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Részletfizetés! Ingyenes
tankönyvkölcsönzés!

Nagykanizsa Megyei Jogú Vá-
ros Önkormányzatának szerve-
zésében került sor azon partner-
ségi egyeztetõ fórumra, melynek
célja, hogy a különbözõ társa-
dalmi csoportok a projektben
történõ részvételen keresztül be-
kapcsolódhassanak az önkor-
mányzat döntési folyamatába és
a szakmai megvalósításába.

Az ÁROP-1.A.5-2013-2013-
0068 Nagykanizsa Megyei Jogú
Város Önkormányzatának szerve-
zetfejlesztése elnevezésû száz szá-
zalékos támogatási intenzitású
projekt elõzményeit és hátterét
Rodekné Hederics Erika, a pályá-
zati csoport vezetõje ismertette.
Ahogy elmondta, szükségessé vált
a változás, a változtatás. A nyertes
pályázatnak köszönhetõen 40 mil-
lió forint támogatásban részesült
az önkormányzat, melyet a Ma-
gyary Programnak megfelelõen
hajtanak végre. 

– Az önkormányzat feladata és
jogköre jelentõs változáson ment
keresztül január elsejétõl – hang-
súlyozta a csoportvezetõ. Hozzá-
tette, a projekt célja a megváltozott
feladathoz és jogkörhöz való al-
kalmazkodás a fejlesztési progra-
mon keresztül. Az önkormányzat
esetében fontos törekvés a szüksé-
ges változtatások felmérésének,
megtervezésének, a megvalósítá-
sának és az eredmények visszacsa-
tolásának a támogatása, valamint
az önkormányzat költségcsökken-
tésének és a hatékonyság növelé-
sének a módszertani és egyben a
gyakorlati támogatása. 

– A Közigazgatási és Igazság-
ügyi Minisztérium (KIM) az ön-
kormányzat szervezetfejlesztési
projektjét nyomon követi, mely-
nek célja, hogy egy magas színvo-
nalú végterméket kapjon a projekt
végén az önkormányzattól. A má-
sik szándéka a folyamatos minõ-
ségbiztosításnak, hogy a miniszté-

rium megismerhesse az egyes ön-
kormányzatoknak a valós fejlesz-
tési igényeit, illetve joggyakorlata-
it – emelte ki Rodekné Hederics
Erika. 

Az eddig elvégzett tevékenysé-
gekrõl dr. Bodzai Tiborné, a jegy-
zõi kabinet személyzeti referense
adott tájékoztatást. Ahogy elmond-
ta, a gyakorlati munka év elejétõl
kezdõdött meg a polgármesteri hi-
vatal szervezeti struktúrájának az
átalakításával. A járásokat és a tan-
kerületeket már korábban meg-
szervezték. Továbbá a kórház álla-
mi fenntartásba került és a Thúry
György Múzeumot megkapta az
önkormányzat a megyei fenntar-
tásból. 

A hivatal struktúrája január else-
jétõl alakult át, mely döntésnek a
hátterében többek között a haté-
konyság, az áttekinthetõbb, gazda-
ságosabb mûködés állt. Ennek ered-
ményeként a 12 önálló szervezet

(folytatás a 2. oldalon)
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KKaanniizzssaa –– KKrróónniikkaa
(folytatás a címlapról)

helyett négy fõosztályon belül
szakmai csoportok mûködnek
gazdaságosabban, kevesebb veze-
tõvel.

A következõ idõszak feladatai
közt említette dr. Bodzai Tiborné a
tanulmányokon, az elemzéseken,
a felméréseken és a képzéseken túl
a Nagykanizsai Gazdasági Ellátó
Szervezet (NaGESZ) létrehozását.
A szervezet fõbb feladatai közé
tartozik jelenleg a polgármesteri
hivatalban történõ intézményi,
pénzügyi, számviteli feladatok el-
látása, az önkormányzat által mû-
ködtetésre átvett köznevelési in-
tézmények technikai személyzeté-
nek munkáltatása és az intézményi
mûködtetés feltételeinek biztosítá-
sa, az intézményi közfoglalkozta-
tás szervezése és az intézmények
mûszaki karbantartási feladatai-
nak az ellátása. 

Ezt követõen az elkövetkezõ
idõszak tervezett tevékenységeit
Tárnok Ferenc, a vagyongazdál-
kodási és városüzemeltetési cso-
port vezetõje részletezte. 

V.M.

Bringás reggelivel, kaláccsal,
pogácsával, teával, lufival és
fényvisszaverõ csuklópánttal fo-
gadták az önkormányzat mun-
katársai reggel 7 és 9 óra között
a Deák téren azokat a városla-
kókat, akik kerékpárral, görko-
rival, rollerrel, futóbiciklivel
vagy akár kismotorral közleked-
nek a városban, járnak iskolába,
óvodába, munkahelyre.

Nagykanizsa 2012-ben csatla-
kozott a Polgármesterek Szövetsé-
géhez. A szervezet célja, hogy el-
érjék és túlszárnyalják az EU által
2020-ra kitûzött 20 százalékos
szén-dioxid kibocsátás-csökken-
tést. Ennek jegyében hívta harma-
dik alkalommal bringás reggelire
az önkormányzat a sportos város-
lakókat. Az akcióval a környezet-
és klímavédelem fontosságára, to-
vábbá a környezetkímélõ közleke-
dési eszközök használatára is fel-
hívták a figyelmet.

B.E.

Bringás
reggeli ––
harmadszor

A gyermeknap alkalmából
számtalan színes, ingyenes prog-
rammal várta az apróságokat,
az õket kísérõ szülõket, nagyszü-
lõket az önkormányzat a Med-
gyaszay Házba és környékére.
Az eseményt Bagarus Ágnes, a
polgármesteri hivatal humán és
hatósági osztályának vezetõje,
valamint Berke László rendõr al-
ezredes, a Nagykanizsai Rendõr-
kapitányság vezetõ helyettese
nyitotta meg. 

A szemerkélõ esõ nem szegte
kedvét senkinek, kitartóan gya-
koroltak a gyerkõcök a tûzoltó
fecskendõvel, vagy éppen fel-
szálltak az autóbuszra abban a
reményben, hogy elõbb-utóbb
õk is a kormány mögé ülhetnek. 

