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megemlékezést tart 
Hortobágyon 

2013. június 22-én 
szombaton, 

elhurcolásunk 63., 
a táborok feloszlatásának 

60-dik évfordulóján. 
A megemlékezésre meghívták

Kövér Lászlót, 
az Országgyûlés Elnökét is.

Autóbusz indul 02.00 órakor
Nagykanizsáról, a KÖGÁZ
parkolóból. 

Várják a sorstársak és az érdek-
lõdõk jelentkezését.
Szervezõ: Könnyüd Ilona 
(telefon: 06-93-738-776)

A kiskanizsai templom mellet-
ti Millenniumi emlékparkban
tartotta megemlékezõ ünnepsé-
gét Nagykanizsa Megyei Jogú
Város Önkormányzata. 

Május utolsó vasárnapján, va-
gyis a Hõsök Napja alkalmából a
kiskanizsai Millenniumi Emlék-
parkban tartottak megemlékezõ
ünnepséget a történelem sodrában,
viharaiban elesett magyar katonák,
vitézek elõtt tisztelegvén.

A fúvósok térzenei nyitánya után
ünnepélyes zászlófelvonás követke-
zett, majd Cseresnyés Péter polgár-
mester köszöntötte a megjelenteket
és a hõsök napi ünnepséget. Amint
azt kifejtette, az elesett katonák pa-
rancsot teljesítettek, s azért a legdrá-
gábbal, vagyis nagyon sok esetben
életükkel fizettek.

Dr. Páhy János kiskanizsai
plébános az elesett hõsökért mon-
dott imájában emlékeztetett rá,
minden háború gyökerénél ott az
emberi bûn, s nem csupán, akik
életüket feláldozzák az áldozatok,
de azok is, akik a bajtárs földre
zuhanását, vagy épp' sebesültek
szenvedését látják. S az emberiség
csak nem tanul, a háborúk folya-
matosak mai világunkban is.

A hõsök elõtti fõhajtás szónoka
Cseresnyés Péter polgármester
volt. Alább tõle idézünk.

„Ne feledd a tért, ahol elestek
õk,/a földet se feledd,bárhol hull-
tak el õk, fajtánk hû férfiai,/ az a
föld szent ügy hõs-helye lett./Mert
hol tiszta ügyért s így lám, temiat-
tad –/érted is hulltak el õk:/terül az
bárhol, a föld,/rejtelmesen egy
terület!/Úgy az övék, hogy már a
tied.”

Tisztelt Hölgyeim és Uraim!
Illyés Gyula Ne feledd a tért

címû verse hõseink emlékezetét és
üzenetét hordozza. Arra figyel-
meztet, hogy az õ szenvedésük a
mi szenvedésünk is, ha nem is a
szó fizikai értelemben, de lelkileg
mindenképpen. Így érezték azok
az eleink is, akik már 1917-ben
kimondták a törvény erejénél
fogva, hogy „nemzetünk hõsi
halottainak kegyelemteljes tisz-
teletét megfelelõ módon kife-
jezésre kell juttatni, és az utókor
számára meg kell örökíteni".
1924-ben már nemzeti ünnep lett a
magyar hõsök napja. Azonban
sajnos, a történelem ismételte
önmagát, és jött egy olyan kor,
amelyik a múltat, a történelmet át
akarta írni, vagy tagadta azt, így

ezt az ünnepet, az értünk áldozatot
hozó eleinkrõl való emlékezést is
elfelejtették, nem ünnepelték.
Késõbb, évtizedek múltán, 2001-
ben a hõsök emlékének ünnepét
kiterjesztették az 1938 után eleset-
tekre is. Így május utolsó vasár-
napján, amióta ismét szabadabb
Magyarországon élünk, hõseinkre
emlékezünk. Fejet hajtunk a hõsi
halottak, a katonai és polgári
áldozatok emléke elõtt. 2001-ben
törvény erõsítette meg a hagyo-
mányt, de akik tiszta szívvel állnak
az emlékmû elõtt, nem a törvény
betûje miatt, hanem a hazafiság
belsõ parancsára jönnek em-
lékezni, tisztelegni – az áldozatok,
s a háborúk véres poklát megjárt
túlélõk elõtt.

Ahogy Illyés Gyula fogalmaz:
„Ne feledd hát a teret, hol bár a lebírt

had/bár legutolsó hátvéde ledõlt!/ Míg
nem feleded:/nem nyugszanak õk./
Nem holt, nem letiport sereget/ emészt
el ott – vagy akárhol – a sírhant./Új
hont érlel a föld.”

Tisztelt Emlékezõk!
Apákra és nagyapákra, fiúkra és

unokákra emlékezünk vérzivataros
századainkból, hiszen a magyarság
története – a hõsök története.

(folytatás a 2. oldalon)
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(folytatás a címlapról)
Nagyjainké és azoké, akiknek a

nevét nem õrizte meg história, de
akiknek önfeláldozása nélkül ma
nem létezne Magyarország, és
talán nemzetünk sem lenne. Áldó
imádságunk szállhat Árpád hon-
foglaló vitézeire, Szent László
katonáira, Muhi és Mohács bát-
raira, a 48-asokra, a két világ-
háború katonáira és az ’56-os srá-
cokra is és számtalan ismert, vagy
ismeretlen, áldozatot magyar hazá-
ja érdekében áldozatot hozó
elõdünkre. Azért, mert õket nem
lehet elárulni. Ezt nem engedheti a
becsületünk. Hõseink emlékét nem
lehet eladni egy tál lencséért, nem
lehet elvtelenül meghajolni a
függetlenségüket, szabadságunkat
csorbítani akaró külsõ erõk elõtt.
Az óceánnyi magyar vér nem foly-
hatott hiába az évszázadok alatt.  A
nemzet júdásaival szembe kell
szállnunk – Árpád honfoglaló vité-
zei, Szent László katonái, Muhi és
Mohács bátrai, a 48-asok, a két
világháború katonái és az ’56-os
srácok nevében is.

Keresztúry Dezsõvel szólva:
„Hol nyugszunk, nem tudja barát,
feleség, gyerek,/Elszórt/Testünk
nyomtalanul nyelte magába a
föld,/Szívetek õrízzen: milliók
eleven milliókat./Áldozatunk nem
a gaz jogcíme. Jóra parancs.”

Ez a gondolat máig megfogandó
üzenetet hordoz. Az idézet utolsó
két mondata olyat, amit napjaink
történései kapcsán is ismételnünk
kellene naponta többször, hogy el
ne feledjük, mivel tartozunk nekik,
az hõs õsöknek, és mivel tar-
tozunk, milyen felelõsséggel kell
élnünk az utánunk jövõ generációk
érdekében. Mert ebben a mondat-
ban benne van annak felelõssége a
múlt hõsei áldozatára hivatkozva,
hogy a nemzetet szem elõtt nem
tartók ne kapjanak felhatalmazást
egy nemzet irányítására!

Tisztelt Hölgyeim és Uraim!
A Magyar Királyi Honvédség

egyik fontos ceremóniája volt a
tiszti eskü. Az ifjú hadnagyok,
kardjukat egyszerre kirántva kiál-
tották: „A hazáért, mindhalálig!”

Más korokban, mások is így
gondolták, s ha nem is látványos
fogadalommal, de lelkük legben-
sõbb bugyrából felszakadó õszinte
sóhajjal küzdöttek a hazáért.
Sokan mindhalálig. Ahogyan azok
többsége is, akiket 1942-ben
innen, Nagykanizsáról küldtek a
keleti frontra. Tízezer kanizsai,
zalai honvéd indult útnak Orosz-
országba, de haza csak három-

ezren tértek. A tragikus sorsú 2.
magyar hadseregbõl a kanizsai 9.
könnyû hadosztály katonáit vetet-
ték be elsõként a doni fronton, és
1943 januárjában õk – vagyis a
túlélõk – jöttek el utoljára a harc-
térrõl. Kiváló katonákat, remek
embereket vesztettünk akkor is.
Apákat, gyermekeket sirattak az
itthon maradottak. Hõseink,
esküjükhöz híven, fegyverrel a
kézben, parancsot teljesítve estek
el a hazáért. Hajtsunk fejet most
elõttük is, a keleti front borzalmait
átélt, orosz fogságban elhunyt
költõnk, Gyóni Géza Hazatérés
címû versének egy rövid rész-
letével: „Te már elérted, halott
katona,/ Amit mi jaj-jaj mindhiába
várunk:/ Téged takar a béke bár-
sonya,/Már mind valóság, mi
nekünk csak álmunk.”

Tisztelt Hölgyeim és Uraim!
Hõsi halottaink és hazatért

hõseink tisztelete megköveteli,
hogy mi is becsülettel helytálljunk.
Helytálljunk a hazáért. Nem
fegyverrel a kézben, nem a
lövészárkokban, gránátok rob-
banása között kell megfelelnünk az
erkölcsi parancsnak – a haza ma
ekkora áldozatot nem követel.

De állhatatosan meg kell
védenünk hõseink országát min-
den külsõ és belsõ ellenségtõl,
politikai és gazdasági támadástól.
Nem állhatunk felemelt kézzel
senki elõtt, még európaiságra
hivatkozó szélhámoskodók elõtt
sem, ahogyan hõseink sem álltak
soha felemelt kézzel, amikor
bátorságot, kitartást, elvhûséget
kellett mutatni. Ha olykor bukás,
kudarc is volt osztályrészük,
küzdelem, vagy harc nélkül soha
nem adták fel. És küzdelmük, vagy
harcuk soha nem volt sikertelen,
áldozatuk, pusztulásuk megõrizte
ezt a hazát és megõrizte a
nemzetet. Miattuk, miattunk és az
utánunk jövõk miatt is ez a
mostani korunk lelkesítõ küldetése
számunkra: megõrizni a hazát és
megõrizni a nemzetet.

Az ünnepi szavak után kö-
vetkezhetett a koszorúzási ce-
remónia, azon a helyen, ahol
egykor Kiskanizsa temetõje is
volt.

K.H. - P.L.

Az 1924. évi törvény alapján
1945 elõtt tartottak Hõsök Nap-
ját a Kárpát-medencei magyar
településeken. Az országgyûlési
szabályozás 2001-tõl kiterjed a
II. világháborúban elesett kora-
beli Magyar Királyi Honvédség
katonahõseire is a májusvégi
nemzeti, tisztelgõ megemlékezé-
seken. Miklósfa városrészben az
idén május 25-én, szombat dél-
után esõben gyülekeztünk a Hõ-
sök terén mi hozzátartozók,
megemlékezõk egy-egy szál vi-
rággal az emlékmû elõtti parkos
területen.

A Hõsi szobor a kiterjesztett
szárnyú Turul madárral a tetején
feltehetõen Mankovits István
(1896-1968) alkotása az 1930-as
évekbõl. Emeltetett az I. háborúban
elesett, eltûnt somogyszentmiklósi-
ak (Miklósfa neve 1895-1950-ig)
emlékére. A két márványtáblán a
hatvannyolc név nem a teljes név-
sor. A községben az emléknapot
együtt tartották a helyi Levente
Egyesülettel, amelynek elnöke
1945-ig Szily Károly (1897-1968),
az akkori Római Katolikus Elemi
Népiskola tanítója volt.

A miklósfai Köteles Mihály
(1927-2011) egykori levente, aki
az emlékmûhöz tartozó ország-
zászlónak is a gondját viselte és
Dömötörffy Sándor a Miklósfai

Közmûvelõdési és Városszépítõ
Egyesület elnöke kezdeménye-
zésére 1989-ben felkerült a II. há-
borús frontokon, a hadifogságban
vagy az elhurcolásukat követõen
életüket vesztettek márványtáblája
is a huszonhat névvel. A névsor itt
sem teljes. A doni elvonulás 60.
évfordulóját jelzõ táblát, 2002-ben
helyezték el. A családjaink nemze-
dékeinek visszavárt szerettei kö-
zül, akik többé nem térhettek haza,
a legtöbbjüknek a földi maradvá-
nyait a két háború volt hadszínte-
rein vagy nyugaton a hadifogolytá-
borok, keleten a volt szovjet kény-
szermunkatáborok környékén jelö-
letlen tömegsírok fedik. Ismert né-
hány hadisír hazai és külhoni kato-
nai temetõkben, ahol miklósfai
családok hozzátartozói nyugsza-
nak. A Kárpát-medencei hadisíro-
kat és az 1920 majd 1947 elõtti ke-
leti határaink védelmi vonalai
mentén álló emlékhelyeket gon-
dozza és õrzi a ma is ott élõ ma-
gyarság.

A koszorúzással egybekötött ün-
nepségen a köszöntõt Sajni József
önkormányzati képviselõtõl, a be-
szédet Dénes Sándor Nagykanizsa
MJV alpolgármesterétõl hallhattuk.
Áldást és imát mondott az életüket
a hazáért áldozó hõseinkért Fülöp
Csaba plébános. Közremûködött:
Horváth István Radnóti-díjas vers-
mondó Sajó Sándor: Magyarnak
lenni címû versével valamint a
Miklósfai Általános Iskolának a vá-
rosi zeneiskolába járó tanulói.

Tóthné Kantó Katalin
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KANIZSA LOKÁLPATRIÓTA HETILAP

AA HHõõssöökk 
eemmlléékknnaappjjáánn
MMiikkllóóssffáánn

Meghívó
Szeretettel meghívjuk Önt, kedves családját és ismerõseit, a triano-

ni diktátum 93. évfordulója alkalmából szervezett megemlékezõ ün-
nepségünkre, 2013. június 2-án, vasárnap 14 órára a Nagy-Ma-
gyarország Emlékmûhöz (8800 Nagykanizsa, Eötvös tér).

Programok: 
10.30 óra Trianon emlékmise (Jézus Szíve templom). 
14.00 óra Megemlékezés a trianoni diktátumról.

Azok a társadalmi szervezetek, pártok, intézmények és személyek,
akik koszorút kívánnak elhelyezni, jelezzék szándékukat a Jézus Szíve
Plébánián a 0693-313-301-es telefonszámon június 1-jén 16 óráig.

Nagy-Magyarország Emlékmû Szoborbizottsága
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2013. május 30.

A fenti címmel nyílt idõszaki
kiállítás a Thúry György Múze-
umban, mellyel a doni hõsök
elõtt szeretnének tisztelegni. A
tárlat a katonák által készített
korabeli fotók, levelek, naplótö-
redékek – melyek többnyire a
hozzátartozók fiókjaiból kerül-
tek elõ – segítségével idézi fel a
múltat.

