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KanizsaMegkezdõdtek a csõhálózat
lefektetésének munkálatai a
Nagykanizsa agglomeráció csa-
tornahálózat és szennyvíztisztító
telep fejlesztése elnevezésû pro-
jekten belül Bajcsa városrész-
ben.

A szitáló esõ ugyan bekény-
szerítette a vendégeket a bajcsai
Mûvelõdési Házba, az ünnepélyes
perceket azonban még a barátság-
talan idõjárás sem tudta elrontani,
hiszen végre kezdetét vette a már
régóta várt csatornázási projekt.
Tóth Nándor, a Nagykanizsai Re-
gionális Szennyvíztársulás elnöke
köszöntötte a meghívottakat, és
szólva a projekt történetérõl, el-
mondta, a társulás 2005 júniusá-
ban alakult meg, azzal a céllal,
hogy Kanizsán és a környezõ, még
csatornázatlan településeken meg-
felelõ szennyvízelvezetést és -
tisztítást biztosítson. A társult ön-
kormányzatok a beruházást az Eu-
rópai Unió Kohéziós Alapja és a
Magyar Állam társfinanszírozása
mellett fogják megvalósítani.

A projekt önerejének részbeni
finanszírozására 2008 májusában
megalakították a Nagykanizsa és
Térsége Víziközmû Társulatot.
2010 júniusában az Európai Bi-
zottság is jóváhagyta a projekt ter-
vét, amelynek tervezett összkölt-
sége 11,1 milliárd forint. A beru-
házással végre megoldódnak
Nagykanizsa és még tizenhárom
település szennyvízgondjai, töb-
bek között Bocskáé, Esztereg-
nyéé, Fityeházáé, Fûzvölgyé,
Homokkomáromé, Magyarszent-
miklósé, Rigyácé, Szepetneké és
Zalaszentbalázsé. Cseresnyés Pé-
ter polgármester ugyancsak üdvö-
zölte a jelenlévõket, és hangsú-
lyozta, komoly környezetvédelmi
hatása is van a beruházásnak, hi-
szen a meglevõ szennyvíztelepet
technológiai fejlesztéssel alkal-
massá teszik a nagyobb hatásfokú,
tápanyag-eltávolítást is megvaló-
sító biológiai tisztításra. Így mini-
malizálható a szennyvíztisztítás
környezetterhelõ hatása, megelõz-
hetõ a környezetszennyezés. A tel-
jes kivitelezés várhatóan 2012 vé-
gére valósul meg, és a munkálatok
idõszakára kívánt nagy türelmet a
települések lakóitól a polgármes-
ter. A kivitelezõ cég alelnöke,
Szabadics Attila néhány technikai
adatot ismertetve elmondta, össze-
sen negyvenhárom kilométer ge-
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rincvezeték és hatvan kilométer
nyomóvezeték épül.

A bevezetõ gondolatokat köve-
tõen az idõjárás kegyességének
köszönhetõen a vendégek kisétál-
hattak a kiásott munkaárokhoz,
ahol Cseresnyés Péter, Tóth Nán-
dor és Szabadics Attila jelképesen
homokot emeltek a vezetékre.

Hosszú elõkészítõ munka után
ma látványos szakaszához érkezett
a Nagykanizsa és még tizenkét kör-
nyezõ település csatornázási gond-

jait megoldó, az Európai Unió által
támogatott nagyberuházás. Ünne-
pélyes keretek közt elindultak a
földmunkák, megkezdõdött a csõ-
hálózat lefektetése, elõször Nagy-
kanizsa Bajcsa városrészében, ame-
lyet sorra követ a többi település.

Csütörtökön 11 órától munkagé-
pek zaja verte fel Nagykanizsa
Bajcsa városrészében, a Vöröshe-
gyi és Törökvári utca keresztezõ-
désének csendjét. Megkezdõdött a
csõfektetés a kiásott munkaárokba,
így az ünnepélyes munkakezdés
vendégei tanúi lehettek, amint a 13
település szennyvízgondjait meg-
oldó projekt keretében épülõ csa-

tornahálózat elsõ méterei a helyük-
re kerülnek. 

Az érintett települések polgár-
mestereinek a tapsa egy intenzív
építkezési szakasz kezdetét jelezte,
amelynek a végére, várhatóan
2013 tavaszára készül el az össze-
sen több mint 11 milliárd forintba
kerülõ környezetvédelmi beruhá-
zás. Az Európai Unió Kohéziós
Alapjának támogatásával kiépülõ
csatornahálózat kivitelezõje az
SZK Kanizsa Konzorcium és az S-
E Nagykanizsa Konzorcium a csa-
tornaépítés általuk vállalt összege
6 814 999 990 forint. A „Nagyka-
nizsa agglomeráció csatornaháló-
zat és szennyvíztisztító telep fej-
lesztése” nevû projekt másik fon-
tos elemének, a városi szennyvíz-
tisztítónak a kivitelezésére kiírt

közbeszerzésnek jelenleg a bírála-
ta folyik.

A Nagykanizsai Regionális
Szennyvíztársulás 2005. júniusá-
ban alakult azzal a céllal, hogy
Nagykanizsán és a környezõ, még
csatornázatlan településeken meg-
felelõ szennyvízelvezetést és -
tisztítást biztosítson. A társult ön-
kormányzatok a beruházást az Eu-
rópai Unió Kohéziós Alapja és a
Magyar Állam társfinanszírozása
mellett hozzák tetõ alá – az érintett
ingatlanok tulajdonosainak hozzá-
járulásával. Ehhez – a projekt ön-
erejének részbeni finanszírozására
– 2008. májusában megalakították
a Nagykanizsa és Térsége
Víziközmû Társulatot.

2008. májusában nyújtotta be a
Szennyvíztársulás a pályázati do-
kumentációt a Környezet és Ener-
gia Operatív Program második for-

dulójára, 2009. február 18-án a
Kormány döntött a projekt támoga-
tásáról, amit az Európai Bizottság
2010. júniusában hagyott jóvá. Az
EB megállapította, hogy a beruhá-
zás illeszkedik a Környezet és
Energia Operatív Program „Egész-
séges, tiszta települések” elnevezé-
sû prioritásához, ezért érdemes az
Unió Kohéziós Alapjának támoga-
tására. A beruházás tervezett össz-
költsége nettó 11,1 milliárd forint. 

Aprojekt a Nagykanizsa és térsége
szennyvíz-elvezetési agglomeráció
még ellátatlan területeit fedi le, ame-
lyek közé Nagykanizsa még csator-
názatlan területei, valamint a környe-
zõ települések, Bocska, Eszteregnye,
Fityeház, Fûzvölgy, Homokko-
márom, Hosszúvölgy, Magyarszer-
dahely, Magyarszentmiklós, Rigyác,
Semjénháza, Szepetnek és Zalaszent-
balázs tartoznak. 

A projekt keretében az eddig
csatornázatlan területeken kiépül-
nek a helyi gyûjtõrendszerek, nyo-

móvezetékek és a hozzájuk tartozó
átemelõk. A beruházás keretein be-
lül a meglevõ szennyvíztelepet
technológiai fejlesztéssel alkal-
massá teszik a nagyobb hatásfokú,
tápanyag-eltávolítást is megvalósí-
tó biológiai tisztításra. Ezáltal a
befogadó felszíni víz – a Dencsár-
árok – és közvetve a Principális-
csatorna vízminõségi állapota ja-
vulni fog. A beruházás révén mini-
malizálható a szennyvíztisztítás
környezetterhelõ hatása, megelõz-
hetõ a környezetszennyezés.

A projekt keretében több mint
62 kilométernyi nyomóvezeték, 67
km gravitációs csatorna és mint-
egy 37 km bekötõvezeték épül. Ki-
alakítanak 15 darab regionális és
23 db házi beemelõ aknát, 20 da-
rab helyi átemelõt, valamint fel-
újítják a város központi átemelõjét
is. A fejlesztés összesen több mint
3 000 új bekötést jelent.

Cs.A. - Z.A.
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2011. június 16.

A Magyar Víziközmû Szövet-
ség a Vezetékes Vízellátás Napja
alkalmából Országos Guinness
Rekordkísérletet szervezett, mely
az egyszerre, egy idõben csapvi-
zet fogyasztó legtöbb ember csú-
csát célozta meg. A rekordkísér-
letben többek között Balatonfü-
red, Békéscsaba, Edelény, Gyõr,
Kecskemét, Keszthely, Sopron,
Siófok, Szeged mellett Nagykani-
zsa városa is részt vett.

Az országos kezdeményezés
célja az volt, hogy a víziközmû
szolgáltató cégek meglévõ, illet-
ve leendõ fogyasztóinak, azaz a
felnövekvõ generációnak felhív-
ják a figyelmét a víz, illetve a
környezettudatos magatartás fon-
tosságára, a vezetékes ivóvíz ér-
tékének megbecsülésére, kiváló
minõségére, valamint az emberi
szervezetre gyakorolt jótékony
hatására. 

A rekordkísérlet a 2010. évben
megkezdett Csapvíz kampány
folytatása, a vezetékes ivóvíz
népszerûsítésére pedig a legked-
vezõbb alkalom a Vezetékes Víz-
ellátás Napja. Ez a nap olyan hét-
köznapi ünnep, amikor az embe-
riség számára fontos dolgokra
irányul a figyelem, jelentõsége
tehát éppen az, hogy világszerte
felhívja a figyelmet vízbázisaink
fokozott védelmére, az ivóvíz
fontosságára, különleges értéké-
re. 

A Kanizsa Centrum Bevásárló-
központ elõtt felállított sátraknál a
vízivást követõen a rendezvény fõ-
védnöke, Cseresnyés Péter polgár-
mester megköszönte mindenkinek
a lelkesedését. Amikor megnyitjuk
a vízcsapot – folytatta –, nem is
tudjuk, hogy az ivóvíz milyen óri-
ási kincs. „Vannak olyan helyek

Afrikában, ahol napi 40 kilométert
mennek ivóvízért ekkora gyerme-
kek a szüleikkel, mint ti vagytok –
szólt a közönség felé –, hogy le-
gyen ivóvizük, majd két-három
nap múlva megint meg kell tenni-
ük ezt az utat. Tehát egy kincs van
a kezünkben, ezt a kincset meg
kell õrizni, a kincs megõrzése a ti
feladatotok is.” Néhány adatot is
elmondott a polgármester: Ma-
gyarországon nagyon sok pénzt,

125 milliárd forintot fizetünk ki
évente vízdíjra, és körülbelül a fe-
lét ásványvízre, ahelyett, hogy
megnyitnánk a csapot, és otthon
innánk a tiszta ivóvizet, mely ízre
és minõségre is nagyon jó Nagyka-
nizsán. 

Kassai Zoltán, a Délzalai Víz- és
Csatornamû Zrt. elnök-vezérigaz-
gatója megköszönte az iskolák pe-
dagógusainak a szervezõmunkáját,
és örömmel jelentette ki a Guin-
ness rekordkísérlet sikerült, és vá-
rosunkban 949-en vettek részt ben-
ne.

Június 8-án 14 órakor Nagyka-
nizsán 949 ember ivott egyszerre
egy pohár csapvizet Guinness-
rekord beállítása céljából. A miér-
tekrõl és az elõzményekrõl kérdez-
tük Kassai Zoltánt a Délzalai Víz-
és Csatornamû ZRt. elnök-vezér-
igazgatóját.

– Kik kezdeményezték és mi volt
a rekordkísérlet célja?

– A Magyar Víziközmû Szövet-
ség a Vezetékes Vízellátás Napja
(június 12.) tiszteletére hirdette
meg az egyszerre legtöbb csapvi-
zet fogyasztó ember rekordját, vi-
lágcsúcsát. Ehhez a rekordkísérlet-

hez csatlakozott a Délzalai Víz- és
Csatornamû ZRt. és Nagykanizsa
város önkormányzata. Szerte az
országban, pontosan 14 órakor
egyszerre ittunk meg egy pohár
csapvizet. Tettük ezt azért, hogy
felhívjuk az emberek figyelmét az
ivóvíz fontosságára, illetve a kör-
nyezettudatos magatartás fontos-
ságára. A víz felbecsülhetetlen ér-
ték. Célunk, hogy óvjuk, védjük a
környezetünket, s ezen belül a
Föld vízkészletét.

