23-asig
sokféle míves darab, sõt még régi
cséplõgép és házak faragott másai
is. Károly bácsi még az Eiffel-tor-
nyot is elkészítette fából, amelyet
a kiállításra sajnos nem tudott el-
hozni. A kiállítást június 10-ig lá-
togathatják az érdeklõdõk. 

Z.A.

FFáábbóóll ffaarraaggootttt rreeppüüllõõkk
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Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyûlése pályázatot ír ki az épített
és természeti környezet értékeinek helyi védelmérõl szóló 52/2003. (X. 1.)
sz. önkormányzati rendelet szerinti támogatás elnyerésére. A támogatásra
rendelkezésre álló keretösszeg 2011. évben 5 millió Ft.

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

A részletes pályázati feltételeket Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyû-
lésének az épített és természeti környezet értékeinek helyi védelmérõl szóló
52/2003. (X. 1.) számú rendelete tartalmazza, amelyet a Polgármesteri Hivatal
Fõépítészi Csoportjánál (Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. II. em. 15. a.) lehet be-
szerezni ügyfélfogadási napokon (hétfõ, szerda, péntek). Megtalálható még a
www.nagykanizsa.hu honlapon is.

A pályázaton résztvevõknek a közpénzekbõl nyújtott támogatások átlátható-
ságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény elõírásainak megfelelõen nyilatko-
zatot kell tenniük, melyhez a szükséges nyomtatványok szintén a fenti helye-
ken hozzáférhetõk.

A pályázatokat 2011. augusztus 10-ig lehet beküldeni, vagy személyesen be-
nyújtani a Polgármesteri Hivatal Fõépítészi Csoportjához. Kizárólag zárt borí-
tékban beküldött vagy benyújtott pályázatok vesznek részt az elbírálásban. A
borítékra kérjük ráírni: Helyi értékvédelem támogatása 2011.

A kiíró a beérkezõ pályázatokat a 2011. szeptemberi soros Városfejlesztési-
és Üzemeltetési Bizottság  ülésen bírálja el 2011. szeptember 30-ig.

PPáállyyáázzaatt hheellyyii éérrttéékkeekk vvééddeellmméérree

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata versenytárgyaláson érté-
kesíti az alábbi ingatlanokat:

1. Nagykanizsa Berzsenyi utca 5. magasföldszint 1. szám alatti, egyéb helyi-
ség megnevezésû iroda-jellegû ingatlan. Hrsz.: 1363/13/A/1. Mérete: 131 m2.
Ára: 6.600.000 Ft+áfa.

2. Nagykanizsa Magyar utca 76. lakóingatlan, saroktelek, a telek mérete 934
m2. Elsõsorban építési szándékú vevõ jelentkezését várjuk. Fõbb beépíthetõsé-
gi paraméterek: 50%-os beépíthetõség, 8 m magasságig. Ára: 9.100.000 Ft.

3. Ipari Parki telekértékesítés:
4378/32 hrsz. 3015 m2 10.250.000 Ft+áfa
649/130 hrsz. 2335 m2 9.300.000 Ft+áfa
649/67 hrsz. 889 m2 1.960.000 Ft+áfa
649/93 hrsz. 6389 m2 25.560.000 Ft+áfa
4378/29 hrsz. 1 ha 4833 m2 58.100.000 Ft+áfa
4. Nagykanizsa, Bartók B. u. 1. szám alatti 3071 hrsz-ú tízemeletes lakóépü-

let, mellette orvosi rendelõ. Ár: 59.000.000 Ft+áfa.
A versenytárgyalások idõpontja: 
2011. június 14.  9.00 óra    Berzsenyi u. 5.
2011. június 14.  9.30 óra    Magyar u. 76.
2011. június 14. 10.00 óra   Ipari Parki ingatlanok
2011. június 14. 10.30 óra   Bartók B. u. 1.
Eredménytelen versenytárgyalás esetén minden ezt követõ hétfõi napon

ugyanebben az idõben. 
A versenytárgyalás helye: Nagykanizsa Vagyongazdálkodási és Szolgáltató

Zrt. Garay utca 21. szám alatt lévõ I. emeleti tárgyaló.
További részletekrõl: a Nagykanizsa Vagyongazdálkodási és Szolgáltató Zrt.

Garay utca 21. szám alatt lévõ irodájában vagy telefonon (93/311-241) lehet ér-
deklõdni. A versenytárgyalási kiírás részletesen megtalálható a www.nkvg.hu
honlapon.

EEllaaddóó öönnkkoorrmmáánnyyzzaattii iinnggaattllaannookk

Egyesített Bölcsõde a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992.
évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet az Egyesített Böl-
csõde Meseház Bölcsõde (8800 Nagykanizsa, Attila u. 7.) bölcsõdevezetõ
munkakör betöltésére. 

A közalkalmazotti jogviszony idõtartama: határozatlan idejû közalkalma-
zotti jogviszony. Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidõ. A vezetõi megbí-
zás idõtartama: a vezetõi megbízás határozatlan idõre szól. A munkavégzés
helye: Zala megye, 8800 Nagykanizsa, Attila utca 7. 

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetõi megbízással járó lényeges fel-
adatok:

Az intézmény mûködésével kapcsolatos vezetõi feladatok ellátása az in-
tézményvezetõvel együttmûködve. A kisgyermeknevelõk és egyéb beosztot-
tak irányítása. A szakszerû és törvényes mûködés belsõ feltételeinek megte-
remtése az Egyesített Bölcsõde vezetõjének szabályozásával. Az elõírt sze-
mélyi és tárgyi feltételek folyamatos rendelkezésre állásának biztosítása. A
gyermekek felvételével, ellátásával kapcsolatos szakmai feladatok ellátása
az egyesített intézmény szakmai programjának megfelelõen. 

Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a
"Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelke-
zései az irányadók. 

Pályázati feltételek:
- Fõiskola,  a 15/1998. (IV.30.) NM rendelet 2. számú mellékletének I/2.

pontja szerinti felsõfokú szakirányú végzettség. Csecsemõ- és kisgyermek-
nevelõ (BA), bölcsõdei szakgondozó (OKJ), csecsemõ- és kisgyermekgon-
dozó (OKJ), csecsemõ- és kisgyermeknevelõ-gondozó (OKJ) vagy csecse-
mõ- és gyermekgondozói (OKJ), kisgyermekgondozó, -nevelõi (OKJ) vég-
zettséggel rendelkezõ: intézetvezetõ, szakoktató, védõnõ, felsõfokú szociá-
lis alapvégzettség, pedagógus,, 

- A bölcsõdében - Legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat, 
- Gyakorlott szintû MS Office (irodai alkalmazások), 
- 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány 
- büntetlen elõélet 
- magyar állampolgárság 
- orvosi alkalmasság 
A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent: hangszertudás, kiváló kommuni-

kációs képesség.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: fényképes szak-

mai önéletrajz, végzettség(ek)et igazoló dokumentumok másolata, a bölcsõ-
de vezetésére vonatkozó programot a szakmai helyzetelemzésre épülõ fej-
lesztési elképzelésekkel, a pályázó nyilatkozatát arról, hogy a gyermekek
védelmérõl és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 15.§-
ának (8) bekezdésében meghatározott kizáró ok vele szemben nem áll fenn. 

A munkakör betölthetõségének idõpontja: a munkakör legkorábban
2011. szeptember 1. napjától tölthetõ be. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2011. június 17. 
A pályázatok benyújtásának módja: 
Postai úton, a pályázatnak a Egyesített Bölcsõde címére történõ megkül-

désével (8800 Nagykanizsa, Rózsa utca 7/a. ). Kérjük a borítékon feltüntet-
ni a pályázati adatbázisban szereplõ azonosító számot: 10-11/2011 , vala-
mint a munkakör megnevezését: bölcsõdevezetõ. 

A pályázat elbírálásának határideje: 2011. június 17. 
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a http://egyesitett-

bolcsode.mlap.hu honlapon szerezhet. 

BBööllccssõõddeevveezzeettõõtt kkeerreessnneekk 

Bizzer András a 6. számú választókerület (Rózsa u. 14-tõl végig páros házszám-
ok, Rózsa u. 21-tõl végig páratlan házszámok, Kazanlak körút 1-tõl végig páratlan
házszámok, Kazanlak körút 2-12-ig páros házszámok, Munkás utca 1-3-ig páratlan
házszámok, Munkás utca 2-tõl végig páros házszámok, Munkás 5-tõl végig páratlan
házszámok) önkormányzati képviselõje fogadóórát tart 2011. május 27-én (pénte-
ken) 17 órakor a Hevesi Sándor Általános Iskolában.

Balogh László a 3. számú választókerület önkormányzati képviselõje, OKISB-elnök
fogadóórát tart minden  hónap elsõ szerdáján 16 órától 17 óráig a Batthyány Lajos Gim-
náziumban (Nagykanizsa, Rozgonyi utca 23.): 30/2040865, balogh.laszlo61@chello.hu

Bicsák Miklós az 1. számú választókerület (Magyar u. 80-tól-164-ig (páros oldal), Ma-
gyar utca (páratlan oldal) 83-tól-183-ig, Garay utca páros és páratlan oldala, Kinizsi u. 100-
as lakó-tömbház, Hársfa utca, Ifjúság utca, Ûrhajós utca és Lámpagyári utca) önkormány-
zati képviselõje fogadóóráját - a megszokottól eltérõen - 2011. június 8-án (szerdán) tartja
16 órától a Pálma Vendéglõben (Magyar utca). Aznap 18 órától 20 óráig Bicsák Miklós Pa-
lin és Korpavár lakossága számára tart fogadóórát a palini új Általános Iskolában.

KKééppvviisseellõõii ffooggaaddóóóórráákk

Meghívó 
Nagykanizsa Megyei Jogú Város nevében tisztelettel meghívom Önt 2011.
május 29-én (vasárnap) 11.15 órakor (a 10.15-ös Szentmise után) a Hõsök
Napja alkalmából rendezendõ ünnepségre a kiskanizsai templom melletti
Millenniumi emlékparkba.

Cseresnyés Péter polgármester
Program: 11.15 Térzene 11.30 Ünnepélyes zászlófelvonás (Közremûködik a
Történelmi Vitézi Rend Nagykanizsai Hadnagysága és a Thúry Baranta Közösség)

Köszöntõ: Cseresnyés Péter polgármester  Beszéd: Erdõs László nyugál-
lományú honvéd ezredes, a Nemzeti Társaskör elnöke Ökumenikus ima az ele-
sett hõsökért (Közremûködnek a történelmi egyházak képviselõi) Koszorúzás

Kérjük, hogy koszorúzási szándékukat elõzetesen jelezzék a 0693/500-779-es telefonszámon
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2011. május 26.

Horoszkóp

Ne hagyja, hogy kihasználják és becsapják.
A legkifizetõdõbb befektetés az, ha saját
magába fektet be. Ha olyan dolgokat szerez
meg, amelyek szükségesek a lelki és szelle-
mi ereje, teljesítõképessége fejlõdéséhez.

