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Kanizsa

Városunk önkormányzata idén
is megszervezte az immáron hagyo-
mányos tanévzárót, ahol a nagyka-
nizsai tankerület kiváló tanulmányi
eredményt elért tanulóit és felkészí-
tõ tanárait köszöntötték. A Med-
gyaszay Házban ezúttal 220 diák és
tanár vehetett át kitüntetést. 

A tanévzáró ünnepségen már
évek óta azt a sikeres közös munkát
ismerik el, amely a tanév folyamán
elkötelezett együttmûködést, erõfe-
szítést és kitartást követel meg tanu-
lótól és pedagógustól egyaránt. 

– Újra köszöntjük azokat a diáko-
kat, tanárokat és rajtuk keresztül
azokat a szülõket, akiknek a gyer-
mekei az elmúlt tanévben jeles
eredményeket értek el, és ezzel is-
kolájuk és városunk hírét öregbítet-
ték – köszöntötte Cseresnyés Péter
polgármester a diákokat és felkészí-
tõiket. Kiemelte, az iskola nem csak
tananyagot, hanem értékrendet is
közvetít. Az ünnepségen az iskolá-
ban megszerzett tudást ismerik el,
de ezen kívül még rengeteg olyan
ismeretre lehet szert tenni az iskola-
padban, melyre majd az élet adja az

osztályzatot. A jutalmazott diákok
példaként szolgálnak arra, hogy a
tanulással és a társadalom által
megkövetelt rend betartásával hova
el lehet jutni. A polgármester azt kí-
vánta, állják meg a helyüket a nagy-
betûs életben is és azokat a célokat,
melyeket kitûztek, megálmodtak,
érjék el, valósítsák meg. 

Ezt követõen köszöntötték a diáko-
kat és tanáraikat. Köztük Osvald Annát
is, az NTE 1866 vívó szakosztályának
sportolóját, a Dr. Mezõ Ferenc tagintéz-
mény tanulóját is, aki a közelmúltban
vehette át az Emberi Erõforrás Minisz-
tériumának „Magyarország jó tanulója

– jó sportolója 2012„ elismerõ címét.
Ezt követõen Cseresnyés Péter

polgármester, Dénes Sándor alpol-
gármester és Balogh László, az Okta-
tási, Kulturális, Ifjúsági és Sport Bi-
zottság elnöke adták át az elismerése-
ket a kiemelkedõ eredményeket elért
tanulóknak és felkészítõ tanáraiknak,
akiknek nevét honlapunkon, azonos
címû cikkünkben olvashatják.

V.M.

AA kkiieemmeellkkeeddõõ eerreeddmméénnyyeekk eelliissmmeerrééssee

Sárkányok lepték el péntek
délelõtt a Csónakázó-tó keleti
partját. A versenyt szervezõ Ka-
nizsa Kajak-Kenu Klub, míg a
fesztivál részével foglalkozó
Nagykanizsa Turizmusáért
Egyesület háromnapos hétvégi
rendezvénye sok kikapcsolódni
vágyó városlakót csalogatott ki
a Csónakázó-tóra. A bajnokság
a kis sárkányok, mégpedig a di-
ákok futamaival indult.

A nap során 11 középiskolás és 7
általános iskolás csapat szállt a víz-
re, nekik 200 méteres távon kellett
evezni. Az elõfutamos selejtezõt
követõen a kora délutáni órákban
kezdõdtek el a döntõk. A Zrínyi Is-

kola csapata magával hozta a 2011-
2012-ben elnyert vándorkupát, bíz-
va abban, hogy idén is melléjük
szegõdik a szerencse. Szombaton, a
felnõttek versenyén igazi roadshow
szórakoztatta a rendezvény száraz-
földi és vízi résztvevõit. Összesen
65 csapat nevezett a versenyre. A
helyiek mellett számos vidéki csa-
pat is érkezett, bár többek részvéte-
li szándékát befolyásolta a Duna
menti árvíz. A sárkányhajók orrán
elhelyezett dobok hangját, és a futa-
mok gyõzteseinek öröm-kiálltását
messzire vitte a lengedezõ szél,
csakúgy, mint a szombat esti
Ladánybene 27 koncert zenéjét,
melyet a sánciak még holdfénynél
is élvezhettek a nyitott ablakukból.

A vízi izgalmak után változa-
tos szórakoztató kísérõprogra-
mok fogadták a kicsiket és na-
gyokat egyaránt. Kajakozott és
fellépett a nagyszínpadon többek
között az Eraklin Táncklub, a
SZKES, és a Szan-Dia FSC lá-
nyai. Látható volt még zumba
show, kutya-, íjász- és karate be-
mutató. Kézmûves vásár, étel- és
italudvar, fagyi, rodeo bika, pó-
niló és ugrálóvár kínált szórako-
zási lehetõséget az olykor dör-
géssel-villámlással, nyári zápor-
ral tarkított forgatagban.

(Részletes eredmények a sport-
rovatban.)

B.E.

SSáárrkkáánnyyookk hhaassííttoottttáákk aa vviizzeett aa CCssóó-ttóónn

Fo
tó

: B
ak

on
yi

 E
rz

sé
be

t

VOKSH Oktatási Kft.
Nagykanizsa, 

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

OKÉV nyt. szám: 20-0003-04 AL: 0448

TANFOLYAM INDUL
2013.06.17-én 16 órakor

gyorsított
2013.06.26-án 16 órakor

személyautó és motor
kategóriákban

INGYENES ELMÉLET!
Részletfizetés! 

Ingyenes 
tankönyvkölcsönzés!
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Az idei „Idõsekért Nagykani-
zsán” ünnepi hét programjának
ismertetésén kívül, a szépkorú-
aknak szóló honlap bemutatása
is szerepelt a napirendi pontok
között az Idõsügyi Klubvezetõk
Tanácsának kibõvített ülésén. Az
eseményen valamennyi helyi,
idõsügyi szervezet, klub vezetõje
részt vett.

Elöljáróban Cseresnyés Péter, az
Idõsügyi Tanács elnöke megkö-
szönte a májusi Generációs Forga-
tagon való aktív munkát, részvételt
a programszervezésben élen járó
ezüstkorú embereknek. A polgár-

mester külön kiemelte, hogy a
nagy érdeklõdésre való tekintettel
jövõre is megtartják az idõsek, fia-
talok összefogását elõsegítõ prog-
ramot. A város elsõ embere ezután
kéréssel fordult az idõsügyi cso-
portok, szervezetek képviselõihez,
hogy az október 1-5-ig megtartan-
dó „Idõsekért Nagykanizsán” ün-
nepi hét eseményeibe minél több

olyan embert vonjanak be, akik
nem tagjai a kluboknak. 

Ezzel egyetértésben Koller Jut-
ka, az Egyesített Szociális Intéz-
mény vezetõje elmondta, mindezt
szem elõtt fogják tartani a szerve-
zés során. A programtervvel vi-
szont már elkészültek, fõ hang-
súly az idei rendezvényen is a ze-
nén és a kultúrán lesz. Az ESZI
igazgatója továbbá örömét és kö-
szönetét fejezte ki a városveze-
tésnek, hogy aktív részvételükkel
is támogatták a tavalyi rendez-
vényt, ugyanis az idõsek tavaly is
örültek annak, hogy személyesen
látogatták meg õket a városatyák.
A településrészek nyugdíjas la-
kosságára szintén kiemelt figyel-
met fordítanak az ünnepi progra-
mok során, valamint fotókiállítás
és Idõsügyi Kerekasztal konfe-
rencia szintén e rendezvényekkel
egyidõben lesz.  Koller Jutka ki-
hangsúlyozta, az önkormányzat
900 ezer forinttal támogatja az
„Idõsek Hetét”. 

Bükiné Papp Zsuzsanna, a Zala
Megyei Rendõr Fõkapitányság
bûnmegelõzési osztályának veze-
tõje kihangsúlyozta, hogy az idõ-
seknek szervezett események mi-
lyen fajsúlyos értékeket hordoznak
magukban. Ráirányítják az embe-
rek figyelmét a szépkorúak problé-
máira, figyelmet, törõdést kapnak
az idõskorú lakosok. Ezt a célt
szolgálja az a honlap is, mely
www.60plus.hu címen várja hasz-
nos információkkal a szép kort
megélt embereket. Az oldalon –
mely május óta üzemel – az Idõs-
ügyi Tanács munkájáról, a idõs-
ügyi klubokról, szervezetekrõl is
tájékozódhatnak az érdeklõdõk –
világított rá Dr. Szabados Gyula,
idõsügyi referens. Ahogy arra is,
hogy a honlapon komplex ese-
mény naptárat is találhatnak a vi-
lághálón szörfölgetõ idõsek. A kö-
zeljövõben pedig új rovattal is bõ-
víteni szeretnék az oldalt, ahol a
Kanizsai Dorottya Kórház orvosai
válaszolnak online az idõsek által
feltett egészségügyi kérdésekre. 

Sz.Zs.
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A Demokratikus Roma Veze-
tõk Szövetsége (DRVSZ) szerve-
zésében rendezték meg „Lumina
– Lámpás” Tehetségnap elneve-
zésû programot a Honvéd Kaszi-
nóban, ahol a tehetségek felisme-
rése, és támogatásuk fontossága
került elõtérbe. 

– Fényt szeretnének a tehetsé-
ges gyermekeknek mutatni, vala-
mint minél több fiatalt szeretnénk
megszólítani. Célunk, hogy meg-
ismertessük velük azokat a lehe-
tõségeket, amelyek alkalmat ad-
nak nekik arra, hogy a lehetõ leg-
többet ki tudják hozni magukból
– mondta Nagy József György
(képünkön), a DRVSZ elnöke.
Hozzátette, mindenki tehetséges
valamiben. Nem tudhatjuk, hogy
egy átlagos képességû gyermek-
ben mi rejlik. Az elmúlt idõszak
tapasztalatai pedig azt mutatják,
érdemes ezek után a gyermekek
után kutatni, képességeiket a fel-

színre hozni. Az elmúlt években
sikerült egy olyan hálózatot létre-
hozniuk, amely nem csupán a
Dunántúlon, hanem országos
szinten is tevékenykedik. 

Ahogy az elnök elmondta, a gye-
rekeknek olyan ingerre van szüksé-
gük, mely ösztönzi, motiválja õket,
továbbá pozitív mintát, követendõ
példát kell látniuk, hogy kiteljesed-
hessenek, így a társadalom hasznos
tagjává válhassanak. 

Cseresnyés Péter polgármester,
a Nagy József György által el-
mondottakhoz kapcsolódva ki-
emelte annak fontosságát, hogy a
tehetséggondozás során a fiatalok
felismerjék, átéljék a munkában
rejlõ örömet, valamint azt, ha va-
lamiben pedig jobbak szeretnének
lenni, eredményt akarnak elérni,
az fáradtság nélkül nem megy. A
DRVSZ tevékenysége során azt
érzékelteti, mindenkiben ott rejlik
a nagyság, az eredmények eléré-
sének a képessége. 

Ezt követõen hangzottak el a
szakmai elõadások. Fehér Ildikó, a
tehetségmûhely szakmai vezetõje a
DRVSZ „Lumina – Lámpás” tehet-
ség mûhelyének tevékenységét
mutatta be, majd Bene Csaba, a
Nagykanizsai Mûszaki Szakképzõ
Iskola és Kollégium fõigazgatója
az Arany János Kollégiumi prog-
ram szerepét hangsúlyozta a hátrá-
nyos helyzetû roma tehetségek tá-
mogatásában. Babai László elnök,
a Bonyhádi Független Roma Egye-
sület tehetségsegítõ tevékenységét
ismertette, melyet Várnai Anna, a
Színes Gyöngyök Egyesület elnö-
kének tehetségprogramukról szóló
elõadása követett. Dr. Lakatos Szil-
via, a PTE-BTK Romológia és Ne-
velésszociológia Tanszékének ta-
nársegédje a mentorok szerepének
fontosságát hangsúlyozta a tehetsé-
gek fejlesztésében.

Délután, a rendezvény zárása-
ként pedig tehetséges fiatalok,
akik mintaként szolgálhatnak tár-

saik számára, produkcióikkal vo-
nultak a színpadra, ének tánc és
vers kategóriában. 

V.M.

DDRRVVSSZZ:: TTeehheettssééggggoonnddoozzááss aa ffõõsszzeerreeppbbeenn

AAzz iiddõõsseekkeett éérriinnttõõ eesseemméénnyyeekkrrõõll
Fo

tó
: V

ar
ga

 M
ón

ik
a

23.qxd  2013.06.12.  13:34  Page 2



KKaanniizzssaa –– OOkkttaattááss 3

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 13.

A tavalyi nagy sikerre való te-
kintettel idén is megrendezte a
Miklósfai Általános Iskola a te-
lepülésrészi ökoiskolák találko-
zóját. A hagyományteremtõ
szándékkal életre hívott progra-
mon – a helybéli diákokon kívül
– a kiskanizsai és a palini általá-
nos iskolák tanulói vettek részt.