– Mennyire biztonságos a csap-
víz fogyasztása és milyen minõsé-
gû a kanizsai csapvíz?

– A csapvíz fogyasztása biztonsá-
gos, hiszen az egyik legszigorúbban
ellenõrzött élelmiszerünk. A csapvíz
minõségét a Vízmû rendszeresen –
az ÁNTSZ (Új nevén Népegész-
ségügyi Szakigazgatási Szerv) pedig
szúrópróbaszerûen – szigorú szak-
mai feltételek alapján, akkreditált la-
boratóriumokban ellenõrzi. A csap-
víz nemcsak biztonságos, de egész-
séges is, hiszen tartalmazza azokat
az ásványi anyagokat, amikre az em-
beri szervezetnek szüksége van.
Nagykanizsán és a környezõ 22 tele-
pülésen szolgáltatott murai ivóvíz
minõsége felveszi a versenyt az or-
szágban forgalmazott bármely ás-
ványvíz minõségével. 

– Általában mi jut az eszébe az
embereknek a vízrõl?

– A vízrõl az embernek az jut az
eszébe, hogy a víz tiszta állapot-

ban színtelen, szagtalan folyadék.
Olvadáspontja 0 °C, forráspontja
100 °C. Fagyáspont alatti szilárd
halmazállapotát jégnek nevezzük,
forráspont fölött gázhalmazállapo-
tát pedig vízgõznek hívjuk. Mole-
kulája: H2O. (dihidrogén-monox-
id). Az emberi szervezetnek élet-
kortól függõen minimum 65 %-át

víz alkotja. A víz jelen van a gaz-
daságban a vízierõmûvek, a vízi
szállítás területén, a turizmusban, a
halászatban, a népi mondókákban,
a népdalokban, a versekben, az
irodalmi, képzõmûvészeti alkotá-
sokban, az életünk szinte minden
területén.

– Milyen Magyarország vízügyi
helyzete?

– Hidrológiai és vízgazdálkodá-
si szempontból hazánk a „legek”
országa. Magyarország édesvíz-
készlete világviszonylatban is je-
lentõs, szerencsés helyzetben van,
hiszen Európa egyik legnagyobb
vízkészletével rendelkezik. Becs-
lések szerint édesvíz készletünk
200 millió ember ellátására alkal-
mas - Európa teljes lakossága 470
millió. A vizek országa – így ne-
vezték az ókori rómaiak a Kárpát-
medence területét. A törökök is
nagyra értékelték a vízforrásokat –
gondoljunk a rengeteg fürdõre,
amit építettek. Magyarország
olyan vízkészlettel rendelkezik,
amely az idõ elõrehaladtával stra-
tégiai fontosságú országgá emel-
heti hazánkat.

– Milyen események kötõdtek
még a rekordkísérlet napjához?

– Még két, a vízhez kötõdõ jeles
esemény van június 8-án. Ekkor
van az Óceánok Világnapja, tehát
stílszerû, hogy azon a napon került
sor a rekordkísérletre, és ekkor van
Medárd napja is, ami szintén a víz-

zel, az esõvízzel kapcsolatos. A né-
pi mondás szerint: Ha ezen a na-
pon esik, akkor negyven napig
esik egyfolytában. Aznap esett az
esõ, viszont a nap is sütött, így a
meteorológusoknak bármely vál-
tozat esetén igazuk lesz.

B.E. - K.H.
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A prezentációk a Pedagógus-
naphoz is kapcsolódtak, vala-
mint a tehetséges tanulók nevé-
ben jöttek létre, akiknek felfe-
dezése a tanár kötelessége, u-
gyanakkor a talentum bizonyos
pszichológiai körülmények mi-

att nem mindig vehetõ észre
egyértelmûen. A konferencián
a Zalai Matematikai Tehetsége-
kért Alapítvány titkára, dr. Pin-
tér Ferenc üdvözölte a megje-
lenteket, és elmondta, egy te-
hetségfejlesztõ és egy hálózat-

építési pályázat ismertetésére
is sor kerül a délután folyamán.

A Tehetséggondozási Hálózat
programja öt település, így Ka-
nizsa, Letenye, Zalakaros, Csur-
gó és Keszthely kistérségének
iskoláinak tevékenységét fogja
össze. 

Köszöntõje után Lõrincz Ildikó
pszichológus tartott elõadást a
tehetségrõl, annak felismerésérõl
és jellemzõirõl, majd a Batthy-
ány két tanulója, Tóth Viktória és
Nagy Máté tizenegy évfolyamos
tanulók Valahogy másképp cím-
mel mutattak be a megszokottól
eltérõ matematikai feladatmegol-
dásokat. 

A tehetségpontokról és háló-
zatukról Rajnai Gábor, a Ma-
gyar Tehetségsegítõk Tanácsá-
nak Tehetségpont-koordinátora
beszélt, majd a pedagógusok
megoszthatták egymással ta-
pasztalataikat és megbeszélhet-
ték a további együttmûködés le-
hetõségeit.

Z.A.
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Több szabadidõs program kö-
zül is válogathatnak nyáron a
kikapcsolódni vágyók. A szín-
ház-látogatók idén három elõ-
adást tekinthetnek meg, aki pe-
dig hétvégente inkább élõzenére
táncolna, ugyancsak megtalálja
a számítását.

Az 1997 óta mûködõ Kanizsai
Nyári Színház idén három elõadás-
sal várja Thália szerelmeseit, így jú-
nius huszonkettedikén a Két úr szol-
gája címû komédia, július huszon-
ötödikén a Nejcserés támadás, majd
augusztus tizenötödikén Öt nõ az
esõben címû vígjátékokat tekinthe-
tik meg az érdeklõdõk. A kellemes
nyári melegben a Magyar Plakát
Ház udvarába, míg esõ esetén a
HSMK színháztermébe várják az
érdeklõdõket. 

A Kultúr-kaland elnevezésû, két
hetes nyári táborban a hét és tizenkét
év közötti gyerekeket várják a
HSMK-ba. Kézmûves foglalkozá-
sokkal, túrákkal, népzenével és nép-
tánccal tölthetik el idejüket a gyere-
kek, a tábor árába pedig beletartozik
a napi háromszori étkezés. 

Kiállításokban sincs hiány a nyá-
ron, így június tizenegyedikétõl a
„Mura folyó, ami összeköt minket”
címû, lendvai, csáktornyai, mura-
szombati és kanizsai fotóklubok kö-
zös bemutatkozására lehetett elláto-
gatni. A június tizenkilencedikei
Múzeumok Éjszakája rendezvénye-
irõl sem marad le a HSMK, vala-
mint augusztusban a Magyar Foto-
gráfia Napja alkalmából nyílik tár-
lat Zágon László mûveibõl. Ugyan-
csak ebben a hónapban a Zala me-
gyei mûvésztelepek kiállítása nyí-
lik, valamint egy népi iparmûvésze-
ti tárlatra is várják a látogatókat.

A Nyáresti Szerenád hagyomá-
nyosnak számító programjaira lá-
togathatnak a mulatni vágyók, de
szép idõ esetén lesz Szentivánéji
vigasság tûzugrással. A rock-
hétvégék már ugyancsak megszo-
kottá váltak, minden nyári hónap-
ban blues, hard rock együttesek
koncertjeire látogathatnak ki az ér-
deklõdõk a HSMK elõtti térre.

Z.A.

NNyyáárrii 
pprrooggrraammookk 
aa HHSSMMKK-bbaann

ÖÖtt tteelleeppüüllééss aa tteehheettssééggggoonnddoozzáássrróóll 

Kanizsa és még négy település Tehetséggondozási Hálózat prog-
ramjára várta a matematika tanárokat és a diákokat a Batthyány
gimnázium. A szakmai konferencián a tehetséggondozás lehetõsége-
irõl hallhattak elõadásokat a résztvevõk.
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A hagyományos városi tanévzá-
ró rendezvényen immár tizedik al-
kalommal köszöntötték az orszá-
gos szakmai és tanulmányi verse-
nyeken kiemelkedõ eredményt el-
ért tanulókat, felkészítõ tanáraikat
és oktatóikat. A díjakat Cseresnyés
Péter polgármester, Dénes Sándor
alpolgármester és Balogh László,
az OKISB elnöke adta át 87 tanu-
lónak és 61 pedagógusnak, oktató-
nak. Cseresnyés Péter polgármes-
ter gratuláló szavaiban örömmel
jegyezte meg, a kanizsai diákok
ebben az évben is kitettek magu-
kért. 

TTaannuullóókkaatt ééss ttaannáárrookkaatt kköösszzöönnttöötttteekk

A könyvelõket és a gazdálkodó
szervezetek munkatársait vár-
ták a Kanizsa TISZK legújabb
elõadására, melynek fõ témája a
szakképzési hozzájárulás 2011-
es felhasználási szabálya volt.

A szakmai konzultáción elõször
Mérksz Andor ügyvezetõ igazgató
mutatta be a Kanizsa TISZK mû-
ködését, majd átadta a szót Lász-

lóné Szép Györgyinek, a Belsõ El-
lenõrök Magyarországi Közhasz-
nú Szervezete ellenõrzési szakér-
tõjének. Az igazságügyi adó-és
könyvszakértõ elõadása elsõsor-
ban a Kanizsa TISZK-kel kapcso-
latban álló könyvelõirodák és
gazdálkodó szervezetek munka-
társainak szólt. Prezentációjában
az idei évre vonatkozó szakképzé-
si hozzájárulásra vonatkozó elõ-

írásokról beszélt, különös tekin-
tettel a félévi elõleg fizetésére.
Egy 2008-as rendelet értelmében
szakképzési hozzájárulást ugyan-
is csak a Térségi Integrált Szak-
képzõ Központok fogadhatnak.
Az elõadást követõen természete-
sen lehetõség nyílt a konzultáció-
ra.

Z.A.

TTIISSZZKK:: aa sszzaakkkkééppzzééssii hhoozzzzáájjáárruulláássrróóll
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Új márkaszervizt alakít ki a
Volvo Hungária – a svéd Volvo
Truck Corporation magyaror-
szági leányvállalata – az
Appeninn Holding nagykanizsai
logisztikai területén – tájékoz-
tatta közleményében a Goodwill
Communications csütörtökön az
MTI-t.

Az Appeninn Holding Nyrt. há-
rom éves bérleti szerzõdést írt alá a
Volvo Hungária Kft.-vel, ami to-
vábbi 3 évre szóló opcióval egé-
szül ki. A haszonjármû-ipari cég a
Vár úton, a volt Skoda kereskedés
helyén bérbe vett 400 négyzetmé-
ter raktárt és 700 négyzetméter
nyitott területet a Volvo elõírásai
szerint alakítja át.

Illés Dávid, a Volvo Hungária
Kft. ügyvezetõ igazgatójának tájé-
koztatása szerint Magyarországon
jelenleg négy, száz százalékban sa-
ját tulajdonú Volvo Truck Center
üzemel. Hozzátette, hogy a nagy-
kanizsai telephellyel hosszú távra
szóló együttmûködést terveznek.
A barnamezõs beruházásban kiala-

kítandó kétállásos márkaszerviz az
M7-es leágazásától mindössze 3
km-re található, így a térség fuva-
rosai mellett az átmenõ nemzetkö-
zi forgalmat is ki tudja majd szol-
gálni.

Székely Gábor, az Appeninn
Holding igazgatótanácsának elnö-
ke közölte; az M7-esen, vagy a
Horvátországba és Szlovéniába
tartó autópályákon bonyolódó
gépjármûforgalom kiszolgálására
ideális nagykanizsai telephely be-
váltotta a cég reményeit. A telepen
a Kanizsa-Gumi Kft. 800 négyzet-
méter fedett irodaterületet bérel,
ahol rövidesen megkezdõdik a Mi-
chelin gumiabroncs mûhely és a
motorkerékpár üzletének üzemel-
tetése és nyílik egy kávézó is. A lo-
gisztikai ingatlan fennmaradó bé-
relhetõ területeirõl – beleértve az
eredetileg karosszéria elõkészítõ
és festõmûhelyt és a 600 négyzet-
méteres üzemcsarnokot is – még
tárgyalásokat folytatnak. 

