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Kanizsa
Közel 200 millió forintos EU

támogatással valósult meg a
nagykanizsai Bolyai János Álta-
lános Iskola rekonstrukciójának
I. üteme, melynek eredménye-
ként méltó, XXI. századi kör-
nyezetben és feltételekkel tanul-
hatnak a diákok. A projekt tá-
mogatója a Nemzeti Fejlesztési
Ügynökség, Közremûködõ Szer-
vezet a VÁTI Magyar Regioná-
lis Fejlesztési és Urbanisztikai
Nonprofit Kft.

Az ünnepélyes átadáson Cseres-
nyés Péter polgármester köszöntõ-
jében kiemelte: Nagykanizsa meg-
újulásának újabb bizonyítéka ez a
beruházás a belváros szívében.  A
kapuból láthatjuk, az Erzsébet tér
épül, és hamarosan azt is elmond-
hatjuk majd, hogy méltó környe-
zetben hirdeti az oktatás fontossá-
gát ez a kívül-belül megszépült
épület. Az a nemzet, amelyik a jö-
võjére gondol, az oktatást fejleszti.
Ezt a szemléletet tükrözi a pályázat
címe is: „Lehetõség kell a jelen-
nek, hogy legyen esély a jövõnek”.
Ez a szemlélet teheti naggyá Ma-
gyarországot és Nagykanizsát is. A
Bolyai iskola felújítása, eszközei-
nek fejlesztése esélyt teremt arra,
hogy korszerû, modern körülmé-
nyek között felkészülhessenek a fi-
atalok az elõttük álló feladatokra.
Ez a beruházás is azt üzeni, nem
kell felülni a pletykáknak, a városi
legendáknak. Az épülettel hosszú
távon is iskolaként, esélyt teremtõ
oktatási intézményként számol az
önkormányzat. 

A rekonstrukció I. ütemének
részleteit Kodela Eszter projekt-
menedzser ismertette. Farkas Már-
ta megbízott igazgató beszédében
kiemelte: a felújított épületrész
igazi gyermeknapi ajándék. Mun-
katársaival együtt azt remélik,
hogy az örömben még sokáig osz-
tozhatnak velük. Örömük azonban
akkor lehetne maradéktalan, ha a
munkálatok folytatódhatnának, és
megvalósulhatna az épületegyüt-
tes 2006-os tervek szerinti teljes
körû bõvítéses rekonstrukciója. 

Az ünnepi pillanatokat a tanulók
kedves mûsora színesítette. A kö-
szöntõk elhangzását követõen a fel-
újított Bolyai iskolát a nemzeti szí-
nû szalag átvágásával Cseresnyés
Péter polgármester, Kalamár Márta
egykori igazgató és Farkas Márta
megbízott igazgató avatta fel. 

A Nyugat-dunántúli Operatív
Program keretében 2007-ben írták
ki a Közoktatási infrastruktúra és
szolgáltatások fejlesztése címû pá-
lyázati konstrukciót, melynek célja
a közoktatási intézmények infrast-
rukturális beruházásainak támoga-

tása, a közoktatási reformfolyama-
toknak és a XXI. század iskolája
zászlóshajó programnak megfelelõ-
en a minõségi oktatás megteremté-
séhez szükséges feltételek biztosítá-
sa volt. Nagykanizsa MJV Önkor-
mányzata a felhívásra 2007 októbe-
rében nyújtotta be pályázatát „Lehe-
tõség kell a jelennek, hogy legyen
esély a jövõnek” – Infrastruktúra és
szolgáltatás fejlesztése a nagykani-
zsai Bolyai János Általános Iskolá-
ban címmel, melyet – a kétfordulós
pályázat mérföldköveinek teljesíté-
se után – a Bíráló Bizottság 2009
novemberében 191 065 644 Ft-os
Európai Uniós támogatásra érde-
mesnek ítélt. Nagykanizsa Megyei
Jogú Város Önkormányzata a támo-
gatási forrást közel 85 millió forint
önerõvel egészítette ki. A Támoga-
tási Szerzõdés ünnepélyes aláírására
2010. február 18-án került sor. 

Eközben megindult a kiviteli ter-
vek közbeszereztetése, a pályázati
kiírás feltételeinek megfelelõen elké-
szültek a teljes körû felújítás kiviteli
tervei, majd szintén közbeszerzési el-

járást követõen a tavalyi év augusz-
tusában megkezdõdött a kivitelezés
folyamata. A most lezáruló I. ütem-
ben az épület pince- és földszintje
újult meg, alakult át a mûemléki,
szakmai és környezeti szempontok
szem elõtt tartásával. A pinceszinten
szabadidõs termek, tornaszoba, klub-
helyiség, lány, fiú és mozgáskorláto-
zottak számára használható vizes-
blokkok, közlekedõk kerültek kiala-
kításra. A földszinti részen a rekonst-
rukciót követõen jellemzõen tovább-
ra is az oktatási helyiségeké maradt a
fõszerep. Kialakításra került 8 info-
kommunikációs technológiai eszkö-
zök fogadására alkalmas, akadály-
mentesen megközelíthetõ tanterem,
igazgatói és gazdasági iroda, tanári
szoba, vizesblokk, tágas közösségi
terek. A beruházás során megújult az
épületgépészet és a villamos hálózat,
valamint gépi szellõztetõ rendszer
került beépítésre. 

Az eszközbeszerzés célja volt,
hogy az intézményben a szakmai
munkát kiszolgáló, modern oktatási-
nevelési környezet alakuljon ki: a

különbözõ korosztályok méreteinek
és az ergonómiai követelményeknek
megfelelõ, mobilizálható, flexibilis,
biztonságos bútorzat (asztalok, szé-
kek, tárolók), hátrányos helyzetû és
sajátos nevelési igényû tanulók fel-
zárkóztatásához kombinálható moz-
gásfejlesztõ, matematikai-logikai
fejlesztõ eszközök, játékok. Hallás-
sérült tanulók fejlesztéséhez: hallási
differenciált fejlesztõ játékok, esz-
közökön kívül az “implanthoz” kap-
csolódó adó-vevõ készülék.

Teljes körûen megújult az épület
utcai homlokzata, részlegesen pedig
az udvari homlokzat, valamint meg-
történt a bádogos szerkezetek cseréje.

Jelen beruházással a múlt és a
jelen kivételes ötvözésébõl olyan
oktatási-nevelési környezet jött
létre, mely megfelel a XXI. száza-
di elvárásoknak és igényeknek.
Olyan intézmény, mely minden te-
kintetben méltó arra, hogy a jövõ
nemzedékei számára második ott-
honul szolgáljon.A rekonstrukció
helyi vállalkozások közremûködé-
sével valósult meg.

BBoollyyaaii:: ÚÚjjaabbbb bbeeffeekktteettééss aa jjöövvõõbbee
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A Nagykanizsai Fúvószenekar
felvezetése, a zászlófelvonás (a
Történelmi Vitézi Rend Nagykani-
zsai Hadnagysága és a Thúry
Baranta Közösség közremûködé-
sével), valamint a Himnusz el-
hangzását követõen Horváth

Jánosné, az Együtt Kiskanizsáért
Egyesület elnöke köszöntötte a
résztvevõket és városvezetõket.

Cseresnyés Péter polgármester
röviden ismertette a Hõsök Napjá-
nak múlt századbeli törvényi szint-
re emelésének folyamatát, az

1917-es, a nyolc évvel késõbbi,
valamint az 1989-es változások sa-
rokpontjait. Ahogy az ismertetõbõl
kiderült, a XX. század elsõ évtize-
deiben egy megalázott, de büszke
ország eltökélte, hogy nem feled-
kezik meg hõseirõl, hogy aztán a
legfontosabb vezérelv kell hogy
megnyilvánuljon mindenkor, va-
gyis „teremtsünk békét a sírok fö-
lött”.

Az ünnepi beszédet ezúttal is
Erdõs László nyugállományú hon-
véd ezredes, a Nemzeti Társaskör
elnöke tartotta, kiemelve, hogy a
hõsökre való emlékezés legyen
benne a lelkekben, s mindenhol
tiszteljék zászlónkat, Himnuszun-
kat, melyben nagy szerepe kell le-
gyen a kemény magyar diplomáci-
ának.

Dr. Páhy János plébános az
ökumenikus ima jegyében fogal-
mazta meg, aki kötelességteljesítés
közben vesztette életét, hõsi halált
halt, s rájuk emlékezni kötelessé-
günk, s a gondolatokat az ünnepé-
lyes koszorúzás tette zárásul iga-
zán magasztossá.

P.L.

HHõõsseeiinnkkrree eemmlléékkeezznnii kköötteelleessssééggüünnkk

Kiskanizsán – negyedszer városi szinten – rendezték meg május
utolsó vasárnapjának emlékünnepét, a Hõsök Napját. A templom
melletti Millenniumi emlékpark majd kétórás programjában a
hazáért elesett katonák, honvédek, hõsök elõtti tisztelgés az
emlékbeszédek, az ökumenikus ima után koszorúzással zárult a
meghívott szervezetek, közösségek részérõl.
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A Holocaust hatvanhetedik év-
fordulójára emlékezett a nagykani-
zsai Zsidó Hitközség a Fõ úti szék-
házban, valamint kamara-kiállítás
nyílt Lõw Lipót egykori rabbi és
prédikátor születésének kétszáza-
dik évfordulója alkalmából.

Dr. Székely István, a Zsidó Hitköz-
ség elnökének köszöntõ szavai után
Verõ Tamás rabbi szólt a kiállításról.
Lõw Lipót kétszáz éve született cseh
és lengyel szülõk gyermekeként, ké-
sõbb hazánkban is folytatott keresz-
tény teológiai, nyelvészeti és esztéti-
kai tanulmányokat. Többek között ar-
ról ismert, hogy prédikációit magya-
rul tartotta. Verõ Tamás szólt arról is,
hogy mi történt a zsidókkal a máso-
dik világháború alatt, és elmondta,
Nagykanizsáról az elsõ, Auschwitzba
tartó marhavagonok 1944. április 28-

án indultak. Kiemelte, a hatvanhét
évvel ezelõtti rettenetet nem lehet el-
felejteni, pont ezért az emlékezés és
emlékeztetés a legfontosabb feladata
a jelennek. Biczó Tamás kántor köz-
remûködésével a megjelentek közö-

sen imádkoztak, majd elhelyezték az
emlékezés köveit a zsinagóga elõtti
emlékmûnél, késõbb pedig az izraeli-
ta zsidó temetõbe látogattak. 

Z.A.

FFõõtt hhaajjttoottttaakk aa HHoollooccaauusstt áállddoozzaattaaii eellõõtttt
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A II. Sáncért Szabadhegyért
majálisra érkezõket az elsõhöz
hasonlóan esõ fogadta a kultúr-
ház és orvosi rendelõ udvarán
felállított sátraknál. A megnyitó
és a mûsorok helyszínéül éppen
ezért a nagysátor helyett az épü-
let nagytermét választották a
házigazdák, a Szívbetegekért
Egyesület és a sánci fiatalok. 

Néhány perc késéssel és némi vi-
szontagság után a rendezvényt Cse-
resnyés Péter polgármester megnyi-
totta. A hagyomány folytatását kí-
vánva megjegyezte, egy ilyen ösz-
szejövetelen való részvételükkel is
erõsíthetik kötõdésüket a település-
részhez, hiszen többet ér három egy-
mással váltott mondat, mint másfél
órás tévénézés, még akkor is, ha
okos emberek beszélnek benne. 

Jerausek István, a körzet önkor-
mányzati képviselõje örömmel je-
lentette ki, hogy egy-két hónapon
belül elkezdõdik a kerékpárút építé-
se, és elkészül a régóta forszírozott
gyalogátkelõ felfestése is a busz-
megállók között. A költséges felújí-
tás helyett a régi omladozó kerítést
lebontják, a bejáratnál parkolót ala-
kítanak ki. A munkák megszervezé-
sében részt vesz a képviselõ is.  Tár-
sadalmi munkát ajánlott fel a Szív-
betegek Egyesülete és természete-
sen várják a sánciakat is. 

Míg a táncos-zenés mûsorok
szórakoztatták a közönséget, a sát-
rak alól ínycsiklandó illatokat so-
dort a szél. A hét fõzõcsapat közül
elsõ helyezést ért el sokszínû, vál-
tozatos étkeivel a szabadhegyiek
csapata. 2. a szentgyörgyvári szív-
betegek, míg a 3. helyezést a sánci
fiatalok csapata nyerte el.

B.E.

II. SSáncért
Szabadhegyért
majális
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Három élet változásának hely-
színe volt a Vasemberház Házas-
ságkötõ terme. Egy horvát csa-
lád, egy mongol származású
hölgy és egy erdélyi férfi tett ál-
lampolgári esküt Cseresnyés Pé-
ter polgármester elõtt. 

Kunkic Slavo és Kornelija,
Balogh Gerelchimeg és Szabó
Sándor évek óta Nagykanizsán
él, a köztársasági elnök honosí-
tását követõen most váltak hi-
vatalosan az ország és a város
polgárává. A jegyzõkönyv alá-
írása után Magyarország Him-
nuszával köszöntötték hazánk
új állampolgárait, akik emlék-
lapot és honosítási okiratot vet-
tek át a polgármestertõl. Nagy-
kanizsa város vezetése és a
polgárai nevében Cseresnyés

Péter polgármester immár ma-
gyar állampolgárként gratulált
nekik. 

Kunkic Slavo és Kornelija
Nagykanizsán alapítottak családot,
a munkájuk ide köti õket. Horvát
állampolgárként álmodtak nálunk
egy új életet, három gyermekük
született, közülük ketten már ma-
gyar állampolgárként. Nem csodát
várni, hanem dolgozni érkeztek
hozzánk. Már eddig is közénk tar-
toztak, vállalkozóként és szülõként
voltak a város mindennapjainak
részesei. Mostantól azonban még
nagyobb a felelõsségük, magyar-
ként kell biztonságos jövõt építeni
családjuknak. Cseresnyés Péter ar-
ra kérte õket, esküjüket megtartva
legyenek a haza becsületes polgá-
rai, szolgálják és védjék mindazo-
kat az értékeket, amelyekért õse-
ink küzdöttek és életüket áldozták.

Járuljanak hozzá a horvát-magyar
barátság építéséhez, hisz jó köve-
tei lehetnek mind a horvátoknak

Magyarországon, mind a magya-
roknak Horvátországban.

Balogh Gerelchimeg Mongóli-
ában született. Egy évtizede ér-
kezett Magyarországra munkát

vállalni. Varrónõként az Alföld-
ön dolgozott, majd megismerke-
dett a férjével, aki Nagykanizsá-
ra hozta. Kislánya már itt szüle-
tett, magyar állampolgárként.
Városunk befogadta, munkát is
talált, közösségünk értékes tag-
jaként az Idõsek Otthonában
dolgozik. 

