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Az önkormányzat és a Horto-
bágyi Kényszermunkatáborok-
ba Elhurcoltak Egyesülete közös
szervezésben emlékeztek meg a
Nagykanizsáról és környékérõl
történt bevagonírozás 61. évfor-
dulójáról városunk vasútállomá-
sán. 

– A totális hatalomra törõ új
rezsim 1950. június 23-án éjjel
családok százait deportálta a ju-
goszláv határsáv falvaiból a
Hortobágyra és a Nagykunság-
ra. A telepeseknek nevezett em-
berek, akik valójában elhurcolt
rabok voltak, állami gazdaságok
kiürített és õrzött majorjaiba, is-
tállókba, juhhodályokba kerül-
tek, és kényszermunka volt az
osztályrészük – kezdte emléke-
zõ beszédét Balogh László ön-
kormányzati képviselõ, a Okta-
tási, Kulturális, Ifjúsági és
Sport Bizottságának elnöke a
Himnusz közös eléneklését kö-
vetõen. A júniusi deportálást
még további negyvenöt kitele-
pítési hullám követte, melyrõl a
dokumentumok is tanúskodnak.
A déli és a nyugati határ mellõl,
így Nagykanizsáról is hurcoltak
el embereket. A szovjet mintára
szervezõdött magyar gulág így
alakult ki, mely célja a büntetés,
a megtorlás, a megfélemlítés
volt.

Ezt követõen Balogh László a
Társadalmi Múzeum Alapítvány
összeállítása alapján elmondta, a
12 kényszermunkatáborból az
1953 júliusa és az október 31-i
felszámolási határidõ között
2524 család, mintegy 7280 em-

ber szabadult. Azonban ennél is
többen, 8-10 ezren lehettek
azok, akiket kitelepítettek és
kényszermunkára fogtak. Ez a
„kékcédulás” választásokon ha-
talomra került kormány bosszúja
volt. Az osztályellenségnek kiki-
áltott emberek bûne, akár kulá-
kok voltak, akár nemesek, csu-
pán annyi volt, hogy másként
gondolkodtak. 

Ahogy az emlékezõ beszédben
elhangzott, ha nem csak a horto-
bágyi kényszermunkatáborról
beszélünk, akkor az összes de-
portálás közvetlenül mintegy
100-300 ezer embert érinthetett,
de ez a szám valószínûleg elérte
a félmilliót is, ha azokat is bele-
vesszük, akik a kitelepítés, a sö-
tét, elnyomó diktatúra emberte-
len hatalomgyakorlási technikája
elõl költöztek el. 

– A zsarnokság béklyóját több
mint két évtizede ledobtuk ma-
gunkról, de a lelkeket fogva tartja
még az emlék, hiszen köztünk van-
nak, élnek még azok, akik megjár-
ták a hortobágyi kényszermunkatá-
borokat, Recsket, itt vannak még
az egykori deportáltak és internál-
tak – hangsúlyozta a képviselõ.
Majd hozzátette, beszélnünk kell a
történtekrõl, közös felelõsségünk,
hogy ne merüljenek a feledés ho-
mályába a múltbéli borzalmak,
hogy a történelem ne ismételhesse

meg önmagát. Felelõsségünk és
kötelességünk a vörös ragályról va-
ló emlékezés, amely százezrek,
milliók életét nyomorította meg,
tette tönkre. 

A Piarista Iskola diákjainak mû-
sorát követõen helyezték el az em-
lékezés virágait a vasútállomás fa-
lán lévõ mementó tövében, mely

arra emlékeztet, ezen az állomáson
haladtak át azok az emberek, aki-
ket a gulágokba szállítottak.

V.M.
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MMaaggyyaarr gguulláágg:: BBûûnntteelleenneekk vvoollttaakk,, ddee mmáásskkéénntt 
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Ünnepek énekei
Szeretettel várjuk június 22-én, szombaton este 20 órára a Szent
József plébániatemplomba a Pécsi Jézus Szíve Plébánia énekkará-
nak és hangszer-együttesének zenés elmélkedésére.
Az egyórás összeállításban elhangzanak Victoria, Esterházy, Bach,
Mozart, Schubert, Liszt, Kodály és más szerzõk alkotásai, valamint
Istennek a Szentírásban hozzánk intézett szavai.
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Száraz Csilla, a nagykanizsai
Thúry György Közérdekû Muzeális
Gyûjtemény igazgatója azt mondta:
a szennyvízberuházás során a Ki-
rály utca környékén az egykori vár
falát alkotó cölöpök, valamint egy
ott húzódó út deszkái kerültek elõ
már korábban és most is.

Sajnálatos módon ezek a 18. szá-
zadból származó maradványok már
nem voltak az eredeti helyükön,
ugyanis még az 1950-es években le-
fektetett nagyméretû csatornacsö-
vek alá, a talaj tömörítéseként egy-
szerûen visszatemették õket az ak-
kori építõk. Ma éppen ezért már
csupán másodlagos régészeti lele-
teknek számítanak a faanyagok.

Hozzátette ugyanakkor, hogy a csator-

názáskor így is mindent dokumentálnak
például fényképekkel és GPS adatméré-
sekkel, a fa elemeken kívül azonban mást
nem találtak. Az elõkerült maradványo-
kat ideiglenesen a kivitelezõ telephelyén
tárolják, amint nagyobb mennyiség gyû-
lik össze, azokat beszállítják a múzeum-
ba, ahogy ez már többször is megtör-
tént.Atörök ellen egykor meghatározó
szerepû kanizsai várnak a Király utca
környékén lévõ maradványai amúgy

sem ismeretlenek a régészek elõtt, ez
már részben feltárt, dokumentált terü-
letnek számít. A közelben lévõ Vár
úton, a néhány éve lebontott üveggyár
helye azonban régészeti szempontból
még háborítatlan területnek számít,
ahol egy esetleges építkezés elõtt ke-
rülhetnek elõ érdekes leletek – tette
még hozzá Száraz Csilla.
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TTuuccaattjjáávvaall kkeerrüüllnneekk eellõõ aazz eeggyykkoorrii
kkaanniizzssaaii vváárr ccööllööppjjeeii

– Az elnyomók örökösei ma is
eladnák az országot egy tál len-
cséért, csak ma már másokhoz
dörgölõznek, másokhoz szalad-
gálnak – feljelenteni saját orszá-
gukat, saját nemzetüket. A mód-
szer azonban ugyanaz maradt.
Hazudtak, hazudnak és hazudni
fognak – 1956 máig élõ öröksé-
gérõl szólva fogalmazott így hét-
fõ délután a Kopjafánál Balogh
László képviselõ, a Nagykanizsai
Polgári Egyesület rendezvényén.

– Nem kell félnie annak a nép-
nek, amelynek ilyen suhancai ne-
velõdnek! – idézte a mûsorközlõ
az egykori nagykanizsai gimnazis-
tát, Kiss Dénest, akinek Nem ver-
ték le ötvenhatot kezdetû verse is
elhangzott a többségében mezõs
fiatalok elõadásában. 

Balogh László OKISB elnök be-
széde kezdetén Nagy Imre mártíri-
umának állomásait sorolta. Köztük
az 55 évvel ezelõtti kivégzését is.
– Miután az orvosok megállapítot-

ták a halál beálltát, felvették a ne-
kik járó 120 forintot, és nyugodt
lelkiismerettel hazamentek. Ilyen
volt az a rendszer, amelynek örö-
kösei ma is inkább a külföldi érde-
keket szolgálják a nemzet érdekei
helyett – majd így folytatta: –
1956-ban és a megtorlás éveiben
sok honfitársunkat meggyilkolták,
megnyomorították, tönkretették és
kisemmizték. A forradalom szelle-
me azonban nem hunyt ki, itt ma-
radt, élt tovább – és ezért gyõzött.
Az 1956-os hõsök – a felkelõk, a
szabadságharcosok – bennünk él-
nek, bennünk harcolnak tovább.

Az internacionalizmus szelleme
ugyanis ma is kísért. De ahogyan
1956-ban nem gyõzhettek, úgy
nem gyõzhetnek ma sem. A kü-
lönbség annyi, hogy most nem kell
évtizedeket várnunk a sikerre

A küzdelem ezúttal is sok áldo-
zattal és lemondással járt. De fel
kellett számolnunk a szocialisták
által örökül hagyott válságot, és be
kellett bizonyítanunk, hogy együtt,
közösen, képesek vagyunk megáll-
ni a saját lábunkon.

Európa mára megértette, hogy
nem kérünk a gyámságból, nem
kérünk a kizsákmányolásból, nem
kérünk az elnyomásból. 

Ennek biztos jele, hogy Magyar-
ország elhagyhatja azt a szégyenpa-
dot, ahová a szocialista kormányok
ültették. A túlzottdeficit-eljárás
megszüntetése az elsõ siker, és ne
legyenek kétségeink: ezt újabbak
követik majd. Magyarország bebi-
zonyította: a válság kezelésének
van más útja is, mint hogy minden
gondot az emberek nyakába ra-
kunk. A terhekbõl vállalniuk kell
azoknak a vállalatoknak is, ame-
lyek eddig extra profitra tettek
szert. A rezsicsökkentéssel pedig
visszaadunk valamit a polgároknak
mindazért az áldozatért, amelyet
közösen vállaltunk annak érdeké-
ben, hogy Magyarország újra sza-
bad és független legyen – fejezte be
beszédét Balogh László képviselõ.

A Szózat közös éneklése elõtt ko-
szorúzás helyett a résztvevõk egy-
egy szál virágot helyeztek el a kop-
jafa tövében. Ez az egyesületi ha-
gyomány kifejezõje annak is: nem
lehetünk tétlen szemlélõk, vala-
mennyiõnknek meg kell mozdulnia!

Kanizsa
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Több méter hosszú kihegyezett
cölöpök, az egykori kanizsai vár
maradványai kerültek elõ hétfõn
Nagykanizsán, a már két éve zaj-
ló csatornaépítés közben. A mun-
kálatok régészeti felügyelõje az
MTI-nek elmondta: a mostani
építkezésen eddig több esetben
elõbukkant cölöpök sajnos már
nem voltak az eredeti helyükön.
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Félévzáró ülését tartotta a
HSMK-ban a Nagykanizsai
Kutatók Tudományos Egyesü-
lete. Ezúttal dr. Horváth György
tanár beszélt két készülõ sport-
tal kapcsolatos könyvérõl.

Az elõadó elmondta, az egyik
kötet az NTE történetét mutatja
be, a másik pedig Nagykanizsa
sporttörténetét dolgozza fel
1862-tõl napjainkig. 

Az összes fellelhetõ sportág
szerepel majd a mûvekben, ame-
lyekhez már több mint 18 ezer
cédula gyûlt össze. Az anyag-
gyûjtés részét képezik a Városi
Televízió által készített riportok
is: eddig 207 felvétel készült, s
mintegy 50 van még vissza.
Emellett közel 100 eredeti doku-
mentum – alapszabály, oklevél
–, valamint 500 fénykép áll ren-
delkezésre a könyvekhez. Hor-
váth György a továbbiakban
szólt a kötetek készítésének fo-
lyamatáról is.

Horváth Ilona

Kanizsa 
sporttörténetérõl
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ÚÚjj jjeeggyyzzõõjjee vvaann KKaanniizzssáánnaakk
Cseresnyés Péter polgármester saját hatáskörében a pályázók közül az

eddigi aljegyzõt, Dr. Gyergyák Krisztinát 2013. június 15-ei hatállyal ki-
nevezte Nagykanizsa Megyei Jogú Város jegyzõjévé.

A város elsõ embere múlt csütörtökön a hivatal osztályvezetõi értekez-
letén közölte döntését az érintettel és a dolgozókkal.

(Dr. Gyergyák Krisztina jegyzõ asszonnyal készített interjúnkat lapunk
egy késõbbi számában olvashatják.)