– Hét évtizede már annak, ami-
kor a második világháborúban a
nagykanizsai, a zalai katonák hõsi-
ességbõl, hazaszeretetbõl jelesre
vizsgáztak. Hazájuktól távol har-
coltak és kitartottak a végsõkig.
1942-ben tízezer zalai honvéd in-
dult útnak a keleti frontra, Orosz-
országba, de haza csak körülbelül
háromezren tértek – idézte fel kö-
szöntõjében a kezdeteket Dénes
Sándor alpolgármester Száraz
Csilla múzeumigazgatót követõen.
Majd hozzátette, a tragikus sorsú
második magyar hadseregbõl a ka-
nizsai kilencedik könnyû hadosz-
tály zalai katonáit vetették be elsõ-
ként a doni fronton és 1943 január-
jában õk jöhettek el utoljára a
harctérrõl. Kiváló katonákat, re-
mek embereket vesztettünk el. 

Ahogy az alpolgármester el-
mondta, az éhezés, a hideggel való
küzdelem, a szenvedés jutott osz-
tályrészül azoknak, akik Nagyka-
nizsáról a Donhoz kerületek, és
esélytelen harcot folytattak a túl-
erõvel szemben. Parancsra koc-
káztatták életüket. 1942 szeptem-
berében a magyar hadsereg le-
gyengülve, alaposan megfogyat-
kozva védelemre rendezkedett be a

Don partján. Lantos Árpád vezér-
kari tiszt 1942 szeptemberében le-
jegyzett gondolatai hûen tükrözik
az akkori körülményeket, misze-
rint a katonák önbizalma megren-
dült. A Don partján már egy min-
den vonatkozásban fölényes ellen-
fél állt velük szemben a tél küszö-
bén. Azt érezték, otthon már leír-
ták õket, hiszen elmaradtak azok a
kiegészítések, melyeket induláskor
kilátásba helyeztek számukra. A
váltást várták, de az is elmaradt, és

az ellátásuk is egyre hiányosabbá
vált, mivel a németek már minden
erejüket Sztálingrádra összponto-
sították. A kiegészítések elmaradá-
sa és a közel mínusz 40 fokos hi-
deg miatt tömegessé váltak a meg-
betegedések és reménytelen volt
már felvenni a harcot. Így a ma-
gyar hadsereg 1943 januárjában az
összehangolt orosz offenzíva kö-
vetkeztében összeomlott és elve-
szett. 

A Kunics Zsuzsanna történész,
muzeológus rendezte tárlatot
Hermann Róbert, az MTA dokto-
ra, a Hadtörténeti Intézet és Mú-
zeum parancsnokának tudomá-
nyos helyettese nyitotta meg.
Történeti összefoglalójában
hangsúlyozta, a Don-kanyari ma-
gyar tragédia máig nem foglalta
el méltó helyét a magyar történe-
ti köztudatban. A tragédia részle-
tei 1943 után hosszú ideig isme-
retlenek voltak a magyar közvé-
lemény számára. A lapokban nem
nagyon jelentek meg tudósítások
sem a számokról, sem pedig az
eseményekrõl. A katonák ember-
telen körülmények közt voltak
kénytelenek helytállni mind a ki-

vonulásnál, mind a csatáknál és a
visszavonulásnál. A hazatérést
követõen sem becsülték meg
õket, hiszen három hétig karatén
alá helyezték õket. 

– A kiállítás a hadmûveletnek, a
visszavonulásnak az emberi oldalát
mutatja be. A korábbi háborúkból
elsõsorban grafikai ábrázolások
maradtak fenn. Azonban jelen tárlat
a valóságot tükrözi, azt, hogy mit
láttak a katonák, mit éltek át a har-
cok folyamán és a hazatérést köve-
tõen. Ezeket a képi bizonyítékokat
egészítik ki a személyes dokumen-
tumok, a frontról küldött levelek,
értesítõk és hivatalos iratok – zárta
megnyitóját Hermann Róbert. 

Molnár András, a levéltár igaz-
gatója kiemelte, a kiállítás létrejöt-
téhez a hozzátartozók nagymérték-
ben hozzájárultak. A személyes
emlékeiket, családi relikviáikat,
szüleik, nagyszüleik fényképeit,
iratait bocsátották rendelkezésre,
hogy megemlékezhessenek a ki-
lencedik könnyû hadosztály zalai
katonáiról.

– Régi adósságot próbálunk tör-
leszteni. Széles körû gyûjtés után
próbáljuk társadalmi összefogással
összeállítani azt a dokumentációt,
mely méltó emléket állíthat az
igazságtalanul sokat szenvedett
zalai katonáknak – mondta Molnár
András.

V.M.
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A Holocaust 69. évfordulóján
a Nagykanizsáról és környékérõl
elhurcolt áldozatokra emlékez-
tek a Zsinagógában. A megemlé-
kezést Dr. Székely István, a
Nagykanizsai Zsidó Hitközség
elnöke nyitotta meg.

Ez alkalommal Töredékek a
Nagykanizsai Zsidó Közösség Múlt-
jából címmel kiállítás nyílt a holoca-
ust áldozatainak emlékére. A doku-
mentumképeket Lévai Ibolya, a
Nagykanizsai Zsidó Hitközség alel-
nöke gyûjtötte össze. A fotóanyagot
– 15 év gyûjtésébõl – Szemenyey-
Nagy Tibor szobrászmûvész állította
össze. A kiállítást Shlomo Doron
(Lusztig Zoltán) nyitotta meg. Gyász
istentiszteletet Verõ Tamás fõrabbi és
Nógrádi Gergely kántor tartott. Vé-
gezetül a jelenlévõk elhelyezték a
megemlékezés köveit a Zsinagóga

fõbejáratánál felállított emlékoszlop-
nál, melynek felirata arra emlékeztet,
itt gyûjtötték össze 1944. április 26-
28-án Nagykanizsa és környékének
háromezer zsidó lakosát, hogy Né-

metországba hurcolják és kiirtsák. A
háromezerbõl több mint kétezerhét-
száz elveszett...

B.E.
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Május 30. 15 óra
„ANYA ÉS LEÁNYA”
Pandur Ferencné és Pandur Mária festõ-
mûvészek kiállítása. Megnyitja: Járási
Ildikó iparmûvész. Megtekinthetõ: júni-
us 25-ig.
Május 31. 18 óra
„SZERELEM ÉS DÉMONAI” -
Dr. Csernus Imre interaktív elõadása.
Belépõdíj: 2200 Ft.
Június 1. 19 óra
ROCK SZIMFÓNIA
Strém Kálmán Ifjúsági Vonószenekar,
Nagykanizsa Város Vegyeskara és a
Loud and Black rockbanda koncertje.
Belépõdíj: felnõtt 1000 Ft, diák/gyer-
mek 500 Ft.
Június 2. 19 óra
FERGETEGES ANYÁK NAPI
OPERETT GÁLA OSZVALD
MARIKÁVAL ÉS A
HUNGAROPERETT
SZTÁRJAIVAL
A mûsorban fellépnek az Operett Szín-
ház, a Madách Színház és a volt
InterOperett fiatal szólistái, valamint a
mûfaj koronázatlan királynõje: Oszvald
Marika. 2,5 óra önfeledt szórakozás ki-
tûnõ szólisták, professzionális zenekar
és tánckar, közel 200 gyönyörû jelmez,
egyedi látványvilág az ország leglátvá-
nyosabb operett showján!
Belépõdíj: 2900 Ft, 3500 Ft és 4500 Ft.
A jegyek megvásárolhatók a HSMK
jegypénztárában. Zalai Hírlap hûségkár-
tyával 10% kedvezmény a Zalai Hírlap
ügyfélszolgálatán.
Június 4. 14 óra
A ROZGONYI ÚTI ÁLTALÁ-
NOS ISKOLA TANULÓINAK
RAJZKIÁLLÍTÁSA
Megnyitja: Jeszenõi Csaba igazgató.
Megtekinthetõ: július 20-ig az intéz-
mény nyitvatartási idejében

ARANYKOR
Nagykanizsa a dualizmus korában. - Fo-
tókiállítás. Megtekinthetõ: július 31-ig
Június 6.
SZÉKÁCS ZOLTÁN 
FESTÕMÛVÉSZ KIÁLLÍTÁSA
Megtekinthetõ: július 31-ig
Június 6. 19 óra
NYÁRESTI SZERENÁD
Németh Norbert (harmonika)
A belépés díjtalan.

TÁJAK, KOROK
Z. SOÓS ISTVÁN KIÁLLÍTÁSA
Megtekinthetõ: június 30-ig
A KÉT ZARÁNDOK
Kiállítás Sass Brunner Erzsébet 
és Brunner Erzsébet Indiában festett
alkotásaiból. 
Megtekinthetõ: szeptember 30-ig

Június 13. 19.30 óra
LUKÁCS MIKLÓS TRIÓ -
CIMBIÓZIS
Lukács Miklós - cimbalom, 
Baló István - dob, 
Orbán György - nagybõgõ. 
Belépõdíj: 1 000 Ft

Május 21., a Magyar Honvé-
delem Napja alkalmából emlék-
táblát avattak az ipari parkban
található egykori Gábor Áron
laktanya falán. A bronz emlék-
táblát az önkéntes mozgalom ke-
retében Móricz István nyugállo-
mányú alezredes, dombormûké-
szítõ alkotó adományozta Nagy-
kanizsa városának az önkor-
mányzat, civil szerveztek és ma-
gánszemélyek támogatásának
köszönhetõen. 

A Nagykanizsai Fegyveres Erõk
és Testületek Nyugállományának
Klubja szervezésében a megjelen-
tek emlékeztek arra, hogy az 1848-
49-es forradalom és szabadságharc
során 1849-ben e napon foglalta
vissza háromhetes ostrom után Gör-
gey Artúr csapataival, Budát. De
emlékeztek az egykori laktanya
névadójára, Gábor Áronra, az ágyú-
öntõre, a tüzértisztre, akinek mell-
szobra az emléktábla közelében lát-
ható. Visszaemlékeztek azokra a ka-
tonákra és polgári alkalmazottakra
is, akik az épületek falai közt teljesí-
tettek egykor szolgálatot.

Avatóbeszédet Czupi Gyula, a
Halis István Városi Könyvtár igaz-
gatója mondott, majd katonadalok
csendültek fel a Tüttõ János Nóta-
klub elõadásában. Az emléktáblát
Tarr Ernõ nyugállományú ezredes
és Móricz István nyugállományú
alezredes leplezte le a kaposvári
helyõrség dísz-szakaszának közre-
mûködésével.

Móricz István számtalan érmét,
plakettet, portrét, dombormûvet
alkotott, eddig hat köztéri alkotás
õrzi keze munkáját. Visszaemléke-
zésében elmondta: „Amikor átlé-

pem a laktanya képzeletbeli kapu-
ját, elárasztanak az érzések, em-
lékképek. Nekem az épület látvá-
nya kõbe vésett emlékezés. Hõs
neve fénylett az épület homlokza-
tán. Cizellált betûi büszkén visel-
ték e dicsõ éket. Parancsnoki épü-
letén szép hazánk zászlója lobo-
gott. Tetõerkélyén díszes kõkerí-
tés. Diadalív átjárójában a dal csa-
tákról zengett. 

Olykor úgy érzem, lélekben tár-
saimmal ott vagyok a történelem
lapjain: Cegléden, mikor elhang-
zott Kossuth beszéde, Erdélyben
Petõfi és Bem táborában, Uzson-
ban, amikor Gábor Áron tüzet ve-
zényel. Mert a haza szeretete soha
nem múlik el. Él szívünkben, a
szépben, a jóban, és Kaczián Ala-
dár gondolatteli képeiben, ami ma
is ragyoghatna a legénységi épület
falán. Ez volt a mi laktanyánk. Ez
az épületegyüttes bakaszivar-virá-
gos környezetével, a részek össz-
hangjával. Egy mesteri alkotás,
amit áthatnak az egykor itt szolgá-
lók, és az építész Medgyaszay Ist-
ván, az emlékeikkel.”

Az avatóünnepség koszorúzás-
sal, és a „Katonai takarodó” kürt-
jelével fejezõdött be.

B.E. 
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Felújítja a város a Tripammer
utcai temetõben lévõ Wlasics-
síremléket. A városatyák a leg-
utóbbi közgyûlésen arról döntöt-
tek, hogy a 2013. évi költségvetés-
ben szereplõ 2,5 millió forintból
október végéig elvégeztetik a
munkát. A testület arról is határo-
zott, hogy a 2014. évi költségvetés
terhére 3,2 millió forintot biztosít
a Tripammer utcai temetõben lé-
võ Belus-, Hajgató- és Barthos-
síremlékek újjáépítésére. 

Az önkormányzat már több alka-
lommal is foglalkozott a város egy-
kori jeles személyiségei emlékének
megõrzésével, síremlékeik karban-
tartásával. A Temetõgondnokság év-
tizedek óta rendelkezik egy közel 30
tételbõl álló, az önkormányzat által
védettnek tekintett sírokra, valamint
egy másik, az 1848-49-es szabadság-
harcban résztvett és a kanizsai teme-
tõben nyugvó személyek listájával.
A 88/2006-os közgyûlési határozat

rendelkezett egy díszsírhely, Hajgató
Sándor síremléknek felújításáról, il-
letve további védendõ síremlékek
felmérésérõl, a határozat azonban
költségvetési forrás hiánya, személy-
cserék, majd az új közgyûlés munká-
ba állása miatt nem valósult meg. A
91/2011. számú új helyi védelmi ren-
delet a temetõben lévõ egyes védett-
nek tekintett sírokat rendeletileg is
helyi védelem alá helyezte. A 2011.
novemberi soros közgyûlésen Dr.
Károlyi Attila képviselõ interpellált
Belus József polgármester áldatlan
állapotú síremléke, és az Eperjesy
család mauzóleuma ügyében. Inter-
pellációja nyomán a Via Kanizsa Zrt.
dolgozói összegyûjtötték a legfonto-
sabb sírfelújítási igényeket, és ezek
megvalósítására tájékoztató árajánla-
tot is beszereztek. A 2012 februárjá-
ban elfogadott, rendkívül kifeszített
költségvetés azonban a védett sírok
felújítására nem tartalmazott tételt,
így e feladatokat a következõ évekre
volt célszerû ütemezni. 

A Via Kanizsa Zrt. a felmérés
alapján tíz darab rossz állagú sír-
emlék felújítására tett javaslatot,
melyek igen eltérõ összegeket igé-
nyelnek. 

Jelenleg a legkritikusabb álla-
potban lévõ, a temetõ északi lezárt
területén, a fõ sétány mentén talál-
ható Wlasics Antal egykori város-
bíró síremlékének felújítását rang-
sorolták elõre. A rekonstrukció
2014-ben Belus József, Hajgató
Sándor és Barthos János síremlék-
ének felújításával folytatódik. 

Az Eperjesy-mauzóleum felújí-
tása – mivel élnek hozzátartozók –
elsõdlegesen az õ feladatuk lenne,
õk viszont pályázhatnának az ön-
kormányzat helyi védelmi támoga-
tási alapjára is. A további javasolt
sírok felújítására (Halvax József,
Darás Zsigmond, Tripammer Gyu-
la, Bõsze Kálmán és Halis István)
a 2014-es év után kerülhet sor.