Ha úgy érzi, minden erõfeszítése ellenére sem
tud anyagi elõnyökhöz jutni, szélesítse folya-
matosan a látókörét. Járjon össze olyan embe-
rekkel, akiktõl új ötleteket kaphat, és hozzáse-
gíthetik az új módszerek megtalálásához.

Pénzügyek terén szerencséje, hogy van meg-
takarított pénze, és folytathatja a megkezdett
felújítást otthonában. A pénz miatt ugyan
lesz némi vitája a párjával, de könnyedén le-
szereli, és simán megy minden tovább.

Célszerû lesz kicsit visszafognia magát
ezen a héten, mert több hibát is ejthet mun-
kájában a türelmetlensége miatt. Az új meg-
oldások változatlanul érdeklik, különösen
akkor, ha anyagi hasznot is hoznak. 

Pénzügyek terén a spórolás nem éppen az
erõssége. Éppen ezért, ha nyaraláson töri a
fejét, akkor idén nyáron megfontoltabban
tervezze el az úti célt. Legyen bõkezû, hogy
sokáig emlékezetes maradjon a kirándulás.

Jó kommunikációs készségének köszönhetõen
bármire rá tudja venni partnerét ezekben a na-
pokban. Otthon és a munkahelyén is folyamato-
san a feladataira koncentrál. Élvezze a kihíváso-
kat, egészségügyi gondok nem fogják zavarni. 

Ezekben a napokban bármit megbeszélhet
bárkivel. Könnyedén megtalálja a hangne-
met mindenkivel. Ha azonban nem akarja
felborzolni az idegeit, a kicsinyes dolgok-
kal ne törõdjön, inkább mókázzon.

Új kedvesét vegyes érzelmekkel fogadják a
családjában. Ha netán valaki ellenzi a hirtelen
jött kapcsolatukat, ne törõdjön vele, végül is
saját bõrét viszi a vásárra. Legyen õszinte és
határozott, s akkor esélye lesz a boldogságra.

Viharok keletkezhetnek szerelmi életében. A
szenvedély háttérbe szorítja minden teendõjét.
Vonzerejével még az ismeretlen személyeket
is elbûvöli, s mivel szellemileg is csúcsformá-
ban van, munkáját pillanatok alatt befejezi. 

Bárkivel könnyedén megtalálhatja a közös
hangnemet, csak legyen határozottabb. A
Hold hatására felerõsödik az intuíciója, és bár-
mit megérezhet elõre. Ezeket a jeleket komo-
lyan veheti, nemcsak a rosszat, hanem a jót is.

Szinte minden gondja elszáll, ha átöleli a
kedvese. Magánéleti gondjai megoldódni
látszanak, most már maximálisan helyt
állhat a munkahelyén. Ha nem él álomvi-
lágban, csalódások sem fogják érni.

Ha álmodozáshoz érez kedvet, menjen el
például moziba. Ha netán kisebb anyagi
gondokkal küzd, azt még megteheti, hogy a
párját is magával viszi, s így együtt tesznek
utazást az illúziók káprázatos világába.

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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Tud ennél jobbat? Részletek:

http://koltozz.be/nagykanizsa/csa
nyi-laszlo-utca-12-h1169 (7380K)

Nk-án a Munkás utcában egyedi
gázas, két szobás, jó állapotú, ala-
csony közös költségû lakás eladó.
Irányár: 6,5 millió Ft. Érd.:
0630/587-9990 (7390K)

Nk-Palinban csendes helyen ház,
szép telekkel eladó. Érd.: 0630/392-
9086 (7392K)

Balatonbogláron 228 m2-es tel-
ken villakastély beköltözhetõ álla-
potban eladó. Az ingatlan árverés
alatt áll, az árverés idõpontja
2011.06.06. Irányár: 30 millió Ft.
Érd.: Vízler Endre végrehajtó, tel.:
0693/310-223, Nk., Magyar u. 9.
(7396K)

Budapest mellett Gödöllõn szép
környezetben, új építésû, 5 szobás,
két fürdõszobás + garázs ikerházfél
saját kertrésszel, tulajdonostól eladó.
Irányár: 28 millió Ft. Érd.:
0630/500-2432 (7397K)

Kiskanizsán központi részen csa-
ládi ház felújításra vagy bontásra,
veteménnyel eladó. Irányár: 2,8 mil-
lió Ft. Tel.: 0630/502-9641 (7401K)

Nk-án a Rákóczi utcában másfél
szobás gázfûtéses, felújításra szo-
ruló családi ház eladó. Irányár: 6,9
millió Ft. Tel.: 0670/2800-576
(7402K)

Nk-án a Csónakázó tónál (Látó-
hegyen) a Szõlõskerttõl 5 percre, pa-
norámás, 577 m2-es telek villannyal,
vízzel, épülettel, alatta pincével, szõ-

lõvel eladó. Érd.: 0693/325-840,
0630/227-3636 (7403K)

Nk-Bagolai sor 9. sz. alatt 135
m2-es családi ház 1100 m2-es telek-
kel eladó. Kisebb értékû lakás beszá-
mítható. Irányár: 11,9 millió Ft. Érd.:
0630/2753-748 (7404K)

Nk-án a Keleti városrészben kü-
lön bejáratú, bútorozott szoba, kony-
ha, fürdõszoba használattal, egye-
dülálló hölgynek kiadó. Tel.:
0670/5187-742 (7398K)