Települési Értéktár Bizottság
létrehozásáról döntött a közgyû-
lés, és felkérte a polgármestert,
hogy az ezzel kapcsolatos köz-
gyûlési határozatot küldje meg a
megyei közgyûlés elnökének. 

A Magyar Országgyûlés 2012 áp-
rilisában fogadta el a magyar nemze-
ti értékekrõl és hungarikumokról szó-
ló törvényt, melynek fõ célja mind-
ezen értékek összegyûjtése, védelme
és támogatása. A magyar nemzeti ér-
tékek és hungarikumok gondozásáról
a Kormány 114/2013. (IV. 16.) számú
rendelete rendelkezik.

A magyar nemzeti érték a ma-
gyar kultúrához, a hagyományok-
hoz kötõdõ, akár nemzetünk törté-
nelme során, akár a közelmúltban
felhalmozott, keletkezett, megõr-

zött egyedi-, különleges-, szelle-
mi-, anyagi-, természeti érték,
vagy termék, amely a magyarságra
jellemzõ és közismert. A magyar
nemzeti értékek rendszerezése és
támogatása jelentõsen növelheti
hírnevünket és megbecsülésünket
világszerte, és hozzájárul az új
nemzedékek nemzeti hovatartozá-
sának, magyarságtudatának kiala-
kításához, valamint megerõsítésé-
hez. A magyar nemzeti értékek
összegyûjtésével jön létre a Ma-
gyar Értéktár. 

A hungarikum olyan megkülön-
böztetésre, kiemelésre méltó érté-
ket jelöl, amely a történelmi vagy
a mai Magyarországra jellemzõ tu-
lajdonságával, egyediségével, kü-
lönlegességével és minõségével a
magyarság csúcsteljesítménye. A

hungarikumot a Magyar Értéktár-
ból egyedi értékelés alapján a
Hungarikum Bizottság választja ki
és minõsíti hungarikummá. 

A nemzeti értékpiramis elsõ lép-
csõfokát a települési értéktárak adják,
amelyeket fakultatív feladatként elké-
szíthetnek a települési önkormányzat-
ok. Ez a feladat múzeumokra, meglé-
võ közgyûjteményekre, intézmények-
re delegálható, vagy az önálló Telepü-

lési Értéktár Bizottságra ruházható.
Az értéktárba bárki kezdeményezheti
nemzeti érték felvételét. A település
helyi jelentõséget meghaladó össze-
gyûjtött értékeit a megyei önkor-
mányzatokhoz kell eljuttatni, ahonnan
az országos, vagy nemzetközi jelentõ-
ségû értékeket tovább küldik a Hun-
garicum Bizottságnak. 

B.E.

TTeelleeppüüllééssii ÉÉrrttéékkttáárr BBiizzoottttssáágg 
llééttrreehhoozzáássáárróóll ddöönnttöötttteekk

Turisztikai termékfejlesztõ, va-
lamint innovációs és tudásköz-
pontot avattak tegnap a nagyré-
csei egykori Inkey-kastélyban, a
magyar-szlovén határon átnyúló
program és a LEADER program
támogatásának felhasználásával.

A Nagykanizsához közeli telepü-
lésen csaknem száznegyvenezer
euró támogatás felhasználásával újí-
tották fel a 19. századi kastély déli
szárnyát, ahol a magyar-szlovén 5
Postakocsi Turisztikai Termékfej-
lesztõ és Innovációs Központot he-
lyezték el, az épület északi részében
pedig huszonhárom millió forintos
LEADER támogatással alakítottak
ki innovációs és tudásközpontot.

Laskai Béla polgármester (füg-
getlen) a szombati avatón közölte:
a négy magyar és négy szlovén
partner együttmûködésében több
mint egymillió eurós támogatású
program részeként valósult meg a
nagyrécsei fejlesztés.

Nagyrécse, Magyarszerdahely
és Kerkaszentkirály önkormányza-
ta mellett a Pannon Egyetem
Nagykanizsai Kampusza a magyar

résztvevõ, míg Szlovéniából az
alsómaráci (Moravske Toplice), a
dobronaki (Dobrovnik) és a raden-
ci turisztikai szervezet, valamint a
Prlekija Idegenforgalmi Ügynök-
ség vesz részt a programban. 

Marketinggel, infrastrukturális
beruházásokkal és információs
anyagokkal szeretnék a határ két ol-
dalán lévõ térség turisztikai vonze-
rejét növelni a gazdasági és társa-
dalmi fellendítés érdekében – hang-
súlyozta a település polgármestere.

Cseresnyés Péter, a térség ország-
gyûlési képviselõje (Fidesz) arra hív-
ta fel a figyelmet, hogy a települések
kitörési lehetõsége az összefogásban
rejlik, össze kell hangolni a fejleszté-
seket, egyedileg sokkal korlátozot-
tabbak a lehetõségek. Megítélése
szerint a magyar-szlovén határ kö-
zelségében meg kell találni azokat a
turisztikai lehetõségeket, amelyek je-
lentõs réteget mozdíthatnak meg, így
a lovas, a kerékpáros és a borturiz-
mus, valamint az ezekhez kapcsoló-
dó vendéglátás lehetõségeit érdemes
végiggondolkodni.

MTI - Kanizsa

MMaaggyyaarr-sszzlloovvéénn 
ttuurriisszzttiikkaaii ééss iinnnnoovváácciióóss
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Két hónapon át ismét mûködik
ideiglenes konzuli szolgálat a hor-
vátországi Splitben, segítséget és
ügyintézést biztosítva a bajba ju-
tott magyar állampolgároknak.

A Külügyminisztérium korábbi
tájékoztatása szerint a Dalmáciában
dolgozó diplomata konzuli kerülete
Zára (Zadar), Sibenik-Knin, Split-
Dalmát, valamint Dubrovnik-Neret-
va megyére terjed ki. Szükség ese-
tén az éjjel-nappal hívható 00-
385/99-558-5555 mobiltelefonszá-
mon érhetik el a magyar állampol-
gárok.

A négy dalmát megyén kívüli te-
rületekrõl továbbra is a zágrábi ma-
gyar nagykövetség konzuli szolgála-
tát kereshetik meg a bajba jutott ma-
gyarok. Horvátországba évente több
mint 300 ezer magyar utazik. Az
utóbbi évek tapasztalatai alapján
leggyakrabban halálesetek, kórházi
kezelés, ellopott vagy elveszett úti
okmányok pótlása, közúti balesetek,
szabálysértési eljárások, káresetek
és vámügyek intézése miatt hívták a
Splitben állomásozó diplomatát.

MTI - Kanizsa

Ideiglenes kkonzuli sszolgálat SSplitben
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2013. június 20.

Programok:
2013. július 6.
19.00 – 02.00 óra 
SZOMBAT EESTI BBÁL
Zenekar: Mura Band, az est vendége: Matyi és a Hegedûs

2013. július 7.
16.00 óra
VÁSÁR –– ZZalagyöngye TTáncegyüttes mûsor.

Közremûködnek: Bojtár Együttes Árvácska Dalkör, 
Gyertyánosi Népdalkör

17.30 óra 
LÁNYOK 
ANGYALOK 
Vidám Operett 
mûsor
Közremûködnek: R. 
KÁRPÁTI PÉTER, 
Gyebnár Csekka, 
Pauer Krisztina, 
Rátonyi Krisztina

19.00 óra
LUCKY FFELLAS NNOSTALGIA SSHOW
Jurásek Balázs és Jurásek Dániel mûsora
A „Lucky Fellas” együttes mûsorában az 50-es, 60-as, 70-es évek „standard”
amerikai dalaiból és a korszak európai slágereibõl egyaránt válogat. Az együttes

a mûsorát humorral fûszerezve, laza eleganciával, a közönséggel egy hullám-
hosszon, élõben prezentálja.

20.30 óra 
CAPRICCIO - AA BBUDAPEST BBÁR 
ZENEKARI EESTJE 

A Budapest Bár zenekar tagjai ebben a mûsorban arra vállalkoznak, hogy egy meg-
fakult fényû, kihalóban lévõ mûfajt öltöztessenek új köntösbe, és keltsenek új életre.
Mûsoruk betekintést ad a magyar cigányzene híres alakjainak életébe, a zenei stílusok
alakulásába esetenként mulatságos, néha inkább tanulságos történeteken keresztül. 
A Budapest Bár kitûnõ muzsikusai a cigányzene inspirálta klasszikusokból, híres
cigánydallamokból, a cigányzenészek szórakoztató repertoárjából válogatnak – a
tõlük megszokott színvonalon és igényességgel.
A Budapest Bár dobosa, a kitûnõ humorú Kisvári Ferenc ebben a programban új ol-
daláról mutatkozik be: õ a konferanszié, aki elkalauzolja a nézõket a cigányzenészek
világában. A zenekar bõvül egy nagyszerû zenésszel: Farkas Robi édesapja, a brácsás
Farkas István is csatlakozik a zenészekhez.
A zenekar tagjai: Farkas Róbert - hegedû, gitár, Farkas Mihály - cimbalom, Far-
kas Richárd - nagybõgõ, Ökrös Károly - harmonika, zongora, Farkas István -
brácsa, Kisvári Ferenc - dob, Keleti András - ének.

„Hagyományok Napja” – Búcsú 2013.
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=Po3lEshOIdk

A rendezvény helyszíne: Móricz Zsigmond Mûvelõdési Ház udvara
Rossz idõ esetén az elõadások a Mûvelõdési Ház színháztermében lesznek megtartva!
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Közgyûlési interpellációjában
a volt 19-es udvar bontásával
kapcsolatban kérte Cseresnyés
Péter polgármester segítségét
Balogh László önkormányzati
képviselõ.

– Városunk dísze az Erzsébet tér
– mondta, melynek azonban, mint
sokan tudjuk, van egy tájsebe; a
volt 19-es udvar. Mi van vele, illet-
ve mi lehetne vele – kérdezte ez
ügyben a városatya.

– A volt 19-es udvar bontásával
kapcsolatban kiírás elõtt vagyunk,
ami bármelyik pillanatban megtör-
ténhet – válaszolta Cseresnyés Pé-
ter polgármester. S amint ez meg-
történik, ebben a formájában meg-
pecsételi a sorsát, aztán majd meg-
látjuk, hogy mi lesz a késõbbiek-
ben.

A Kanizsai Múzeumért Ala-
pítvány sajtótájékoztatóján mu-
tatták be a fejetlen fehér mén le-
gendáját feldolgozó kisfilmet a
Thúry György Múzeumban, to-
vábbá ismertették a szeptember-
ben megjelenõ Kanizsa képek-
ben elnevezésû kiadványt. 

– A három nyelvû Kanizsa ké-
pekben kiadvány szeptember vé-
gén kétezer példányban, frissített
formában jelenik meg. A teljesen
megújult albumba már az Erzsébet
tér és a patkófal is bekerült – is-
mertette a részleteket Dr. Polay
József, az alapítvány elnöke. A tel-
jesen megújult, kanizsai fiatalok
képeit tartalmazó kiadvány elõren-
delésére augusztus 20-ig van lehe-
tõség a Deák téri könyvesboltban.
Az alapítvány a terjesztésben és a
népszerûsítésben segít. 

Ahogy az elnök elmondta, elké-
szült a fejetlen fehér ménrõl szóló
film az alapítvány megbízásából.
A történet Kanizsa utolsó török ba-
sájáról szól, Musztafáról, aki 322
évvel ezelõtt, a vár átadása elõtti

éjszakán összegyûjtött kincseit el-
ásta, és a betemetett gödörre lová-
nak vérét csorgatta. A kanizsaiak
viharos éjszakákon többször halla-
ni vélték, amint Musztafa lovával
vágtat a réten át. Az ezt követõ na-
pokon pedig patkókra bukkantak a
Várréten, melyek általában szeren-
csét hoztak a megtalálóiknak. A
történet a Halis által gyûjtött
anyagban szerepel. A film angol
felirattal a hét végén felkerül az is-
mert videómegosztó oldalra. Re-
mélik a legenda és ezzel a város
hírnevét is viszi világszerte.