B.E.
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2013. május 30.

A Gyermeknap a világ sok or-
szágában ünnepnap. Magyaror-
szágon 1931-tõl ünneplik, és ak-
kor még gyermekhétnek hívták.
1950 óta már csak egy napig
tart, május utolsó vasárnapján. 

Városunkban Cseresnyés Péter
polgármester köszöntötte a
Medgyaszay Ház elõtt gyülekezõ
gyerekeket, szülõket, nagyszülõ-
ket, hiszen mint ahogyan mondta,
a Gyermeknap nemcsak a gyere-
kekrõl, hanem egy társadalomról,
egy közösségrõl is szól. Arra hívja
fel a figyelmet, hogy közösen kell
odafigyelnünk a jövõ nemzedéké-
re, és nemcsak ezen az egy napon,
hanem az év további 364 napján is.
Ha felelõsen viseltetünk velük
szemben – fegyelmet, tanulást
megkövetelve tõlük – csak abban
az esetben tudunk egy egészséges
társadalmat teremteni. 

A polgármesteri megnyitó után
többek között a Honvéd Kaszinó
SZKES tánccsoportja, a Staféta
Együttes koncertje, Mollini bûvész
show mûsora és a Rozmaring
gyermek táncegyüttes bemutatója
szórakoztatta a gyerekeket. 

Az apróságok békés helyzetben
szemlélhették meg a vijjogó rend-
õr-, tûzoltó- és mentõautókat, ezen
kívül quad park, légvár, óriás-
csúszda is a rendelkezésükre állt.
Az önfeledt szórakozást záporesõ
szakította meg egy idõre, de a
program a tervezetteknek megfele-
lõen a Medgyaszay Ház nagyter-
mében folytatódott. 

Szombaton tartotta gyermek-
napi rendezvényét a Magyar Vö-
röskereszt Családok Átmeneti
Otthona. 

A rendezvényen az otthonban
élõ 24 gyermek és az általuk meg-
hívott óvodás és iskolás társak, va-

lamint az otthon régi gyermeklakói
vettek részt. – adta hírül lapunknak
Turi Renáta intézményvezetõ.

Az otthon dolgozói sokszínû
programmal kedveskedtek a gyer-
mekeknek. Délelõtt légvár és kéz-
mûves foglalkozás, gyöngyfûzés,
origami és arcfestés várta a kicsi-
ket és nagyokat. Ebédre gulyással
és sós stanglival vendégelte meg
az otthon a gyermekeket és a fel-
nõtteket, majd Kovács Rajmond,
az otthon volt lakója gyerekdalok-
kal lepte meg a vidám kis társasá-
got. A délután folyamán a nagyok
csapatversenyben mérhették össze
ügyességüket és tudásukat, a ki-
csik pedig a játékos horgászat so-
rán édességeket kaptak jutalmul.
Ismét nagy sikere volt a szerencse-
keréknek.

A program a magyar és dán vö-
röskereszt által finanszírozott Re-
mény program keretén belül került
megvalósításra, nyitott ház jelleg-
gel, amelynek a lényege, hogy a
gyermekek megörvendeztetésén
túl az intézmény nyitottabbá váljon
a helyi közösség felé. A vendégek a
program során betekintést kaphat-
tak az intézményben zajló életbe és
az ott folyó szakmai munkába is.

A Kiskanizsai Általános Iskola
hétfõn délelõtt tartotta gyermek-
napját, melynek keretében az is-
kola sportpályáján a tanulók ré-
szére a tûzoltóság és a rendõrség
tartott bemutatót.

A tûzoltók kezdték a diákok szá-
mára is roppant élvezetes progra-
mot, a kis nebulók lelkesen figyel-
ték a piros nagy autó csodáit. Per-
sze, élen azzal a produkcióval,
amikor az egyik tömlõt üzembe is
helyezték, s a vízsugár erõsségét is
változtatták. Itt azonban még ko-
rántsem volt vége a történetnek,
hiszen jöhetett a jármû utaskabin-
jának a feltérképezése és az elma-
radhatatlan sziréna-próba is.

Erre már befutott a rendõrség
egyik járõrautója is, melyet termé-

szetesen szintén alaposan szem-
ügyre vehettek a kisiskolások meg
a picit nagyobbak is. Megtudhat-
tak mindent a jól figyelõk arról,
hogy mi is történik akkor, amikor
éles bevetés következik a rend õrei
számára.  

BBééccssbbeenn kkaallaannddoozzttaakk

Zrínyis tanulók egy csoportja
nemrégiben Bécsbe kirándult,
amelyrõl röviden Simon Eszter
számolt be lapunknak.

A Zrínyi iskola 8. osztályos ta-
nulói két napos bécsi kiránduláson
vettek részt, ahol találkoztak a
partner iskolájuk tanulóival. Az el-
sõ napon megtekintették a Schön-
brunni kastélyt, megcsodálták a
Neptun szökõkutat és sétáltak a
kastély parkjában. Az állatkertben
láthatták a sok különleges állat
mellett az itt született pandát is,
aki nem bírta abbahagyni az evést.
Este az Elizabeth címû musicalt te-
kintették meg a belvárosi Raimund
színházban. 

Második napon a híres Szent Ist-
ván Székesegyházat nézhették
meg kívül, belül. A kirándulást a
Praterben eltöltött néhány óra ko-
ronázta meg, ahol a gyerekek Eu-
rópa egyik legrégibb vidámparkjá-
nak játékait próbálhatták ki.

A Kõrösi Csoma Sándor –
Péterfy Sándor Általános Iskola
Péterfy Tagintézményében ki-
hirdették a névadó tiszteletére
rendezett megyei tanulmányi
verseny és mûvészeti vetélkedõ
eredményeit.

Kókainé Hámorszki Éva igazga-
tó köszöntõjében a gyermekek és

felkészítõ tanáraik kiemelkedõ
munkáját méltatta. Elmondta, a di-
ákok példák arra, hogy hogyan
kell nyelvünkre vigyázni. Bíztatta
õket, használják tudásukat és a ké-
sõbbiekben is maradjon meg pél-
damutató szorgalmuk. 

A díjakat Bagarus Ágnes, a Mû-
velõdési és Sport Osztály vezetõje
adta át mesemondás, népdalének-
lés, matematika, rajz, nyelvtan, né-
met és angol kategóriákban. 

Részletes eredmények:
http://www.kanizsaujsag.hu/up_i
mage/eredmenyek_ossz.pdf

GGrraaffiikkaaii ssiikkeerreekk 

A közelmúltban rendezték
meg Badacsonytomajon az V.
Országos Grafikai Versenyt,
ahol szép eredménnyel végeztek
a Farkas Ferenc Zene- és Arany-
metszés Mûvészeti Iskola növen-
dékei. 

A versenyre 415 pályázó küldte
be nevezését – alkotás formájában

– 53 oktatási intézménybõl ország-
szerte. Nagykanizsáról Bekõ Vero-
nika képzõmûvész-tanár 4 tanulója
jutott be a döntõbe: Farkas Eszter,
Kovács Kamilla, Kovács Kelemen
és Csuha Gyula. 

– Már a verseny elõtti idõszak is
rengeteg idõt, felkészülést igényelt
a gyermekek részérõl is, ahogy a
két napos megmérettetés is, mely-
nek célja elsõsorban az volt, hogy
az alapfokú oktatási intézmények
legtehetségesebb diákjainak ké-
pességeit, megszerzett ismereteit
felmérje – adott közelképet az or-
szágos versenyrõl Bekõ Veronika.
A Farkas Ferenc Zene- és Arany-
metszés Mûvészeti Iskola képzõ-
mûvész tagozatos diákjai közül
Kovács Kamilla és Kovács Kele-
men elsõ helyezett, Csuha Gyula
pedig különdíjas lett.

AA kkuunnzzáákkrróóll

A Nagykanizsai Kutatók Tudo-
mányos Egyesületének – a HSMK-
ban megtartott – májusi ülésén Sza-
badi Tibor J. mûfordító tartott elõ-
adást „A kunza nyelvrõl” címmel.

(folytatás a 6. oldalon)

GGyyeerrmmeekknnaapp –– 
mmiinnddeenn kkoorroosszzttáállyynnaakk

GGyyeerrmmeekknnaappii
kkaavvaallkkáádd aa 
CCSSAAOO-bbaann

TTûûzzoollttóó ééss
rreennddõõrraauuttóó 
GGyyeerrmmeekknnaapprraa

VVeerrsseennyy aa nnéévvaaddóó
ttiisszztteelleettéérree
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(folytatás az 5. oldalról)
Az eszperantista kutató elmond-

ta, a kunza nyelvet Argentínában,
Bolíviában és Chilében beszélik, s
elsõsorban rituáléknál, vallási
szertartásoknál használják, továb-
bá sok helységnévben is elõfordul.
Holt nyelvrõl van szó, azonban
életre akarják kelteni. Szabadi  Ti-
bor J. szólt a nép életérõl, jelentõs
településeirõl, a növény- és állatvi-
lágukról, valamint a gyümölcs- és
növénykertészetükrõl. Végül pél-
dákkal illusztrálta a kunza sajátos-
ságait, nyelvi jellemzõit.

AAddoommáánnyy aa kkóórrhháázznnaakk

Mintegy félmillió forint érték-
ben adományozott elektromos
ágyat és különbözõ gyógyászati
segédeszközöket a Zala Megyei
Cigány Civil Szervezet a Kani-
zsai Dorottya Kórháznak.  Az in-
tézmény már másodízben kapott
nagy értékû ajándékot a roma
szervezettõl. 

Két évvel ezelõtt gyógyszerek-
kel, ezúttal pedig (többek között)
járókerettel, mosdó- és gumikesz-
tyûkkel, rugalmas pólyákkal, sztó-
mazsákokkal, kötszerekkel, pelen-
kákkal, alátétekkel gazdagodott az
intézmény a szervezet jóvoltából,
amiket Szolnok Ferenc elnök adott
át a kórház vezetõségének. Mint
elmondta, a gyógyászati eszközök
Ausztriából érkeztek városunkba,
egy osztrák karitatív szervezettel
közös együttmûködés eredménye-
ként. 

Dr. Brünner Szilveszter fõigaz-
gató, Péter Zsuzsanna ápolási
igazgatóval és Szlávecz Lászlóné
gazdasági igazgatóval közösen
vette át a kiváló minõségû, gyógy-
ászatban használható, alkalmazha-
tó dolgokat. A kórház vezetõsége
örömét, egyben köszönetét fejezte
ki a Zala Megyei Cigány Civil
Szervezetnek (ZMCCSZ) önzet-
len, jótékony tevékenységéért. Ki-
hangsúlyozták, az adomány nagy-
ban megkönnyíti az ápolói-gyó-
gyítói munkát. Ugyanis olyan pá-
lyázati lehetõségek sajnos nincse-
nek, melyek az átadott gyógyásza-
ti segédeszközök beszerzésére vo-

natkoznak. Viszont havonta 10-20
millió forintot kell a kórháznak
költenie – saját forrásból – az ápo-
lási-orvoslási kellékekre. Szolnok
Ferenc, a ZMCCSZ elnöke ígére-
tet tett arra, hogy a jövõben rend-
szeresen, több alkalommal adomá-
nyoznak szükséges és létfontossá-
gú gyógyászati eszközöket a kór-
háznak. Legközelebbi alkalommal
pedig eleget téve annak az igény-
listának, mely többek között pár-
nák, paplanok beszerzésére vonat-
kozik. 

Többek között ezt segíti elõ a
Nagykanizsai Mûszaki Szakkép-
zõ Iskola és Kollégium mintegy
45 millió forintos támogatásban
részesített uniós projektje. Az in-
tézményben már rövidített szak-
képzés szerint folyik az oktatás –
szintén a pályázat (egyik) része-
ként – az új kerettanterv szerint,
a 3 év alatt megszerezhetõ szak-
mákat pedig elmélet és gyakorlat
orientáltan fogják elsajátítani a
fiatalok. 

Errõl szólt a projektnyitó ren-
dezvényen Anda Zoltán. A fõigaz-
gató-helyettes elõadásában ismer-
tette a rövidített idejû szakképzés
bevezetésére irányuló pályázatot.
Elmondta: a projektben nemcsak
az székhelyintézmény és tagegysé-
gei, hanem egyes osztályok is részt
vesznek. A villamosipar és elektro-
nika, a közlekedésgépészet, a gé-
pészet, a gépi forgácsoló és ipari
gépész, a gépgyártás-technológiai
technikus, az egészségügy, a he-
gesztõ, az épület és szerkezetlaka-
tos, a kõmûves- és hidegburkoló, a
nõi szabó, valamint a szociális
gondozó és ápoló szakmákban ta-
nuló diákok és pedagógusaik.
Ugyanis, szintén a projekt jóvoltá-
ból, 34 tanár dolgozik majd külön-
bözõ munkacsoportokban az új ke-
rettanterv kidolgozásában, alkal-
mazásában. Ennek során, közülük
többen 30 órás akkreditált képzé-
sen sajátítanak el olyan ismerete-
ket, mely valóban megkönnyíti
azt, hogy a fiatalok négy év helyett
három esztendõ alatt szerezzenek
piacképes szakmát. A pályázat to-
vábbi részeként üzemlátogatáso-
kat, bemutató foglalkozásokat is
szerveznek a tanulóknak, ahogy
pályaválasztási kiállítást is. A
munka érdemi része márciustól

már elkezdõdött – emelte ki Anda
Zoltán – az elkövetkezendõ idõ-
szak pedig választ ad arra, hogy
valóban elegendõ-e a három év
egy szakma teljeskörû elsajátításá-
ra. A „gyorsítottabb” képzésre –
mely a gyakorlat megszerzésére
nagy hangsúlyt fektet – azért is
van nagy szükség, mert a fent em-
lített szakmákból hiány van a mun-
kaerõpiacon.

Az Önkéntes Pont koordináci-
ójával segítik hozzá az érettségi
elõtt álló diákokat például ah-
hoz, hogy a középiskolásoknak
szükséges 50 óra önkéntes tevé-
kenységet egy-egy sportegyesü-
letnél (legideálisabb esetben a fi-
atal saját klubjánál) abszolvál-
hassák – hangzott el azon a saj-
tótájékoztatón, melyet a Nagy-
kanizsai Önkéntes Pont tartott e
témában.

Mint azt megtudtuk, a helyi ci-
vilek 2010 óta rendelkeznek ezzel
az önkéntes státusszal, s ennek a
Nemzeti Köznevelés által a jövõ-
ben meghatározott önkéntes tevé-
kenység „leszervezésében”, doku-
mentálásában lehet szerepe. Rá-
adásul így a fiatalok akár még job-
ban is kötõdhetnek saját egyesüle-
tükhöz, tudtuk meg Budavölgyi
Kálmántól, az Önkéntes Pont ve-
zetõjétõl.