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)

Frizurát szeretnél? Szombaton-
ként szakképzett fodrász házhoz
megy Nagykanizsán és környékén.
Tel.: 0630/8744-111 (7405K)

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

Készpénzért vásárolok Herendi,
Zsolnay porcelánt, képcsarnoki és
régebbi festményt, ezüst dobozt, tál-

cát, stb. Érd.: Nk, 0630/332-8422
(7406)

Német juhász rajzos kiskutya el-
adó Nagyrécsén. Érd.: 0693/371-
075, 0620/341-8023 (7407K)

Nk-i vagy környékbeli hölgyet
keresek laza, tartós kapcsolatra (nem
függetlent is). Legyél karcsú vagy
arányos testalkatú, kor nem lényeg,
ápoltság fontos. Leveleket a Szer-
kesztõségbe kérem „Laza kap-cso-
lat” jeligére. (7400K)

PLAKÁTKÉSZÍTÕ VERSENY A
SÉTAKERTBEN

A Városfejlesztési Divízió is vár mindenkit nagyon sok szeretettel
2011. május 28-án, szombat délután az „EGYÜTT A SÉTAKER-
TÉRT!” elnevezésû programon, ezúttal egy plakátkészítõ versennyel. 

A versenyre a helyszínen várjuk lelkes csapatok jelentkezését,
akik szeretnék megmutatni nekünk, hogy

milyennek szeretnék látni a Sétakertet,
hogyan népszerûsítenék azt a város lakosságának körében,
és mi mindenre lehetne kihasználni ezt a gyönyörû, és a város szá-

mára oly értékes parkot. 
A csapatok két kategóriában mérkõzhetnek meg egymással: 

10-18 éves korúak csapatai,
illetve a gyerekeket és felnõtteket együttesen magába foglaló ve-

gyes csapatok.

Az A/2-es méretû (kb 42×60 cm) nagyságú plakátok készítéséhez a
helyszínen biztosítunk papírt, ceruzát, ollót, ragasztót, színes újságo-
kat amibõl képek kivághatók, de a kreativitásnak nem szeretnénk ha-
tárokat szabni. Minden csapatnak lehetõsége van arra, hogy az elkép-
zelt alkotás tökéletes megvalósítása érdekében hozzon magával továb-
bi eszközöket (fényképek, festékek, stb...). A lényeg, hogy a végered-
mény a helyszínen készüljön el! Minden kategória elsõ három helye-
zettjét díjazásban részesítjük.

Mindenkit várunk tehát május 28-án délután! 
Varázsoljunk együtt életet a Sétakertbe!

Múlt pénteken este az úgyne-
vezett prológ versennyel vette
kezdetét Nagykanizsán az Or-
szágos Tájfutó Diákolimpia dön-
tõje, melyre mintegy 450 nevezõt
vártak a nagykanizsai és zala-
egerszegi szervezõk, míg a betét-
programként futó Zala Kupán
250 versenyzõ jelezte elõzetesen
részvételét.

A roppant meleg péntek estén a
nagykanizsai szolgáltatóház tövé-
ben, egyben a lakótelep szívében
egy Futóverseny feliratú tábla je-
lezte, jó helyen járunk este há-
romnegyed nyolc körül. Ugyan 20
órára volt meghirdetve a még tét
nélkül bíró „ügyességi” – amúgy
mintegy 1500 méter hosszúra ki-
jelölt – táv, de már valamivel ko-
rábban számos fiatal indult el
megtalálni az ellenõrzõ pontokat.
Igaz, voltak olyanok is, akik vi-
szont sötétedéskor vágtak neki –
mondván, úgy még izgalmasabb

az emeletes házak közötti „felde-
rítés”.

Arra azonban már bõven végzett
feladatával holland alkalmi beszél-
getõ-partnerünk Alewijnse Feike,
aki amúgy Szlovéniából ruccant át
erre a néhány napos tájfutó sereg-
szemlére.

– Tulajdonképpen szlovén
klubszínekben indulok, de Amszter-
dam környékérõl származom – így a
holland futó. – Amúgy voltam már
tájékozódási futam keretében Ma-
gyarországon, Miskolcon. De hogy
az lett volna a legnehezebb? Nos,
azt kétlem, mivel Szlovéniában jóval
magasabb tengerszint feletti magas-
ságig vittek fel minket, illetve olyan
is elõfordult, hogy havazást is sike-
rült elcsípnünk a táv során.

Tapasztalatnak tehát nem volt
híján, annál inkább futball-imádat-
nak, hiszen amikor a vb-2. hazájá-
nak labdarúgásáról kezdtük volna
faggatni, „engem a foci nem túl-
zottan érdekel” – válasszal gyor-

san rövidre is zárta a diskurzust.
Mi pedig megállapíthattuk, sike-
rült tán az egyetlen holland férfire
akadnunk, aki a narancsosok játé-
kától nem jön lázba...

A kanizsai ifjú futók viszont szor-
galmasan próbáltak tájékozódni a
kézbe kapott térképek alapján, s így
bizony a verseny egyik kijelölõje,
Erdõs Gábor felé érkezett is (jóindu-
lattal, persze...) a kritika, miszerint
az egyik hitelesítõ pont egy ping-
pong asztalra van jelölve, holott bi-
zony az egy fán lógott. A dicséret
persze ezért volt nagyobb a megszó-
lított részérõl, hiszen a beiktatott –
de korántsem szándékos – csavar
így sem fogott ki a résztvevõkön.