A filmet Tulok József készítette, a
zenéért pedig Gölles Martin felelt.
A szereplõk Heller Péter, Harango-
zó Hanna, Kardos Vivien, Szalóky
Fanni, Májer Cintia, Polgár Borsi-
ka, Ács Gergõ, Szilágyi Péter, Var-
ga Zsombor és Cser Balázs. 

Az alapítvány elnöke szót ejtett,
a már korábban közzétett a fejetlen
fehér mén megörökítésérõl szóló
felhívásról is. A pályázók feladata
a száguldó fejetlen fehér mén meg-
örökítése. A beküldött fotók közül
kiválasztják a legjobbat és népsze-
rûsítik, továbbá az alapítvány is
felhasználja. 

FFeellhhíívvááss

A Kanizsai Múzeumért Ala-
pítvány különleges felhívása, in-
novatív feladatokat kedvelõknek
és lehetetlent nem ismerõknek:

1690. április tizenkettedike éjje-
lén Musztafa, Kanizsa utolsó basá-
ja, másnapi elvonulásukra készül-
ve, elásta kincsei javát a várudva-
ron. A babonás török, hogy mások
azokat meg ne találhassák, elvá-
gatta legkedvesebb paripájának,
egy fehér ménlónak nyakát és an-
nak vérét csorgatta a kincsekre. 

Ettõl kezdve hallották sötét, sze-
les éjjeleken a hazafelé tartó gaz-
dák a kincsõrzõ fehér mén patái-
nak dobogását. Mások állították:
látták is a vágtázó fejetlen fehér
paripát. Elhullajtott patkóiból idõ-
rõl-idõre találtak.

Megbízhatónak látszó informá-
ciók szerint Musztafa lovát nagy
ritkán, de az utóbbi évtizedekben
is látták éjféli órákban a hajdani
vár környékén (Vár út és az attól
délre valamint északra esõ terület).

A Kanizsai Múzeumért Alapít-
vány ezért felkéri a téma iránt ér-
deklõdõ profi és amatõr fotósokat,
diák közösségeket, hogy kíséreljék
meg a száguldó fejetlen fehér mén
megörökítését. A képeket (akár di-
gitális változatban is) a Thúry

György Múzeum igazgatósági
épületében (Zrínyi utca 62.) lehet
leadni 2013. július 30-ig.

A legsikerültebb és hitelesnek
tekinthetõ felvételt az alapítvány a
kanizsai fejetlen fehér mén szeren-
csepatkói népszerûsítésénél fel-
használja, és díjjal honorálja. Ezen
kívül mindent elkövetnek, hogy a
fényképet és a készítõjét minél is-
mertebbé tegyék. 

Ügyetlen hamisítók ne próbál-
kozzanak!

TTeesszznneekk iiss éérrttee

Gyalókai Zoltán nem csak a
Keleti városrész legkeletibb vá-
lasztókerületének önkormányza-
ti képviselõjeként, hanem a Vá-
rosüzemeltetési Bizottság elnöke-
ként is méltó volt a virágosítási
fotókiállítás megnyitására. 

Amikor a Polgári Kanizsáért
Alapítvány képviselõje megkö-
szönte neki, hogy szavazatával tá-
mogatta a palántavásárlást, s egész
évben szívén viseli a város élhetõ
minõségét, kedvesen elhárította. A
lakókat dicsérte, akik nem várják
sült galambként, hogy környeze-
tük megszépüljön, hanem tesznek
is érte. Majd a kertészeti vetélkedõ
díjait – a palántaosztásnak immár
hetedik ízben helyet adó Hevesi
ABC-t üzemeltetõ Mecsek Füszért
bonbonjait – nyújtotta át a nem
egyszer csalafinta kérdések lele-
ményes megválaszolóinak. Ezt kö-
vetõen szinte spontán lakossági fó-
rummá alakult a péntek délutáni
találkozás. A természetet szintén
kedvelõ – bár nem kertészkedõ, de
kedvvel horgászó – képviselõ szí-
vesen válaszolt a záporozó kérdé-
sekre. Eloszlatta azt a téves infor-
mációt is, miszerint a virágok köz-
területekre ültetése büntetést von-
na maga után. Azt azonban ki-
emelte, fás szárú növények – cser-
jék, fák – esetében arra is kell gon-
dolni, évtizedek múlva terebélyes
lombjuk közel kerülhet épülethez,
ablakhoz. Ezért szükséges ezek ül-
tetése elõtt egyeztetés a közterület
kezelõjével. 

Évértékelõ közgyûlésén vetett
számot a tavalyi esztendõben
történt eseményekrõl a miklósfai
Közmûvelõdési és Városszépítõ
Egyesület. A taggyûlés, a vezetõ-
ség beszámolóját ellenszavazat
nélkül elfogadta.

A miklósfai kulturális élet fel-
lendítésében, helyi szintû összefo-
gásában, illetve különbözõ progra-
mok szervezésében élen járó egye-
sület fõ tevékenységi köre mellett,
kiemelt figyelmet fordít a közmû-
velõdési feladatok ellátására is,
ahogy a települések közti kapcso-
latrendszer kiépítésére is. Ennek
egyik ékes bizonyítéka az, hogy
olyan rendezvényeket szerveznek,
melyek távolabbi – sok esetben
megyén kívüli – falvakból, váro-
sokból is Miklósfára invitálnak fi-
atalokat, felnõtteket egyaránt.
Ugyanis a városrész államilag kö-
telezõ feladatait az önkormányzat-
tal kötött szerzõdés alapján az
egyesület látja el. Az események-
nek az egyesület tulajdonában lévõ
Mindenki Háza ad otthont, mely-
nek mûködtetéséhez a városveze-
tés nyújt támogatást – tavaly 3,1
millió forintot-, valamint pályázati
források, szponzorok finanszírozá-
sa, tagdíjakból és egyes helyiségek
kiadásából származó bevételekbõl
tartják fenn az intézményt – szá-
molt be újságunknak Dömötörfy
Sándor, a Közmûvelõdési és Vá-
rosszépítõ Egyesület elnöke az év-
értékelõt követõen, hozzátéve,
hogy a 2012-es évet igazi sikeresz-
tendõként könyvelik el, több
szempontból is:

– Nõtt az egyesület taglétszáma.
A közel 200 tagsággal a városunk
legnagyobb létszámú civil szerve-
zetei közé tartozunk. A tagok ér-
deklõdési körüknek megfelelõ klu-
bokban tevékenykednek. Az egye-
sület munkájának alapját a klubok
sokszínû, színvonalas tevékenysé-
ge adja. A kluboknak önálló veze-
tése, programja, költségvetése van.
A két legnagyobb és legnépsze-
rûbb a Nyugdíjas klub és a Dr.
Kotnyek István Kertbarát Kör. Há-
rom éve mûködik a  „Mi – Nõk”
klubja, újonnan lett szervezve a
„Baba – Mama” klub, és szervezés
alatt áll az Ifjúsági klub is. Az
egyesület körében mûködõ „Mik-
lósfai Szirének” nõi énekkórus hí-
re már túljutott a városhatáron,
kedden és pénteken pedig Zumba
rajongók lepik el a házat. Egyesü-
letünk közösen mûködteti a Halis
István Városi Könyvtárral a moz-
gókönyvtárat, ezenkívül az e-ma-
gyaroszág internetes pontnak is
helyet ad. Otthont ad a Miklósfai
Polgárõr Egyesületnek, helyet biz-
tosít a Szent Kristóf fiókgyógy-
szertárnak, és kozmetikus szolgál-
tatásnak. Az épület helyet biztosít
óvodai, iskolai, egyházi rendezvé-
nyeknek, közéleti fórumoknak. Az

EEllbboonnttjjáákk aa vvoolltt 
1199-eess uuddvvaarrtt

FFiillmm aa ffeejjeettlleenn ffeehhéérr
mméénn lleeggeennddáájjáárróóll

„„AAzz öösssszzeeffooggááss
ddiiaaddaallaa””
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elmúlt évtõl állandó Miklósfai
helytörténeti fotó kiállítás van a
Mindenki Házában. 

– Az elmúlt évben hat nagysza-
bású rendezvényt szerveztünk,
egésznapos programmal. Ezek kö-
zül legjelentõsebb volt a 12., im-
már országos hírnévnek örvendõ
Miklósfai Répafesztivál. A Szent
Flórián napi és a Nagy Boldogasz-
szony napi búcsúi programokkal
ápoltuk a városrész régi hagyomá-
nyait. Új hagyományteremtõ, illet-
ve régi hagyományõrzõ céllal indí-
tottuk útjára a „Kanizsai Kul-
túrszüretet”, amelyet a város többi
mûvelõdési intézményével közö-
sen szerveztünk. Szintén hagyo-
mányt kívánunk teremteni a
„Szent Miklós nappal”, mely nap
feleleveníti a régi falusi disznóvá-
gásokat, Szent Miklós életét, lelki-
ségét, Miklósfa történetét. A prog-
ramban szerepel közös ima a vá-
rosrészért és Nagykanizsáért a
Szent Mikós szobornál, óvodások-
nak, alsó tagozatos iskolásoknak
ajándék mûsor, Mikulás ajándék-
csomag.

Az egyesület méltó emléket,
márvány mellszobrot állított a vá-
rosrészt szolgáló, hazaszeretetbõl,
emberségbõl, közösségért minden
áldozatra kész, az utókor számára
példaadó életet élõ Szentendrei
Edgár orvosnak és Dr. Kotnyek
Istvánnak. Szoboravatójának nap-
ján került elõször átadásra az egye-
sület által alapított, róla elnevezett
emlékérem, amelyet a városrészi
közmûvelõdésben kimagasló mun-
kát végzõk vehetnek át. Az elmúlt
év kitüntetettjei: Mátés László és
Kalamász György voltak.

Több alkalommal az egyesület
berkein belül mûködõ Dr. Kotnyek
István Kertbarát Kör és a Nyugdí-
jas Klub és a Mi Nõk klub szintén
szervezett nagy érdeklõdésre szá-
mot tartó programokat.  A jövõben
is teret adunk a helyi kulturális,
mûvészeti csoportok nagyközön-
ség elõtt történõ bemutatkozásá-
nak – összegezte az eseménypalet-
tát Dömötörfy Sándor. Hozzátéve,
ahogy a rendezvények, úgy az
Egyesület (és a Mindenki Háza)
mindennapi mûködésének is legin-
kább a társadalmi munka az alapja. 

– A társadalmi munkából tavaly
sem volt hiány. Az egyesület befe-
jezte a Mindenki Háza felújítását,
a Piknikezõ udvar kialakítását. Az
elmúlt évben megtörtént az udvar
térkövezése, a csatornavíz elveze-
tése, a szabadtéri padok fölé nap-
ernyõk kerültek, elkészültek a sza-
badtéri színpad oldalfalai. Ha ösz-

szegeznem kellene, a társadalmi
munkavégzés értéke, a 3 millió
700 ezer forint, példaértékû a tele-
pülés életében. Tagjaink önkénte-
sen, munkadíj nélkül végeztek el
minden feladatot. 

Egyesületünk fõ szponzori körét
kiemelném: a Miklósfai Mezõgaz-
dasági Zrt., a H-Kandalló, az EME
Kft., a Honeywell, a Nagykanizsai
Vízmû, a Netta-Pannonia Kft. és a
Bak és Vidéke Takarékszövetkezet
anyagilag nagyban hozzájárul te-
vékenységünkhöz. 

A Mindenki Háza ma városunk
és megyénk egyik legszebb és leg-
sokoldalúbban hasznosítható mû-
velõdési centruma, a városból és
környékérõl is egyre többen érdek-
lõdnek iránta, több nagyvállalat
tartja nálunk céges rendezvényét.