Az Appeninn a raktározási és
ipari ingatlanok területén tett elsõ
lépésként tavaly novemberben ala-

pította meg az Appeninn Logiszti-
kai Zrt.-t. A társaság jól hasznosít-
ható és magas hozamtermelési ké-
pességgel rendelkezõ célpontokba
fektet, így jelenleg a nagykanizsai
logisztika telep mellett egy szente-
si, több pesti és egy debreceni rak-
tározási és ipari ingatlan szerepel a
portfóliójában. 

Cseresnyés Péter polgármester
az információ kapcsán így nyilat-
kozott: – Hogy a várost meglepe-
tésként érte-e a hír, azt nem tudom.
Lehet, hogy igen, hiszen kissé hir-
telennek tûnt a bejelentés. Engem
nem ért meglepetésként, mert né-
hány hónappal ezelõtt a Volvo kép-
viselõje már járt nálam és bejelen-
tette beruházási szándékát. Több
fórumon is beszéltem Nagykanizsa
gazdasági helyzetérõl, a munka-
hely-teremtés aktuális állásáról, és
minden alkalommal hangsúlyoz-
tam, vannak olyan beruházások,
amelyek kisebb-nagyobb számban
munkahelyteremtést fognak jelen-
teni városunkban. A Volvo eseté-
ben ez tíz-tizenöt embernek jelent
új állást. Amikor errõl beszéltem,
mindig név nélkül tettem, éppen
azért, mert bizalmas beszélgeté-
sekrõl volt szó. Örülök, hogy ezek
közül a tárgyalások közül a Volvó-
val eredményre jutottunk, így a
Scania után egy újabb világcég te-

lepült városunkba. Természetesen
mindenben segíteni fogok nekik.
Bármilyen problémájuk van, biza-
lommal fordulhatnak a hivatal és
az önkormányzat dolgozóihoz, an-
nak érdekében, hogy gördüléke-
nyen, zökkenõmentesen tudják
végrehajtani a beruházást. Remél-
hetõleg az ilyen nagynevû cégek
Nagykanizsára való települése to-
vábbi cégek számára teszi vonzóvá
városunkat. 

Az Appeninn Vagyonkezelõ Hol-
ding Nyrt.-t 2009 végén alapították,
azóta Magyarország egyik legdina-
mikusabban növekvõ befektetési
társasága. Internetes honlapján az
olvasható, hogy az általa birtokolt
cégeken keresztül több mint 14,5
milliárd forint értékû eszközt kezel.
Tevékenységei köre többek között a
B-kategóriás irodaházak, az ipari és
logisztikai ingatlanok, vagy a speci-
ális igényeket kielégítõ haszongép-
jármûvek piaca. 

Az Appeninn Nyrt. fõ tulajdono-
sa a svájci székhelyû Lehn Con-
sulting AG. Az Appeninn Holding
célja, hogy ingatlan portfóliójának
folyamatos szélesítésével klasszi-
kus, konzervatív üzletpolitikát
képviselõ nemzetközi holdinggá
fejlõdjön. A társaság részvényeit
jelenleg a Budapesti Értéktõzsde B
kategóriájában forgalmazzák, ám a
társaság célja, hogy még az idén az
A kategóriába kerüljön a papír. 

MTI - K.H.

VVoollvvoo mmáárrkkaasszzeerrvviizz nnyyíílliikk vváárroossuunnkkbbaann

A "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény
20/A. § alapján pályázatot hirdet Egyesített Bölcsõde - Nagykanizsa 9 fõ
kisgyermeknevelõ munkakör betöltésére. 

A közalkalmazotti jogviszony idõtartama: határozatlan idejû közalkalma-
zotti jogviszony. Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidõ. A munkavégzés he-
lye: Zala megye, 8800 Nagykanizsa, Attila utca 7. A munkakörbe tartozó, il-
letve a vezetõi megbízással járó lényeges feladatok: 0 - 3 éves korosztályú
gyermekek nevelése - gondozása. Illetmény és juttatások: az illetmény meg-
állapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi
XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók. 

Pályázati feltételek: középiskola/gimnázium, csecsemõ- és kisgyermekgondo-
zó (OKJ), vagy ezen képesítések valamelyikével rendelkezõ: védõnõ, pedagógus,
felsõfokú szociális alapvégzettségû személy, gyógypedagógiai asszisztens (OKJ)
- kizárólag csecsemõ- és kisgyermekgondozó (OKJ) képesítéssel rendelkezõ sze-
mély esetén, magyar állampolgárság, büntetlen elõélet, orvosi alkalmasság. 

A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent: hasonló munkakörben eltöltött idõ - leg-
alább 1-3 év szakmai tapasztalat, hangszertudás, kézmûvestechnikai jártasság. 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 3 hónapnál nem ré-
gebbi erkölcsi bizonyítvány, végzettség(ek)et igazoló dokumentumok másola-
ta, fényképes szakmai önéletrajz, motivációs levél.

A pályázó nyilatkozatát arról, hogy a gyermekek védelmérõl és a gyámügyi
igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 15.§-ának (8) bekezdésében meg-
határozott kizáró ok vele szemben nem áll fenn. 

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

A pályázat benyújtásának határideje: 2011. június 30. 
A pályázatok benyújtásának módja: postai úton, a pályázatnak a Egyesí-

tett Bölcsõde - Nagykanizsa címére történõ megküldésével (8800 Nagykanizsa,
Rózsa utca 7/a. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban sze-
replõ azonosító számot: 10-12/2011 , valamint a munkakör megnevezését: 9 fõ
kisgyermeknevelõ. 

A pályázat elbírálásának határideje: 2011. július 29. 
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a http://egyesitett-bol-

csode.mlap.hu honlapon szerezhet. 

ÁÁllllááss - BBööllccssõõddeeii ggyyeerrmmeekknneevveellõõkk

A Vas Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központ Nagykanizsai Ki-
rendeltség és Szolgáltató Központja az alábbi szakmákban, illetve munka-
körökben kínál elhelyezkedési lehetõséget: 

esztergályos szakirányú megegyezés szerint
forgácsoló szakirányú megegyezés szerint
asztalos szakirányú 140.000 Ft
értékesítõ felsõfokú megegyezés szerint
minõségellenõr szakirányú megegyezés szerint
varró munkás szakirányú megegyezés szerint
kereskedelmi ügyintézõ
(gépésztechnikus) középfok 115.000 - 140.000 Ft
CO, AWI hegesztõ szakirányú megegyezés szerint
felszolgáló szakirányú 94.000 Ft
szakács szakirányú 94.000 Ft
CNC forgácsoló szakirányú 100.000 - 150.000 Ft
tehergépkocsi vezetõ, sofõr szakirányú megegyezés szerint
víz-, gáz-, központi
fûtésszerelõ szakirányú 120.000 - 140.000 Ft
kárpitos szakirányú megegyezés szerint

Bõvebb felvilágosítás a munkahelyi ajánlatokról: Vas Megyei Kormányhi-
vatal Munkaügyi Központ Nagykanizsai Kirendeltség és Szolgáltató Köz-
pontja, 8800 Nagykanizsa, Fõ út 24. 93/310-327/102. Ügyfélfogadási idõ: hét-
fõ - kedd - csütörtök: 8.00 - 12.00 és 13.00 - 15.00 óra között, péntek: 8.00 - 12.00 óra

ÁLLÁS - ÁLLÁS - ÁLLÁS
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VOKSH Kft.
Nagykanizsa, 

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

OKÉV nyt. szám: 20-0003-04 AL: 0448

TANFOLYAM 
INDUL

2011.06.21-én 16 órakor
gépkezelõ/targonca, 

emelõgép és földmunkagép

2011.06.28-án 
délelõtti

és délutáni elõadásokkal
személyautó, motor

és segédmotor 
kategóriákban

ingyenes elméleti
oktatás

részletfizetés
ingyenes 

tankönyvkölcsönzés

Nagykanizsán rendezték meg
a Látószög – Roma kulturális és
mûveltségi verseny országos szó-
beli döntõjét. A versenyt meghir-
detõ Demokratikus Roma Veze-
tõk Szövetsége az Oktatásért
Közalapítvány pályázatán nyert
lehetõséget a program megvaló-
sítására.

A döntõt három levelezõs fordu-
ló elõzte meg. A verseny október-
ben kezdõdött, melyre minden ma-
gyarországi 7.-8. és 9.-10. osztá-
lyos tanuló jelentkezhetett három-
fõs csapatot alkotva.

Nagy József György, a Demokra-
tikus Roma Vezetõk Szövetségének
elnöke elmondta, olyan feladatokat
állítottak össze a versenyzõk szá-
mára, amelyekkel nemcsak mérhe-
tik, hanem tovább is fejleszthetik a

fiatalok valós tudását. A verseny
célja a roma kultúra és mûvészet
elemeinek feldolgozása mellett az
volt, hogy a diákok felismerjék a ci-
gány kultúra szerepét az egyetemes
mûvészetben és kultúrában. 

A versenyre városunk mellett az
ország minden területérõl, így pél-
dául Debrecenbõl, Kazincbarciká-
ról, Bonyhádról, Csobánkáról,
Óhídról, Kerecsendrõl, Csapiból,
Celldömölkrõl is indultak csapa-
tok. A többségük végig helytállt a
versenyen, de bizony akadtak
olyanok is, akik a felénél feladták. 

Nagy József György véleménye
szerint az országos döntõbe csak a
legjobbak jutottak be. A verseny
feladattípusai között szerepelt ze-
nei mûvek felismerése, szövegal-
kotás, képzõmûvészeti és mozgó-
kép alkotások felismerése, bemu-

tatása, rendezése, elkészítése, és a
roma irodalom alkotásainak fel-
dolgozása, értelmezése.  A résztve-
võ csapatok az oklevelek mellett
értékes tárgyjutalmakban részesül-
tek. Ezen kívül mindkét korcso-
port elsõ helyezést elért csapata
egy hetet tölthet el a DRVSZ szo-
kásos nyári roma hagyományõrzõ
és mûvészeti táborában.

A Látószög – Roma kulturális és
mûveltségi verseny végeredmé-
nye. 1. korcsoport, 7 - 8. osztály:
1. Terne Trajo (Bonyhád), 2.
Kerecsendi Csillagok (Kerecsend),
3. Roma - próba (Kazincbarcika).
2. korcsoport, 9 - 10. osztály: 1.
Terne Cherhaja (Bonyhád), 2.
Óhíd csapat (Óhíd - Keszthely), 3.
Shukár Lulugyá (Celldömölk).

B.E.

RRoommáákk vveettééllkkeeddtteekk rroommaassáágguukkrróóll

Az óvodapedagógusok és taní-
tók Óvoda-iskola szakmai munka-
közössége, a TÁMOP 3.3.2.-08/2-
2008-003 „Tegyünk érte!” – ko-
operációval a halmozottan hátrá-
nyos helyzetû gyermekekért Nagy-
kanizsán pályázat keretében Pécs-
re és környékére látogatott azzal a
céllal, hogy a szakmai nap segítse
elõ az együttmûködést az óvoda –
iskola – szülõk – szakszolgálatok
között a gyermekek sikeres iskolai
beilleszkedése érdekében.

A Budai Városkapu Óvoda,
Általános Iskola, Speciális Szak-
iskola és Alapfokú Mûvészetok-
tatási Intézmény jó gyakorlatát a
„Kapocs” programot ismerték
meg, ahol tapasztalatot szereztek

a hatékony együttmûködésrõl,
Orfûn a magyar népi kultúra ér-
tékeit tekintették meg a résztve-

võk – tájékoztatta lapunkat
Bogyay Lászlóné munkaközös-
ség vezetõ.

SSzzaakkmmaaii mmuunnkkaakköözzöössssééggii nnaapp OOrrffûûnn

Az elsõ magyar EU-elnökség
alkalmából, a Nemzeti Összefo-
gás Napján kétfordulós országos
középiskolai vetélkedõt szerve-
zett a TIT HABE Integráció és
biztonság címmel. 