Szombaton már valóban éles
keretek között délelõtt rajtolt el a
mezõny a város szívében, míg
délután a népes futósereg a Csó-
nakázó tó környékére tette át
székhelyét, ahol az egyéni mellett
váltó-versenyeket is rendeztek.
Vasárnap a mezõny aztán kiköltö-
zött Kistolmácsra, ahol további fu-
tamokat iktattak a programba.

A jobb kanizsai eredmények: 
Diákolimpia rövidtáv fiúk, 2300

m: 1. Varga Zsombor (Batthyány),
lányok, 1700 m: 4. Porgányi Anna
(Batthyány). Normáltáv fiúk, 5600
m: 12. Porgányi Márk... 14. Erdõs
Márton (mindkettõ Batthyány), lá-
nyok, 3200: 3. Porgányi Anna...
19. Jánoki Georgina (mindkettõ
Batthyány). 5400 m: 12. Fábián
Eszter (Batthyány).

Zala Kupa rövidtáv férfiak,
3300 m: 3. Varga Zsolt (Nagykani-
zsai Zalaerdõ). Középtáv férfiak,
5700 m: 3. Horváth Norbert
(Nagykanizsai Zalaerdõ). 

MMaajjdd'' 880000 ttáájjffuuttóóvvaall

Kanizsai gyõzelem az UNI-
CHALLENGE 2011 Ultra
Triatlonon 

Az idei évben Orfû adott ott-
hont az egyetlen hazai ultratri-
atlon versenynek, melyen 7,6
km úszást, 360 km kerékpáro-
zást, valamint 84,4 km futást
kellett teljesíteni. Vránics Lász-
ló, a TRI-CO Triatlon Klub
versenyzõje 25:31órás teljesít-
ménnyel nyerte meg a viadalt,
több mint két órával megjavítva
saját addigi legjobbját.
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2011. május 26.

Az NTE1866 egyesületének
dzsúdósai a Ljubljanában megren-
dezett nagyszabású korosztályos
nemzetközi versenyen indultak, me-
lyen a kanizsai egyesület színeit hár-
man képviselték – és két éremmel
térhettek haza a szlovén fõvárosból.
A sportrendezvény volumenére jel-
lemzõ, hogy kilenc országból
(Ausztria, Bulgária, Csehország,
Horvátország, Magyarország,
Olaszország, Románia, Szerbia, és a
házigazda Szlovénia) 471 fiatal
mérkõzött meg egymással. A kani-
zsaiak egyéni eredményei – U13
(1999-2000): Sólyomvári Dávid 30
kg-ban 12 indulóból három gyõze-
lemmel, majd a döntõbeli vereség-
gel 2. helyezett. Huszár Máté 34 kg-
ban 20 indulóból szintén 3 gyõze-
lemmel, majd a döntõben vereséget
szenvedve a 2. helyen végzett. U17
(1995-1996): Huszár Martin 55 kg-
ban 14 fõs mezõnyben két gyõze-
lemmel, valamint két vereséggel az
5. helyet tudta megszerezni.

Harminc ország, több száz fiatal
úszója vett részt a máltai rendezésû
ifjúsági Világkupán, melyet két-
évente rendeznek meg – az idei
szezonban hat magyar fiatal lány
versenyzõ utazhatott Máltára, köz-
tük a Délzalai Vízmû SE úszója,
Abay Nemes Anna (1996). Eredmé-
nyek: 4x100 m gyors lány váltó: 1.
Magyarország – Pataki Fanni (Ka-
posvár), Abay Nemes Anna (Nagy-
kanizsa), Sánta Adrienn (Pécs), Se-
bestyén Dalma (Székesfehérvár)
3:57,15. Abay Nemes Anna egyéni
legjobb eredménye: 200 m gyors
2:06.39 - 3. hely (megyecsúccsal).

Ferencvárosi TC II (5.) –
Nagykanizsai Izzó SE (12.) 43-26
(24-11)

NB I B Nyugati csoport nõi ké-
zilabda-mérkõzés, 25. forduló. Bu-
dapest, 200 nézõ. Vezette: Halász.
dr. Kovács M. Nagykanizsai Izzó
SE: Csaba E. - Papp Zs. 4, Gácser
13/5, László R., Pintér K. 2, Rup-
pert 5, Dabóczi A. 2. Csere: Bus-
pataki (kapus), Rozs B. Edzõ:
Gódor Mihály.

A 2010/11-es bajnoki szezonban
utolsó mérkõzését játszotta a Nagy-
kanizsai Izzó SE nõi együttese –
igencsak foghíjas kerettel útra kel-
ve, hiszen Gyánó Kinga kézfej-sé-
rülés, Mátyás Auguszta vírusfertõ-
zés miatt nem lehetett a pályá-
ralépõk között, a kapus Hrankai
Reginát mûtötték, és Nagy Renátát
is betegség tartotta távol.

Meglepõen szépszámú közön-
ség elõtt kezdtek a csapatok, s vér-
mes reményei nem nagyon lehet-
tek a vendégeknek. A zöld-fehérek
biztosan haladtak újabb gyõzel-
mük felé, kisebb zavart a találkozó
menetében tán csak Ruppert Bar-
bara sérülése keltett, a korántsem
súlyos, mindenestre a vérzõ, így
orvosi ellátást igénylõ esetet vala-
hogy orvosolni kellett a csarnok-
ban – orvos nélkül... Természete-
sen nem ezen múlott a mérkõzés
végeredménye, így azt konstatál-
hatták a kanizsaiak, hogy befeje-

zõdött számukra a bajnoki pontva-
dászat, melyet végül 11 pontot
gyûjtve a 12. helyen fejeztek be.