Szabó Sándor magyar volt ed-
dig is szívében-lelkében, csak hi-
vatalos dokumentuma nem volt
róla. Hosszú évek óta él közöt-
tünk, ebben a befogadó, értékeire
büszke városban. Magyarként
jött hozzánk, hiszen az erdélyi
ember nem idegen hazánkban.
Egy családi tragédia után itt talált
új otthonra, ismerõsökre, bará-
tokra. Bár Erdély hegyeivel a mi
dombjaink nem kelhetnek ver-
senybe, a polgármester bízik ab-
ban, hogy magyar állampolgár-
ként Nagykanizsát a saját városá-
nak tekinti. 

B.E.
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Balogh Gerelchimeg és családja

Kunkic és Kornelija Slavo és gyermekük

Szabó Sándor Nagykanizsát saját városának tekinti
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Josip Svenda (a Horvát Építõ-
ipari Szövetség elnöke) és
Zdravko Hunjadi (a Muraköz
Megyei Építészek és Techniku-
sok Társasága elnöke, DGITM)
vezetésével 25 tagú mérnöki kül-
döttség érkezett május 20-án
Nagykanizsára, a Miklósfai
Közmûvelõdési és Városszépítõ
Egyesület meghívására. 

A magyar és horvát szakemberek
között közel tíz éves múltra vissza-
nyúló civil együttmûködés, Kar-
mazin Józsefnek, Nagykanizsa Me-
gyei Jogú Város egykori fõépítészé-
nek kezdeményezésére jött létre. A
szakmai kapcsolatokat hosszú éve-
ken át a Nagykanizsa Város Kör-
nyezetvédelméért Alapítványon ke-
resztül ápolták, majd 2010. évtõl a
Miklósfai Közmûvelõdési és Város-
szépítõ Egyesület és annak általános
elnökhelyettese, Imre Béla vette át a
stafétát. A szakemberek együttmû-
ködése során kölcsönös tapasztalat-
cserékre, szakmai fórumokra és elõ-
adásokra került sor a két szomszé-
dos országban. Az idei rendezvé-
nyek helyszíne Nagykanizsa és
Zalakaros volt. A horvát szakembe-
rek programja a Nagykanizsai Inku-
bátorház és Innovációs Központban
(NIIK) kezdõdött, ahol Kámán
László vezérigazgató elõadását hall-
gatták meg a Nagykanizsai Ipari
Park és Logisztikai Központról. Ezt
követõen, Mihovics Zoltán a NIIK
vezetõje angol nyelvû prezentáció-
jában, az Inkubátorház kialakítását
és mûködését mutatta be. Kiss Lász-
ló a ZÁÉV Zrt. részérõl cégcsoport-
jukról, megyei és országos hírû refe-
renciáiról adott tájékoztatást. A kül-
döttség tagjai ezt követõen az Ipari
Parkban tettek látogatást, majd
programjuk a Halis István Városi
Könyvtárban folytatódott, ahol a vá-
rosrekonstrukciós terveket mutatták
be, a többségében Csáktornyáról ér-
kezett szakembereknek. Másnap
Zalakarosra látogattak el a vendé-
gek, ahol többek között a fürdõfej-
lesztéssel ismerkedtek meg. A közös
programok ebben az évben még egy
jubileumi rendezvénnyel bõvülnek,
hiszen a horvát partnerszervezet
idén ünnepli megalakulásának 50.
évfordulóját, melyre a kanizsaiakat
is meghívták.

Horvát-MMagyar
Szakmai
Találkozó
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A peremkerületek után a bel-
városban folytatjuk sorozatun-
kat. Itt is arra vagyunk kíváncsi-
ak, milyen kérdésekkel, problé-
mákkal keresi fel a lakosság a
képviselõjét. Szõlõsi Márta a ki-
lences számú egyéni választókör-
zet önkormányzati képviselõje.
Jelölõszervezete a FIDESZ-
KDNP. Körzete az Erzsébet tér-
tõl és a Fõ utcától délre található,
melyet a Kodály Zoltán Mûvelõ-
dési Ház, a vasútvonal, valamint
a Tavasz utca zár le. Az elõzõ cik-
lusban a keleti városrészben volt
egyéni önkormányzati képviselõ,
tavaly azt a feladatot kapta, hogy
a belvárosban élõk problémáit
próbálja meg segíteni.

– Teljesen más jellegû gondok-
kal keresnek meg az itt élõk, mint
korábban a keleti városrészben.
Érdekes a feladatom amiatt is,
hogy most történik a belváros re-
konstrukciója, illetve hamarosan
elkezdõdik a szennyvízberuházás
is, ami érint néhány utcát a válasz-

tókörzetemben. A legaktuálisabb
feladatokat éppen azok a problé-
mák adják, amelyek a rekonstruk-
cióval kapcsolatban érintik az itt
élõket. Aki a városközpontban jár,
láthatja a munkálatokat az Erzsé-
bet téren. Az egész beruházás az
útlezárásokkal, parkolási nehézsé-
gekkel együtt mindenkinek ké-
nyelmetlenséget okoz most, de ha
elkészül, az eddigieknél otthono-
sabban, jobban érezhetjük magun-
kat a megújuló környezetben. Bár-
merre utazunk az országban, ta-
pasztalhatjuk, Kanizsáról az a kép
alakult ki, hogy egy nagyon szép,
patinás város. Úgy gondolom, még
inkább azzá válik a belváros re-

konstrukciójának befejezõdésével.
Sokan felvetik azt is, hogy kevés
szemétgyûjtõ edény található a
belvárosban, és nincs nyilvános
WC a területen. Az éttermekbe,
szórakozóhelyekre pedig nem szí-
vesen engedik be csak emiatt az
embereket. Azt sem lehet szó nél-
kül hagyni, hogy szinte az egész
várost elárasztja a kutyapiszok.
Ezzel kapcsolatban valószínû, már
a következõ közgyûlésen változta-
tásra kerül az állattartásra vonatko-
zó rendeletünk, ugyanis a XXI.
században megengedhetetlen,
hogy bármerre lépünk füves terü-
leten, mindenütt kutyapiszokkal
találkozhatunk. 

– Sétáljunk tovább a belváros-
ból például a kórház felé.

– Itt átgondolást igényel az,
hogy a Kórház kápolnát tulajdon-
képpen csak az utca kórház felöli
oldaláról lehet megközelíteni. Mi-
után a Kisfaludy utcáról nincs fel-
festett gyalogátkelõhely, gyakran
történik baleset a forgalmas ke-
resztezõdésben. Két héttel ezelõtt

is mentõhelikopter vitt el onnan
egy balesetet szenvedett gyalo-
gost. Továbbá a körzetemben élõk
is fontos, megoldásra váró feladat-
nak tekintik, hogy újra életet lehel-
jünk a Sétakertbe. Hamarosan
nyilvánosságra hozzuk, mi módon
kérünk a felújításához ötleteket a
lakosságtól. Érdemes eltölteni a
szabadidejüket ott akár olvasással,
festegetéssel, vagy pingpongozás-
sal az embereknek. Ehhez azonban
a közbiztonság megteremtése el-
sõdleges feladatot jelent azon túl,
hogy a szökõkutat rendbe kell hoz-
ni és a játszótér, a focipálya is fel-
újításra szorul. A hét végén lesz
egy ilyen programunk „Együtt a

Sétakertért” címmel, amelybõl ha-
gyományt szeretnénk teremteni.

– De van még mit tenni ezen
kívül is...

– Visszatérve a gyalogátkelõhe-
lyekhez, a közelmúltban öten hív-
ták fel a figyelmemet arra a bal-
esetveszélyes helyzetre, amit az
Alsótemplom felõl jövõ gyalogo-
sok idézhetnek elõ azzal, hogy
egyenesen átmennek a forgalmas
Ady utcán. Sorozatban fordulnak
elõ a balesetek, két hete vitt el in-
nen is a mentõ egy nénit. Vélemé-
nyem szerint a gyalogátkelõhelyek
kijelölését igazítani kellene a la-

kosság szokásaihoz. Meg kell je-
gyeznem azt is, hogy tele van ciga-
rettacsikkel, szeméttel a város, és
nincs kihelyezve megfelelõ meny-
nyiségû szemetes edény. A Zárda
utcai házak környékét és a játszó-
teret kutyák vécéztetésére használ-
ják a gazdáik. Nincs teljes meg-
nyugvás a Nagyváthy utca mögöt-
ti garázssorok ügyében sem,
ugyanis nem egyértelmû, kié a te-
rület. Az ott lakók felépítették a
garázsaikat, aztán késõbb kiderült,
önkormányzati földre építkeztek.
Néhány hónapja történt egy városi
szintû egyeztetés, ahol egyetértet-
tek abban, hogy a területért havi
2500 forint bérleti díjat fizetnek a

garázstulajdonosok. De igazából
nem tetszik nekik ez a megoldás,
amit meg is értek, hiszen amikor a
saját pénzükön felépítették a ga-
rázst, kaptak rá építési engedélyt,
és a hivatalban sem tûnt fel senki-
nek az, hogy önkormányzati tulaj-
donra építkeznek. A körzetemben
is folyamatosan gondot okoz az
utak, járdák állapota. A Szent Imre
utcaiak aláírásgyûjtésbe is kezdtek
a járdafelújítás érdekében. A terv
szerepel a költségvetésben, ami
idén valószínû meg is valósul.

B.E.

BBeellvváárroossrróóll,, SSééttaakkeerrttrrõõll,, hhiiáánnyyzzóó ggyyaallooggááttkkeellõõkkrrõõll

SÉTAKERTI PIKNIK JÚNIUS 5-ÉN
Nem futamítja meg a szervezõket az esõt hozó égi háború!
Ugyan harmadszorra kellett új idõpontra áthelyezni az „Együtt a
Sétakertért” rendezvény idõpontját, de nem csak a várakozást,
hanem a rendezvény népszerûségét is egyre növeli az idõjárás
sorozatos fricskája.

Ezúttal JÚNIUS 5-ÉN VASÁRNAP DÉLUTÁN 3 ÓRÁTÓL
várják a szervezõk a közös délutáni piknikre 

a városlakókat

A korábban tervezett program semmiben sem változik: lesz
futóverseny, kreatív csapatok plakátkészítõ versenye, lelkes
sportkedvelõk lábtenisz mérkõzései, zene, jókedv és jó társaság. 
“A hangsúly igazán nem is azon van, hogy mi milyen programot
kínálunk – árulta el Horváth István, divízióvezetõ a rendezvény
plakátversenyének szervezõje – hanem azon, hogy együtt
érezzük jól magunkat a Sétakertben. Miért is ne adhatnának a
ping-pong asztalok baráti társaságok izzasztó asztalitenisz csa-
táinak helyet, vagy miért ne lehetne tollasozni a fák közti liget-
ben. Jöjjenek el vasárnap délután és fogyasszák a desszertjei-
ket a kockás pléden a zöldben, és ne felejtsék kicserélni a süti-
jüket a szomszéd pléden gitározó fiatalokkal sem! Mi mindenkit
várunk és egyben kérjük, ha eljönnek, vegyenek át ajándékként
egy emléklapot az információs sátornál, ezzel kifejezve a kez-
deményezés melletti támogatásukat és osszák meg velünk ja-
vaslataikat a több helyen is kihelyezett ötletládákon keresztül.”
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A közgyûlés 16 igen szavazat-
tal és egy tartózkodással megvá-
lasztotta a Kiskanizsai Telepü-
lésrészi Önkormányzat tagjait. 

Az új testület tagja lett: Böjti
Istvánné, Horváth Jánosné, Kál-
csics László, Kovács János, Ta-
kács Zoltán és Valusek László.

A közgyûlés – az SZMSZ értel-
mében – a lakosság kezdeménye-
zésére hozta létre 2003-ban hatá-
rozatlan idõre a településrészi ön-
kormányzatot. Tagjainak megbíza-

tása azonban az önkormányzati
választások napján lejárt, így
szükségessé vált új tagok választá-
sa. A jelöltállításhoz legalább 50
választópolgár aláírására volt
szükség. 

Az SZMSZ szerint a település-
részi önkormányzat tagja Tóth
Nándor önkormányzati képviselõ
és Dénes Sándor alpolgármester.
A testület vezetõjének Tóth Nán-
dort választották meg. 

B.E.

KKiisskkaanniizzssáátt kkééppvviisseelliikk
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„Egy nemzetnek a zseniálisan gondolkodó fiai biztosítják népük örök életét.”
Schless István

MEGHÍVÓ
Szeretettel meghívjuk Önt, kedves családját és ismerõseit

a trianoni diktátum 91. évfordulója
alkalmából szervezett megemlékezõ ünnepségünkre

2011. június 5-én, vasárnap 14 órára
A NAGY-MAGYARORSZÁG EMLÉKMÛHÖZ

Nagykanizsára, az Eötvös térre.

PROGRAM

Tárogatózene - Baráth Béla és dr. Horváth László
Bevonulás - vitézek - íjászok - barantások - székelyek - lovagok

és huszárok
Himnusz - Jézus Szíve-templom Szent Imre Kórusa

Karnagy: Csizmadia Ferenc
Szabó Lászlóné Ilonka néni: AZ ÉN HAZÁM

A verset elmondja: Ekman József versmondó
Köszönti a megemlékezés résztvevõit: Cseresnyés Péter

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármestere
Köszöntõ: Rózsás János író, volt GULAG-rab, 

Nagykanizsa Megyei Jogú Város díszpolgára
Emlékbeszédet mond: Molnár V. József néplélek-kutató

a Magyar Örökség-díj tulajdonosa
JÉZUS ÁGYÁN - Elõadják: Németh Ferenc zenetanár 

és hegedûs tanítványai, Rozgonyi és a Kiskanizsai Általános Iskolák,
valamint a Piarista Iskola diákjai

Bartis Ferenc: ÉLETÁTVITEL
Tolmácsolja: Horváth István Radnóti Miklós-díjas versmondó

NAGY SZABADTÉRI BÖRTÖN
A Nagy-Magyarország Emlékmû helyreállítása. 

Rövid beszámoló és a feladatok ismertetése
Tárogatózene - Baráth Béla

A régi magyar himnusz Boldogasszony Anyánk közös eléneklése
MAGYAR MÛVELTSÉG-DÍJ

Az egyetemes magyar kultúra értékeinek megtartása 
és átörökítése érdekében kifejtett önzetlen emberi tettekért!

Díjak átadása
Kegyeleti koszorúk elhelyezése

Szózat - Szent Imre Kórus

Egy emberségesebb és igazságosabb magyar jövõ reményében,

SZERETETTEL VÁRUNK MINDEN ÉRDEKLÕDÕT!

A Nagykanizsai Kereskedelmi
és Iparkamara éves küldöttgyû-
lésén adta át Cseresnyés Péter
polgármester és Dr. Polay József
kamarai elnök a Nagykanizsa
város Minõsített Vállalkozója
Tanúsítványokat kilenc vállalko-
zás – Par-Kom ’94 KFC., Sauber-
macher-Pannonia Hulladékgyûj-
tõ Kft., MetaPlus Kft., Kanizsa-
Kert Kft., ETITEAM Kft., Nagy
István, Villtek Kft., Griff Kft. és a
Kanizsa Bau Kft. – vezetõinek.