A kéklámpás jármûvek mind-
egyike – mentõ, rendõr és tûzol-
tó autó – amelyik villogott, ber-
regett, vagy szirénázott elnyerte
az ifjúság tetszését. Folyamato-
san „telt házzal” mûködött a
mentõautó, és hosszú sorban kel-
lett várakoznia annak a bátor
gyerkõcnek, aki meg akarta ro-

hamozni az „égig” érõ légvárat
és óriáscsúszdát. A vár bejáratát
védõ óriás csigabiga is nehezen
viselte a rohamot. Gyakran olda-
lára billent a sok megpróbálta-
tástól. Két felfegyverkezett „iga-
zi” katona is feltûnt a gyermek-
napi forgatagban. Parancsnokuk,
a Sugár úton élõ nagypapa idén
is elkísérte két miklósfai unoká-
ját, Csongor-tábornokot és Ger-
gõ-szakaszvezetõt. A katonák
minden ellenkezés nélkül, tiszte-

legve szót fogadtak, és elsõ szó-
ra elhagyták a helyszínt a pa-
rancsnokuk utasítására. 

Az eseményt többek között es-
tébe nyúló koncertek, bûvész
show, interaktív népzenei és
hangszerbemutató, kézmûves és
interaktív foglalkozások, a Kis-
kanizsai és a Palini Általános Is-
kola mûsora, helyi termékek vá-
sára színesítette.

B.E.
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Idén éppen fél évszázada, hogy
megszólalt az elsõ csengõszó az
egykori nagykanizsai 2. számú
gimnáziumban, amit nem sokkal
késõbb már Dr. Mezõ Ferenc
Gimnáziumként ismertek. Az in-
tézmény öt évtizedes jubileuma
elõtt pénteken nagyszabású gála-
mûsorral tisztelegtek. 

A Hevesi Sándor Mûvelõdési
Központ színháztermében tartott
rendezvényen felelevenítették az is-
kola ötven évének legjelentõsebb
momentumait. Méltatva azokat a
kiemelkedõ pedagógusokat és vala-
mikori Mezõs-diákokat is, akik az
intézmény hírnevét öregbítették.
Mint az eseményen elhangzott, a
fél évszázad alatt több mint 7000
tanuló végzett a „Mezõ-gimiben”:
olyanok, akik a tudománytól, a
sporton keresztül a mûvészetekig

minden területen jeleskednek. Az
iskola igazgatója, Szermek Zoltán
ünnepi beszédében nem csak az al-
ma mater múltját idézte fel, hanem
annak jövõjét is „elõrevetítette.”

– Célunk továbbra is az, hogy a
korszerû nevelési, oktatási peda-
gógiai programunkkal olyan tanu-
lókat bocsássunk ki az életbe, akik
az egyéni boldogulásuk mellett,
munkájuk révén az élet más-más
területén is hozzájárulhatnak
Nagykanizsa és vonzáskörzetének
fejlõdéséhez – mondta. 

Azonban arról is szólt, hogy „az
ötven éves jubileummal egy korszak
lezárul az intézmény történetében”,
ugyanis a következõ tanévtõl a szak-
középiskolai képzés megszûnik a fa-
lak között. Mindez a jövõben a
Thúry-tagintézményben folytatódik. 

Balogh László, az OKISB elnö-
ke amellett, hogy szavaival ki-

emelte a „sok értéket”, ami az is-
kolában „teremtõdött” az elmúlt öt
évtized alatt, oklevelet is átadott az
intézmény vezetésének. Amellyel
– a város nevében – megköszönte
a tantestület kimagasló munkáját,
ami az 50 esztendõ minden egyes
tanévét jellemezte. Ugyancsak el-
ismerést adott át a jubileum alkal-
mából az intézménynek, a Nagy-
kanizsai Városvédõ Egyesület ne-
vében Papp Ferenc alelnök. 

Az ünnepségen szót kapott to-
vábbá az iskola több egykori
„emblematikus” tanáregyénisége,
illetve a valamikori és jelenlegi di-
ákok is.

A kulturális mûsorokkal színe-
sített gálát követõen pedig – a
színházterem elõcsarnokában – a
megjelentek megtekintették azt a
kiállítást, ami többek között fotók,
újságcikkek révén ad közelképet a
„Mezõ-gimi” ötven esztendejérõl. 

Sz.Zs.

EEggyy nnaappbbaann ööttvveenn éévv 
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Az önkormányzat támogatá-
sával, a Canissa Kiadó és a Ka-
nizsai Múzeumért Alapítvány
gondozásában megjelent a
Nagykanizsa címû fotóalbum. A
kötet kiadásának részleteit Dr.
Polay József, az alapítvány kura-
tóriumának elnöke, Cseresnyés
Péter polgármester, országgyûlé-
si képviselõ, valamint Magyar
Tibor, a kiadó vezetõje ismertet-
te a Thúry György Múzeumban
tartott sajtótájékoztatón. A köte-
tet Czupi Gyula, a Halis István
Városi Könyvtár igazgatója mu-
tatta be a múzeumbarátoknak,
érdeklõdõknek. 

Dr. Polay József örömmel szá-
molt be az új fotóalbum megjele-
nésérõl. Megjegyezte, a régi elfo-
gyott, a különbözõ rendezvények
szervezõi már hiába keresték a vá-
rost bemutató albumokat. A szép
felvételek vonzó képet adva a vá-
rosról, a Kanizsa Fotóklub tagjai-
nak – Belsõ Péter, Hohl Zoltán,
Horváth Zoltán, Kiss Nándor, Kot-
nyek István, Kovács Krisztián,
Makrai Márton, Molnár Tibor,
Tollár Eszter és Varga Szilárd –
munkáját dicsérik. A kötet beveze-
tõjét és a képaláírásokat Kunics
Zsuzsa történész-muzeológus írta.
Ez alkalommal két képeslapot is

megjelentettek a kanizsai várról,
mellyel nemcsak a városlakók, ha-
nem az idelátogatók emlékezetébe
kívánják idézni azt, hogy Kanizsa
vára hosszú évtizedeken keresztül
a „keresztény Európa” utolsó vé-
dõbástyája volt.

Cseresnyés Péter megköszönte
valamennyi közremûködõ munká-
ját, hiszen e hiánypótló mû a város
mai képét mutatja be, és sétára in-
vitálja a lapjait szemlélõt. Megje-
leníti a másfél éve átadott Erzsébet
teret, az új színt kapott belvárosi
épületeket. – Szeretnénk, ha a vá-
rosunkba érkezõ vendégek egy
ilyen emlékeztetõ segítségével is
jó hírét vinnék Nagykanizsának –

hangsúlyozta a polgármester.
Magyar Tibor az elhangzottak-

hoz hozzátette: az 1500 példány-
ban megjelent kötetbõl 150-et
ajánlottak fel az alapítvány számá-
ra, míg a nagyközönség 2850 Ft-
ért vásárolhatja meg a Tourinform
Irodában, a múzeumban és a Deák
téri könyvesboltban.