A találkozó elsõsorban azt a célt
szolgálta, hogy a Nagykanizsához
tartozó városrészek iskolái közti
kapcsolatot megszilárdítsák, elmé-
lyítsék. Ugyanis – mint az ünnepé-
lyes megnyitón Szmodics Józsefné
igazgató kihangsúlyozta – az in-
tézmények közti összetartozást
nagyban elõsegíti, ha egymás ha-
gyományaival, szokásaival megis-
merkednek. 

– Azonban az idei rendezvény-
nek még több, különleges apropó-
ja is van. A diákok környezettuda-
tos életvitelre nevelése és az ener-
giatakarékosság fontossága. A
Miklósfai Általános Iskolában a
jelenlegi tanévet az E.ON által

meghirdetett, „Zöld bajnokok”
program kísérte végig, melynek lé-
nyege abban rejlik, hogy az intéz-
ményben a széndioxid kibocsátást
csökkentsük, azaz hatékonyabb és
tudatosabb legyen az energia fel-
használás. Így, a projekt kapcsán a
találkozó az „Energiakaland” elne-
vezést kapta. Erre azért vagyunk
büszkék, mert az ország 10 kivá-
lasztott általános iskolájának egyi-
keként vehettünk részt a pályázat-
ban, melynek méltó zárása a Csor-
dásné Gál Izabella pedagógus öt-
letébõl, kezdeményezésébõl tavaly
kezdõdött Ökoiskolák Találkozója
– mondta Szmodics Józsefné. 

Majd a városvezetés nevében
Karádi Ferenc szólt a megjelen-
tekhez, a diákokhoz, kísérõikhez,
illetve a településrészi iskolák ve-
zetõihez. Az alpolgármester gon-
dolataival a természet szépségei-
nek minél alaposabb megismeré-
sére, megõrzésére hívta fel a jövõ
generáció figyelmét. 

– Tartsátok szemmel környeze-
tünk kincseit, értékeit, amit öröksé-

gül hagytak ránk elõdeink. Vigyáz-
zátok, óvjátok õket, hiszen fontos,
hogy ezt a csodát – legyen az akár
egy fa vagy egy szál virág – még a
ti unokáitoknak is látniuk kell –
emelte ki szavaiban a természetba-
rát életmód fontosságát Karádi Fe-
renc, csakúgy, mint az energiafel-
használás és a hulladékgazdálkodás
ésszerûségét. Zárszavaiban pedig
arra világított rá, hogy a közgyûlés
által elfogadott rendelet értelmében
a helyi értékek megõrzése mindenki
számára feladat, közös ügy. 

Az alpolgármester beszédét kö-
vetõen Lanc Anikó, az E.ON mun-
katársa tolmácsolta az energia(és
gáz)szolgáltató cég elismerését,
nemcsak a találkozóval, hanem a
„Zöld bajnok” programmal kap-
csolatban is, melynek jóvoltából a
Miklósfai Általános Iskolában 700
kg-mal csökkent a káros anyag
(CO2) kibocsátás, ami valóban
példaértékû.

Az üdvözlõ beszédek után a tele-
pülésrészekre jellemzõ ételek kós-
tolásával kezdõdött el az egész na-
pos programkavalkád. A kis-
kanizsai diákok a városrész egyedi
ízvilágát méltán szimbolizáló lila-
hagymával és „sáska” rétesekkel, a

miklósfaiak répás ételekkel, a pali-
ni gyerekek pedig kukoricás desz-
szertekkel, többek között kukorica-
prószával érkeztek a találkozóra. A
kóstolók után az „Idõutazás az
energia világában” címû kiállítást
tekintették meg, ahol – szintén a
gyermekek gyûjtõmunkájának
eredményeként – régi, háztartásban
fellelhetõ eszközök, többek között
rádiók, lemezjátszók, telefonok ad-
tak közelképet azokról az idõkrõl,
amikor még kevésbé volt fontos az
energiahatékony életvitel a minden-
napokban. Viszont a jelenben és az
elkövetkezendõ idõkben minderre
nagy hangsúlyt kell fektetni: ezt
tükrözte a városrészi intézmények
diákjainak elõadása is, a „jövõbeli
energiatakarékos ökoiskolákról”.
Szintén a találkozó és a „Zöld baj-
nok” projekt részeként különbözõ
eszközöket próbálhattak ki a gyer-
mekek. Sok más mellett energiater-
melõ kerékpárt, elektromos rollert,
de megmutathatták ügyességüket a
tájfutás során is. Mivel a gyermek-
napi rendezvényeket is a rendez-
vénnyel egyidõben tartották, a játék
és a szórakozás sem maradhatott ki.
Vetélkedõk, ugrálóvár, elmét és
ügyességet igénylõ feladatok, rend-
õri bemutató tette teljessé a tanulók
napját. 

Sz.Zs.

AAmmiikkoorr aazz ÖÖkkooiisskkoolláákk ttaalláállkkoozznnaakk……

GGééppíírráássbbóóll rreemmeekkeelltteekk
Szépen szerepeltek a Dr. Mezõ Ferenc–Thúry György Gimnázium és

Szakképzõ Iskola Dr. Mezõ Ferenc Intézményegységének diákjai a Ma-
gyar Gyorsírók és Gépírók Országos Szövetsége által megrendezett
Teöreök Aladár országos tanulói gyorsíró-, gépíró- és szövegszerkesztõ
versenyen. – tájékoztatta lapunkat Dávidovics Mária.

Az idén 35 középiskola fiataljai mérették meg magukat, s közülük
gépírásból, a 10. évfolyamosok versenyében Szõke Richárd 2. helyezést
érte el, míg a 9. évfolyamos versenyzõk között Horváth Gergõ 12. lett.
Felkészítõ tanáruk Kalmár Izabella Tímea volt.
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Nagykanizsa Megyei Jogú Vá-
ros Önkormányzata meghívásá-
ra városunkban, a Medgyaszay
Házban került sor a Pannon Eu-
rópai Területi Társulás soros
közgyûlésére. 

A megjelentek többek között el-
fogadták a szervezet 2012. évi
számviteli törvény szerinti beszá-
molóját, meghallgatták a Pannon
ETT Tervezési Bizottsága munká-
járól valamint a Dél-Dunántúli Re-
gionális Fejlesztési Ügynökség
munkájáról szóló beszámolót és
döntöttek a 2014-20 közötti idõ-
szakra vonatkozó együttes fejlesz-
tési programról.

A Pécs polgármestere, dr. Páva
Zsolt elnökölte Pannon ETT 2012-
ben került bejegyzésre pécsi szék-
hellyel. A szervezet pénzügyi bi-
zottságának elnöke városunk pol-
gármestere, Cseresnyés Péter. A
Pannon ETT területi lefedettségét
tekintve Magyarországról Bara-
nya, Somogy, Tolna és Zala me-
gyébõl való a tagok döntõ többsé-
ge (kivéve Baja városa, Bács-Kis-
kun megye), illetve három szlovén
község alkotja. A tagok között túl-
nyomó többségben vannak a helyi
önkormányzatok (54, közülük 23
város és 31 község), ezen kívül há-
rom megyei önkormányzat, vala-
mint két regionális szinten megha-
tározó intézmény (Duna-Dráva
Nemzeti Park, Pécsi Tudomány-
egyetem) alkotja.

A Pannon ETT tagságának ge-
rincét helyi önkormányzatok al-
kotják. Ennek oka, hogy Magyar-
országon a helyi önkormányzat a
helyi szintû fejlesztések hordozó-
ja, a megye ilyen jellegû szerepe
jelenleg van kialakítás alatt, várha-
tóan folyamatosan erõsödni fog.
Szlovéniában a középszint hiányá-
ban szintén az erõs, települések
csoportját magában foglaló helyi
önkormányzat („obèina”) a meg-
határozó. 

NUTS3 („statisztikai régió” - tu-
lajdonképp megye méretû) szinten

önkormányzati és állami szervek
közös tulajdonlásában lévõ fej-
lesztési ügynökségek mûködnek:
Lendva (Lendava) és Alsómárok
(Moravske Toplice) a Muramente
(Pomurska), Ptuj a Drávamente
(Podravska) régióban található.
Horvátország esetében a helyi ön-
kormányzati szint („opæina” vagy
„grad”) a szlovénnél elaprózot-
tabb, azonban erõs szervezettel,
fejlesztéspolitikai kompetenciával
rendelkezõ megyei önkormányzat-
ok és fejlesztési ügynökségek
(NUTS 3) mûködnek. Horvátor-
szág belépését követõen várhatóan
a megyei szint lesz a fejlesztések
fõ hordozója, így partnerként is rá-
juk lehet elsõsorban számítani.

Nagykanizsa Megyei Jogú Vá-
ros Idõsügyi Tanácsa honlapot in-
dított www.60plus.hu domainnév
címmel. A weblapra az anyagok
feltöltése folyamatosan történik.

Önkéntes segítségnyújtással,
feltétlen szeretettel vettek körbe
a hátrányos helyzetû és nehéz
sorsú embereket a Piarista Gim-
názium 10. évfolyamos diákjai a
Tevékeny Szeretet Iskolája prog-
ram jóvoltából. Az intézmény ta-
nulói a tanév folyamán végzett
önzetlen tevékenységükkel nem-
csak szeretetet adtak a rászoru-
lóknak, hanem õk is lélektápláló
jutalommal lettek gazdagabbak:
érzéseket, tanulságot és bátorsá-
got kaptak viszonzásképpen. 

–  Mert közvetlen környezetünk-
ben számos olyan ember és család
él, akiknek a jó szó, a kedvesség és
az együttérzés éppen olyan fontos,
mintha adományt kapnának. A Te-
vékeny Szeretet Iskolája szeretet-
szolgálat jóvoltából – melyet még
Mérczné Ács Sarolta pedagógus
indított el a 2008/2009-es tanév-
ben – tanulóink több intézménybe
látogattak el rendszeresen, olyan
helyekre, ahol valóban elkél a szív

minden szeretete és a törõdés.
Többek között a Kanizsai Dorottya
Kórházba, a Fogyatékkal Élõk In-
tegrált Intézményébe, az Egyesí-
tett Szociális Intézménybe (az Idõ-
sek Otthonába), a Magyar Máltai
Szeretetszolgálathoz, a Gyermek-
otthonba és azokhoz a szépkorú
emberekhez, vagy nagycsaládok-
hoz, ahol szükség van a lelki
együttérzésre és a feltétlen szere-
tetre – tájékoztatta a Kanizsa Heti-
lapot Steinhardt Tamásné, tanár, a
Tevékeny Szeretet Iskolája (TE-
SZI) program koordinátora. A ta-
nulók egész éves tevékenységük
során gyermekfelügyeletet, beteg-
gondozást is vállaltak, illetve min-
dent, amire a sérült, fogyatékkal
élõ, vagy hátrányos helyzetû em-
berek rászorulnak. A TESZI prog-
ram zárórendezvényén a diákok
maguk is beszámoltak arról, miben
változtatta meg õket az önkéntes,
támogató munka, melytõl az elején
ugyan még többen is féltek, hogy
nem tudnak kellõképpen helytáll-
ni, ám a tanév végére már baráto-
kat szereztek és életre szóló lelki
élményeket is kaptak nehéz sorsú
embertársaiktól. 

Május végi soros ülésen bírál-
ták el a Fogyatékkal Élõk Integ-
rált Intézménye magasabb veze-
tõi álláshelyére kiírt pályázato-
kat, azonban egyik pályázó sem
kapta meg a szükséges többséget. 

Az eredménytelennek nyilvání-
tott pályázat értelmében ismét
meghirdetik majd az álláshelyet.
Addig, június 1-jétõl december 31-
ig Horváthné Kápolnás Katalin
mentálhigiénés csoportvezetõt bíz-
ták meg az intézmény vezetõi fel-
adatainak saját munkaköre mellet-
ti ellátásával, melyért magasabb
vezetõi pótlékra jogosult.

BBrriinnggááss rreeggggeellii

Pénteken reggel hét és kilenc
óra között reggelivel fogadták a
Deák téren azokat a városlakó-
kat, akik kerékpárral, rollerrel,
kismotorral, görkorcsolyával,
futóbiciklivel járnak iskolába,
munkába. 

A szervezõk azokról sem feled-
keztek meg, akik a sárkányhajó

bajnokságra érkeztek hasonló mó-
don a Csónakázó-tóhoz. 

A négy zalai hivatásos tûzoltó-
ság összesen 121 hivatásos tûzol-
tója, mint Zalai Hivatásos Ka-
tasztrófavédelmi Mentõcsoport
Gyõr-Moson-Sopron megyében
továbbra is védekezési munkála-
tokat látott el.

A zalai hivatásos tûzoltók két
helyszínen dolgoztak: Koroncón a
keszthelyiek és nagykanizsaiak,
míg Dunaszentpálon a zalaeger-
szegi és lenti tûzoltók védekeztek.