A 4 éves felújítási és fejlesztési
munkák révén közel 50 millió fo-
rintos érték teremtõdött, amelybõl
13 millió forint volt az önkor-
mányzati támogatás.

Így büszkén mondhatjuk: a Min-
denki Háza Mûvelõdési Centrum
az összefogás diadalának emlék-
mûve. Jól jelképezi, hogy a nehéz
körülmények közt is lehet nagy-
szerû eredményeket elérni, ha az
emberek összefognak, közös erõ-
vel együtt dolgoznak.

Egyesületünk köszönetét fejezi
ki azoknak, akik támogatták-
mondta zárszavában a Közmûve-
lõdési és Városszépítõ Egyesület
elnöke.

Tizennégy önkormányzat kö-
tött együttmûködési keretmegál-
lapodást az idõsek helyzetének
javításáért hétfõn Budapesten.
Az összetett program célja, hogy
az idõseket bevonják a közösségi
életbe és tehermentesítsék az el-
látórendszert.

Csonka Ernõ, a Közigazgatási
és Igazságügyi Hivatal elnöke kö-
szöntõjében arról beszélt: a köz-
igazgatási reformok legfontosabb
célja az életminõség javítása, a
közszolgáltatás színvonalának
emelése, továbbá az azokhoz való
egyszerûbb hozzáférés. 

Felidézte az átalakítás eddigi lé-
péseit, és szólt arról, hogy a csúcs-
pont év végén lesz, amikor a jelen-
legi 29 mellett több száz kormány-
ablak jön létre, az intézhetõ ügytí-

pusok száma pedig 70-rõl mintegy
2500-ra nõ.

Az önkormányzati együttmûkö-
dést kezdeményezõ Hoffmann Ta-
más (Fidesz-KDNP), Újbuda pol-
gármestere arról számolt be, hogy a
több mint 130 ezres kerületi lakos-
ságból 40 ezren betöltötték a 60.
életévüket, ezért fontosnak tartot-
ták, hogy pályázati forrás bevoná-
sával elindítsák a 60+ programot.
Hozzátette, a cél, hogy programok-
kal, új közösségek létrehozásával
elejét vegyék az elmagányosodás-
nak, ezzel együtt pedig tehermente-
sítsék az ellátórendszert.

A polgármester jelezte, hogy a
közösségfejlesztés településrész
vagy érdeklõdés alapján szervezõ-
dik, s nagy szerepet szánnak a tu-
dás továbbadásának. Utóbbi kap-
csán kifejtette: az idõsek a meg-
szerzett szaktudásukat adhatják át
a fiatalabbaknak, míg azok a többi
között informatikai készségeket
taníthatnak meg.

Hoffmann Tamás elmondta, hogy
az egészségügyi alapprogramok
sportlehetõségeket is kínálnak –
köztük tornát, úszást, nordic
walkingot –, a kulturális programok
között pedig szenioroknak szerve-
zett alkotótáborok, színház szerepel.

Létrehoztak egy 60+ program-
központot is, amely fotókiállítá-
soknak, szakköröknek ad otthont.

A polgármester szólt arról is,
hogy egy másik elnyert pályázat
révén az 50 év felettiek felé is nyit-
nak, s megfelelõ vállalkozási kör-
nyezet kialakításával az álláskere-
sõket segítik.

A keretmegállapodást Gyõr,
Miskolc, Szolnok, Nagykõrös, Ta-
tabánya, Nagykanizsa, Pusztaede-
rics, valamint Budapest III., IX.,
XIII., XIV., XV. és XXI. kerülete
írta alá a XI. kerülettel. A megálla-
podás célja, hogy az érintett ön-
kormányzatok a továbbiakban is
megosszák egymással tapasztala-
taikat.

KKiiccsseennggeetttteekk!!

A kistolmácsi Kortárssegítõ és
képzõ bûnmegelõzési táborban
minap tartott sajtótájékoztatón
a nyári idõszak veszélyeire hív-
ták fel fiatalok, felnõttek figyel-
mét a Zala Megyei Rendõr-fõka-
pitányság  munkatársai. 

Anti András rendõr alezredes, a
Közlekedésrendészeti Osztály ve-
zetõje a szabályszerû gyalogos- és
kerékpáros közlekedés szabályait
ismertette. Mint elmondta, nem-
csak a KRESZ szabályait szem
elõtt tartva vagy körültekintõen
kell a jövõ nemzedékének visel-
kedni, hanem balesetveszélyes
helyzetek elõidézésétõl is tartóz-
kodniuk kell. Csakúgy, mint attól,
hogy olyan tavakban fürdõzze-
nek, ahol tilos. Ám az úszásra,
strandolásra engedélyezett helye-
ken sem árt óvatosság – hangsú-
lyozta Anti András – különösen
akkor, ha matraccal, úszógumival
csobbannak a gyermekek. Ugyan-
is a szél ereje illetve a víz sodrása
az úszó alkalmatosságokat mesz-
sze elviheti, olyan helyekre, ahol
nem feltétlen boldogul még egy jó
úszó sem. A vízpart rejtette veszé-
lyekrõl szólt Bükiné Papp Zsu-
zsanna rendõr õrnagy, a Bûnmeg-
elõzési Alosztály vezetõje is szólt.
Kiemelte, a parton hagyott érték-
tárgyakra fokozott figyelmet kell
fordítani, ugyanis – sajnálatos
módon – sokszor tulajdonítják el
illetéktelenek a pléddel letakart
táskákat. 

– A törülközõ pedig nem a leg-
jobb trezor – világított rá Bükiné
Papp Zsuzsanna, ahogy arra is, ha
nyaralni indulnak az emberek, ott-
honaikat ne hagyják „gazdátla-
nul”, azaz ne tûnjön úgy, mintha
nem lakna benne senki. Ha elutaz-
nak a tulajdonosok, zárják be ren-
desen a nyílászárókat, s ne feled-
jék, a szúnyogháló nem a legjobb
biztonsági zár. Ha tehetik, kérjék
meg a szomszédokat, barátokat, fi-
gyeljenek az ingatlanra, amíg távol
vannak. 

A nyár nemcsak az utazások, ha-
nem a bulik ideje is egyben. Ezért
arra is figyelniük kell a fiatalok-
nak, kikkel és hova mennek szóra-
kozni. Ám az sem mindegy, mi-
lyen italt fogyasztanak a szórako-
zóhelyeken. Mert sajnos, sok eset-
ben kábítószerek is kerülhetnek a
poharakba, anélkül, hogy errõl
tudnának. Ezért kikapcsolódás
közben sem árt az óvatosság. 

VVaaddvviilláággoomm

Simon Bernadett, Vadvilágom
címû fotókiállítása látható egy
hónapig a Kanizsa Fotóklub Ga-
lériájában, a Plazában. 

Bernadett néhány éve kezdett el
komolyabban fotózni, de az állatok 

(folytatás a 8. oldalon)

ÖÖnnkkoorrmmáánnyyzzaattii
eeggyyüüttttmmûûkkööddééss aazz
iiddõõsseekk hheellyyzzeettéénneekk
jjaavvííttáássááéérrtt
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(folytatás a 7. oldalról)

életének megörökítése kiskorá-
tól fogva vonzotta. Kezdetben csak
a környezetében lévõ kutyákat, lo-
vakat és apróbb rovarokat örökítet-
te meg fényképezõgépével, majd
az erdei vadak, madarak fotózása
iránt kezdett el érdeklõdni. Két éve
járja az erdõt, s igyekszik minél
jobban megismerni az ott élõ vadak
viselkedését, életét.

Lukács Miklós cimbalommû-
vész triójával adott koncertet a
Móricz Zsigmond Mûvelõdési
Házban. A nemzetközi hírû mû-
vész Cimbiózis címû mûsorát
hozta el Nagykanizsára.

Mielõtt a koncertrõl írnék mu-
száj egy kitérõt tenni, hiszen a vilá-
gon cimbalom nagyhatalomnak
számítunk, annyi a tehetséges mû-
vészünk. Ha a hazai cimbalommû-
vészekre gondolunk, akkor He-
rencsár Viktória, Balogh Kálmán,
Lukács Miklós és Ökrös Oszkár
neve ugrik be azonnal. A klasszi-
kus zenei tanulmányokat végzett
Lukács Miklós esetében pedig a
cimbalom és a jazz kapcsolatáról is
szólni kell. Ugyanakkor elkerülhe-
tetlen párhuzamot vonni a világhí-
rû cimbalommûvész Rácz Aladár
és Lukács Miklós pályája között.
Ez a párhuzam érinti a komolyze-
nei és a jazz elõfutárának számító
ragtime mûfaját és annak a nemes
zenei hagyománynak a folytatását,
ami koncert hangszerré emelte a
cimbalmot, kiszakítva a cigányze-
ne és a népzene skatulyájából.

A klasszikus zeneszerzõk közül
Igor Sztravinszkij – aki Rácz Aladár
barátja volt – és Debussy mutatott
érdeklõdést a jazz iránt. Ennek egyik
eredménye Sztravinszkij Rag-Time
címû darabja, amit Rácz cimbalom-

játéka inspirált. Itt érkeztünk el a
Lukács Miklós trió koncertjének
koncepciójához, ami egy zenei
szimbiózis cimbalomjátékra alapoz-
va. A koncerten felhangzó számok
leginkább az improvizatív kortárs
zenéhez sorolhatók, amely harmoni-
kusan kapcsolja össze a kortárs ko-
molyzene, a népzene, a jazz zeneisé-
gét és jelzésszerûen a cigányzenei
hagyományokat. A mûsor és a trió
felállás pedig kiváló lehetõséget
nyújtott ahhoz, hogy a más zenekari
formációkban csak kísérõ hangszer-
ként szerepeltetett instrumentumok
szólóhangszerekké váljanak. Baló
István ütõhangszeres játékában kü-
lönösen a szuggesztív játék, Orbán
György (bõgõ) elõadásában az em-
patikus és óramû-pontosságú játék,
míg Lukács Miklósnál a virtuóz és
lírai elõadásmód emelhetõ ki. A ze-
nekarvezetõ pályája ugyan évek óta
a jazz felé fordult, de a kortárs ko-
molyzene tolmácsolásában is jelen
van. A mostani koncert egy újabb
mérföldkõnek tekinthetõ Lukács
Miklós zeneszerzõi pályáján és csak
idõ kérdése, hogy róla is úgy írjanak,
mint egykor Rácz Aladárról, hogy a
„Cimbalom Liszt Ference”.

A Nyugat-dunántúli Operatív
Program Helyi és térségi jelentõ-
ségû vízvédelmi rendszerek fej-
lesztése (NYDOP-4.1.1/B-11) ke-
retében mintegy 89 millió forin-
tos EU-támogatásból megvaló-

sult Eszteregnye község belterü-
leti vízrendezési projektje.

A tervezett projekt megvalósítá-
sának elsõdleges indoka, hogy a
községbe érkezõ vizek további kár-
tételét megakadályozzuk a meglé-
võ vízelvezetõ rendszer rekonst-
rukciójával. A projekt megvalósu-
lásával érezhetõ módon javult a
községben élõk életminõsége, ez-
zel párhuzamosan az épített kör-
nyezet minõsége és fenntarthatósá-
ga is.

A beruházás eredményeként
Eszteregnye és Obornak település-
részek érintett, már kiépített belte-
rületi útárkainak a rendezésére,
rekon-strukciójára került sor, ezál-
tal az árkok mederszelvényei min-
den körülmények között képesek a
vizek tovább- és elvezetésére a be-
fogadókba. 5034 fm burkolt árok,
ebbõl 4873 fm mederelemmel tör-
ténõ építés valósult meg, továbbá

460 fm földárok építés, valamint
1322 fm áteresz rekonstrukciójá-
val kapcsolatos új építés vagy tisz-
títás is megtörtént. Az árkokon ta-
lálható kapubejárók esetén mint-
egy 1100 m3 mechanikailag stabili-
zált réteg került beépítésre. A víz-
elvezetõ rendszer kiépítése mellett
a szomszédos közutak padkarésze-
inek a felújítása is feladata a pro-
jektnek 850 m3 helyi anyag beépí-
tésével. A vízrendezési projekt a
már 2011. évben megvalósított,
szintén környezetvédelmi tárgyú
Árvízcsúcs-csökkentõ tározó víz-
védelmi projekttel együtt a térség
környezetvédelmi és vízvédelmi
rendszerében jelentõs szerepet tölt
be, valamint szolgálja a községben
élõ lakossági célcsoport életminõ-
ségének, életfeltételeinek a javítá-
sát, helyben tartását, illetve a vidék
fejlõdését.