– Egy a célunk: a város turiszti-
kai vonzerejének a növelése. Örü-
lünk az új kötetnek, hiszen nép-
szerûsítõ kiadványok nélkül nin-
csen turisztika – zárta a sajtótájé-
koztatót Száraz Csilla múzeum-
igazgató. 

B.E.
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A Pavilon Napok rendez-
vénysorozat keretein belül ren-
dezték meg a Városi óvodape-
dagógiai szakmai napot a
Medgyaszay Házban, melyen a
tizenkét intézményegység óvo-
dapedagógusai hallgathattak
elõadásokat. 

Ahogy Böjti Istvánné, a Köz-
ponti Rózsa Óvoda vezetõje el-
mondta, a Pavilon Napok ren-
dezvénysorozat a Kossuth téri
Óvoda programjából hét év alatt
nõtte ki magát olyan esemény-
nyé, melyen már minden intéz-
ményegységbõl részt vesznek
óvodapedagógusok. A rendez-
vénysorozatnak kísérõ rendez-
vényei vannak, melyek közel
egy héten át tartanak. Elmondta,
a Városi óvodapedagógiai szak-

mai napon olyan elõadásokat
hallgathattak a pedagógusok,
melyek az érzelmi intelligencia
köré épülnek. Kihangsúlyozta, a
gyermekeket és a felnõtteket is a
test, lélek és a szellem egységé-
nek kell tekinteni. Így nem csak
a testünket kell táplálnunk, ha-
nem a lelki és a szellemi táplá-
lékra is nagyon nagy szüksé-
günk van. 

– Rengeteg káros hatás éri a
gyermekeket, ezért hatalmas fele-
lõsség van a kezünkben, hogy
próbáljuk kompenzálni és szûrni
a negatív hatásokat. Hatalmas a
felelõsségünk. Ugyanakkor olyan
gazdag kinccsel rendelkezünk,
amivel csak az óvodák rendelkez-
nek, ezek az irodalmi alkotások
és a mesék – hangsúlyozta az
óvodavezetõ.

– A jövõ nemzedék nevelésének
a legfontosabb feladata az, hogy
jó, gyermekeket szeretõ és hozzá-
értõ pedagógusok legyenek az in-
tézményekben. Ennek egyik alap-
feltétele a megfelelõ szakmai to-
vábbképzés – ezekkel a szavakkal
nyitotta meg a rendezvényt Cse-
resnyés Péter polgármester. 

Ezt követõen került sor az elõ-
adásokra. A rajzos-dalolást Katona
Borbála mutatta be a pedagógu-
soknak, majd az irodalom, a zene,
a játék jelentõségét, mely nagy
szerepet játszik az óvodás gyerme-
kek lelki egészségének megóvásá-
ban Szabóné dr. Gondos Piroska
ismertette. Végül Minden a moz-
gás címmel tartott elõadást Hoffer-
né Dér Edit.

V.M.

VVáárroossii óóvvooddaappeeddaaggóóggiiaaii 
sszzaakkmmaaii nnaapp aa MMeeddggyyaasszzaayybbaann

Több tennivaló miatt ült össze
szerdán a városi Diákönkor-
mányzat (DÖK) a Medgyaszay
Házban. A délelõtt a munka je-
gyében telt, a délután pedig a ki-
kapcsolódásról szólt, amikor is
elméleti-játékos feladatokkal,
valamint különbözõ progra-
mokkal a gyermeknapot ünne-
pelték.

A diákönkormányzat szokásos,
nyitó plenáris ülésén Osvald An-
na diákpolgármester vázolta az
ifjú „képviselõkre” váró felada-
tokat. Majd Zalavári Ágota, a
DÖK munkáját segítõ pedagógus
ismertette a kerekasztal-beszél-
getések tárgykörét. Mégpedig két

témában, ugyanis a szekcióülése-
ken a tehetséggondozás fontossá-
gát és a diákiroda megnyitását
vették górcsõ alá a diákok. Az
elõbbiben két pedagógus, Veitné
Molnár Anikó és Dr. Pintér Fe-
renc volt a fiatalok segítségére,
különbözõ információkkal a ta-
lentumok felkarolásáról és amo-
lyan „pálya-elõorientációval”, a
késõbbi, esetleges továbbtanulási
szándékuk kapcsán. 

A diákképviselõk egyébként
mindegyik ülésre javaslataikat,
számos témában észrevételeiket is
magukkal vitték, amit – mint egy
„rendes” parlamenti ülésen – meg
is vitattak. 

Délután pedig már gólyalába-
zással, városismereti verseny-
nyel pihenték ki a délelõtt fára-
dalmait. 

Sz.Zs. 

AA tteehheettsséégg-
ggoonnddoozzáássrróóll
ééss aa 
mmaajjddaannii
ddiiáákkiirrooddáárróóll
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A bagolai hulladékdepóról
sokakban még füstölgõ szemét-
hegy emléke él, de azóta jelen-
tõs változás történt a hulladék-
lerakás területén. A szeméthe-
gyet rekultiválták és mellette
egy modern hulladéklerakó ke-
rült kialakításra. Az ottani
depóniába szállított hulladék-
tól a környezetet több rétegû
szigetelésrendszer védi, amely-
nek köszönhetõen a közel 14
hektáros területrõl semmilyen
szennyezõdés nem juthat ki a
környezetbe. – Szigorúak is a
környezetvédelmi elõírások, s
ezeknek maradéktalanul eleget
kell tennünk – mesélte a
Nagykanizsa-Netta-Pannonia
Hulladéklerakót Üzemeltetõ
Kft. ügyvezetõje, Szabó Nor-
bert, akivel – sok más mellett –
az általa irányított telep min-
dennapjairól, mûködésérõl s
egy kicsit róla is beszélget-
tünk…

Közgazdászi precizitással és a
rá jellemzõ mûszaki szemlélettel
végzi immár januártól a munká-
ját a gépészmérnöki és tûzvédel-
mi szakmérnöki végzettségû fia-
tal szakember. Kell is a sokolda-
lú, több szakterületre kiterjedõ
tudás ehhez a feladathoz, bár ezt
Szabó Norbert akkor is tudta,
amikor még csak kacérkodott a
gondolattal, hogy megpályázza a
Bagolai Hulladéklerakó vezetõi
posztját. 

