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A trianoni diktátum 93. évfor-
dulóján a hagyományokhoz hí-
ven, a Nagy-Magyarország Em-
lékmûhöz hívta a város lakóit az
emlékmû szoborbizottsága és a
Magyar Mûveltség Kincsestára
Szabadegyetem.

Tárogató hangja mellett a vitézi
rendek, íjászok, barantások, széke-
lyek, és lovagok bevonulását köve-
tõen vette kezdetét a megemlékezõ
ünnepség. Himnuszunkat Csizma-
dia Ferenc nyugalmazott kántorta-
nító vezényletével a Jézus Szíve
templom Szent Imre kórusa a részt-
vevõkkel közösen énekelte el.

Takács János, városunk díszpol-
gára, a Hortobágyi Kényszermun-
katáborokba Elhurcoltak Egyesüle-
te tiszteletbeli elnökének köszöntõ
levelét Kiss László olvasta fel.

„Köszönöm, hogy szívükben õr-
zik a magyar nemzet egyik sors-
döntõ tragédiájának dátumát, 1920.
június 4-ét. Nagykanizsa, Trianon
elõtt virágzó kereskedõ város volt,
a határok átrajzolása után azonban
megváltoztak a körülmények. Az
1920-as évek végén Schless István-
nak köszönhetõen megszületik az
emlékmû gondolata, majd találmá-
nyi díjából jelentõsebb összeget
ajánl fel. A pályázatok elbírálása
után Hübner Tibor terve alapján
1934-ben elkészült a szobor, amely
egyedülálló a Kárpát-medencében. 

1945 után folyamatosan szétrom-
bolják, majd elássák, és 1964-ben pe-
dig a Tanácsköztársaságot méltató
szobrot helyezik az eredeti talapzatra. 

1999. január 21-én a Magyarok
Világszövetsége Nagykanizsai
Szervezetének ülésén Rózsás Já-
nos író vetette fel, hogy a Nagy-
Magyarország Emlékmûvet, me-
lyet 1952-ben ledöntöttek és elás-
tak, az eredeti helyén és formájá-
ban kellene visszaállítani a millen-
niumi évforduló alkalmából. Az
ötletet alkotó munka követte.” 

Alevél a további feladatról szól, mely
a fizikai építkezés után a szellemi épít-
kezést jelöli ki. „Az obeliszken található
jelzésrendszer egyetemes és örök, így a
világörökség része. Legyünk büszkék
önmagunkra, a városunkra, az orszá-
gunkra és a világban élõ tehetséges ma-
gyarokra, mert ez a szobor méltán idézi
nemzetünk tehetségét és kulturális örök-
ségünk nagyságát.”

Takács János gondolatait köve-
tõen, Kós Károly Kiáltó Szó címû
írásából Horváth István Radnóti-
díjas versmondó idézett fel részle-
tet. „Valahol aláírtak valamit, vala-
hol megalkudtak valamit, valahol
elosztottak valamit, valahol egy
nyitott ajtót becsaptak, hogy le-
gyen az zárva örökre.”

Emlékbeszédében Rajnai Miklós
Bánffy Miklós-díjas bölcsész a tria-
noni diktátum elõzményeirõl és kö-
vetkezményeirõl is szólt, mely a ma-
gyarság sorsát tragikusan megpecsé-
telte, és több ezer évre kell visszate-
kintenünk ahhoz, hogy az 1920. júni-
us 4-én történteket megértsük. E na-
pon, a nem hivatalos delegációval
történt aláírás nem békeszerzõdés
volt, hanem a nagyhatalmak által
elõre kitervelt játék. Majd azt is ki-

fejtette beszédében, miért kell ma,
2013-ban Trianonra emlékeznünk.
Trianon a mai napig nagyon sok
problémával van jelen a magyarság
életében, a Kárpát-medencében.
Többször is lett volna esély határre-
víziót kérni, de ez nem történt meg.
Jövõnk csak úgy lehet, ha megerõsít-
jük átörökítõ képességünket, és ösz-
szefogunk a saját kultúránk mentén. 

A 2010-ben alapított Magyar Mû-
veltség-díjat – melyet az egyetemes
magyar kultúra értékeinek megtartá-
sa és átörökítése érdekében kifejtett
önzetlen emberi tettekért ítél oda az
arra érdemeseknek a Magyar Mû-
veltség Kincsestára Szabadegyetem
Szellemi Tanácsadó Testülete – Kiss
László, Tóth Viktória és Rajnai Mik-
lós – adta át Csap Lajos versmondó-
nak, 1956-os hõs, „pesti srác”-nak, a
Dél-Afrikai Szövetség Örökös Tisz-
teletbeli elnökének. 

A Trianon megemlékezés alkal-
mából díjat kapott még néhai Rácz
Sándor, az 1956-os Munkástanács
elnöke, (A díjat Budapesten adják
át a családjának.) és Takács János
közgazdász, a Hortobágyra Kitele-
pítettek és Elhurcoltak Egyesületé-
nek tiszteletbeli elnöke.

A mûsorban Wass Albert, Levél
címû verse Csap Lajos versmondó
tolmácsolásában hangzott el. Közre-
mûködtek a Hevesi Sándor Általá-
nos Iskola diákjai, valamint a „Furu-
lyás virágszálak” – a Kiskanizsai
Általános Iskola 3. b osztályos tanu-
lói – Németh Ferenc zenetanár veze-
tésével. Tárogatón játszott Baráth
Béla és dr. Horváth László. A ren-
dezvényt záró Szózat és a Székely
Himnusz közös eléneklését megelõ-
zõen a pártok, egyesületek, társadal-
mi szervezetek elhelyezték koszorú-
ikat az emlékmû talapzatánál.

A rendezvényhez kapcsolódik
még egy esemény. Június 4-én
kedden, 16.30 órakor megszólal a
város minden templomának a ha-
rangja, és a Trianoni gyász emlé-
kére gyertyákat, mécseseket gyúj-
tanak a Nagy-Magyarország Em-
lékmûnél. A harangok zúgása után
gróf Apponyi Albert beszédébõl
hangzanak el részletek.

B.E. 
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„ANYA ÉS LEÁNYA” 
Pandur Ferencné és Pandur Mária barcsi
festõk kiállítása. Megtekinthetõ: június
25-ig.
Június 14., 28. 10 óra
KEREKÍTÕ
mondókás félóra 0-3 éveseknek. Vezeti:
Vajda Margit zenepedagógus (30/6160-
847). Részvételi díj: 700 Ft/család
www.kerekito.hu.

Június 9. 15 óra
10 ÉV VARÁZSLATA - "AWAL
SUHUR" - A ZHAFÍRA HAS-
TÁNC STÚDIÓ Gála Táncestje
Fellépnek: Zhafíra Oriental, és a stúdió
tanítványai. Vendégmûvészek: Dutka
Diána és a Bastet Orientális Tánc Egye-
sület (Budapest), Effendi Dabkeh Társu-
lat (Budapest), Nasreen Nemesházi Ber-
nadett és az Ezer Rózsa Kertje Hastánc-
csoport (Zalaegerszeg), Tûzmadár Moz-
gásszín (Nagykanizsa). Idén ünnepeljük a
10 éves születésnapunkat! :) Az est során a
klasszikus oriental-tól egyiptomi folklór
táncokig , a libanoni dabkeh és a bolly-
wood varázslatos világába csöppenhetsz
bele! Várunk szeretettel!
Június 12. 19 óra
A PANNON EGYETEM 
SZIMFONIKUS ZENEKARA
ingyenes koncertje

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.

ARANYKOR
Nagykanizsa a dualizmus korában. - Fo-
tókiállítás. Megtekinthetõ: július 31-ig.
Június 6.
SZÉKÁCS ZOLTÁN FESTÕ-
MÛVÉSZ KIÁLLÍTÁSA
Megtekinthetõ: július 31-ig
Június 6. 19 óra
NYÁRESTI SZERENÁD
Németh Norbert (harmonika).
A belépés díjtalan.
Június 14-15
IGRICFESZTIVÁL
Részletes program: a plakátokon és a
szórólapokon,  valamint a www.kani-
zsaikultura.hu és a
www.igricfesztival.com honlapon.

Június 13. 19.30 óra
LUKÁCS MIKLÓS TRIÓ -
CIMBIÓZIS

Lukács Miklós - cimbalom, Baló István
- dob, Orbán György - nagybõgõ. A trió
egészen új, a tagjai azonban régóta mû-
ködnek együtt, így emberileg és zenei-
leg is tartalmat kap elsõ projektjük -
Lukács Miklóstól eredõ - elnevezése:
Cimbiózis. Belépõdíj: 1 000 Ft.
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2013. június 6.

Elfeledettnek hitt kapcsolatok
és régi barátságok éledtek újjá
szombaton az immár hagyomá-
nyos „örök-öröm-öregdiák” ta-
lálkozón a Batthyány Lajos
Gimnáziumban. A rendezvényen
szép számban vettek részt egy-
kori Landleres és Irányis tanu-
lók is. Néhai alma materükben
nosztalgiázva elevenítették fel
életük meghatározó mérföldkö-
vét: a középiskolai éveket. 

Történetekbõl, élményekbõl pedig
valóban nem volt hiány, különösen az
egész napos program délelõttjén, ahol
négy, 1953-ban végzett Irányis osz-
tály tartotta 60 éves gyémánttalálko-
zóját. Az egykoron érettségizett 156
diákból 38-an érkeztek a rendezvény-
re, abba az intézménybe, melynek fa-
lai ezer emléket õriznek számukra.
Derû, mosoly, olykor fájó könnyek,
no meg a viszontlátás öröme töltötte
be az iskolát, hiszen sokan több évti-
zede nem látták egymást. Ahogy az
egykori diákok elmondták: egymás
arcát ugyan nehéz már felismerni, ám
a régi sztorikat, szerelmeket, vonzal-
makat és barátságokat sosem lehet el-
felejteni, még akkor sem, ha a szélró-
zsa mind a négy irányába elsodorta
õket egymástól az élet. 

– Annak idején szigorúbb volt az
oktatási rendszer, mint napjainkban.
Ám mindig találtunk „kiskapukat”,
bár ezt ma már unokáink kétkedve
fogadják, pedig mi is voltunk fiata-
lok. Régen külön osztályba jártak a
fiúk és a lányok is, az osztályozás is
eltért a maitól. Régen az egyes volt a
legjobb, ám a kemény követelmé-
nyek miatt ez csak a legérdemeseb-
beknek járt. Persze, mi arra vagyunk
a legbüszkébbek – ma már – hogy
szép kort megéltünk és örülünk, hogy
viszontláthatjuk egymást. Az esetle-
ges régi sérelmek a múlt homályába
vésznek. Iskolánk csak a szép emlé-
keket hozza bennünk felszínre –
mondták az egykori reál és humán
osztályokba járó diákok, akiket Ba-
logh László igazgató köszöntött mél-
tó módon. Az intézményvezetõ sza-
vaival rávilágított: az ember marad-
hat egy életen át diák, azt érezvén,
hogy iskolája mindig visszavárja
még akkor is, ha évek, évtizedek tel-
nek el. Majd Molnár László, a Batt-
hyánys, Landleres, Irányis Öregdiák
Egyesület elnöke mondott üdvözlõ
beszédet, elismerését tolmácsolva az
örökdiákoknak, hogy ennyi év távla-
tából sem feledik egykori iskolájukat.
A fõszervezõk szavai után Dr. Köves
Pálné, szintén egykori diák még két
élõ, Irányiban tanított pedagógus
mindennapjairól számolt be társai-

nak. A 105 éves, fõvárosban élõ
Kugler Sándorné fizika-kémia tanár-
ról, akivel a rendezvény délutánján az
internet segítségével is felvették a
kapcsolatot. Györgyi néni kiváló
egészségnek örvend, szellemi frisses-
sége irigylésre méltó s nem utolsó
sorban az is, hogy nagylétszámú csa-
ládjának akár még szívesen fõz is.
100. születésnapjára pedig szerettei
számítógéppel lepték meg, melyet le-
velezésre, internetezésre szívesen
használ az a pedagógus, aki diákjaira
mind a mai napig tisztán emlékszik. 