Dr. Polay József kiemelte: a tanú-
sítványok átadása is jelzi, ez a cím
fontos a vállalkozóknak, és remél-
jük, egyre inkább egy magasabb mi-
nõséget, újabb és újabb munkákat je-
lent számukra. A 2010-es év mind a
vállalkozók, mind a kamarák számá-
ra nehéz volt. A gazdasági válság
még nem múlt el. A kamara értékelé-
se szerint ez a negatív hullám 2011-
ben is érezteti hatását, sõt, hosszab-
ban elhúzódó válságra és stagnálásra
is lehet számítani. A szervezet ennek
ellensúlyozására egy összetett javas-
latcsomagot tett az önkormányzat

elé, melyek 2011-ben és 2012-ben
történõ megvalósítására a polgár-
mester ígéretet tett. Hisznek benne,
hogy ezek a lépések segítik majd a
vállalkozókat, és elõreviszik Nagy-
kanizsa fejlõdését is. Elmondható,
összességében közepesen jó évet zárt
a kamara, és az önkormányzattal alá-
írt együttmûködés megteremtheti a
jövõ sikereinek alapjait. 

Cseresnyés Péter polgármester be-
szédében hangsúlyozta: több mint
egy éve kezdtek el komolyan tanács-
kozni arról, hogy hogyan lehetne a
város és a helyi kamara együttmûkö-
dését szorosabbá tenni. Megköszön-
te a kamara vezetésének a munkát,
gratulált minden minõsített vállalko-
zónak és megígérte, az együttmûkö-
dés folytatódni fog. Minden lehetõ-
séget meg kell vizsgálni, hogy a vá-
ros miképp tud elõrelépni a válság-
ból. „Nagykanizsát csak együtt tud-
juk fejlõdõ pályára irányítani, külön-
külön nem megy. Egymásra vagyunk
utalva” – mondta végül Cseresnyés
Péter polgármester.

B.E.

EEggyymmáássrraa uuttaallvvaa
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A meghívóban szereplõ zárt
ülés helyett, nyílt ülésen döntött
a közgyûlés az oktatási-nevelési
intézmények magasabb vezetõi
kinevezésérõl. A város három
oktatási-nevelési intézményében
jár le a magasabb vezetõi megbí-
zás július 31-én. 

A Bolyai János Általános Iskola
magasabb vezetõi álláshelyének
betöltésére április 5-ei beadási ha-
táridõre két pályázatot nyújtottak
be. Ezt követõen a május 5-ei
rendkívüli közgyûlés döntött az
oktatási rendszer további mûköd-

tetésérõl, mely érintette a Bolyai
iskolát is. A közgyûlés összevonta
az iskolát a Zrínyi Miklós iskolá-
val, így a Bolyai magasabb vezetõi
álláshelyének betöltésére kiírt pá-
lyázat további folyamata is okafo-
gyottá vált. 

Az Általános Iskola és Óvoda
Kiskanizsa intézmény magasabb
vezetõi álláshelyének betöltésére a
jelenlegi igazgató, Silló Zsolt és
Molnár István pályázott. A szava-
zás során a testület Molnár Istvánt
bízta meg augusztus 1 napjától
2016. július 31-ig, öt tanévre a
kiskanizsai iskola vezetésével. Já-

randóságát összesen havi 208.500
forintban állapította meg.

Az Általános Iskola és Óvoda
Nagykanizsa-Miklósfa magasabb
vezetõi álláshelyének betöltésére
ketten nyújtottak be pályázatot,
Szmodics Józsefné, és Dr. Balogh
Imre. A közgyûlés Szmodics
Józsefnét bízta meg augusztus 1-
tõl 2016. július 31-ig, öt tanévre a
miklósfai iskola vezetõi feladata-
inak ellátásával. Havi járandósá-
gát 263.100 forintban állapította
meg. 

B.E.

IIggaazzggaattóókk kkiinneevveezzéésséérrõõll ddöönnttöötttteekk

Az immár hagyományossá
vált közgyûlés utáni sajtótájé-
koztatóját tartotta meg Cseres-
nyés Péter polgármester, mely-
nek keretében a harminchét na-
pirendi pontból hármat emelt ki.

Elsõként a választókerületi pén-
zek elosztására vonatkozó napi-
rendi pontról szólt. Kiemelte, azok
a fejlesztési célok, amelyeket meg-
határoztak a képviselõk és a kere-
tükbõl kívánnak megvalósítani,
hat-hét hónap alatt fognak realizá-
lódni. 

– Csak fejlesztési célokra enged-
jük felhasználni ezt a pénzösszeget,
hiszen a város eddig is számos kultu-
rális szervezetet, alapítványt, intéz-
ményt támogatott, ezért mindenkép-
pen olyan beruházásokra szeretnénk
felhasználni ezt a pénzt, amit közvet-
lenül tudnak használni a kanizsai
polgárok. Ebbõl a keretbõl idén a re-
formátus közösség fog legnagyobb
százalékban részesülni. Ám jut pénz
a kiskanizsai plébániatemplom fel-
újítására, buszmegálló kialakításra,
járda javításra, a pihenõpark padja-
inak felújítására, járdaszakasz meg-
világítására is. Hiszek benne, hogy
az összesen tizenhétmillió forintot
megfelelõen fogjuk felhasználni, és
ténylegesen az itt élõ polgárok javát
szolgálják a fejlesztések. A másik lé-
nyeges pont az egyházközségek tá-
mogatása. Sajnos a költségvetésben
nem túl nagy összeget tudtunk meg-
állapítani, összesen két és fél millió
forintról van szó, amelynek jelentõs
hányadát a református közösség
kapja majd. A kiskanizsai plébánia-
templom idén ötszázezer forinthoz
jut a keretbõl. Természetesen a többi

gyülekezetet is támogatni fogjuk, így
az evangélikus közösséget, a Felsõ-
és az Alsó templomot is. Ami a mú-
zeum helyzetét illeti, a közgyûlésen
döntés született arról, hogy a megyei
közgyûlési hozzájárulást megadjuk,
tehát az eddigi 2,2 millió forintot ki-
egészítjük 1,8 millió forinttal, így
összességében éves hozzájárulás-
ként négy millió forintot tudunk adni
a megyei közgyûlésnek ahhoz, hogy
a nagykanizsai Thúry György Múze-
um mûködése zavartalan legyen. A
megyei közgyûlésnek sincs könnyû
dolga, hiszen a költségvetésük azt
sem engedhetné meg, hogy a múzeu-
mi gyûjteményeket külön mûködtes-
sék. Végül olyan döntés született,
amelynek segítségével a múzeum
nem minõsül kiállítóhellyé, hanem
egy köztes állapotot sikerült elérni.
Szakembert biztosan nem kell elbo-
csátani, fél évig pedig az eddigi nyit-
va tartás szerint látogatható az in-
tézmény. Mindemellett a gyûjtemény
is egyben marad, helyben kezelhetõ,
illetve bõvíthetõ. Utolsóként kiemel-
ném, hogy két általános iskolában is
új igazgatót választottunk, emellett
az uszoda ügyvezetõ igazgatói pozí-
ciójára kiírt pályázatot is értékeltük.
Utóbbi esetben patthelyzet alakult
ki, hiszen két kiváló szakember kö-
zött kellett választanunk, végül a tes-
tület nem tudott dönteni. Az eddigi
igazgatót bíztuk meg egy évre, és új
pályázatot fogunk kiírni. – foglalta
össze a polgármester.

A sajtótájékoztatón kérdésként
elhangzott, a polgármester mennyi-
re tartja szerencsésnek, hogy a ka-
nizsai uszoda igazgatói posztját egy
évre tölti be Karácsony Károly.
Cseresnyés Péter szerint nem errõl

az oldalról kellene megközelíteni a
kérdést, véleménye szerint Kará-
csony Károly jól dolgozott az el-
múlt öt évben, és jelenleg is jó el-
képzelései vannak azzal kapcsolat-
ban, hogy hogyan lehetne a fedett
uszodát korszerûbbé tenni. Ha van
elképzelése, akkor esélyt kell bizto-
sítani neki a következõ pályázaton
is. Egyébként Karácsony Károly
nem egy, hanem hat évben kellett,
hogy gondolkodjon, és ha ezt a faj-
ta stratégiai gondolkodásmódját,
amit az elmúlt öt évben fölépített,
akkor újabb öt évre is tud tervezni.

A másik újságírói kérdés arra
vonatkozott, hogy a múzeummal
kapcsolatos problémát a városnak
kellene megoldania, hiszen az in-
tézmény fenntartása a város költ-
ségvetésébe tartozik, amit a me-
gyei közgyûlés hozzáad, az a szak-
mai munkát támogatja. A kérdés
arra vonatkozott, hogy ez a kettõs-
ség a jövõben is megmarad-e. A
polgármester ezzel kapcsolatban
elmondta, a kanizsai múzeum
fenntartója a megyei önkormány-
zat. Megközelítõleg harminc mil-
lió forint az intézmény fenntartása
egy évben, ehhez tud hozzájárulni
Kanizsa négy millió forinttal. A
polgármester egyetért azzal, hogy
a múzeumok és a megyei gyûjte-
mények helyzetén változtatni kel-
lene, de amíg nem ismeretes az új
törvényi szabályozás, addig nem
tudják megoldani a kanizsai múze-
um helyzetét sem. Megjegyezte,
nem jellegzetesen Zala megyei,
hanem országos problémáról van
szó.

Z.A.

MMaarraadd aa mmúúzzeeuumm ééss ggyyûûjjtteemméénnyyee

A cukorbetegek helyi egyesü-
lete a minap fennállásának ti-
zenötödik évfordulójára emlé-
kezett. 

Jaskó József, az egyesület elnö-
ke bevezetõjében kiemelte, az ösz-
szejövetel a múlt ünneplése mellett
jövõ tervezése is, hiszen távlati
céljuk, hogy egy aktívabb csapat
jöjjön létre, mely magja lehet a kö-
zösségnek. Ezt a folyamatot 1994-
ben  Dr. Sebestyén Miklós fõorvos
indította el, mint az egyesületet tá-
mogató szakmai csoport vezetõje.
1996 áprilisában be is jegyezték a
kis csapatot Nagykanizsai Cukor-
betegek Egyesülete néven, társa-
dalmi szervezetként. Az akkori ve-
zetõséget Poszavecz József elnök,
Gazda Zoltánné gazdasági vezetõ,
Dr. Varga Ferenc titkár, Harcz La-
jos és Jaskó József elnökhelyette-
sek alkották, a pénzügyi ellenõrzõ
bizottság tagjai akkor Bagonyai
József, Bujtor Endre és Ornódi
Gáborné voltak. 

Az egyesület már ekkor a beteg
oktatást, a felvilágosítást tartotta
elsõdleges feladatának, de lehetõ-
ségeikhez mérten próbáltak mást
is nyújtani. Manapság országos
rendezvényekre viszik érdeklõdõ
tagjaikat, az inzulinos cukorbeteg
társaik laborvizsgálatkor elõnyt
élveznek, minden tagjuknak ren-
delkezésére bocsátják a Diabetes
újságot, és idõközben létrejött
egy információs vonal, mely fo-
lyamatosan mûködik. Az elmúlt
tizenöt évben természetesen vol-
tak a vezetõségben változások. A
mostani „vezérkart” Jaskó József
elnök, Jászberényi Zsombor,
Korhánné S. Ildikó elnökhelyet-
tes, Dr. Vargovics Miklós titkár,
és Gazda Zoltánné gazdasági ve-
zetõ alkotják. A szervezet a kór-
ház területén mûködik, s szakmai
vezetését Dr. Késmárki Nóra fõ-
orvos látja el. 

A rendezvény zárásaként Jaskó
József megköszönte Dr. Sebestyén
Miklós fõorvosnak és minden je-
lenlévõ sorstársuknak az eddigi
együttmûködést. 

K.H.

AA FFöörrhhéénnccii
hheeggyyeenn
ttaalláállkkoozzttaakk
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Mintegy gyereknapi ajándék-
ként játszóteret és szabadtéri
tantermet avatott fel Cseresnyés
Péter polgármester és dr. Károlyi
Attila önkormányzati képviselõ a
Kõrösi Csoma Sándor Általános
Iskolában.

Megilletõdött gyerekek sorfala
várta a Kõrösi iskola udvarában az
új játszótér és a pavilon felavatá-
sát, amelynek létrejötte a szülõi
összefogásnak is köszönhetõ. Az
önkormányzat másfél millió fo-
rinttal, míg dr. Károlyi Attila kép-
viselõi keretébõl ötszázezer forint-
tal támogatta a négy elembõl álló,
európai uniós követelményeknek
is megfelelõ játszótér megépítését.
Kókainé Hámorszki Éva igazgató
köszöntötte a gyerekeket, majd át-
adta a szót a polgármesternek, aki
tréfásan megjegyezte, õ is volt
gyerek, s mindig nagy élményt je-
lentett számára, amikor egy-egy
órát a szabadban tartottak meg. Az
átadó után a gyerekek máris bir-
tokba vehették a szebbnél szebb
játékokat, valamint gyereknapi
programokon tölthették el a dél-
utánt. 

Intézményünkben, a Családok
Átmeneti Otthonában május 28-
án került megrendezésre a Gyer-
meknap „Nyitott ház” program
keretén belül. A rendezvény
egész napos volt, az esõs idõjárás
ellenére is sikerült megvalósítani
a tervezett programok nagy ré-
szét. 

A kézmûves foglalkozásokon
gyöngyfûzés, szélforgó, hûtõ
mágnes készítés, só-gyurmázás,
színes képkészítés; „Ügyeskedõ”
logikai fejtörõ és arcfestés várta a
gyermekeket. Intézményünk
munkatársai készítettek tízóraira
szendvicseket, ebédre babgu-
lyást, uzsonnára kürtõs kalács –
adományt kaptak a családok. A
foglalkozásokat követõen Sze-
rencsekereket pörgethettek ki a
gyermekek, jutalmuk csoki, nya-
lóka, nápolyi, cukorka volt. Óvo-
dás és iskolás korcsoportban hir-
dettünk 1. 2. 3. helyezettet. Óvo-
dás korcsoport 1. helyezett díja –
torta és nyomdakészlet + glitteres
gyurma; 2. helyezett díja – cso-
koládé és színezhetõ falikép,
rajztábla; 3. helyezett díja – cso-
koládé és homokozó készlet. Is-
kolás korcsoport 1. helyezett díja
– torta és memóriafejlesztõ tár-
sasjáték, tolltartó; 2. helyezett –
csokoládé és kreatív homokva-
rázs; 3. helyezett – csokoládé és
tollas szett. – számolt be lapunk-
nak Szõlõsi Márta, a Vöröske-
reszt területi vezetõje.

A Nagykanizsai Fényforrás-
gyár önkéntesei – eleget téve az
Attila úti Óvoda felkérésének –
áttelepítették a bölcsõdei ud-
varrész játékait az óvodai ud-
varra. 