A Dunaszentpálon védekezõ za-
laiak egyik vezetõje Gömbös Nor-
bert tûzoltó fõhadnagy (aki Zala-
egerszeg HTP egyik szolgálatpa-
rancsnoka) elmondta, hogy Du-
naszentpál települést védik. A fel-
adat a gát megerõsítése és bordás
megtámasztása volt. Idõközben ár-
vízi jelenségek ellen is védekezni-
ük kellett, ugyanis több helyütt volt
már tapasztalható talpszivárgás, fa-
kadó víz, s néhány helyütt buzgár.

A Dunaszentpálon védekezõ zalai
hivatásosok munkáját mintegy két-
száz önkéntes segítette.

Cseresnyés Péter polgármester
fölhívásához többen is csatlakoz-
tak. 

A Bizzer András szervezte és
Karádi Ferenc alpolgármester ve-
zette nagykanizsai önkéntes csapa-
tot az egyik legkritikusabb védeke-

KKaanniizzssáánn ttaarrttoottttaa 
kköözzggyyûûlléésséétt 
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2013. június 13.

zési ponton, az elõvigyázatossági
okokból kitelepített Gyõrújfalun
vetették be.

– Nagy szükség volt az általunk
vitt több száz fõ számára elegendõ
élelmiszerre, vízre, csokira, illetve
a segítõ munkánkra. Mikor meg-
kérdezték és elmondtuk, hogy
Nagykanizsáról jöttünk, mindenki
elismerõ szavakkal illetett minket,
hisz’ távolról érkeztünk. A kani-

zsai csapat igazán kitett magáért és
minden védekezési munkafolya-
matban részt vett. Biztos vagyok
benne, hogy a mai nap után szám-
talan Gyõr környéki fog jó szívvel
gondolni Nagykanizsára, mert
megmutattuk, hogy a bajban mi is
segítünk – számolt be facebook ol-
dalán Bizzer András képviselõ.

A Zrínyi Miklós – Bolyai Já-
nos Általános Iskola Bolyai Tag-
intézményének diákjai egy pá-
lyázatnak köszönhetõen a Kár-
pátalján jártak, melyrõl érde-
kes, képekkel és videókkal tarkí-
tott elõadást tartottak a résztve-
võk.

A Verecke híres útján jöttem én
címû Határtalanul! pályázaton kö-
zel egy millió forintot nyert az in-
tézmény, melyet teljes egészében
az utazásra és a szállásra költhet-
tek. A május 20-24-ig tartó kirán-
dulás élményeit napokra lebontva
a diákok összegezték. Összességé-
ben elmondták, rengeteg élmény-
nyel, tapasztalattal gazdagodtak a

tanulmányútnak köszönhetõen.
A kirándulás alatt számos em-

léktáblát, templomot, mûemléket
meglátogattak. Jártak Beregszá-
szon, Ungváron és a Vereckei-há-
gónál is. A kárpátaljai általános is-
kolában betekintést nyerhettek az
ott folyó munkába. Többek között
elmondták, a magyar nyelvû álta-
lános iskolában 192 tanuló tanul és
12 fõbõl áll a tantestület. Az érté-
kelésre 12 jegyet használnak, me-
lyek hármasával mennek felfelé.
Például 10-es egy gyenge ötösnek
számít, míg a 12-es a csillagos
ötösnek felel meg. Az általános is-
kola kilenc osztályos, melyet az öt
tantárgyas vizsga zár. Ezt követi a
három osztályos középiskola, ahol
még nem tanulnak szakmát. A
gimnazisták még plusz két évet
járnak iskolába, és felvételiznek az
egyetemre. Tankönyveiket az isko-
la kölcsönzi számukra, melyeket
év végén vissza kell szolgáltatni. 

Az iskolák határtalan barátságot
kötöttek egymással, melyet egy
emléklappal pecsételtek meg. 

A Nagyboldogasszony R.K.
Plébánia és a Miklósfai Egyház-
község tizenöt fõs testülete a sze-
retet jegyében kezdeményezte és
szervezte meg az elsõ alkalom-
mal sorrakerülõ egésznapos ren-
dezvényét június 8-án szomba-
ton, a helyet adó Mindenki Há-
zában és annak udvarán. A nyár
eleji napsütésben – Medárd nap-
ja lévén – nem maradt el a zá-
poresõ sem.

Dr. Paulik Balázs, az Egyház-
község világi elnöke családapa-
ként is hangsúlyozta, hogy szeret-
nék a helybeli fiatal családokat is
megszólítani. Legyenek õk is a vá-
rosrészben élõ közösségünk tagjai,
egymás segítõi. A többgenerációs
családokban ily módon is erõsöd-
jenek a keresztény értékek és a hit.

A délelõtt a szülõk és a gyerme-
kek közös programjaival telt,
kézmûveskedéssel, ollóvágta játé-
kokkal Lengyák István játékmester
közremûködésével, focival az ud-
vari pázsitos gyepen és filmvetí-
téssel. A szabadtéri bográcsos ebé-
det fõzõk, akik egyben a közösségi
programok gyakorlott szakácsai és
az asszonyok ezúttal is kitettek
magukért étellel, itallal (vaddisznó
és sertéspörkölt illetve kemencé-

ben sült pogácsa, sóstángli, lan-
galó).

Délután a miklósfai civil közös-
ségek és az óvodások, iskolások
mutatták be a színpadon a színes
mûsorukat, kiváló ének és zenei
tudásukat. Fórum keretében az
írásban feltett egyházpolitikai és
teológiai kérdésekre válaszolt a
vendég P. Balla Barnabás pálos
atya és Bojtor Róbert a templo-
munk esperes plébánosa. Uzsalyné
Pécsi Rita PhD neveléskutató a pé-
csi Megyervárosi Óvoda, Általá-
nos Iskola és Gimnázium vezetõjé-
nek élénk figyelemmel kísért elõ-
adása a gyermekeket és a tanulóif-
júságot érintõ érzelmi intelligenci-
ára nevelés lényegi elemeire és
azok jelentõségére mutatott rá. 

18 órakor a szabadtéri szentmise
zárta a napot. Bojtor Róbert atya
emlékeztette a szép számú résztve-
võt a napjaink dunai árvizét el-
szenvedõk körülményeire és az
összefogásra a védmûveken, védõ-
gátakon. Az egyházközség a per-
selypénz adományt az árvíz káro-
sultjainak a javára ajánlotta fel.

Keresztény hitbéli életük ú-
jabb szakaszához érkeztek azok
a fiatalok, akiknek Dr. Márfi
Gyula, a Veszprémi Fõegyház-
megye érseke szolgáltatta ki a
bérmálás szentségét szombaton,
a hahóti Antióchiai Szent Margit
templomban.

Az egyházi vezetõ útravalóul
életvezetési tanácsokat is adott
Csonka Nándor plébános al-
sórajki, felsõrajki, pötrétei, ha-
hóti, zalaszentbalázsi és gelsei
hittanosainak. A szertartás so-
rán a keresztény nagykorúság
szentségét is szimbolizáló
krizmával harminchárom gyer-
mek homlokát kente meg Dr.
Márfi Gyula. 

Képünkön Neuhold Nikoletta
Alsórajkról, aki szintén részesült a
Szentlélek ajándékának pecsétjé-
ben.

ZZoonnggoorriissttaa tteehheettssééggeekk

A Farkas Ferenc Zene- és
Aranymetszés Mûvészeti Iskolá-
ban rendezték meg a 12. Területi
Négykezes (zongora) Versenyt. A
megmérettetésre nyolc zalai vá-
rosból érkeztek diákok: 65, zenei
tanulmányokat folytató fiatal.

Az Emberi Erõforrások Miniszté-
riuma által támogatott pályázati for-
rásból szervezte meg az intézmény
alapítványa a zongoraversenyt, mely-
nek célja – mint köszöntõjében Tálosi
Péterné pedagógus és Baráth Zoltán
igazgató – elsõsorban az, hogy fel-
mérjék a gyermekek fejlõdését, s nem
utolsó sorban tehetségét. A zsûriben
helyet foglaló Dr. Gallai Istvánné és
Megyimóreczné Schmidt Ildikó, zene-
tanár-mûvészek arra is figyelmet for-
dítottak az értékelés során, hogy a nö-
vendékek kellõ önkifejezõ képessé-
gekkel rendelkeznek-e, valamint elis-
meréssel illették a felkészítõ pedagó-
gusok munkájának hatékonyságát is.
A32 páros elõadásában többek között
Csajkovszkij, Weiner Leó, Schubert
és Mozart egy-egy mûvét is meghall-
gathatta a nagyérdemû. A részletes
eredményeket a weblapunkon, azo-
nos címû cikkünkben olvashatják.

Szolnokon rendezték meg a
Curie Kémia Emlékverseny or-
szágos döntõjét, ahol szép kani-
zsai sikerek születtek.

Az országos sikert hozó kani-
zsai fiatalok, akik egyben Zala
megyét is képviselték az alábbi
eredménnyel büszkélkedhetnek:
7. évfolyam: országos 1. helyezett
Traub Sándor, Bolyai János Álta-
lános Iskola, felkészítõ tanára
Varga Gábor. 8. évfolyam: orszá-
gos 5. helyezett Kolozsvári Péter,
Hevesi Sándor Általános Iskola,
felkészítõ tanára Varga Gáborné.
9. évfolyam: országos 10. helye-
zett Gál Gábor, Batthyány Lajos
Gimnázium, felkészítõ tanára Dé-
nes Sándorné.

KKáárrppááttaalljjáánn jjáárrttaakk 
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Az Ünnepi Könyvhét nagyka-
nizsai programsorozatát Balogh
László, az OKISB elnöke nyitot-
ta meg csütörtök délelõtt 10 óra-
kor, a Deák téren felállított
könyvsátraknál. Az ifjúság és a
felnõttek gyûrûjében igyekezett
kedvet csinálni mondandójával
a jó könyvhöz. 

– Jómagam tökéletesen meg va-
gyok gyõzõdve arról: ha szereted a
könyvet, az olvasást, az irodalmat,
akkor már boldog ember lehetsz,
mert nem fogsz unatkozni… Ezért,
ezt jelképezve is hívtuk ide önö-
ket/titeket Kanizsa szívébe, a mi
Turulmadarunkhoz és Országzász-
lónkhoz. Köszönet érte a Kanizsai
Ünnepi Könyvhét minden szerve-
zõjének, különösen a Halis István
Városi Könyvtárnak, a Deák
Könyvesháznak, a Honvéd Kaszi-
nónak, továbbá a Kanizsai Kultu-
rális Központnak, a Takács László
Irodalmi Körnek és a Pannon Tü-
körnek. 

A rendezvények sorában Dr.
Polgár József: Sziget címû kötetét
Dr. Márkus Ferenc mutatta be a
Honvéd Kaszinóban. Az íróval
Halmos Ildikó intézményigazgató
beszélgetett. 

Steiner Ádám: Láthatatlan nyo-
mon címû krimi regénysorozata
Halálos rokonság és Végzetes ki-
rándulás címû köteteivel a Halis
István Városi Könyvtárban ismer-

kedhettek meg a mûfaj iránt érdek-
lõdõk. Ugyancsak a városi könyv-
tárban mutatták be a Takács Lász-
ló Irodalmi Kör TALálKozások cí-
mû antológiáját. 

Az ünnepi könyvhét záróak-
kordjaként Szoliva János tizenne-
gyedik, Tükörmély címû verseskö-
tetét vehették kézbe a verskedve-
lõk a Halis István Városi Könyv-
tárban. A Pannon Írók Társasága
kiadásában megjelent kötetet Pén-
tek Imre szerkesztette.

A magyar irodalmi seregszem-
lén 345 könyvújdonsággal talál-
kozhatnak az olvasók. Budapesten
147 pavilonban 220 hazai és hatá-
ron túli kiadó mutatja be kiadvá-
nyait, köztük a letenyei író, költõ
Kamarás Klára könyveit is megta-
lálhattuk, akirõl már többször ol-
vashattak lapunkban.

A költõ, író köteteit a Fullex-
tra.hu 107-es pavilonjában állítot-
ták ki – tudtuk meg Kamarás Klá-
rától.

Rendhagyó világ tárult fel a
Bolyai János tagintézmény diák-
jainak a múlt héten. Vidra Gabri-
ella író tartott interaktív foglal-
kozást a harmadik, negyedik osz-
tályos gyermekeknek, akik több

távoli országgal is megismerked-
tek a rendhagyó tanítási órán.

A Tudás könyvei sorozat szerzõ-
jének és regény hõsének jóvoltából
Kína, Tahiti és Ausztrália elérhetõ
közelségbe került a gyermekekhez –
tájékoztatta a Kanizsa Hetilapot
Farkas Márta tagintézmény-vezetõ.
Az élményszerû tanórán a gyerme-
kek megszólaltathatták az ausztrál
õslakosok népi hangszerét, a
didzseridut is.

VViilláággkkuucckkóó 

Világkuckó címmel Gelencsér
Gábor magángyûjteményébõl lát-
ható kiállítás június 28-ig a Hon-
véd Kaszinó galériájában.