Tisztában vannak vele, hogy ez
bizonyos szempontból adminiszt-
ratív kötöttséget sejtet, a pontjuk
ebben tud majd a jövõben segítsé-
get nyújtani.

Mátyás József, az NCK sport
munkacsoportjának vezetõje, egy-
ben a Sormási SE elnöke szerint
szeretnék, ha nem csupán a városi,
de az úgymond vidéki egyesületek
is megteremtenék ennek a lehetõ-
ségét (ami jelentheti példának oká-
ért a sportpálya fenntartásában
nyújtott segítséget is...).

JJaazzzz aa LLiilliioommkkeerrttbbeenn

Szombaton a Magyar Plakát
Házban búcsúzott az idei évad-
tól a Kanizsa Big Band. A Ven-
dégségben a Kanizsa Big Band-
nél sorozat 20. koncertjének
vendége Gayer Mátyás zongoris-
ta, a Graz-i Kunstuniversität 3.
éves hallgatója volt. A zenés est
hátterét Stamler Lajos mûvész-

tanár Liliomkert címet viselõ ki-
állítása adta, amely jól illeszke-
dett a zenekar változatos mûso-
rához.

A telt házas program egy közis-
mert TV-sorozat, a San Franciscó
utcáin nyitószámával kezdõdött,
ami Pat Williams szerzeménye-
ként vált ismerté. A big band zene
klasszikus szerzeményei mellett
helyet kaptak a mûsorban latinos
darabok is, ahol a szólókat többsé-
gében Gayer Mátyás és Varga Dá-
niel altszaxofonos játszotta. Érde-
kes kamarazenei betét volt Duke
Ellington: I Got It Bad  világhírû
kompozíciója, melyet Gayer Má-
tyás hangszerelésében adtak elõ.
Ahogyan azt már megszokhatta a
közönség a repertoár újakkal bõ-
vült és ezekbõl is hallhatunk párat.
Itt Cseke Dániel tenorszaxofonos
szólóinak tapsolhattunk. A fiatal
muzsikus játéka ezúttal kicsit visz-
szafogottabb volt, ám hangszer-
ének soundja annál kellemesebb
élményt nyújtott. A koncert végén
egy örömteli hírt osztott meg Vá-
mos Béla a Kanizsa Big band ve-
zetõje. Ezek szerint a kanizsai Var-
ga Dániel felvételt nyert Grazba a
zene- és elõadó mûvészeti egye-
temre, ahol immár Farkas Norbert
és Gayer Mátyás mellett egy újabb
tehetség elõtt nyílik meg a lehetõ-
ség a magasabb szintû tudás elsa-
játítására.

Immár 21. alkalommal rende-
zik meg június 2. és 15. között a
Kisrécséhez tartozó Kendlima-
jorban a Ludvig Nemzetközi Mû-
vésztelepet. A szimpózium nyelvi
és mûvészeti sokszínûségét mél-
tán tükrözi, hogy 9 országból
mintegy 35 alkotó vesz részt a két
héten át tartó rendezvényen. 

Többek között Bulgáriából, Né-
metországból, Oroszországból,
Malaysia-ból, Belgiumból és ter-
mészetesen Magyarországról is ér-
keznek mûvészek Kendlimajorba.
Nagyrészt olyan alkotók, akik
rendszeres résztvevõi a nyári Lud-
vig Nemzetközi Mûvésztelepnek,
ám több új arccal is találkozhatnak
a látogatók – mondta Ludvig Klá-
ra, csakúgy, mint azt, hogy a dél-
kelet-ázsiai országból 3 alkotó is a
Mûvésztelepen vendégeskedik,
Peter Liew képzõmûvész vezeté-

MMiihhaammaarraabbbb 
sszzaakkmmáátt sszzeerreezzhheettnneekk
aa ffiiaattaallookk

SSppoorrtteeggyyeessüülleetteekknnééll
öönnkkéénntteess
tteevvéékkeennyysséégg

AA mmûûvvéésszzvviilláágg 
sszzíínnee-jjaavvaa
KKeennddlliimmaajjoorrbbaann
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2013. június  1. KIRÁLY, KALMÁR U. 4. 93/536-620 20:00 - 08:00
2013. június  2. SZENT GYÖRGY, TÁBORHELY U. 4. 93/510-135 19:00 - 06:00
2013. június  3. BELVÁROSI, ERZSÉBET TÉR 1. 93/310-403 22:00 - 06:00
2013. június  4. ZSÁLYA, BOSZORKÁNY U. 2. 93/516-280 22:00 - 06:00
2013. június  5. ARANYSZARVAS,ROZGONYI U. 1. 93/311-531 22:00 - 06:00
2013. június  6. SZENT KRISTÓF, ERZSÉBET TÉR 8/2. 93/510-151 22:00 - 06:00
2013. június  7. FAGYÖNGY, SZEKERES J. U. 2-8. 93/310-367 22:00 - 07:30
2013. június  8. KATONARÉTI, TAVASZ U. 26. 93/311-607 20:00 - 08:00
2013. június  9. KELETI, ZEMPLÉN GY. U. 6. 93/310-402 19:00 - 06:00
2013. június  10. KIRÁLY, KALMÁR U. 4. 93/536-620 22:00 - 06:00
2013. június  11. REMÉNY, GARAY U. 14. 93/314-967 22:00 - 06:00
2013. június  12. SALVIA, RÓZSA U. 6. 93/536-610 22:00 - 06:00
2013. június  13. SZENT GYÖRGY, TÁBORHELY U. 4. 93/510-135 22:00 - 06:00
2013. június  14. SZENT KRISTÓF, ERZSÉBET TÉR 8/2. 93/510-151 22:00 - 07:30
2013. június  15. ZSÁLYA, BOSZORKÁNY U. 2. 93/516-280 20:00 - 08:00
2013. június  16. ARANYSZARVAS, ROZGONYI U. 1. 93/311-531 19:00 - 06:00
2013. június  17. BELVÁROSI, ERZSÉBET TÉR 1. 93/310-403 22:00 - 06:00
2013. június  18. FAGYÖNGY, SZEKERES J. U. 2-8. 93/310-367 22:00 - 06:00
2013. június  19. REMÉNY, GARAY U. 14. 93/314-967 22:00 - 06:00
2013. június  20. BELVÁROSI, ERZSÉBET TÉR 1. 93/310-403 22:00 - 06:00
2013. június  21. KIRÁLY, KALMÁR U. 4. 93/536-620 22:00 - 07:30
2013. június  22. REMÉNY, GARAY U. 14. 93/314-967 20:00 - 08:00
2013. június  23. SALVIA, RÓZSA U. 6. 93/536-610 19:00 - 06:00
2013. június  24. SZENT GYÖRGY, TÁBORHELY U. 4. 93/510-135 22:00 - 06:00
2013. június  25. BELVÁROSI, ERZSÉBET TÉR 1. 93/310-403 22:00 - 06:00
2013. június  26. ZSÁLYA, BOSZORKÁNY U. 2. 93/516-280 22:00 - 06:00
2013. június  27. ARANYSZARVAS, ROZGONYI U. 1. 93/311-531 22:00 - 06:00
2013. június  28. SZENT KRISTÓF, ERZSÉBET TÉR 8/2. 93/510-151 22:00 - 07:30
2013. június  29. FAGYÖNGY, SZEKERES J. U. 2-8. 93/310-367 20:00 - 08:00
2013. június  30. REMÉNY, GARAY U. 14. 93/314-967 19:00 - 06:00 

GGyyóóggyysszzeerrttáárrii üüggyyeelleett NNaaggyykkaanniizzssáánn - jjúúnniiuuss

Az ötödik, jubileumi sárkány-
hajó verseny június 7-9. között
kerül megrendezésre a nagyka-
nizsai Csónakázó-tavon. 

Reményeink szerint az idén is
nagyon sok csapat áll rajthoz,
hogy összemérje erejét az átalakí-
tott versenyrendszer keretein be-
lül. A nagykanizsai csapatok mel-
lett számos vidéki csapat érkezé-
sére is számítunk. Természetesen a
vízen zajló izgalmas programok
mellett most is gondoltunk a „szá-
razföldön érkezõ” látogatókra és a
futamok közt pihenõ csapattagok-
ra is. Idén is változatos színpadi és
további kísérõprogramok várják a
kikapcsolódásra vágyó kicsiket és
nagyokat. A hétvége fõ attrakciója
a szombat este 20 órakor kezdõdõ
Ladánybene 27 koncert lesz, de
fellép többek között az Eraklin
Táncklub, a SZKES, a Nagykani-
zsai Fúvószenekar, láthatjuk a
Szan-Dia FSC fiataljait, lesz ku-
tya-, íjász-, és karate bemutató,
zumba show, a kisebbeknek a
Napsugár Együttes zenél, a rock-
zene rajongóit pedig a RON Zene-
kar szórakoztatja. A szombat estét
pedig egy hajnalig tartó hangula-
tos „Csótó-bállal” a Crossroads
zenekar koncertje zárja. Ugyanak-
kor nem maradhatnak el az ilyen-
kor megszokott programok sem:
kézmûves vásár, lovagoltatás,
rodeo bika, ugrálóvár, körhinta,
gokart és terepasztal várja sok más
mellett a tópartra érkezõket. 

A programok alatt megfáradt és
éhes látogatókat széles és egyedi
kínálatával az étel- és italudvar
csábítja: halászlé, sült halak, ham-
burger, hot-dog, lángos, sült kol-
bász, grill ételek, töki pompos,
kürtös kalács, magyar-, belga- és
cseh sörkülönlegességek, bor- és
pálinkaház, valamint koktélok
szerepelnek a kínálatban.  

Aki már járt a rendezvényen tud-
ja, hogy milyen fergeteges hangu-
latra számíthat, aki most jönne elõ-
ször, ne hezitáljon, biztosan nem
bánja meg, ha velünk tölti a hétvé-
ge egyik vagy akár mindkét napját! 

Kanizsa Turizmusáért 
Egyesület

V. KKanizsai
Sárkányhajó
Bajnokság éés
Roadshow

sével, aki a plein-air festészeti stí-
lus (szabadban történõ alkotás)
követõje. A programot megelõzõ
sajtótájékoztatón elhangzott: a jú-
nius 2-ai, 19 órakor kezdõdõ hiva-
talos megnyitóra, melyen Lengyák
István galériavezetõ tanár és Tóth
Lucia Krisztina, Kisrécse polgár-
mestere is beszédet mond, min-
denkit szeretettel várnak a szerve-
zõk, ahogy a kéthetes program
minden egyes napjára, 14-18 óráig
– hangsúlyozta Ludvig Klára.

Június 6-án, a mûvésztelep
egyik résztvevõjének, a budapesti
Székács Zoltánnak munkáiból nyí-
lik kiállítás a Magyar Plakát Ház-
ban, június 7-én pedig Szombat-
helyre és az Õrségbe kirándulnak
az alkotók – ekkor a mûvésztelep
zárva lesz. 

A június 9-én tartandó nyílt na-
pon viszont betekintést nyerhet-
nek a világ több pontjáról érkezõ
festõ- és szobrászmûvészek alko-
tói tevékenységébe az érdeklõdõk.
Ugyanezen a napon este 19 órától
pedig Színházi jelenetek címmel
Pindroch Csaba és Verebes Linda
színmûvészek tartanak elõadást.
A 21. Ludvig Nemzetközi Mû-
vésztelep június 15-én kiállítással
zárul. 

B.E. - H.I. - P.L. - Sz.Zs. - V.M.
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Balogh László a nagykanizsai 3. számú választókerület önkormányzati
képviselõje, OKISB-elnök fogadóórát tart minden hónap elsõ szerdáján 16.00
órától 17.00 óráig a Batthyány Lajos Gimnáziumban (Nagykanizsa, Rozgonyi
utca 23.): 30/2040865, balogh.laszlo61@chello.hu.
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 képviselõ-
je fogadóórát tart minden hónap elsõ szerdáján 16.00 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.
Dr. Etler Ottó önkormányzati képviselõ fogadóórát tart 2013. június 3-án
17.00 órától a Kõrösi Csoma Sándor Általános Iskolában.
Sajni József önkormányzati képviselõ fogadóórát tart 2013. június 10-én (hét-
fõn) 16.00 órától 17.00 óráig a ligetvárosi óvodában, 17.00 órától 18.00 óráig
a Vécsey Általános Iskolában, 18.00 órától 19.00 óráig Miklósfán a Mindenki
Házában. E-mail: sajni.jozsef@nagykanizsapmh.hu.
Szõlõsi Márta a 9. számú választókerület önkormányzati képviselõje
fogadóórát tart minden hónap elsõ hétfõjén 17,00 órától a Zrínyi Miklós
Általános Iskolában. (Zrínyi M. u. 38.): 30/301-8185, szolosi.marta@fidesz.hu,
szmarta25@hotmail.com.
Tóth Nándor önkormányzati képviselõ fogadóórája 2013. június 3-án (hétfõn)
elmarad. Szíves megértésüket köszönjük.

KKééppvviisseellõõii ffooggaaddóóóórraa

Nagykanizsa Megyei Jogú Város pályázatot hirdet 2013. évi kulturális keret fel-
használására. A pályázat célja: Nagykanizsa Megyei Jogú Város kulturális életé-
nek támogatása, Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyûlés-
ének az önkormányzat közmûvelõdési feladatairól szóló 22/2013. (V.03.) önkor-
mányzati rendelete (továbbiakban: rendelet) alapján. A részletes pályázati felhí-
vás megtekinthetõ a www.nagykanizsa.hu honlapon/Felhívások menüpont alatt.

KKuullttuurráálliiss kkeerreett 22001133..
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyûlésének az önkormányzati bér-
lakásokról szóló 42/2007. (IX.25.), a Garzonházakról szóló 32/2001.
(VI.27.), valamint a nyugdíjasok elhelyezésére épült bérlakások bérletérõl
szóló 36/1997. (XI.4.) önkormányzati rendelet alapján az alábbi üres önko-
rmányzati bérlakások bérleti jogának elnyerésére: 
I. Önkormányzati bérlakás bérleti jogával rendelkezõ (csere) ill. nem ren-
delkezõ pályázók részére:
Szociális és költség alapon: 1. Nagykanizsa, Ady u. 20. I. em. 10., 2.
Nagykanizsa, Bartók B. u. 8. VII. em. 2., 3. Nagykanizsa, Csengery u.
117/11/D/2., 4. Nagykanizsa, Fõ u. 15. udvar 3., 5. Nagykanizsa, Fõ u. 23. fsz.
8., 6. Nagykanizsa, Kazanlak krt. 5/B. II. em. 3., 7. Nagykanizsa, Rózsa u. 15.
fsz. 4., 8. Nagykanizsa, Rózsa u. 15. I. em. 4., 9. Nagykanizsa, Rózsa u. 15. III.
em. 3., 10. Nagykanizsa, Városkapu krt. 10/C. II. em. 5. II. Garzonházban lévõ
önkormányzati bérlakások: 1. Nagykanizsa, Dózsa Gy. u. 142/A. fsz. 2., 2.
Nagykanizsa, Dózsa Gy. u. 142/A. I. em. 7., 3. Nagykanizsa, Dózsa Gy. u.
142/C. fsz. 1. III. Nyugdíjasház: 1. Kodály Z. u. 10/A. fsz. 7., 2. Kodály Z. u.
10/A. I. em. 10. 
Pályázatok benyújtásának határideje: 2013. május 31. (péntek). A részletes
pályázati hirdetményt a Zala Hírlapban, a Kanizsa Lokálpatrióta Hetilapban,
Nagykanizsa Megyei Jogú Város internetes honlapján (www.nagykanizsa.hu),
a Kanizsa TV képújságban, továbbá a Polgármesteri Hivatal hirdetõtábláján
tesszük közzé.