A TMK szakemberei szétsze-
relték, a kompakt gyáriak pedig
átszállították, majd az új helyén
összeállították, rögzítették és le-
festették a fa hintaállványt, a já-
tékvonatot és babaházat. A közel
30 fõs önkéntes csapat – akikhez
több ovis gyermek apukája is
csatlakozott -, mindezeken túl fel-
újította az összes kinti játékot, a
padokat, a kishidat. Másnap a
gyermekek örömmel vették bir-
tokba az átrendezett, teljesen
megszépült udvart.

Idén a Péterfy Sándor Általá-
nos Iskola elõtt tombolhattak a
lurkók a Városi Gyermeknap
színes programjain. 

A gyermeknapot dr. Molnár
József rendõr alezredes kö-
szöntõje után a Hétszínvirág
óvoda apróságainak Pünkösdö-
lõ címû zenés játéka nyitotta
meg, majd a gyerekek odase-
reglettek a lufi-hajtogató bo-
hóchoz. Május utolsó vasár-
napja további változatos prog-
ramokkal kecsegtetett, például
az arcfestõk gyorsan átváltoz-
tattak bárkit, vagy tetszetõs al-
kalmi tetoválást varázsoltak a
vékony karocskákra. Aki ked-
vet érzett hozzá, táncolhatott a
Kis Hét Rét Együttes zenéjére,
majd kipróbálhatta magát Má-
tyás király középkori vásári já-
tékaiban, és természetesen
nagy népszerûségnek örvendett
a gyereksereg körében Rudi
bohóc is. 

A kézmûves programokon és
a rajzversenyen a gyerekek
szabadjára engedhették fantá-
ziájukat, aki pedig inkább mo-
zogni szeretett volna, megte-
hette a Csiri-biri tornán, vagy
egész délután ugrálhatott a lég-
várban, vagy legurulhatott az
óriáscsúszdán. A Péterfy elõtti
parkban egy alkalmilag felállí-
tott KRESZ-pályán ügyesked-

hettek a nagyobb gyerekek, va-
lamint a mentõsök és a tûzol-
tók autóit, felszereléseit is
megcsodálhatták. 

Újabb avatásra került sor, a
keleti városrész zsúfolt lakóte-
lepének egyik zöld szigetén, a
Rózsa Óvodába járó gyerekek
örülhetnek az intézmény felújí-
tott udvarának. 

Miután a Halacska csoport négy
gyermekének bájos elõadása min-
denkit levett a lábáról, Bogyay
Lászlóné szakmai vezetõ szólt a
vendégekhez. Elmondta, a Család
Éve megcsillantja a család értéke-
it, és errõl szólnak az idei Rózsa
Napok is. Most nem csak emiatt
ünnepel az óvoda, hanem mert egy
öt éve tartó munkafolyamat zárult
le, végre felújított udvart adhatnak
át a gyerekeknek. – 2006-ban már
kicseréltük az udvar salakos ré-
szét, majd kidolgoztuk azt az öt
éves tervet, amelynek keretein be-
lül gyepszõnyeget raktunk le,
megigazítottuk a fák lombkoroná-

it, növényeket ültettünk. Kialakí-
tottunk egy sziklakertet és egy ker-
ti tavacskát, és mindennek köszön-
hetõen színes, esztétikus játszóud-
vart sikerült létrehoznunk. Játék
közben az ovisok számos madár-
fajt figyelhetnek meg testközelbõl,
illetve segíthetnek a zöldségek és a
virágok ápolásában, így szinte ész-
revétlenül veszik át a környezettu-
datos szemléletet. Az öt év munká-
latai megközelítõleg tíz millió fo-
rintba kerültek, de sokat köszönhe-
tünk a szülõk áldozatos munkájá-
nak. Vannak terveink a jövõre vo-
natkozólag is, így szeretnénk a ho-
mokozók szélét és a teraszt burko-
lattal ellátni, kerti zuhanyozókat
létrehozni, valamint bõvíteni a já-
tékok körét. – foglalta össze
Bogyay Lászlóné, majd Cseres-
nyés Péter polgármester is köszön-
tötte a szülõket, akiknek összefo-
gása nélkül nem valósulhatott vol-
na meg a felújítás. Az avatás mû-
sorral zárult, több bölcsis és ovis is
fellépett, valamint a Kanizsa Tánc-
együttes tagjainak szereplése is
színesítette a délelõttöt. 

H.T. - N.B.Gy. - Z.A

VViiddáámm ggyyeerrmmeekknnaappookk vváárroosssszzeerrttee
AAjjáánnddéékk jjááttsszzóóttéérr 
aa KKõõrröössiinneekk

CCSSÁÁOO ggyyeerreekknnaapp

GGEE-ss öönnkkéénntteesseekk aazz
AAttttiillaa úúttii óóvvooddáábbaann

KKaaccaaggááss,, ttáánncc,, 
ggyyeerreekkzzssiivvaajj 
aa PPéétteerrffyy eellõõtttt 

ZZöölldd sszziiggeett lleetttt 
aa RRóózzssaa oovvii uuddvvaarraa
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„Amikor visszajöttem, az apámat
már eltemették, a viharban széjjel-
foszlott a fészek is. Ott kezdem, ahol
egy vesztett embernek s egy vesztes
nemzetnek kezdeni kell. Kicsibõl,
alázatosan és hittel. Isten és föld kö-
zött indultam el, s ott megyek egye-
nesen végig… Hadd lássa a világ,
hogy leverve is tud élni a magyar,
akkor is, ha szegény. Inkább egy sza-
marat vesz kezdetben, ahogy a sze-
gény asszony is egy tojást vesz csak.
S ahogy a szegény asszony el szokta
ültetni a tojást, én is úgy fogom elül-
tetni a szamarat. Elültetem, s szor-
gos munkával négy lovat fogok
kikõteni belõle!... Isten egy kicsi hó-
golyót adott a kezembe, ami hitbõl
és akaratból volt, patyolat fehéren!
Én elindítottam ezt a hógolyót, s
most úgy látom, hogy görgeteg lesz
belõle!"

Nem kell félnünk a szótól. Maga
az író, Tamási Áron is példázatnak
nevezi Vitéz lélek címû darabját.
Mintát ismer fel volt vetélytársa
útjában Kristóf is. – Megfogant. –
állapítja meg Péter szaváról Nikita
bácsi, látva, már az elébb csúfol-
kodó gyerek is érti.

Katarzis. Tettre indító erkölcsi
erõt nyerhetünk, lám, nemcsak
ógörög drámákból. Szavakész, ér-
zékletes beszédû székelyeknek a
szerelem gyõzelmérõl is szóló já-
tékából szintúgy. 

Minden a jó darab- és szereplõ-
választáson múlik? A rendezõ,

Kereszty Ágnes talán elõre bele-
látja a diákokba a megformálan-
dó figurát, mint a szobrász a kõ-
tömbbe mûvét? Az egyszerû szín-
házlátogató persze csak az ered-
ményt látja, a mögötte lévõ mun-
kát csak sejtheti. Annyi szín, ele-
venség, humor szikrázott a fiata-
lokban, lehet, õk is magukra cso-
dálkozhattak, mire képesek? A
Piarista Diákszínpad elõadása
után el se tudjuk képzelni a dara-
bot felnõtt színészekkel. Úgy lát-
szik, életkorukból is fakad a ha-
tás. Álljon itt a közremûködõk
névsora: Horváth Márk, Rafael
Mózes, Pelikán Péter, Szabó Alíz,
Bognár Bence, Erdei Filoména,
Kovács Sándor József, Varga
Odett, Dernánecz Daniela, Bako-
nyi Barbara, Nagy Viktória,
Rachler Áron, Benkovics Botond,
Sali Patrik.

A nemcsak Trianonra emlékezõ
Nemzeti Összetartozás Napja, jú-
nius 4. elõtt másfél héttel már ün-
nepi mûsorban részesültünk. Új-
rakezdésrõl hallhattunk, nagy sza-
vak nélkül. Vitéz lélek: itt és
most.

P. J.

Dr. Drábik János közíró, a Sza-
bad Európa Rádió nyugalmazott
vezetõ szerkesztõje volt a vendége
a Magyar Mûveltség Kincsestára
Szabadegyetem legutóbbi, május
huszonhetedikén tartott rendezvé-
nyének. 

Örvénylés – Globális térnye-
rés és a hitelpénz monopóliuma
- A nemzetközi pénzrendszer és
a demokrácia összefüggései
címmel tartott elõadást dr.
Drábik János. Könyveit Magyar
Tibornak köszönhetõen a hely-
színen meg lehetett vásárolni,
valamint a szerzõ dedikálta is
köteteit. Drábik János szemé-
lyes varázsa és határozott egyé-
nisége lenyûgözte a hallgatósá-
got. Mint elõadásában is elhang-
zott, a világban – így hazánkban
is - az elmúlt évtizedekben a tõ-
kekoncentráció nagy magánbi-
rodalmakat épített ki. Ezek a
rejtõzködõ birodalmak tartják
kezükben nagyon sérülékeny de-
mokráciánkat. Ma a globalizmus
viharzónájában él az emberiség.
A kisszámú magánbirodalom
sarcolja a nemzetállamokat,
vagy érdekeinek megfelelõen a
nemzetállamoknak nincs is bele-
szólási lehetõsége saját sorsuk
irányításába. Elképesztõ hazug-
ságokra mutatott rá az elõadó,
amikrõl egyáltalán nem szólnak
a hírek. Az elõadás után felme-
rült a kérdés, miféle manipulált
világban élünk mi valójában?
Egyáltalán gyermekeink boldo-
gulása érdekében lehetõségünk
van-e beleszólni a dolgok folyá-
sába? Mivel a jelenlegi pénzvi-
lág nagyobb részben fedezet
nélküli gyártott pénz, így a
pénzbuborékoknak, vagy a
csõdnek közel sincs vége.
Drábik János a munka vagy ér-
ték alapú világ teremtésérõl be-

szélt, ami valós megoldása le-
hetne a nemzetállamoknak, va-
lamint az önálló pénz és csere-
kereskedelem megszervezése.
Meggyõzõdése, hogy a politikai
„elit” példamutatása, a közös
sorsvállalás, az értékalapú – em-
berközpontú erkölcsös társada-
lom a jövõ nemzetállamainak a
lehetõsége és kimenekülési esé-
lye. Nincs más lehetõség! A
több ezer éves magyar örökség
kötelez bennünket arra, hogy ne
egymás kárára éljünk. Kulturális
örökségünk, nyelvünk és kreatív
gondolkodásunk valós nemzeti
felemelkedésünk esélye. Az elõ-
adás végén több konkrét kérdés-
re kapott választ a hallgatóság,
majd tartalmas és bensõséges
beszélgetéssé alakult át a sza-
badegyetem baráti közönsége.  

R.M.

Kassainé Szarjas Gertrúd mû-
veibõl nyílt kiállítás a Hevesi
Sándor Általános Iskola galériá-
jában, a tárlat egyben a pedagó-
giai tevékenység elõtti szimboli-
kus búcsú.

Érzékenyen megfestett selyem-
képek fogadják a Hevesi iskolába
látogatókat, a képek az akvarell
technika benyomását keltik a szí-
nek összefolyásával és a pasztelles
árnyalatokkal. 

Kassainé Szarjas Gertrúd föld-
rajz-rajz szakon végzett még
1976-ban, majd 1978-ban elvé-
gezte a Képzõmûvészeti Egyetem
kétéves továbbképzését is. Kép-
zõmûvészeti ismereteit mûvészeti
szabadiskolákban, alkotótáborok-
ban fejlesztette, bõvítette, és több
önálló kiállítása is volt. Képei
több magángyûjteményt is gazda-
gítanak, valamint szerepelnek pé-
csi, tokaji és budapesti kiállításo-
kon is. 

A most nyílt tárlat alkotásai
mesteri módon, a kontúrozást
mellõzve lebegés érzetét keltõ tá-
jakat és virágokat ábrázolnak,
meleg színvilággal, amelyek
mind az alkotó természetszerete-
tét tükrözik. 

Z.A.
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VOKSH Kft.
Nagykanizsa, 

Ady u. 30
Tel/fax: 93/516-634

OKÉV nyt. szám: 20-0003-04 AL: 0448

JELENTKEZZ
a nyári szünetben induló

személyautó, motor és segédmotor
tanfolyamainkra!

ingyenes kresz oktatás
igény szerint délelõtti 
és délutáni elõadás

részletfizetés
ingyenes tankönyvkölcsönzés

Érdeklõdni 
az induló tanfolyamainkról 

személyesen, vagy a 
0693/516-634, 0630/491-7051 

telefonszámonSSeellyyeemmkkééppeekkeenn bbúúccssúúzziikk aa ttaannííttáássttóóll

HHáázzééppííttééssrree 
vvaallóó iiddõõ

NNee eeggyymmááss 
kkáárráárraa éélljjüünnkk!!
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2006-tól vagyok az uszoda fel-
ügyelõ-bizottságának tagja, mely-
ben rajtam kívül még 2 fõ Fidesz
delegált van.

Az uszoda jobb költségvetésé-
nek érdekében a kezdetektõl le-
mondtam a 20.000 Ft-os havi tisz-
teletdíjamról, ezzel is segítve a
gazdálkodást. 

A tegnapi közgyûlési döntés „ér-
dekes”, mert nehéz rá magyaráza-
tot találni. (A 8 igen nagyobb része
nem a többséget alkotóktól érke-
zett információim szerint.)

Az elmúlt években minden alka-
lommal az elkészített beszámoló-
kat és költségvetési tervezeteket a
közgyûlés, kérdés nélkül, teljes
egyetértésben szavazta meg. Ez
így volt a tegnapi közgyûlésen a
kinevezés elõtti napirendednél is,
ahol a 2010-es év mûködésérõl
kellett véleményt mondani. A tv-t
figyelve a közgyûlés az elmúlt
évekhez hasonlóan jónak értékelte
a 2010-es év gazdálkodását és mû-
ködési tevékenységét, majd ezt kö-
vetõen a kinevezésnél mégis vala-
mi nem tetszett a közgyûlés több-
ségének, hiszen az 5 éves kineve-
zéshez 10 fõ kell, ez pedig csak a
Fidesz többségével lehetséges.

(2010 tevékenység értékelése és
elfogadása 15 igen, kinevezés 8
igen szavazatot kapott.)

Az elmúlt 5 évben, aki rendsze-
resen jár az uszodába, tapasztal-
hatta, hogy a wellness részleg ki-
építésre került  (jakuzzi, szaunák),
belsõ és külsõ büfék teljes mérték-
ben átépültek, megszépültek. A
medence gépészete felújításra ke-
rült, a nyári nyitva tartás során a
gyerekeknek kézmûves sátor, és
ugráló vár lett kialakítva. A stran-
dolók érdekében szerzõdés lett

kötve a rendõrséggel, és kortárs
segítõ fiatalok segítenek megvéde-
ni a pihenõk értékeit.

Ez mind 5 év alatt, az ismert
visszafogott költségvetés mellett,
úgy, hogy minden nap a dolgozók-
nak mosolyogva kell a vendéget fo-
gadni, kiszolgálni, hiszen ez szol-
gáltató ipar vendéglátás akkor is, ha
ezt nem mindenki gondolja így.  