– A Délzalai Víz- és Csatorna-
mû Zrt.-nél dolgoztam, amikor
olvastam a felhívást, hogy új

ügyvezetõt keresnek a telep élére.
Habár szakmailag szép öt eszten-
dõt töltöttem el a Vízmûnél, von-
zott az új kihívás. A munkakör-
höz a kellõ és a megfelelõ szak-
mai tapasztalat már megvolt, hi-
szen mindig olyan mûszaki terü-
leten dolgoztam, ahol mérnöki
tudásomat kamatoztathattam. A
„mi” szakmánk alappillére a ter-
vezés és az elemzés. Jómagam az
élet minden területére konkrét
stratégiát készítek: így tettem ak-
kor is, amikor beadtam a pályáza-
tomat az ügyvezetõi státuszért.
Ezzel egy idõben elkezdtem is-
merkedni – tudatosan, elméletben
és gyakorlatban egyaránt – a hul-
ladékgazdálkodás, hulladéklera-
kás mûködésével. 

Ebben az elõdöm, az akkori
ügyvezetõ, Kozma Péter nagy se-
gítségemre volt. A novemberi
közgyûlésen pedig engem neve-
zett ki az önkormányzati testület
a Hulladéklerakót Üzemeltetõ
Kft. élére.

A munka „dandárja” aztán ja-
nuártól kezdõdött: a fiatal ügyve-
zetõ maga felel egyszemélyben a
Bagolai Hulladéklerakó minden
egyes négyzetméterének a meg-
felelõ „mûködéséért”. S hogy
mik is a feladatai? Gyakorlatilag
monológ hosszúságban lehetne
felsorolni. 

– A Netta-Pannonia Kft. illetve
két közszolgáltatója, a Futurus-
és a Viridis-Pannonia Nonprofit
Kft. végzi a hulladék túlnyomó
többségének beszállítását a bago-
lai telepre, kivéve a veszélyes
anyagokat, a szelektíven gyûjtöt-
tet és az építési törmeléket. Ám
nemcsak a Netta-Pannonia Kft.
által beszállított hulladék érkezik
hozzánk, hanem számos közület
és magánszemély hulladéka, ki-
dobásra szánt feleslege is,
ugyanis a lakosságtól, vállalko-
zásoktól is átveszünk hulladékot.
A hulladékot a beérkezés után le-
mérjük, majd „felvisszük” – gé-
pek segítségével - a depóra és tö-
mörítõ gépekkel tereljük a tölté-
sek közé. 

– Hogyan „fest”maga a lerakó
a valóságban?

– Egy hatalmas területet kell el-
képzelni – hulladékból kialakított
dombokkal –, ahová maga a sze-
mét kerül. Külsõ szemlélõnek nem

tûnik fel, hogy egy „szeméttelep-
rõl” van szó, mivel nagy energiát
fordítunk arra, hogy a terület esz-
tétikus maradjon. A hulladéklera-
kót egyébként még 2013-ban bõví-
tették, 8000 négyzetméteres terü-
lettel. Erre azért volt szükség, mert
a 2003-ban átadott szektor betelt.
Az újonnan kialakított egység pe-
dig 3-4 évre megoldja az elhelye-
zést. 

– Beszéljünk arról az újításról,
ami önnek is köszönhetõ…

– Ez a csurgalékvíz szûrõ-tisz-
tító berendezés, ami éppen a na-
pokban kezdte meg mûködését. A
hulladéklerakó alá egy szivárgó
csõrendszer van beépítve, ami a
depónián átszivárgó csapadékot
összegyûjti, s egy medencébe ve-
zeti. Ezt a szennyezett vizet soká-
ig el kellett szállítani a szennyvíz-
tisztító telepre. Mára viszont be-
szereztünk egy fordított ozmózis-
rendszerrel mûködõ technológiát:

olyan „eszközt”, ami az ország-
ban szinte egyedülálló. A félig át-
eresztõ membránok molekula-
szinten képesek szûrni a vizet, így
készítenek például a sós tenger-
vízbõl is iható, édes vizet. Ez a
szennyezett csurgalékvíz esetében
kétfokozatú szûrést, teljes sóta-
lanítást jelent, ami után – az akk-
reditált laboratóriumi vizsgálat
szerint – ivóvíz tisztaságú az elfo-
lyó víz.

– Ha e berendezést nézzünk,
mint amolyan nyitó-nóvumát a
munkájának, elõbújik a mérnök-
emberi énje. Hol köszön ez még
vissza a depó mindennapjait illetõ-
en?

– Elõkészítés alatt van a fûtés-
korszerûsítés kialakítása is a te-
lep irodahelyiségeiben, mivel
jelenleg árammal fûtünk. A
depóniagázt 2012-tõl hasznosít-
juk. A hulladékból bomlás kö-
vetkeztében biogáz fejlõdik,
amit kutakban összegyûjtenek.
Ezt a gázt pedig elégetik egy
motorban, amely áramot termel.
Mi pedig a gázmotor hulladék-
hõjének a hasznosításával fog-
juk megoldani az épület fûtését,
így a teljes fûtési költséget meg-
takarítjuk.

– A sokat hangoztatott tervezõ-
elemzõ képessége mit tartogat még
a jövõre nézve?

– A környezetvédelem közös
ügyünk és a továbbiakban is a
modernizációra és a költség-
hatékony mûködésre törekszem.
Saját bevételbõl üzemelünk, kül-
sõ mûködési forrást nem kapunk
az önkormányzattól. A Regioná-
lis Hulladéklerakó egyébként
nyereséges… Mindenesetre fo-
lyamatosan figyelemmel kísérem
a pályázatokat, lehetõségeket ke-
resve a telephely fejlesztésére.
Feladatom van bõven, mivel már

most elõ kell készíteni a hulla-
déklerakó jövõbeni területének a
bõvítési lehetõségét. A munká-
mat nagyon szeretem, ennek
megfelelõen teljes odaadással
végzem, legyen az akár késõ este
vagy hétvége. Folyamatosan tár-
gyalok, egyeztetek, szakmai fó-
rumokon, bemutatókon veszek
részt. A környezetvédelemben,
modernizációban jártas szakem-
berektõl szakmai tanácsot, véle-
ményt kérek az általam javaso-
landó mûszaki megoldásokkal
kapcsolatosan. Én ezt nevezem
hivatástudatnak…

Szabó Zsófia

AA kköörrnnyyeezzeettvvééddeelleemm kköözzööss üüggyyüünnkk
„„MMooddeerrnniizzáácciióó ééss kkööllttsséégghhaattéékkoonnyyssáágg mmiinnddeenneekk eellõõtttt……””
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A nagykanizsai Thúry György
Múzeum õsét az 1900-as évek ele-
jétõl a piarista gimnázium „régi-
ségtára” alkotta. A Fõ úti épület
nyugati szárnyát az 1960-as évek
végén vásárolták meg, és 1983-
ban itt nyílt meg egy új állandó
kiállítás, mely 1997 végéig volt lá-
togatható. Az azóta eltelt évtize-
dek alatt nagy fejlõdésen ment ke-
resztül városunk múzeuma. A ha-
talmas gyûjteményrõl, az összevo-
násról, az új telephelyek integrá-
lásáról és a múzeum elõtt álló fel-
adatokról, tervekrõl Száraz Csilla
múzeumigazgató számolt be. 