A megnyitóra érkezõket a külön-
bözõ országok népviseleteibe öltö-
zött fiatalok fogadták az intézmény
emeletén.

A nemzetek címereit, pénzeit, bé-
lyegeit bemutató tárlatot Halmos Il-
dikó igazgató és Balogh László, az
OKISB elnökének köszöntõ szavai
után Prof. Dr. habil Balázs Judit
egyetemi tanár nyitotta meg. A Vi-
lágkuckó egyik érdekessége a jelleg-
zetes tárgyak mellett az a folyóirat-
szõnyeg, amelyet utazásai helyszíne-
irõl állított össze Gelencsér Gábor.

AAnnyyaa ééss lleeáánnyyaa

A fenti címmel nyílt kiállítás a
Hevesi Sándor Mûvelõdési Köz-
pont Õsze András galériájában.
Pandur Ferencné és Pandur Má-

ria barcsi festõk tárlata június 25-
ig látogatható.

A kiállítást Járási Ildikó iparmû-
vész nyitotta meg a Kõrösi Csoma
Sándor – Péterfy Sándor Általános
Iskola tanulóinak mûsorát követõ-
en. Az alkotók bemutatásánál el-
mondta, Pandur Ferencné 1921-ben
született Nagykanizsán, de édesany-
ja korai halála miatt Barcsra került
nevelõszülõkhöz. Könyvelõként
dolgozott és már fiatalon kapcsolat-
ba került a képzõmûvészettel. Élete
során több száz képet alkotott, raj-
zokat, akvarelleket és olajfestmé-
nyeket egyaránt. Ismereteit, tudását
Maróti László szakkörében és festõ-
táboraiban mélyítette el. A festészet
mellett a versírás szenvedélyének is
hódolt, melyek könyvekben is meg-
jelentek. Mûveit már mintegy 60 al-
kalommal állították ki, többek kö-
zött Barcson, Siófokon, Németor-
szágban és Horvátországban is.

Lánya, Mária Barcson született,
és gépészmérnökként, mérnökta-
nárként dolgozott. Édesanyjának
köszönhetõen fiatalon kapcsolatba
került a mûvészettel, valamint õ is
részt vett Maróti László szakkörein.
Az évek során számos portrét és ak-
varellt készített. Elsõként, 2007-ben
egy virágcsendéletet festett, melyet
Nagyatádon mutattak be 2009-ben.
Témaválasztását a természet iránti
rajongás és a képzelet alkotta for-
mák irányítják. Neki is már számos
kiállítása volt, köztük Marcaliban és
Darányban.

Június 2-án ünnepélyes keretek
között nyitotta meg kapuit a XXI.
Ludvig Nemzetközi Mûvésztelep
a Kisrécséhez tartozó Kendlima-
jorban. A nyolc országból érke-
zett festõmûvész szobrász és kera-
mikus kellemes környezetben, jó
hangulatban tölti idejét a mûvész-
telepen. Az alkotómunka közben
jut idõ tapasztalatcserére és egy-
más megismerésére.

A nemzetközi alkotótábor szer-
vezõi nevében Ludvigné Tihanyi
Klára köszöntötte a megjelent mû-
vészeket és a megnyitóra érkezett
vendégeket. A köszöntõbe némi
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Elsõ hallásra meglepõ, hogy az
1956-os forradalom hõsi halottai
elõtti fõhajtásnak a mottója idén
Kiss Dénes címbéli verssora. Ám a
június 17-én, hétfõn 17 órakor a
Kopjafánál tartandó – Nagy Imre
miniszterelnök 55 évvel ezelõtti
kivégzésének évfordulójához kap-
csolódó – rendezvény után bizo-
nyára mindenki elõtt világos lesz
az üzenet. A szónok, Karádi Fe-
renc alpolgármester. A résztvevõk-
tõl a Nagykanizsai Polgári Egye-

sület azt kéri, egy-egy szál virágot
hozzanak. Esõ esetén a Med-
gyaszay Ház elõtere a helyszín. 

– Tanuljanak a költõktõl ponto-
san fogalmazni! – Szigethy Gábor
irodalomtörténész kötötte pár éve
a fiatalok lelkére az NPE másik,
novemberi ötvenhatos rendezvé-
nyén. Ha valakire, az egykori kani-
zsai gimnazistára, a forradalomban
pécsi fõiskolásként részt vett, majd
mindenünnen kitiltott Kiss Dénes-
re biztosan vonatkozik ez. Hiszen

õ írta le húsz éve: „Kimentek a
tankok Bejöttek a bankok” Róla
maradt fenn ez a börtönbeli párbe-
széd is: – Én azért vagyok itt, mert
huszonhétszer elszavaltam gyûlé-
seken Kiss Dénes versét. – Szer-
vusz, én vagyok Kiss Dénes. Ve-
lünk, vagy ellenünk volt a címe az
említett versnek, egyik sora így
szól: Utódai a mártíroknak, mi
döntsük el a holnapunk!

Kanizsa

„„NNeemm vveerrttéékk llee ööttvveennhhaattoott!!””

LLeezzáárruulltt aa 
8844.. ÜÜnnnneeppii KKöönnyyvvhhéétt

AA ffeekkeettee kkõõ ttiittkkaa:: 
ÍÍrróó-oollvvaassóó ttaalláállkkoozzóó

KKaammaarrááss KKlláárraa 
kköötteetteeii aa bbuuddaappeessttii
kköönnyyvvhhéétteenn

AAzz aarrtt nneemm áárrtt,, ssõõtt
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szomorúság is vegyült, hiszen az
eddigi mûvészeti seregszemlén
résztvevõ négy kiváló mûvész már
csak az égi mûvésztelepeken lehet
jelen. Tóth Lucia, Kisrécse polgár-
mestere köszöntõjében kiemelte,
hogy településük életében milyen
fontos szerepet tölt be ez a rendez-
vény, ahol az alkotómunkán kívül
barátságok is szövõdnek. A mû-
vésztelepet Lengyák István galéria-
vezetõ, a Magyar Kultúra Lovagja
nyitotta meg. A rendezvény zenei
programjáról a Tiborcz jazz trió és a
Vámosné Fordán Yvette vezette
Nagykanizsa Város Vegyeskara
gondoskodott. A hangulatos meg-
nyitót követõ napokban megkezdõ-
dött az érdemi munka. Az idei új-
donságok közé tartozik, hogy min-
den nap nyitott napot tartanak 14-
18 óráig, amikor az érdeklõdõk be-
tekinthetnek a mûvészi alkotómun-
ka folyamatába és személyesen is
találkozhatnak a mûvészekkel. A
kéthetes tábor programjának része-
ként június 6-án Székács Zoltán fes-
tõmûvész kiállítása nyílt meg a Ma-
gyar Plakát Házban. A Camino (Út)
címet viselõ gyûjteményes kiállítást
Szakolczay Lajos József Attila-díjas

író, mûvészetkritikus nyitotta meg.
A nagykanizsai születésû író szak-
avatottan méltatta Székács Zoltán
alkotásait, közelebb hozva ezáltal a
látogatókhoz a mûvész expresszív
ugyanakkor lírai képeit. Azokat a
képeket, amelyek változatos techni-
kával készültek, s amelyek harmo-
nikus színvilága, texturája is külön-
leges. A Camino elnevezés telitalá-
lat, hiszen utal arra az útra, mely so-
rán a mûvész élményei jelekként,

útitársként köszönnek vissza az al-
kotásokon. A meghívóban jelzett
XXI. Ludvig International Sympo-
sium több vonatkozásban idézi az
symposium szó hagyományait, hi-
szen a társmûvészetek is jelentõs
súllyal egészítik ki az esti dialógu-

sokat. Ennek jegyében vasárnap es-
te Pindroch Csaba és Verebes Lin-
da színmûvészek ingyenesen láto-
gatható elõadására került sor
Kendlimajorban. Ugyancsak ingye-
nes lesz a mûvésztelep zárókiál-
lítása június 15-én 19 órakor, ahol a
Nagykanizsai Fúvószenekar ad
koncertet. Aki a fúvósok koncertje-
it már hallotta, az biztos lehet ben-
ne, hogy a „Tatárjárás” ezúttal is
tomboló sikerrel zárul.

Tollár Eszter fotókiállítása volt
látható a Kanizsa Fotóklub, Kani-
zsa Plázában található galériájá-
ban.

A tõsgyökeres kanizsai alkotó
14 évesen gépészeti szakközépis-
kolába került, majd az iskola után
kerámiagyártó családi vállalkozá-
sukban kezdett el dolgozni. A fotó-
zás 2000-ben lett mindennapjai ré-
sze. A mostani elsõ önálló kiállítá-
sán a természet szépségeit egyéni
látásmóddal megörökített fotóit
mutatja be. – Ha csupán egy em-
bert érint meg õszintén egy képem,
én már elégedett vagyok. Ha töb-
ben vannak, az hab a tortán – vall-
ja magáról Tollár Eszter. 

A Széchenyi Polgári Kör, a
megalakulásakor kitûzött céljai-
hoz híven mindenben támogatja a
FIDESZ-KDNP-s kormányunk
célkitûzéseit. Ennek megfelelõen
teljes erõbedobással gyûjtötték,
gyûjtik a rezsicsökkentéshez
szükséges aláírásokat, amely véle-
ményük szerint minden magyar
ember érdekében történik. 

Természetesen a munka mellett
jut idejük a szórakozásra is. A meg-
lehetõsen hûvös, esõs tavasz ellené-
re elhatározásukhoz híven végigjár-
ták névadójuk, gróf Széchenyi Ist-
ván életútjának egy állomását. Út-
juk érintette Nagycenk, Sopron,
Fertõd településeket és csónakáz-
tak, hajóztak a Fertõ tavon. Gergye

Ottóné alelnök a kirándulásukról
többek között elmondta: 

– Nagycenken meglátogattuk a
családi kriptát, melyben gróf Széc-
henyi István alussza örök álmát a
grófi család tagjaival. Tiszteletünk
jeléül koszorút helyeztünk el a fel-
iratos sírkõnél. Bejártuk a Széche-
nyi-kastély Emlékmúzeumát,
melynek szobáiban megcsodálhat-
tuk a „legnagyobb magyar” mun-
kásságát hûen bemutató kiállításo-
kat; a Duna, a Tisza folyamszabá-
lyozását, a közlekedés fejleszté-
sét, a gõzhajózás, a vasút, az úthá-
lózat korszerûsítését, a mezõgaz-
daság és a lótenyésztés megújítá-
sát szolgáló dokumentum anyaga-
it. 

Cenktõl búcsúzva Sopronba láto-
gattunk. Megálltunk Sopron jelké-
pénél, a Tûztoronynál, fejet hajtva
Sopron polgárai elõtt az 1921-es
népszavazásra emlékeztetõ Hûség-
kapunál. A soproniak bebizonyítot-
ták, hogy õk igaz magyarok, és azok

is akarnak maradni. Délután hajóki-
ránduláson vettünk részt a Fertõ-ta-
von. Hazafelé utazva megnéztük a
fertõdi-kastély gyönyörû udvarát. 

Eddig végzett tartalmas munkáju-
kat továbbra is folytatják, híven
Széchenyi mondásához: Magyaror-
szág nem volt, hanem lesz. 

Gyógynövénytúrát szervezett a
Csónakázó-tó környékére a Szív-
betegekért Egyesület. Alig tett né-
hány lépést a túrát vezetõ
Gönczné Pálfi Mira õstermelõvel
a kis csapat, máris számtalan
gyógynövény állta útjukat.

Pásztortáska, cickafarkfû, ezerjó-
fû, kamilla, fagyöngy, tyúkhúr, lu-
cerna, gyermekláncfû, százszor-
szép, csalán, ragadós-, közönséges-
és tejoltó galaj, nyírfalevél, arany-
hárs, turbolya, keskenylevelû és
lándzsás útifû, vadsóska, diólevél,
vérontó pimpó, ördögharaptafû,
mind-mind elérhetõ volt alig 50 mé-
teren belül.

A hasznos tudnivalók sorában
Gönczné Mira többek között el-
mondta, a virágokban lévõ hatóanyag 

(folytatás a 8. oldalon)
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A KanizsaTISZK Felnõtt-
képzési Általános és Szak-
képzõ Iskola Európai Uniós
támogatással második esélyt
biztosít a szakképzésbõl le-
morzsolódó fiatalok számára,
hogy szakmát tanulva na-
gyobb eséllyel indulhassanak
a munkaerõ-piacon. 

A projektbe bevont, már
nem tanköteles korú fiatalok
egyéni tanulási tervvel, men-
torok támogatásával tanul-
hatnak nemcsak szakmát,
hanem idegen nyelvet, infor-
matikai ismereteket is.

A részvétel iránt érdeklõdõk
a rendezvényen kaphatnak
információt.

KanizsaTISZK Felnõttképzési
Általános és Szakképzõ Iskola

Nagykanizsa, Erdész u. 30., tel.: 0693/510-251, http://felnottiskola.kanizsatiszk.hu

TÁMOP3.3.9.B-12/2-2012-0004
„második esély” program lemorzsolódó fiatalok számára

szakmaszerzés és kompetenciák fejlesztése

Projektindító tájékoztató rendezvény 
partnereink és minden érdeklõdõ számára, 

2013. június 13. 10.00 óra, Nagykanizsa, Erdész u. 30.