A Sorbonne-on végzett, 95 éves
Atlasz Ili néni is szép emlékeket
ébresztett az örökifjú diákokban,
õt jelenleg – szintén Budapesten –
egy család gondozza idõs napjain.
A nosztalgia-beszélgetéseket és a
pezsgõs koccintást követõen meg-
látogatták valamikori osztályukat
a korukat meghazudtoló Irányisok. 

Az egész napos program-
kavalkád öregdiák-mai diák foci-
meccsel folytatódott, ami termé-
szetesen az öregdiákok gyõzelmé-
vel zárult. A sportprogram paletta
idén kosármeccsel is kiegészült, a
jelenlegi és egykori BLG-sek (il-
letve Landleresek) csaptak össze a
baráti hangulatú mérkõzésen. 

Az örökdiák találkozó délutánján
Balogh László igazgató üdvözölte a
megjelenteket. Elmondta: minden év
júniusának elsõ szombatján rendezik
meg – immár négy éve – az örökdi-
ák találkozót, azoknak a gimnazis-
táknak, akik iskolájukban mindig
otthon voltak, vannak és lesznek a
jövõben is. Akik hírül viszik, vitték a
nagyvilágban alma materük jó hírét
és a sok kedves emléket. Majd Mol-

nár Lászlóval, az öregdiák egyesület
elnökével közösen átadták a „Pro
Schola”-díjat a legérdemesebb diá-
koknak. Idén Göbölös Kristóf és
Heller Péter részesült kitüntetésben,
az intézményért végzett munkájáért. 

Az ünneplésbe becsatlakozott a
világháló jóvoltából a már említett
Kugler Sándorné tanár is, aki meg-
ható gondolatain kívül levelet is írt
annak az intézménynek, ahol har-
minc évig tanított: – Nagyra értéke-
lem az iskola kezdeményezését és
szervezõkészségét, hogy immár ne-
gyedik éve kerülhet sor az öreg diá-
kok találkozójára. Avolt diákok és ta-
náraik – a napi gondokat otthon
hagyva – felidézhetik a múltat, a régi
emlékeket, ápolhatják a baráti kap-
csolatokat. A Batthyány Lajos Gim-
názium kiváló eredményeket ért el az
oktatásban, emellett tiszteletre méltó
a nevelési törekvése is. Az iskola
eredményeit látva eszembe jut a kez-
det. A már régóta mûködõ Piarista
Gimnázium mellett 1931-ben meg-
alakult a Nagykanizsai Egyesületi
Leánygimnázium, elsõ és ötödik osz-
tállyal. Ketten voltunk tanárok. Elsõ
iskolánk egy kétszobás családi ház
volt a Sugár út és a Királyi Pál utca
sarkán. Késõbb a Notre Dame Tanító
Rend vette át az iskolát, s mûködtette
1948-ig, amikor is az egyházi oktató-
kat deportálták. Ennek az lett a követ-
kezménye, hogy a két gimnáziumot
egyesítették, így 1950-ben megala-
kult az Irányi Dániel Állami Gimná-
zium. Azidáig csak lányokat tanítot-
tam, de most egy nagy létszámú fiú
osztályt kaptam. Történetesen azt az
osztályt, amelyik most a hatvanadik
érettségi találkozóját ünnepli…1961-

ben búcsúztam el végleg Nagykani-
zsáról, de a városban eltöltött har-
minc év felejthetetlen marad szá-
momra. Mindig nagyra értékeltem a
BLG által szervezett találkozókat, kí-
vánom, hogy ezt, az összetartó szelle-
miséget a jövõben is õrizze meg a
gimnázium – írta levelében Kugler
Györgyi néni. 

Néhai diákja, Prof. dr. Kovács
László fizika demonstrációjával
emelte a rendezvény színvonalát. 

Az intézményhez kötõdõ képzõmû-
vészeti alkotásokat is a találkozón adták
át. Zsovár Anita iparmûvész-tanár szõt-
tesét, az Erzsébet-szobor élethû, gipsz
mását, amit Stamler Lajos mûvész-ta-
nár újított fel, a Szív-falat, a Vigyázz,
Falat szintén neki köszönhetik a diá-
kok, tanárok és Gosztonyi Ilona egyko-
ri diák felajánlásának jóvoltából Zeljko
Hudek horvát-osztrák mûvész élénk
színvilágú, vidám, „kézzel” fogható
munkáját, mely rokonítja a börtönt és a
tanintézményt is, vicces formában, to-
vábbá „Hol, mi?” címmel helytörténeti
kiállítás is nyílt az aulában. Amûvésze-
ti remekek mindegyike az intézményt
szépíti és gazdagítja, ahol nemcsak a 60
éve végzett diákok, hanem kilenc má-
sik osztály is ekkor tartotta találkozóját.
Balogh László igazgató a találkozón el-
mondta: a Piarista Gimnázium vezetõ-
jével, Nyeste Pállal történt egyeztetés
fejleményeként 2015-ben együtt fogja
ünnepelni a két intézmény, hogy 1765-
ben, negyed évezrede Nagykanizsán
gimnázium született. 

Sz.Zs.
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Pályázaton keres új számlave-
zetõ bankot Nagykanizsa önkor-
mányzata, amely csütörtöki ülé-
sén egyebek mellett utcanévvál-
tozásról és a városközpontban
ingyenes internetszolgáltatás
biztosításáról is döntött.

Bankszámlavezetésre és hitel-
igényének kielégítésére keres új
számlavezetõ bankot közbeszerzé-
si eljárás keretében Nagykanizsa
önkormányzata – errõl egyhangú-
an határoztak a képviselõk. Mint a
közgyûlési vitában Cseresnyés Pé-
ter polgármester (Fidesz-KDNP)
jelezte, a jelenlegi számlavezetõ az
utóbbi idõben jelentõsen emelte a
hitelkamatot, ezért kívánják „meg-
szondáztatni” a piacot. Az elõter-
jesztésbõl kiderül: 2008 óta hatá-
rozatlan idõre megkötött szerzõ-
déssel a Volksbank kezeli Nagyka-
nizsa folyó- és hitelszámláit, ta-
valy óta azonban csaknem a felére
csökkentette a folyószámla hitel-
keretét, miközben jelentõsen meg-
emelte a kamatfelárat.

A nagykanizsai képviselõk mó-
dosították a közösségi együttélés
alapvetõ szabályairól szóló helyi
rendeletet, amely szankcionálható-
vá teszi a jövõben a hulladékkeze-
léssel kapcsolatos szabályszegése-
ket. Szabálysértésnek minõsül
ezentúl, ha a hulladékát valaki
nem a közszolgáltatónak adja át,
nem szelektíven gyûjti a hulladé-
kot, vagy mások testi épségét ve-
szélyeztetõ anyagot helyez el a
hulladéktárolóban.

A jogszabályváltozás miatt a
Magyar Tudományos Akadémiától
kért állásfoglalás alapján „nem ja-
vasolt” az Úttörõ utca elnevezése,
ezért a képviselõk rövid vita után
névváltoztatásról is döntöttek. A
sánci városrészben található utca –
amelyben egy óvodán és egy ká-
polnán kívül mindössze hét lakó-
ház található – az egykor a közel-
ben fekvõ falu után a Besenyõ ne-
vet kapta.

Az elektronikus hírközlési épít-
mények elhelyezésérõl szóló ren-
deletét is módosította Nagykanizsa
közgyûlése, lehetõvé téve ezzel az
ingyenes internetszolgáltatáshoz
szükséges antennák telepítését. A
döntésnek köszönhetõen elõször a
városközpontban lévõ Erzsébet té-

ren, a késõbbiekben pedig további
területekre kiterjesztve is ingyene-
sen lehet majd vezeték nélkül
internetezni.

A közgyûlésen elfogadták dr.
Károlyi Attila önálló képviselõi
indítványát, így megkezdõdhet-
nek a tárgyalások Kovászna me-
gyében, Kovászna környezeté-
ben Pápa városával, és a lehetsé-
ges jelentkezõkkel a Szellemtör-
téneti-Oktatási Központ létreho-
zásáról.

Nagykanizsa és Kovászna, mely
a magyar kultúra egyik bölcsõje,
1993-ban, testvérvárosi kapcsola-
tuk létesítésekor kölcsönösen vál-
lalták azt, hogy a két város lakos-
ságának rendszeres találkozásait
elõsegítik, továbbá oktatási, kép-
zési, kulturális, városgazdasági és
városüzemeltetési együttmûködést
hoznak létre. Ezeken kívül többek
között az iskolai szünidõkben tá-
borozásokat szerveznek a két vá-
ros gyermekei és diákjai között.

Ahogy dr. Károlyi Attila indít-
ványában írja, az elmúlt években
egyre komolyabb igényként me-
rült fel az, hogy városunk szellem-
történeti- oktatási központot hoz-
zon létre, gyermekek tanulása,
üdültetése céljára, valamint a kul-
turális-oktatási központ felnõtt lá-
togatók fogadására is alkalmas
volna. A Kovásznai Megyei Ta-
nács tulajdonában van egy olyan
terület, mely megfelelhet ezen cé-
lok realizálására.

Ezzel kapcsolatban felkereste
Pápa polgármesterét is, aki szintén
részt venne egy oktatási bázis lét-
rehozatalában. 

A gyermek üdülõtábor létreho-
zásához a lehetõségek szerint Eu-
rópai Uniós forrásokat is igénybe
vennének. 

A közgyûlésen igennel szavaz-
tak a Balatonmáriai Gyermek-
és Ifjúsági Tábor, és a Nyári
Napközis tábor 2013. évi mû-
ködtetésérõl szóló javaslatra,

mely értelmében elkülönítették a
szükséges összegeket.

Az önkormányzat által üzemelte-
tett balatonmáriai tábor már közel 30
éve nyújt nyári kikapcsolódást az ál-
talános- és középiskolások számára.
2006-tól az üzemeltetést a Kõrösi
Csoma Sándor Általános Iskola vet-
te át, majd 2011 augusztusától a jog-
utód intézmény, de nem került janu-
ár 1-én Klebelsberg Intézményfenn-
tartó Központ fenntartásába. Ennek
értelmében mûködtetésének felada-
tai az önkormányzatra hárulnak.

Az idei táborozás szervezése már
márciusban elindult, és felosztották
az egyes turnusokat az iskolák kö-
zött. A tábor mûködtetésének egyik
fontos indoka, hogy a szociálisan
hátrányos helyzetû tanulóknak nya-
ralási lehetõséget biztosítsanak. Erre
közel három millió forintot különí-
tettek el. Azonban a hátrányos és
halmozottan hátrányos helyzetû ta-
nulók száma évrõl-évre nõ, így a tá-
mogatott férõhelyek intézményen-
kénti számát arányosan határozták
meg, összesen 3331 diák táborozhat.

A helyszínbejárást követõen
megállapították, javítási és karban-
tartási munkálatok elvégzése szük-
ségesek, melyre öt millió forintot
különítettek el a költségvetésbõl. 

A Nyári Napközis táborban az
elõzõ évek gyakorlata alapján a ta-
nulók napközis tábori foglalkozta-
tását biztosítják, összesen 328 gye-
reknek. Jelenleg még folyamatban
van az iskolák kiértesítése, a tábor-
ban dolgozó pedagógusok szerve-
zése és a napi utaztatás biztosításá-
ra vonatkozó ajánlatkérés.

Ezen kívül idén is megrendezik a
Testvérvárosi tábort július 29. és au-
gusztus 4. között a Mi a pálya? pro-
jekt keretein belül. A Nagykanizsai
diákok Csáktornya, Bihács, Ma-
gyarkanizsa és Kovászna fiataljai-
val tölthetnek el egy hetet. A 60 di-
ák táborozásának költségét a pályá-
zatban betervezték, a programokra
több mint egymilliót terveztek be a
Városi Diákiroda kiadásain belül.