B.E. - MTI - Sz.Zs. - V.M.

2013. június 20.8 KKaanniizzssaa –– KKrróónniikkaa

PPrrooggrraammookk
17.00 óra
Kincskeresõ Kalandtúra
Keresd az elsüllyedt kincsesládát! 
Játékos vetélkedõ a múzeum udvarán és a
kiállításban. 3-4 fõs csapatok jelentkezését
várjuk. Eredményhirdetés 19.45 órakor.
18.00 óra 
„Tengerre mmagyar!”
Fiume magyar emlékezete - Skultéty Csaba
gyûjteménye. Idõszaki kiállítás megnyitója.
17.00 - 20.00 óra
Adria UUdvar 
Programok aa mmúzeum uudvarán:
Családi programok, gyermekfoglalkozások.
Kavics és gyöngyláncok, karperecek, kagy-
lóképek készítése. Hajó hajtogató verseny,
origami. Rajzverseny: „Kedvenc hajóm”.
Hajókötél húzó verseny csapatoknak

Torpedó – „tengeri csata” verseny csapatok-
nak. Hajóinas képzõ – ügyességi játékok,
feladatok a nagykanizsai Grünhut és Társa
gabonakereskedõ cég egycsavaros tengeri
áruszállító „gõzhajója” fedélzetén: kötélcso-
mózás, jelzõzászló készítése, használata, ha-
jókikötés. Századfordulós ügyességi játékok
(malacfuttató, teke). Mozgókönyvtári szol-
gáltatás. A Halis István Városi Könyvtár
Fiumével és az adriai kikötõkkel, kereskede-
lemmel kapcsolatos könyvei a helyszínen ol-
vashatók, kölcsönözhetõk. Fiume kávéház –
kávé, üdítõ, szendvics.

20.30 óra
A HHonvéd KKaszinó VVárosi 
Diákszínpadának eelõadása:
Csiky Gergely: A nagymama

22.30 óra 
Hot CClub oof HHungary kkoncert

A rendezvény ingyenesen látogatható!

Egész éjjel múzeumlátogatás, kellemes nyári éjszaka a barokk folyosókon, 
termekben, a múzeum fáklyákkal kivilágított udvarán, büfészolgáltatással.

Múzeumok Éjszakája
2013. június 22.

Thúry György Múzeum (Nagykanizsa, Fõ út 5.)

VOKSH Oktatási Kft.
Nagykanizsa, 

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

OKÉV nyt. szám: 20-0003-04 AL: 0448

TANFOLYAM INDUL
2013.06.26-án 16 órakor

személyautó és motor
INGYENES ELMÉLET!
2013.06.27-Én 16 órakor

C, D, C+E
2013.07.02-án 16 órakor

gépkezelõ (targonca,
emelõgép és földmunkagép)

Részletfizetés! 
Ingyenes 

tankönyvkölcsönzés!

CCiimmbbiióózziiss hhúúrroossookkrraa
ééss üüttõõhhaannggsszzeerrrree

8899 mmiilllliióóss EEUU-
ttáámmooggaattáássbbóóll vvaallóóssuulltt
mmeegg EEsszztteerreeggnnyyéénn aa
bbeelltteerrüülleettii vvíízzrreennddeezzééss
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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
Ezúton tájékoztatjuk a választópolgárokat, hogy Balogh László, Bene Csaba,
Bicsák Miklós, Dénes Sándor, Dr. Etler Ottó, Dr. Károlyi Attila, Sajni József,
Szõlõsi Márta önkormányzati képviselõk fogadóórája július-augusztus hónap-
ban elmarad. Ezen idõszakban Balogh László, a 3. sz. választókerület önkor-
mányzati képviselõje a balogh.laszlo61@chello.hu email címen vagy a
30/204-0865-ös telefonszámon, Bene Csaba, a 2. sz. választókerület önkor-
mányzati képviselõje a bcsaba@nagykanizsa.hu email címen, vagy a 20/2653-
889-es telefonszámon, Dénes Sándor a denes.sandor@nagykanizsapmh.hu
email címen, Szõlõsi Márta önkormányzati képviselõ az szmarta25@hot-
mail.com email címen, vagy a 30/8018185-ös telefonszámon, Sajni József ön-
kormányzati képviselõ a sajni.jozsef@nagykanizsapmh.hu email címen, vagy
a 30/367-4461-es telefonszámon állnak a választópolgárok rendelkezésére.

KKééppvviisseellõõii ffooggaaddóóóórráákk

Tájékoztatom Önöket, hogy az egészségügyi tevékenység végzésének egyes
kérdéseirõl szóló 2003. évi LXXXIV. törvény 15/B§-a alapján július 1-je az
egészségügyi -és egészségügyben dolgozókra kiterjedõen munkaszüneti nap.
Ennek megfelelõen július 1-jén az Egészségügyi Alapellátási Intézmény az ellátást
ügyelet szervezésével biztosítja az alábbiak szerint: Felnõtt-és Gyermek Házior-
vosi Ügyelet - helye: 8800 Nagykanizsa, Szekeres J. u. 2-8 (bejárat a Bagolai sor
felõl). Tel.: 0692/321-000, ideje: 7.30-7.30 óra. Fogorvosi Ügyelet - helye: 8800
Nagykanizsa, Szent Imre u. 1. Tel.: 0693/313-131, ideje: 8.30-14.30 óra. 

JJúúlliiuuss 11-jjéénn ccssaakk oorrvvoossii üüggyyeelleett lleesszz

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 ál-
talános szabályokon túl szintén munkaszüneti nap. A fentieknek megfelelõen a Za-
la Megyei Kormányhivatalhoz tartozó valamennyi szervezeti egységben (törzshi-
vatal, szakigazgatási szervek, járási hivatalok törzshivatalai és szakigazgatási szer-
vei, a kormányablakok és okmányirodák) ezen a napon az ügyfélfogadás szünetel.

JJúúlliiuuss 11-jjéénn sszzüünneetteell aa HHiivvaattaall

Nagykanizsa Megyei Jogú Város is csatlakozott a Magyar Úszás Napja országos
eseményhez, így 2013. június 22-én szombaton a Kanizsa Uszoda és Strandfürdõ
egész nap a diákok és nyugdíjasok számára 50% kedvezményt biztosít a belépõjegy
árából.

SSzzoommbbaattoonn fféélláárrúú aazz uusszzooddaa ééss aa ssttrraanndd

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

Fényre sötétedõ lencse, dioptriás 
napszemüveglencse AKCIÓ 20 %

Az akció 2013. június 30-ig érvényes.
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Küldöttgyûlés
Kamaránk május 23-án a Vas-

ember Házban tartotta Küldöttgyû-
lését. Dr. Polay József elnök beszá-
molt az elmúlt év eseményeirõl. A
napirendi pontoknak megfelelõen
a 2012. év gazdálkodásának elfo-
gadásáról, a 2013. év költségvetési
tervérõl és a Kamara Alapszabá-
lyának módosításáról döntöttek a
küldöttek. 

A Küldöttgyûlés a Nagykanizsai
Kereskedelmi és Iparkamara 2012.
gazdálkodásáról szóló egyszerûsí-
tett éves beszámolót 23.918 eFt
mérleg fõösszeggel, 2.205 eFt mér-
leg szerinti eredménnyel elfogadta.

„Kamarai Munkáért” díjjal ju-
talmazta az elnökség Rákhely Ár-
pád urat, aki közel két évtizede
aktívan közremûködött a nagyka-
nizsai kamara megalakulásában,

majd különbözõ tisztségeket be-
töltve segítette a kamara szolgál-
tatásainak, tevékenységének fej-
lesztését.   

E.ON Érintetti Fórum
Az E.ON Hungária Csoport jú-

nius 10-én fórumot tartott a Vas-
ember Házban. A Fórumon a pár-
beszédbe bevont szervezetek ve-

zetõi, vezetõ szakértõi vettek
részt, az E.ON Hungáriát a cég-
csoport felsõvezetõi képviselték.
A rendezvény célja volt, hogy a
cég és az érintettek nagyobb rálá-
tást kapjanak egymás álláspontja-
ira és elvárásaira. Kamaránkhoz
több észrevétel is érkezett az
E.ON Csoport felé. A felvetéseket
dr. Polay József elnök továbbítot-
ta a cég képviselõinek. 

Szakmasztárok 
az Országházban

Június 11-én a Parlament felsõ-
házi termében rendeztek díjátadó
ünnepséget a 6. Szakma Sztár Fesz-
tivál országos szakmai versenyein
legjobban szereplõ, a szakmánkénti
elsõ három helyezést elért tanulók,
gyakorlati felkészítõ tanáruk és is-
kolájuk igazgatója, valamint a ver-
senyek megrendezését kiemelten
támogató cégek képviselõi részére.
Akeddi ünnepségen a szülõk is osz-
tozhattak gyermekük sikerében. A
gyõztesek és felkészítõik részére
Kövér László, az Országgyûlés el-
nöke, Hoffmann Rózsa, köznevelés-
ért felelõs államtitkár és Parragh
László, a Magyar Kereskedelmi és
Iparkamara elnöke, okleveleket
adott át. Kamaránkat Draskovics
Szilárd alelnök képviselte a rendez-
vényen. 

Együttmûködés a Vám, 
Jövedéki és Adóügyi 
Szolgáltatók Szövetségével
Kamaránk a közeljövõben

együttmûködési megállapodást ír
alá a Vám, Jövedéki és Adóügyi
Szolgáltatók Szövetségével. A
megállapodás célja a két szervezet
tevékenységének összehangolása

és hatékonyságának növelése. Tag-
vállalataink számára közösen és
kölcsönösen biztosítjuk a szakmai
információkat, ennek érdekében
közösen tájékoztatókat, továbbkép-
zéseket szervezünk, a vám, a jöve-
dék, a nemzetközi kereskedelem
adózása, a hulladékgazdálkodás és
a környezetvédelmi termékdíj
szakterületeket érintõ kérdésekben.

A VJASZSZ  tájékoztatása 
az E-útdíj rendszerhez való 
csatlakozásról
2013. július 1-jétõl hazánkban

is bevezetik a megtett úttal ará-
nyos elektronikus útdíj szedési
rendszert, amely a magyar útháló-
zat kijelölt, összesen 6513 km
hosszú szakaszaira vonatkozik. A
díjfizetési kötelezettség a 3,5 ton-
na össztömeg feletti tehergépjár-
mûvet használó hazai és nemzet-
közi fuvarozó vállalkozásokat
érinti. A jármûvek besorolása ten-
gelyszám alapján történik.

A honlapunkra illetve a
www.utdij.hu weboldalra látogat-
va további információhoz juthat a
rendszer bevezetésérõl, mûködé-
sérõl.

Megjelent! – Innovációs és 
Iparjogvédelmi kiadvány
A vállalkozók általános, átfogó

iparjogvédelmi ismereteinek bõví-
tésére készítettük el a „Melyiket vá-
lasszam?” címû iparjogvédelmi út-
mutatót. Hasznos

segítség és információforrás annak,
aki ismerkedni akar az iparjogvéde-
lem jogi eszköztárával. Az érdeklõ-
dõk megismerhetik a legfontosabb
oltalmi formákat (szabadalom,
használati minta, formatervezési
minta, védjegy, földrajzi árujelzõk)
és az azokkal kapcsolatos jogosult-
ságokat és eljárásokat, képet kap-
hatnak a szellemi tulajdon magyar-
országi helyzetérõl. 