PPáállyyáázzaatt - öönnkkoorrmmáánnyyzzaattii bbéérrllaakkáássookk

2013.06.04. KEDD 09:00 – 14:00 óra
Nagyvásár – Kanizsa Plaza
2013.06.09. VASÁRNAP 13:00 óra
18:00 Sárkányhajó Fesztivál – Csónakázó-tó

VVéérraaddáássookk iiddõõppoonnttjjaaii
Magyar VVöröskereszt
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1. Ady u. 3.
38 m2 üzlet. 1.500 Ft/m2/hó + ÁFA = 1.905 Ft/m2/hó. Licitlépcsõ:

100 Ft/m2/hó + ÁFA = 127 Ft/m2/hó. A bérlemény megtekinthetõ:
2013.06.03. 9-10 óráig. A versenytárgyalás ideje: 2013.06.05. 8.30 óra.
Megjegyzés: volt Fresh-Top Bt.

2. Ady u. 12.
200 m2 üzlet. 1.200 Ft/m2/hó + ÁFA = 1.524 Ft/m2/hó. Licitlépcsõ:

100 Ft/m2/hó + ÁFA = 127 Ft/m2/hó. A bérlemény megtekinthetõ: 2013.
06.03. 9-10 óráig. A versenytárgyalás ideje: 2013.06.05. 8.40 óra. Meg-
jegyzés: volt patika.

3. Bartók B. u. 8.
129 m2 üzlet. 800 Ft/m2/hó + ÁFA = 1.016 Ft/m2/hó. Licitlépcsõ: 100

Ft/m2/hó + ÁFA = 127 Ft/m2/hó. A bérlemény megtekinthetõ: 2013.
06.03. 9-9.30 óráig. A versenytárgyalás ideje: 2013.06.05. 9 óra. Meg-
jegyzés: volt kisposta.

4. Csengery u. 2.
23 m2 üzlet. 1.400 Ft/m2/hó + ÁFA = 1.778 Ft/m2/hó. Licitlépcsõ:  100

Ft/m2/hó + ÁFA = 127 Ft/m2/hó. A bérlemény megtekinthetõ: 2013.06.03.
8-9 óráig. A versenytárgyalás ideje: 2013.06.05. 9.10 óra. Megjegyzés:
volt gyermekcipõ bolt.

5. Csengery u. 4.
87 m2 üzlet. 1.000 Ft/m2/hó + ÁFA = 1.270 Ft/m2/hó. Licitlépcsõ:  100

Ft/m2/hó + ÁFA =  127 Ft/m2/hó. A bérlemény megtekinthetõ: 2013.
06.03. 8-9 óráig. A versenytárgyalás ideje: 2013. 06.05. 9.20 óra. Meg-
jegyzés: volt OTP Garancia Biztosító iroda.

6. Csengery u. 6.
93 m2 üzlet. 1.000 Ft/m2/hó + ÁFA = 1.270 Ft/m2/hó. Licitlépcsõ:  100

Ft/m2/hó + ÁFA = 127 Ft/m2/hó. A bérlemény megtekinthetõ: 2013.
06.03. 8-9 óráig. A versenytárgyalás ideje: 2013. 06.05. 9.30 óra. Meg-
jegyzés: volt Two Big Brothers.

7. Deák tér 10.
70 m2 üzlet. 1.500 Ft/m2/hó + ÁFA = 1.905 Ft/m2/hó. Licitlépcsõ: 100

Ft/m2/hó + ÁFA = 127 Ft/m2/hó. A bérlemény megtekinthetõ: 2013.
06.03. 8.30 - 9 óráig. A versenytárgyalás ideje: 2013.06.05. 9.40 óra.
Megjegyzés: volt optika. 

8. Deák tér 13- Kölcsey u. 2.
36 m2 üzlet. 1.000 Ft/m2/hó + ÁFA = 1.270 Ft/m2/hó. Licitlépcsõ: 100

Ft/m2/hó + ÁFA = 127 Ft/m2/hó. A bérlemény megtekinthetõ: 2013.
06.03. 9-9.30 óráig. A versenytárgyalás ideje: 2013. 06.05. 9.50 óra.
Megjegyzés: volt mobiltelefon javítási üzlet.

9. Erzsébet tér 1.
48 m2 üzlet. 1.800 Ft/m2/hó + ÁFA = 2.286 Ft/m2/hó. Licitlépcsõ:

100 Ft/m2/hó + ÁFA = 127 Ft/m2/hó. 34 m2 kiszogl. helyiség. 1.000
Ft/m2/hó + ÁFA = 1.270 Ft/m2/hó. Licitlépcsõ: 100 Ft/m2/hó + ÁFA =
127 Ft/m2/hó. A bérlemény megtekinthetõ: 2013. 06.03. 10.30 - 11 óráig.
A versenytárgyalás ideje: 2013.06.05. 10 óra. Megjegyzés: volt  ékszer
bolt.

10. Erzsébet tér 10.
76 m2 üzlet. 1.000 Ft/m2/hó + ÁFA = 1.270 Ft/m2/hó. Licitlépcsõ: 100

Ft/m2/hó + ÁFA = 127 Ft/m2/hó. A bérlemény megtekinthetõ: 2013.
06.03. 15-15.30 óráig. A versenytárgyalás ideje: 2013. 06.05. 10.10 óra.
Megjegyzés: volt festékbolt.

11. Erzsébet tér 20.
90 m2 iroda. 1.100 Ft/m2/hó + ÁFA = 1.270 Ft/m2/hó. Licitlépcsõ: 100

Ft/m2/hó + ÁFA = 127 Ft/m2/hó. A bérlemény megtekinthetõ: 2013.
06.03. 14.30-15 óráig. A versenytárgyalás ideje: 2013. 06.05. 10.20 óra.
Megjegyzés: RÉSZBEN IS KIADHATÓ.

12. Fõ u. 8.
63 m2 üzlet. 1.500 Ft/m2/hó +ÁFA = 1.905 Ft/m2/hó. Licitlépcsõ: 100 Ft/m2/hó

+ ÁFA = 127 Ft/m2/hó. A bérlemény megtekinthetõ 2013. 06.03. 10-10.30 óráig.
A versenytárgyalás ideje 2013. 06.05. 10.30 óra. Megjegyzés: volt kávézó.

13. Fõ u. 8.
99 m2 üzlet. 1.500 Ft/m2/hó + ÁFA = 1.905 Ft/m2/hó. Licitlépcsõ:   100

Ft/m2/hó + ÁFA = 127 Ft/m2/hó. A bérlemény megtekinthetõ: 2013.
06.03. 10-10.30 óráig. A versenytárgyalás ideje: 2013.06.05. 10.40 óra.
Megjegyzés: volt Brokernet iroda. 

14. Fõ u. 9. fsz. 
167 m2 iroda. 2.000 Ft/m2/hó + ÁFA = 2.540 Ft/m2/hó. Licitlépcsõ:

100 Ft/m2/hó + ÁFA = 127 Ft/m2/hó. 20 m2 iroda galéria. 1.000 Ft/m2/hó
+ ÁFA = 1.270 Ft/m2/hó. Licitlépcsõ: 100 Ft/m2/hó + ÁFA = 127
Ft/m2/hó. 84 m2 raktár galéria. 800 Ft/m2/hó + ÁFA = 1.016 Ft/m2/hó. Ösz-
szesen: 271 m2. A bérlemény megtekinthetõ: 2013.06.03. 9.30-10 óráig. A
versenytárgyalás ideje: 2013. 06.05. 10.50 óra. Megjegyzés: volt Sopron
Bank.

15. Rozgonyi u. 1. 1. em. 12.
43 m2 iroda. 1.100 Ft/m2/hó + ÁFA = 1.397 Ft/m2/hó. Licitlépcsõ:  100

Ft/m2/hó + ÁFA = 127 Ft/m2/hó. 25 m2 galéria. 450 Ft/m2/hó + ÁFA = 572
Ft/m2/hó. Licitlépcsõ: 50 Ft/m2/hó + ÁFA = 64 Ft/m2/hó. Összesen: 68 m2.
A bérlemény megtekinthetõ: 2013. 06.03. 14-14.30 óráig. A versenytár-
gyalás ideje: 2013.06.05. 11 óra.

16. Rozgonyi u. 1. 1. em. 16.
48 m2 iroda. 1.100 Ft/m2/hó + ÁFA = 1.397 Ft/m2/hó. Licitlépcsõ:   100

Ft/m2/hó + ÁFA = 127 Ft/m2/hó. 51 m2 galéria. 450 Ft/m2/hó + ÁFA = 572
Ft/m2/hó. Licitlépcsõ: 50 Ft/m2/hó + ÁFA = 64 Ft/m2/hó. Összesen: 99 m2.
A bérlemény megtekinthetõ: 2013. 06.03. 14-14.30 óráig. A versenytár-
gyalás ideje: 2013. 06.05. 11.10 óra.

17. Sugár u. 53.
108 m2 üzlet. 800 Ft/m2/hó + ÁFA = 1.016 Ft/m2/hó. Licitlépcsõ: 100

Ft/m2/hó + ÁFA = 127 Ft/m2/hó. 48 m2 raktár. 550 Ft/m2/hó + ÁFA =  699
Ft/m2/hó. Licitlépcsõ: 50 Ft/m2/hó + ÁFA = 64 Ft/m2/hó. 15 m2 pince. 300
Ft/m2/hó + ÁFA = 380 Ft/m2/hó. Licitlépcsõ: 50 Ft/m2/hó + ÁFA = 64
Ft/m2/hó. Összesen: 171 m2. A bérlemény megtekinthetõ: 2013. 06.03.8-
8.30 óráig. A versenytárgyalás ideje: 2013.06.05. 11.20 óra. Megjegyzés:
volt élelmiszer bolt.

18. Thury György tér
56 m2 üzlet. 800 Ft/m2/hó + ÁFA = 1.016 Ft/m2/hó. Licitlépcsõ: 100

Ft/m2/hó + ÁFA = 127 Ft/m2/hó. A bérlemény megtekinthetõ: 2013.
06.03. 8-8.30 óráig. A versenytárgyalás ideje: 2013.06.05. 11.30 óra.
Megjegyzés: volt piacfelügyeleti iroda.

19. Kalmár u. 6. Vásárcsarnok emeletén különbözõ 20-42 m2 alap-
területû üzletek kiadók. 

(Bérleti díj 300Ft/m2/hó + ÁFA, rezsiköltség mértéke 500 Ft/m2/hó +
ÁFA, valamint takarítás, õrzés-védés, szemét-szállítás költségek várható
mértéke 256 Ft + ÁFA/m2/hó). Licitlépcsõ: 50 Ft/m2/hó + ÁFA = 63
Ft/m2/hó. A bérlemény megtekinthetõ: 2013. 06.03. 15-15.30 óráig. A
versenytárgyalás ideje: 2013. 06.05. 11.40 óra. 

A versenytárgyalások helye: Nagykanizsa Vagyongazdálkodási és
Szolgáltató Zrt., Nagykanizsa Garay u. 21. Kis tárgyaló I. emelet. Érdek-
lõdni: 93/311-241, 30/2273-192 számú telefonszámokon.

AA NNaaggyykkaanniizzssaa VVaaggyyoonnggaazzddáállkkooddáássii ééss SSzzoollggáállttaattóó ZZrrtt.. ((NNaaggyykkaanniizzssaa,, GGaarraayy uu.. 2211..))
NNYYÍÍLLTT VVEERRSSEENNYYTTÁÁRRGGYYAALLÁÁSSTT HHIIRRDDEETT aa NNaaggyykkaanniizzssáánn lléévvõõ öönnkkoorrmmáánnyyzzaattii ttuullaajjddoonnúú 
nneemm llaakkááss ccéélljjáárraa sszzoollggáállóó hheellyyiissééggeekk bbéérrbbeeaaddáássáárraa
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Április 8-án a Miklósfai Álta-
lános Iskola 6. és 7. osztályos ta-
nulói Zalaegerszegen a Flex-
tronicsban tettek látogatást. A
világméretû, nemzetközi cég
profi csapata kalauzolta iskolá-
sainkat a gyárban. 

Gulyás Gábor termelésvezetõ
prezentációjában bemutatta a
gyáróriás felépítését, stratégiáját,
területi elhelyezkedését. Kiemel-
ték a magas mûszaki képzettség, a
számítástechnikai ismeretek és az
angol nyelv fontosságát. „A pá-
lyaorientációval kapcsolatos ta-
nácsadási és szervezési feladatok
végrehajtása az NFA terhére a
Nemzetgazdasági Minisztérium
támogatásával valósul meg (NFA-
KA-NGM-5/2012/TK).”

Szakképzési AAkadémia

Április 25-én Kamaránk a Pan-
non Egyetem Kampuszán rendez-
te meg a GTTSZ-el és a Kanizsa

TISZK-el közösen a Szakképzési
Akadémiát. Cseresnyés Péter pol-
gármester köszöntötte a megje-
lenteket, majd Prof. Dr. Kovács
Árpád a Magyar Költségvetési
Tanács elnöke tartott elõadást a
magyar gazdaság kitörési pontjai-
ról, hangsúlyozva azt, hogy a
szakképzés a jövõbe való legjobb
befektetés. Kamaránk elnöke dr.
Polay József Nagykanizsa gazda-
ságfejlesztési és szakképzési ter-
veirõl beszélt. 

„Az MFKB-val kapcsolatos
rendezvényeink az NFA terhére a
Nemzetgazdasági Minisztérium
támogatásával valósulnak meg
(NFA-KA-NGM-5/2012/TK).”

Április 26-án a Hevesi Sándor
Mûvelõdési Ház színháztermé-
ben került sor az ünnepi köz-
gyûlésre, ahol a Város Napja al-
kalmából elismeréseket és ki-
tüntetõ címeket adott át Cseres-
nyés Péter polgármester.

Nagykanizsa Megyei Jogú Vá-
ros Közgyûlése a korábbi évek
gyakorlatától eltérõen két további
kitüntetés adományozásáról dön-
tött, melyek átadására jelen ren-
dezvény keretében került sor. 