A tábor a tanév lezárása után, jú-
nius 24-tõl indítható, egészen au-
gusztus 11-ig hét turnussal. A hát-
rányos és a halmozottan hátrányos
helyzetû gyermekek száma az ed-
digi jelentkezések alapján össze-
sen 156 fõ.

A közgyûlés határozata értel-
mében, városunkban az Úttörõ
utca nevét Besenyõ utcára mó-
dosítják, így az új elnevezést át-
vezetik a nyilvántartásokba, va-
lamint az átnevezett szakasz ut-
canév-táblákkal történõ megne-
vezésérõl gondoskodnak.

Az Úttörõ utca Sánc városrész-
ben található, a Kaposvári utcából
nyílik északi irányba, és vezet a
Szabadhegy utca felé. Nevét 1975-
ben kapta, korábbi neve pedig Fel-
sõsánc volt. 

A lakosság részérõl nem merült fel
kifogás az utca neve ellen, így elõze-
tes állásfoglalásért a törvény szerinti
kérdés eldöntésére a Magyar Tudo-
mányos Akadémiához (MTA) fordul-
tak. Javaslatuk alapján az elnevezés
azon jogszabály alá tartozik, mely
szerint „közterület illetve közintéz-
mény nem viselheti olyan személy
nevét, aki a XX. századi önkényural-
mi politikai rendszerek megalapozá-
sában, kiépítésében vagy fenntartásá-
ban részt vett, vagy olyan kifejezést
vagy olyan szervezet nevét, amely a
XX. századi önkényuralmi politikai
rendszerre utal”. Emiatt szükségessé
vált az utca átnevezése.

A városrész kevés helytörténeti
nevezetességgel rendelkezik, híres
ember nem köthetõ hozzá. Az utca
egyetlen jellegzetes épülete a sánci
kápolna, azonban névadónak ez
nem alkalmas, mivel Kápolna tér
létezik már Miklósfán. 

Így az új elnevezésre a régebbi ut-
canév, a környék történelmi hagyo-
mányai és az utca jellegzetességeibõl
kiindulva, a Felsõsánc utca, a
Knortzer György utca, az Atya utca
és a Besenyõ utca elnevezések merül-
tek fel, végül utóbbira esett a válasz-
tás. Nem fogadták el dr. Károlyi Atti-
la indítványát, miszerint Felsõsánc
utca szerepeljen ezek után a táblán.

Az új elnevezés arra utal, hogy a
mai Sánc városrész környékén, a
Csónakázó-tó völgyében feküdt a
koraközépkorban egy Besenyõ ne-
vû falu, melynek emlékét dûlõnév
õrzi a tó keleti oldalán. A magya-
rokkal a Kárpát-medencébe érke-
zett besenyõk idõvel összeolvad-
tak a magyarokkal, azonban emlé-
küket számos településnév õrzi ha-
zánkban és a határokon kívül is. 

MTI - V.M.
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Befejezõdött a nagykanizsai
Kanizsai Dorottya Kórház új
sürgõsségi osztályának építészeti
munkája. Az egészségügyi intéz-
mény várhatóan szeptembertõl
fogadja a betegeket – közölte az
intézmény fõigazgatója szerdán,
sajtótájékoztatón.

Brünner Szilveszter elmondta, a
mintegy félmilliárd forintból elké-
szült, csaknem ezernégyzetméteres,
részben teljesen új épületszárnyban
fogadják a mentõautókat. Sürgõssé-
gi és a fertõzéses szövõdményeket
kezelõ szeptikus mûtõt, valamint
vizsgálóhelyiségeket alakítottak ki,
s nyolc beteg kórtermi elhelyezését
tudják majd biztosítani.

Az orvostechnikai eszközök
már megérkeztek. A bútorok be-
szerzésére kiírt közbeszerezés még
tart. Nyáron várhatóan az informa-
tikai korszerûsítés is befejezõdik.

A fõigazgató felidézte, hogy
nagyjából másfél évtizede fogalma-
zódott meg a hazai egészségügyben
a sürgõsségi osztályok angolszász
mintára történõ átalakításának igé-
nye. Nagykanizsán öt évvel ezelõtt
önerõbõl már kialakították ezt a
részleget. Ennek teljes felújítására
és bõvítésére szolgál a hamarosan
lezáruló, az Új Széchenyi Tervbõl
finanszírozott beruházás.

Az MTI kérdésére elmondta, je-
lenleg negyvenen dolgoznak a sür-
gõsségi osztályon, de a bõvítés és a
biztonságos mûködés miatt legalább
a másfélszeresére kell emelni a lét-
számot, amelynek nagyjából ötöde
lenne az orvosok száma. A fenntartó-
nál már jelezték az igényüket, ami
remélhetõleg a finanszírozás bõvíté-
sével is jár, ugyanakkor nagyon nagy
hiány van szakemberekbõl – fûzte
még hozzá Brünner Szilveszter.

Cseresnyés Péter (Fidesz-KDNP)
Nagykanizsa polgármestere arra
emlékeztetett, hogy nagyjából négy
éve még a város, mint fenntartó in-

dította el a mostani beruházást,
amelyet azóta átvett az állam. A
megvalósításban némi csúszás
ugyan tapasztalható, de fontosabb,

hogy hamarosan a kor követelmé-
nyeinek megfelelõ körülmények
között fogadhatják a Nagykanizsá-
ról és környékérõl érkezõ betegeket.

Hangsúlyozta, hogy a kórház-
ban még folyik egy másik, a struk-
túra bõvítését lehetõvé tevõ jelen-
tõs beruházás, és a tervek szerint
újabb fejlesztések is várhatók.

A Kanizsai Dorottya Kórház
sürgõsségi ellátásának korszerûsí-

tésére tervezett költség mintegy
520 millió forint, amelyhez csak-
nem 448 millió forint támogatás
társul. Az építkezés - amelynek ki-
vitelezõje a zalaegerszegi ZÁÉV
Zrt. – 2012 áprilisában kezdõdött,
és az erre fordított összeg bruttó
455 millió forint – olvasható a be-
ruházáshoz készült sajtóanyagban.

MTI - Kanizsa
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Egyre többet lehet hallani ma-
napság egy, a Csónakázó-tó kö-
zelébe tervezett üdülõ- és él-
ménykomplexum megépítésérõl.
Errõl Lengyel Endre vállalkozót,
a Black Hole World Kft. ügyve-
zetõ igazgatóját kérdeztük, aki
mindezt megálmodta, és szervezi
a projekt megvalósítását, mellyel
a fiataloknak is szeretne alterna-
tívát nyújtani és egyben a város
érdekeit is szolgálni. A gyors
megvalósulás érdekében üzleti
partnerek, befektetõk és vállal-
kozók jelentkezését várja.

– Két évet éltem Londonban,
ahová nyelvtanulás céljából men-
tem. Azt tapasztaltam, ott a hihe-
tetlen pezsgõ élet egy példaérték
parkélettel párosul. Jó idõ esetén
egy gombostût sem lehet leejteni,
annyi ember választja szórakozás,
kikapcsolódás helyszínéül a par-
kokat. Jó volt látni azt a sok nyu-
godt, pozitív embert, akik a bará-
tokkal, munkatársakkal, vagy ép-
pen a családdal töltötték idejüket.
Ekkor jött az ötlet egy olyan szó-
rakoztató centrum megvalósításá-
ra, mely a közel 15 éve megálmo-
dott üdülõfalu terveim mellé il-
lesztve a fiataloknak és idõseb-
beknek is egyaránt kikapcsolódási
lehetõséget, munkalehetõséget és
közösségi létet biztosít, e mellett
pedig Nagykanizsa érdekeit is
szolgálja - mondta elöljáróban
Lengyel Endre.

Hozzátette, a világon egyedül-
álló, szabadalommal védett, és
teljesen saját ötlet alapján meg-
épülõ háromszintes kalandpark és
üdülõfalu kivitelezése lépcsõzete-
sen valósulna meg a Kisfakoshoz
közeli 30 ezer négyzetméteres sa-
ját területen. Elsõ lépésként a
másfél kilométeres földalatti labi-
rintusrendszert és a benne találha-
tó rémségek barlangját realizál-
nák, ahol a fizikai megpróbáltatá-

sokon túl pszichikai viszontagsá-
gokra is számíthatnak a vendé-
gek, valamint megismerkedhet-
nek a szénbányászattal, barlangá-
szattal, ásványokkal és a földalat-
ti élõvilággal is. 

Ezt követõen a föld felszínén
folytatódnának a kalandpark építé-
si munkálatai a Toldi pályával és a
hagyományos, máshol is megtalál-
ható szórakoztató elemek megépí-
tésével. Lehetõség nyílik a levegõ-
ben kifeszített több száz méter
hosszú drótkötélpályán való lecsú-
szásra, függõhidakon való átkelés-
re, mászófal meghódítására, de
akár lovaglásra, íjászatra, csapatjá-
tékokra is. A Toldi pálya pedig a
maga különleges erõelemeivel az
erõs emberek játszóteréül szolgál
majd, amely akár világversenyek
szervezésére is alkalmas lehet.

Utolsó ütemben pedig az üdülõ-
falu megépítése történne. Itt üzleti
konferenciák, találkozók csapat-
építõ tréningek megtartására lenne
lehetõség. A népi építészet megõr-
zésével megépülõ épületek száz
évet repítik idõben vissza az idelá-
togató vendégeket. Vendégházak-
kal, állandó kiállítású falumúze-
ummal, kézmûves mûhelyekkel,
istállóval, kisállat simogatóval
várják majd a vendégeket a világ
minden pontjáról.

Így nem csupán a föld alatt, a
földön, hanem a levegõben is kü-
lönlegességek egész sorával talál-
kozhatnak a fiatalok és idõsek egy-
aránt az év 365 napján. Egész év-
ben az évszaknak, hagyománynak
és nemzeti ünnepeknek megfelelõ-
en szerveznének programokat, vá-
sárokat, fesztiválokat, konferenci-
ákat.

Ahogy a vállalkozó hozzátette,
tervei megvalósításához komoly, a
város érdekeit szem elõtt tartó fõ-
leg helyi befektetõk, vállalkozók
jelentkezését várja – a +36 30 392
0798-as telefonszámon vagy a
blackholeworldkft@gmail.com e-
mail címen –, hogy minél elõbb el-
kezdhessék a kivitelezést. A jövõ-
ben pedig a Magyarország további
öt pontján, és nemzetközi szinten
is szeretne befektetõket, franchise
partnereket bevonni és így a világ
számos országában központokat
létesíteni.

– Elsõdleges célom, hogy az
önös üzleti sikereken túl segítsem
a városunk turisztikai felzárkózá-
sát, a fiatalok hazai boldogulását a
pozitív életszemléletük erõsítésé-
vel, továbbá a közösségi lét itthoni
megtelepedését – szögezte le ismét
Lengyel Endre.

V.M.

ÜÜddüüllõõ- ééss ééllmméénnyykkoommpplleexxuumm aa CCssóónnaakkáázzóó-ttóónnááll

Bõvítették a termékpalettát,
egy komplett szolgáltatást kíván-
nak nyújtani az építkezésekhez a
Nagykanizsa Téglagyár Kft.-ben.
Tégla, cement, áthidalók, falazó-
és, padlólap téglák, csempék, já-
rólapok forgalmazásával foglal-
koznak jelenleg, de tárgyalnak
nyílászárókat gyártó cégekkel is. 