Száraz Csilla dr. Kerecsényi Edi-
tet és dr. Horváth Lászlót követõen
lett a Thúry György Múzeum igaz-
gatója. Idén év elején a képviselõ-
testület döntése értelmében tovább-
ra is Száraz Csilla tölti be az intéz-
mény igazgatói posztját. A szentki-
rályi múzeumigazgató végzettsége
szerint régész és történelem szakos
középiskolai tanár. A középiskolát
Kecskeméten, az egyetemet pedig
Szegeden végezte. 

– Az egyetem elvégzése után a
nyíregyházi múzeumban kezdtem
dolgozni régészként és ott olvas-
tam egy múzeumi hírlevélben,
hogy Zalaegerszegen megüresedett
egy álláshely közalkalmazotti stá-
tuszban. Ezt megpályáztam és így
kerültem Zala megyébe. Horváth
László igazgató úr nyugdíjba vonu-
lása kapcsán adtam be az önéletraj-
zomat Nagykanizsára, a Thúry
György Múzeum vezetõi pozíció-
jára. 2006 februárja óta irányítom
az intézményt – idézte fel Száraz
Csilla a megyébe kerülésének kö-
rülményeit. Hozzátette, már koráb-
ban az M7-es autópálya leletmentõ
feltárásain dolgozott a megyében

egészen 2008-ig. Már ekkor kiala-
kultak a kapcsolatai a várossal. –
Nagykanizsa meghatározó az éle-
temben és szeretnék minél többet
tenni a városért. Ezen voltam 2006.
és 2013. között is és most, a követ-
kezõ igazgatói periódusban is azt
szeretném, ha a múzeum a város
kulturális intézményei között egy
meghatározó intézmény maradna
és még további sikereket érne el –
mondta a múzeumigazgató. – Az
újabb igazgatói periódusomban
több fõ cél mentén szeretnék halad-
ni, amelyeket a pályázatomban is
kihangsúlyoztam. Szeretnénk nö-
velni Nagykanizsa turisztikai vonz-
erejét színvonalas idõszaki kiállítá-
sokkal, múzeumpedagógiai foglal-
kozásokkal, tudományos ismeret-
terjesztõ elõadásokkal. Továbbá
szeretnénk növelni a családi napok
programszámát is. Célunk, hogy
Zalakarosról, Hévízrõl, a határ
menti és a környezõ városokból be-
vonzzuk a turistákat, melyre egy
külön programot is kidolgoztunk –
részletezte céljait Száraz Csilla.

A Thúry György Múzeum terü-
leti múzeum, mely megyei jogú
város területén fekszik, ebbõl ösz-
szesen öt van az országban. Gyûj-
teménye pedig az ország jelentõs
vidéki városaiban fekvõ múzeu-
mai közé sorolja. A néprajzi gyûj-
temény textil-része a Dunántúl
egyik legjelentõsebbje, míg a régé-
szeti gyûjtemény az M7 autópálya
feltárásai során elõkerült gazdag
leletanyaggal elérte, sõt meg is ha-
ladta a környezõ múzeumok
mennyiségét és minõségét.

A Thúry György Múzeum gyûj-
teménye jelenleg közel 300 ezer
darabból áll. A régészeti gyûjtemé-
nye jelentõs, az M7-es autópálya
leletmentései is az intézménybe ke-

rültek. A történeti gyûjtemény szá-
mában is jelentõs, külön értéke az
itt élt polgári családoknak a hagya-
téka, melyek az intézményben van-
nak elhelyezve. Ennek értékét mu-
tatja, hogy a Nemzeti Múzeumból
is többször a Thúry György Múze-
umtól kérnek kölcsön tárgyakat.

A néprajzi gyûjtemény dr.
Kerecsényi Edit gyûjtéseinek kö-
szönhetõen kuriózumnak számít,
több mint 16 ezer darab tárgyat
tartalmaz és a hozzá tartozó renge-
teg leíró kartont, amelyen a tárgy-
nak a története és az ajándékozó
élettörténete is olvasható. 

A múzeum gyûjtõterülete közé
tartozik Nagykanizsa és a környezõ
települések. Különleges helyzetben
van, a város fenntartásában álló,
önállóan mûködõ szervezet, a város
támogatásával, és még fontosabb,
hogy a város polgárainak támogatá-
sával mûködik. Ugyanakkor, ahogy
a múzeumigazgató hangsúlyozta,
fontos a jó kapcsolat ápolása a zala-
egerszegi, a keszthelyi múzeum-
mal, hogy költséghatékonyan tudja-
nak egymáshoz eljuttatni olyan ki-
állításokat, olyan kulturális tartal-
makat, amire önállóan esetleg nem
lenne lehetõségük. 

Év elejétõl a Thúry György Mú-
zeum két telephellyel bõvült, így a
múzeum székhelye és kiállítóhelye
mellett, a Magyar Plakát Ház, a
Képzõmûvészetek Háza, valamint
a Régészeti Raktárbázis alkotják
az intézményt. 

– A múzeum a városban mindig
a Fõ úti épület marad, itt tartjuk a
múzeumhoz kötõdõ központi ren-
dezvényeket, a történeti, régészeti,
néprajzi kiállításokat és a nagyobb
rendezvényeket. Ugyanakkor a
Magyar Plakát Házat és a Kiskas-
télyt is bevonjuk a hálózatunkba –
mondta Száraz Csilla.

Az új telephelyeket azok régi
funkcióinak megtartásával integ-

rálják. A Kiskastély továbbra is a
Képzõmûvészetek Háza marad,
ezt a funkcióját szeretnék megõriz-
ni és az eddig a múzeumban tartott
képzõmûvészeti kiállításokat a jö-
võben itt megtartani. A múzeum-
nak is több mint 1000 darabos kép-
zõmûvészeti, jelentõs festménye-
ket is felvonultató gyûjteménye
van, melyet az elmúlt években
csak részleteiben mutattak be, így
ezt is a közönség elé tárják a Kis-
kastélyban. 