Összességében egy felettébb
mozgalmas idényt tudhat maga
mögött a csapat: három edzõ, las-
san összerázódó keret, viszont
(Bujáki Tibor érdemeirõl sem elfe-
ledkezve) Gódor Mihály keze alatt
egységesebbé váló együttes. Nem
titok, hogy kezdetben széthúzás is
tarkította a munkát, melyen a kez-
deti szakmai vezetés képtelen volt
úrrá lenni. Aztán ahogy jöttek az
eredmények, máris semmissé vált
a „nem kanizsaiak” és kanizsaiak
között mesterségesen gerjeszteni
próbált erõsködés. Mi több, a vé-
gére már vastaps is jutott részül a
kézilabdázóknak, pedig február-
ban még annak lehetõsége is fel-
merült többekben, hogy a tavaszi
évadot már nem is tudja vállalni az
Izzó.

Egyelõre még kérdéses, mi lesz
az együttes további sorsa, de alap-
jában véve ez nem egy rossz keret,
s szinte az is biztosan állítható,
hogy nem a mezõny harmadik leg-
gyengébbike. Most fájhat csak
igazán, hogy olyan rosszul sike-
rült a rajt, hiszen ha akkor több
pont van a tarsolyban 8-10 mérkõ-
zés után, akkor biztosan azon bi-
zonyos vonal fölött lenne az Izzó
SE. Igaz az is azonban, hogy még
annak a vonalnak a megléte sem

száz százalékos, vagyis az NB I
B-s tagság megõrzése nem lehe-
tetlen küldetés. Kérdés, persze,
hogy az anyagiak, a támogatás, a
finanszírozás terén erre milyen le-
hetõségek kínálkozhatnának, mi-
vel a hitegetésnek túlzottan sok
értelme még egy szezonon keresz-
tül aligha lenne...

DRB Bank-Siklós KC (1.) –
Nagykanizsai Izzó SE (5.) 39-25
(20-12)

NB II Délnyugati csoport férfi
kézilabda-mérkõzés, felsõházi rá-
játszás az 1-5. helyért, 10. forduló.
Siklós, 450 nézõ. Vezette: Mazzag,
Papp T. Izzó SE: Bolla - Horvát
Bence 3, Pesti, Répási 1, Horváth
Balázs 3, Senger 6, Németh R. 11.
Csere: Németh D. 1. Edzõ: Tóth
László.

A kanizsaiak – ahogy az össze-
állításból is kitûnik – nem a stabil
kezdõcsapattal álltak ki a siklósi
bajnokavatón, ahhoz képest vi-
szont az eredmény nem a tragikus
kategóriába tartozik. A két felnõtt
játékos köré szervezett gárda gyor-
san elvesztette sérülés miatt
Répási Szilvesztert is, és cserejáté-
kosokban sem dúskált ezúttal Tóth
László edzõ. Az Izzó a bajnok-
ságot befejezve a felsõház ötödik
helyén végzett, a Siklós, a Kiskõ-
rös, a Szigetvár és az Ercsi mögött.

P.L.

BBaajjnnookkii zzáárrááss aazz IIzzzzóó kkéézziisseeiinnééll

Nagykanizsai TE 1866-
Horváth Méh (5.) – Bölcskei SE
(9.) 4-0 (3-0)

NB III Dráva csoport labdarú-
gó-mérkõzés, 27. forduló. Nagy-
kanizsa, 150 nézõ. Vezette:
Ursprung (Maenner, Legeza). G.:
Szõke Á (8.), Nagy T. (27.), Cser-
fõ (30.), Rubens (83.). NTE:
Markek T. - Rácz Sz., Boros Z,
Cserfõ (Rubens, 35.), Szép D. -
Ujvári (Farkas J., 84.), Nagy T.,
Budai L., Kisharmadás - Cs. Hor-
váth G., Szõke Á. (Billege, 80.).
Vezetõedzõ: Koller Zoltán.

Az NTE sorozatban hetedik si-
kerét könyvelhette el...

Koller Zoltán: „Ismét csak gra-
tulálhatok csapatomnak, mivel egy
hasonlóan jó formában lévõ ellen-
felet értékes gyõzelemmel múlt
felül. Csapatom valamennyi tagja
jó teljesítményt nyújtott, különösen

elégedett voltam Markek Tamás,
Boros Zoltán, Szép Dávid és Rácz
Szabolcs játékával.”

Már az ovisokkal 
meg kell szerettetni
Az MLSZ, a megyei labdarúgó

vezetés, illetve az UFC Nagykani-
zsa szervezésében Nagykanizsán
is megrendezték az Ovis Focina-
pot múlt péntek délelõtt az Olajbá-
nyász-pályán, ahol a város óvodái-
nak csapatai vettek részt – egyfaj-
ta kedvcsináló programként az
óvodások számára.

Messi, Totti, Gravesen, C. Ron-
aldo, Kaká (nem posztonként so-
rolva, persze...) nevekbõl összeál-
lítva nem hangozna rosszul egyet-
len csapat középpályás sora sem,
ezúttal azonban a lurkók hátán fe-
szültek a feliratok – mindenesetre
a példaképekkel közös sajátosság

is akadt a Bányász-stadionban, hi-
szen a kicsik közül mindenki
éremmel gazdagodott...