Nagykanizsa és térsége jelenlegi
gazdasági helyzetében az innová-
ció fontos kitörési pont. A térség
innovációs tevékenységének erõ-
södéséhez, minél több innovatív és
gyorsan fejlõdõ kkv-ra van szük-
ség. Fontos, hogy az innovatív kis-
és középvállalkozások megfelelõ
ösztönzést, támogatást kapjanak
tevékenységük folytatásához.
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Nagykanizsai Kereskedelmi 
és Iparkamara

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

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

Honlap: www.nakkik.hu

SSzzéécchheennyyii
KKáárrttyyaa PPrrooggrraamm

170 eezer vvállalkozás nnem ttévedhet!
Keresse nnálunk aa nnépszerû hhiteleket!

Nincs két egyforma vállalkozás, és a problémáik is különböznek. Egy dologban
azonban mind megegyeznek: a folyamatos mûködéshez pénzre van szükségük. A
Széchenyi Kártya Program 6 hitelterméke közül valamelyik biztosan megoldást
nyújt a hazai kkv szektor finanszírozási problémáira. 

A napi likviditási problémák áthidalására a Széchenyi Kártya folyószámlahitelt, a
készletek, alapanyagok finanszírozására a Széchenyi Forgóeszközhitelt, a hosszabb
távon megtérülõ fejlesztésekhez az akár tízéves futamidejû Széchenyi Beruházási
Hitelt választhatják. 2012 tavaszától pedig az uniós pályázatokon való részvételt segítõ
két új termék, a Széchenyi Önerõ Kiegészítõ Hitel és a Széchenyi Támogatást
Megelõlegezõ Hitel is elérhetõvé vált a vállalkozások számára. 2013. április 23-tól
módosultak a Széchenyi Kártya Program egyes konstrukciói. A Széchenyi Beruházási
Hitel, a Széchenyi Önerõ Kiegészítõ Hitel és a Széchenyi Támogatást Megelõlegezõ
Hitel konstrukciók esetében a kamattámogatás mértéke a futamidõ elsõ három évére
évi 5 %-ra emelkedik.

Kamaránk foglalkozik a fenti hitelkérelmek befogadásával és a bankokhoz
történõ közvetítésével. Ha Önnek most vagy a jövõben hitelre lenne szüksége
vállalkozása fellendítéséhez, érdemes tájékozódnia a hitellehetõségekrõl.

Kollégáink térítésmentes tanácsadással, gyors, szakszerû ügyintézéssel vár-
ják. Tel.: 0693/516-670; 0630/754-3616
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„Fókuszban az innováció”
címû kiadványunk naprakész in-
formációkat tartalmaz a vállalko-
zások számára innovációs tevé-
kenységük fejlesztéséhez. 

A kiadványok ingyenesek,
Szolgáltató Irodánkban átvehetõk,
vagy a honlapunkról letölthetõk.

A kiadványok a NGM__
SZERZ68/1/2012/2/2/Nagykani-

zsa számú pályázati támogatásból
készültek el.

Sikerrel pályáztunk
Külgazdasági projektjeinkrõl 
röviden
„Iránytû az orosz piacra” címû 
konferencia és gyárlátogatás
A projekt célja: az orosz gaz-

daság, különös tekintettel az
orosz piacon a magyar kkv-k szá-
mára perspektivikus területek be-
mutatása, a reláció adta helyi, ré-
giós és külföldi üzleti lehetõsé-
gek áttekintése, a kapcsolatépí-
tést, finanszírozást elõsegítõ in-
tézmények, szervezetek bemutat-
kozása, a magyar-orosz kapcso-
latok eddigi együttmûködési ta-
pasztalatainak megosztása. 

A konferencia tervezett idõ-
pontja: 2013. október eleje.

„Kanizsa Bútoripari és 
Lakberendezési Kiállítás 
és Vásár”
A projekt célja: Nagykanizsa és

térsége fa- és bútoripari vállalkozói
potenciáljának, versenyképességé-
nek és üzleti környezetének javítása
úgy, hogy fokozzuk a szomszédos
országok ágazati vállalkozásai kö-
zötti gazdasági együttmûködést, va-
lamint az áru- és információcserét.
A megvalósítás tervezett ideje:
2013. szeptember vége.

„Határ menti ICT konferencia 
és workshop”
A projekt céljai: a nagykanizsai

és a horvát határtérségbeli info-
kommunikációs szektorban mûkö-
dõ vállalkozások közötti kapcsola-
tok fejlesztése, határ menti infor-
matikai klaszter létrehozásának
elõkészítése. A megvalósítás terve-
zett ideje: 2013. szeptember 19.

Külgazdasági pályázataink az
NGM_SZERZ/102/1/2012. szá-
mú pályázati támogatásból való-
sulnak meg. 

Pénz az ablakban: júliustól 
jön az új hivatalos szerv 
Július 1-tõl újabb eszközzel vé-

dekezhetnek a késedelmes fizetés
ellen a hazai építõipari vállalkozá-
sok. Az iparági lánctartozások
visszaszorítását megcélzó tör-
vénymódosítások kapcsán létre-
hozott Teljesítésigazolási Szakér-
tõi Szerv kérelemre a legtöbb épí-
tési szerzõdéshez kapcsolódó tel-
jesítést ellenõrizheti – és legfel-
jebb 60 nap alatt – a bíróság által
elfogadott szakvéleményt is kiál-
lít. A testület feladata, hogy az
építési szerzõdésekbõl eredõ vi-
tákban szakértõi véleményt adjon,
ha a teljesítésigazolás kiadása
nem történt meg, a kiadását vitat-
ják, vagy kiadásra került ugyan,
de kifizetés nem történt. A TSzSz
a Magyar Kereskedelmi és Ipar-

kamara mellett, de független szer-
vezetként mûködik majd.

Fiatal vállalkozók 
pályázhatnak 
az Év Példaképe díjra 
Országos népszerûséggel és öt-

millió forintos fõdíjjal járó pályá-
zatot indított a Példakép Alapít-
vány. A Példakép Pályázaton azok
a Magyarországon bejegyzett,
legalább 2 éve mûködõ, köztarto-
zás-mentes vállalkozást vezetõ fi-
atalok vehetnek részt, akik még
nem érték el a 40 éves életkort és
vállalkozásukkal pozitív példát
mutatnak a társadalomnak és a fi-
atal generációnak. A jelentkezése-

ket a Szervezõ az alábbi idõtartam
alatt fogadja: 2013. május 17. -
2013. július 14. A Pályázatról bõ-
vebben a www.peldakep.hu olda-
lon tájékozódhatnak.

Fiatalok vállalkozóvá 
válásának támogatása
Ha 18 és 35 év közötti fiatal

vagy, és új vállalkozás indításán
töröd a fejed, itt a helyed! Most
10%-os önerõ mellett akár 6 millió
forint támogatás pályázható a cég-
alapítás költségeire, eszközbeszer-
zése, számítástechnikai eszközök-
re, szoftverekre, tanácsadásra.

A konstrukció alapvetõ célja, a
mikrovállalkozások indítását ter-
vezõ fiatalok segítése, a vállalko-
zásalapítás kezdeti szakaszában, az
indulás forrásigényének támogatá-
sa, az életképes üzleti ötlettel ren-

delkezõ fiatalok támogatása üzleti
tervük megvalósítása érdekében.

Bõvebb információ a pályázatról:
http://www.fivosz.hu/article/2013/fi
atalok_vallalkozova_valasa_/

Online pénztárgép 
idõpontváltozás
A kormány 2013. június 11-én

döntött arról, hogy június 30. he-
lyett szeptember 1-ig kell bekötni
a pénztárgépeket a Nemzeti Adó-
és Vámhivatalhoz. A Kormány
határozat szerint 2013. június 30.
helyett 2013. augusztus 31-ig
használhatóak hagyományos
pénztárgépek a kereskedelemben.

Az online összeköttetésre alkal-

mas kiskasszák beszerzésére vo-
natkozó idõpont kitolása a beszer-
zési támogatások benyújtására
vonatkozó határidõn nem változ-
tat,az erre vonatkozó idõpont
2013. december 15.

Májusi pályaorientációs  
programjaink
Kamaránk szervezésében há-

rom csoport látogatott el Szent-
gotthárdra, hogy megismerkedje-
nek régiónk legdinamikusabban
fejlõdõ üzemével. Május 7-én a
Kiskanizsai Általános Iskola,
május 30-án a zalaszentbalázsi
Petõfi Sándor Általános Iskola,
június 3-án a Péterfy Sándor Ál-
talános Iskola diákjai utaztak el
az Opel gyárba. A látogatáson a
tanulók megismerkedhettek a
gyár történetével és termékpalet-
tájával. Több új, folyamatban
lévõ beruházásuk is van, tevé-
kenységi körük  tovább szélese-
dik, az üzem új csarnokkal bõvül.
A terveik szerint a foglalkozta-
tottak létszáma 2015-ig mintegy
1500 fõre nõ. Az új projekthez
több nyitott pozícióra várják
olyan pályakezdõk és tapasztalt
munkavállalók jelentkezését,
akik részesei szeretnének lenni
egy dinamikusan fejlõdõ, folya-
matosan megújulásra képes csa-
patnak.

A diákok az üzemlátogatás so-
rán megtekinthették a modern, au-
tomatikus gyártósorokat, a saját
fejlesztésû és programozású ipari
robotokat. Hazafelé az Õrségi
Nemzeti Parkon keresztül jövet
megálltunk Csótár Rezsõ fazekas-
nál. Minden tanuló odaülhetett a
fazekaskorong mellé, kipróbálhat-
ta a mesterséget. Érdekes volt látni
a kontrasztot egy európai színvo-
nalú, modern, automatizált üzem-
ben végzett munka és az egyszerû,
otthoni mûhelyben dolgozó alkotó
kézmûves mesterség között.”

A pályaorientációval kapcsola-
tos tanácsadási és szervezési fel-

adatok végrehajtása az NFA terhé-
re a Nemzetgazdasági Minisztéri-
um támogatásával valósul meg.
(NFA-KA-NGM-5/2012/TK).
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2013. június 20.

Felhívás
A Nagykanizsai Kereskedelmi és Iparkamara orosz-magyar kon-

ferenciát és üzletember találkozót szervez.
A rendezvény várható idõpontja:

2013. szeptember vége-október eleje

A program sikeres megvalósításához szeretnénk felmérni az orosz
piac iránt érdeklõdõ vállalkozók körét. Amennyiben  érdeklõdik a
program iránt, a honlapunkon található elõzetes regisztrációs lapot

kérjük, szíveskedjék kamaránkhoz eljuttatni. 

A konferencia és üzletember találkozó az NGM_SZERZ/102/1/2012. számú
pályázati támogatásból valósul meg.
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Június 28. 10 óra
KEREKÍTÕ - mondókás félóra
0-3 éveseknek. Vezeti: Vajda
Margit zenepedagógus (30/6160-
847). Részvételi díj: 700 Ft/család
www.kerekito.hu 
Július 15. 20 óra
Kanizsai Nyári Színház
Peter Quilter: MR. ÉS MRS -
pár-bajok 5 színben. Szereplõk:
Pindroch Csaba, Verebes Linda.
Belépõdíj: 2 800 és 3 200 Ft, Kani-
zsa Kártyával 10 % kedvezmény.