„ANYA ÉS LEÁNYA” 
Pandur Ferencné és Pandur Má-
ria 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 16. 18 óra
A SWANS BALETT
ÉS TÁNCISKOLA ÉVADZÁ-
RÓ GÁLAESTJE
Belépõdíj: 800 Ft.
További információ: Pulai Lász-
lóné (Snuki néninél):
70/9481987.

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 22.
MÚZEUMOK ÉJSZAKÁJA

Június 14-15.
IGRICFESZTIVÁL

Június 14.
19 óra Eclectica World Music
Group
20.30 óra Igricek
22 óra Misztrál Együttes
24 óra Örömzenélés kifulladásig!

Június 15.
16 óra Daráló - Nigel Williams:
Osztályellenség - a HSMK szín-
játszó körének tantermi színházi
bemutatója
19 óra a Muzsikás Együttes kon-
certje
20.45 óra Gypo Circus Zenekar
22.30 óra Serica folk "n" roll és
a Coincidance Tánc Group 
24 óra Ír táncház 

Belépõjegy 2000 Ft/nap, 
elõvételben 1700 Ft.
Bérlet 2 napra 3000 Ft.
A mûsorváltozás jogát 
fenntartjuk.
www.kanizsaikultura.hu
www.igricfesztival.com 

(folytatás a 7. oldalon)
a nap delején, a déli órákban a leg-

tökéletesebb. Figyeljük a természe-
tet, mikor mit hoz, és legcélszerûbb
májusban gyûjtõútra indulni. Indu-
láskor fehér, vagy világos színû nad-
rágot vegyünk fel, a szárát húzzuk a
zokninkba, így könnyebben észreve-
hetjük ruhánkon a kullancsot.

A gyógynövényeket legcélsze-
rûbb száraz idõben, esõ után be-
gyûjteni, amikor már megszáradt a
növény, és csak annyit szedjünk le,
amennyit aznap fel is tudunk dol-
gozni. Szárítás közben idõnként
lazítsuk fel, fajtától függõen 5 nap-
tól 2 hétig tart a száradás ideje,
melyhez a szellõs, meleg, sötét he-
lyiség a legalkalmasabb. Napon az
ökörfarkkórót, a csipkebogyót és a
galagonyát szárítsuk. Mint aho-
gyan az alma és a körte aszalása-
kor is, a napfény még egy plusz
energiát ad a növényeknek, melye-
ket tárolhatjuk papírzacskóban és
befõttes üvegben. Amit jóízûen
magunkhoz veszünk, az jobban is
hat. Amirõl érezzük, hogy nem kí-
vánjuk, nincs rá szüksége a szerve-
zetünknek. A növények jótékony
hatása mellett még egy titkot meg-
tudtunk róluk: beszélni ugyan nem
tudnak, de már a jelenlétükkel fel-
hívják magukra a figyelmet. Szin-
te tudják, mit kell fogyasztanunk
egészségünk megõrzése érdeké-
ben. Csak nézzünk körül közvetlen
környezetünkben, kertünkben, és
nyújtsuk ki feléjük a kezünket. 

Nyersen is fogyaszthatjuk a
gyógynövényeket. A pásztortáska

teáját magas vérnyomás, gyakran
elõforduló orrvérzés, belsõ vérzés,
méhvérzés esetében igyuk. A vérzés
gyorsan eláll, ha tinktúrával beecse-
teljük az orrunkat. Tea készítésekor
áztassuk be hideg vízbe a növény
felsõ harmadát, melynek hatóanya-
ga magát a gyulladást kiváltó okot
is megszünteti.

A galaj a mirigyek, a pajzsmirigy
betegség hatásos teája. A közönséges
galaj a testben megakadályozza a rá-
kos sejtek összetapadását, és eltünteti
a bõrkinövéseket, ha elõtte kicsit ösz-
szerágva helyezzük rá a bõrfelületre.

A keskenylevelû, vagy lán-
dzsás útifûbõl készült szirup min-
denféle torokbetegséget gyógyít.
Közismert a széles levelû útifû
fájdalomcsillapító-, a százszor-
szép vitalizáló hatása. Virágja na-
gyon finom zsíros-, vagy vajas
kenyérre szórva. A kákics zsenge
levele kitakarítja az epét és a má-
jat, gyökere feljavítja a hasnyálmi-
rigy mûködését. Saláta és finom
leves is készíthetõ belõle. A cicka-
farkfû a nõk házi „nõgyógyásza”.
Jelentõs a kalcium tartalma, egy
csésze langyos teája hatásos a
székrekedés ellen, serkenti az epe
mûködését, és átmossa a máj-já-
ratokat. A lucerna teát fogyaszt-
hatjuk feledékenység ellen, a lú-
gosító hatása miatt jó gyomoride-
gességre, akár a citromfû teája,
amely a délelõtti órákban frissít,
az esti órákban pedig nyugtat.

A tyúkhúrból készült teakeverék
is jó a koleszterinszint kezelésére,
emellett salátaként, nyersen is fo-

gyaszthatjuk. Vértisztító, tavasszal
sokféle nyavalyát kivisz a szerve-
zetbõl. A vérontó pimpó sárga virá-
ga vérzéscsillapító.

Hogyha nincs életerõnk, fárad-
tak vagyunk, és ennek nem tudjuk
semmi különösebb okát, fogyasz-
szunk el egy héten keresztül egy-
egy evõkanálnyi héjnélküli tökma-
got, s utána igyunk egy kanál olí-
vaolajat, s megszünteti fáradtságér-
zetünket. 

A társaság, élükön a túravezetõ-
vel, lehajolt a természet elõtt, majd
az ég felé emelve a leszedett növé-
nyeket, megköszönte a teremtõnek,
hogy mindazt megadta neki, amit
fûben, fában megtalálhat az egész-
sége megõrzéséért.

Ezzel a kirándulással még nem
zárult le az ismerkedés a természet
kincseivel, hamarosan folytatódni
fog. A Szívbetegekért Egyesület a
tanévzáró elõtt iskolásokat hív
gyógynövény-kóstolóval egybekö-
tött kirándulásra. 

– Töltsük fel lelkünket jó ér-
zéssel, és elvisz bennünket egy
darabig – ajánlotta mélyet só-
hajtva a Somogy megyébõl ér-
kezett túravezetõ. – A földi pa-
radicsomban vagyunk. Magyar-
ország nagyon gazdag ország! –
jegyezte meg, miközben a tó-
partra sétáltak. – Ez a megálla-
pítás a környezetünkre is igaz –
toldotta meg szavait valaki a
csoportból, amellyel mindenki
egyetértett. 

B.E. - T.K.K.- Sz.Zs. - V.M.
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A Magyar Rendészettudomá-
nyi Társaság Zala Megyei Cso-
portja szervezésében Budapest
után második helyszínként,
Nagykanizsán mutatták be Sal-
lai János: Egy idejét múlt kor-
szak lenyomata, a vasfüggöny
története címû könyvét. 

Az érdeklõdõket Dr. Németh Jó-
zsef rendõr alezredes, a Magyar
Rendészettudományi Társaság Zala
Megyei Csoportjának elnöke kö-
szöntötte, majd ismertette a szerzõ
munkásságát, egyben méltatta a
vasfüggöny történetérõl szóló, ma-
gyar, angol és német nyelven meg-
jelenõ könyv jelentõségét.

– Mikor szánta el magát a könyv
megírására? – kérdeztük Dr. habil
Sallai János nyugállományú határ-
õr ezredest, a Nemzeti Közszolgá-
lati Egyetem Rendészettudományi
Karának docensét. 

– A jelzõrendszer felszedésének
20. évfordulója alkalmából felkér-
tek egy elõadás megtartására Bu-
dapesten, az Andrássy Egyetemen.
Az ott tapasztalt nagy érdeklõdés
és a bõséges levéltári anyag alap-
ján határoztam el, hogy megírom a
könyvet, melynek anyagát 30 év-
nyi ismeret alapján 2 év alatt állí-
tottam össze. Több mint 29 évet
szolgáltam a határõrségnél, és an-
nak idején 2 évet az elektromos
jelzõrendszer mentén is. Késõbb
tanítottam a mûködését, azóta pe-
dig kutatom a történetét.

– Mikor találkozott elõször az
elektromos jelzõrendszerrel?

– Harmadikos középiskolás ko-
romban. Osztálykirándulásunk
egyik állomása volt a Hétforrás,
melynek meglátogatásához a kije-
lölt kapun léptünk át a jelzõrend-
szert és jutottunk a határsávba,
ahol végig élveztük a határõrök
vendégszeretetét, és vigyázó, õrzõ
tekintetét. Késõbb határõr tisztje-
löltként egy csapatgyakorlat során
ismerkedtem meg a Soproni Határ-
õr Kerület dõridombi õrsével, ahol
igen nehéz körülmények között,
hideg téli idõszakban teljesítettem
járõrszolgálatot. Megismerkedtem
az elektromos jelzõrendszerrel, a
LULU félelmetes hangjával és a
határsáv miliõjével. Természete-
sen akkor még nem tudhattam,
hogy hivatásos pályafutásomat
egy hasonló õrsön, Rábafüzesen
fogom kezdeni 1982-ben, ahol két
éves csapatszolgálatom alatt meg-

ismertem a nyugati határ õrzésé-
nek sajátosságait, és a helyi lako-
sok által a „vasfüggöny” történe-
tét. 

– Mit jelent maga a vasfüggöny
kifejezés?

– Ezt a kifejezést ma sokan Win-
ston Churchillnek tulajdonítják, mi-
közben elõször a színházi életben
szerepelt. A vasfüggönyt 1889-ben
tûzvédelmi szempontok miatt épí-
tették meg a nézõtér és a színpad
között. Késõbb, az I. világháború-
ban „halálos huzalként” vált ismert-
té az a német-belga frontvonalakon
alkalmazott 2000 V feszültséggel
táplált kerítés, amely az ellenséges
csapatok között meggátolta a ké-
mek, felderítõk és dezertõrök moz-
gását, akik közül sokan halálos
áramütést is kaptak leküzdésekor.
Késõbb Vaszilij Romanow használ-
ta a kifejezést a Szovjetunió politi-
kai izolálásakor. 

A szófordulat azonban a II. vi-
lágháborút követõen, 1946-ban
Winston Churchill fultoni beszéde
által vált világhírûvé a politikában
és a közéletben egyaránt. Ekkor
mondta a következõket: „A Balti-
kumtól, Szcsecsintõl, az Adriánál
levõ Triesztig vasfüggöny ereszke-
dett le, a kontinens teljes szélessé-
gében. E vonal mögött van Közép-
és Kelet-Európa õsi államainak
összes fõvárosa. Varsó, Berlin,
Prága, Bécs, Budapest, Belgrád és
Szófia, mindezen híres városok,
környezõ népességükkel, abban
fekszenek, amelyet szovjet szférá-
nak kell neveznem, és így vagy
amúgy, de mind ki van téve nem
csupán a szovjet befolyásnak, de
egy igen erõs és egyes esetekben
fokozódó mértékû moszkvai ellen-
õrzésnek is.” Ám, mivel ekkor
még csak 1946-ot írtak, a vasfüg-
göny alatt a kialakulóban lévõ, a
két világrendszert elválasztó határ-
vonalra utalt a brit politikus.

A kezdetben csak politikai kife-
jezésként használt vasfüggöny a
’40-es évek végére a gyakorlatban
is jelentõs elválasztó szereppel
bírt, melynek fizikai megvalósulá-
sát a vasfüggöny mentén élõ szoci-
alista országok politikai vezetõi-
nek döntése nyomán az akname-
zõk letelepítése, és más fizikai el-
választó rendszerek kiépítése tes-
tesített meg. Sõt, nem csak a két
tábor, hanem egymás között is
megszigorították a határok õrizetét
és a határokon való átjárást. 

A könyv szerzõje tanulmányában
a vasfüggöny kifejezés alatt a nyu-
gati határszakaszon megvalósított
totális határõrizeti rendszert érti,
amelyet 1948-56 és 1957-65 között
aknamezõvel, vagy más néven mû-
szaki zárral, míg 1965-tõl 1989-ig
elektromos jelzõrendszer telepíté-
sével biztosítottak. A vasfüggöny
szisztémához tartoznak még a ma-
gasfigyelõk, valamint a határ men-
tén és mélységben jelentõsszámban
járõrözõ határõrök, továbbá a határ-
átkelõhelyeken, azaz Forgalom El-
lenõrzõ Pontokon megvalósított
szigorú utas- és áru ellenõrzés, va-
lamint a légtér védelme is.

– Mire kívánta felhívni a figyel-
met a könyvében?