A közgyûlés a Nagykanizsai
Kereskedelmi és Iparkamara ja-
vaslatára az „Év Vállalkozása”
emlékplakettet adományozta kis-
és középvállalkozás kategóriában
a Sponzor Tours Utazási Kft.-nek,
nagyvállalkozás kategóriában a
Rotary Zrt.-nek. 

A Kanizsa TISZK közremûkö-
désével május 9-én szakképzési
konferenciát tartottunk a Vasem-
berház Dísz termében. A rendezvé-
nyen Dénes Sándor alpolgármester
köszöntõje után Dr. Szilágyi János,
a Magyar Kereskedelmi és Iparka-
mara oktatási és képzési igazgatója
beszélt a szakképzés jelenérõl és
jövõjérõl, különös tekintettel a
szakmaszerkezet átalakítására és a
duális képzés bevezetésére. Ezt
követõen dr. Polay József elnök
beszámolt kamaránk szakképzési
tevékenységérõl, az MFKB mun-
kájában való részvételünkrõl. A
Nagykanizsai Mûszaki Szakképzõ
Iskola szakképzését a versenyered-
mények tükrében Anda Zoltán, az
iskola fõigazgató helyettese mutat-
ta be, kiemelve a tehetséggondozás
szerepét a hiányszakmákban. An-
gyalosi Miklósné, a Zsigmondy-
Széchenyi Tagintézmény gyakor-
lati oktatója az SZKTV versenyre
való felkészítés folyamatáról be-

szélt. A rendezvényen adtuk át a
versenyzõk és a felkészítõ tanárok,
oktatók elismeréseit. 

Szakma Kiváló Tanulója Ver-
seny. Géplakatos: Durgó Gábor 5.
hely (Felkészítõ tanárok: György
Gyula, Borbás Sándor, Valu Gyula).
Festõ,díszítõ, mázoló és tapétázó:
Balogh Balázs 5. hely, Szabó Zsu-
zsanna 8. hely (Felkészítõ tanárok:
Dervalits Balázs, Hóbor Ferenc).
Kárpitos: Vadász István 1. hely,
Haselbach Zoltán 2. hely, Hegyi Ta-
más 3. hely (Felkészítõ tanárok:
Patonai Katalin; Angyalosi Miklós-
né). Nõi szabó:  Hepp Annamária 4.
hely (Felkészítõ tanárok: Faragóné
Kovács Ildikó, Ujvári Tamásné). 

EuroSkills 2013 elõválogató-
ján (Budapest). Vadász István 6.
hely (Felkészítõ tanár Horváth
Andor). 

Szakmacsoportos szakmai elõ-
készítõ érettségi tantárgyak verse-
nye országos döntõ eredményei.
Elektronikai alapismeretek: Révész
Ferenc 5. hely (Felkészítõ tanárok:
Tukacs Attila, Belsõ Tibor).

Országos mûszaki tanulmá-
nyi verseny (OMTV) döntõjén.
Gépipari I. csoport: Novinics
Krisztián 2. hely, Varga Iván 5.
hely (Felkészítõ tanárok: Nagy
László, György Gyula). Elektro-
nikai I. csoport: Révész Ferenc 2.
hely (Felkészítõ tanárok: An-
gyalosi András, Belsõ Tibor,
Tukacs Attila).

Energetikai Szakkollégium
által meghirdetett energetikai
témájú tanulmányi verseny or-
szágos döntõjén. 14. B csapata:
Kiss Tamás, Sorsak Nico, Tóth
Péter 3. hely (Felkészítõ tanár:
Balog Diána).

„Az MFKB-val kapcsolatos
rendezvényeink az NFA terhére a
Nemzetgazdasági Minisztérium

támogatásával valósulnak meg
(NFA-KA-NGM-5/2012/TK)”

Ülésezett aaz eelnökség

Kamaránk elnöksége május 13-
án tartotta soron következõ ülését.
Az ülésen dr. Polay József elnök
beszámolt az elmúlt idõszak fon-
tosabb eseményeirõl. Az elnökség
megszavazta, és elfogadásra java-
solta a küldöttgyûlésnek a 2012.
évi gazdálkodást, a 2013. évi költ-
ségvetés tervezetet, valamint

KKaanniizzssaa –– KKaammaarraa 2013. május 30.10

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
Leendõ mmesterek ffigyelmébe
„Lépjen mma, ttegyen mmestervizsgát hholnap!”

2015. augusztus 31-tõl csak mestervizsgát tett gyakorlati oktatók
képezhetnek szakmunkás tanulókat a mesterszinttel rendelkezõ
szakmákban.

A mestervizsgára jelentkezés általános feltételei:
megfelelõ szakképesítés(ek),
a mestervizsga elõfeltételeként meghatározott szakmai gyakorlati

idõ (többnyire a bizonyítvány megszerzésétõl számított 5 év),
jelentkezési lap kitöltése.

2013-ban kedvezmény a vizsga- és a tanfolyami díjból!
A részletekrõl, személyre szabott lehetõségekrõl várjuk érdeklõdését
kamaránknál.

Flextronics: éélmény-
gazdag kkirándulás

Város NNapi 
Ünnepi KKözgyûlés

„„SSzzaakkmmáákk iiffjjúú 
nnaaggyykkaanniizzssaaii sszzttáárrjjaaii””
kkoonnffeerreenncciiaa
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meghatározták a küldöttgyûlés
idõpontját és napirendi pontjait. 

Május 14-én gazdasági fóru-
mot tartott a Zala Megyei Ke-
reskedelmi és Iparkamara és a
Zalai Hírlap Zalaegerszegen. 

A rendezvényt Mazzag Ferenc,
a ZMKIK elnöke nyitotta meg,
majd Bozzay Andrásné, a Nemzet-
gazdasági Minisztérium turizmus-
fejlesztési fõreferense adott tájé-
koztatást a kormány turizmusfej-
lesztési koncepciójának fõ irányai-
ról. Ezt követõen Gyutai Csaba
polgármester és Kázmér Judit, a
Pannon Lapok Társasága stratégiai
ügyvezetõje tartott elõadást. A ren-
dezvényen adták a Zala Megye
Gazdaságáért Kamarai Díjat, a Za-
la Megye Szakképzéséért Díjat, a
Kamarai Életmûdíjat és a Zala Me-
gyei Fogyasztókért címet. A fóru-
mon rajtuk kívül megjutalmazták a
Szakma Kiváló Tanulója Verse-
nyen helyezést elért tanulókat. 

Beindult a pályaválasztási sze-
zon. Az évvége közeledtével a 7.
osztályosok érzik már, hogy ha-
marosan nyolcadikosok lesznek,
mikoris dönteniük kell továbbta-
nulási szándékaikról. Kamaránk
igyekszik mindenben segítséget
nyújtani a diákoknak és a szülõk-
nek egyaránt. Május hónapban 61
hetedik osztályos tanuló és 12
szülõ vett részt kamaránk tájékoz-
tatóján, ahol megismerkedtek a
2014-tõl érvényes hiány-szakké-
pesítésekkel és az ezeket támoga-
tó ösztöndíjrendszerrel. „A pálya-
orientációval kapcsolatos tanács-
adási és szervezési feladatok vég-
rehajtása az NFA terhére a Nem-
zetgazdasági Minisztérium támo-
gatásával valósul meg (NFA-KA-
NGM-5/2012/TK).”

Az új Polgári Törvénykönyv
szinte minden szerzõdéstípus ese-
tében lényeges, alapvetõ fontossá-
gú változásokat vezet be. A tör-

vény egységes
- monista -,
r e n d s z e r b e n
kezeli a min-
dennapjainkat
meghatározó
szabályokat, a

magánjog egyes részeit, a gazda-
sági társaságok jogát, a társasági
jogi szabályokat. Hatályba lépésé-
vel 2014-ben, több területen egy-
szerûsödik a gazdasági társaságok
mûködése, növekszik a hitelezõk
védelme, erõsödnek a kisebbségi
jogok, szigorodik az alapítók és a
tagok felelõssége. Új fogalmak je-
lennek meg, mint a zálogjogosulti
bizományos és a hitelbiztosítéki
nyilvántartás. 

Kamaránk május végén innová-
ciós és iparjogvédelmi kiadványt
jelentet meg. A kiadvány Szolgál-
tató Irodánkban lesz átvehetõ. 

A program kidolgozásában
részt vevõ Adminisztrációcsök-
kentõ Munkacsoport eddigi mun-
kájában az MKIK is aktívan részt
vett. Az összefoglaló, amely az
egyes intézkedések (114 pont)
végrehajtását tartalmazza, honla-
punkon olvasható. Örömmel ven-
nénk, ha olyan visszajelzéseket
kaphatnánk az Önök részérõl, me-
lyek segítenek értékelni a prog-
ram keretében elért eredménye-
ket, továbbá segítenének rávilágí-
tani azokra a területekre, ahol to-
vábbi lépések szükségesek.

A Nemzetgazdasági Miniszté-
rium felkérésére a Magyar Ke-
reskedelmi és Iparkamara véle-
ményezte a pénztárgépek cseré-

jével, illetve adóügyi ellenõrzõ
egységgel való ellátásához nyúj-
tott támogatásról szóló NGM
rendelet tervezetét. 

Ebben többek között az áll:
„Teljességgel elfogadhatatlan a
pénztárgépenkénti 50 ezer forin-
tos támogatás, és a vállalkozáson-
ként maximum 5 gép beszerzésé-
nek támogatása. Szükségesnek
tartjuk, hogy a támogatott gépek

száma ne legyen korlátozva, a tá-
mogatottak köre legyen kibõvítve.
Például véve a kereskedelmet, az
500 millió forintos nettó árbevétel
néhány boltot magában foglaló
kis hálózat esetén jelent támoga-
tást, míg a kkv-szektorba tartozó,
több üzletet magában foglaló há-
lózatok semmilyen támogatást
nem kapnak. Ezért azt javasoljuk,
hogy a kkv-szektor egészére ter-
jedjen ki a támogatás, tehát azok-
ra a vállalkozásokra, amelyek 250
fõnél kevesebbet foglalkoztatnak,
és legfeljebb 50 millió eurónak
megfelelõ forint összegû nettó ár-
bevétellel rendelkeznek. Azt java-
soljuk, hogy a kkv-szektorba tar-
tozó vállalkozások valamennyi
pénztárgépének beszerzésére ter-
jedjen ki a támogatás. „A támoga-
tások összegének differenciáltnak
kell lennie, figyelembe kell ven-
nie a lecserélt, és a helyette be-
szerzett gép technológiai fejlett-
ségét, ki kell terjednie a pénztár-
gépek átalakítására. A gépenkénti
50 ezer forint támogatási összeg
teljességgel elfogadhatatlan, azt
ki kell egészíteni, meg kell emel-
ni, akár pályázatok, vagy adólevo-
nás formájában.”Az MKIK nyo-
matékkal javasolja a bevezetési
határidõk mielõbbi meghosszab-
bítását is.

A konstrukció alapvetõ célja a
mikro vállalkozások indítását ter-
vezõ fiatalok segítése: a vállalkozói
aktivitás ösztönzése, új vállalkozá-
sok létrejöttének támogatása, indu-
ló vállalkozások támogatásának

erõsítése a fiatal pályakezdõk vál-
lalkozóvá válásának támogatásá-
val.A TÁMOP-2.3.6.A-12/1.
konstrukcióban a Fiatal Vállalko-
zók Országos Szövetsége (FI-
VOSZ) által szervezett képzést tel-
jesítõ 18 és 35 év közötti természe-
tes személy (0-6 éves kisgyermeket
nevelõ 40 év alatti) által létrehozott
vállalkozás pályázhat. A pályázás
feltétele, hogy a természetes sze-
mély más gazdasági társaságban
közvetlen vagy közvetett többségi
befolyást biztosító részesedéssel
nem rendelkezhet, illetve annak
nem egyedüli vagy többségi tulaj-
donosa. A pályázónak rendelkeznie
kell a TÁMOP-2.3.6.A-12/1 konst-
rukcióban elkészített és jóváha-
gyott üzleti tervvel. A támogatás
összege: Egyéni vállalkozók és
mikro vállalkozások max.
3.000.000 Ft Társas vállalkozások
esetében max. 6.000.000 Ft.

További információ: Széchenyi
Programiroda Tanácsadó és Szol-
gáltató Nonprofit Kft.

A Magyar
Közlöny 2013. évi
61. számában je-
lent meg a Kor-
mány 109/2013.
(IV.9.) számú
rendelete az épí-

tõipari lánctartozás megakadá-
lyozását segítõ intézkedésekrõl. A
kormányrendelet több jogsza-
bályt is módosított, köztük az épí-
tõipari kivitelezési tevékenység-
rõl szóló kormányrendeletet is.

Többek között az alábbi pontok
módosultak: az aránytalanul ala-
csony árajánlatra vonatkozó ren-
delkezés, az építõipari kivitelezési
tevékenység folytatásának felté-
telei, az elektronikus építési nap-
ló, elektronikus teljesítésigazolás
és mûszaki átadás-átvétel, a bíró-
sági értesítéssel és a nemfizetési
jelzéssel kapcsolatos eljárás.

Akivitelezési tevékenység folyta-
tásának feltételei között az ez év ele-
jén számos építõipari vállalkozást
érzékenyen érintõ szabályozás is
módosult, vagyis a felelõs mûszaki
vezetõ és a szakképzett alkalmazott
esetében is visszakerült „a munka-
végzésre irányuló egyéb jogvi-
szony” mint foglalkoztatási forma.
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2013. május 30.

Gazdasági FFórum 
kamarai eelismerésekkel

Májusban
osztályfõnöki óórák, 
szülõi éértekezletek

ÚJ PPOLGÁRI 
TÖRVÉNYKÖNYV 
A ttulajdont, aa ccégeket
érintõ vváltozások

Innovációs 
és IIparjogvédelmi 
kiadvány

Egyszerû ÁÁllam PProgram

Kamarai jjavaslatok 
a ppénztárgépek 
cseréjéhez

Fiatalok vvállalkozóvá 
válásának ttámogatása

Módosult 
az éépítõipari kkivitelezési 
tevékenységrõl sszóló
rendelet
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A Kanizsa Íjász Egyesület há-
rom éves alapítása óta figyelem-
re méltó versenyeredményeket
ért el és e mellett a társaság kö-
zösségi-, illetve karitatív tevé-
kenysége is kiemelkedõ. 

A folyamatosan fejlõdõ egyesü-
letet Németh Gábor elnök mutatta
be. Elmondta, a kezdetek a részé-
rõl már közel harminc éves múltra
tekintenek vissza. Ugyanis, ami-
kor az egyetemre járt volt benne
egy vágy, hogy szeretne íjakat ké-
szíteni. Otthon egy asztalos mû-
helyben valósította meg ezt az ál-
mát egy 1984-es Kincses Kalendá-
rium évkönyvben meglátott olim-
piai íj alapján. Az elkészült máso-
lat mûködött, hármat lõtt is vele,
azonban ezt követõen már nem ér-
dekelte. 