TÁJAK, KOROK - Z. SOÓS
ISTVÁN KIÁLLÍTÁSA
Megtekinthetõ: június 30-ig
A KÉT ZARÁNDOK - Kiállítás
Sass Brunner Erzsébet és Brunner Er-
zsébet Indiában festett alkotásaiból.
Megtekinthetõ: szeptember 30-ig.
Június 27. 19 óra
NYÁRESTI SZERENÁD
Fellép: a Tüttõ János Nótaklub
A belépés díjtalan
Június 22. 18 óra
MÚZEUMOK ÉJSZAKÁJA
Bollywood-i nap a Kiskastélyban.
Dualizmus kori kis házak.
Kavicsok dekorfestése.
Kézmûves foglalkozás

ARANYKOR. Nagykanizsa a
dualizmus korában. - Fotókiállí-
tás. Megtekinthetõ: július 31-ig.
SZÉKÁCS ZOLTÁN FESTÕ-
MÛVÉSZ KIÁLLÍTÁSA
Megtekinthetõ: július 31-ig.

Június 24.
SZENT-IVÁN ÉJI 
VIGASSÁGOK
19.30 Az érkezõknek TIBORCZ
IVÁN zongorázik!
20.30 Kanizsai Nyári Színház
Csokonai Vitéz Mihály: 
DOROTTYA.
Elõadja: Gál Tamás színmûvész.
Közremûködik: Bodonyi András -
népzenész.
22.00 A TIBORCZ TRIÓ 
KONCERTJE
23.00 TÛZUGRÁS
A Nyári Színházra a belépõdíj
elõvételben: 1 000 Ft, helyszínen:
1 300 Ft . A többi rendezvényre a
belépés díjtalan.

Június 23. 16 óra
Nagyrác úti épület
SZENTIVÁNÉJI 
MULATSÁG - Családi délután
Este táncház és tûzugrás

Napjainkban egyre aktuáli-
sabb az önvédelem kérdése, bár-
mikor szenvedhetünk teljesen
váratlanul mentális és fizikai
bántalmazást. Erre nyújthat
megoldást a már három éve vá-
rosunkban is oktatott ju jitsu,
mely kortól és nemtõl függetle-
nül bárkinek ajánlott, legyen szó
akár önvédelemrõl, kondíciónö-
velésrõl vagy a fegyelemrõl. 

– Az önvédelem szempontjából
a legzseniálisabb a ju jitsu, mert
pont azt tanítja, hogy a testfelépí-
tésedtõl függõen a tested minden
része egy önvédelmi eszköz lehet.
Azonban azt mindenkinek tudnia
kell, rövid út nincsen. Sok edzés,
kitartás, önfegyelem, erõfeszítés
szükséges az elsajátításához –
mondta elöljáróban Varga György,
a Kanizsa Ju Jitsu SE alelnöke.

A ju jitsu egy harcmûvészeti rend-
szer, mely a történetírás elõtti idõk-
bõl származik. Az õsi japán harcmû-
vészet magába foglalja a test-test el-
leni harc fegyveres és pusztakezes
módszerét egyaránt, így mûvelõje
képes más fegyveres vagy fegyverte-
len személlyel is felvenni a harcot.
Katonák fejlesztették ki harcostársa-
ik számára, mely segítségével akkor
is sikeresen küzdhettek, ha nem volt
náluk fegyver. Mivel általában vérre
menõ küzdelmek zajlottak, így csak
a jó technikák maradhattak fenn, így
finomodott, egyre precízebb lett a ju
jitsu. Az 1900-as években többen ki-
ragadtak ebbõl valamit és ennek
megfelelõen jött létre többek között a
karate, a judo, az aikido. 

Aju jitsu egy nyitott rendszer, mely
alkalmazkodik az adott kor sajátossá-

gaihoz. – Olyan, mint egy népmese,
melyhez mindenki hozzátesz valamit
a kor igényeinek megfelelõen. Nem
ragaszkodik a tradicionális formák-
hoz. A szabály az, hogy nincsen sza-
bály. Az évek során rájöttek arra, hogy
minden funkcionális védekezési esz-
köz, bot, kötél vagy akár kés is lehet
az adott szituáció igényei szerint –
részletezte Varga György, majd hoz-
zátette a lõfegyverrel vagy késsel tör-
ténõ fenyegetés ellen, ha testközelben
van és nincs semmi vesztenivalónk, is
lehet védekezni, melyeket az órákon
gyakorolnak. A technikákat a fegyve-
res testületek képviselõi is gyakorol-
ják és alkalmazzák.

A ju jitsu az állóképesség, az erõn-
lét javítására, valamint konfliktus-
helyzetek gyakorlásával a feszültség

levezetésére egyaránt alkalmas azon
túl, hogy növeli a magabiztosságot. 

Városunkban 2010 szeptembe-
rében alakult újjá a Kanizsa Ju
Jitsu SE az 1990-es kezdést és
1998-as bezárását követõen. Jelen-
leg az edzéseiket a Kaposvári
úton, a Sportlife-ban (a volt bútor-
bolt helyén) tartják szerdán és pén-
teken sensei Horváth János 1.
danos mester irányításával és Var-
ga György segédletével. 

Fiatalokat és idõseket egyaránt
várnak edzéseikre. A kisgyermekek-
nek tartott órákon a készség és képes-
ségfejlesztés kerül elõtérbe, melyek
fejlesztik az egyensúlyt és a mozgás-
gyorsaságot az idegrendszeri fejlõdés
fontos lépcsõfokait végigjárva. Ci-
gánykerekeznek, kúsznak, oda-visz-
sza bukfenceznek, sprintelnek. Ezen
kívül fegyelmet, kitartást tanulnak. 

A felnõttek pedig, akik közel ti-
zenöten járnak le edzeni, többek
között az alaplépéseket, esés-, ütés-
, rúgástechnikákat, fogások hárítá-
sát, eszközös támadás elleni véde-
kezést, dobásokat és leviteleket
gyakorolnak életszerû helyzeteket
modellezve. Minden egyes techni-
kánál az alaphelyzet egy támadás,
melyet meg kell valahogy állítani,
majd rögzíteni kell az ellenfelet. 

Ahogy Varga György összegez-
te, kortól, nemtõl és elõképzettség-
tõl függetlenül mindenkit szívesen
várnak a terembe, mindenkit, aki
meg akar „halni” egy-egy edzésen.

V.M.

JJuu jjiittssuu,, nneemm ccssuuppáánn öönnvvééddeelleemmrree……

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)

Miért érdemes ju jitsuzni? Azért, hogy olyanok legyünk, mint a fák:
képesek legyünk állva meghalni! (soke Kelemen István 9. danos mester,

a Magyar Ju Jitsu Szövetség alapítója)
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2013. június 20.

Horoszkóp

Meglepõen unalmas napokra számíthat. A
közelgõ nyári szabadság elõszele rányomja
bélyegét az estéire. Kedvetlenségét még
tetõzi a hõség is. Használja ki ezt az idõt, és
legyen együtt minél többet a szeretteivel.

Ne vegye el a kedvét, ha senki sem dicséri
meg a munkahelyén. Végezze el a feladatát
úgy, mintha minden rendben lenne. A forró
napoktól estére fáradékonyabb lehet, ezért
tervezzen magának pihentetõ fürdõzést.

Megnyugodhat, a zöld szemû szörnyeteg,
a féltékenység, messzire elkerüli a házuk
kapuját. Hogyha annyi szabadságot ad a
párjának, mint amennyit ön is elvár tõle,
akkor nem lesz semmi probléma.

Ha táncos mulatságba hívják a közeljövõben,
számíthat rá, nemcsak egy régi ismerõse
tûnik fel a közelében. Váratlanul megjelenhet
mögötte a zöld szemû szörnyeteg is. Gondol-
ja át, hogyan cselekszik.

Legalább a nyári szabadsága idején szán-
jon több idõt magára. Szépítkezzen,
strandoljon, mert kipihenten könnyedén
átvészeli a magánéletét idõnként felbor-
zoló eseményeket. 

Nem kell költségvetést terveznie az otthoni
kiadásokhoz, mert a párja továbbra is a vál-
lára veszi és megoldja az adódó feladatokat.
Az elismerõ, köszönõ szavaiért, mint
mindig, ezen a hétvégén is sok bókot kap.

Ha unatkozik, csendes estéken üljön ki a
csillagok alá, s hallgassa meg a Szatur-
nusz üzenetét. Az is lehet, hogy több sza-
kításon kell túl lennie, míg rátalál az
igazi boldogságra. 

Hogyha régen érte meglepetés, akkor most
biztosan lesz benne része, ha a hétvégén
elfogad egy buli-meghívást. Valószínû,
hogy zsúfolt programok várják, ezért gon-
dolja meg jól, hogyan választ.

Vidám és hosszú esték várnak önre. Lesz
bõven megbeszélnivalója a felbukkanó
régi ismerõseivel. Hogyha még szingli,
most bátrabban viselkedhet azzal a
személlyel, akirõl titokban álmodozik.

Ne várjon el többet a párjától, mint amenny-
it ön is képes nyújtani neki. Ha úgy érzi,
kevés a szabadsága, és többre lenne szük-
sége, akkor beszéljék meg. Ne sürgesse
erõszakos módon az események menetét. 

Apárját érintõ esti beszélgetéseket ne tekintse
kötelezõen elvégzendõ feladatnak. Ha úgy
érzi, fárasztó az élete, akkor inkább maradjon
csendben. Pihenje ki magát, és az érzelmi biz-
tonságot tartsa szeme elõtt.

Kiegyensúlyozott hétvégére számíthat. Az
érzelmi hullámzások elkerülik, a zöld szemû
szörnyeteg, a féltékenység sem kopogtat be
az életébe. A környezetében élõk kíván-
csiságát mégis felkeltheti a nyugalmával.

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 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 fû-
téses, panel programban részt vett lakás
eladó. Tel.: 0630/566-4510 (7586K)

Nk-án belvároshoz közeli, udva-
ri, cirkófûtéses, 1,5 szobás lakás
hosszú távra, hölgynek vagy diák-
nak 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)

Úszásoktatás! Úszótanfolyam indul
a nyári szünetben, öt éves kortól, illet-
ve elõkészítést vállalok úszóedzésre.
Minden jelentkezõt szeretettel várok.
Tel.: 0693/312-798, 0630/319-7662
(7588K)

Fûnyírást, kaszálást vállalok. Tel.:
0620/510-2723. (7589K)

Kidobásra szánt hûtõjét, TV-
jét, mikróját, mosógépét, stb. el-
szállítom. Tel.: 0620/510-2723
(7590K)

Horgászbotok és horgászorsók változó
áron eladók. Érd.: 0630/227-3294 (7591K)

Titkos kapcsolatra keres akár nem
független hölgyet egy Nagykanizsai,
40-es férfi. Fényképes leveleket az „Il-
latos kert” jeligére a szerkesztõségbe, a
Pf.: 154-re kérem. (7592K)

IINNGGAATTLLAANN

2013.06.25. KEDD 10:00 – 12:30 óra Magyar Vöröskereszt, Nk. Sugár u. 28.
2013.06.25. KEDD 14:00 – 16:30 óra Molnári – Kultúrház, Hevesi Jenõ u. 2.

VVéérraaddáássookk iiddõõppoonnttjjaaii
Magyar VVöröskereszt

KanizsaTISZK Felnõttképzési
Általános és Szakképzõ Iskola

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

Pedagógia és Gyógypedagógiai asszisztens 
Gyógyszerkiadó szakasszisztens képzés

még a jelenlegi OKJ szerinti kedvezõ feltételekkel
Esti tagozatú szakközépiskolai és tanfolyami 

OKJ-s szakmai képzések 
Egészségügyi és mûszaki szakképzés

Felnõttek általános iskolája
TÁMOP 3.3.9.B „második esély” program 

lemorzsolódó fiatalok számára

Heat Group Kanizsa VSE (4.) –
Hegyvidék-YBL WC (3.) 12-10 (5-
4, 3-3, 1-2, 3-1). OB I B férfi vízilab-
da-mérkõzés, rájátszás az 1-6. helyért,
8. forduló. Nagykanizsa, 40 nézõ. Ve-
zette: Horváth M., Marnitz. Kanizsa
VSE: Kiss Cs. - Szilvasán 2, Kaszper
G. 1, Kéri 3, Virt M. 1, Kádár 2, Ka-
rácsony T. 1. Csere: Müller (kapus),
Cserdi, Klie 1, Bencz, Kis Zs. 1.
Edzõ: Németh Zsolt. A hazaiak fel-
õrölték a vendégeket, igaz, az utol-
só negyedre visszakerült a kapuba

Kiss Csaba, s végül a bajnokságtól
gyõzelemmel búcsúzott a KVSE.
Mi több, ezzel nem is engedte elõre lép-
ni a Hegyvidék csapatát, hiszen az el-
lenfél maradt a harmadik helyen, a ka-
nizsaiak pedig negyedik pozícióban fe-
jezték be a 2012-13-as bajnoki szezont,
ami a csapatsportos „klasszikus” labda-
játékokat tekintve a legelõkelõbb he-
lyezés idén a dél-zalai városban.