A Sass Brunner hagyatékot sze-
retnék frissíteni, valamint itt is
múzeumpedagógiai foglalkozáso-
kat és ismeretterjesztõ órákat tarta-
ni. Ezen kívül pedig a városi repre-
zentáció fontos helyszíne marad-
hat a Kiskastély, illetve a múzeum
és a város indiai nagykövetséggel
való kapcsolatépítésében is együtt-
mûködik és kezdeményezõ szere-
pet vállal. Továbbá a testvérváros-
okból érkezett kiállításoknak is he-
lyet adhat a Kiskastély. 

A Magyar Plakát Ház épületét is
szeretnék megtölteni. Itt is befo-
gadják az eddigi rendezvényeket is
és elképzelhetõ, hogy a jövõben
egyfajta hagyományok házaként
mûködhet, de a plakátokat tovább-
ra is gyûjtik és bemutatják. Az ud-
varban kézmûves foglalkozások,
mesterségek bemutatását szeret-
nék a hagyományõrzést szem elõtt
tartva. A plakátház konferenciater-
me pedig kisegíti a múzeum épüle-
tét, ahol nincsen olyan közösségi
tér, ahol színvonalas rendezvénye-
ket le lehet bonyolítani. 

– Szeretném elérni, hogy a min-
den intézményegység saját profil-
lal rendelkezzen és a városban
mindenki tudja, a Magyar Plakát
Ház és a Kiskastély is a múzeum-
hoz tartozik – zárta a beszélgetést
Száraz Csilla

V.M.
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A NAGYKANIZSA ÉS TÉRSÉGE ÖNKORMÁNYZATI
TÁRSULÁS pályázatot ír ki a tulajdonában álló Nagykanizsa
és Környéke Foglalkoztatási, Szociális és Közmûvelõdési Non-
profit Kft. (8800 Nagykanizsa, Király u. 47.) ügyvezetõi felada-
tainak 2014. július 1-tõl 2014. december 31-ig való ellátására.
A pályázati kiírás feltételei a www.kanizsaterseg.hu honlapon elérhetõk.
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Thury György, Kanizsa hõs
kapitánya halálának körülmé-
nyeit illetõen a történészek és
a régészek nagyjából közös ne-
vezõre jutva ugyanazt írják,
sírjának helyét illetõen azon-
ban már koránt sincs egyetér-
tés.

Thury, aki jó szokása szerint
hivatalát elfoglalva – ugyanab-
ban az idõben, amikor Nádasdy
Tamásné Kanizsay Orsolya a vá-
rat szerzõdéssel királyi kézre ad-
ta 1568. január 24-én – azonnal
párbajra hívta ki a szigeti béget –
akit késõbb elfogott, de királyi
utasításra szabadon kellett en-
gednie, annak ellenére, hogy a
béke megsértõje nem Thury volt,
hanem a bég –, mondván, hogy õ
az új fõkapitány és tudtával új a
szigetvári bég is.

Tehát hivatalába lépve azonnal
felszólította a Pécs és Szigetvár
körüli falvakat, hogy neki adózza-
nak, mert ha így nem lesz, akkor
fegyverrel kényszeríti õket erre.

Elképzelhetõ, hogy az akkor
már országos, sõt nemzetközi hí-
rû (Thury Velencével is kapcso-
latban állt, a török mozgásáról,
szándékáról rendszeresen tájé-
koztatta a tanácsot) fõkapitány
Kanizsára helyezése – majd ál-
landó, csapataikat rendszeresen
érõ zaklatásai után erõs a szán-
dék arra, hogy a fejétõl fosszák
meg a sárkányt. (Kortársai sze-
rint több mint 600 gyõztes párvi-
adalt vívott, Istvánffy szerint egy
hatalmas termetû török csak
azért jött Magyarországra, hogy
vele megvívjon.)

A döntés tehát magas szinten
megtörtént, majd 1571. április 2-
án, nagyhétben, Pirsus Ali bég
kiküldi Malkos agát nagy erõk-
kel, és megkezdõdik a rablás-
gyújtogatás, amit persze Thury is
észlel, aki akkor Rajkon tartóz-
kodik.

Ezzel a mintegy 300 lovasból
álló támadóval Thury György
megütközik – török források sze-
rint 150 lovas és 300 gyalogos
katonája élén vette fel Thury a
küzdelmet –, majd azokat tovább
ûzi - közben lépre megy, mert az
Orosztony falu melletti erdõbõl

Rajk és Kiskomárom között
Malkos aga vezetésével mintegy
600 lovas tör ki, a fehérvári, pé-
csi, koppányi, szigeti bégek csa-
patai – ez még Thurynak is sok.

Nagy balszerencséjére a hó
olvadástól és a Sár patak kiöntésé-
tõl mocsarassá vált völgyben a lo-
vak elõbb térdig, majd hasig süp-
pednek a sárba – Thury leugrik lo-
váról, a páncél azonban akadályoz-
za, és körülötte hiába vitézkednek
katonái, az új lóra felugrani nem
tud, és Jézust kiáltva gyalog, kezé-
ben pallosával aprítja a törököt,
egészen addig, amíg azt nem észle-
li, hogy élve akarják elfogni –, ek-
kor leveszi sisakját, és a halált
megvetve addig küzd, amíg egy
végzetes vágás nem éri a fején.

Azt írja a krónikás: „Minden
ember Thury Györgyöt kiáltja;
kicsiny és öreg mind egyaránt
óhajtja!”

Siratja és gyászolja az egész
ország – Zrínyi György a hely-
színre megy, ahol már csak Thury
György fejétõl elválasztott, ki-
fosztott testét találja, és a csataté-
ren zokogva, Thury testére borul-
va siratja, és rettenetes bosszút
esküszik a török ellen, amit ké-
sõbb hadjáratával be is váltott, ki-
vívva maga ellen a legteljesebb
királyi rosszallást.

Németországban újságok ad-
nak hírt haláláról és siratják,
nagy a részvét Velencében is, jó
emberük elvesztése miatt.

NNeemm úúggyy aa ttöörröökk..

Thury György fejét összevarr-
ják, ma úgy mondanánk, plaszti-
kázzák, és Konstantinápolyba
viszik.

Rym Károly császári rezidens
jelenti, hogy Thury fejével együtt
még kilenc vitéz fejét, tizennégy
élõ foglyot, három zászlót, és két
dobot vittek a díván elé, ahogy a
nagyvezír a fejet a kezébe vette,
elégedetten nézegette, és a sza-
kállát megsimogatta.