Szlovénia, Horvátország, Szlovákia
és Románia mellett tetõcserép értéke-
sítéssel megjelentek tavaly az ukrán
piacon is – mondta Mavolo Krisztián
ügyvezetõ, aki hét éve dolgozik a
gyárban, és három éve irányítja. – A
tégla forgalmazásával azonban nem
lennének ott versenyképesek a magas
fuvardíj miatt. A piackutatást azonban
tovább folytatják idén is, legközelebb
osztrák szakkiállításon mutatkoznak
be. Amikor Mavolo Krisztián a cég
élére került, még ötven dolgozóval lát-
ták el a feladatokat. Az épületek ma is
azt a képet mutatják az érdeklõdõk-
nek, mintha tevékenykednének ben-

nük, csak éppen ünnepnap van, s nincs
sürgés-forgás sem az udvaron. 

A privatizáció során az olasz cég
azzal a szándékkal vásárolta meg a
nagykanizsai téglagyár 24 hektáros
területét, hogy Magyarországon belül
majd itt, Nagykanizsán épít fel egy új
tetõcserépgyárat. Agyártáshoz a zalai
agyag minõsége kiválónak bizonyult,
és a vásárlásnál fontos szempont volt
még az is, hogy a régi gyár jól bejára-
tott értékesítési láncolatán keresztül

kezdhetik el a cserépértékesítést Ma-
gyarországon. Az olasz cég vezetése
sajnos nem tudta megvalósítani el-
képzelését. A vásárlást követõen je-
lentkezett gazdasági válság következ-
tében lecsökkent az építkezések szá-
ma, az építõanyagok iránti kereslet. A
téglaértékesítés, ha nem is nagy téte-
lekben, ennek ellenére folyamatos a
kanizsai gyárban. A fogyatkozó áru-
készletet az elmúlt évtõl olaszországi
bérgyártással egészítik ki, mivel a

meglévõ korszerûtlen technológiával
már nem lehet nyereségesen elõállíta-
ni a termékeket. A távolság így sem
hosszabbítja meg a várakozási idõt, a
megrendelt árút egy héten belül le-
szállítják a vevõnek. A tervezett új
csarnok, és a gyártósor tervei meg-
vannak, a beruházást azonban egy-
elõre le kellett állítani a megrendelé-
sek számának visszaesése miatt. 

B.E.

AA tteerrmmeellééss sszzüünneetteell,, ddee aazz éérrttéékkeessííttééss ffoollyyttaattóóddiikk

A Kanizsa TISZK „Merre
visz az út?” projektjének jóvol-
tából a zalakarosi Móra Ferenc
Általános Iskola 7. osztályos di-
ákjai nemrégiben a Hotel
Kõnigbe látogattak. Az üzemlá-
togatás célja elsõsorban az volt,
hogy a pályaválasztás elõtt álló
fiatalok betekintést nyerjenek a
vendéglátó szakmába.

A nagykanizsai hotel éttermi,
konyhai, cukrász és szállodai rész-
legének mindennapi munkafolya-
mataival ismerkedtek meg a gyer-
mekek a látogatás során. Erre el-
sõsorban azért van szükség, hogy
a 7-8. osztályos fiatalok lássák
meg gyakorlatban is, mennyire
összetett a vendéglátó szakma –
hangsúlyozta Horváth László. A

Hotel Kõnig igazgatója elmondta,
hogy két éve nyújtanak pályavá-
lasztási segítséget az általános is-
kolás diákoknak, akik közül vél-
hetõen többen vendéglátó szak-
irányban tanulnak tovább. Ugyan-
is évente mintegy 50-60 középis-
kolás tölti gyakorlatát a Kiváló
Szakmai Oktatóhelyként elismert
hotelben, ahol versenyképes és
teljeskörû képzésben részesülnek.

Sz.Zs.

Közelkép aa vvendéglátó sszakmáról

22.qxd  2013.06.12.  12:14  Page 6



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. június 6. KKaanniizzssaa –– HHaattáárroonn áátt 7

Ezt a germán mondást a Tier-
heimleben In Not német állatvé-
dõ szervezet vezetõje, Sabine
Gimmüth idézte csütörtökön dél-
elõtt a városházán a sajtó képvi-
selõinek. A város állatotthoná-
nak fejlesztésére indított gyûj-
tést jelentõs összeggel támogató
német vendégeket Cseresnyés
Péter polgármester fogadta,
majd ezt megköszönve adott át
oklevelet a szervezet vezetõ kép-
viselõjének a város elsõ embere.

Az oklevél átadása után informá-
lis megbeszélés vette kezdetét,
amely során Cseresnyés Péter kifej-
tette: jelentõs szemléletváltás történt

két évvel ezelõtt a nagykanizsai ön-
kormányzatnál, ami nem csak sza-
vakban, de tettekben is megmutat-
kozik. Az árva kutyák, illetve a vá-
ros kutyás közössége problémáinak
a megoldását, hosszútávú rendezé-
sét tûzték ki célul, és ennek elérésé-
hez egyre közelebb kerülünk. En-
nek egyik fõ mérföldköve az állat-
otthon ez évi, nagyarányú fejleszté-
se, amelynek célja nemcsak az uni-
ós normáknak való megfelelés, ha-
nem az ott élõ állatok életkörülmé-
nyeinek javítása is. 

A polgármester tájékoztatta a
német vendégeket a városvezetés
kutyákat és kutyásokat érintõ,
hosszútávú elképzeléseirõl. Itt

érintette elsõsorban, hogy a két-
három éves léptékben számított
program elsõ részében az állat-
menhely ügyét kívánják megnyug-
tatóan rendezni. Új kennelsor és
egy karantén kerül megépítésre
még a nyár folyamán, illetve kü-
lönbözõ kiszolgáló egységeket is
telepítenek az állatotthonba. To-
vábbi területek kerülnek megvá-
sárlásra, amellyel közel kéthektá-
rosra bõvül majd a nagykanizsai
menhely: az egyik elérendõ cél tu-
lajdonképpen térségi központtá
válni. Ugyanakkor figyelnek a vá-
ros kutyás közösségének a gondja-
ira is, ezért nemsokára több futtató
is megépítésre kerül, valamint a
város számos pontjára helyeznek
ki kutyaürülék-gyûjtõ edényeket. 

A német szervezet vezetõje,
Sabine Gimmüth hangot adott ab-
béli örömének, hogy a nagykani-
zsai városvezetés példaértékû mó-
don áll az árva állatok ügye mellé.
Kifejtette azt is, hogy rendkívül
szimpatikus számukra a fiatalok és
idõsek bevonása az állatotthon éle-
tébe, Németországban ez már egy
jól mûködõ módszer, Nagykanizsa
ebben is úttörõ. Nagyon fontos,
hogy az állatotthon vezetõsége lel-
kiismeretes, odaadó munkát végez
az árva állatokért, ezért is figyeltek
fel Nagykanizsára tavaly augusz-
tusban. Úgy vélik, hogy a város ve-
zetése megvalósítható megoldá-
sokkal igyekszik a kutyatartást va-
lódi, európai szintre emelni. A né-
met szervezet ezt az igyekezetet is-
merte el az adományozásával,

amely segítség és együttmûködés
immár rendszeresnek tekinthetõ,
hiszen a nagykanizsai állatotthon
teljes jogú partnerükké vált. Jelen-
leg havonta jönnek a dél-zalai vá-
rosba, és ezt a kapcsolatot szeret-
nék továbbfejleszteni, ily módon
bekapcsolódni Nagykanizsa életé-
be. Tápokat és más állateledelt
rendszeresen hoznak látogatásaik
alkalmával, illetve ilyenkor átlago-
san fél tucat kutyust visznek ma-
gukkal Németországba. Ezt az im-
már jól mûködõ, örökbefogadó
programot természetesen tovább
folytatják, sõt, ki is terjesztik, egy-
re több német család érdeklõdik
náluk kanizsai árva kutyusok iránt.
Ebben az évben elsõsorban az álla-
tok orvosi költségeinek a viselésé-
ben szeretnének érezhetõ segítsé-
get nyújtani, érteni kell ez alatt el-
sõsorban az oltások díjait, valamint
az általuk rendkívül fontosnak tar-
tott ivartalanítási programot is. To-
vábbá építõanyaggal is kívánják tá-
mogatni az állatotthon tervezett bõ-
vítését, az új egységek megépíté-
sét. A német vendég végül kifejtet-
te: amennyiben a továbbiakban is
hasonló, valódi eredmények, és
együttmûködés mutatkozik és va-
lósul meg Nagykanizsa és a Tier-
heimleben In Not között, úgy az ál-
latotthon, és Cseresnyés Péter biz-
ton számíthat a további, hosszú tá-
vú német támogatásra – tájékoztat-
ta a Kanizsa Hetilapot dr. Papp At-
tila, az állatmenhely sajtóreferense.

Kanizsa

KKöösszzöönneett aa nnéémmeett áállllaattvvééddõõkknneekk
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Sok szabadideje van, és elhivatottságot
érez arra, hogy segítsen másokon?! Szíve-
sen venne rész helyi értékmegõrzõ kultu-
rális és környezetvédelmi programokban? 

Nincs munkahelye? 
Önnek nem volt lehetõsége a közfoglal-

koztatásban részt venni, de jogosultságot
akar szerezni a foglalkoztatást helyettesí-
tõ támogatás megszerzéséhez? Keresse
fel a Nagykanizsai Önkéntes Pontot, ahol
közérdekû önkéntes munka révén nyílik
lehetõsége megtartani támogatását.

Te is lehetsz önkéntes!
Tanulsz, de még nem tudod, mit szeret-

nél csinálni igazán? Most fejezted be az is-
kolát és nincs még szakmai gyakorlatod?
Dolgozol, de nem tudod, hogy ez-e a neked
való munka? A fiatalok, pályakezdõk szem-
pontjából elõnyös, ha elsõ munkahelyi gya-
korlatukat segítõ környezetben végzik.

Nem tudod, hol töltsed le az ifjúsági kö-
zösségi szolgálatot? A nemzeti köznevelés-
rõl szóló törvény szerint az érettségi vizsga
megkezdésének feltétele ötven óra közös-
ségi szolgálat teljesítése, amelyet elsõ al-
kalommal a 2016. január 1-je után érettsé-
gi vizsgára jelentkezõ tanulóknak kell iga-
zolniuk. Keresd fel az Önkéntes Pontot!

Csatlakozzon közösségfejlesztõ érték-
teremtõ és megõrzõ vagy városszépítõ
programjainkhoz! Néhány példa, hogy hol
és miben segíthet. 

Jótékonysági gyermektábor
A kanizsai gõzõs felújítása
Kórházi önkéntes segítõ szolgálat
Térségi bûnmegelõzési program
Adományközpont
Amatõr színjátszócsoport
Mûvészeti galéria
Önkéntesek toborzása térségi 

nagyrendezvényeken
Próbálja ki magát önkéntesként! 
Az önkéntes tevékenységének kö-

szönhetõen gyakorlatot szerezhet, ki-
szélesítheti ismeretségi körét és
gyakran ennek köszönhetõen juthat

késõbb fizetett munkahelyhez. 
Várja Önt a nagykanizsai Önkéntes

Pont a Halis István Városi Könyvtár alag-
sorában, vagy a civiliroda.eu honlapon,
és most a Sárkányhajó Bajnokság és
Roadshow-n is június 7-9-ig a Csó-
nakázó-tónál. 

Vödör – Vidéki önkéntes döntések
rendszere, fõként-önként.

Várjuk közénk! 
Ön is lehet önkéntes! 

Mózes Pál nyugalmazott ta-
nácselnök, a napokban megje-
lent könyvét mutatta be a sajtó
képviselõinek a kötet szerkesztõ-
je, Horváth Ilona a Honvéd Ka-
szinóban tartott sajtótájékozta-
tón. Gondolatait maga a szerzõ
is megosztotta a jelenlévõkkel.

A nagyközönség május végén
ismerkedhetett meg a 300 példány-
ban megjelent könyvvel a Kaszinó

tükörtermében. A kötetet – melyet
Dr. Horváth György lektorált,
ajánló sorait Petike Antal írta –,
Tüttõ István, Nagykanizsa volt
polgármestere mutatta be. Közre-
mûködtek a Dr. Mezõ Ferenc –
Thúry György Gimnázium és
Szakképzõ Iskola diákjai.