„A megyei labdarúgó vezetéssel
közös elképzelés valósult meg,
amikor a legfiatalabbakat a Bá-
nyász-pályára invitáltuk – kezdte
Koller Zoltán, az UFC Nagykani-
zsa szakmai koordinátora. – Szep-
temberben is szeretnénk egy ha-
sonló eseményt, de már most is
bízunk abban, hogy ezek után
több szülõ gondolja úgy, érdemes
a gyerkõcöket lehozni ide a klub-
hoz. Az elképzelés másik mozga-
tója pedig az volt, hogy az óvo-
dákban a kicsik testmozgása kere-
tében a foci is jelenjen meg lehe-
tõségként, s ezáltal már kis kor-
ban szeressék meg a picik a fut-
ball labdát.”

P.L.

MMáárr aa ddoobbooggóó iiss llááttóóttáávvoollbbaann

RReemmeekk kküüllffööllddii 
sszzeerreepplléésseekk

A Zalakaroson megrendezett
kosárlabda lány serdülõ országos
bajnokság döntõjében a Kanizsa
DKK együttese a PVSE-PVSK
Pécs csapatával mérkõzött a
bronzéremért. A kezdetben kiéle-
zett találkozón végül a kanizsaiak
tudásuknak, lelkesedésüknek kö-
szönhetõen a baranyaiakat 69-51-
re verték, s ezzel korosztályukban
nagy fegyvertényt végrehajtva a
harmadik helyet szerezték meg a
döntõ sorozat nyolc csapatos me-
zõnyében. A 3. helyért: Kanizsa
DKK – PVSE-PVSK Pécs 69-51
(20-21, 14-11, 14-12, 21-7). A tor-
na legértékesebb játékosa Kiss Vi-
rág (Kanizsa DKK) lett.

BBrroonnzzéérrmmeesseekk 
aa sseerrddüüllõõkk
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TESTVÉRVÁROSI 
MÛVÉSZTELEP KIÁLLÍTÁSA
Megtekinthetõ: június 10-ig

Az én hobbim sorozat keretében
"FÁBÓL KÉSZÜLT REPÜLÕK" -
Horváth Károly munkáinak bemutatása
Megtekinthetõ: június 30-ig

Május 29.
MEGEMLÉKEZÉS A HÕSÖK 
NAPJA ALKALMÁBÓL
Helyszín: A kiskanizsai templom mellet-
ti Millenniumi emlékpark

Június 1.
A KÕRÖSI CSOMA SÁNDOR 
ÁLTALÁNOS ISKOLA TANULÓI-
NAK KÉPZÕMÛVÉSZETI 
KIÁLLÍTÁSA
Megtekinthetõ: június 30-ig

JÚNIUSI ELÕZETES:
Június 20-24. 8-16.30 óra
Június 27 - július 1. 8-16.30 óra
KULTÚR -KALAND
Tábor a HSMK-ban, 7-12 éveseknek!
Kézmûves foglalkozások (gyöngyfûzés,
bõrözés, szalvétatechnika, papírhajtoga-
tás stb.), túra (Miklósfai Parkerdõ, Csó-
nakázó-tó, stb.), daltanulás, néptánc,
sportprogramok, vetélkedõk, múzeumi
foglalkozások a Kanizsai Kulturális
Központ munkatársaival. Részvételi díj:
3 500 Ft/5 nap (étkezéssel). Jelentkezni
lehet június 10-ig, a HSMK információs
szolgálatánál 93/311-468.

Május 27. 19 óra
"NEMCSAK A 20 ÉVESEKÉ 
A VILÁG!" - Zenés szórakozató duma-
és zsíroskenyér party 
Információ: 510- 011, 0630/2062908 
Belépõdíj: 500 Ft

Június 4. 10-12 óra
"BLG ÉN" - a Batthyany Lajos Gimná-
zium diákjainak kulturális bemutatója

Június 6. 14 óra
Lázár Ervin: SZEGÉNY DZSONI ÉS
ÁRNIKA
A Griff Bábszínház elõadása
Szervezõ: a Piarista Gimnázium és Álta-
lános Iskola 

VARÁZSLATOS INDIA - Sass
Brunner Erzsébet és Brunner Erzsébet
kiállítása. Megtekinthetõ: június 11-ig

TAVASZI SZIMFÓNIA - Z. Soós
István kiállítása. Megtekinthetõ: szep-
tember 10-ig 

"AZ ÉN ISKOLÁM" - rajzpályázat
kiállítás megnyitó ünnepsége
Megtekinthetõ: június 17-ig

MESEVILÁG - Faltisz Alexandra
grafikusmûvész kiállítása
Megtekinthetõ: június 15-ig

Június 10-12.
V. IGRICFESZTIVÁL
Jegyek kaphatók a HSMK információs
szolgálatánál. Bõvebb információ:
www.igricfesztival.com
www.kanizsaikultura.hu

Június 4. 19 óra
MÁJUSFA KITÁNCOLÁS ÉS BÁL
Helyszín: Bajcsai Mûvelõdési Ház 

Nagykanizsán folytatódott az
az országos szûrõprogram,
melynek keretén belül kiderül
milyen lábon élnek a magyarok.
A 15 állomásból álló Hamupipõ-
ke programsorozat ingyenes láb-
egészség méréssel, tanácsadással
járja körbe az országot. A Nagy-
kanizsán vizsgált eredmények-
nél félõ, hogy az ország többi
pontján sem tapasztalnak jobba-
kat a szervezõk. 