A Mezõ Ferenc Gimnázium erre a
célra alakult csapata az EUkarióták,
egy 800 iskola bevonásával megtar-
tott elsõ fordulós esszéírást követõen
jutott be az országos döntõbe, ahol
végül szoros küzdelemben Orosz-
lány, Kalocsa és Hódmezõvásárhely

mögött a 4. helyen végzett. A 11/A-
sokból álló team-et Tóth Eszter, Ba-
latoni Viktória, Kõnig Barbara Anna
és Murka Johanna alkotta. – számolt
be lapunknak Magyar Sándor, a diá-
kok felkészítõ tanára. A vetélkedõ
megszervezésében és lebonyolítá-
sában közremûködött a HM Had-
történeti Intézet és Múzeum, a Ma-
gyar Polgári Védelmi Szövetség, a
HM Zrínyi Média Kft., az Orszá-
gos Katasztrófavédelmi Fõigazga-
tóság, és támogatja a Külügymi-
nisztérium.

MMeezzõõss EEUUkkaarriióóttáákk 

A Honvéd Kaszinó Színjátszó
Köre Shakespeare: Szentivánéji
álom címû mûvének bemutatá-
sával zárta az idei évadot. A Zrí-
nyi, a Batthyány, a Thúry, a
Cserháti, a Zsigmondy-Széc-
henyi és a Kõrösi iskola tanuló-
inak elõadását szépszámú, száz-
hetven fõs közönség tekintette
meg és jutalmazta vastapssal az
elõadás végén. 

Szentivánéji
álom

A Magyar Vöröskereszt a csa-
ládi életre nevelés jegyében min-
den évben csecsemõgondozási
vetélkedõt rendez általános és
középiskolák számára. Az idei
Országos Csecsemõgondozási
Verseny döntõjének a budapesti
Kós Károly Kollégium adott ott-
hont. – tájékoztatta lapunkat
Dömötör Balázs, a Vöröskereszt
ifjúsági referense.

Városunkat általános iskolás
kategóriában a Rozgonyi, középis-
kolásban a Mezõ Gimnázium di-
ákjai képviselték. A versenysoro-
zaton a csapatok a csecsemõ- és
kisdedgondozás területén meg-
szerzett elméleti és gyakorlati tu-
dásukról adtak számot, ahol a mi-
eink negyedik és ötödik helyezést
értek el.

Csapatok: Dr. Mezõ Ferenc
Gimnázium és Közgazdasági
Szakközépiskola (Papp Nikoletta,
Németh Bianka, Németh Zsófia,
felkészítõ: Virovecz Ildikó. Roz-
gonyi Úti Általános Iskola (Hor-
váth Zsófi, Kiss Alexandra, Tala-
bér Boglárka, felkészítõ: Ácsné
Schein Zsuzsanna)

K.H.

Babaápolásból 
versenyeztek
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III. KANIZSAI 
SÁRKÁNYHAJÓ 
BAJNOKSÁG
Nagykanizsa, Csónakázó-tó
2011. június 17-19.

TERVEZETT PROGRAM
Június 17. Péntek
Iskolai csapatok versenye
Június 18. Szombat
9:00 Megnyitó, majd közös 
bemelegítés
11:00 Salsa bemutató
11:45 Sport akrobatika bemutató
12:30 Zumba bemutató
13:00 Nádasdi Mónika mûsora
14:00 Kangoo bemutató
14.30 GAS divatbemutató
15:15 SZKES
16:00 Kanizsa Big Band 
17:00 Szandia Fitness Center
mûsora
18:30 Szikla koncert
20:00 OldMix koncert
21:30 Vízikarnevál
21:45 Il Silentio
Június 19. Vasárnap
10:00 Intersport divatbemutató
11:00 Bábszínház- Zirano Színház
12:00 Tislér Zoltán bemutatója
13:00 Zumba bemutató
13:30 Sheba- hastánc bemutató 
14:00 ORFF Ütõegyüttes mûsora
15:00 Igricek együttes mûsora
16:00 Salsa bemutató
17:00 Eredményhirdetés
A vasárnap délutáni programok
a döntõk idõpontjának ismere-
tében változhatnak!

Kísérõprogramok: mászófal, lo-
vaglás, sport bemutatók, paint
ball, íjászat, autós akadálypálya,
mentõ-tûzoltó-rendõrségi bemu-
tatók, kirakodóvásár, játszóházak,
óriáscsúszda.
A szervezõk a mûsorváltoztatás jogát 
fenntartják!
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Nemzeti ünnepeinkkor gyak-
ran láthatunk a nemzetiszín
zászlónkat õrzõ, feszesen álló, pi-
ros ruhás barantásokat, vagy a
Dödölle fesztiválon karikás osto-
raikat büszkén csattogtató kis
legényeket. Mi is az a baranta?
Hagyományõrzés vagy harcmû-
vészet? Talán mindkettõ, és még-
is több, hiszen egyre inkább mel-
lõzött erényeket helyez elõtérbe,
a gyermeki játék örömét fedezi
fel újra, és közösséget teremt.
Vörös Andrást, a Thúry Baranta
Közösség vezetõjét faggattuk a
csoport tevékenységérõl, és ma-
gáról a barantáról, amirõl kide-
rült, nem is olyan õsi, inkább a
hagyományok ápolásán, õrzésén
alapuló, több tevékenységet is
magába olvasztó harcmûvészet.

– Mikor és milyen célokkal
alakult meg a nagykanizsai
Thúry Baranta Közösség?

– Két éve alakultunk meg, az
NTE Íjász szakosztályán belül,
azokra az emberekre számítva,
akik az íjászatot nem csak mint
sportot mûvelik, hanem inkább
szellemi-lelki háttérrel gyakorol-
ják. Kanizsán még nem volt baran-
ta közösség, és szerettem volna, ha
az akkor hároméves fiamnak majd
lesz ilyen közössége. Abban a kor-
ban vagyok, amikor nem várhatom
másoktól, hogy helyettem csele-
kedjenek, de azt is látom, hogy
csak a megfelelõ szövetségesekkel
együtt lehet sikeres egy kezdemé-
nyezés. A várakozásaimnak meg-
felelõen, a fiam és a most három
éves kicsi lányom rendszeresen
járnak edzésre, és gyakorolják a
barantát. Ovisainkkal egyelõre né-
pi játékokat játszunk, nem a harc-
mûvészetre helyezzük a hangsúlyt.
Szinte minden korosztály jelen van

a közösségünkben, ötven év feletti
tagunk is van, aki a gyerekeivel és
az unokáival látogatják az edzése-
inket. Közel harmincan vagyunk,
de a városi rendezvényekre eljön-
nek a barantás feleségek, szülõk is
hagyományos viseletben.

– Azon túl, hogy egyfajta harc-
mûvészet, pontosan mi is az a
baranta? Milyen készségek, ké-
pességek szükségesek ehhez a te-
vékenységhez? Milyen eszközö-
ket használnak?

– Ahhoz, hogy valaki barantás
legyen, kell egyfajta mögöttes lel-
ki háttér, és persze nagy-nagy lel-
kesedés. Mégis, különféle embe-
rek különbözõ módon közelítenek
hozzá. Van, akinek harcmûvészet,
másnak sport, és akad, aki lelki ka-
paszkodót, értékátörökítést talál
benne a mindennapok értékvesz-
tett világában. Csak hogy egy pél-
dát említsek, legutóbbi gyakorlá-
sunkon azt figyeltem, ahogy két
legény kést dobál egy táblába,
volt, aki íjászkodott, mások kari-
kás ostoroztak, és akadtak, akik
pedig botos küzdelmeket gyako-
roltak, vagy birkóztak. Elgondol-
kodtam azon, ha mindezt tíz éves
koromban láttam volna, akkor biz-
tos majd' megvesztem volna azért,
hogy részt vegyek mindebben. Azt
tapasztaltuk egyébként, hogy sok
fiatal azért folytat keleti harcmû-
vészetet, mert nem találta meg,
vagy akkoriban még nem volt saját
lakókörnyezetében barantás cso-
port. Mindamellett mi tiszteljük
ezeket az irányzatokat és nem tit-
koltan szeretnénk tanulni tõlük. A
közelharci elemek közül sokat az
NTE Judo szakosztályában tapasz-
taltunk meg. Foglalkozunk a törté-
nelemmel és a kultúrával is. A
baranta a teljes magyar embert te-
kinti, test-szellem-lélek harmóniá-

jában. Egy jó edzésnek közös el-
mélkedéssel kell kezdõdni azokról
a dolgokról, melyek tekintetében
korunk sok hiányosságot mutat
akár dédapáink idejéhez képest is.
A hagyományok megélését azzal
kellene kezdeni, hogy a saját fel-
menõink sorsát megértsük, és a sa-
ját földi idõnkre a következtetése-
ket levonjuk. Sok, magát hagyo-
mányõrzõ ember nagy hangon hir-
deti, hogyan éltek a magyarok a ti-
zedik században, de azt nem tudja,
hogy a nagyapja mivel foglalko-
zott. Éppen ezért sokkal inkább
hagyománytisztelõnek, mintsem

hagyományõrzõnek tartom a
barantát. A hagyomány nem fo-
goly, hogy õrizzük és nem beteg,
hogy ápoljuk, sokkal inkább meg
kell élni azt. Egy idõben azt csinál-
tuk, hogy minden alkalommal el-
mondott egy-egy tagunk egy ver-
set. Máskor felolvasást szervez-
tünk olyan mûvekbõl, mely a gon-
dolatvilágunkra jó hatással volt, és
ezt az élményt szerettük volna
megosztani a társainkkal. Ennek a
kezdeményezésnek a nyilvánvaló
értékközvetítésen túl a mögöttes
értelme az volt, hogy legyen bátor-
ságunk, és némi gyakorlási lehetõ-
ségünk megnyilvánulni emberek
elõtt. A határozott, magabiztos fel-
lépés egészséges önérvényesítés-
sel nem iskolai tananyag. A gyere-
keket pedig az életre próbáljuk ne-
velni, hogy legyen képes megvé-
deni a véleményét, a saját igazát,
legyen elég bátor kiállni mások
elé, másrészt rendelkezzen megfe-
lelõ szókinccsel, hogy kifejezhesse
magát. Volt úgy, hogy szituációs-
kommunikációs játékokat is ját-
szottunk, ezek a fejlõdést szolgál-
ták. A barantások az elõttük élteket
tisztelik és az utánuk jövõkért dol-
goznak. Ez meghatározza a minde-
napjaikat, tartást ad nekik. Rendkí-
vül fontos a példamutató magatar-
tás és életmód. A baranta a ma-
gyarság mellett elkötelezett tevé-
kenység, ugyanakkor egyetemle-
ges értékeket keresünk. Edzéseink,
gyakorlásaink különböznek a kele-
ti harcmûvészeti szokásoktól. Nem
annyira szigorúak, de legalább
annyira fárasztóak.

– Mennyire nevezhetõ õsinek a
baranta? Milyen gyökerei van-
nak?

– Õsinek azért nem nevezném,
mert rengeteg dologról nem tudom
hitelt érdemlõen állítani, hogy biz-

tosan így csinálták az eleink. Bár
akkor is két kezük és lábuk volt,
amit mi elpróbálunk, az mûködhe-
tett régen is. A baranta hagyomá-
nyos. Ezt úgy kell érteni, hogy az
adott kor harci mesterségeit kell
hozzátenni az elõzõekéhez. Sokan
azt gondolják, hogy amikor baran-
táról hallanak, õsi harcmûvészettel
van dolguk, és amikor kommandós
elemeket látnak a küzdelmek során,
akkor azt mondják: ezek csalnak.
Ez nem õsi. Pedig amit a gyerek
megtanult az apjától és a nagyapjá-
tól, azt a tudást kutya kötelessége
kiegészíteni, a saját korából gyûjte-
ni. Attól magyar ez a harcmûvészet,
mert itt, a Kárpát-medencében fel-
lelhetõ harci kultúrát kutatja, és at-
tól hagyományos, mert a dédapák-
ról, apákról fiúra szállt tudásokat
keresi, és ki is egészíti azokat.
Amíg van Magyarországon és a
Kárpát-medencében magyar élet,
addig magyar harci testkultúra is
van, és addig akár a kommandós
elemeket is be lehet építeni a baran-
tába. Összefoglalva, mindazt a tu-
dást keresi egy barantás, ami egy
falusi vitéz dédapa a fiának elme-
sélt, megtanított. Ez a falusi vitéz
dédapa jó harcos lehetett, ha vitéz
volt, és tapasztalt földmûvelõ em-
ber lehetett, ha falusi, tehát értett a
fa metszéséhez, a tehén megfejésé-
hez, az állattartáshoz, növényter-
mesztéshez, vagy akár a pálinkafõ-
zéshez, de értett a gyógynövények-
hez is. Ez a dédapa tudott énekelni
és táncolni is, és ez az ami hiányzik
a mostani fiatalok életébõl, az
együtt töltött idõ, együtt táncolás,
éneklés. Amikor fiatal voltam, ak-
kor sajnálkozva tekintettem azokra,
akiknek néptáncot és zenét kellett
különórán tanulniuk. Most viszont
épp ellenkezõleg, inkább hiányér-
zetem van, és sajnálom, hogy men-
nyi bepótolnivalóm van ezen a té-
ren. Most már látom, a csárdás a
magyar alapmûveltségnek a része
és az általános iskolákban kellene
tanítani. Ami a gyökereket illeti, a
két világháború között élt még há-
rom Ludovika akadémiás katona-
tiszt, akik a  magyar harci kultúrát
kutatták, majd a Levente mozgalom
tett sokat azért, hogy ez megmarad-
jon. Már több mint húsz éve, hogy
Vukics Ferenc kezdte el gyûjteni a
hagyományos magyar harcmûvé-
szetre vonatkozó adatokat, és
baranta néven sportággá, harcmû-
vészetté alkotta a még fellelhetõ is-
mereteket. A gyûjtés nem állt meg.
Mint minden tisztes harcmûvészet-
nél, itt is fokozatok vannak, és ma-
gasabb szinteken a gyûjtési munka
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kötelezõen elvárt. Már több mint
száz barantaközösség él a Kárpát
medencében, és öt országban van-
nak edzések.