Késõbb a szultán is magához
kérette Thury fejét és a két dobot.
Sem Thury fejét nem sikerül a
követeknek visszaszerezni hazá-
jába küldés céljából, sem a fog-
lyokról nincs többé szó – a köve-
tek azt gyanítják, hogy ez azért
történt, mert Thury elfogta Arsz-
lán agát és õt Bécsbe küldte aján-
dékul.

Rym és Minquith követek sze-
rint a szultán azt mondta: „Thury
zsarnok és a békesség megsértõje
volt."

Korban Istvánffy az, aki legkö-
zelebb áll az eseményekhez, azt
írja, hogy „( Zrínyi György) az
halottat Kanizsán tisztességgel
eltemettette vala”, majd késõbb,
Kanizsa 1601. évi ostrománál azt
– ami tulajdonképpen a kérdést
el is dönti –, hogy „a tábort pedig
Ferdinánd napkelet felõl, azmely
kerekded formájú, puszta szent-
egyházhoz közel,amelyben az hí-
res-neves vitéz és kapitány
Thury György temettetett, elég
széles kerülettel szállítá…” azaz
Ferdinánd fõherceg táborát a vár-
hoz képest keleten ott ütötte fel,
ahol az a kerekded templom áll,
ahová Thuryt temették.

Istvánffy Miklósnak pedig jog-
gal hihetünk, hiszen Thury
Györgynek kortársa volt, mi több
hagyatékának felügyelõ királyi
biztosa, amikor Thury testvér-
ének, Thury Benedeknek mint
gyámnak ármánykodásait vizs-
gálták felül.

Takáts szerint „pompával te-
mették el Thury Györgyöt a kani-
zsai mezõn s teste fölé szép ká-
polnát emeltek.

Ez a kápolna, síremlék,
(Tumulus Georgii Thury) közel
száz esztendeig volt a törökök
kezén, de ujjal sem érintették
legnagyobb ellenségük sírját.

A török kiûzésekor azonban a
császári hadak elpusztították..”

Takáts a helymeghatározásban
„Kanizsát” és „kanizsai mezõt”
használ, azonban ha azt tudjuk,
hogy a „tumulus” szó halomsírt,
vagy – mint esetünkben – inkább
dombsírt jelöl, ez Istvánffy hely-
megjelölését és alábbi álláspon-
tunkat támogatja.

Balogh. „Thury halála után
Miksa császár Nagy-Kanizsa fõ-
parancsnokául ismét gróf Zrinyi
Györgyöt kéreté fel és nevezé ki;
aki Thury tetemei fölé a vártól
északra, a mai „Szûz-Bold” dom-
bon, hová jelenleg az Inkey csa-
lád temetkezik, díszes köralakú
kápolnát emeltetett, a vár fõterén
pedig „minden magyar buzdítá-
sára” emlékoszlopot állítta-
tott…”

Méri maga is erõteljesen el-
gondolkodott a sírhelyet illetõen,
és Istvánffy keleti orientációjára
azt veti oda, hogy „eltájolta” ma-
gát, mint a korabeli metszetek
többsége, Ny felé 90 fokos elté-
réssel jelöli az égtájakat – az
eszébe sem jut, hogy Istvánffy
esetleg nem a metszeteket tanul-
mányozva jelölt égtájat, hanem
olyan történetíróként, aki – mint
fentebb láttuk – járt is a helyszí-
nen.

Ezért aztán õ nem is kelet felé
keresgél, hanem északra, meg-
említve, hogy a végváriak a sú-
lyos veszteség idején nem a
templomépítéssel voltak elfog-
lalva, sõt azt nem is tehették,
mert „a város megerõsített részén
kívül esett” – elfelejtvén azt,
hogy Zrínyi György, egy hatal-
mas fõúr építette a kápolnát, és
nem az ágrólszakadt végvári ka-
tonák…

Méri azt a körülményt is telje-
sen figyelmen kívül hagyja, hogy
a török – vallási megfontolásból
– és nem a Takáts által említett
romantikus okból, ti. abból, hogy
„legnagyobb ellenfelük sírját
megkímélték” megkímélte közel
száz évig Thury sírját, mint
ahogy megkímélte a magyar is
„Nagy Szolimán sírkápolnáját
(türbe-jét) amit aztán egy császá-
ri proviant tiszt bontott le, hogy
értékesebb részét elkótyavetyél-
hesse”.

Zrinyi Miklós az 1664-es had-
járatkor védte Nagy Szolimán
türbéjét, mondván: „Nem halot-
tak, hanem élõk ellen szálltunk
hadba…”

Zrínyi György, aki Thury
Györgyöt apjaként tisztelte, és a
kápolnát emelte, nyilvánvalóan
tudomással bírt arról, hogy a tö-
rök Nagy Szulejmánnak türbét
emel – annál inkább fontos lehe-
tett számára Thury György sír-
emléke.

(Nagy Szulejmán meghalt
1566. szeptember 6-án, a mai vi-
szonyok szerint a Turbéki szõlõ-
hegyen felállított sátrában – Pap

TThhuurryy GGyyöörrggyy ssíírrjjaa

HHaattaallmmaass aa ttöörröökk
öörröömmee,, óórriiáássii 
aa mmaaggyyaarr bbáánnaattaa..

ÉÉss mmoosstt kköövveettkkeezziikk aazz
éévvsszzáázzaaddooss 
ttaannaakkooddááss TThhuurryy
GGyyöörrggyy eelltteemmeettéésséénneekk
hheellyyéérrõõll..

„„MMiinnddeenn eemmbbeerr TThhuurryy GGyyöörrggyyöött kkiiáállttjjaa;; 
kkiiccssiinnyy ééss öörreegg mmiinndd eeggyyaarráánntt óóhhaajjttjjaa!!””
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Norbert professzornak köszönhe-
tõen a Türbét is ide helyezhetjük
– Nagy Thury György meghalt
1571. április 2-án, az Orosztony
falu melletti völgyben, és a sírját
alábbi helyen kereshetjük.)

2016-ban Nagy Szulejmán ha-
lálának 450. évfordulójára emlé-
kezünk. 2021-ben Nagy Thury
György halálának 450. évfordu-
lójára emlékezünk.

A különbség csak az, hogy a
szigetvári önkormányzat erre az
évfordulóra a türbe felkutatásá-
val minden követ megmozgat, a
szó szoros értelmében – igaz,
hogy török támogatással, de a
magyar államnak kötelessége
egyik legnagyobb nemzeti hõse
sírjának felkutatásához minden
segítséget, így az anyagit is meg-
adni. 