A felügyelõ bizottságban nem
tapasztaltam azt az elmúlt évek-
ben, hogy kifogás lenne Kará-
csony Károly munkájával szem-
ben, és azt éreztem, hogy a 2 fõ Fi-
desz delegált is meg van elégedve
az ügyvezetõ munkájával. Meg-
jegyzem a teljesség érdekében,
hogy korrektnek érzem a munkát a
bizottságban, és ez köszönhetõ
Szõlösi Csaba felügyelõ bizottsági
elnöknek is. Az eltelt 5 évben Õ
sem emelt kifogást az ügyvezetõ
munkájával szemben, de vélemé-
nyem szerint sem lehetett, hiszen a
fejlesztések és átalakítások magu-
kért beszélnek.

Bízom benne, hogy a tegnapi
Fidesz többség által vezetett köz-
gyûlési döntés nem valami eltéve-
lyedés eredménye.

Kérdem, mint a felügyelõ bi-
zottság tagja a városvezetéstõl, mi
az oka annak, hogy akivel 5 évig
nem volt semmi baj mint vezetõ,
és szakmailag kiválóan végezte a
munkáját , az miért nem jó az elkö-
vetkezõ 5 évre, és miért csak 1 év-
re kap  „bizalmat”? 

Kívánom Karácsony Károly
ügyvezetõnek, hogy munkáját
ugyanúgy folytassa, ahogy eddig,
hiszen csak így van garancia arra,
hogy tovább fejlõdjön a városi
uszodánk.

A városvezetésnek pedig csak
azt kívánom, hogy döntéseivel a
várost szolgálják.

Lelkó Tamás MSZP
delegált felügyelõ-bizottsági tag  

Ez az elsõ olyan törvény az
ÁSZ-ról, melyet a parlamenti pat-
kó minden frakciója szimbolikus
jelentõségû törvénynek tart, és
nemcsak a szakmai közvéleményt,
hanem a magánembereket is fog-
lalkoztatja – mondta elöljáróban
Göndör István.  Véleménye szerint
baj van az elõkészítéssel, a tarta-
lommal, és a többi jogszabállyal
való harmonizációval is. Az elõké-
szítés során ugyanazt játszották el,
mint sok más törvénnyel, hogy
nem a kormány adta be, így kike-
rülték az érdekegyeztetés minden
szintjét. Egyrészt azért hiteltelen a
kormány, mert miközben állandó-
an nemzeti konzultációról beszél,
a jogalkotás során sorozatosan
megkerüli, hogy valaki véleményt
mondhasson, vagy javaslatot te-
hessen a változásra. Kijátssza a le-
hetõséget, más szabályok vonat-
koznak rá, mint a képviselõkre,
mert míg a kormánynak van érdek-
egyeztetési kötelezettsége, a kép-

viselõknek nincs. A tartalmi kérdé-
sekrõl, ahogy a vezérszónoklatá-
ban is hangsúlyozta az országgyû-
lési képviselõ, a gyakorlatban is
tetten érhetõ, hogy nem megfelelõ
az alaptörvény szakmai elõkészí-
tettsége. Miközben a közpénzek, a
közvagyon védelmérõl beszélnek,
belekerült a nemzeti vagyon keze-
lése is az ÁSZ hatáskörébe. A szer-
vezetnek nem ez a feladta. Ha így
alakul, egyfajta államrendõrség
lesz. Például eddig szerepelt a ha-
tályos törvényben, hogy a költség-
vetés hitelfelvételeit az ÁSZ ellen-
jegyzi, érdekes módon ez a pasz-
szus kimaradt. Megint tetten érhe-
tõ, hogy amikor önmagára kellene
szigorú szankciót hozni, azt vélet-
lenül elfelejti. A másik tartalmi
probléma, ami szintén a megalapo-
zatlan elõkészítést mutatja, hogy a
saját maguk által korábban kidol-
gozott és elfogadott törvényjavas-
latokat sem tartják be.

Göndör István e témában tartott
korábbi sajtótájékoztatójának
tudósítását internetes oldalunkon a
http://www.kanizsaujsag.hu/kere-
ses/index.php?m=200&ckid=7119
linken olvashatják.
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EEggyy mmeeggbbíízzááss
mmaarrggóójjáárraa

GGöönnddöörr kkéérrddééssee:: 
ÁÁllllaammii SSzzáámmvveevvõõsszzéékk
vvaaggyy áállllaammrreennddõõrrsséégg??
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Nagykanizsai Kereskedelmi 
és Iparkamara

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

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

Honlap: www.nakkik.hu

Sajtótájékoztató az 
Inkubátorházzal való 
együttmûködésrõl
A Nagykanizsai Inkubátor-

ház és Innovációs Központ, a
Zala Megyei Vállalkozásfej-
lesztési Alapítvány és Nagyka-
nizsai Kereskedelmi és Iparka-
mara május 2-án közös sajtótá-
jékoztatót tartott a május 5-i
„Vállalkozói Információs Nap-
ról”. Kamaránk és a Nagykani-
zsai Vagyongazdálkodási és
Szolgáltató Zrt. 2010. október
22-én együttmûködési megálla-

podást írt alá. A megállapodás
egyik célja a közös tájékozta-
tók, információs napok szerve-
zése, amelyeken kölcsönösen
részt veszünk. A sajtótájékoz-
tatót dr. Polay József, Mihovics
Zoltán és Kerekes Gábor tar-
totta .

Kihelyezett Elnökségi ülés
Kamaránk május 4-én a Kanizsa

Trend Kft-nél tartotta kihelyezett
elnökségi ülését. Az elnökségi ülés
elõtt a házigazda, Miklós Zsolt

ügyvezetõ igazgató röviden bemu-
tatta a gyár történetét, majd az el-
nökség tagjai személyesen is bete-
kinthettek a munkafolyamatokba. 

Dr. Polay József elnök beszámolt
az elõzõ elnökségi ülés óta eltelt ese-
ményekrõl, elmondta, hogy kama-
ránk a 2010. évben 5 pályázatot nyúj-
tott be, amelyek elbírálás alatt van-
nak. Az elnökség megszavazta, és el-
fogadásra javasolta a küldöttgyûlés-
nek a 2010. évi gazdálkodást, a 2011.
évi költségvetés tervezetét, valamint
meghatározták a küldöttgyûlés idõ-
pontját és napirendi pontjait. 

„Jégkockába” költözött 
a VÍZMÛ ügyfélszolgálati irodája

Május 4-én ünnepélyesen átad-
ták a Délzalai Víz- és Csatornamû
Zrt. új ügyfélszolgálati irodáját és
számítógép központját. Az ünnep-
ségen Kassai Zoltán elnök-vezér-
igazgató bemutatta a legmoder-
nebb mûszaki megoldásokkal
megépített, a víz egyik halmazálla-
potára, a „jégkockára” hasonlító
irodaházat, és kiemelte azok neve-
it, akik a beruházás megvalósításá-
ban közremûködtek. 

A rendezvényen Kamaránk el-
nökségi tagjai is részt vettek. 

A belsõ tér kialakítását kama-
ránk tagja, dr. Füléné Csek Éva
belsõépítész tervezte, akinek ed-
digi munkáit bemutató tárlatot
június 3-tól a Honvéd Kaszinó-
ban tekinthetik meg az érdeklõ-
dõk.

Vállalkozói Információs Nap
Május 5-én Vállalkozói Infor-

mációs Napot tartottunk a Nagy-
kanizsai Inkubátorház és Innová-
ciós Központtal és a Zala Megyei
Vállalkozásfejlesztési Alapít-
vánnyal közösen a Nagykanizsai
Inkubátorházban. A rendezvényen

kamaránk munkatársa, Óváriné
Lugosi Beáta tájékoztatta a részt-
vevõket a Széchenyi Kártya Prog-
ram elemirõl és az igénylés felté-
teleirõl

Szakképzési Fórum
Május 17-én a VOSZ Zala Me-

gyei szervezete Szakképzési Fó-
rumot szervezett a Nagykanizsa
és Térsége TISZK Nonprofit Kft-
nél. Domonkos László, a VOSZ
szakképzési koordinátora beveze-
tõje után dr. Balogh Imre kama-
ránk szakképzési tanácsadója a
szakképzésben várható változá-
sokról és a tanulószerzõdések je-
lenlegi szabályozásáról beszélt,
Faragó Zsolt a TISZK szakmai
vezetõje a képzõk és a munka-
adók együttmûködésének fontos-
ságáról tartott elõadást. 

Krihó Zsuzsanna a Gázgép Kft.
gazdasági vezetõje elõadásában a
vállalat, mint gyakorlati képzõ-
hely, szakképzéssel szembeni el-
várásait ismertette.

SAP bemutató és konzultáció
Kamaránk május 18-án a

Mosaic Business System Kft-vel
közös konzultációs fórumot tar-
tott az SAP rendszerrõl. A SAP
Business One kifejezetten kkv-k
igényeire kifejlesztett integrált
vállalatirányítási és ügyviteli
rendszer. Segítségével a vállala-
tok racionalizálhatják mûködésü-
ket, felgyorsíthatják a nyereséges
növekedést. A fórumon Kovács
Zsolt és Sárközi Tibor, a Mosaic
Kft. munkatársai elõadást tartot-
tak a rendszer felépítésérõl, elõ-
nyeirõl, valamint a résztvevõk
gyakorlatban is megtekinthették a
rendszer mûködését.

Évértékelõ Küldöttgyûlés

Kamaránk május 24-én tartotta
meg Küldöttgyûlését. Dr. Polay
József elnök az alábbiakban érté-
kelte a 2010-es évet:

A gazdasági válság még ma is
érezteti hatását, így a 2010-es év a
nagykanizsai vállalkozóknak és
kamaránknak is nagyon nehéz
volt. Ennek ellensúlyozására egy

összetett javaslatcsomagot készí-
tettünk az önkormányzatnak,
amelynek fokozatos megvalósítá-
sát a polgármester úr támogatja. 

Elnökségünk a takarékos, és a
vállalkozások érdekeit szem elõtt
tartó döntéseket hozott, ennek
eredményeként a 2010. évet is
pozitívummal zártuk, gazdálko-
dásunk kiegyensúlyozott volt.  A

szolgáltatások színvonala fejlõ-
dött, az érdekérvényesítésben pe-
dig nagyot léptünk elõre, hiszen
az önkormányzattal aláírt együtt-
mûködések és új formák kidolgo-
zása megteremtheti a jövõ sikere-
inek alapjait. Munkánkat az ön-
kormányzattal való folyamatos,
partneri együttmûködés is segí-
tette. A területi kamarák közül
egyedüliként mondhatjuk el,
hogy taglétszámunk nemcsak
2009-ben, hanem 2010-ben is nö-
vekedett. Szakmai rendezvénye-
inken, konzultációs fórumainkon
ingyenes részvételi lehetõséget
biztosítottunk a vállalkozóknak,
amelyeken nem csak kamarai
tagjaink vettek részt. A Nagyka-
nizsa város Minõsített vállalko-
zása cím egyre népszerûbb, ame-
lyet 2010. november 29-én tet-
tünk közzé az önkormányzattal
közösen. Célunk az, hogy a helyi
munkákat döntõen helyi vállalko-
zások nyerjék el, és a lista külsõ
befektetõk számára ajánlásként
szolgáljon. 

Összefoglalva azt mondhatjuk,
hogy a 4 éves stratégiai tervünk-
bõl az idõarányosat teljesítettük.
Amint a gazdasági helyzet javulá-
sát látjuk, nagyobbat is léphetünk.
Mi feltétlenül dinamikusabban
szeretnénk haladni. 

Igaz, hogy a tervezésben kissé
zavaró körülmény a kamarai
rendszer várható átalakításáról
szállingózó hír, a városi kamarák
megszüntetése. Mi továbbra is
valljuk, és az országos számok is
bizonyítják, hogy a városi kama-
rák hatékonyak, ezért töretlenül
dolgozunk tovább, mert amit
most el tudunk érni, az a vállalko-
zások jövõbeni helyzetét könnyít-
heti meg, hozhatja õket jobb hely-
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zetbe és nekünk ez az elsõrendû
feladatunk.

A Küldöttgyûlés a Nagykani-
zsai Kereskedelmi és Iparkamara
2010. gazdálkodásáról szóló egy-
szerûsített éves beszámolót
20.445 eFt mérleg fõösszeggel,
1.159 eFt mérleg szerinti ered-
ménnyel elfogadta.

Újabb vállalkozások kapták 
meg a Minõsített vállalkozói 
címet
A Bíráló Bizottság legutóbb ápri-

lis 20-án ülésezett, amelyen további
11 vállalkozás kérelmét bírálták el.
A döntés alapján 9 vállalkozás kap-
ta meg a tanúsítványt a Nagykani-
zsa Város Minõsített vállalkozója
címrõl. A vállalkozások képviselõi
május 24-én a Kamara Küldöttgyû-
lésén ünnepélyes keretek között ve-

hették át a tanúsítványt dr. Polay
József elnöktõl és Cseresnyés Péter
polgármestertõl. A tanúsítványt
kapták: ETITEAM Kft., Griff Kft.,
Kanizsa Bau Kft., Metaplus Kft.,
Nagy István, Par-Kom '94 Kfc.,
Saubermacher-Pannonia Kft., Vill-
tek Kft., Kanizsa-Kert Kft.

Új Széchenyi Terv Kombinált 
Mikrohitel Gazdasági Fórum 
Május 25-én a KA-VOSZ Vál-

lalkozásfejlesztési Zrt, a VOSZ
Zala megyei szervezete és a
Nagykanizsai Kereskedelmi és
Iparkamara közös gazdasági fó-
rumot tartott. A fórum témája
május 6-án meghirdetett Kombi-
nált Mikrohitel volt. A konstruk-
ció keretében már 10 százalék

önerõ mellett fejlesztésre, bõví-
tésre 1-8 millió forint, kedvezõ
kamatozású, maximum tíz éves
futamidejû beruházási mikro-
hitelt lehet igényelni, amihez
ugyanazon eljárásrend során 1-4

millió forint vissza nem téríten-
dõ támogatás is társítható. A ren-
dezvény házigazdái Martini Fe-
renc a KA-VOSZ képviselõje,
Doucha Ferenc a VOSZ Zala
Megyei elnöke és dr. Polay Jó-
zsef kamaránk elnöke voltak. A
rendezvény, amelyen Cseresnyés
Péter polgármester  úr is elisme-
réssel szólt az új, kisvállalkozó-
kat segítõ támogatásról, kiváló
alkalmat biztosított a vállalko-
zók számára, hogy szakértõktõl,
elsõ kézbõl értesüljenek a szá-
mukra egyik leghasznosabb hi-
telkonstrukcióról. 

Vizsgaelnökök 
megmérettetése
Április 15-én elnöki mini-

mumvizsgát szerveztünk az Or-
szágos Elnöki Névjegyzékben
szerepelõ,  elnöki delegálásban
érintett szakértõinknek. Országo-
san összesen 1085 vizsgaelnök
vállalta a megmérettetést, melyet
989 fõ sikeresen teljesített. 