Fájó láb és hát, torzult lábujjak
és vázrendszer, izomblokkok a test
különbözõ területein, harántbolto-
zat süllyedés. Jelek és következ-
mények, melyek a helytelen cipõ-
választás következményei. Ten-
dencia, hogy a lakosság elsõdlege-
sen a külsõ, a megszokás és a tren-
dek alapján választ lábbelit. Aki
ellátogatott az ingyenes mérésre, a
helyszíni tanácsadáson azt is meg-
tudta, hogy érdemes olyan cipõt
választani, amelyiknek a belsõ ré-
sze, a talpbetét követi a talpunk
formáját, ezáltal megfelelõ alátá-
masztást biztosít és egyensúlyban
tartja a testet. Fa talp esetén legyen
benne rezgéscsillapító réteg, a láb-
beli bõsége minden esetben állít-

ható kell, hogy legyen. 
„A Hamupipõke Programnak

nem célja kiiktatni a magas sarkú
cipõket a mindennapokból, de azo-
kat kizárólag alkalomra érdemes
viselni. Megfelelõ cipõt a megfele-
lõ alkalomra. A hétköznapokra én
is olyat választok, amibe eredendõ-
en bele van építve talpbetét és nem
deformálja a lábam. Most nyáron a
kedvencem az olyan fapapucs, ami-
be kapaszkodik a lábam, érzem,
ahogy tornáztatom” – avat be ci-
põválasztási szokásaiba Koós Ré-
ka, a kezdeményezés egyik hírvi-
võje. Édesanyjával, Dékány Sarol-
tával – aki ugyancsak részt vállal a
figyelemfelhívó eseménysorozat-
ban – maguk is részt vesznek az or-
szágjáró kampányban.  

Gulyás Krisztina, talpdiagnoszti-
kai szakértõ a helyszínen, a nagyka-
nizsai autóbusz pályaudvaron ele-
mezte ki a helyszínre látogatók ered-
ményeit. „A mérések magukért be-
szélnek, 10-bõl 9 nagykanizsainak
deformálódott a lába, a testük stati-
kája is megváltozott. Sokan panasz-
kodtak rossz közérzetrõl, visszatérõ
fejfájásról, ízületi fájdalomról –
mindezek ugyancsak kapcsolatban
állhatnak azzal, hogy a mérésen

részt vevõk nem rendeltetés alapján
válasszák ki azt a cipõt, amiben nap-
juk jelentõs részét töltik.”   

Dr. Moravcsik Bence, a progra-
mot vezetõ ortopéd szakorvos a
mértéktartásra igyekszik felhívni a
figyelmet. 

„Fontos lenne, ha kialakulna
az emberekben egy cipõvásárlási
és viselési kultúra. Nem kell a
mért adatoktól megijedni, azok
idõben, jól megválasztott cipõvel
vagy talpbetéttel még korrigálha-
tóak. Kevesen tudják, hogy a talp-
betétes cipõnek még van egy plusz
elõnye is. A talpbetét alá néhány
milliméteres talpformára kivágott
anyagot pl. kartonlapot, tehetünk,
amivel a bõséget azonnal csök-
kentjük. Személyre szabva a szak-
emberek pár perc alatt elkészítik,
melegítés után a lábboltozathoz
igazítva, amivel a láb deformitás
és a harántboltozat süllyedés is
megelõzhetõ. Figyeljük testünk
rezdüléseit, a láb azonnal jelez,
ha olyan cipõt választunk, ame-
lyik nem tartja egyensúlyban a
testet, ilyenkor jelennek meg a
bõrkeményedések.”

K.H.

HHaammuuppiippõõkkee NNaaggyykkaanniizzssáánn jjáárrtt

Eredmények: Mini korcsoport
színpadi tánc kategóriában a Kalapos
Tánc címû koreográfia a dobogó III.
fokára állhatott fel. A csapat tagjai

Bodnár Lilla, Puskár Lili, Bunczom
Fanni, Kardos Kinga, Póczak Domi-
nika, Németh Viktória, Donáczi
Emese, Radics Réka voltak.

Gyermek korcsoport színpadi
tánc kategóriában a Foci címû kore-
ográfia táncosai szintén a dobogó
III. fokára állhattak fel elsõ megmé-
rettetésükön. A premieres focisták a
következõk voltak: Lovkó Luca,
Böjti Blanka, Simongáti Eszter,
Kardos Kinga, Póczak Dominika,
Deme Georgina, Gulyás Lilla, Ta-
kács Anna, Somogyi Nóra. A mini
és gyerek csoport felkészítõje Né-
meth Petra, a táncklub elnöke.

Junior korcsoport színpadi tánc
kategóriában a Hair címû koreog-
ráfia a IV. helyen végzett. Csapat
tagjai: Bunczom Evelin, Bunczom
Fanni, Kománovics Kyra, Pete
Dorottya, Farkas Kira, Papócsi
Petra, Kolonics Karolina. Felké-
szítõjük Salamonné Kuzma Renáta
táncpedagógus, koreográfus.

A versennyel nincs vége az év-
nek, a Premieres lányok most a jú-
niusi Magyar Bajnokságra készül-
nek, ahol a siker széria folytatását
remélik.

K.H.

PPrreemmiieerreess ggyyeerreekkeekk ffõõvváárroossii ssiikkeerree

Hétvégén a Premier táncklub utánpótlás csoportjai országos meg-
mérettetésen vettek részt Budapesten. A három korcsoportból kettõ-
nek ez volt a legelsõ versenye. 800 induló vett részt a fõvárosi meg-
mérettetésen. A Premieres lányok a várakozást felülmúlták, hiszen a
nehéz mezõny, sok-sok induló csapat ellenére a három mûsorszám-
ból kettõvel a dobogón végeztek.
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