Horváth Ilona bevezetõjében el-
mondta: Mózes Pál 27 éven ke-
resztül állt Nagykanizsa élén. Eny-
nyi idõn keresztül egy vezetõ sem

irányította városunkat. A könyv
bemutatja a szerzõ életét, gyer-
mekkorától egészen a nyugdíjazá-
sáig; pályaválasztását, szakmai te-
vékenységét, majd a tanács élén
végzett munkáját. Olyan informá-
ciókat is közöl, amelyek eddig tel-
jesen ismeretlenek voltak a nagy-
közönség számára. A kötetben
Mózes Pál átfogó képet ad egy
korszakról, arról az idõszakról,
amelyben õ élt és dolgozott. Ez a
27 év megalapozta városunk to-
vábbi fejlõdését. 

A sajtótájékoztatón Mózes Pál a
könyv megjelenésének körülménye-
irõl, indítékairól, tartalmáról többek
között elmondta, szeretné, ha írása
Kanizsa és a megye minél több pol-
gárához eljutna, mert a város és a
megye viszonya mindig a figyelem
középpontjában állt, egy kritikus
pontot jelentett, és e körül zajlott az
események nagy többsége is. 

A szerzõ nem készült sem emlé-
kei megírására, sem vallomás té-
telre, hiszen õ csak egyike volt
azoknak a városi vezetõknek – sor-
rendben a tizenhatodik –, akik az

1868-as kiegyezés óta a város élén
dolgoztak. Ráadásul egy olyan
korszakban, amely új és más volt a
korábbiakhoz képest. Ez az állam-
szocializmus idõszaka volt. Ismer-
te a várost, részt vett a fejlesztésé-
ben, az események zajlásának fõ-
szereplõje volt hosszú éveken át,
és õ élte át talán a legtöbb kudarcot
is ebben a városban. 

Hogy mégis miért vállalkozott az
írásra, annak egyik oka az volt, hogy
nyugdíjazását követõen, a várost jár-
va sok ismerõse biztatta emlékei, ta-
pasztalatai megírására. Többen úgy
fogalmaztak, hogy ne vesszenek
kárba a tanácsi szolgálatban eltöltött
27 évi regnálásának tapasztalatai,
erõfeszítései, amelyeket ráadásul
együtt élt meg a város lakosságával. 

„Egy korszakról, annak politi-
kai, társadalmi, szakmai kapcsola-
tainak természetrajzáról szólnak az
emlékeim, a vallomások. Ez 40
évig tartott, történelmi mércével
mérve nem volt hosszú idõszak, s
tulajdonképpen a második világhá-
ború egyik következménye lett. Ez
volt a szocializmus korszaka,
amely mást hozott, hiszen a nagy-
többség részére – ugyanakkor a ki-
sebbség rovására – megteremtette
az általános felemelkedés lehetõsé-

MMóózzeess PPááll mmeeggkkeerrüüllhheetteettlleenn vvaalllloommáássaaii
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VOKSH Oktatási Kft.
Nagykanizsa, 

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

OKÉV nyt. szám: 20-0003-04 AL: 0448

TANFOLYAM INDUL
2013.06.10-én 16 órakor

hétközi
2013.06.17-én 16 órakor

(gyorsított) személyautó és
motor kategóriákban

INGYENES ELMÉLETTEL
2013.06.12-én 16 órakor

C, D, C+E
2013.06.14-én 14 órakor

gépkezelõ 
(targonca, emelõgép 
és földmunkagép)

Részletfizetés! 
Ingyenes 

tankönyvkölcsönzés!

gét. Megnyitotta az érvényesülés-
hez és kibontakozáshoz vezetõ
utat, s kialakította a jobb megélhe-
tés, a továbbtanulás, valamint az
értékteremtés feltételeit is. Az új
rendszer azonban – mint a második
világháború terméke – korlátozta a
szabad gondolkodást és vélekedést,
szabályozta a gazdaság és piac
mozgásterét, a szükségesnél job-
ban irányította életünk alakulásá-
nak feltételeit, továbbá megszabta
a demokrácia mûködésének határa-
it.” – Olvashatjuk a könyv utósza-
vában. – Mindig és mindenhol,
minden munkakörben és beosztás-
ban, bárhova is vezetett az utam a
saját elhatározásom révén, vagy
sodort az élet akár nem mindig
csak a tõlem függõ helyzetek kö-
vetkeztében, arra törekedtem, hogy
a közjó érdekében tevékenyked-
hessek. Néha a körülmények el-
gondolkodtattak, az azonnali elvá-
rások pedig ijesztõnek tûntek. A
sok ismeretlen, a felelõsségnek a
haladéktalanul rám nehezedõ súlya
a már jelzett sorsfordulóimon arra
késztettek, hogy kellõ körültekin-
téssel feltérképezzek minden olyan
körülményt, amely akadályozója
vagy elõsegítõje lehet az eredmé-
nyes helytállásomnak.” 

Az eseményeknek hosszú idõn át
a szereplõje, közülük sokaknak a fõ-
szereplõje voltam. Ezek természe-
tüknél fogva mély nyomokat hagy-
tak bennem, formálták a várost,
meghatározták annak fejlõdését, to-
vábbá sokoldalú hatással voltak a
lakosság élet- és munkakörülmé-

nyeinek alakulására. A történések
pozitív kimenetelû menedzselése
körültekintõ és felelõs hozzáállást
kívánt tõlem és munkatársaimtól.
Ezt csak azokkal a személyekkel le-
hetett vállalni, akikben megbíztam.”

„Egy városi vezetõ – mindenkori
–, ha tartása és önbecsülése van, ad-
dig marad saját akaratából a poszt-
ján, ameddig a sokoldalú és bonyo-
lult viszonyrendszerben a település
érdekeit nagy százalékban érvénye-
síteni képes. Én a 27 évi tanácsi mû-
ködésem ideje alatt, 1985-86-ban
kerültem olyan dilemma elé, hogy
fontolgatnom kellett, lemondjak-e
vagy nem. Ekkortájt Kanizsán és
körülöttem is megromlott a morál,

amely számomra nem volt vállalha-
tó. 1985-ben a városközpont re-
konstrukciójának az elsõ eredmé-
nyei beértek, s a további lépések
folytatásának a realitása is körvona-
lazódott. A párt és a vele szövetség-
re lépett szûk populista csoport
azonban a politikai demagógia zász-
lajára tûzte: inkább több lakást a jo-
gos igénylõknek, jobb szociális ellá-
tást a rászorulóknak a belváros kor-
szerûsítése ellenében. A politika
cserbenhagyott, ezért kezdeményez-
tem a távozásomat, éppen volt is jó
ajánlatom, de lebeszéltek róla, mert
szerintük a körülmények megítélését
eltúlzom. Változásokat kértem,
megígérték, de nem teljesítették.” 

A családom jelentette az egyetlen
támaszt, amikor bántottak, amikor
barátaim, munkatársaim egy része
hátat fordított nekem a sok hazug-
ság hallatán. Sérelmeimet segítette
feledtetni a közvéleménynek a he-
lyi sajtóban közölt megnyilvánulá-
saimra történõ reagálása. Regnálá-
som 27 éve alatt nem kaptam annyi
elismerõ, jó szót, mint ezt követõ-
en, valamint megannyi biztatást
emlékeim megírására. 

Mindezekrõl, és még sok min-
denrõl volt szó a sajtótájékoztatón,
melyekrõl olvashatunk Mózes Pál
könyvében.

B.E. 

Elsõ alkalommal hirdette
meg a Mária Rádió a magyar-
országi és a határon túli egyhá-
zi kórusok számára a versenyt. 

Az eredetileg két naposra ter-
vezett program a nevezettek
magas létszáma miatt (64 kórus
jelentkezett!) 3 naposra bõvült.
A zsûrit a magyar kórusélet
olyan kiválóságai alkották,
mint Sapszon Ferenc, a Kodály
Kórusiskola alapítója, prof.
Czifra János, a Salzburgi Dóm
karnagya, Béres György, a Gre-
gorián Társaság elnöke, Kollár
Éva, Mindszenty Zsuzsánna, a
Liszt Ferenc Zenemûvészeti
Egyetem tanárai, Tardy László,

a Mátyás Templom karnagya.
Iskolánk gregorián kórusa, a

Schola Gregoriana Calasanctiana
május 24-én, pénteken énekelt a
gazdagréti Szent Angyalok Temp-
lomában. Mûsorunk a kötelezõ
Ave Maria antifonával indult,
majd Factus est Dominus introi-
tust, Alleluját, Veni Sancte Spiri-
tus pünkösdi alleluját, aztán a
Meditabor kezdetû offertoriumot,
majd a IV. gregorián misébõl a
Sanctus és Agnus Dei-tételt éne-
keltük, végül az Illumina faciem
tuam kezdetû communióval zár-
tunk.

A schola tagjai: Kanizsai Lau-
ra, Szokol Vivien, Magyar Borbá-
la, Kovács Anna, Paulik Flóra,

Maurer Kata, Lovrencsics Dóra,
Szabó Dóra, Kéri Eszter,
Kamenár Orsolya, Arany Veroni-
ka, Szekeres Andrea, Csizmadia
Tímea, Põcze Borbála és Szabó
Csenge. Gyönyörûen énekeltek
szólót: Kanizsai Laura, Magyar
Borbála–Kovács Anna, Paulik
Flóra és Maurer Kata.

A vasárnapi díjkiosztón kóru-
sunk ezüst minõsítést kapott, s
meghívást a szeptemberi gálakon-
certre, melyet a Mária Rádió is
közvetít.

Lélekemelõ volt a csodálatosan
tiszta ének, élmény volt együtt
lenni szeretetben a lányokkal!
Deo gratias – Istennek hála!

Ráczné Bella Cecília

A PPiarista SSzkóla aa MMária RRádió II. KKórusversenyén
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Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata 
8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7., 
Tel./fax: +36/20-849-2341

A Mi a pálya? – Jövõnk az ifjúság II. címû,
TÁMOP-5.2.5/B-10/2-2010-0202

Nagykanizsa Megyei Jogú Város
Önkormányzata  a következõ prog-
ramokkal várja a gyerekeket és fia-
talokat a "Mi a pálya? - Jövõnk az if-
júság II." címû TÁMOP-5.2.5/B-10/2-
2010-0202 azonosítószámú projekt
keretében:

TINIPRESS ÚJSÁGÍRÓKLUB

2013. június 11. 16-18 óráig a Pan-
non Egyetem A épületében.
Ha szívesen írnál cikket, beszámolót
nyári utazásaidról, élményeidrõl, sze-
retettel várunk!

EGOLAND 

2013. június 17-21. naponta 9-14
óráig a HSMK-ban.
A tavalyi sikeres programsorozat foly-
tatása, lezárása. Önismereti, kommu-
nikációs tréning 13-20 éves fiatalok-
nak a társas kapcsolatokhoz szüksé-
ges készségek, képességek fejleszté-
sére. 

Ha kíváncsi vagy, mi lakozik benned
Ha másokat is szeretnél megismerni
Ha jobb emberismeretre tennél szert  
Ha nyitottabbá kívánnál válni - ITT A

HELYED !
Ne feledd: önmagunk megismerése a
legnagyobb kaland, a legtitokzatosabb
felfedezés!