A Nagykanizsai Kereskedelmi
és Iparkamaránál sikeres vizsgát
tett: Békési József, Halászné Végh
Ilona, Hegedüs Miklós, Majoros
István, Pálfi Zsuzsanna, Szécsényi
Lajos Károly, Takácsné Szarka
Enikõ, Dr. Turcsányi Katalin,
Wegroszta Zoltán. Az eredményes
vizsgázóknak gratulálunk.

Megkezdõdtek az év végi 
szakmai záróvizsgák
Május 16-án kezdõdtek a

2010/2011. tanév iskolai rendsze-
rû év végi szakmai záróvizsgák.
Kamaránk területi illetékességé-
hez tartozóan a 28 szakmai záró-
vizsgán várhatóan 316 tanuló
vizsgáztatására kerül sor. Nagy-
kanizsán vizsgaelnöki feladatok
ellátására 18 vizsgaeseményre
történt felkérés az Országos Név-
jegyzék alapján. További 10 vizs-
gára a Nagykanizsai Kereskedel-
mi és Iparkamara szakképzési
szakértõit vizsgabizottsági tagi
feladatok ellátásával bízta meg. 

Telephely-fejlesztési pályázat
Meglévõ, mûködõ telephelyek

modernizációjára és bõvítésére,
nem megfelelõ telephelyek cseré-
jére, új telephelyek kialakítására
pályázhatnak mikro-, kis-, és kö-
zépvállalkozások, akik és/vagy
termelõ szolgáltató tevékenysé-
güket fejlesztenék. 

A támogatás mértéke: 20-50
százalék, összege: 5-150 millió Ft.

BEMUTATKOZNAK 
KAMARÁNK TAGJAI

Cserti József, az ADDINOL
Hungária Kft. ügyvezetõje

A nagykanizsai székhelyû
ADDINOL HUNGÁRIA Kft. a
nagy múltú ADDINOL Lube
Oil GmbH magyarországi im-
portõre. Német partnerünk kü-
lönlegessége a válogatott alap-
anyagok modern technológiá-
val történõ feldolgozásában rej-
lik. Feladatunknak tartjuk,
hogy az Európában 70-éve a
minõség szinonimájaként jegy-
zett kiváló ADDINOL olaj-ter-
mékeket a hazai felhasználók
számára folyamatosan elérhetõ-
vé tegyük. Tevékenységünk túl-
mutat az egyszerû kereskedelmi
feladatokon, hisz a gép és jár-
mûgyártók folyamatos fejlesz-
tései, az egyre korszerûbb ipari
technológiák megjelenése,
újabb és újabb kenõanyag telje-
sítményszinteket generálnak. E
fejlõdés megismerése, közvetí-
tése, kínálatunk aktualizálása, a
fenntartható fejlõdés biztosítá-
sa jelenti vállalkozásunk szá-
mára a legfõbb kihívást. Szük-
séges a naprakész kiszolgálás-
hoz a jelentõs volumenû és fo-
lyamatosan frissülõ raktárkész-
let, csakúgy, mint munkatársa-
ink szakmai felkészültségének
folyamatos fejlesztése. Termék-
felhasználó partnereink számá-
ra bizonyosan ez jelenti a ver-
senyelõnyt, hisz a növekvõ
üzembiztonság mellett, egysze-
rûen forintosítható megtakarí-
tásuk keletkezik. A folyamat
egyúttal visszaható is. Így a re-
cesszió idõszakában 2010-ben,
az elõzõ éves forgalmunk duplá-
zódott, igazolva az érték közvetí-
tés fontosságát. Szakmai és köz-
életi aktivitásunkért Nagykani-
zsa Megyei Jogú Város Közgyû-
lése 2010-ben Városunk Környe-

zetkultúrájáért Kitüntetést, a
Nagykanizsai Kereskedelmi és
Iparkamara pedig 2011-ben
"Nagykanizsa város Minõsített
Vállalkozása" elismerést adomá-
nyozta. Az ADDINOL németor-
szági gyára élenjáró a korszerû,
legújabb igényeket kielégítõ ke-
nõanyagok fejlesztésében, u-
gyanakkor közel 1000 féle
ADDINOL termék szavatolja a
különbözõ felhasználói igények
magas szintû teljesítését. Külö-
nösen figyelmet érdemelnek az
ADDINOL által fejlesztett és
szabadalmaztatott speciálter-
mékek, amelyek az extrém terhe-
lések és felhasználási körülmé-
nyek között képesek kimagasló-
an teljesíteni. Hajtómûvekhez,
hidraulikákhoz, kompresszorok-
hoz és szinte minden kenési
helyre illetve alkalmazási körül-
ményhez versenyképes szorti-
menttel rendelkezünk. A modern
mezõgazdasági gépparkok hibát-
lan üzemeltetésére traktorolaja-
ink teljesítik a John Deere, New
Holland, Claas, Case, Caterpil-
lar, Manitou, Volvo, Komatsu stb.
specifikációs elõírásait. A jármû-
ipar, miként a gépkocsi tulajdo-
nosok is felhasználóink közé tar-
toznak. Számos alkalmazásból a
motorolajainkat kiragadva, azok
rendelkeznek a legnevesebb jár-
mûgyártók több, mint 140 közle-
kedési gyártómûi ( BMW, Merce-
des-Benz, Ford, GM, Porsche,
Renault, VW, DAF, Scania, Vol-
vo, MAN, MTU, stb.) jóváhagyá-
saival, mely egyedülálló gyártói
teljesítmény. Például a négyüte-
mûekhez kínálatunkban, több
mint 50 féle motorolaj található.
A legújabb fejlesztésû terméke-
ink mellett természetesen  nagy
választékban jelen vannak az ál-
talános igényeket kielégítõ olajok
és zsírok is. Fontosnak tartjuk,
hogy partnereink megfelelõ kör-
nyezetben, hozzáértõ kiszolgálás-
sal, azonnal és korrekt áron jussa-
nak hozzá a számukra elõnyös
olajfélékhez. Örömmel említhe-
tem, hogy új telephelyünkön a
Garay úti OMV-kút és a Kanizsa
Autóudvar szomszédságában
egyre bõvülõ elégedett ügyfélkör
látogatja 2007-tõl jegyzett cégün-
ket. A megszerezhetõ elõnyökrõl
gyõzõdjön meg Ön is személyesen
vagy következõ elérhetõségeinken:
w w w . a d d i n o l . h u ,
posta@addinol.hu 93 / 315 039
+36 30 / 9576 735.
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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, épít-
mények tulajdonosai és használói pályázhatnak.

A részletes pályázati feltételeket Nagykanizsa Megyei Jogú Város Köz-
gyûlésének 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 besz-
erezni ügyfélfogadási napokon (hétfõ, szerda, péntek). Megtalálható még a
www.nagykanizsa.hu honlapon is.

A pályázaton résztvevõknek a közpénzekbõl nyújtott támogatások
átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény elõírásainak megfelelõen
nyilatkozatot kell tenniük, melyhez a szükséges nyomtatványok szintén a fenti
helyeken hozzáférhetõk.

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

ebben az idõben. A versenytárgyalás helye: Nagykanizsa Vagyongazdálkodási és
Szolgáltató Zrt. Garay utca 21. szám alatt lévõ I. emeleti tárgyaló. További részle-
tekrõl: a Nagykanizsa Vagyongazdálkodási és Szolgáltató Zrt. Garay utca 21.
szám alatt lévõ irodájában vagy telefonon (93/311-241) lehet érdeklõdni. A ver-
senytárgyalási kiírás részletesen megtalálható a www.nkvg.hu honlapon.

EEllaaddóó öönnkkoorrmmáánnyyzzaattii iinnggaattllaannookk

Bene Csaba, a 2. számú választókerület önkormányzati képviselõje
fogadóórát tart minden hónap elsõ keddjén 17 órától 19 óráig a Zsigmondy-
Széchenyi Szakközépiskolában (Nagykanizsa, Hunyadi u. 18.) 20/388-8259,
bcsaba@nagykanizsa.hu

Bicsák Miklós az 1. számú választókerület (Magyar u. 80-tól-164-ig (páros
oldal), Magyar 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) önkormányzati 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 Palin és Korpavár
lakossága számára tart fogadóórát a palini új Általános Iskolában.

Dénes Sándor a 12. számú egyéni választókerület önkormányzati képviselõ-
je minden hónap második csütörtökén 17 órától fogadóórát tart a Polgármesteri
Hivatal Kiskanizsai Kirendeltségén (Nagykanizsa, Szt. Flórián tér 30.)

Dr. Etler Ottó önkormányzati képviselõ fogadóórát tart 2011. június 6-án 17
órától a Kõrösi Csoma Sándor Általános Iskolában.

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

Kovács János a 4. számú választókerület önkormányzati képviselõje
fogadóórát tart minden hónap 1. hétfõjén 18 órától a Dr. Mezõ Ferenc Gim-
náziumban.

Sajni József önkormányzati képviselõ fogadóórát tart 2011. június 7-én
(kedden) 16-17 óráig a Ligetvárosi Óvodában, 17-18 Vécsey Általános
Iskolában, szintén aznap 18-19-ig Miklósfán Mindenki Házában. 

Szõlõsi Márta a 9. számú választókerület önkormányzati képviselõje
fogadóórát tart minden hónap I. hétfõjén 17 órától a Zrínyi Miklós Általános
Iskolában. (Zrínyi M. u. 38.): 30/301-8185, szolosi.marta@fidesz.hu, szmar-
ta25@hotmail.com

Tóth Nándor önkormányzati képviselõ fogadóórát tart 2011. június 6-án
(hétfõn) 18 órától Bajcsán a Kultúrházban. Aznap 19 órától fogadóórát tart
Kiskanizsán a volt Nagyrác utcai iskola ebédlõjében. Meghívott vendég:
Gáspár András a VIA Kanizsa Városüzemeltetési ZRt vezérigazgatója.

KKééppvviisseellõõii ffooggaaddóóóórráákk

"EGYÜTT A SÉTAKERTÉRT"
Tisztelettel meghívjuk Önt és kedves családját, barátait, ismerõseit a
2011. június 5-én (vasárnap) 15 órától megrendezésre kerülõ
"Együtt a sétakertért" címû rendezvényre.

A rendezvény tervezett programja:
14.00 -14.45 Sportversenyek nevezése
15.00 Helen Doron Early English angol nyelviskola futóverseny 
6 kategóriában
Kategóriák: 1. Óvodások -100 m, 2. 1-2. osztályos iskolás gyerekek - 200 m, 3. 3-4.
osztályos iskolás gyerekek - 300 m, 4. 5-6. osztályos iskolás gyerekek - 400 m, 5.
Óvodás, 1-2. osztályos + felnõtt vegyes váltó, (1 gyermek + 1 felnõtt)  100 m + 300
m, 6. 3-6. osztályos + felnõtt vegyes váltó, (1 gyermek + 1 felnõtt) 300 m + 300 m.
Díjak: 1., 2., és 3. helyezett: érem + HELEN DORON angol nyelviskola ajándéka.
4., 5., és 6. helyezett: oklevél + HELEN DORON angol nyelviskola ajándéka. Min-
den lelkes résztvevõnek: HELEN DORON-os lufi, matrica, vagy órarend.
15.00 Gyermek-felnõtt lábtenisz mérkõzések
15.00-17.00 A Városfejlesztési Divízió által meghirdetett plakát 
készítõ verseny: "Ilyennek képzelem a sétakertet". 
A plakátkészítõ verseny nevezést nem igényel. A csapatok két kategóriában
mérkõzhetnek meg egymással: I. Kategória:  10-18 éves korúak csapatai, II.
Kategória: gyerekeket és felnõtteket együttesen magába foglaló vegyes csapa-
tok. A kategóriák elsõ három helyezettjének díjazása - I. Kategória csapatainak
díjai: 1. helyezett: Osztály buli a Csó-tónál, szalonnasütés vagy fõzõcskézés a
haverokkal. A nyertes csapat 1 napra (elõre egyeztetett idõpontban) díjmente-
sen igénybe veheti a Csónakázó tónál lévõ önkormányzati vendégházat. 2.
helyezett: 3 db 2 fõ részére szóló belépõ a KKK valamelyik idei évben
szervezett rendezvényére. 3. helyezett: 1 db Choco Bonita ajándékcsomag. II.
Kategória csapatainak díjai - 1. helyezett: 8 db uszoda és strand belépõ, 2.
helyezett: 3 db 2 fõ részére szóló belépõ a KKK valamelyik idei évben
szervezett rendezvényére, 3. helyezett:  1 db Choco Bonita ajándékcsomag.
18.00 Futóverseny és rajzverseny eredményhirdetés 
Egy lelkes kanizsai fiatal ötletét is szeretnénk megvalósítani: aki szeret sütni, hozzon
kóstolót a kedvenc sütijébõl. Kínáljuk meg egymást! Ha van kedved, hozd a pléded és
a gitárod (vagy bármilyen más hangszered), vagy egyszerûen gyere el, és piknikezz!

Az eseményre minden érdeklõdõt szeretettel várunk!      

Bánkutiné Dobri Noémi bizottsági tag
Szõlõsi Márta önkormányzati képviselõ

ÚÚjj lleehheettõõssééggeekk 
aa SSzzéécchheennyyii KKáárrttyyaa PPrrooggrraammbbaann

Mára a Széchenyi Kártya Konstrukció Programmá fejlõdött, így
elérhetõ a három éves Forgóeszközhitel és a 10 éves futamidejû
Beruházási Hitel, rövidesen pedig az Önerõ Kiegészítõ, és a Támo-
gatást Megelõlegezõ Hitelek is. A kamara kollégái térítésmentes tanác-
sadással, gyors, szakszerû ügyintézéssel várják: Hermán Szilvia:
0693/516-670; 0630/754-3616, Óváriné Lugosi Beáta: 0670/771-3043
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2011. június 2.

Horoszkóp

Továbbra is arra törekszik, hogy egyensúlyt
teremtsen magánélete és a hivatása között. Elsõ
lépésként figyeljen jobban az egészségére, s ha
úgy látja, menjen el orvoshoz. Ha minden rend-
ben lesz, jobban meg tudja szervezni az életét. 

Ha azt akarja, hogy nyugodt legyen a nyara-
lása, minél elõbb intézze el hivatalos ügyeit.
Szívügyekben kizárólag az érzelmeire fi-
gyeljen. Ha némi viharfelhõ jelenik meg a
kapcsolatai egén, oszlassa el türelmesen.

Jó szellemi teljesítményekre lesz képes ezek-
ben a napokban. Szinte olvas mások gondola-
taiban, s egy-kettõre meg is segíti oldani a prob-
lémáikat. A kínos helyzeteket azonban kerülje
el, még akkor is, ha a családjában fordulnak elõ.

Még szunnyad a párjában némi parázs, amit
nagyobb odafigyeléssel, szeretettel fel lehetne
még támasztani. Szabaduljon meg a negatív
érzéseitõl és ne adjon fel mindent maga körül.
Inkább szerezzen örömet a kedvesének.

Ezekben a napokban a szokottnál több
energiát kell befektetnie a munkájába ahhoz,
hogy a céljait elérje. A siker azonban akkor
sem marad el, ha csak apró lépésekkel fog
hozzá. Ne hagyja magát elbizonytalanítani.