– Az említett tevékenységek
inkább a falusi kultúrához kö-
tõdnek, a városi életformából
egyre inkább hiányoznak a kö-
zösségi programok.

– Így van. Egy lakótelepen még
a szomszédok sem tartják egymás-
sal a kapcsolatot, ezzel szemben
egy faluban sokkal közelebb van-
nak egymáshoz az emberek. Ha
valaki elesik falun a járdán, akkor
fölsegítik. Városban ez nem jel-
lemzõ, mert azt gondolják a bajba-
jutottról, hogy ivott, és inkább le-
nézik, ahelyett, hogy segítenének
rajta. Egymásra vagyunk utalva,
egyedül életképtelenek vagyunk.
Az ember társas lény, és közösség-
ben kellene, hogy éljen és gondol-
kodjon. A városban élõk kiszolgál-
tatottak a pénznek. Mindent pén-
zért lehet megvásárolni, míg falu-
helyen a munkaerõnkért élelmet,
meleget, vizet kaphatunk, gondos-
kodhatunk magunkról. A városi
ember a – megtakarított nem ház-
körüli munkával töltött idején –
nézheti a tévét, ami megtanítja,
hogy milyen gyógyszert kell venni
és melyik bank által kell a finan-

szírozását megoldani. Meg kell ta-
nulnunk újra közösségben gondol-
kozni és elfelejteni, hogy az
"egyén-is-ég".

– A falusi embereket talán
nem éri annyi inger, mint egy
nagyváros lakóját.

– Én is városi ember vagyok, itt
lakom a belvárosban, és tudom,
hogy ha autóba ülök, rengeteg inger
ér. Ezzel szemben egy erdei séta so-
rán letisztulnak az ember gondolatai,
kevésbé változik a táj, nincs annyi
információ, amit fel kell dolgoznia
az agynak. Ez utóbbit természete-
sebbnek, emberhez közelibbnek és
méltóbbnak érzem, mint a mestersé-
ges, épített világot. A sok ezer éves
hagyományainkat a falvaink õrizték
meg nekünk, és most falvainkkal
azok is veszélyben vannak.

– Jellegzetes öltözékük hon-
nan ered?

– Egyik történelmi korhoz sem
köthetõ igazán, mint ahogy a
baranta sem elkötelezett egyetlen
korszakunk mellet sem. A viselet
egységes magyar harci öltözet,
amely majd' az összes történelmi
kort megidézi. Nem mondjuk azt,
hogy mi csak a tizedik századi
harcmûvészethez, vagy csak
Thúry György korához ragaszko-
dunk. A nevet azért vettük fel, mert

szorosan kötõdik Nagykanizsához,
és amiatt is, mert abban a korban
még a fegyverek sokszínûsége volt
jellemzõ, lõttek íjjal, harcoltak
szablyával, kardokkal, ágyúval és
puskával. Nagy tisztelõi vagyunk
Thúry Györgynek és a végvári vi-
tézségnek.

– Milyen idõközönként van-
nak edzéseik?

– Heti egyszer találkozunk az
NTE csarnokban, ekkor két órát
edzünk. Vannak bemelegítõ gyakor-
latok, de táncolunk és népdalokat is
énekelünk, amelyekkel egymásra
hangolódunk. Ezek is közösségi te-
vékenységek, amelyeken keresztül
megsejthetjük, hogy milyenek le-
hettek a magyar harcosok.  Bizo-
nyára kiválóak voltak, hiszen még
mindig élünk, és magyarul beszé-
lünk. Fejlett harci kultúrával kellett
rendelkeznünk és össze kellett tarta-
nunk, mint ahogy most is fontosnak
tartjuk ezeket az értékeket.

– Gyakran látni a közösség
tagjait megemlékezéseken, váro-
si rendezvényeken. Még milyen
fõbb események vannak a közös-
ség életében? Találkoznak-e más
barantás csoportokkal, szoktak-
e versenyezni, tapasztalatokat
cserélni?

– A csíksomlyói búcsúra minden
baranta közösségnek kell küldenie
tagjaiból. A búcsújárás arról szól,
hogy az ember a közösségéért
menjen, azt képviselje. A mi csapa-
tunkból négyen utaznak, és hozzá-
járulunk a búcsújáróink költségei-
hez, mint ahogy ez lehetett régen
is, amikor egy faluból csak keve-
sen mehettek. Amikor a Thúry
György halálának négyszáznegy-
venedik évfordulóját szerveztük,
akkor ennek alkalmával harminc
kilométert gyalogoltunk viseletben
negyvenhét talpas, és tizenöt lovas
hagyománytisztelõ magyar ember-
rel. A várkaputól Orosztonyba
mentünk el, azon a napon, amikor
négyszáznegyven évvel korábban
Thúry Györgyöt ott tõrbe csalták és
legyõzték. A Város Napján Thúry
vitézi játékokat szerveztünk óvo-
dásoknak, általános iskolásoknak,
el is próbáltuk ezeket a játékokat,
és annak lehettünk tanúi, hogy fel-
nõtt emberek mennyire felszaba-
dultan tudnak játszani. Amikor ka-
rikás ostorozok vagy íjászkodom,
olyan, mintha játszanék, és megfia-
talodom tõle. Fontos, hogy nem
másokkal, inkább saját magunkkal
versenyzünk, és örülünk a mások
sikerének, egymást emeljük.

Z.A.

Sikeresen be-
fejezte „A mate-
matikai tehetség-
gondozás fejlesz-

tése Zala megyében” címû pá-
lyázati tevékenységét a Zalai
Matematikai Tehetségekért Ala-
pítvány. A projekt 2010. május
01-jén indult és 2011. április
30-án fejezõdött be.

A projekt legfontosabb célki-
tûzése volt, hogy lehetõséget és
teret nyújtson Zala megye mate-
matikában tehetséges diákjai-
nak tehetségük kibontakoztatá-
sára, menedzselésére.

A projekt sikerességét jelzi,
hogy az Alapítvány által szerve-
zett Nemzetközi Kenguru Ma-
tematika Versenyben 2011-ben
36545 fõ volt a magyar részve-
võk száma, akik 697 iskolából
neveztek a rangos versenyre. A
tanulmányi verseny nemzetkö-
zileg egységes kiírásának meg-
felelõ lebonyolításban 1255 ön-
kéntes közremûködött.

Az Alapítvány tehetségfejlesz-
tõ tevékenységének része volt a
nyári matematika tábor, továbbá a
2010/2011-es tanév szorgalmi
idõszakában szervezett matemati-
ka csúcsszakkörök, amelyek ered-
ményeként a projektbe bevont fi-
atalok száma elérte a 312 fõt.

A közel 8 millió Ft európai uni-
ós támogatással megvalósult pro-
jektben megfogalmazott célok tel-
jesítése mellett a megkezdett tevé-
kenység sikeres folytatásának biz-
tosítéka, hogy a projektben meg-
valósított, a tehetséggondozás
módszertani kultúráját bõvítõ ma-
tematika tanári továbbképzést el-
végzett pedagógusok megszerzett
tudásukat saját iskolájuk mûködõ
gyakorlatába is beépítik.

Az Alapítvány küldetésének
tekinti tapasztalatainak átadásá-
val összekapcsolni és hálózatba
szervezni a tehetségfejlesztõ te-
vékenységben közremûködõket,
ehhez illeszkedett a megvalósí-
tott pályázati tevékenység is – tá-
jékoztatta lapunkat dr. Pintér Fe-
renc, a kuratórium titkára.

Matematikai 
projekt ssikeres 
zárása
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Nagykanizsa Megyei Jogú Város Szabályozási Terve és Helyi Építési
Szabályzatának módosítása.

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyûlése döntött több nagykanizsai
tömb rendezés alá vonásáról, melyet a B & H Régió Bt. készített el.

Az épített környezet alakításáról és védelmérõl szóló 1997. évi LXXVIII tör-
vény 9. § (6) bekezdésének megfelelõen, "A véleményezési eljárás befejezése
után a településrendezési eszközöket az elfogadásuk elõtt a beérkezett, de el
nem fogadott véleményekkel és azok indoklásával együtt a polgármesternek
legalább egy hónapra a helyben szokásos módon közzé kell tenni azzal, hogy
az érintettek a közzététel ideje alatt azokkal kapcsolatban észrevételt tehetnek"
- Ezért a módosított tervet 2011. július 15-ig kifüggesztjük a Polgármesteri Hi-
vatal elõcsarnokában, ahol munkanapokon megtekinthetõ.

A tervvel kapcsolatos észrevételeiket, javaslataikat a Polgármesteri Hivatal-
ba a városi fõépítésznek (Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. Fax.: 93/500-735) cím-
zett levélben jelezhetik.

SSzzaabbáállyyoozzáássii tteerrvv ééss ééppííttééssii sszzaabbáállyyzzaatt

A Kanizsai Kulturális Központ (8800 Nagykanizsa, Széchenyi tér 5-9.,
Pf: 164.) nyilvános pályáztatás útján, bérleti formában üzemeltetésre kiad-
ja az alábbi helyiséget: Színházterem feletti büfé.

Cím: Hevesi Sándor Mûvelõdési Központ (8800 Nagykanizsa, Széchenyi tér
5-9.). Kikiáltási ár: 16.000 Ft + ÁFA / hó, mely a rezsiköltséget is tartalmazza.

A pályázók részvételi feltételei: 30 napnál nem régebbi igazolás, hogy a pá-
lyázónak nincs adó- és vámtartozása, vállalkozói igazolvánnyal vagy cégbíró-
sági bejegyzés kivonatával igazolni kell az üzemeltetés jogosultságát, a vállal-
kozó, vagy a vállalkozás vezetõjének  3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizo-
nyítványa, elõzõ referenciák, rövid pályázat.

A pályázatok kiértesítés után versenytárgyaláson vesznek részt, ahol a licit
alapja a bérlemények havi bérleti díja.

Ajánlattételi határidõ: 2011. június 20. 10 óra. Ajánlatok leadási helye: He-
vesi Sándor Mûvelõdési Központ, gazdasági iroda (8800 Nagykanizsa, Széche-
nyi tér 5-9.) A bérbe vehetõ helyiségek elõzetes idõpont egyeztetés után tekint-
hetõk meg. A bérleti idõszak kezdete: 2011. július 01.

A bérleti szerzõdés megkötésének feltétele: 3 havi bérleti díj letétbe helyezé-
se a Kanizsai Kulturális Központ pénztárában. 

A helyiségek berendezésének belsõépítészeti kivitelezési tervét a bérbeadó-
val elõzetesen egyeztetni kell.

A bérleti szerzõdést a Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hiva-
tala hagyja jóvá.

További információ kérhetõ: Decs Szilvia gazdasági titkártól. Elérhetõségek:
Telefon: 93/311-468, 30/429-8668, e-mail: hsmkgt@upcmail.hu

PPáállyyáázzaatt HHSSMMKK bbüüfféé bbéérrlleettéérree

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármestere pályázatot hirdet a
2011. évi Szociális Alapból történõ támogatás elnyerésére.