TÉT-tábor

2013. július 22-26.
Halis István Városi Könyvtár.
Hívunk minden olyan 12-20 év közötti
fiatalt, akinek nincs módja költséges
táborokban megtanulni mindezt, ami
kell az életéhez, de szeretne elõbbre
jutni életpályáján! 
Táborunkban INGYENESEN juthat
minden résztvevõ sokféle információ-
hoz, technikai tudáshoz, zenei és mû-
vészeti élményhez és segíteni akaró,
tudó barátokhoz! Nem hagyunk teret az
unatkozásnak. Egy hét szabadidõért
cserébe hétszer annyit kap itt mindenki!
További információ: Kardos Ferenc,
info@nagykar.hu vagy 06306287268

MOZGÁS-TÉR

2012. június 25-tõl augusztus 29-ig
Kedden, szerdán és csütörtökön
15.00-20.00
Helyszín: Nagykanizsán a Rózsa út
9. szám alatt. (Vívócsarnok mellett)
A Családsegítõ és Gyermekjóléti Köz-
pont sport- és közösségi programja 18
év alatti gyermekek számára a nyári
szünidõben.

Önmagad érdeke.
Egészséged védelme.
Mozgásod élménye
Társadalmunk értéke.
Sportolási lehetõség, kellemes, 
zárt környezetben.

Asztalitenisz, labdarúgás, kézilabda
, röplabda, tollaslabda.

Bródy János
Gyerekjátékok
„Kinõttél már a gyerekkorból, 
de felnõtt nem vagy még
Megszoktad a játékaid
és folytatni szeretnéd...
Egész más, egész más ez a játék
Ha beállsz a körbe és vállalod
hogy nem ér a neved, nem mondhatod”

XXIX. NÉGYÉVSZAK KUPA
2013. JÚNIUS 15. szombat, 
Mindenki Sportpályája 9.00 óra

Nevezni személyesen, a Családsegí-
tõ és Gyermekjóléti Központban,
Nagykanizsa, Zrínyi Miklós u. 51.
szám alatt.
Nevezési határidõ:
2013. június 13.

Mi a pálya? Nincs programod a nyárra?

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata 8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7.
Tel./fax: +36/20-849-2341, e-mail: gyorfy.aniko@nagykanizsa.hu,
www.miapalyank.hu, www.ujszechenyiterv.gov.hu
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2013. június 6.

Dénes Sándor a 12. számú egyéni választókerület önkormányzati képviselõje
minden hónap második csütörtökén 17 órától fogadóórát tart a Polgármesteri Hi-
vatal Kiskanizsai Kirendeltségén (Nagykanizsa, Szt. Flórián tér 30.)
Karádi Ferenc alpolgármester fogadónapját – a megszokottól eltérõen – 2013.
június 12-e (szerda) helyett 2013. június 19-én (szerdán) tartja 8.30 órától 12.00
óráig a Polgármesteri Hivatal 1. emeleti tárgyalójában, Dr. Gyergyák Krisztina
aljegyzõ fogadónapját 2013. június 19-e (szerda) helyett 2013. június 12-én
(szerdán) tartja a Polgármesteri Hivatalban.
Dr. Károlyi Attila önkormányzati képviselõ fogadóórát tart minden hónap máso-
dik szerdáján 17 órától a Kõrösi Cs. Sándor Általános Iskolában.
Sajni József önkormányzati képviselõ fogadóórát tart 2013. június 10-én (hét-
fõn) 16 órától 17 óráig a ligetvárosi óvodában, 17 órától 18 óráig a Vécsey Álta-
lános Iskolában, 18 órától 19 óráig Miklósfán a Mindenki Házában. E-mail:
sajni.jozsef@nagykanizsapmh.hu.

KKééppvviisseellõõii-ttiisszzttssééggvviisseellõõii ffooggaaddóóóórráákk

A helyi rendelet szerint városunkban a maradékszemét gyûjtésére használatos
1100 l-es konténerek tisztántartásáról a közszolgáltató kötelessége gondoskodni
évente öt alkalommal. Ezúton tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a Netta-Pannonia
Környezetvédelmi Kft. munkatársai 2013. június 11-én, 12-én és 13-án (kedden,
szerdán és csütörtökön) zárt rendszerû, gépi konténermosást végeznek az egész
városban. Kérjük a házmesterek, illetve lakók segítségét abban, hogy a fent em-
lített napokon biztosítsák a hozzáférhetõséget a hulladékgyûjtõ edényekhez.

Via Kanizsa Városüzemeltetõ Nonprofit Zrt.

KKoonnttéénneerrmmoossááss

Tisztelt Nagykanizsai Polgárok!
Nagykanizsa Megyei Jogú Város területén civil mozgalom (egyesület) létreho-
zását tervezzük a helyben kialakult katasztrófa helyzetekben rászorulók megse-
gítésére, és természetesen a gyors és hatékony beavatkozás céljából. 
Az egyesületet 2013. õszéig alakítjuk meg teljesen önkéntes alapon, azzal a cél-
lal, hogy a kialakult katasztrófa helyzetben az érintett lakókat az önkéntes egye-
sületi tagok segíteni tudják. Az egyesület a kármegelõzésben, a károk enyhíté-
sében, és a katasztrófahelyzet elmúlását követõ kárfelmérésben, esetleges hely-
reállításban kíván segítséget nyújtani a rászorulóknak.  
Az egyesületbe várjuk mindazon lakosok, vállalkozók, szakmával rendelkezõk
jelentkezését, akik szívesen vennének részt önkéntes alapon az egyesület mun-
kájában: orvosok, mentõ ápolók, rendõrök, mérnökök (építõ,építész), ácsok,
kõmûvesek stb., egyéb szakmákban jártas polgárok, 18. életévüket betöltött
személyek.
Az egyesületbe jelentkezni lehet 2013. július 30. napjáig a Zala Megyei Ka-
tasztrófavédelmi Igazgatóság Nagykanizsai Kirendeltségében (8800 Nagykani-
zsa, Kossuth tér 25. ) Prepok Attila tû. alezredesnél és Faragó Géza tû. had-
nagynál az alábbi idõpontokban, illetve elérhetõségen: 
Személyesen: HÉTFÕTÖL- CSÜTÖRTÖKIG (08:00-tól- 16:00-ig), PÉNTE-
KEN (08:00-tól- 13:30-ig). Telefonon: Prepok Attila: +36-20-396-4003, 06
(93) 516-003-as számon a fenti idõpontokban. E-mail cím:
attila.prepok@katved.gov.hu, geza.farago@katved.gov.hu.

CCiivviill mmoozzggaalloomm kkaattaasszzttrróóffaahheellyyzzeettrree

VVoolltt ppeeddaaggóógguuss kkoollllééggááii 
eemmlléékkeezznneekk PPeettiikkee AAnnttaallrraa 

,,Vezesd õket, utat ne tévessz, 
S magadhoz mindig hû maradj, 

Mert élen állsz, és messze látszol, 
Sose feledd: példa vagy!" 

(Nagy László)

Pedagógusnap alkalmából Petike Antalra emlékezünk, a
Péterfy Sándor Általános Iskola elsõ igazgatójára, akit a múlt hó-
napban kísértünk utolsó útjára.

A Bajai Tanítóképzõ Fõiskola, majd a Szegedi Tanárképzõ Fõiskola el-
végzése után 1952-ben Muraszemenyére került, majd két év múlva Nagy-
kanizsán folytatta pedagógus pályáját a Vécsey (Kun Béla) Általános Is-
kolában.

Szakmai munkájára, pedagógusi elhivatottságára, a kulturális életben
való jártasságára felfigyelt a város akkori vezetése. 1963-ban tanácselnök
helyettesnek nevezték ki, megbízatása az oktatási és kulturális feladatok
irányítására szólt. Egy olyan idõszakban került erre a posztra, amikor a
város a jövõjét, távlatait kereste. Aktív szerepe volt az oktatás-nevelés irá-
nyításában, valamint a város kulturális intézményeinek kiépítésében.

Sikeres munkájának elismerését jelzik kitüntetései és a város pedagó-
gus társadalmának feléje áradó tisztelete is. Nagy büszkeséggel töltötte el,
amikor 2009-ben Nagykanizsa Megyei Jogú Város közgyûlése sok évti-
zedes tanári és közéleti tevékenységéért Nagykanizsa Megyei Jogú Váro-
sért kitüntetõ címet adományozta neki.

Élete legfontosabb idõszaka volt, amikor iskolaigazgatóként dolgozott.
Kihívás volt számára egy olyan intézmény munkájának elindítása, veze-
tése, amelyben a tantestület szakmailag felkészült és eredményeket pro-
dukáló oktató-nevelõ munkát folytatott.

A sikerekben gazdag iskola vonzotta a tehetséges fiatalokat. Vallotta,
hogy az ember testi és szellemi fejlõdése elválaszthatatlan. Ezért szívügy-
ének tekintette és lelkesen támogatta a testnevelés tagozat elindítását az
iskolában.

Akik ismerték, és vele dolgozhattak, példát meríthettek sokoldalúságából,
kiegyensúlyozottságából, a munkájában örömét lelõ ember nyugalmából.

Büszkeséggel és elégedettséggel töltötte el, amikor iskolája az õ kezde-
ményezésére felvehette Péterfy Sándor nevét. Fontosnak tartotta, hogy mi
pedagógusok megismerjük a „Tanítók Atyjának” életútját, azonosuljunk
gondolataival: „Az iskolának a lelke a tanító. Az õ képzettségétõl, buzgal-
mától függ minden. A jó tanító teszi a jó iskolát.”

Volt kollégáid tisztelettel, szeretettel emlékeznek Rád. Búcsúzunk Tõ-
led Illyés Gyula szavaival:

„Úgy búcsúzzál, hogy könnyes szemed is mosolyogjon,
Úgy búcsúzzál, hogy csak azok emlékezzenek rád, akik szeretnek,

Úgy búcsúzzál, hogy mindenki visszavárjon akkor is, ha örökre 
és véglegesen elköszönsz!”

Petike Antal (1927-2013)
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A tervezett projekt megvalósításának elsõdleges indoka, hogy a községbe
érkezõ vizek további kártételét megakadályozzuk a meglévõ vízelvezetõ
rendszer rekonstrukciójával. A projekt megvalósulásával érezhetõ módon
javult a községben élõk életminõsége, ezzel párhuzamosan az épített kör-
nyezet minõsége és fenntarthatósága is.
A beruházás eredményeként Eszteregnye és Obornak településrészek
érintett, már kiépítésre került belterületi útárkainak a rendezésére, rekon-
strukciójára került sor, ezáltal az árkok mederszelvényei minden körülmé-
nyek között képesek a vizek tovább- és elvezetésére a befogadókba. 5034
fm burkolt árok, ebbõl 4873 fm mederelemmel történõ építés valósult meg,
továbbá 460 fm földárok építés, valamint 1322 fm áteresz rekonstrukciójá-
val kapcsolatos új építés vagy tisztítás is megtörtént. Az árkokon található
kapubejárók esetén mintegy 1100 m3 mechanikailag stabilizált réteg került
beépítésre. A vízelvezetõ rendszer kiépítése mellett a szomszédos közu-
tak padkarészeinek a felújítása is feladata a projektnek 850 m3 helyi anyag
beépítésével. A vízrendezési projekt a már 2011. évben megvalósított,
szintén környezetvédelmi tárgyú Árvízcsúcs-csökkentõ tározó vízvédelmi
projekttel együtt a térség környezetvédelmi és vízvédelmi rendszerében
jelentõs szerepet tölt be, valamint szolgálja a községben élõ lakossági cél-
csoport életminõségének, életfeltételeinek a javítását, helyben tartását, il-
letve a vidék fejlõdését.

Sajtóközlemény

A Nyugat-dunántúli Operatív Program Helyi és térségi jelen-
tõségû vízvédelmi rendszerek fejlesztése (NYDOP-4.1.1/B-11)
keretében mintegy 89 millió forintos EU-támogatásból meg-
valósult Eszteregnye község belterületi vízrendezési projektje. 

Eszteregnye Község Önkormányzata
8882 Eszteregnye, Kossuth u. 3.
Telefon: 93/375-301, 
Fax: 93/375-425
www.eszteregnye.hu

Fényre sötétedõ lencse, dioptriás 
napszemüvegklencse AKCIÓ 20 %

Az akció 2013. június 30-ig érvényes.