– Szerettem volna azt is bemu-
tatni, hogy nagyon sok azonosság
van a régi és a mostani helyzet kö-
zött. Például, amikor nem volt
pénz, voltak olyan újítók, akik ki-
találták, hogy aknamezõk, és egye-
bek helyett szúrós sövényt kellene
lerakni, mert az szinte ingyen van,
és nem engedi át a határsértõt.
Másrészt, fontosnak tartom, hogy
ne merüljön feledésbe, hiszen a
mai kor szabadságát csak az tudja
értékelni, aki a tegnap korlátait is-
meri, és emlékeiben megõrzi.
Ezért is ajánlom különösen a fia-
talságnak elolvasásra. 

Amikor Bécs felé autózunk és
elhagyjuk Gyõrt, az autópálya két
oldalán a korabeli magasfigyelõk,
elektromos jelzõrendszer (EJR)
helyett szélgenerátorok fogadnak.
Ha néhol elhagyott magasfigyelõ-
be botlunk, tapasztaljuk, hogy las-
san csak hírmondója marad a kora-
beli „vasfüggönynek”. Mára telje-
sen természetesnek tûnik, ha sza-
badon felmegyünk a Kõszeg köze-
li Írottkõre, vagy meglátogatjuk
közvetlenül a határ mellett lévõ
Szent Imre templomot Rönökön,
netán pihenünk, csónakázunk a
Fertõ tavon. Ám ha a Soproni he-
gyekben sétálunk, vagy más er-
dõkben a nyugati határ mentén, az
ott álló néma fák kérgein megtalál-
hatjuk a határõrök által hátraha-
gyott jeleket, a szolgálatuk alatt
fákba vésett idézeteket, amelyek-
kel üzenni akartak ismerõseiknek
és az utókornak. Ugyanígy õrzik a
levéltárak a korszak eseményeit és
titkait, az aknamezõk térképeit, a
sok határesemény történetét. Szol-
gálati idõm alatt bejártam az ösz-
szes helyszínt, a 354 kilométert

Rajkától egészen Felsõszölnökig.
Minden õrsét, végrehajtó alegy-
ségét ismertem, szinte mindegyik-
hez fûzõdik valami történetem. 

– Járt Nagykanizsán is?
– Nagyon sok ismerõsöm van

a városban. Korábban együtt ku-
tattam Dr. Bacsa Gábor bácsi-
val, õ írta meg a jugoszláv-ma-
gyar trianoni határ kitûzésének
történetét. Miután sokáig részt
vettem, oktattam a határõrtiszt-
képzésben, több egykori hallga-
tóm itt kapott tiszti beosztást
Kanizsán.

B.E.
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Nagykanizsa Megyei Jogú
Város Önkormányzata 

és a Hortobágyi 
Kényszermunkatáborokba

Elhurcoltak Egyesülete
tisztelettel meghívja Önt

2013. június 17-én (hétfõn)
9.30 órára

a Nagykanizsáról és
környékérõl történt

bevagonírozás
61. évfordulója alkalmából
tartandó megemlékezésre.

Helyszín:
Nagykanizsa Vasútállomás

(8800 Nagykanizsa, Ady E. u. 63.)

Meghívó

PROGRAM
Himnusz

Emlékezõ beszédet mond:
Balogh László önkormányzati

képviselõ, OKISB-elnök
Szavalat

Közremködnek 
a Piarista Iskola diákjai

Koszorúzás
Szózat

Takács János alapító elnök,
Cseresnyés Péter 

polgármester

EEggyy iiddeejjéétt mmúúlltt kkoorrsszzaakk lleennyyoommaattaa
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Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata értékesíteni kívánja az alábbi
ingatlanát: Nagykanizsa, Ipari Park, 649/148. hrsz.-ú, 2539 m2 területû, „beépítet-
len terület” megnevezésû ingatlan. Kikiáltási ára 9.390.000 forint + áfa. A ver-
senytárgyalás idõpontja: 2013. július 6., 9.00 óra. A versenytárgyalás helyszíne:
Nagykanizsa, Garay u. 21. VG Zrt. Irodaház. Eredménytelen versenytárgyalás
esetén 2013. december 5. napjáig a versenytárgyalási felhívásban megjelölt idõ-
pontokban lehet jelentkezni.
A versenytárgyalás részletes feltételeit a www.nagykanizsa.hu valamint a
www.nkvg.hu honlapokon lehet megtekinteni. Telefon: 0693/311-241/116 mellék.

VVeerrsseennyyttáárrggyyaallááss

Értesítjük a Tisztelt Ügyfeleinket, hogy Köztisztviselõk Napja miatt
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 2013. július 1-jén
(hétfõn) zárva tart.
A közszolgálati tisztviselõkrõl 2011. évi CXCIX. törvény 93. § (2) bekezdése
szerint a Közszolgálati Tisztviselõk Napja július 1-je, amely az általános szabá-
lyokon túl szintén munkaszüneti nap.
A fentieknek megfelelõen a Zala Megyei Kormányhivatalhoz tartozó valamennyi
szervezeti egységben (törzshivatal, szakigazgatási szervek, járási hivatalok törzs-
hivatalai és szakigazgatási szervei, a kormányablakok és okmányirodák) ezen a
napon az ügyfélfogadás szünetel.

Szíves megértésüket köszönjük.

KKöözzsszzoollggáállaattii TTiisszzttvviisseellõõkk NNaappjjaa

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

TTáájjéékkoozzttaattááss 
aa nnöövvéénnyyvvééddeellmmii tteevvéékkeennyysséégg sszzaabbáállyyaaiirróóll

A növényvédelmi tevékenységgel szemben több szabály (törvény,
kormányrendelet, miniszteri rendeletek) támaszt követelményeket. Az
elõírások betartásával biztosítani lehet a károsító mentes növényi ter-
mények elõállítását oly módon, hogy közben a magunk és körülöttünk
élõk egészségét nem veszélyeztetjük, valamint a környezetet (a tiszta
levegõt, talajainkat, felszíni és felszínalatti vizeinket) nem szennyez-
zük, óvjuk a természetet (méhek, hasznos élõ szervezetek védelme).

Az ingatlan tulajdonosok, termelõk, földhasználók törvényi kötele-
zettsége az ingatlan nagyságától függetlenül, a növényi károsítók (ro-
varok, atkák, gomba betegségek, rágcsálók, veszélyes,- allergén
gyomnövények, stb.) elleni védekezés. Az elõforduló károsítók fertõ-
zésének a szintjét olyan alacsonyan kell tartani, hogy azok más terme-
lõk növénytermelési, növényvédelmi biztonságát, vagy az emberi
egészséget ne veszélyeztessék. A növényvédelmi tevékenység során
mindenki köteles betartani az integrált növénytermesztés szabályait,
valamint a környezet és természet védelmet.

A fenti elõírások-a teljesség igénye nélkül-az alábbiakat foglal-
ják magukba:

A károsítók elleni védekezés a vegyszeres növényvédelmen kí-
vül magában foglalja az agrotechnikai (ellenálló fajták választása,
megfelelõ mûvelésmód, szellõs lombkorona kialakítása) és a mecha-
nikai (beteg növényi részek, gyümölcsmúmiák eltávolítása, a lehullott
gyümölcs és lombozat megsemmisítése, stb.) védekezést.

A növényvédõ szerek saját célra történõ felhasználása a képesí-
tési elõírások betartása mellett csak a címkén feltüntetett feltételek
(várakozási idõk, munkavédelem, stb.) a növényvédelmi technológi-
ára vonatkozó utasítások betartásával történhet. Saját célú felhasz-
nálásnak minõsül a közvetlen rokon (szülõ, gyermek, võ, stb.) által
végzett tevékenység. Egyéb (bér)munka végzés szolgáltatásnak minõ-
sül, melyre külön szabályok vonatkoznak.

A méhek védelme érdekében a permetszerek kijuttatása során
különösen figyelni kell a virágzó, illetve a méhek által látogatott
növények kezelésére. Virágzó, illetve a méhek által látogatott nö-
vények esetében napközben csak méhekre veszélytelen, míg az
esti idõszakban a méhekre mérsékelten veszélyes a méhkímélõ tech-
nológia alkalmazására engedélyezett növényvédõ szerek juttatha-
tók ki.

Permetezés 4 m/sec-nél (hozzávetõleg 15 km/h-nál) nagyobb
szélsebességnél, illetve elsodródást okozó légmozgás esetén nem vé-
gezhetõ. Meg kell akadályozni a permetszer elsodródását (bizton-
sági sáv), valamint a kezelésre nem szánt növényekre jutását.

Árutermelés során permetezési naplót kell vezetni, azt 5 évig
szükséges megõrizni, valamint arra jogosult személyek (növényvédel-
mi felügyelõ, Népegészségügyi Szerv (ÁNTSZ/) ellenõre, piacfel-
ügyelõ) részére kötelezõ bemutatni.

A kis kiszerelésû növényvédõ szerek 1 liternél nem nagyobb ûr-
tartalmú göngyölege kitisztítást követõen kommunális hulladékként
kezelhetõ (a szemetesbe dobható). Tisztítás nélküli növényvédõ szer
göngyöleg (mûanyag flakon, üveg, papír/nylon zacskó, doboz stb.) ve-
szélyes hulladéknak minõsül.

A jogszabályokban foglaltak be nem tartása esetén 15.000 –
5.000.000 Ft összeghatár közötti növényvédelmi bírság szabható ki.

További információkkal a Zala Megyei Kormányhivatal Növény- és
Talajvédelmi Igazgatósága szakemberei, növényvédelmi felügyelõi
készséggel állnak rendelkezésükre!

Zala Megyei Kormányhivatal Növény- és Talajvédelmi Igazgatósá-
ga, 8900 Zalaegerszeg, Kinizsi u. 81., tel.: 92/550-160, e-mail: zala-
nti@nebih.gov.hu, Fax: 0692/311-054.

Új módszerek 
az idegen nyelvek tanulásában
A Zala Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány a LAMAPROM projek-
ten belül újabb sikeres HR Kerekasztal rendezvényt szervezett Zala-
egerszegen. A Szlovénia-Magyarország Határon Átnyúló Együttmûkö-
dési Program 2007-2013 keretében zajló program egy klubjellegû inte-
raktív foglalkozás, amelyen a munkaadók és az elõadók között tényle-
ges szakmai párbeszéd alakul ki. 
Korábban már szó esett a cafeteria rendszerrõl, a teljesítményme-
nedzsmentrõl, a szakképzési hozzájárulásról, illetve a munkajogi válto-
zásokról.
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– Lassan 10 éve lesz, hogy egy
délután – már magam sem tu-
dom, miért – elsétáltam a Rózsa
utcai vívóterembe, ami majd’
egy kõhajításnyira található az
otthonomtól. Alig voltam hétéves
ugyan, de abban azért biztos vol-
tam, hogy mozogni akarok. Ké-
zenfekvõ megoldásnak tûnt, ta-
lán a vívócsarnok közelsége ré-
vén, hogy ezt a sportot válasz-
tom. Azóta már a vívás életem
részévé vált – mondta Osvald
Anna, akinek a neve bizonyára
ismerõsen cseng olvasóink fülé-
ben. 

A Dr. Mezõ Ferenc Gimnázium
intézményegység 10. évfolyamos
diákja idõrõl-idõre rendszeresen
részt vesz hazai- és külföldi ver-
senyeken, szép eredményekkel
öregbítve városunk hírnevét. A
közelmúltban pedig újabb meg-
tisztelõ címmel gazdagodott a
Nagykanizsa TE 1866 vívó szak-
osztály kötelékében versengõ fia-
tal: Balog Zoltán, az Emberi Erõ-
források Minisztere Magyaror-
szág Jó Tanulója, Jó sportolója cí-
met adományozta eredményes ta-
nulmányi munkájáért és kimagas-
ló sportteljesítményéért Osvald
Annának. Aki, habár nagyon
büszke a megtisztelõ elismerésre,
legfontosabbnak mégis azt tartja,
hogy a maximumot hozza ki ma-
gából: a páston és az iskolában is.
Nem díjért, nem kitüntetésért,
pusztán azért, mert vallja: ha az
ember valamibe belekezd, azt
csakis jól végezze…

– Errõl a kitûnõ tanulmányi
eredményed, és 59 érem, valamint
15 kupa tanúskodik.

– Ezek nemcsak az én érdeme-
im. A Mezõ Gimnáziumban, aho-

va járok, tanáraim olyan elánnal
és tudással tanítanak, hogy ne-
kem öröm a tanulás. Igaz ugyan,
hogy elsõsorban a természettudo-
mányok – a biológia, a kémia –
iránt vonzódom, de minden érde-
kel, amit még nem tudok. Baliné
Zalavári Ágota osztályába járok,
elmondhatom, hogy osztályfõnö-
köm és osztálytársaim is – mivel
remek csapat vagyunk – minden-
ben támogatnak, segítenek. A-
hogy edzõm, Kiss György is, aki
az alapoktól kezdve mind a mai
napig a vívói pályafutásomat
egyengeti. Elõször párbajtõröz-
tem, utána próbáltam ki a kardot,
s végül e mellett jegyeztem el
magam – mesterem odaadó, elhi-
vatott munkájának érdemeként.
Édesanyám is stabil, meleg ott-
hont biztosít nekem, így elmond-
hatom, igazán könnyû dolgom
van, mert csak azt csinálom, amit
szeretek. 