Németh Zsolt: „Változatos találko-
zó volt, de a végén úgy érzem, szépen
búcsúztunk a pontvadászattól.”

A Kanizsa 3D Kupa 2013 íjász
versenyére került sor a Kanizsa
Íjász Egyesület rendezésében. A
versenyt szoros küzdelemben
Hermán Péter nyerte, aki a lenti
Négy Kos Íjász Egyesület tagja.

Eredmények. Csigás (HU), felnõtt
(férfi): 1. Vörös Róbert (Boronkai
Hagyományõrzõ és ÍE), 2. László
Dezsõ (Delta IE Pápa), 3. Besenyei
László (Kanizsa Íjász Egyesület).

Csigás (CU), felnõtt (férfi): 1.
Muczárt József (Sólyom Íjász Za-
laegerszeg), 2. Tejfel Sándor (Só-
lyom), 3. Pintér Péter (Kanizsa
Íjász Egyesület).

Vadászreflex (TR-RB), ifjúsági
(fiú): 1. József Richárd (Marcali
Turul Íjász Egyesület), 2. Buda
Bence (Kanizsa Íjász Egyesület),
3. Lázár Szilveszter (Kanizsa).

Pusztai Nomád (PB-HB), senior
(férfi): 1. Lengyel Zoltán (Budapest),
2. Jáger Imre (Kanizsa Íjász Egyesü-
let), 3. Szabó Tamás (NTE 1866).

Pusztai Nomád (PB-HB), fel-
nõtt (nõi): 1. Budai Ágnes (Régió
Körmend), 2. Lippai Katalin (Bu-
dapest), 3. Hermánn Bernadett
(Kanizsa Íjász Egyesület).

Longbow (TR-LB), felnõtt
(nõi): 1. Vass Viktorné (Kinizsi
ÍE), 2. Horváthné Kánya Krisztina
(Kinizsi), 3. Biró Anita (Delta IE
Pápa).

Pusztai Nomád (PB-HB), fel-
nõtt (férfi): 1. Hermán Péter (Négy
Kos Lenti), 2. Belme Lajos (Kapos
Íjász Egyesület), 3. Hermánn Ist-
ván (Kanizsa).

Longbow (TR-LB), felnõtt (fér-
fi): 1. Molnár József (Eleven Világ
ÍE), 2. Talabér Tibor (Keszthely),
3. Vass Viktor (Kinizsi ÍE).

Vadászreflex (TR-RB), felnõtt
(férfi): 1. Cseh Gyula (Lendvai
IE), 2. Hajdú József (Delta IE Pá-
pa), 3. Maros Gergely (Marcali
Turul ÍE).

P.L.

AA lleeggjjoobbbb „„NNBB-ss”” 
ccssaappaattkkéénntt zzáárrttaakk

LLeennttii lleetttt aa ggyyõõzztteess

A budaörsi X. Chan Wu Bajnok-
ság keretében került sor az adott küz-
dõsport szakág nemzetközi versenyé-
re, melyen 180 induló vett részt. 

Nagykanizsáról a Jeet Kune
Do/Kali Nagykanizsa SE versenyzõi
is indultak a megmérettetésen. Zom-
bori Roland light contact 2. helyezést
ért el, Proszenyák Gábor pedig full
contactban szerzett negyedik helyet.
Utóbbi elsõ ellenfelét nagy fölénnyel

gyõzte le, de következõ ellenlábasá-
val szemben a küzdelmet súlyos sé-
rülés miatt kénytelen volt feladni és a
bronzmeccset sem tudta már vállalni.

„A budaörsi mezõny erõs volt, hi-
szen Európa-, és magyar bajnokok is
indultak a versenyen, de a fiúk szépen
teljesítettek" – mondta a versenyzõk
felkészítõje, Johanidesz Gábor.

P.L.

BBuuddaaöörrssii kküüzzddõõkk
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A KanizsaTISZK Felnõttképzési Általános és
Szakképzõ Iskola TÁMOP-3.3.9.B "második esély"
típusú projektjének megnyitójára került sor 2013. jú-
nius 13-án az iskola Erdész utcai székhelyén.

Az iskola az Európai Unió támogatásával, az Új
Széchenyi Terv Társadalmi Megújulás Operatív
Program segítségével kétéves projekthez nyert tá-
mogatást, melynek során halmozottan hátrányos
helyzetû lemorzsolódó fiatalok szakmaszerzését,
alapfokú nyelvvizsgához és ECDL Start bizonyít-
ványhoz jutását tudja biztosítani.

A projekt szerves része szakmatanulás – szakács
és központifûtés-szerelõ – mellett a családok bevo-
násával egy komplex, segítõ szolgáltatásrendszer
mûködtetése is annak érdekében, hogy a képzésbe
bevont tanuló sikeresen elvégezze tanulmányait. 

A program 2015. áprilisáig tart.

Újabb utánpótláskorú nõi ko-
sárlabdázók kaptak meghívót
Nagykanizsáról az egyes korosz-
tályos válogatottak keretébe.

Az U18-as nõi válogatotthoz ka-
pott meghívást Jurkó Noémi, a Ka-
nizsai Vadmacskák SE játékosa.
Az augusztusi, Miskolcon megren-

dezésre kerülõ Európa-bajnokság-
ra a felkészülést július 1-én kezdi
meg a nemzeti együttes. 

Az U15-ös válogatott keret je-
lenleg tartja edzõtáborát a Bara-
nyai megyei Pellérden, ahová Her-
man Alíz, a Kanizsa Diákkosárlab-
da Klub kiválósága utazhatott. Az
U15-ösök másodedzõje amúgy

Gábor Erzsébet, a Kanizsa Diák-
kosárlabda Klub szakmai vezetõje.

Az U14-esek budapesti (június
19-22-ei) összetartására a meghí-
vót szintén a KDKK kosárlabdá-
zója, Kardos Réka kapta.

Gyakorlatilag idén is az a helyzet
állt elõ, hogy a kanizsai kosárlabda
nõi vonala számos utánpótlás korosz-
tályon belül delegálhat csapattagot.

P.L.

EEddzzõõttáábboorrrróóll eeddzzõõttáábboorrrraa 

A fõvárosi Gerevich Aladár
Nemzeti Sportcsarnokban ezút-
tal az utánpótláskorú vívók csa-
pat magyar bajnokságát rendez-
ték, melyen a Nagykanizsai TE
1866 szakosztályának sportolói
is pástra léptek négy számban
(gyermek fiú és leány, újonc fiú
és serdülõ fiú csapatban).

A kanizsaiak eredményei. Gyer-
mek fiú kardcsapat (10 együttes
nevezett): 3. hely Nagykanizsai
TE 1866 (Milassin Mór, Dobó
Ádám, Horváth Barna, Horváth
Gergõ; képünkön). A dél-zalaiak
útja: 4-be jutás: Vasas II - NTE

1866 43- 45; elõdöntõ: KVSE -
NTE 1866 45-32; 3. helyért: NTE
1866 - BSE 45-29.

Gyermek leány kardcsapat (10):
6. NTE 1866 (Mádé Réka, Hor-
váth Kitti, Kozári Dóra). Az NTE
útja: 4-be jutás: NTE 1866 - BVSC
39-45; helyosztók: az 5-6-ba jutás:
UTE II - NTE 1866 44-45; 5. he-
lyért: NTE 1866 - Vasas 35-45.

Újonc fiú kardcsapat (8): 6.
NTE 1866 (Milassin Mór, Dobó
Ádám, Horváth Barna). A kanizsa-
iak mérkõzései: 4-be jutás: Vasas -
NTE 1866 45-38; helyosztók: 5-6-
ba jutás: NTE 1866 - Kárpáti 45-
41; 5. helyért: NTE 1866 - BSE

38- 45.
Serdülõ fiú kardcsapat (8): 6.

NTE 1866 (Balogh Ádám, Farkas
Márton, Milassin Mór). Az NTE
mérkõzései: 4-be jutás: KVSE -
NTE 1866 45-37; helyosztók: 5-6-
ba jutás: Vasas - NTE 1866 35-45;
5. helyért: GEAC - NTE 1866 45-
38.

„Egy éremmel számoltunk és az
meglett. A gyermek fiú kardozók
bronzával elégedettek vagyunk,
megérdemelték az érmet, megküz-
döttek érte . A többi eredményre
sem panaszkodhatunk, hiszen az
újonc kardozók elõreléptek, a töb-
biek pedig megtartották a rangso-
rolt helyüket. A 2012/2013-as ver-
senyszezon ezzel véget ért. Örü-
lök, hogy a szakosztálynak idén is-
mét lett magyar bajnoka és emel-
lett is sok nemzetközi, valamint
hazai versenyrõl tértünk haza szép
eredményekkel. A nehéz anyagi
körülmények ellenére minden kül-
földi versenyre el tudtunk utazni,
melyek a magyar résztvevõknek
egyben válogatók is voltak a ké-
sõbbiekre. Augusztusban követ-
kezhet alapozásként majd egy
edzõtábor és szeptembertõl jöhet a
következõ évad, melynek nagy re-
ményekkel vágunk neki, hiszen
többen is esélyesek lehetnek a vá-
logatottságra” – hangzott a tréner,
Piecs Adrienn értékelése.

P.L.

CCssaappaattbbrroonnzz jjuuttootttt nneekkiikk 

Kecskeméten rendezték a 86.
Országos Úszó Ifjúsági Bajnok-
ságot, melyet a honi szövetség
nyílt bajnokságként hirdetett
meg, így azon a korosztályt már
úgymond „kinövõ” versenyzõk
is részt vehettek – köztük példá-
ul Abay Nemes Anna is a Délza-
lai Vízmû SE-tõl. 

A kaposvári edzõtáborból érkez-
tek a bács-kiskuni helyszínre a
nagykanizsai klub versenyzõi, akik
közül Molnár Flóra két bronz-, és
egy ezüstéremmel gyarapíthatta
gyûjteményét. Az 50 m gyorson el-
ért 26,66 másodperces ideje egy-
ben új korosztályos megyei csúcs
is lett. Az 1998-as születésû úszó a
második helyét a fentebb említett
idõvel úszta, tehát 50 m gyorson, a
100 m gyors számában 58,66-tal
lett bronzérmes, valamint 50 m pil-
langón szintén harmadik helynek
örülhetett 28,51-gyel.

– Az eredmények is azt mutatják,
hogy Flóra igazi sprinter típus – fo-
galmazott az ob után edzõje, Polgár
Sándor. – Tehetsége vitathatatlan és
titkon reméltem, hogy az ifjúsági Eb-
e sikerül kijutnia, ami sajnos, három
tizeden múlott 50 m gyorson. Kor-
osztályában elsõ éves és az már ki-
kristályosodott, hogy egyértelmûen a
rövidebb távok számára a megfelelõ-
ek. Talán még nem is dolgozott olyan
úszó a kezem alatt, aki ennyire ki-
mondottan a sprinttávokra „speciali-
zálódott”. Ugyan most a lengyelor-
szági kontinensviadal kimarad szá-
mára, de jövõre beérhet sportolónk.

P.L.

Majdnem llett
kontinens-
viadal
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