2013.06.11. KEDD 14:00 – 16:00 óra Kõrösi Csoma Sándor Ált. Iskola, Nk.
Csokonai u. 1. 2013.06.13. CSÜTÖRTÖK 10:00 – 12:30 óra Tótszentmárton
– Kultúrház, Felszabadulás u. 5. 2013.06.13. CSÜTÖRTÖK 14:00 – 16:00 óra
Magyar Vöröskereszt, Nk. Sugár u. 28.

VVéérraaddáássookk iiddõõppoonnttjjaaii
Magyar VVöröskereszt

RAMDA
FÛRÉSZÁRU-KERESKEDÉS

Nagykanizsa, Csengery út 111., tel.: 06-70-270-2222

Kalodás fa (éger szél) 1x1x1,70 m3 8.000 Ft+áfa
Méter tûzifa (éger) 1x1x1,70 m3 14.000 Ft+áfa
Kalodás fa (tölgy szél) 1x1x1,70 m3 15.000 Ft+áfa
Kalodás fa (tölgy szél apró) 1x1x1,70 m3 17.000 Ft+áfa
Méter tûzifa (akác, tölgy, kõris, bükk) 1x1x1,70 m3 18.000 Ft+áfa
Kalodás fa (éger, nyár) 1x1x1,70 m3 22.200 Ft+áfa
Kalodás fa (tölgy, bükk vegyes) 1x1x1,70 m3 24.200 Ft+áfa
Kalodás fa (akác) 1x1x1,70 m3 25.200 Ft+áfa

(A kalodás fa kaloda nélkül -1.000 Ft.)

HÁZHOZSZÁLLÍTÁS
10 km-en belül 4.000 Ft+áfa/1 ill. 2 db kaloda (1-2 m3)
20 km-en belül 5.000 Ft+áfa/1 ill. 2 db kaloda (1-2 m3)
30 km-en belül 6.000 Ft+áfa/1 ill. 2 db kaloda (1-2 m3)
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2013. június 6.

Horoszkóp

A bolygóállások szerint a hétvégén nehezen
dolgozza fel a munkatársaitól érkezõ híreket.
Ingerültségét lehetõleg ne éreztesse a család-
jával, inkább foglalja le magát otthoni tenni-
valókkal, s utána menjenek el fagyizni.

Ha továbbra is úgy dolgozik, mint egy
munkamániás, akkor számíthat arra, hogy a
gyerekei úgy nõnek fel, hogy alig látják önt.
Ez nem tesz jót senkinek sem. Tegye gya-
koribbá a velük eltölthetõ órák számát.

Az anyagi dolgok terén pozitív változásokra
számíthat. Fáradtságra nem kell panaszkod-
nia. Ha a párjával megszemléli a Sárkányha-
jó Fesztivált a Csónakázó-tónál, még a vitás
kérdéseikrõl is megfeledkezhetnek.

Kedvezõ fordulatot jeleznek a csillagok a
karrierje terén. Ha elfogadja az újabb aján-
latokat, lehetõleg szakítson idõt a pihenés-
re is. Ha teheti, a párját ne tegye féltékeny-
nyé, inkább vonja be õt is a munkába.

Hogyha nem akarja zsákutcába vinni a kap-
csolatát, a boldogsága érdekében ne törõd-
jön az elõítéletekkel. A számonkérés helyett
célszerûbb elõbb tízig elszámolni, majd utá-
na megbeszélni a vitatott kérdéseket. 

Érzelemdús hétvégére számíthat. Azonban
bajban lesz, ha késztetést érez némi trécselés-
re, mert az idõjárás-változás erõsen lenyugtat-
ja a környezetében élõket. Keressen magának
olyan hobbit, ami jobban leköti a figyelmét.

Ha unatkozik a hétvégén, és nem találja
otthon a helyét, számtalan programmal
lekötheti szabad óráit. Ha netán szingli,
járjon többet társaságba, mert így köny-
nyebben rátalálhat önre a szerelem.

Önt nem kell külön megkérni arra, hogy le-
gyen megértõbb a környezetében élõkkel,
mert amúgy is ilyen. Ha netán felkeresi hét-
végén a Sárkányhajó Fesztivált, akár újabb
kedves ismerõsökre is szert tehet. 

Az utóbbi idõben nem nagyon kedvelte a kö-
zös családi programokat. A csillagok állása
szerint ezen a téren nem történik semmiféle
változás. Baráti körben azonban bõkezûbben
költekezhet, mert viszonozzák a gesztusát.

Bár szereti maga körül a változásokat, bele
kell törõdnie abba, hogy gyökeresen úgy sem
tudja megváltoztatni az életét. A kedvesére
azonban bármikor számíthat, a féltékenyke-
dés helyett inkább szelídítse maga mellé.

Ha netán nem tud mit kezdeni a szabadidejé-
vel, segítsen az olyan rokonainak, akik hálá-
san fogadják a kétkezi munkáját. A jólesõ fá-
radtság után törõdjön magával is. Figyeljen
az egészségére, táplálkozzon változatosan.

Nyugodt, pihentetõ hétvégére számíthat.
Karrierje egyenesben van már, így szabad-
idejének minden percét ellazulással tölthe-
ti. Mindehhez elegendõ lesz egy néha fod-
rozódó kerti tó víztükre is.

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
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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)

Készpénzért vásárolok fest-
ményt, porcelánt, régi népi pa-
rasztbútorokat és ruhákat, vala-
mint használati tárgyakat és teljes

hagyatékot. Tel.: 0620/555-3014
(7582K)

Horgászbotok és horgászorsók
változó áron eladók. Érd.:
0630/227-3294 (7584K)
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Több dunántúli településen
rendezték a tekézõk úgynevezett
Nyugat Egyéni Bajnokságát, va-
lamint Bázakerettyén a már ha-
gyományos Lukvár Ferenc Em-
lékversenyen is vettek részt ka-
nizsai tekések.

Az egyéni versenyek közül a
répcelaki Nyugat Egyéni Serdülõ
Lány Bajnokságon Katona Terézia
(Nagykanizsai Teke SE) 520 fával
jutott a június 8-i országos finálé-
ba. A fiúk Herenden versenyeztek,
közülük Sipos Károly (Nk. Teke
SE; 509) készülhet a döntõre, az
ifjúsági korosztályos fiúk – szintén
répcelaki – versengésében pedig

Bánhegyi János (Nk. Teke SE;
559) teljesített úgy, hogy készülhet
az országosra.

A Lukvár Ferenc Emlékverse-
nyen a kanizsaiak nõi csapata
(Tuboly Jenõné, Pázsitné Lukács
Kató, Eszenyi Ambrusné, Tóth
Ferencné) elsõ, míg férfi együtte-
sük (Bukovics László, Bende Zsolt,
Magyar Zoltán, Tóth Tibor) máso-
dik helyezést ért el.

Idõközben az NB II-es csapat-
bajnokságban véget értek a küz-
delmek.  

Nagykanizsai Teke SE – Dom-
bóvári Spartacus 8:0. 

NB II Dél-nyugati csoport teke-
mérkõzés, 22. forduló. Nagykanizsa.

Hazai pontszerzõk (Teke SE):
Bánhegyi János, Magyar Gábor,
Istiván Attila, Bukovics László, Dr.
Molnár József, Bende Zsolt.

Ifjúságiak: 1:0 
A nagykanizsai csapat a bajno-

ki szezont az 5. helyen zárta az
NB II Dél-nyugati csoportjában.
A Teke SE mindössze négy pont-
ra volt a dobogó legalsó fokától,
de a 4. helytõl is mindössze
egyetlen pont választotta el. Az
együttes még inkább szeretne be-
leerõsíteni az elkövetkezendõk-
ben, s szurkolóinak is még na-
gyobb örömet szerezni.

P.L.

RRééppcceellaakkttóóll BBáázzaakkeerreettttyyééiigg gguurrííttoottttaakk

Vérmes reményei nem lehet-
tek a nõi asztalitenisz Extra ligá-
ban szereplõ Kanizsa Sörgyár
SE csapatának az alsóházi rá-
adásban, s ez végül igazolódott
is: a dél-zalaiak az utolsóként
zártak.

Egri ÁFÉSZ SC I – Kanizsa
Sörgyár SE I 7:3. Nõi Extraliga
asztalitenisz-mérkõzés, rájátszás
az 5-8. helyért, Eger.

Eredmények: Angyal, Iszajeva -
Ladányi Dóra, Végh Zsuzsanna 3:0,
Angyal - Bicsák Bettina 3:0,
Révészné - Végh 1:3, Iszajeva - La-
dányi 3:0, Angyal - Végh 1:3, Isza-
jeva - Bicsák 3:0, Révészné - Ladá-
nyi 3:0, Iszajeva - Végh 2:3, Angyal
- Ladányi 3:2, Révészné - Bicsák 3:0

Az Eger és a Kanizsa együttese
egy mérkõzésen döntött arról, hogy
melyik csapat mérkõzhet az ötödik,
illetve hetedik helyért. Ugyan
Végh Zsuzsanna mindhárom mecs-
csét hozta, ez azonban a jóval esé-
lyesebb házigazdák ellen kevésnek

bizonyult, így a dél-zalaiak a hete-
dik pozícióért játszhattak.

Statisztika PSC I (7.) – Gejzír-
Kanizsa Kft. Varga Trans Pápa
Kanizsa Sörgyár SE I (8.) 7:3.
Nõi Extra liga asztalitenisz-mérkõ-
zés, rájátszás a 7. helyért. Budapest.

Eredmények (elöl a hazaiak):
Bándó - Pattantyús - Végh-Ladányi
3:1, Pattantyús Petra - Andik Geor-
gina 3:0, Számely Anna - Végh Zsu-
zsanna 1:3, Bándó Petra - Ladányi
1:3, Pattantyús - Végh 1:3, Bándó -
Andik 3:0, Számely - Ladányi 3:0,
Bándó - Végh 3:1. Pattantyús - La-
dányi 3:2, Számely - Andik 3:0.

A mérkõzésre a Végh, Ladányi,
Mógor trióval számolt Jakabfi Imre
szakvezetõ, de Mógor Evelin egye-
temi vizsgája miatt lemondta az
összecsapást, így Andik Georgina
léphetett elõre, akinek ez volt elsõ
élvonalbeli szereplése. Az esélyek
így sem változtak túlzottan, a haza-
iak voltak kedvezõbb helyzetben.

Annak ellenére, hogy a páros
meccsbõl a házigazdák jöttek ki

jobban, a mérkõzés elején jól tartot-
ták magukat a kanizsaiak, még a ve-
zetést is sikerült megszerezniük. A
Statisztika azonban kiegyenlített, a
hajrában pedig már nem tudtak gyõ-
zelmet elcsípni Végh Zsuzsannáék. 

Addig persze Ladányi legyõzte a
mindig veszélyes Bándót, utána azon-
ban némileg váratlanul kikapott
Számelytõl. Pattantyússal éles össze-
csapást vívott, melynek végén bármi le-
hetett volna. Végh amit lehetett, meg-
tett, hiszen húzta a csapatot, Bándó
azonban megállította. Andik beugró-
ként a várakozásoknak megfelelõen állt
helyt elsõ extraligás mérkõzésén.

Jakabfi Imre edzõ: „A várakozás-
nak megfelelõen szoros, jó meccset
játszottunk.. A mérkõzés képe alap-
ján a döntetlen, vagy akár a gyõze-
lem is benne volt a mérkõzésben.
Sajnos, a bajnokság számunkra iga-
zán fontos mérkõzésein nem volt
igazi harmadik játékosunk, így pe-
dig nagyon nehéz nyerni.”

P.L.