– Közel húsz-harmincévnyi szü-
net után merült fel bennem újra a
gondolat, amikor elsétáltam a vá-
rosunkban megnyílt íjászbolt elõtt.
Többszöri alkalom után rávettem
magam, bementem, és vettem ma-
gamnak egy íjat. Gondoltam ki-
próbálom, hogyan lehet a nulláról
megtanulni lõni vele – idézte fel a
kezdeteket az elnök. 

Ezt követõen hazament és meg-
mutatta az újonnan beszerzett íjat,
mire felesége kis idõ múlva egy
nagy kupac, az íjászatról szóló
könyvet tett elé, holott nem is tud-
ta, van könyve ebben a témakör-
ben. Ez mutatja, tudat alatt mindig
ott munkált benne az íjászat iránti
szeretet. 

Elkezdett íjászkodni és közben
olyan ismerõsökre is szert tett,
akiktõl sokat tanulhatott. A talál-
kozóik a Csónakázó-tó eldugott ré-
szén voltak, hogy senkinek a biz-
tonságát ne veszélyeztessék. Majd

azt vették észre, hogy egyre töb-
ben vannak. Úgy 2008 táján kezd-
tek el gondolkodni azon, hogy egy
egyesületet kellene alapítaniuk,
így kapóra jött az NTE meghívása,
ahol ez idõ tájt szervezték az otta-
ni íjász szakosztályt. Így öten-ha-
tan csatlakoztak, de közel egy év
után különféle változások miatt
egyszerre többen kiléptek az NTE
1866 Íjász Szakosztályból. 

– Egy hét elmúltával az egyik
íjász barátom érdeklõdött, hogyan
tovább? És ekkor hangzott el a
kulcsmondat, melynek a mai egye-
sületünket köszönhetjük: „… ak-
kor, most mi lesz a kezdõkkel?”.
Erre mi mást lehetett válaszolni?
Alapítunk egy egyesületet! – me-
sélte nevetve.

Ezt követõen láttak neki a szer-
vezésnek, melyhez tagokra, hely-
re, alapszabályra, szándéknyilat-
kozatra, honlapra és rengeteg ad-
dig fel sem merülõ ismeretre volt
szükségük. Szerencsére, ahova
csak fordultak, mindenhol fogad-
ták õket és megkapták a szükséges
segítséget is. Némi utánjárást kö-
vetõen, pár hónappal késõbb,
2011-ben tizenkilenc alapító tag-
gal bejegyezték a Kanizsa Íjász
Egyesületet. 

Jelenleg közel ötven taggal mû-
ködnek, ebbõl tíz-tizenöt verseny-
zõ, a többiek a szabadidejüket töl-
tik íjászattal, de van olyan is, aki
beszélgetni jár le a pályára. Alap-
vetõen karitatívnak tartják magu-
kat, az új törvények alapján is
megfelelnek a közhasznú besoro-
lásnak. Nagy hangsúlyt fektetnek
az önkéntességre, az iskolákba té-
rítés nélkül mennek, ezzel támo-
gatják az intézményeket. Gyakori-
ak a felkérések sport- és egészség-
napokra. Meghívást kaptak az elsõ

Magyar- Arab Solymász Találko-
zóra, ahol az európai arab nagykö-
veteknek tartottak bemutatót,
melynek folytatása a következõ
hetekben várható.

Ahogy az elnök elmondta, az is-
kolák az utóbbi idõben íjászatban
egyre aktívabbak, rendszeresen
hívják õket az eseményeikre. Egy
helyi versenyrendszer is formáló-
dik, mely kialakításán diákok, test-
nevelõk, szabadidõ szervezõk és
az egyesület közösen dolgoznak. 

A múlt évi fõ feladatuk a saját
3D-s versenyeik feltételeinek ki-
alakítása volt, amihez harminc célt
és kiegészítõket vásároltak. Ezzel
lehetõségük nyílt évente kétszer,
nyáron huszonnyolc, õsszel hu-
szonnégy célos, minõségi verseny
rendezésére. Azóta ezekre a ren-
dezvényekre az ország elismert
íjászai is szívesen ellátogatnak,
akár még Orosházáról is. Helyszí-
nül a Janka puszta közelében levõ
völgyet választották, ahol csodála-
tos környezet várja a résztvevõket. 

Versenyeredményeik kiemel-
kedõek, az utóbbi években, a no-
mád kategóriában szinte az összes

megmérettetést megnyerték és a
modern vadász, illetve csigás íjá-
szaik is az élbolyba kerültek. Je-
lenleg az Sopron-Ágfalván rende-
zendõ Európa-bajnokságra ké-
szülnek, ahol négy versenyzõjük
indul. 

Az íjászat korban vertikális, ez
az jelenti, hogy a fiatalok és az
idõsebbek együtt lõnek, de termé-
szetesen az íj szerinti kategóriákon
belül korcsoportokat alakítottak ki.
– Az íjászatot 10 évesen és 60 éve-
sen is el lehet kezdeni. Azért külö-
nösen ajánlható mozgásforma,
mert nem túl megerõltetõ és bár-
mely korosztály hosszú éveken át
gyakorolhatja. Így egész családok
együtt élvezhetik az íjászat öröme-
it – tette hozzá az egyesület elnö-
ke.

A versenyek mellett minden év-
ben megszervezik a családi napju-
kat, a nyári íjásztábort. ahol az
idén Mónus József távlövõ világ-
bajnok és Szórádi Ernõ nyolcszo-
ros magyar bajnok tartanak beszá-
molókat, edzéseket. Összetartó
társaságukban fiatalokat és idõseb-
beket egyaránt szívesen látnak,
akik belsõ indíttatást éreznek e te-
vékenység ûzésére. 

V.M. 

KKöözzöösssséégg,, öösssszzeettaarrttááss,, ssppoorrtt

21.qxd  2013.05.28.  8:30  Page 12



KKaanniizzssaa –– EEzz++AAzz 13

NN
AAGG

YYKK
AANN

IIZZ
SSÁÁ

RR
ÓÓ

LL 
AA 

LLEE
GG

FFRR
IISS

SSEE
BB

BB
EENN

!! ––
 ww

ww
ww

..kk
aann

iizz
ssaa

uujj
ssaa

gg..
hhuu

2013. május 30.

Horoszkóp

Igyekezzen saját maga megoldani a prob-
lémáit, és ne támaszkodjon folyamatosan
mások véleményére. Ha nagyvonalúbban
kezeli a dolgait, mindjárt másképpen ítélik
meg a környezetében, mint eddig.

Lehetõleg azzal foglalkozzon, amihez a
kedve tartja. A hétvégén ne kényszerítse
magát a munkára, mert ha kedvetlenül te-
szi azt, annak úgy sem lesz semmiféle
eredménye.

Ahétvégén - akár csak a mesében -, minden
kívánságát teljesíteni fogja a párja. Hogy mi
lehet ennek az oka, azt önnek kell megfejte-
ni. Egy dologra azonban ügyeljen: ne le-
gyen mohó, tartsa be a fokozatosságot.

Lendületesen telnek a napjai a hétvégén.
Idõnként azonban még a legközelebbi bará-
tai sem bírják követni azt a tempót, amit dik-
tál. Iktasson be a programjába egy pihenés-
sel kiteljesedõ erdõszéli bográcsozást.

Vidám és komoly párbeszédek váltják egy-
mást a hétvégén a párjával. Míg tart a mosoly-
szünet, foglalja el magát sütés-fõzéssel. Falato-
zás közben lecsillapodnak a kedélyek, és elõ-
állhat egy anyagiakkal járó új kívánságával.

A monotóniát a hétvégén sem kedveli.
Idõjárás változásra lenne igénye, de ez
nem biztos, hogy teljesülni fog. Diplo-
máciai érzékével nem lesz semmi gond, a
párját bármire rá tudja hangolni.

Döntsön végre, és ne zárja ki életébõl végle-
gesen azt a személyt, akit titokban már régóta
kedvel. Ha mindehhez valamiféle külsõ erõ-
re, energiára lenne szüksége, ne gondolkod-
jon sokat. Bátran szívja magába a Nap erejét.

Ne féljen a csalódástól, tervezzen be a
hétvégére egy kis bulizást, s a hétköznap-
okra tornát. A zene jótékony hatása átse-
gíti az érzelmi hullámzásokon, ezért mo-
zogjon, táncoljon többet zeneszóra.

Az egyéjszakás kalandozásokkal is eljuthat
valameddig, de célszerûbb, ha kiszemelt pár-
jával hosszabb idõre „lehorgonyoznak” vala-
hol. Következmények nélkül is változtathat
az ember az életfelfogásán, életmódján.

Ne ragaszkodjon a régi elképzeléseihez. Ha
úgy érzi, kevés szeretetet kap otthon, akkor
dolgozzon kevesebbet, és mindjárt lesz ideje
megtapasztalni, hogy nincs igaza. Csak kí-
vánjon valamit, s a kívánsága teljesül.

Vigyen némi változatosságot az életébe. Ha
netán nem jutna eszébe semmi, figyelje meg a
szomszédjait, s lesse el a titkaikat. Elõbb-
utóbb meglesz az eredménye, csak arra ügyel-
jen, nehogy meglepjék egy vödör vízzel.

Számtalan pozitív változásra számíthat
mind a munkahelyén, mind családi kör-
ben. Romantikus hajlamát ezúttal köny-
nyedén kimutathatja, amiért számtalan
elismerésben részesíti a párja. 

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

KALANDOK SZÜNET NÉLKÜL

Tartalmas nyári idõtöltést akarsz?
Közöttünk a helyed!

Hittanos tábor Dömösön
Hajózás a Dunán

Strandolás Esztergomban és Párkányon
Gyepsí a Nagyvillámon

Bátorság-túra a Rám-szakadékban
A táborozás idõpontja: 

lányoknak július 8-13-ig, fiúknak július 15-20-ig.
Helyszín: Dömös, Dunakanyar.

Életkor: óvodás kortól 20-22 éves korig.
Részvételi díj: 18.000 Ft (részletekben is fizethetõ)

Szülõi tájékoztató: 2013 május 31. (péntek) 17 órakor (Ady u. 15.),
vagy hivatali idõben a Szent József plébánián.
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Nk-án a Király u. 31-ben 86 m2-
es tetõtéri, igényes lakás saját, zárt
parkolóval és padláshasználattal
eladó. Irányár: 13,2 millió Ft. Tel.:
0630/542-2272 (7581K)

Kidobásra szánt hûtõjét, TV-
jét, mikróját, mosógépét, stb. el-
szállítom. Tel.: 0620/510-2723
(7575K)

Fûnyírást, kaszálást vállalok.
Tel.: 0620/510-2723 (7576K)

Készpénzért vásárolok fest-
ményt, porcelánt, régi népi pa-
rasztbútorokat és ruhákat, vala-
mint használati tárgyakat és teljes
hagyatékot. Tel.: 0620/555-3014
(7582K)

Újabb és régebbi festményeket,
lakásdíszítõ tárgyakat (porcelán,
kristály, bronzdísz), stb. vásárol-
nék. Érd.: 0630-332-8422 (7585K)

Keresem azokat, akik néhai
Böjti Lászlóval (Egyeduta,
1927.08.01) bármilyen rokoni
kapcsolatban állnak, vagy ezzel

kapcsolatban információval ren-
delkeznek. Tel.: 0670/589-8906
(7573K)

Horgászbotok és horgászorsók
változó áron eladók. Érd.:
0630/227-3294 (7584K)

Nk-i, negyvenes fiatalos, spor-

tos, ápolt, józan, diszkrét férfi tit-
kos kapcsolatra keres karcsú és
sportos alkatú, akár nem függet-
len hölgyet is, külföldi is lehet.
Lakás van. Pénzesek, szélhámos-
ok kíméljenek. Fényképes levele-
ket „Diszkrét” jeligére, a Kanizsa
Lokálpatrióta Hetilap Szerkesztõ-
ségébe kérek. (7580K)
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A KANIZSA
HETILAPBAN

lakossági apróhirdetés (15 szóig)
800 Ft, KANIZSA KÁRTYÁVAL CSAK

600 FT. Vállalkozási apróhirdetés
15 szóig 1600 Ft. Gyakorisági ked-
vezmény mindkét esetben 50%.

IINNGGAATTLLAANN

Az elmúlt hét második fele va-
lódi izgalmakról szólt a nagyka-
nizsai Hevesi Sándor Mûvelõdé-
si Központ falai között a 11. IDF
Látványtánc Világbajnokság ke-
retében.

Az intézmény forgataga ma-
gyarázatul szolgált arra, hogy a
város külföldi (leginkább olasz
és szláv...) rendszámú autóbusz-
okkal volt tele a vb napjai során.
Az idõjárás ugyan végképp fe-
dett helyre „parancsolta” a részt-
vevõket, ez azonban a majd'
húsz ország táncosait egyáltalán
nem zavarta mûsoraik prezentá-
lásában.

A külhoni egységek (elsõsor-
ban persze felnõtt) képviselõi a
világesemény hajrájába fordulva
azért már Nagykanizsa belvárosát
is kezdték belakni, lévén például

a gibraltáriak vagy taljánok felfe-
dezték a reggeli kávézás (kulti-
kus) helyeit is a kevésbé napos
(szóval esõs...) oldalát mutató
helyszínen, amire szükségük is le-
hetett, mivel az egyes verseny-
napok maratoni programot kínál-
tak a nem kevés kategória 1600
indulót felölelõ mezõnyének ré-
szére.

A rendezvény javában ontotta
magából a színvonalasabbnál szín-
vonalasabb számokat, amikor a fo-
lyosók és lépcsõk forgatagából
egy, a nyugalom szigetének is te-
kinthetõ helyiségbe léphettünk...
Nos, a csendes szoba már valóban
olyan volt minden felszerelésével,
mint egy-egy labdarúgó Bajnokok
Ligája mérkõzés kicsi, ám magá-
ból annál több információt továb-
bító központja. Akik ott székelnek,
nagy titkok tudói mindenhol, így

nem csoda, hogy a „táncos” világ-
szövetség elnökét, Franco Ven-
turát is ott tudtuk szóra bírni.

– Túl a rendezvény felén állítha-
tom, hogy ezúttal is roppant jóra
vizsgázik a rendezés, nem vélet-
len, hogy a nagykanizsaiak ismét
vendégül láthatják a világbajnok-
ságot – fogalmazott mosolyogva
szombaton kora este az olasz elöl-
járó. – Nem lesz tehát egyszerû fe-
lülmúlnia a jövõ évben ezt a hor-

vátországi Pulának, azt követõen
pedig nekünk, olaszoknak. 

A nagykanizsai 11. IDF Lát-
ványtánc Világbajnokság kanizsai
aranyérmeseinek listája:

Disco Freestyle Duo Felnõtt: 1.
Felsõ Brigitta, Szabó Tímea –
Szan-Dia Fitness SC.