– Azért nem hiszem, hogy eny-
nyire egyszerû összeegyeztetni a
tanulást és a sportot, különösen a
te esetedben, hiszen amíg az egyik,
az iskolapad kötelesség, a másikat,
a vívást – saját teljesítményednek
köszönhetõen – immár profi szin-
ten ûzöd.

– A nap huszonnégy órából
áll, és mindennek megvan a ma-
ga ideje. Amikor az iskolában
vagyok, csak a tanulásra kon-
centrálok, mivel orvos szeretnék
lenni. Figyelek az órákon, de
emellett otthon is tanulok. Ez-
után megyek el az edzõterembe,
szinte mindennap.  Amikor fel-
veszem a fejvédõt és a lamét (ví-
vómellényt), akkor megint egy
más világ jön el, ahol nemcsak
testben, hanem fejben és szel-
lemben is a legjobbat kell nyúj-

tanom. Így indulok el a verse-
nyekre is. 

– Mit ad neked a vívás és maga
az élsport?

– Fegyelmezettséget, erõt, ki-
tartást. Azt, hogyha valamiért na-
gyon sokat küzdök, elõbb-utóbb
meghozza gyümölcsét. A sport-
ban megszerzett ismereteket sok-
szor az életben is tudom kama-
toztatni. Talán abban, hogy nem
adok fel könnyen szinte semmit
és a kitûzött céljaimat mindig tel-
jesítem, akármilyen rögös út ve-
zet is el hozzájuk. A hétköznapi
lét is olyan, mint a vívásban az
asszó. Folyamatosak a megmé-
rettetések, a kihívások, mint egy
versenyen. 

–  Mikor van szabadidõd, ami-
kor ki is tudsz kapcsolódni?

– Én vívás közben pihenek,
akármilyen furcsán is hangzik.
Remek társaságban sportolok, a
vívók körébõl kerülnek ki a bará-
taim is. Hiszen egy közegben
élünk nap, mint nap. Egy az ér-
deklõdési körünk, és egyek a cél-
jaink is. A sporttal és velük együtt
teljes az életem. De mezõs osz-
tálytársaim körében is fel tudok
töltõdni, lelkileg. Bár, a velem
egykorúak ritkán szoktak ilyet
mondani: én szeretek iskolába jár-
ni. 

– Lehet, hogy korai a kérdés, de
már említetted, hogy orvosnak ké-
szülsz. Hova, melyik városba visz
majd – terveid szerint – az utad?

– Elsõsorban Budapestben gon-
dolkodom, pontosabban, csak
olyan városban, amelyiknek van
vívó szakosztálya. Ugyanis egye-
temistaként sem fogok elszakadni
a sporttól. Persze, kacérkodom
még azzal a gondolattal is, ha
esetleg nem sikerülne az orvosi

egyetem, hogy edzõi pályára lé-
pek, mesterem, Kiss György pél-
dájára. A sport jóvoltából már sok
helyütt megfordultam, ország-
szerte és több európai nagyváros-
ban. Viszont én – ahogy egyelõre
gondolom – saját hazámban sze-
retnék boldogulni. 

–  A szobád roskadásig tele van
díjakkal. Az iskoládban mind az
osztálytársaid, mind pedig a taná-
raid szeretnek, megbecsülnek. A
vívó sporttársadalom s immár a
minisztérium is elismeri, amit csi-
nálsz. Ezek után van még olyan,
ami után vágyakozol?

– Így teljes az életem. Termé-
szetesen csakúgy, mint kortársa-
imnak, nekem is vannak vágya-
im. Amikrõl nemcsak azt aka-
rom, hogy álmok maradjanak.
Valósággá, tettekre szeretném
õket váltani. Persze, az élet még
minden bizonnyal számos újdon-
sággal fog majd kecsegtetni,
olyan dolgokkal, amikért érde-
mes lesz küzdenem. Nem feltét-
len karddal, nem feltétlen tudás-
sal, hanem tûzzel, szívvel és lé-
lekkel…

Szabó Zsófi

KKaanniizzssaa –– JJóó ttaannuullóó,, jjóó ssppoorrttoollóó 2013. június 13.12
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Horoszkóp

Hogyha nem körültekintõen kritizálja a kör-
nyezetében élõket, vagy netán rossz véle-
ményt mond róluk, ne csodálkozzon el
azon, hogy elõbb-utóbb visszakapja. Döntse
el, nyugodt estéket akar, vagy viharosat. 

Nem kell a párja mondandóját azonnal
félreérteni, ha a pénzrõl esik szó. Járjanak
el közösen vásárolni, és akkor mindjárt
kiderül, hol kell azt a bizonyos nadrágszí-
jat meghúzni a vitatkozás helyett.

Néha úgy tûnik, mintha kettõs személyiség
lakozna önben. Éppen ezért otthon nem min-
dig tudja eldönteni a párja, hogy melyik meg-
nyilvánulását vegye komolyan. Az a legszó-
rakoztatóbb, ha mind a kettõ elfogadható.

Bizonyára nem lepõdik meg azon, ha to-
vábbra is õszinteséget vár el öntõl a párja.
Ha emiatt elkedvetlenedne, szerezzen be
egy gránátból készült ékszert, amely meg-
erõsítheti egymás iránt érzett bizalmukat.

Elõbb utóbb meg kell tanulnia önnek is,
ha szükséges, akkor határozottabban kell
kiállnia az érdekeiért. Nem állhat mindig
valaki azért a háta mögött, hogy elhárítsa
útjából a nehézségeket.

Ha netán többet költekezett az elmúlt idõben
a kelleténél, a feng shui ezen is javíthat, hi-
szen léteznek olyan növények, amelyek elõ-
segítik a lakásban az energiaáramlást. A ke-
reklevelû pénzfa pénzt hozhat a házhoz. 

Maga sem érti az okát, a hétvégén legszí-
vesebben egész nap az ágyban maradna.
Nem tenne semmit, csak ellazulna, és
durmolna. Ha ez jót tesz a testének-lelké-
nek, akkor cselekedjen így. 

Hogyha séta közben nézegeti a kirakato-
kat, gondoljon arra is, hogy vágyai teljesü-
lését nemcsak a szerencsés véletlenek, ha-
nem a hegyikristály is elõsegítheti. Egyen-
súlyt teremt akár a zilált érzelmeiben is.

A hétvégén bõven lesz ideje arra, hogy el-
gondolkozzon azon, mi az, vagy ki az, aki
felidegesíti és kizökkenti a lelki nyugalmá-
ból. Ha a kérdésére megtalálta a választ,
azzal már a fele gondját is megoldotta.

Tartson a hétvégén egy görbe estét, és
nyugodtan rugaszkodjon el a valóságtól,
ha úgy kívánja. A konfliktushelyzeteket
azonban hiába akarja elkerülni, azok úgy
is megtalálják.

Nyugodt körülmények között töltheti a hét-
végéjét, ha végre megoldást keres a család-
ját érintõ problémákra. Anyagi téren ne
hallgasson senkire, ne engedje meg, hogy
véleményükkel esetleg befolyásolják.

Ha a nyílt szókimondásával nem ér el
eredményt, akkor egy kis idõre függesz-
sze fel a terveit. Ha elhárultak az akadá-
lyok, nem ellenzi senki sem a céljait,
kezdje újra, a saját belátása szerint.

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

Csak két nap van egy évben, amikor semmit nem tehetsz:
Az egyik a tegnap, a másik a holnap.
Tehát csak a MA a megfelelõ nap arra, hogy szeress, 
hogy higgy, és elsõsorban, hogy ÉLJ!

Dalai Láma
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Nk-án a Király u. 31-ben 86 m2-es
tetõtéri, igényes lakás saját, zárt parko-
lóval és padláshasználattal eladó.
Irányár: 13,2 millió Ft. Tel.: 0630/542-
2272 (7581K)

Teleki utcán négy emeletes házban, I.
emeleten, két szobás, 55 m2-es, egyedi
fûtéses, panel programban részt vett lakás
eladó. Tel.: 0630/566-4510 (7586K)

Nk-án belvároshoz közeli, udvari,
cirkófûtéses, 1,5 szobás lakás hosszú
távra, hölgynek vagy diáknak kiadó.

Ár: 22.000 Ft/hó. Kaució szükséges.
Tel.: 0620/236-8714 (7587K)

Készpénzért vásárolok festményt,
porcelánt, régi népi parasztbútorokat és
ruhákat, valamint használati tárgyakat
és teljes hagyatékot. Tel.: 0620/555-
3014 (7582K)

KKaanniizzssaa –– SSppoorrtt//AApprróó 2013. június 13.14

IINNGGAATTLLAANN

2013.06.18. KEDD 10:00 – 12:30 óra Magyar Vöröskereszt, Nk. Sugár u. 28.
2013.06.18. KEDD 14:00 – 16:30 óra Surd – IKSZT, Kossuth u. 56.

VVéérraaddáássookk iiddõõppoonnttjjaaii
Magyar VVöröskereszt

Vizes nagyüzem volt, vagyis
mindent beleadtak az V. Kani-
zsai Sárkányhajó Bajnokság és
Roadshow evezõsei a Csónaká-
zó-tó vizén a mind nagyobb
presztízzsel bíró egyes kategóri-
ák legjobb helyezéseiért.

A háromnapos rendezvény tör-
ténéseinek összesítése után Varga
Péter, a Kanizsa Kajak-Kenu Klub
elnöke a teljes eredménysorral fel-
vértezve konstatálhatta: sikeres
rendezvényen vannak túl, s máris a
szeptemberi (hasonló) vizes ese-
mény elemeit rakhatják össze –
egyelõre fejben.

V. Kanizsai Sárkányhajó Baj-
nokság és Roadshow eredményei.
Iskolák, 5-6. osztályosok (200 m):
1. Kõrösi, 2. BLG Evezõs Bandi-
ták, 3. Megyei Fogyatékosok Re-
habilitációs Intézete és Otthona. 7-

8. osztályosok (200 m): 1.
Palinkák, 2. Szkarabeusz, 3. BLG
Evezõs Banditák, 4. Zsírospu-
lykák. Középiskolások (200 m): 1.
BLG Xtreme, 2. Mezõ-Keri, 3.
Keri Junior.

Friss sárkányok/Baráti társaság
(350 m): 1. ATLETICO, 2. Torná-
dó, 3. Szan-Dia. Céges (350 m): 1.
Dr. Padló Baráti Kör, 2. DKG Kút-
fejek, 3. Borzong-a-tó.

Premier/Divízió I. (200 m): 1.
Magyar Telekom-Rubin LapáTolók,
2. Römi KK SK, 3. Tatai Hody SE.
Divízió II. (200 m): 1. NAVI SE, 2.
Dr. Padló Sárkányok, 3. Nagysárká-
nyok. Divízió I. (2000 m): 1. Römi
KK SK, 2. Magyar Telekom-Rubin
LapáTolók, 3. Tatai Hody SE. Diví-
zió II. (2000 m): 1. NAVI SE, 2.
KOlonia, 3. A-HÍDragon.

Nyílt sárkányok, férfi (200 m):
1. Tatai Hody SE-Römi KK SE, 2.

Magyar Telekom Rubin
LapáTolók, 3. NAVI SE. Nõi (200
m): 1. Pink Ko-A-La, 2. ME-nõk,
3. TE-Nyered.

Friss sárkány (2000 m): 1. Dr.
Padló Baráti Kör, 2. ATLETICO,

3. HEAT-Gázgép.

P.L.

„„AAttllééttáákkttóóll”” aa „„rröömmiizzõõkkiigg”” ttaarrttootttt aa ggyyõõzztteesseekk ssoorraa

A Nagykanizsai Polgári Lö-
vészegylet szervezésében került
sor a Magyar-Szlovén MK Liga
idei második forduljára. Az
egyéni és csapatversenyek során
kispuskával, fekvõ testhelyzetbõl
30 lövés leadása 50 m távolságra
volt a feladat.

Az elsõ fordulónak Zalaeger-
szeg adott otthont, a további fordu-
lóknak a szlovén csapatok, illetve
Gellénháza lesznek a házigazdái.
Akárcsak az elõzõ körben, a Nagy-
kanizsai Polgári Sportlövész Egy-

let puskásai házigazdaként is kitet-
tek magukért és megnyerték a csa-
pat, valamint az egyéni számot is.

A kilenc induló csapat közül a
kanizsaiak 796 körös eredményük-
kel állhattak a dobogó legfelsõ fo-
kára, 16 körrel megelõzve a PLE
Zalaegerszeg (780 kör), és a 766
kört teljesítõ szlovéniai SD Jezero
Dobrovnik csapatát. A gyõztes
együttes tagjai: Horváth Károly,
Horváth Szilárd és Szobolics Já-
nos voltak.