A pályázat célja: olyan közösségi programok, karitatív és érdekvédelmi te-
vékenységek, természetbeni támogatások, szociális formák közvetlen támoga-
tása, melyek hozzájárulnak a hátrányos helyzetben lévõk szociális élethelyze-
tének minõségi javulásához. A támogatás nem használható fel a felsorolt célok-
kal összefüggõ mûködési költségek (dologi kiadások, személyi juttatások) fi-
nanszírozására, valamint olyan személyek támogatására, akiknek lakóhelye, il-
letve tartózkodási helye nem Nagykanizsán található. 

Pályázók köre: Nagykanizsa Megyei Jogú Város közigazgatási területén
mûködõ költségvetési szervek, bírósági nyilvántartásba bejegyzett társadalmi
szervezetek, nonprofit gazdasági társaságok, alapítványok, melyek pályázatuk-
kal a fenti célok megvalósítását szolgálják. 

A finanszírozás módja: elõfinanszírozás. 

A pályázaton nem indulhatnak: pártok, politikai tevékenységet folytatók,
természetes személyek és vállalkozások. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2011. június 30. 

Benyújtás módja: a pályázati adatlapot zárt borítékban "Szociális Alap tá-
mogatása" jeligével lehet benyújtani. Pályázati adatlap a Szociális Osztályon
kérhetõ, illetve kérésre a megadott e-mail címre elküldjük, valamint letölthetõ
a www.nagykanizsa.hu. weboldalról.

Benyújtás helye: Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala
Szociális Osztálya Nagykanizsa, Eötvös tér 16. (I. em. 103. sz. iroda)

A pályázatnak tartalmaznia kell: a pályázó nevét, címét, székhelyét, a pályá-
zó nyilvántartásáról, illetve bírósági bejegyzésérõl szóló okirat hiteles, 30 nap-
nál nem régebbi másolatát, az igényelt támogatás összegét, a kérelem tételes in-
doklását, a megvalósítás módját, a közpénzekbõl nyújtott támogatások átlátha-
tóságáról szóló 2007. évi CLXXX. törvény szerinti összeférhetetlenség, illetve
érintettség fennállásáról vagy hiányáról szóló nyilatkozatot.

A pályázat elbírálási javaslatának határideje a Szociális és Egészségügyi Bi-
zottság részérõl: 2011.  augusztus 31.  Az elnyert támogatások kifizetésének ha-
tárideje: 2011. október 15. Az elnyert támogatások felhasználásának határide-
je: 2011. december 31. Az odaítélt támogatások elszámolásának határideje:
2012. január 15. 

Tájékoztatjuk, hogy a Szociális és Egészségügyi Bizottság véleményének ki-
kérését követõen a támogatás odaítélésérõl a polgármester dönt. Nagykanizsa
Megyei Jogú Város Önkormányzata a nyertes pályázókkal szerzõdést köt. A
szerzõdés aláírása a támogatás átutalásának feltétele.  A pályázó szervezet az el-
nyert összeget csak a támogatott tevékenységre fordíthatja. 

SSzzoocciiáálliiss AAllaapp 22001111..

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

A közalkalmazotti jogviszony idõtartama: határozatlan idejû közalkalma-
zotti jogviszony. Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidõ. A vezetõi megbízás
idõtartama: a vezetõi megbízás határozott idõre, 5 évre szól. A munkavégzés
helye: Zala megye, 8800 Nagykanizsa, Attila utca 7. 

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

Az intézmény mûködésével kapcsolatos vezetõi feladatok ellátása az intéz-
ményvezetõvel együttmûködve. A kisgyermeknevelõk és egyéb beosztottak
irányítása. A szakszerû és törvényes mûködés belsõ feltételeinek megteremtése
az Egyesített Bölcsõde vezetõjének szabályozásával. Az elõírt személyi és tár-
gyi feltételek folyamatos rendelkezésre állásának biztosítása. A gyermekek fel-
vételével, ellátásával kapcsolatos szakmai feladatok ellátása az egyesített intéz-
mény szakmai programjának megfelelõen. 

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

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

pontja szerinti felsõfokú szakirányú végzettség. Csecsemõ- és kisgyermekne-
velõ (BA), bölcsõdei szakgondozó (OKJ), csecsemõ- és kisgyermekgondozó
(OKJ), csecsemõ- és kisgyermeknevelõ-gondozó (OKJ) vagy csecsemõ- és
gyermekgondozói (OKJ), kisgyermekgondozó, - nevelõi (OKJ) végzettséggel
rendelkezõ: intézetvezetõ, szakoktató, védõnõ, felsõfokú szociális alapvégzett-
ség, pedagógus, 

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

képesség.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: fényképes szakmai ön-

életrajz, végzettség(ek)et igazoló dokumentumok másolata, a bölcsõde vezeté-
sére vonatkozó programot a szakmai helyzetelemzésre épülõ fejlesztési elkép-
zelésekkel, a pályázó nyilatkozatát arról, hogy a gyermekek védelmérõl és a
gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 15.§-ának (8) bekezdé-
sében meghatározott kizáró ok vele szemben nem áll fenn. 

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

A pályázat benyújtásának határideje: 2011. június 17. 
A pályázatok benyújtásának módja: postai úton, a pályázatnak az Egyesített

Bölcsõde címére történõ megküldésével (8800 Nagykanizsa, Rózsa utca 7/a).
Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplõ azonosító szá-
mot: 10-11/2011 , valamint a munkakör megnevezését: bölcsõdevezetõ. 

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

bolcsode.mlap.hu honlapon szerezhet. 

ÁÁllllááss - BBööllccssõõddeevveezzeettõõ
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Horoszkóp

A konfliktusokat az elkövetkezõ napokban
sem tudja elkerülni a családtagjaival. Amíg
nem találnak közös megoldást a problémáik
elrendezésére, ez így marad továbbra is. Ener-
giáját ne pazarolja érdemtelen kapcsolatokra.

Izgalmas események korbácsolják fel ér-
zelmi életét, melyek pozitív hatással
lesznek mindennapjaira. Új ismerõsét ne
utasítsa vissza azonnal, bízzon az ösztö-
neiben és hallgasson a megérzéseire.

Ahét közepén felerõsödik a szabadság iránti vá-
gya, de a hétvégére lecsillapodnak az érzelmei,
és átadhatja magát az aktív pihenésnek.  Váratlan
események arra ösztönzik, hogy változtassa meg
a véleményét némely ismerõsével kapcsolatban.

Fogjon spórolásba, és a megmaradt pénzét
költse olyasmire, aminek a párja is örülne.
Ha úgy érzi, eluralkodott a megszokás ket-
tejük között, és unalmasan telnek a napjaik,
keressenek közösen új célokat.

Lehetõleg ne bonyolódjon bele olyan helyzetekbe,
ami nem önre tartozik, mert könnyen kiválthatja
vele mások haragját. A munkahelyi problémákra
most ne fecsérelje el az idejét. Mozogjon, sétáljon,
hogy könnyebben túl legyen a nehézségeken.

Fáradhatatlanul, irigylésre méltó lelkesedés-
sel végzi a munkáját. Ha netán lakásátrende-
zésen vagy felújításon töri a fejét, nyugodtan
megteheti a nyári szabadsága alatt, csak a
szórakozásra is hagyjon idõt. 

Hol a magányra vágyik, hol a szórakozásra.
Csak az ismerõsei társaságában leli örömét az
elkövetkezõ napokban. A sok beszélgetés al-
kalmával végre rájön, hogy mit szeretne elérni,
és milyen lépéseket kell megtennie ezért.

A szerelem és a munka új távlatokat nyit-
hat meg ön és a párja elõtt. Bár a magán-
élete nem lesz felhõtlen, a jó hangulata to-
vábbra is megmarad, és könnyedén felül-
emelkedik a mindennapi gondokon.

Kellemes meglepetésekben lehet része
ezen a héten. Anyagi helyzetében nem lesz
negatív változás, nyugodtan álmodozhat
tovább. Gondolkodjon el a partnerkapcso-
latán, s legyen kritikus önmagával is.

Tegye rendbe a saját életét, s utána pró-
bálja irányítani a másokét. A dolgok
elõbb-utóbb úgyis jóra fordulnak. Szok-
jon le a gyanakvásról, és fogadja el a
partnerét olyannak, amilyen. 

Vegye kezébe a sorsa irányítását és vágjon
bele bátran abba, amit eltervezett. Ha közben
új munkalehetõséget kap, ne utasítsa vissza,
hanem építse be a terveibe. Kapcsolati prob-
lémáit, ha szükséges, értékelje át. 

Foglalkozzon többet a pénzügyeivel és ala-
pozza meg anyagilag a jövõjét. Egyedül is
elég erõs ahhoz, hogy mindezt megtegye. A
pénzkeresés mellett a párkeresésre is fordít-
son idõt, járjon többet szórakozni.

III.21.–IV.19. Kos

IV.20.–V.20. Bika

V.21.–VI.21. Ikrek

VI.22.–VII.22. Rák

VII.23.–VIII.22. Oroszlán

VIII.23.–IX.22. Szûz

IX.23.–X.22. Mérleg

X.23.–XI.22. Skorpió

XI.23.–XII.21. Nyilas

XII.22.–I.20. Bak

I.21.–II.19.  Vízöntõ

II.20.–III.20.  Halak

SMS 
szám:
06-30/

4-956-956

Az Ön
rádiója
FM 95,6

MHz
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IINNGGAATTLLAANN
Nk-án a Munkás utcában egye-

di gázas, két szobás, jó állapotú,
alacsony közös költségû lakás el-
adó. Irányár: 6,5 millió Ft. Érd.:
0630/587-9990 (7390K)

Nk-án a Corvin lakótelepen
másfél szobás lakás eladó. Érd.:
0630/851-7255, 0693/315-861
(7410K)

Nk-án a belvároshoz közeli 44
m2-es, másfél szobás, földszinti,
gázas, felújított önkormányzati la-
kásomat elcserélném belvárosi
egyszobás gázas önkormányzatira.
Érd.: 0630/958-7390 (7389K)

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

Fa nyílászárók, zsalugáterek:
www.ablakolcson.hu. Tel.:
0630/214-4150 (7411K)

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

59/160/58 elvált hölgy olyan
társat keres, akinek nincs káros
szenvedélye. Pontos címeket és le-
veleket a Szerkesztõségbe „Ró-
zsa” jeligére kérek  (7394K)

Nk-i középkorú ápolt férfi ko-
moly kapcsolatra keres 40-58 év
közötti ápolt, karcsú, nemdohány-
zó, házias, kedves hölgyet. Levele-
ket a Szerkesztõségbe kérem, jel-
ige: “Igazi társ”. (7412K)

HIRDESSEN 
a Kanizsa Lokálpatrióta Hetilapban

Lakosság i  apró  15 szóig egy alkalommal: 600  Ft  
(Amennyiben hirdetését egyszerre több alkalomra adja fel, úgy a másodiktól 300 Ft.). 

Vállalkozási apró 15 szóig egy alkalommal: 1200 Ft 
(Amennyiben hirdetését egyszerre több alkalomra adja fel, úgy a másodiktól 600 Ft.)

A Nagykanizsa és
Környéke Foglalkozta-
tási, Szociális és Köz-
mûvelõdési Nonprofit
Kft-nek az Új Magyar-

ország Fejlesztési Terv Társadalmi Megújulás Operatív Program támoga-
tási rendszeréhez benyújtott "Nagykanizsai Kistérség Foglalkoztatási Pak-
tum" címû, TÁMOP-1.4.4-08/1-2009-0001 jelû pályázatát a Nemzeti Fej-
lesztési Ügynökség Humán Erõforrás Programok Irányító Hatósága 2009.
szeptember 11. napján 22.053.252,- Ft összegû támogatásra (90%) érde-
mesnek ítélte. Önerõ (10%): 2.450.361,- Ft. A projekt 2010. március 1.
napjától 2011. augusztus 31. napjáig tart, 18 hónap idõtartamban. A pro-
jekt az Európai Unió támogatásával és az Európai Szociális Alap társfi-
nanszírozásával valósul meg. 