Fantasy Small Group Mini: 1.
Barbie – SzDFSC (Horváth Gréta,
Szép Mínea Dalma, Tóth Jázmin,

Zsohár Fanni, Varga Kata Luca,
Ujj Viktória Zóra, Avas Liliána).

Free Show Solo Junior: 1. Tize-
des Renáta – SzDFSC.

Free Show Form Junior: 1.
Zorba – SzDFSC (Nándori Réka,
Skanecz Sára, Kisgyura Anna,
Nagy Fruzsina, Lovkó Bonita,
Poszovecz Hanna, Sgánetz Eszter,
Csányi Csilla, Csányi Csenge,
Horváth Dóra).

Fantasy Form Felnõtt: 1. Szép
és Szörnyeteg - SzDFSC (Gór Dó-
ra, Szabó Krisztina, Dömötör Esz-
ter, Sipos Kata, Vitári Viktória,
Fótos Kitti, Kovács Laura, Felsõ

Nikolett, Léránt Vivien, Májer Cin-
tia, Farkas Alexandra, Tar Eszter,
Szabó Tímea, Felsõ Brigitta, Pol-
gár Borsika, Horváth Barbara,
Várszegi Zsófia, Szalai Kata, Vágó
Alexandra, Vágó Diána).

P.L.

KKaarrnneevváállii kkaavvaallkkáádd aa llááttvváánnyyttáánncc vvbb-nn

Fo
tó

k:
B

ak
on

yi
 E

rz
sé

be
t

21.qxd  2013.05.28.  8:30  Page 14



KKaanniizzssaa –– SSppoorrtt 152013. május 30.

NN
AAGG

YYKK
AANN

IIZZ
SSÁÁ

RR
ÓÓ

LL 
AA 

LLEE
GG

FFRR
IISS

SSEE
BB

BB
EENN

!! ––
 ww

ww
ww

..kk
aann

iizz
ssaa

uujj
ssaa

gg..
hhuu

A pestszentimrei Sportkastély
adott otthont a diák és serdülõ-
korú nõi birkózó országos baj-
nokságnak. Az id. Növényi Nor-
bert emlékét õrzõ versenyen a
nagykanizsai KBSE-t az 52 kg-
os 1998-2000-ben születettek
serdülõ mezõnyében Szabó Jáz-
min (képünkön) képviselte. 

A Kanizsai Birkózó Sportegye-
sület versenyzõje remekül szere-
pelt, négyszer emelték magasba
karját riválisaival szemben, amivel
Jázmin természetesen a dobogó
legmagasabb fokára állhatott.

– Jázmin jó versenyzõ típus,
sokkal többet hoz ki magából egy-
egy versenyen, mint az edzéseken
– fogalmazott edzõje, Szatmári

Zsolt. – Örülök, hogy Egyed Zsa-
nett mellett újabb nõi versenyzõnk
ért el olyan sikert, ami feljogosít
bennünket arra, hogy bizakodva
készüljünk a 2014. évi ifjúsági
olimpiai kvalifikációs versenyso-
rozatra, hiszen versenyzõnk tagja
az Ifjúsági Olimpiára készülõ ke-
retnek.

Sárváron – szintén az elmúlt
hétvégén – rendezték meg a XII.
Nádasdy Kupát, gyermek (8-9
évesek), diák (10-11 évesek), vala-
mint serdülõ (14-15 évesek) kor-
csoportban. 

A Kanizsai Birkózó Sportegye-
sület eredményei: 1. hely: Nemes
Benjamin (diák II; 58 kg). 2. hely:
Ladányi Benedek (gyermek; 26
kg), Zaka Zénó István (gyermek;

29 kg), Klein Vincent (serdülõ; 50
kg) és Pólai Kristóf (serdülõ; 58
kg).

P.L.
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JÚNIUSBAN
ÚJRA INDUL!

A KANIZSAI KULTURÁLIS
KÖZPONTBAN

SZÁLLODAI
SZOBAASSZONY
+ NÉMET NYELV

KÉPZÉS
OKJ 31 812 01 0100 21 01 

részszakképesítés

Részletfizetési 
lehetõség!

Bõvebb információ: 
www.kanizsaikultura.hu

kepzesinfo.muvhaz@gmail.com
Tel: 93/319-202, 06/30-693-2445

Felnõttképzési nyilvántartási szám: 
0094-2009. 

Akkreditációs lajstromszám: AL-2388

Nagykanizsai TE 1866-Hor-
váth Méh (11.) – Dorogi FC (1.)
0-4 (0-2)

NB III Bakony csoport labdarú-
gó-mérkõzés, 25. forduló. Nagy-
kanizsa, 100 nézõ. Vezette: Szom-
mer (Szabó P., Kovács L.). G.:
Fürjes (8.), Vigh A. (13., 90.), Mé-
száros Á. (65.) 

NTE: Szekeres P. - Rákhely,
Mavolo, Cserfõ L., Szép D. - Bo-
ros Z. - Rieger, Nagy T., Szõke Á.
(Schuller, 80.), Babati T. (Anger,
50.) - Cs. Horváth G. (László R.,
55.). Vezetõedzõ: Visnovics Lász-
ló.

A vendégek gyorsan eldöntötték
a pontok sorsát a találkozón, hi-
szen a 13. percben már 2-0-ra ve-
zettek, s végül nagyarányú gyõzel-
mükkel szereztek örömet az õket
elkísérõ drukkereknek. A kanizsa-
iakon az sem segített, hogy a fél
andráshidai csapat is leruccant a
mérkõzésre, akik számára viszont
minden bizonnyal egy esetleges
NTE-s „pontrablás” okozott volna
boldogságot... Ezzel a vereséggel
folytatta mélyrepülését a dél-zalai
labdarúgó csapat, igaz, ezúttal az
egyik bajnokaspiráns, a Dorog
nyert otthonukban. A mérkõzés

nem túl szívderítõ krónikájához
tartozik, hogy a vendégeknél a
meccs elején szenvedett sérülést
az egykori NB I-es labdarúgó,
Schultz Levente, akit kórházba is
kellett vinni. A dorogi futballistát
pedig éppen két andráshidai játé-
kos „kalauzolta el” az egészség-
ügyi intézménybe, ahol késõbb ki-
derült, se törés, se szakadás nem
történt a szerencsétlen esetnél...
Sportszerûségbõl jelesre vizsgá-
zott a listavezetõ dorogiak elõtt a
második Andráshida.

P.L.
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A kézilabdázók III. korcsoportos
(hatodik osztályos) fiú együttesei szá-
mára rendezték az országos diákolim-
pia négy megyés elõdöntõjét Nagyka-

nizsán, ahol a helyi Zrínyi Iskola spor-
tolói mellett csurgói, celldömölki és
siklósi csapatok mérkõzhettek az or-
szágos fináléba történõ továbbjutásért.

A kanizsaiak az elsõ találkozó-
jukon 15-9-re nyertek a Csurgót
képviselõ fiatalok ellen, majd a
döntõben 25-23 volt a Celldö-
mölkkel szemben, vagyis a dél-za-
laiak számára egyenes út vezetett a
miskolci országosra, s a végsõ he-
lyezésekrõl határozó tornát június
17-19. között rendezik.

A nagykanizsaiak közül Baj At-
tila, Boross Bence, Horváth Bence
Tibor és Illés Bálint (kapus) nyúj-
tott kiemelkedõ teljesítményt.

A döntõbe jutott Zrínyi Mikós
Általános Iskola együttese (képün-
kön): Németh Máté, Illés Bálint,
Iván Soma, Boross Bence, Kollo-
nay Zoltán, Horváth Bence Tibor,
Baj Attila, Megyesi Bálint, Pataki
Botond, Muik Gergõ, Pataki Bo-
tond, Havas Dániel, Horváth Be-
nedek, Szabadics Zoltán. Felkészí-
tõ: Marczinka Csaba.

IIrráánnyy aa mmiisskkoollccii ffiinnáálléé

A Nagykanizsai TE 1866 vívói
Balatonalmádiban az utánpótlás
korosztály országos kard diák-
olimpiai döntõjén léptek pástra,
Budapesten pedig a kadét nõi-, és
férfikardozók elõválogatóján vet-
tek részt.

A fõvárosban a 15-16 éves (ka-
dét) utánpótlás kardvívók számára
az elõválogató felmérõ állomását
bonyolították – már a 2013/2014-es
versenyszezonra. A fiúknál Dobó
István, míg a lányoknál Vernyel Sá-
ra lett harmadik, Flumbort Sára pe-
dig hetedikként zárt. A II. korcso-
portos diákolimpia országos döntõ-
jén a Balaton-parti városban Hor-
váth Gergõ (Kõrösi-Péterfy Álta-
lános Iskola) ezüstérmet szerzett,
Kiss Gergely (Rozgonyi Úti Általá-
nos Iskola) pedig egy ötödik hellyel
lett gazdagabb. A lányoknál Bécsi
Zsófia harmadik, míg Kozári Dóra
(mindketten Palini Általános Iskola)
hetedik lett, majd csapatban a palini
lányok (Kozári Dóra, Bécsi Zsófia,
Kobra Virág) elsõséget gyûjtöttek.
A III. kocsoportosknál Dobó Ádám
(Kõrösi- Péterfy) harmadik lett, a fiú
csapat (Dobó Ádám, Horváth Bar-
na, Horváth Gergõ) pedig aranyér-
met szerzett. A lányoknál harmadik-
ként zárt a Palini-iskola együttese
(Fata Nóra, Fata Flóra, Kozári Dó-
ra). A IV. korcsoportban harmadik
volt Milassin Mór (Zrínyi-Bolyai
Általános Iskola), a zrínyisek csa-
patban (Milassin Mór, Abay Nemes
Ádám, Balogh Ádám) aztán elsõk
lettek.

Dobogós hhelyek 
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„Hónapokon át dolgoztunk
azért, hogy az egykori, szolgálati
lakásból modern, értékteremtõ is-
kola váljék.” E gondolatokkal kö-
szöntötte a megjelenteket szomba-
ton Rosta Gyula, a Zalaerdõ Zrt.
vezérigazgatója az obornaki Nyit-
nikék Erdei Iskola ünnepélyes
megnyitóján. Az erdõ szívében
megbúvó, nem szokványos oktatá-
si intézmény esztétikus kialakítás-
sal várja – igazi zöldövezeti kör-
nyezetben – az iskolás csoporto-
kat, legkisebbektõl a legnagyob-
bakig.

Az épület felújítását, átalakítását
már tavaly befejezték, idén pedig a
kinti létesítményeket. Az iskola ki-
alakításakor a zöld „szempontok” is
kiemelt szerepet kaptak, elég csak
megemlíteni a napkollektorokkal
történõ melegvíz-elõálllítást, vagy a
szennyvíztisztítást. Ugyanakkor ar-
ra is figyelt a Zalaerdõ Zrt. az isko-
la renoválásákor, hogy az oktató-
épület a mai modern kor elvárásai-
nak megfeleljen, hiszen a gyerme-
kek tanulását projektorok, prepará-
tumok és szakmai kiskönyvtár is se-
gíti. Csakúgy, mint az egyedi kiala-
kítású park, ahol információs táb-
lákkal is találkozhatnak az Obor-
nakra látogatók. Némelyik digitali-
zált formában láttatja, hallatja az er-
dõ hangjait, a madárcsicsergéstõl a
motorfûrészig. A Nyitnikék Erdei
Iskola helyszínén – non plus ultra-
meteorológiai állomás, vadlesõ,
szalmavár és kilátó is fellelhetõ, va-
lamint két túraútvonal is. Minden a
Zalaerdõ Zrt. jóvoltából, saját költ-
ségébõl, mintegy 40 millió forintból
– tájékoztatta a Kanizsa Hetilapot
Steyer Edina, PR ügyintézõ. Hozzá-
téve, hogy az épület fejlesztése ezen

a ponton még nem áll meg, ugyanis
a közeljövõben szálláshelyet is ki-
alakítanak; cél, hogy „bentlakásos”
iskola létesüljön. 

Az intézmény ünnepélyes meg-
nyitóján Rosta Gyula vezérigazga-
tón kívül Dénes Sándor, Nagykani-
zsa alpolgármestere is üdvözölte az
erdei iskola létrejöttét, és a
Zalaerdõ Zrt. erõfeszítését, odaadó
munkáját, amiknek köszönhetõen
valóban egy rendhagyó, ám oktatá-
si célokat teljeskörûen ellátó intéz-
ményt hoztak létre, elérhetõ közel-
ségben a városhoz. A beszédek és
az Orff Ütõegyüttes mûsora után
került sor az Erdei utakon rajzpá-
lyázat eredményhirdetésére is. A
rajzversenyt, melyre általános isko-
lás diákok munkáit várták, nemré-
giben hirdette meg a Zalaerdõ Zrt.
Az ügyességet és a talentumot is
górcsõ alá vevõ megmérettetésre
számos gyermekmunka érkezett, a
legügyesebbeket értékes jutalmak-
ban részesítették a szervezõk. A díj-
átadás után Fliszár Károly fões-
peres megáldotta az épületet, az ün-
nepélyes szalagátvágást követõen
pedig hivatalosan is birtokba vehet-

te a jövõ generáció azt az iskolát,
ahol a tanulás valóban öröm lesz.

A rajzpályázat eredményei
Alsó tagozat: 1. Környei Péter

((3. osztály,) Farkas Ferenc Zene-
és Aranymetszés Mûvészeti Isko-
la, Nagykanizsa), 2. Mátyás Ninet-
ta és Hertelendi Anna (1. osztály,
Rozgonyi Úti Általános Iskola,
Nagykanizsa), 3. Horváth Barna-
bás (3. osztály, Palini Általános Is-
kola, Nagykanizsa). Felsõ tagozat:
1. Molnár Fanni (8. osztály, Zrínyi
Miklós-Bolyai János Általános Is-
kola Zrínyi Miklós Tagintézmé-
nye, Nagykanizsa), 2. Csuha Gyu-
la ((5. osztály,) Farkas Ferenc Ze-
ne- és Aranymetszés Mûvészeti Is-
kola, Nagykanizsa), 3. Németh
Alexandra (6. osztály, Galamboki
Általános Iskola). Különdíj:
Autista csoport (Szivárvány
EGYMI, Nagykanizsa) Kálovics
Eszter (3. osztály, Kõrösi Csoma
Sándor – Péterfy Sándor Általános
Iskola Péterfy Tagintézménye,
Nagykanizsa). Szuperinfó külön-
díj: Alsó tagozat: Körhöcz Bence
(3. osztály, Hevesi Sándor Általá-
nos Iskola, Nagykanizsa), Peszleg
Barnabás (6. osztály, Vörösmarty
Mihály Általános Iskola, Lenti).

Sz.Zs.

IIsskkoollaa aazz oobboorrnnaakkii eerrddõõbbeenn
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