Horváth Károly egyéniben 275
körös eredménnyel bizonyult a

legjobbnak 37 induló között, má-
sodik helyezést Havasi Ferenc a
PLE Zalaegerszeg versenyzõje ért
el 271 körös teljesítmánnyel, har-
madik pedig a Jezero Dobrovnik
versenyzõje, Jozef Babic lett
(266).

A második forduló után össze-
tettben a Nagykanizsai PSLE ma-
gabiztosan vezet, második a PLE
Zalaegerszeg.

A nõk kispuskás versenyének
végeredménye: 1. Petra Vernik
(SD Rudar Presika) 267, 2. Gróf
Katalin (Gellénháza) 260, 3. Nuca

Spindler (SD Ljutomer) 258, 4.
Pölöskeiné Hertelendi Erika
(DKG) 257, 5. Mele Vesna (TS Or-
moz) 255, 6. Sandra Kavcic
(Rudar Presika) 255.

Standard puskával 30 lövés fek-
võ testhelyzetbõl: 1. Petra Vernik
(Presika) 286 kör, 2. Mele Vesna
(Ormoz) 281, 3. Obermaier Nán-
dor (Nagykanizsa) 276, 4. Havasi
Ferenc (Zalaegerszeg) 272, 5. Né-
meth Márk (Nagykanizsa) 267

A következõ versenyre 2013. jú-
nius 1-én, 10 órától kerül sor, ak-
kor a Regionális Kupa második
fordulóját rendezik Nagykanizsán.

P.L.

BBiizzttooss vveezzeettééss aa mmaaggyyaarr-sszzlloovvéénn lliiggáábbaann

Fo
tó

k:
B

ak
on

yi
 E

rz
sé

be
t

23.qxd  2013.06.12.  13:35  Page 14



KKaanniizzssaa –– SSppoorrtt 152013. június 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

Heat Group Kanizsa VSE (4.)
– BVSC Zugló II (3.) 9-8 (2-2, 3-
1, 2-2, 2-3)

OB I B férfi vízilabda-mérkõ-
zés, rájátszás az 1-6. helyért, 7.
forduló. Nagykanizsa, 35 nézõ.
Vezette: Gyõri, Bereczky.

Kanizsa: Kiss Cs. - Fábry,
Kaszper G. 1, Kéri Virt M. 2, Ká-
dár 3, Gulyás 2. Csere: Bencz, Ka-
rácsony T. 1, Cserdi, Takács K.,
Klie, Kis Zs. Edzõ: Németh Zsolt.

A találkozón a Kaposvári VK-
tól is voltak kémek, vagy inkább a
kanizsaiaknak is szurkolók, hiszen
a somogyiaknál még kérdéses,
hogy a legfelsõ osztály tagjai ma-
radnak-e csont nélkül, vagy még
vár rájuk osztályozó.

Nos, ami láthattak, az egy szo-
ros meccs volt, lévén a fõvárosiak
csak a második negyedben enged-
ték ellépni a vendéglátókat, aztán a
negyedik játékrészben pörögtek
csak fel a történések, amikor Kiss
Csaba 7-5-ös Kanizsa vezetésnél
nagyot hárított egy majd' négy per-
ces találatnélküliség után. A 8-5
viszont már barátságosabbnak ha-
tott a dél-zalai szempároknak az

eredményjelzõn, de 8-7 után meg-
nyugodni csak a kilencedik KVSE
gól után lehetett. Az idényzáró,
Hegyvidék elleni mérkõzésre
szombaton 11 órától kerül sor.

Németh Zsolt: „Bizonyítani sze-
rettük volna, hogy megérdemelten
vagyunk a második vonal felsõhá-
zában, no meg azt is, hogy le tud-
juk gyõzni a BVSC második csa-
patát. Ez küzdelmes találkozón si-
került és tanúbizonyságát adtuk
annak, hogy van tartása együtte-
sünknek.”

A Dunántúli Serdülõ (1996-os
és késõbb születettek) Vízilabda
Bajnokság idei szezonjának utolsó
fordulóját rendezték Pécsen, mely-
nek keretében a Kanizsa Vízilabda
SE a Balaton Vízilabda Klub
együttesével mérkõzött. Gyõzött
Szabó Szilárd legénysége, így
ezüstérmesek lettek. 

Kanizsa Vízilabda SE – Bala-
ton Vízilabda Klub 13-4 (1-2, 3-
1, 5-0, 4-1)

Kanizsa VSE: Leposa - Molnár
D. 6, Hóman B. 1, Miklós M. 3,
Szinyéri, Kocsmár 2, Nagy M.
Csere: Ódor, Lukács - B. Péter,

Gerõ L. 1. Edzõ: Szabó Szilárd.
A záró forduló elõtt a kanizsai

gárda egy pont hátrányban volt ak-
tuális ellenfelével szemben, s úgy
készülhetett a Balaton VK ellen,
hogy hiányzott a csapatból Skriba
Szabolcs és Takács Kristóf is.

A mérkõzés elején kimaradtak
helyzeteik és a BVK 3-1-re is ellé-
pett. Viszont a balatonfûzfõiek
„szorgalmasan” gyûjtögették sze-
mélyi hibáikat, aminek eredmé-
nyeként a második negyed köze-
pére ki is pontozták legjobb embe-
rüket.

Innen a kanizsaiak egy 10-0-ás
szakaszt produkáltak. Védekezé-
sük tökéletesen mûködött, csak tá-
voli lövéseket engedtek az ellenlá-
basnak, azokat pedig kapusuk,
Leposa Gábor hárította. Támadá-
saik Molnár Damján vezetésével
szép gólokban csúcsosodtak ki. A
várt szoros mérkõzés elmaradt, a
bajnokságot gyõzelemmel és a 2.
helyen zárta a KVSE csapata.

A bajnokság végeredménye: 1.
Pécsi Sport Nonprofit Zrt. 40 pont,
2. Kanizsa Vízilabda SE 30, 3. Ba-
laton VK 28, 4. Soproni Vízilabda
SE 15, 5. Pápa SE, 6. Gyõri Vízis-
port SE 6.

P.L.

EEzz jjóótt tteetttt aa lleellkkeekknneekk 

Az országos egyéni sakk diák-
olimpiai bajnokság egyes kor-
csoportjainak döntõit rendezték
a fõvárosban, melyen számos
kanizsai növendék is indulha-
tott. A legnagyobb sikert a 18
éves nõk mezõnyében a Batthyá-
ny Lajos Gimnázium tanulója,
Havanecz Bianka érte el, aki
maximális teljesítménnyel elsõ
helyen végzett a hét megszerzett
pontjával.

A legfiatalabb lányoknál (8 éves
korig) 28 induló között Németh
Dominika Csenge (4 pont; Kõrösi)
12. lett, a 10 éveseknél (27 induló)
Mátyus Vivien 18. helyen végzett
(3,5; Kõrösi). A 12 éveseknél (22
induló) Boa Boglárka ötödikként
zárt (4,5; BLG), a 14 éves korosz-
tálynál (23) Perger Kitti a 11. he-
lyen végzett (4; BLG). Akiknél
Havanecz Bianka nyert, ott Cson-
ka Anna szintén 11. lett (2,5;
BLG).

A nagykanizsai fiúk közül leg-
jobban teljesített – helyezését te-
kintve – a 14 éveseknél (22) Zsírai
Péter, aki a hetedik pozícióig ju-

tott (4; BLG), a 10 évesek (25)
korcsoportjában Horváth Csongor
Endre huszadikként zárt (3;
Kiskanizsai Általános Iskola), a 12
esztendõsök között (27) Hasel-
bach Dávid (3,5; Bólyai) pedig 17.
lett.

Az elmúlt hétvégén Balaton-
földváron rendezték a korcso-

portos sakkozók Somogy Me-
gyei Grand Prix-sorozatának
utolsó fordulóját. Honfi Viktóri-
ának (Kõrösi; képünkön) nagy
esélye volt a gyõzelem megszer-
zésére, mivel az eddigi négy kör
során is remekül szerepelt. Nos,
nem hibázott az utolsó megmé-
rettetésen sem, így összesítésben
az elsõ helyen végzett a somo-
gyiaknál.

P.L.

A Canissa Modellezõ Sport-
egyesület a nagykanizsai Csóna-
kázó-tavon rendezte saját sze-
zonbeli idénynyitóját, melyen
számos kategóriában indultak
nevezõk Gyõrbõl, Kaposvárról,
Komlóról, Pécsrõl, Zalaeger-
szegrõl is – a házigazdákon kí-
vül.

A kanizsaiak több kategóriában
is értek el dobogós eredményeket,
ilyen volt például a sebességi ha-
jómodell (F1) 3,5 ccm-eseinél
Lekszikov Zsolt helyezése, aki má-
sodik lett, a 15 ccm-es kategóriá-
ban Boti Ferenc pedig harmadik
helyre navigálta szerkentyûjét.

Az F1E 1 kg-nál könnyebb me-
zõnyében a juniorok között Ko-
vács Péter második, míg Kovács
Dániel harmadik helyet szerzett, a
felnõtteknél pedig dr. Lekszikov
Gábor zárt az elsõ helyen.

HHáázziiggaazzddaakkéénntt
rreemmeekkeelltteekk

HHaavvaanneecczz BBiiaannkkaa ddiiáákkoolliimmppiiaaii bbaajjnnookk

EEllssõõsséégg aa ssoommooggyyii
vvééggeekkeenn

Még május végén kezdte el fel-
készülését a nõi U20-as magyar
kosárlabda válogatott a július 4-
14. között Törökországban meg-
rendezésre kerülõ A-csoportos
Európa-bajnokságra. A korosz-
tályos nemzeti csapat keretébe
ezúttal is meghívást kapott Fuisz
Viktória, a Kanizsai Vadmacskák
SE kiválósága.

Edzõtábor és felkészülési tor-
nák sora következik a tavalyi cse-
hországi B-csoportos Eb-n a
feljutást érõ 3. helyen végzett
válogatott számára.

– Nagyon örülök, hogy idén az A
csoportos mezõnyben mérettethet-
jük meg magunkat – fogalmazott a
KVSE kosarasa. – A tavalyi B-cso-
portos harmadik hely után idén is el-
szántan álltunk neki a nyári felké-
szülésnek. Tudjuk, hogy nagyon ne-
héz feladat var ránk, de igyekszünk a
lehetõ legjobb teljesítményt nyújta-
ni. Sokunknak ez az utolsó úgymond
utánpótlás éve a válogatottban és
szeretnénk minél jobb helyezést el-
érni. Én személy szerint az ötödik
kontinensviadalomra készülhetek,
persze, ehhez az kell, hogy a szû-
kebb keretnek is tagja legyek. Ezért
is készülök teljes erõbedobással.

P.L.

FFuuiisszz VViikkttóórriiaa aazz 
EEbb kkaappuujjáábbaann
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– A közterületek szépítésén
túl további pozitívuma ennek a
munkának az együttmûködés. A
palánták beszerzéséhez sokan
járultak hozzá. Az önkormány-
zat – a közgyûlésben egy képvi-
selõ kivételével mindenki tá-
mogatta polgármesterünk elõ-
terjesztését – mellett egyre töb-
ben, a finanszírozáshoz csatla-
kozott a Kaán Károly Környe-
zetvédelmi Egyesület is. A la-
kók elmondása szerint a virág-
ültetés jól összehozza az embe-
reket, egy új virágágyás kiala-
kítása – mint a Kazanlak krt.
11/B elõtt is – csak összefogás-

sal valósulhat meg – folytatta
Papp János. – A hétvégén, június
14-én, pénteken 16 órakor a He-
vesi ABC elõtt fotókiállítás is nyí-
lik a virágosítók munkájáról. Ezt
kertészeti vetélkedõ követi, me-
lyen a helyes válaszok azonnali
ajándékkal jutalmaztatnak. Végül
egy személyes. Ha azt kérdezi,
miért dolgozom ezen évek óta,
egyszerû az oka: boldoggá tesz,
hogy ennyi ember egy irányba
mutató akaratának szolgálatában
állhatok – fejezte be a kuratóriumi
elnök.

Kanizsa 

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: 
06.19 (szerda) 12.00 óra

Vizsga: 06.29 (szombat) 9.00 óra

2 . 2 0 0  F t / g y a k o r l a t i  ó r a

IIggéénnyylliikk,, ddee mmeegg iiss hháálláálljjáákk aa ggoonnddoosskkooddáásstt

– A Polgári Kanizsáért Alapítvány hetedik alkalommal járul hoz-
zá a Keleti városrész virágosításához. Ezt a 2700 egynyári virágpa-
lántát az a 36 lakóközösség kapja, amely a múlt héten feliratkozott,
és vállalta, hogy a ház elõtt elülteti, öntözi, gondozza. Akkor az ülte-
tés módját is megbeszéltük, javasoltam a lakóknak, sûrûn ültessék,
mert így kevésbé tud kiszáradni a virágok töve, valamint egybefüg-
gõ, igen dekoratív virágfoltot kapnak – osztotta meg a hírt a Kani-
zsával az alapítvány képviselõje.
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