A BFH Európa Projektfejlesztõ és Tanácsadó Kft. (mint szakmai part-
nerünk) nevében örömmel tájékoztatjuk Partnereinket, leendõ Partnerein-
ket és minden kedves érdeklõdõt, hogy végleges formában megjelent a
REKORD-kisfilm, mely fontos információkat tartalmaz a partnerségrõl.
A kisfilm a http://www.youtube.com/watch?v=-h7AtziODsw címen érhe-
tõ el és a Nyugati Régió Kommunikációs Egyesület és az Alon Média Kft.
közremûködésével készült. Külföldi elõadásokhoz pedig elérhetõ az angol
nyelvû változat is a http://www.youtube.com/watch?v=2xAAOFN9EhQ
címen. 

A 14. fordulóból elhalasztott ta-
lálkozóit pótolta bajnoki zárásként
az UFC Nagykanizsa két, másod-
osztályban szereplõ együttese. A ki-
sebbek végül a bajnokság második
helyét szerezték meg, míg az U15-
ösök negyedik helyen fejezték be a
Dél-nyugati csoport küzdelmeit.

Paks Atomerõmû SE U12 (10.)
– UFC Nagykanizsa (2.) 0-8 (0-5)

U13 II. osztály Dél-nyugati cso-
port labdarúgó-mérkõzés, halasz-
tott találkozó a 14. fordulóból.
Paks. Vezette: ifj. Rácz Z. G.: Ta-
kács D. (7., 36.), Iványi G. (17.),
Losonczi M. (33.), Szõke D. (38.,
58., 67.), Kretz B. (65.). UFC
Nagykanizsa: 99 Székely (1 Vass
V., 36.) - 16 Kovács D. (3 Szabó
D., 36.), 4 Pál Milán, 5 Kretz (18
Sipos P., 67.), 17 Szabó Á. (13
Traub, 36.), 21 Losonczi (9 Szõke
D., 36.), 6 Harangozó, 15 Kovács
A., 2 Pápai M. (7 Horváth D., 40.),

10 Iványi G., 11 Takács D. (14 Dö-
mötör, 44.). Edzõ: Németh Ferenc. 

A záró fordulóban esélyt sem
adtak a kanizsaiak a vendéglátó
csapatnak. Az elsõ perctõl kezdve
a dél-zalaiak akarata érvényesült,
így a megérdemelt siker sem ma-
radhatott el. 

Németh Ferenc: „Gratulálok a
keret összes játékosának az egész év-
ben mutatott hozzáállásáért, munká-
jáért és játékáért. A 26 mérkõzésbõl
csak öt meccsen nem sikerült kihar-
colni a gyõzelmet, de bátran mond-
hatom, hogy az osztályban a mi csa-
patunk játszotta a leglátványosabb,
támadó felfogású futballt. Öröm volt
látni, hogy az edzéseken gyakorolt 4-
3-3-as játékrendszert elsajátították a
fiúk és a legtöbbször eredményesen
is alkalmazták.” 

Paksi Atomerõmû SE U14
(11.) – UFC Nagykanizsa (4.) 0 -
17 (0-7)

U15 II. osztály Dél-nyugati cso-
port labdarúgó-mérkõzés, halasz-
tott találkozó a 14. fordulóból.
Paks. Vezette: Horváth T. G.:
Senkó (10., 36., 38., 47., 51., 54.,
56., 76., 78.), Kaczeus (11., 16.),
Bogár (20.), Zsirai A. (40.), Bedi
(64., 74., 80.), Pál Martin (72.).
UFC Nagykanizsa: 1 Szõke R. (18
László Á., 41.) - 3 Csordás Sz., 15
Lõrinc (2 Végh B., 41.), 5 Takács
Cs., 4 Husz (13 Bagó, 41.), 14 Bo-
gár, 8 Ágoston, 6 Zsirai A. (11 Pin-
tér B., 41.), 7 Bedi, 12 Kaczeus (9
Pál Martin, 41.), 10 Senkó. Edzõ:
Gyulai Csaba

Gyulai Csaba: „Sok góllal fejez-
tük be a bajnokságot, mert ezen a
mérkõzésen csak egy csapat volt a
pályán. Sok sikert kívánok a most
kiöregedõ, és távozó játékosok-
nak.”

P.L.

GGóóllzzuuhhaattaagg mmeelllléé UU1133-aass eezzüüssttéérreemm
Heat Group Kanizsa VSE

(2./11.) – Neptun VSC (3./12.)
OB I B vízilabda-mérkõzés, B-

csoport rájátszás a 10-17. helyért,
13. forduló. Nagykanizsa, 30 né-
zõ. Vezette: Füzesi, Birri.

Kanizsa VSE: Kiss Cs. - Bedõ
1, Csóka, Keresztes 4, Ulman 6,
Dene, Korbuly. Csere: Kaszper G.
1, Gulyás 2, Puskás, Szabó G.,
Fábry, Bagaméri. Játékos-edzõ:
Szabó Gábor.

Hazai medencében utolsó elõtti
mérkõzését játszotta a 2010/11-es
idényben a Kanizsa VSE együtte-
se, mely a tabellán mögötte álló
Neptun VSC-t verte. A bajnokság-
ban a kanizsaiak utolsó találkozó-
jára a Hódmezõvásárhely ellen
kerül sor hazai környezetben,
Szabó Gáborék azonban már attól
a meccstõl függyetlenül a 11. he-
lyen végeztek az OB I B mezõ-
nyében.

BBiizzttoossssáá vváálltt aa 
ttiizzeenneeggyyeeddiikk ppoozzíícciióó

Tájékoztatjuk az érintett Nagy-
kanizsa-Miklósfa városrész, vala-
mint Liszó község lakosságát,
hogy a 8800 Nagykanizsa Mik-
lósfa u. 10. szám alatti orvosi ren-
delõbõl a Háziorvosi rendelések
és Védõnõi tanácsadás felújítási
és átalakítási munkálat miatt  át-
meneti idõre 2011. július 20. nap-
jától átköltözik a 8800 Nagykani-
zsa Csengery u. 35. szám alá.

11. számú Gyermek 
Háziorvosi Szolgálat: 
Rendelési ideje: H-K-SZ-Cs- P:

8.00-9.30. Tanácsadás: H-K:
13.00-14.30. Telefon: rendelési
idõben: 93/311-445, rendelkezés-
re állási idõben: 30/278-3070

Védõnõi Szolgálat: változatlan
idõben változatlan telefonszá-
mon.

18. számú Vegyes 
Háziorvosi Szolgálat:
Változatlan rendelési idõben.

Telefonszám: rendelési idõben:
93/311-445 rendelkezésre állási
idõben: 93/319-209, 30/929-8655

Megértõ együttmûködésüket
elõre is köszönjük.

FFeellhhíívvááss
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2011. június 16.

Paksi FC II (1.) – Nagykani-
zsai TE 1866-Horváth Méh (7.)
4-2 (2-1)

NB III Dráva csoport labdarúgó-
mérkõzés, 30. forduló. Paks, 200 né-
zõ. Jv: Nagy I. István (Bawiec, Ál-
mos A.). G.: Haraszti (36.), Vári
(44.), Cziráki (51.), Nagy I. (88.);
Cs. Horváth G. (37.), Luiz Fernando
(75.). NTE 1866: Markek T. - Boros
Z., Cserfõ, Pozsgai, Szép D. (Kot-
nyek, 46.) - Ujvári (Billege, 82.),
Nagy T., Budai L., Rubens (Luiz
Fernando, 69.) - Cs. Horváth G.,
Szõke Á. Vezetõedzõ: Koller Zoltán.

Gólgazdag mérkõzésen a cso-
port bajnoka ellen nem játszott alá-
rendelt szerepet a kanizsai együt-
tes. A Duna-partiak centerpályája
mögötti mûfû végett a kanizsai gár-
da nem repesett az örömtõl, min-
denesetre Cs. Horváth Gábor a ha-
zaiak vezetõ találata után rögtön
egyenlíteni tudott. 3-2-es paksi ve-
zetésnél az NTE nagy helyzetben
hibázott, s gyakorlatilag az ellentá-
madásból a zöld-fehérek pedig
megszerezték negyedik találatukat. 

Koller Zoltán: „A bajnok otthoná-
ban egy nagyon jó, nyílt mérkõzést
játszottunk, melyet a hazaiak megér-
demelten nyertek meg, mert jobban
használták ki a helyzeteiket. Gratu-
lálok együttesemnek, mivel úgy sze-
rezték meg a hetedik helyet, hogy a
tavaszi szezont mindössze a tizen-
harmadik helyrõl kezdhettük.”

„Mintha a Vasút-fiókcsapata
lenne a hazai bajnoki legénység” –

állapította meg Kisharmadás Gá-
bor mosolyogva, az NTE 1866 NB
III-as labdarúgó együttesének kö-
zéppályása a szepetneki bajnok-
avatón, melynek keretében a
Szepetnek SE a Nagykanizsa-
Bagola VSE csapatát fogadta a
megyei bajnokság Déli csoportjá-
nak 29. fordulójában. (A kék-piro-
sak futballistája izomhúzódás mi-
att nem utazott el övéivel a har-
madosztály záró körének paksi
mérkõzésére...)

Szepetnek SE (1.) – Nagy-
kanizsa-Bagola VSE (5.) 1-2 (0-
2)

Megyei II. osztály Déli csoport
labdarúgó mérkõzés, 29. forduló.
Szepetnek, 200 nézõ. Vezette: Ke-
pe (Deutsch, Aczél). G.: Kalinics
(67.); Horváth A. (6.), Kovács B.
(20.)

A tiszta zöldben pályára lépõ
vendégek gyorsan szereztek veze-
tést Horváth András révén, majd
egy kapushiba után Kovács Balázs
növelte a bagolai elõnyt a magát
túlzottan nem megerõltetõ hazaiak
ellen. A második játékrészben azért
nagyobb lendületet vett a Szepet-
nek SE, s Kalinics Gábor szépíteni
is tudott, de érezhetõ volt a hangu-
laton, ezúttal mintha pontosan a
mérkõzés lett volna másodlagos a
házigazda játékosai számára...

A lefújás után aztán következhe-
tett (bár még egy forduló hátra
van) az ünnepélyes bajnokavató, s
a megyei labdarúgó igazgatóság
részérõl Kondákor József adta át
az aranyérmeket, illetve a bajnok-
ság gyõztesének járó díszes kupát.
A Szepetnek egész éves teljesítmé-
nyével rászolgált az elsõségre, s
amikor a csapatkapitány Kalinics

Gábor után az egész csapat rázen-
dített a „Bajnokcsapat, bajnokcsa-
pat”-rigmusra, joggal dörrent a
vastaps is a pálya körül, s gyanít-
juk azt is, az este folyamán szom-
jas ember aligha akadt a hangula-
tos sportlétesítmény környékén...

EEzzüüssttkköözzeellbbeenn

Kiskanizsai Sáskák SE (2.) –
Felsõrajk SE (8.) 8-2 (4-0)

Megyei II. osztály Déli csoport
labdarúgó-mérkõzés, 29. forduló.
Nagykanizsa-Kiskanizsa, 150 né-
zõ. Vezette: Petõ (Kiss N., Rózsás
R.). G.: Kálcsics F. (24., 26., 81.),
Rajnai (36.), Farkas M. (39.), Tóth
M. (55.), Anger (74.), Visnovics I.
(86.); Tóth Z. (65.), Bagó K. (69.).
Kiállítva: Horváth A. (70.).
Kiskanizsa: Borsos G. - Csordás
M., Gyulai Cs., Szántó, Kálovics
Á., Visnovics I., Rajnai (Németh
R., 46.), Anger, Farkas M. (Ganz-
er, 60.), Tóth M., Kálcsics F. Edzõ:
Ifjovics Ferenc.

A kiskanizsaiak már az elsõ já-
tékrészben döntésre vitték a dol-
got, de a második félidõben azért
voltak izgalmak, hiszen 5-1-nél a
vendégek Horváth Attila kiállítá-
sánál, Kovács László felettébb in-
tenzív reklamálása közben úgy
gondolták, levonulnak, majd még-
is visszatértek a pályára... Így már
majdnem teljes felállásban láthat-
ták az ellenük értékesített büntetõt.