Ahéten jól halad elõre a céljai megvalósításá-
ban, csak arra ügyeljen, hogy ne tegyen elha-
markodott lépéseket. Nyugtassa meg a párját,
attól, hogy élvezi a beszélgetést a másik nem-
mel, még nem ad okot a féltékenykedésre.

Mindenben azt akarja bizonyítani, hogy
önnek van igaza, és nem a párjának. Ne
vigye túlzásba a vitatkozást, mert az is
elõfordulhat, hogy ön lesz a vesztes, és
egyedül maradhat. 

Elõfordulhat, hogy valaki visszaél a kör-
nyezetében az öntõl kapott információkkal,
és emiatt kellemetlen helyzetbe kerül. Zárja
le diplomatikusan az ügyet, és ne idegesítse
fel magát. Az idõ úgy is önt igazolja.

Írja össze a költségvetését, s ha úgy érzi, nem
valami rózsás az anyagi helyzete, akkor osz-
sza be jobban a pénzét egy ideig. A héten az
alaposság és a pontosság lesz jellemzõ önre,
ami kissé lassítani fogja a munkatempóját. 

Beszédes hangulatban lesz ezen a héten.
Egy jóízû pletyizés is könnyen elterelheti
figyelmét a problémáiról.
Magánéletében új szerelmi kaland várja,
ami izgalmat, pezsgést hoz az életébe.

Kellemes hétre számíthat annak ellenére, hogy
a negatív hatások sem kerülik el. Ha fáradé-
konynak érzi magát, töltsön több idõt pihenés-
sel. Egy vidám baráti összejövetel is alkalmas
lehet arra, hogy szellemileg feltöltõdjön.

Nyugodtan támaszkodhat a barátaira, hiszen
segítik a tervei megvalósításában. Kellemes
csalódást és meglepetést is tartogat ez a hét.
Bár a pénzügyei elgondolkodtatóan alakul-
nak, a nyaralást még nyugodtan betervezheti.

III.21.–IV.19. Kos

IV.20.–V.20. Bika

V.21.–VI.21. Ikrek

VI.22.–VII.22. Rák

VII.23.–VIII.22. Oroszlán

VIII.23.–IX.22. Szûz

IX.23.–X.22. Mérleg

X.23.–XI.22. Skorpió

XI.23.–XII.21. Nyilas

XII.22.–I.20. Bak

I.21.–II.19.  Vízöntõ

II.20.–III.20.  Halak

SMS 
szám:
06-30/

4-956-956

Az Ön
rádiója
FM 95,6

MHz
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IINNGGAATTLLAANN
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 ál-
lapotú, alacsony közös költsé-
gû lakás eladó. Irányár: 6,5
millió Ft. Érd.: 0630/587-9990
(7390K)

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

Kiskanizsán központi részen
családi ház felújításra vagy bontás-
ra, veteménnyel eladó. Irányár: 2,8
millió Ft. Tel.: 0630/502-9641
(7401K)

Nk-án a Rákóczi utcában más-
fél szobás gázfûtéses, felújításra
szoruló családi ház eladó. Irány-
ár: 6,9 millió Ft. Tel.: 0670/2800-
576 (7402K)

Nk-án a Csónakázó tónál (Látó-
hegyen) a Szõlõskerttõl 5 percre,
panorámás, 577 m2-es telek vil-
lannyal, vízzel, épülettel, alatta
pincével, szõlõvel 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 be-

számítható. Irányár: 11,9 millió Ft.
Érd.: 0630/2753-748 (7404K)

Frizurát szeretnél? Szomba-
tonként szakképzett fodrász ház-
hoz megy Nagykanizsán és kör-
nyékén. Tel.: 0630/8744-111
(7405K)

Sírkõ és lábazat tisztítás. Érd.:
0630/611-5797 (7408K)

Készpénzért vásárolok köny-
vet, festményt, porcelánt, régi
népi parasztbútorokat, haszná-
lati tárgyakat és teljes hagyaté-
kot. Érd.: 0620/555-3014
(7362K)

Készpénzért vásárolok Heren-
di, Zsolnay porcelánt, képcsarnoki
és régebbi festményt, ezüst dobozt,
tálcát, stb. Érd.: Nk, 0630/332-
8422 (7406)

Jakuzzi kád olcsón eladó. Érd.:
0620/9591-157 (7409K)

Hirdessen a Kanizsa Lokálpatrióta Hetilapban
Lakosság i  apró  15 szóig egy alkalommal: 600  Ft  

(Amennyiben hirdetését egyszerre több alkalomra adja fel, úgy a másodiktól 300 Ft.). 
Vállalkozási apró 15 szóig egy alkalommal: 1200 Ft 

(Amennyiben hirdetését egyszerre több alkalomra adja fel, úgy a másodiktól 600 Ft.)

Belvároshoz közeli, jó par-
kolási lehetõséggel rendelkezõ,
4 irodahelyiségbõl, szociális
blokk egységekbõl álló 80 m2-
es, jó állapotú, riasztórendszer-
rel felszerelt ingatlan bérbeadó,
igény esetén 2 db garázzsal. 

Érdeklõdni: 
06-30-633-88-06

Kanizsa KK-DKG East (17.) –
Nagykállói KE (19.) 112-76 (29-
20, 27-20, 26-17, 30-19)

NB I B Nyugati csoport férfi
kosárlabda-mérkõzés, rájátszás a
17-24. helyért, 8. forduló.
Nagykanizsa, 50 nézõ. Vezette:
Horváth A., Németh S. Kanizsa
KK: Beck (8/6), Kovács D.
(20/15), Lovas P. (9/3), Zsámár K.
(5), Hoffmann B. (11/3). Csere:
Balogh L. (10), Murvai (14),
Stárics (15/9), Klír (7), Tóth O.
(11/3), Hartai (2). Edzõ: Farkas
László.

A Nagykálló (78-64) és a Tisza-
újváros (73-89) elleni idegenbeli
mérkõzések gyõzelme és veresége
után a nyírségiek elleni hazai
találkozójával zárta le 2010/11-es
szezonját a Kanizsa KK-DKG East
kosárlabda együttese. A hazaiak
biztosan gyõzték le riválisukat, ami
arra a kérdésre is választ ad, hogy...

– ... úgy gondolom, jogos volt

annak a felvetése, hogy nem a
bajnokság ezen részében a helyünk
– kezdte rövid évértékelõjét a trén-
er, Farkas László.

– Mégis miként alakulhatott így
a szezon?

– Amikor annak idején megkere-
sett az elnök úr, még olyan kerettel
bírt a csapat, melynek elõzõleg a
bajnoki címet nem sikerült megsz-
ereznie, vagyis nem volt éppen
gyengének mondható. Aztán amikor
elkezdtük a munkát, már megválto-
zott a játékosok listája, de a legfõbb
problémát abban látom, hogy olyan
alapvetõ dolgokban nyújtottunk
gyengébb teljesítményt, mint a bün-
tetõk értékesítése, vagy épp a tak-
tikai variációk be nem tartása.

– Melyek is voltak pontosan e
taktikai elképzelések lényegi pont-
jai?

– Védekezésbõl indítani gyors
játékot, s azt hadd jegyezzem meg,
az alapszakasz során látható volt,
hogy elõbbivel túlzottan nagy

gond nem is volt, hiszen az egyik
legkevesebb pontot kapó együttes
volt a miénk.

– Milyen érzésekkel zárta le
magában az elmúlt évadot, illetve
a hogyan továbbal kapcsolatosan
mit lehet tudni?

– Úgy érzem, emelt fõvel
fejezhettük be a szezont. A további-
ak? Nos, az elnök úrral elõzetesen
két évet beszéltünk meg, de gondo-
lom, sok függ a jövõbeni anyagi
kondícióktól, lehetõségektõl is.
Nézze, nem titok, hogy van két
megkeresésem NB I A-csoportbeli
csapatoktól közös munkára, de
elõbb minden lényegi kérdéskört
végig kell beszélnünk, addig elsiet-
ni pedig semmit sem érdemes. 

A Kanizsa KK-DKG East
megelõzõ öt szezonjának helyezé-
sei: 2009/2010: 5., 2008/2009: 4.,
2007/2008: 7., 2006/2007: 12.,
2005/2006: 17.

P.L.

AA 1177.. hheellyyeenn ffeejjeezzttéékk bbee sszzeezzoonnjjuukkaatt

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 támo-
gatásra (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 Partnereinket, leendõ Partnereinket és minden kedves
érdeklõdõt, hogy a Nagykanizsai Kistérség Foglalkoztatási Paktum
keretén belül elkészült térségi munkaerõ-piaci helyzetelemzés, gazdasá-
gi akcióterv, gazdasági stratégia, továbbá a munka- és fenntarthatósági
tervek mindenki számára elérhetõek honlapunkon (www.kanizsapak-
tum.hu), a Dokumentumtár menüpont alatt. Továbbá felhívjuk szíves
figyelmüket, hogy a paktumhoz csatlakozni kívánó leendõ Partnereink a
csatlakozási szándéknyilatkozatot szintén megtalálják honlapunkon. 

A Nagykanizsai Polgári Sport-
lövész Egylet az Ady úti lõterén
rendezte meg a 2011. évi Szlovén-
Magyar MK (kis kaliberû) Liga
versenysorozat 2. fordulóját. Az
elsõ körnek Zalaegerszeg adott
otthont, a kanizsai után pedig há-
rom szlovén helyszín következik,
majd a zárófordulót Gellénháza
csapata szervezi. 

A verseny kispuskával, fekvõ
testhelyzetbõl 50 méter távolságra
lõve zajlik a sportlövészet szabá-
lyainak megfelelõen, egyéni és
csapatversenyben.

Az elsõ forduló után a máso-
dikat is a nagykanizsaiak nyer-
ték meg, a jobb kanizsai ered-
ményeik: férfi egyéniben elsõ
lett Obermaier Nándor (PSLE
Nagykanizsa) 273 körrel. Csa-
patban a PSLE Nagykanizsa zárt
az élen 799 körös összteljesít-
ménnyel.

P.L.

HHáázziiggaazzddaakkéénntt 
kkaanniizzssaaii ggyyõõzzeelleemm
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2011. június 2.

A kardozók évadzárójához kö-
zeledvén sorra tudták le az NTE
1866 korosztályos vívói a verse-
nyeiket, melynek fókuszában a
Nagykanizsán megrendezett ser-
dülõ országos bajnokság állt.

Flumbort Sára a gyermekkorú-
ak diákolimpiájának balatonalmá-
di döntõjén egész éves teljesítmé-
nyéhez hûen lett aranyérmes.

Gödöllõn aztán az újonc korúak
(1997-ben és az utána születettek)
kard magyar bajnokságán is pás-
tokra léptek a kanizsai vívók, hogy
közülük Dobó István az arany-
éremért vívhasson, és második
lett. Lány kardban Flumbort Sára
ugyancsak az elõkelõ második he-
lyet szerezte meg. Csapatban a lá-
nyok szerepeltek érmet érõen, az
NTE 1866 (Flumbort Sára, Kungli
Borbála, Vernyel Sára, Erdélyi
Vanessza) szintén ezüstérmes lett.

S akkor a nagykanizsai serdülõ
ob eseményérõl. A fiú egyénivel
kezdtek, akiknél 45 vívó indult 12
egyesület – köztük természetesen
a házigazda NTE 1866 – képvise-
letében. Az aranyérmet Bancsics
Máté, a Gödöllõi EAC kardozója
szerezte meg.

A 2011. évi serdülõ fiú egyéni
kard magyar bajnokság végered-
ménye: 1. Bancsics Máté (GEAC,
edzõ: Bokor Gergely), 2. Habony
Viktor (BVSC), 3. Kossuth Bálint
(UTE) és Kovács István (BSE). 

A lányok mezõnyét a serdülõ
kard magyar bajnokság nagykani-
zsai küzdelmein harmincegyen al-
kották kilenc klubból. Itt már az

NTE 1866 növendékei is jól szere-
peltek, hiszen a legjobb nyolcba
két versenyzõjük is befért –
Osvald Anna végül ezüstérmet
szerzett, míg Flumbort Sára nyol-
cadikként zárt.

A 2011. évi serdülõ lány egyéni
kard magyar bajnokság végered-
ménye: 1. Kelecsényi Mirabella
(BVSC, edzõ: Varga József), 2.
Osvald Anna (NTE 1866, edzõ:
Kiss György), 3. Drajkó Lili (Kár-
páti) és Schultz Anna (Szigetszent-
miklós)... 8. Flumbort Sára (NTE
1866, edzõ: Piecs Adrienn).

– A lányoknál nem lehetett
okunk panaszra, hiszen ketten is
bekerültek a nyolcba, a fiúknál
már inkább volt hiányérzetünk,
bár az is igaz, a mezõnynél még fi-
atalabbak a kanizsaiak – foglalta
össze az NTE vívóinak szakosz-
tályvezetõje, Piecs Adrienn az elsõ
nap történéseit.

Következhettek csapatküzdel-
mek, a fiúknál nyolcadikként rang-
sorolták a nagykanizsai egységet,
míg a lányoknál két együttes is in-
dulhatott a házigazdáktól, az elsõ
számú harmadikként lett besorolva.

Az NTE a fiúk mezõnyében a
nyolcba kerülésért „kardozott” a
soproniakkal, s gyõzte le õket
45:11-re. A nyolc között követke-
zett a (késõbbi gyõztes) Gödöllõ
(19:45), a tõlük elszenvedett vere-
ség után pedig az 5-8. helyért vív-
hattak. Ott elõször a Szigetszent-
miklós gyõzött ellenük 45:37-re,
majd a 7. helyért a Nagykanizsai
TE 45:27-re verte a Bp. Kertvá-
rost.

A 2011. évi serdülõ kard fiú csa-
patbajnokság végeredménye: 1.
Gödöllõi EAC, 2. UTE, 3. BSE...
7. NTE 1866.

A lányoknál a nyolc között az
NTE II elsõként kikapott a Kár-
pátitól (39:45), az NTE I viszont
legyõzte a BSE-t hasonló arány-
ban (45:39). A következõ köré-
ben az NTE II javított a Sopron
ellen (45:9), viszont a városma-
joriak az ötödik helyért már ki-
fogtak ezen kanizsai egységen
(37:45), így hatodikként zártak.
Az NTE I a fináléba kerülésért a
Szigetszentmiklóssal mérkõzött
(32:45), s a bronzmeccsen sem
sikerült javítani, a Kárpáti is
jobbnak bizonyult a házigazdák
egyes számú együttesénél
(39:45).

A 2011. évi serdülõ kard lány
csapatbajnokság végeredménye: 1.
BVSC, 2. Szigetszentmiklós, 3.
Kárpáti, 4. NTE 1866 I... 6. NTE
1866 II.

– A fiú csapat – fiatalabbként a
korcsoporttól – javított elõzetes
besorolásán egy helyet, viszont a
lányok elsõ csapatától egy érem
azért jól jött volna – hangzott a
gyorsértékelés Piecs Adrienn szak-
osztályvezetõtõl. – Annak azért
örülhetünk, hogy a szövetség ré-
szérõl remek szervezésûnek ítélték
a bajnokságot. Ezzel tulajdonkép-
pen a 2010/11-es versenyévadunk
véget is ért, s a nyári szünet hetei
után következhetnek az edzõtábor-
ok.