NNeemm ssiikkeerrüülltt mmeeggsszzeerreezznnii aa hheetteeddiikk hheellyyeett

Csepelen rendezték az idei
szabadfogású II. korcsoportos
(2002-2003-as születésûek) és le-
ány III-IV. korcsoportos (1998-
2000-ben születettek) diákolim-
pia országos döntõit. Kanizsai
részrõl a nõi mezõny egyik esé-
lyese, a néhány hete serdülõ or-
szágos bajnoki címet szerzõ Sza-
bó Jázmin (Zrínyi Iskola) az 52
kg-osok között, négy magabiztos
gyõzelemmel a diákolimpia or-
szágos fináléjában is a dobogó
legtetejére állhatott. 

A fiúknál a sarokcsont sérülése
miatt jócskán kihagyó Nemes Ben-
jamin (Zrínyi) a 69 kg-osoknál
mérlegelt és bronzéremig jutott.

Ezzel egy idõben a szabadfogá-
súak kadet (15-17-évesek) Euró-
pa-bajnokságára készülõ váloga-
tottja a szlovákiai Kassán vett
részt felkészülési versenyen. A két
KBSE-s birkózó, a 42 kg-os Né-
meth Márton és a 46 kg-os Egyed
Balázs pályafutásuk elsõ ilyen
korosztályos versenyén remekül
helytálltak: elõbbi két gyõztes,
egy vesztes meccsel a második,
míg utóbbi szintén két gyõztes és
egy vesztes mérkõzéssel a harma-
dik helyen végzett. Mindketten
Esztergomban folytatják a továb-
biakban a felkészülést az Európa-
bajnokságra.

P.L.

Szabó
diákolimpiai
gyõztes,
Németh éés
Egyed úútban
az EEb ffelé... 
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Az elmúlt hétvégén rendezték
a fõvárosi Gerevich Aladár
Nemzeti Sportcsarnokban az
utánpótlás kardvívók magyar
bajnokságát. A több mint 200 fõs
indulói létszámot tömörítõ me-
zõnyben a Nagykanizsai TE
1866 vívó reménységei is pástra
léptek. Közülük Milassin Mór
nem talált legyõzõre.

A kanizsaiak közül Milassin
Mór (képünkön edzõjével, Piecs
Adriennel) nyújtott kiemelkedõ
teljesítményt, aki korosztályában,
a gyermek fiú kardban magyar baj-
noki címet szerzett, valamint az
egy évvel idõsebbeknél – újonc fiú
kard – is felállhatott a dobogóra,
hiszen bronzérmet nyert.

Eredmények:
Gyermek fiú kard (2000 és utá-

na születettek): 1. hely Milassin
Mór (Nagykanizsai TE 1866;
edzõ: Piecs Adrienn). Gyermek
leány kard (2000 és utána születet-
tek): 8. Mádé Réka (edzõ: Kiss

György). Újonc fiú kard (1999 és
utána születettek): 3. hely Milassin
Mór. Serdülõ leány kard (1998 és
utána születettek): 5. hely Flum-
bort Sára (edzõ: Piecs Adrienn)

„Nagyon boldogok és elégedet-
tek vagyunk az elért eredmények-
kel. Magyar bajnoki címet nyerni
mindig felemelõ érzés – fogalma-
zott Piecs Adrienn, az ifjú tehetség
trénere. – Utoljára ez 3 éve adatott
meg nekem és szakosztályunknak
Dobó István aranyérménél. Mi-
lassin Mór ranglistavezetõként ér-
kezett a versenyre és megérdemel-
ten nyert, szép és okos vívást
bemutatva. Egész évben ezért dol-
goztunk és meglett az eredménye,
így újra nagykanizsai vívó állha-
tott a dobogó tetejére.”

A közeli jövõrõl is szó esett az
értékelésben: „Jövõ héten Buda-
pesten a csapat magyar bajnoksá-
gokon versenyzünk ugyanígy az
utánpótlás korosztályokkal, és
azon is vannak éremszerzési, do-
bogós esélyeink. A csapatverse-

nyeknek mindig más hangulata
van, mint az egyéni versenyszám-
oknak. Nagy csatákra számítha-
tunk, és remélem, szép eredmé-
nyekkel térünk haza.” – zárta mon-
dandóját Piecs Adrienn.

P.L.

OOrrsszzáággooss bbaajjnnookkii ccíímmiigg vvíívvootttt

A férfi OB I B-s vízilabda-baj-
nokság felsõházi rájátszásában
úgy tûnik, a nagy dolgok eldõl-
tek – a kanizsai együttes szem-
pontjából is. A végére kifulladni
látszanak, ez azonban nem jelen-
ti azt, hogy az idénytõl szépen ne
búcsúzhatnának... 

Tatabányai Vízmû SE (6.) -
Heat Group Kanizsa VSE (4.) 7-6
(0-3, 4-2, 2-1, 1-0). OB I B férfi ví-
zilabda-mérkõzés, rájátszás az 1-6.
helyért, 5. forduló. Tatabánya, 50
nézõ. Vezette: Vogel, Horváth M.

Kanizsa: Kiss Cs. - Bencz,
Kaszper G. 1, Kéri, Virt M. 1, Ká-
dár 4, Gulyás. Csere: Karácsony
T., Cserdi, Kis Zs., Mrvicic, Klie.

Edzõ: Németh Zsolt.
A kanizsaiak nem kezdték rosz-

szul a találkozót, s akkor még eny-
hén fogalmaztunk, hiszen 5-1-et is
mutatott az eredményjelzõ a máso-
dik negyed során... Aztán viszont
elfogytak a balkezeseik, hiszen az
eltiltott Szilvasán Bence után Kéri
Péter vállsérülést szenvedett a
mérkõzés során. 

KSI SE (1.) – Heat Group Ka-
nizsa VSE (4.) 21-7 (6-1, 4-1, 5-0,
6-5). OB I B férfi vízilabda-mérkõ-
zés, rájátszás az 1-6. helyért, 6. for-
duló. Budapest-Margitsziget, 50
nézõ. Vezette: Vogel, Székely B.

Kanizsa: Müller - Bencz,
Kaszper G. 1, Karácsony T., Virt
M., Kádár 1, Gulyás 2. Csere:

Cserdi 1, Kéri 2, Takács K., Mrvi-
cic, Klie. Edzõ: Németh Zsolt.

A rájátszás eddigi állása hûen tük-
rözõdött a meccsen, mivel a KSI nagy
elõnnyel vezeti, mi több, meg is nyer-
te a felsõházi rájátszást. A hét végi fõ-
városi találkozón semmi egyéb nem
történt, mint amit Kanizsán is láhat-
tunk a két együttes mérkõzésén, neve-
zetesen a „sportiskolások” ezúttal is
már az elején tudatosították, a gyõztes
legénység az õ csapatuk lehet.

Németh Zsolt: „Célunk ezek
után, hogy az utolsó két találko-
zónkon szépen búcsúzzunk a baj-
nokságtól, hiszen a KSI ellen gya-
korlatilag macska-egér küzdelem
folyt a medencében. Nagyon rosz-
szul játszottunk, lélekben nagyon
hamar feladtuk.”

P.L.

AA rreeaalliittááss ttaallaajjáánn......

Tarr Sprint Andráshida SC (2.)
– Nagykanizsai TE 1866-Horváth
Méh (11.) 3-0 (1-0). NB III Bakony
csoport labdarúgó-mérkõzés, 26.
forduló. Zalaegerszeg-Andráshida,
200 nézõ. Vezette: Zierkelbach
(Nagy Zs., Georgiou Theodorosz).
G.: Kovács Gy. (12.), Vittman (69.,
79.). NTE: Szekeres P. - Schuller,
Rákhely M., Cserfõ L., Szép D. -

Anger (Lõrincz, 71.) - Rieger,
Mavolo (Zsirai A., 80.), Nagy T.,
László R. (Mód, 46.) - Petánovics.
Vezetõedzõ: Visnovics László.

Sérülések, eltiltások miatt gya-
korlatilag majd' fél csapatnyi kez-
dõjátékos hiányzott a kanizsaiak-
tól, akiket az Andráshida az egyko-
ri dél-zalai nevelésûek találataival
gyõzött le. A házigazdák végig do-

mináltak, sorra alakítottuk ki hely-
zeteiket és akár öt-hat góllal is
nyerhettek volna az egyáltalán nem
ideges hangulatú mérkõzésen.
Nagy titkot nem árulunk el azzal,
ha leírjuk, Visnovics László vezetõ-
edzõ szerint nem olyan nagy baj,
hogy véget ért számukra a szezon.
Az az NB III-as pontvadászat,
melybõl a 2007-es feljutás után a
versenykiírás szerint kiestek...

P.L.

AA ttiizzeenneeggyyeeddiikkeenn zzáárrttaakk

Szegeden rendezték az elsõ Eu-
rópa- és világbajnoki kajak-kenu
válogatóversenyt, melyen a Kani-
zsa Kajak-kenu Klub színeiben
Németh Ádám is indult különbözõ
távokon.

A kanizsai kajakos K-1 500 mé-
teren harmadik lett, elõtte Domb-
vári Bence és a sprinter Dudás
Miklós végzett.

A K-1 200 m-en a nagykanizsai
sportoló az ötödik helyet szerezte
meg. Németh Ádám számára ez
egyfajta felmérõ is volt a további-
akra, igaz, a következõ ilyen jelle-
gû válogató csak júliusban jön
számára.

Viszont nem hivatalos informá-
ciók szerint a dél-zalai kajakos pá-
rosban összeülhet egy nagy névvel
is az elkövetkezendõkben 500 m-
en...

Az ülõröplabda bajnokság leg-
utóbbi, zánkai fordulója keretében
a kanizsai csapat, a Hamburger SE
három mérkõzésébõl kettõt meg-
nyert. A Földi József edzette le-
génység jól játszott, még a bajnok
Piremon együttese ellen sem ment
rosszul a játék.

A zánkai, 4. forduló eredmé-
nyei: Sprint SC Szombathely –
Magyar nõi válogatott 3:0 (14, 13,
6). Piremon SE Nyíregyháza –
Hamburger SE Nagykanizsa 3:0
(19, 10, 13). Sprint SC Szombat-
hely – Csakazért SE Szeged 3:0
(10, 15, 10). Piremon SE Nyíregy-
háza – Sprint SC Szombathely 3:1
(-21, 23, 16, 13). Hamburger SE
Nagykanizsa – Csakazért SE Sze-
ged 3:0 (16, 21, 11). Hamburger
SE Nagykanizsa – Magyar nõi vá-
logatott Budapest 3:0 (2, 17, 20).

Bár némi késéssel kezdõdött a
játéknap, de ez nem okozott
fennakadást a mérkõzésdömping
során. Külön kiemelték, hogy a
versenynapon összesen 36 játé-
kos kapott szerepet az öt csapat-
ban, a kanizsaiak közül a három
találkozón a következõk szere-
peltek: Földi József, Sztuhár Gá-
bor, Chrenkó József, Máté Jenõ,
Miklós Viktor, Balogh Imre, Var-
ga István, Balogh Miklós, Taródi
József. Játékos-edzõ: Földi Jó-
zsef.

KKaajjaakk-kkeennuu:: 
vváállooggaattóónn llaappááttoolltt

ÜÜllõõrrööppllaabbddaa:: 
aa bbaajjnnookk iiss
mmeeggkküüzzddöötttt vveellüükk

22.qxd  2013.06.12.  12:15  Page 15



KKaanniizzssaa –– HHiirrddeettééss 2013. június 6.16

START Oktatási Kft. (NyT: 20-0193-04, AL: 026)

Nagykanizsa, Arany János u. 8.
Tel.: 0693/325-973, 0630/435-1875
www.startoktatas.eu

SZEMÉLYGÉPKOCSI
tantermi képzés 

Június 17-én 08:00 óra (H-Sz-P: 8.00-12.00), 
Június 17-én 16:00 óra (H-Sz-P: 16.00-20.00), 
vagy válaszd e-learning képzésünket

vagy a kettõt együtt!

GKI fuvarozó, autóbuszvezetõ
ADR tanfolyam

Jelentkezési határidõ: 
06.12 (szerda) 12.00 óra

Vizsga: 06.22 (szombat) 9.00 óra
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