A kiskanizsaiak számára azért is
volt fontos a gyõzelem, hiszen a
forduló elõtt velük azonos pont-
számmal álló Rédics a Letenye el-
len kapott ki hazai pályán 4-1-re.

Polgár László

EEggyy mmoozzggaallmmaass sszzeennoonn vvééggéénn

BBaaggoollaaii ggyyõõzzeelleemm
aa bbaajjnnookk eelllleenn

Az ifjúsági úszó országos bajnok-
ságot rendezték a múlt hétvégén
Egerben, ahol a Délzalai Vízmû SE
úszói is képviseltették magukat.
Igaz, volt köztük olyan versenyzõ,
Szabadics Adrienn személyében,
akit sérülés is hátráltatott, de min-
denki igyekezett legjobbját nyújtani
a nyári versenyévad kezdéseként.

A kanizsaiak közül Abay Ne-
mes Anna (1996) volt a legered-
ményesebb a hevesi megyeszék-
helyen, hiszen két második és
egy harmadik helyezést gyûjtött
be a nagyszabású úszó sereg-

szemlén. A 200 m háton és 200 m
gyorson elért 2:18,28, illetve
2:05,57-es idõeredménye az
ezüstérmek mellett megyei csú-
csokat is jelentettek a számára,
még a bronzot 100 m gyorson
szerezte 58,90-es eredménnyel.
A sportoló szereplésével kvalifi-
kálta magát (a válogatott tagja-
ként) az ifjúsági Európa-bajnok-
ságra, melyet július 6-10. között
bonyolítanak Szerbia fõvárosá-
ban, Belgrádban.

Nagykanizsai részrõl még egy
megyei csúcs született, melyet Ti-

hanyi László úszott meg 50 m pil-
langón 27,13-mal.

A valamilyen fokig szintén „vi-
zes” sportág, a triatlon dél-zalai
ûzõi az egri eseményekkel párhu-
zamosan Martfûre utaztak, ahol a
triatlonisták (korosztályos) magyar
bajnokságát rendezték. Az úgyne-
vezett B kategóriában elsõ helye-
zést ért el Trajer Márk és Molnár
Flóra, míg – szintén B kategóriá-
ban – Németh Renáta mezõnyében
a harmadik helyen ért célba.

P.L.

AAbbaayy NNeemmeess AAnnnnaa:: bbeellggrrááddii mmeegghhíívvóó

Egyéniben kanizsai sportlövõ 
gyõzelem
A szlovéniai Dobronak egyesü-

lete rendezte az MK Liga szlo-
vén–magyar kispuskás versenyso-
rozat 3. fordulóját. Annak ellenére,
hogy az egyéni versenyszámban az
elsõ és második helyet is kanizsai
versenyzõ szerezte meg, a csapat-
versenyt mégis a zalaegerszegi csa-
pat nyerte – igaz, „kölcsönadott”
kanizsai sportlövõ segítségével és
csak 3 körös különbséggel. A 14
versengõ csapat között most három
zalai indult, köztük a Gellénházi
SZK-val is számolhattak a szerve-
zõk. Csapatban elsõ a PLE Zala-
egerszeg (796 kör), második a
PSLE Nagykanizsa (793), har-
madik az SD Rudar Presika (758)
lett. Jobb kanizsai egyéni ered-
mények: 1. Horváth Károly (PSLE
Nagykanizsa) 270 kör, 2. Ober-
maier Nándor (PSLE Nagykani-
zsa) 268. A harmadik forduló után
az összetett versenyt a Nagykani-
zsa PSLE csapata vezeti 2382 kör-
rel a PLE Zalaegerszeg elõtt
(2327), harmadik helyen a Dobron-
ak csapata áll (2274). Egyéniben
Obermaier Nándor áll az élen
(811), Havasi Ferenc (804) és
Nagy György (798) elõtt.

Városi biliárd bajnoki címtõl
az országos bronzig
Befejezõdtek a biliárd városi pont-

szerzõ verseny küzdelmei, melynek
keretében 12 forduló alatt döntöttek
az indulók az egyes helyezésekrõl.

– Nagy örömünkre szolgált,
hogy elindíthattuk ezt a megméret-
tetést, melyre az elõzetesen vártnál
több biliárdos jelentkezett – mond-
ta Beznica Balázs a szervezõk ré-
szérõl. – Külön meglepetése volt a
pontvadászatnak, hogy nem csak
klubtagok vettek részt rajta, hanem
Zalaegerszegrõl is indultak.

A verseny 12 héten át tartott és a
résztvevõk valamennyi játék-
nemben összemérhették tudásukat.
A három hónap elteltével az alábbi
összesített végeredmény született:
1. Somogyi Jenõ 2330 pont, 5 gyõ-
zelem, 2. Beznica Balázs 2200
pont, 3 gyõzelem, 3. Szukics Mar-
tin 1910 pont, 3 gyõzelem. 

A közelmúltban korosztályos
országos egyéni biliárd bajnoksá-
gokat is rendeztek a fõvárosban,
ahol a nagykanizsaiak is az asz-
talokhoz léptek. A verseny ebben
az évben is kétnapos volt, az elsõ
napon a 8-as játéké volt a fõszerep.
Ebben a mezõnyben a diák korcso-
porton belül 3. lett Mészáros Kor-
nél és Szukics Martin. Utóbbi a
kilencesben is bronzérmes lett.

HHaatt hheellyyeett jjaavvííttoottttaakk
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Június 17. 19.30 óra
NYÁRESTI SZERENÁD
Mediterrán hangulat a HSMK elõtti
kultúrteraszon. Városrehabilitációs 
Program - "Miénk a Tér!" programsorozat
BOGDÁN NORBERT - gitár
Június 20. 10 óra
BÚGÓCSIGA - mondókás foglalkozás
félévestõl 5 éves korig
10.45 óra KEREKÍTÕ - mondókás fog-
lalkozás 0-3 éveseknek. Vezeti: Törekyné
Nagy Zsuzsanna zenepedagógus
Belépõdíj: 500 Ft/család
Június 23. 10 óra
A "KOMPOK A TÚLSÓ PARTRA -
Zalai közmûvelõdési intézmények újszerû
együttmûködése a hátrányos helyzetûek
oktatási esélyeinek növelése és munkaerõ-
piaci reintegrációjának érdekében gyer-
mekkortól a felnõttkorig" címû, TÁMOP
3.2.3/08/2-2009-0081. számú pályázati
program projektzáró rendezvénye.
A belépés díjtalan!

Június 21. 10 óra
A "ZALAI IRKA" címû, TÁMOP
3.3.3/08/1-2009-0021. számú felnõtt-
képzési pályázati program projektzáró
rendezvénye. A belépés díjtalan!
Június 25. 10-18 óra
BABA - MAMA KÁVÉZÓ 
ÉS BÖRZE
Jó állapotú babaruhák cseréje és vására,
õrzött babakocsi tárolást biztosítunk
Belépõ felnõtteknek: 100 Ft, gyerme-
keknek ingyenes. Asztalfoglalás (hely-
pénz) az árusításhoz 500 Ft.

TAVASZI SZIMFÓNIA - Z. Soós István
kiállítása. Megtekinthetõ: szeptember 10-ig 
"AZ EMLÉKEZET HAJLÉKAI" -
Sass Brunner Erzsébet és Brunner Erzsé-
bet archív fotográfiáiból válogatott fotó-
kiállítás. Megtekinthetõ: augusztus 31-ig
"EZERARCÚ JAPÁN" - Kiállítás Sass
Brunner Erzsébet és Brunner Erzsébet 1935-
1937 között Japánban festett alkotásaiból ki-
állítás. Megtekinthetõ: augusztus 31-ig
Június 22. 20.30 óra
Kanizsai Nyári Színház
Carlo Goldoni: KÉT ÚR SZOLGÁJA -
komédia. A Pannon Várszínház (Veszp-
rém) elõadása. Rendezõ: Vándorfi Lász-
ló. Belépõdíj: 3 000 Ft
Június 24. 20 óra
SZENT IVÁN ÉJI VIGASSÁGOK
Varázslatos dalok, szerelmes melódiák,
misztikus helyszín… És TÛZ TÛZ TE
gyönyörû! Fellépnek: Nagykanizsai Fú-
vószenekar; Gerendás Péter elõadómû-
vész; Tiborcz Trió. Éjfélkor tûzugrás!
Étel, ital, büfé! A belépés díjtalan, min-
den érdeklõdõt szeretettel várunk!

NYÁRESTI SZERENÁD
Mediterrán hangulat a Magyar Plakát
Ház udvarán. Városrehabilitációs Prog-
ram - "Miénk a Tér!" programsorozat
Június 21. 19.30 óra
BELLÁK TIBOR - harmonika,
PÁVLICZ NORBERT - dob
Június 23. 19.30 óra
TÁTRAI LAJOS - gitár
Nagykanizsa Megyei Jogú Város funk-
cióbõvítõ fejlesztése - Belvárosi Akció-
területi Terv NYDOP-3.1.1/B-2009-
0004

Alkotásokban és programok-
ban gazdag két hetet zárt a múlt
hét szombatján, a 19. Ludvig
Nemzetközi Mûvésztelep. A szer-
vezõk nevében Ludvigné Tihanyi
Klára foglalta össze az idei szim-
pózium történéseit. A zömében
már ismert résztvevõk mellett,
számos új alkotó is érkezett a
Kisrécséhez tartozó Kendlima-
jorba. 

A magas színvonalat megteste-
sítõ alkotómunka méltó folytatása
az eddigi mûvésztelepeknek, ami
idén több újdonsággal is szolgált.
Az egyik, hogy a támogatójegyet
vásárlók között három értékes
festményt is kisorsoltak. Másik új-
donság az alkotók vetített képes
bemutatkozása volt. A mûvészek
ezúttal is nagyon aktívak voltak,
hiszen többen éjszakába nyúlóan
is dolgoztak. 

Programokban sem volt hiány a
mûvésztelepen. A kísérõrendez-
vények sorában, a világhírnévre
szert tett Cakó Ferenc homoka-
nimációs programja, a Kotnyek
István és Kalász József alkotópá-
ros filmjei és a Bugaszegi tégla-
galériában tett látogatás vált iga-
zán emlékezetessé a mûvészek
számára. Az idõjárásra sem lehe-
tett panasz, így aztán jó hangulat-
ban teltek a táborlakók napjai-
hangzott el. Ezt a vidám hangula-
tot adta vissza a Hajdú Sándor ve-
zetésével érkezett Happy Singers
énekegyüttes mûsora, amely a
rendezvény hangulatát alapozta
meg. Ezt követõen Kõfalvi Csilla
muzeológus a Magyar Plakát Ház
vezetõje méltatta a Ludvig Nem-
zetközi Mûvésztelep szerepét, a
mûvészet társadalomra és közös-

ségformálásra gyakorolt hatását.
Az alkotók részérõl a Németor-
szágban élõ Mohamed Bahaiden
mondott köszöntõt. 

A zárókiállítást három konti-
nens tíz országából származó
mûvészek alkotásai tették igazán
különlegessé. Ez tükrözõdik a
verniszázsra gondosan összeállí-
tott anyagban, amely csak ke-
resztmetszetét adja, annak a gaz-
dag termésnek, ami a két hét alatt

született. A festmények, kerámi-
ák és szobrok mind-mind arról
árulkodnak, hogy közösségi te-
rekben is meg lehet õrizni a mû-
vészek sajátos, egyéni arculatát,
sõt inspirációt is meríthetnek, a
munka, a  beszélgetések és a
programok során. Kétségtelen,
hogy számos érték teremtõdött a
mûvésztelep alatt, amelybõl ki-ki
ízlése szerint szemezgethetett.
Érték teremtõdött a mûvészek
számára is, hiszen új barátságok,
új szakmai kapcsolatok szület-
tek. Ebbõl a szempontból szim-
bolikusnak is tekinthetõ Ludvig

Dániel szobra, az a kis koffer,
amelyben jelképesen mindenki
hazavihette benyomásait, élmé-
nyeit. Az érték igazi fokmérõje
pedig a hiány lehet. Az a hiány,
amit azután éreznek a szervezõk
és a résztevõk, amikor véget ér a
kéthetes együttlét. A közösségi
élet egy fejezete lezárult, hogy
jövõre, fõnixmadárként újjászü-
letve ismét teret adjon az alkotó-
mûvészetnek. 

H.Gy.
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