Polgár László

OOssvvaalldd AAnnnnaa mmáássooddiikk aa sseerrddüüllõõkknnééll

Nagyatádi FC (5.) – Nagykani-
zsai TE 1866-Horváth Méh (6.)
2-0 (0-0)

NB III Dráva csoport labdarú-
gó-mérkõzés, 28. forduló. Nagya-
tád, 250 nézõ. Vezette: Kozári
(Kreskai, Simon Z.). G.: Keczeli
(47., 64.). NTE: Markek T. - Boros
Z. (Kotnyek I., 56.), Pozsgai,
Cserfõ, Szép D. - Ujvári, Rácz Sz.,
Budai L. (Rubens, 78.), Kishar-
madás - Cs. Horváth G., Szõke Á.
Vezetõedzõ: Koller Zoltán.

Bizony, a sorozatok azért van-
nak, hogy azok idõnként megsza-
kadjanak, vagyis az NTE hét gyõz-
tes bajnoki meccs után szenvedett
vereséget a tabellaszomszéd, egy-

ben szomszédvár otthonában. A
szerdai ZTE II elleni kupamérkõ-
zés vett ki sokat a kanizsai labda-
rúgókból, ráadásul a hazaiak is
roppant motiváltan futballoztak a
kék-pirosak ellen, s Keczeli Krisz-
tián duplájával szemben nem volt
kanizsai ellenszer.

Koller Zoltán: „A csapat fárad-
tan játszott ezen a mérkõzésen,
nem tudtunk megfelelõen koncent-
rálni a kellõ pillanatokban, ezért a
jól játszó hazaiak megérdemelten
nyertek.”

További kanizsai eredmények: 
Megyei I. osztály: Lenti TE (6.)

– Miklósfa SE (13.) 1-3. Miklósfai
g.: Béli M. (2), Pongrácz.

Megyei II. osztály Déli csoport:
Kiskanizsai Sáskák (3.) – Páka SE
(14.) 6-1. Kiskanizsai g.: Tóth M.
(3), Rajnai, Kálcsics F., Visnovics I.
Znet-Mikronet Becsehely (9.) –
Nagykanizsa-Bagola VSE (6.) 1-0.

Megyei III. osztály Déli csoport:
Palini FC (4.) – Pogányszentpéter
SE (8.) 2-0. Palini g.: Zborai Gy.,
Berke B. Nyugati csoport: Bajcsa
SE (10.) – Nagyrécse SE (11.) 2-2.
Bajcsai g.: Hóbár G., Zelkó.

A nõi NB II Nyugati csoportjá-
ban szereplõ NTE 1866 együttese
a bajnokság 5. helyén fejezte be a
szereplését.

P.L.

MMeeggsszzaakkaaddtt aa ggyyõõzztteess ssoorroozzaatt

Kiskanizsai Sáskák SE (megyei
II. o.) – Zalaszentgróti VFC (me-
gyei I. o.) 3-2 (2-0). Magyar Kupa
selejtezõ mérkõzés az országos
táblára jutásért. Kiskanizsa, 50 né-
zõ. Vezette: Vizi (Petõ, Kupó). Ka-
nizsai g.: Kálcsics F. (2), Ganzer.

Kiskanizsa: Kovács Zs. - Csor-
dás, Kálovics Á., Szántó, Horváth
G. - Tóth M., Anger, Rajnai, Vis-
novics I. (Ganzer) - Földesi (Né-
meth R.), Kálcsics F. (Simon Á.).
Edzõ: Ifjovics Ferenc. A kiskanizsai
Magyar Kupa találkozó már az au-
gusztusi következõ körért ment, s a
megyei elsõ osztály egyik éllovasa
ellen már a 12. percben vezetést
szerzett a Kiskanizsa, amit 10 perc-
cel késõbb Kálcsics Ferenc meg is
duplázott. A szentgrótiak képtelenek
voltak újítani, s ugyan a második já-
tékrészben átvették a játék irányítá-
sát, Ganzer Szilárd gólja révén már
3-0 is volt a vendéglátóknak. Innen
azonban az ellenfélnek is hatéko-
nyabban ment a támadás-szervezés,
hiszen a végére szorossá tették a
mérkõzés végeredményét. A másik
nagykanizsai érdekeltségû össze-
csapás keretében az NTE 1866-
Horváth Méh gárdája a szintén NB
III-as Zalaegerszegi TE II-höz láto-
gatott, és a Zete nyert 3-1-re.

A Kanizsa Autó- és MotorSport
Egyesület az április közepén meg-
rendezett szlalomversenye után a
nagy érdeklõdésre való tekintettel
június 4-én, szombaton a Kanizsa
Centrum parkolójában rendezi meg
a KAMSE Kanizsa Centrum Kupát.

Ezúttal a versenypálya jóval
"kompaktabb" lesz, így nagyobb él-
ményben részesülhetnek mind a né-
zõk, mind a versenyre nevezõk, rá-
adásul ezúttal a nagyobb autók is len-
dületes versenyköröket futhatnak.

Nevezni még a helyszínen is le-
het, s ami biztos, hogy a környékbe-
lieken kívül Zalaegrszegrõl, és a so-
mogyi végekrõl is jó néhányan jelez-
ték már indulási szándékukat (s ettõl
még az sem  tántorítja el õket, hogy
aznap Marcaliban egy hasonló, igaz,
valamivel kisebb rendezvényt tarta-
nak.). A gépátvétel szombaton reg-
gel nyolc órától kezdõdik, az elsõ
versenyautó 11 órakor rajtolhat el, s
az autósok minden bizonnyal ismét
látványos versenyeket mutatnak be a
szinte bizonyosan nagy számú kilá-
togató nézõseregnek.

AA KKAAMMSSEE KKaanniizzssaa
CCeennttrruumm KKuuppááéérrtt
vveerrsseennyyeezznneekk

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

A KÕRÖSI CSOMA SÁNDOR ÁL-
TALÁNOS ISKOLA TANULÓINAK
KÉPZÕMÛVÉSZETI KIÁLLÍTÁSA
Megtekinthetõ: június 30-ig

Június 11. 17 óra
"MURA FOLYÓ, AMI ÖSSZEKÖT
MINKET" - a csáktornyai, a lendvai, a
muraszombati és a kanizsai fotóklubok
kiállítása. Megtekinthetõ: július 10-ig
Információ:

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, bõrö-
zés, szalvétatechnika, papírhajtogatás stb.), túra
(Miklósfai Parkerdõ, Csónakázó-tó, stb.), dal-
tanulás, 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

Június 4. 10-12 óra
"BLG ÉN" - a Batthyány Lajos Gimná-
zium diákjainak kulturális bemutatója
A belépés díjtalan

Június 6. 14 óra
Lázár Ervin: SZEGÉNY DZSONI ÉS
ÁRNIKA - A Griff Bábszínház elõadá-
sa. Belépõdíj: 500 Ft. Szervezõ: a Pia-
rista Gimnázium és Általános Iskola 

Június 3. 18 óra
"ZAJOS ÉVVÉGE" - I. Nagykanizsai
"Tanévzárock" Koncert. Fellépõk: 
18 óra Feszültség, 19 óra Ouch, 20 óra
Loud And Black. Helyszín rossz idõ ese-
tén: Medgyaszay Ház. A belépés díjtalan

Június 10-12. V. IGRICFESZTIVÁL
a Magyar Plakát Ház udvarán 

Június 10. (péntek) 19 óra
FABULA RASA és Szirtes Edina Mó-
kus; A CSÍK ZENEKAR - FERENCZI
GYÖRGY ÉS A RACKAJAM; A KANI-
ZSA CSILLAGAI 

Június 11. (szombat) 18.30 óra
A KAZSINKA ZENEKAR; IGRICEK
EGYÜTTES; RENDHAGYÓ PRÍMÁS-
TALÁLKOZÓ; FIRKIN ZENEKAR

Június 12. (vasárnap) 14 óra
TIMI NÉNI BÁBSZÍNHÁZA; IGRI-
CEK EGYÜTTES; NYESÕ MARI;
DINNYÉS JÓZSEF; KALÁKA
EGYÜTTES
Kísérõ programok: gyermekrajz kiállítás az Ig-
ricek együttes dalainak illusztrációiból, kézmû-
ves játszóházak, szombaton és vasárnap 14
órától. 
Belépõjegyek: 1. nap: 3500 Ft; 2. nap: 2500 Ft;
3. nap: 1000 Ft, 3 napos bérlet: 5000 Ft. 
14 éven aluliaknak a belépés diákigazolvány felmu-
tatásával ingyenes! 
Kedvezmény: Kanizsa Kártyával a 2000 Ft feletti
belépõjegy és a bérlet 10% kedvezményben részesül. 
Bõvebb információ: www.igricfesztival.com
www.kanizsaikultura.hu
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MÁJUSFA KITÁNCOLÁS ÉS BÁL
Helyszín: Bajcsai Mûvelõdési Ház 

Még áprilisban nyílt kiállí-
tás a Honvéd Kaszinó Fafara-
gó Körének alkotásaiból „Re-
mekel a bizsók” címmel. A fa-
faragások megtekintését köve-
tõen kíváncsiak voltunk arra,
vajon hogyan készülnek a ka-
nalak, sótartók, tükrösök és
cifra botok, vagy épp az egé-
szen modern csekk – és mobil-
telefon-tartók. A Stiller Gábor
népi iparmûvész vezette szak-
kör tevékenységérõl kérdez-
tük az alkotókat, akik között
képzett fafaragó és a szabad-
idejét töltõ iskolás is tevé-
kenykedik. 

– Mikor és hogyan alakult
meg a szakkör? 

– Korábban a Kodály Zoltán
Mûvelõdési Házban tevékenyke-
dett a fafaragó szakkör, majd
2008-ban alakult újjá a Honvéd
Kaszinóban. Most már elmond-
hatjuk, hogy sokan vagyunk, fia-
talok és idõsek egyaránt. Szep-
tembertõl májusig tartjuk foglal-
kozásainkat minden héten pénte-
ken.

– Többnyire kik választják a
fafaragó tevékenységet?

– Azért alakultunk meg, hogy
legyen hol találkozniuk és tevé-
kenykedniük a fafaragás iránt ér-
deklõdõknek. Mivel a faragás
meglehetõsen idõigényes elfog-
laltság, ezért többnyire idõsebbek
tevékenysége, de szerencsére
egyre több fiatal van tagjaink kö-
zött. Ez azért is nagyon fontos,
hogy a gyerekek ne csak a számí-
tógép elõtt töltsék el a szabadide-
jüket, hanem találjanak értelmes
és értékes elfoglaltságot is. A fa-
faragással megismerkedhetnek a

hagyományokkal, régi tárgyi kul-
túránkkal. Általában az idõseb-
bek tanítják, segítik a fiatalokat.
Minden tagunk sok jó ötlettel já-
rul hozzá a közös alkotáshoz, pél-
dául a csekk-vagy a távirányító-
tartó kifaragása érdekes megol-
dás, és ezekkel az elgondolások-
kal tulajdonképpen a modern vi-
lágot ötvözzük a hagyományok-
kal. Az általunk készített tárgyak
ráadásul a háztartásokban is
használhatók.

– Milyen motívumok köszön-
nek vissza ezeken a használati
tárgyakon? 

– Alapvetõen a hagyományos
zalai, somogyi motívumokat
használjuk fel, de az utóbbi idõ-
ben elõszeretettel alkalmazzuk az
õsi magyar turáni ornamentikát is,
vagy honfoglalás kori sírból elõ-
került eszközökön látható mintá-
kat.  Más nemzetek díszítõmotí-
vumai is érdekesek, ezen a faku-
pán például egy ciprusi minta lát-
ható – mutat rá Stiller Gábor az
egyik alkotó faragására, ami akár
ceruzatartóként is használható. –
A tárgyak felületén ismétlõdõ
minták teszik széppé az egyszerû
használati eszközöket. Ez a felü-
let viszont olyannyira szépen mu-
tatja a fa erezetét, hogy nem volt
szívem kifaragni. – futtatja végig
az ujját a kupán a tárgy készítõje.
Egy teljesen egyszerû fakeretet is
fel lehet dobni valamilyen körbe-
futó ornamentikával, de az ötletek
száma majdhogynem végtelen.
Számos tárgyat készítünk, például
kanalakat, dobozokat, apró hasz-
nálati tárgyakat, kulcstartókat,
vagy épp fülbevalókat. Sok eset-
ben szerszámainkat is mi készít-
jük, vagy más tevékenységekhez

szükséges eszközöket, például
szövõkereteket, állványokat. Ér-
dekes, hogy egy-egy munka
mennyire magán hordozza készí-
tõjének egyediségét, sajátos stí-
lusjegyeit. Minden ember más-
hogy látja ugyanazt a dolgot, és
mindig tudjuk, hogy melyik tár-
gyat ki készített.

– Milyen módjai, technikái
vannak a faragásnak?

– Dolgozunk domború faragás-
sal és karcolozással, ez utóbbi
úgy készül, hogy a fafelületen
késsel vágjuk meg a mintát, majd
valamilyen színnel kitöltjük azt.

Népszerû eljárás az úgynevezett
spanyolozás, ami onnét kapta a
nevét, hogy a kifaragott mintát
színes spanyolviasszal töltjük fel.
További megoldás az ékrovásos
technika, amely kitölti az egész
felületet, ilyen például ez a szé-
pen kifaragott rozetta. A fa élén-
kebb, jellegzetes színét parafin-
nal érhetjük el. Ahány megye,
annyi technika, a spanyolozás
például csak a Dunántúlra jellem-
zõ, míg például Zalában szinte az
összes eljárással dolgoztak, illet-
ve dolgoznak mind a mai napig.
A különféle tárgyakat csapolással
és ragasztással illeszthetjük egy-
máshoz, elõbbi az õsibb, hagyo-
mányosabb eljárás. Nem csak fát,
hanem csontot és szarut is szok-
tunk faragni, ez fõleg Jerausek
Gyula népi iparmûvész tagunk
kedvelt tevékenysége. Természe-
tesen a különféle fákkal – cse-
resznyével, dióval, szilvával –
más-más módon dolgozhatunk,
de összességében a keményfával
lehet a legkönnyebben boldogul-
ni. 

– Áprilisban volt utoljára a
szakkörnek kiállítása. Milyen
idõközönként mutatják meg
munkáikat a nyilvánosság elõtt? 

– A legutóbbi kiállításunk a Köl-
tészet Napjához kapcsolódott,
mint ahogy mindegyik szereplé-
sünk valamilyen eseményhez köt-
hetõ, illetve a városi rendezvénye-
ken is szívesen megmutatjuk bár-
kinek a fafaragás fortélyait. Emel-
lett gyakran állítunk ki iskolákban,
például a Mezõ gimnáziumban.
Évi egy kiállítást azért mindig meg
szoktunk szervezni. 

Ziegler Anita
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