Visszatérve Mérire, aki említ
egy rendkívüli fontosságú, ma is
fellelhetõ dokumentumot:

Paradeiser György várkapi-
tánynak elõbb szentgotthárdi ki-
hallgatását, majd Bécsben, a Ha-
ditanács elõtt elmondott védõbe-
szédét, amiben Paradeiser arra
utal, hogy a törökök „az 1600.
évi ostromkor Palin felõl nyo-
multak elõre, és egy kis temp-
lomhoz értek, amit magyar és né-
met katonák védtek, akik a túlerõ
elõl a várba menekültek, és ami
nem lehetett messze a vártól,
mert Paradeiser szerint a kato-
náknak a nehéz puskákat is sike-
rült a várba vinniük”.

Palin irányából – vizsgálódik
Méri – Kanizsa felé három hely
jöhet e tekintetben számításba: a
régebben elpusztult Lazsnak ne-
vû falu „esetleg megmaradt”
temploma –, amirõl azonban sem
írott, sem egyéb adat soha fel
nem merült – majd az a hely,
ahol ma is áll az Inkeyek
háromkereszti sírkápolnája, ame-
lyet a XVIII. században a Kani-
zsa berek magas homokpartján
mesterségesen is megemelt ha-
lomra építettek, aztán lábjegyzet-
ben megemlíti, hogy: „…a régi
forrásokat és a helyszínt is isme-
rõ néhány kutató általában ide
helyezi a Thury sírboltot.”

Végül azonban a véleményünk
szerint teljesen önkényesnek mi-
nõsíthetõ okfejtéssel, és a met-
szetek öncélú  összevetésével, a
történetírás fenti súlyos érveinek
figyelmen kívül hagyásával jut
arra az álláspontra, hogy „a sírt a
mai Ördögárok és a vágóhídi át-
járó közé esõ szakaszban keres-
hetjük” ami aztán a teljes tanács-

talanságot okozza fél évszázada,
és azóta is, no meg napjainkban
is erõteljesen dezinformál.

Vándor a helyszínt illetõen
óvatosan fogalmaz, „(Thury) tes-
tét egy régi kápolnában tették
örök nyugalomba” – („alte
capell”, ami egy 1664-es ostrom
metszet kinagyított képére utal,
nyilván.)

A mi álláspontunk az, hogy
Inkey Boldizsár, a Szentkereszti
kápolna 1768-as  építõje a Thury
György sír fölé emelt, és a törté-
nelem viharaiban elpusztult ká-
polna alapjára építkezett.

Ezt támasztja alá Istvánffy
Miklós leírása a kerekded egy-
házról, és annak tájolásáról,
Takáts Sándor, aki a a sírt,
Thury temetési helyét egy
dombra helyezi a kanizsai me-
zõn, egy erre a célra emelt épü-
letbe, Balogh János, aki a „Bol-
dogságos Szûz dombjára” helye-
zi a sírt, oda, ahová az Inkeyek
kápolnát építettek és temetkez-
nek, ezt támasztja alá Paradeiser
György várkapitány vallomása
és kihallgatási jegyzõkönyve,
aki egyértelmûen Palin felõl em-
líti a kis templomot, ahol kato-
nái állást foglaltak el, és ma-
gunk úgy tudjuk, hogy legújab-
ban ide helyezi el Vándor Lász-
ló is, aki a kanizsai polgármes-
tertõl 2013-ban ígéretet kapott
arra, hogy fedezik költségét, ami-
bõl megkutatná Thury György
sírja miatt az Inkey kápolnát, és
ami 2014-ben remélem valóság-
gá válik, mert ugye az ígéret
szép szó …

2014. május hónapban a
zalaszentbalázsi, Inkey Boldizsár
által 1783-ban épített templom-
ban titokzatos urnákat találtak a
felújítást végzõ munkások, téglá-
val kifalazott, és a járószint alá
süllyesztett fülkében.

A leletet az teszi titokzatossá,
hogy a Historia Domus (a temp-
lomnak a lelkész által vezetett
házi naplója) nem tartalmazza az
urnák behelyezését, és emiatt je-
lenben  nem tudjuk azt, hogy mi-
kor és ki helyezte el azokat ott.
(Megjegyzem Gõcze Rezsõ ki-
zárja a felszentelés utáni beépí-
tést, ennek, ha a Historia Domus-
ban nem is jegyezték fel, az em-
beri emlékezetben szerinte nyo-

ma kell, hogy maradjon.)
Egy biztos: a közeljövõben ter-

mészettudományos módszerrel
megvizsgálják az urnák tartal-
mát, mi több; ma élõ Inkey le-
származottal összevetik a nyert
DNS mintát, hogy kiderüljön: az
Inkey családhoz tartoznak-e az
emberi maradványok.

Amennyiben nem, akkor csak
a zalaszentbalázsi templomépítõ
Inkey Boldizsár helyezhette el
azokat, titokban, és az urnák akár
Thury György földi maradványa-
it is rejthetik.

Inkey Boldizsár a Szentkeresz-
ti kápolnát 1768-ban építtette,
mégpedig nem véletlenül sze-
melte ki magának a helyet,
ugyanis szent hely volt elõtte is:

1702-ben Umsunst János épít-
tette e helyre, a „háromkereszt”
nevû kálváriát, a hely szakrális
jelentõsége valószínûleg az év-
századok alatt sem kopott meg –
a Thury kápolna építése és
Umsunst kálváriaépítése között
nincs több mint hat generáció.

Abban is bízom, hogy Nagyka-
nizsa városa legnagyobb hõse –,
egyben egyik legnagyobb nem-
zeti hõsünk – halálának 450. év-
fordulóján méltó megemlékezé-
séül országra-világra szóló ün-
nepségsorozatot rendez, és Vár-
palotával összefogva 2021-et
Magyarországon a Nagy Thury
György évének nyilváníttatja.

Ehhez kívánok jó egészséget,
városi összefogást és kormány-
zati akaratot.

Nagykanizsa, 2014.május 31.
Dr. Károlyi Attila 

városi képviselõ

MMéégg eeggyy ffoonnttooss 
iinnffoorrmmáácciióó,, aammii 
nnaappjjaaiinnkk ttöörrttéénnééssee..

RReemméénnyyeeiimm sszzeerriinntt
TThhuurryy GGyyöörrggyy 
ssíírrjjáánnaakk hheellyyee aa 
kköözzeelljjöövvõõbbeenn 
ttéénnyysszzeerrûû 
bbiizzoonnyyííttáásstt nnyyeerr..

Vasárnap ünnepélyes keretek
között megnyílt a 22. Ludvig
Nemzetközi Mûvésztelep a Kis-
récséhez tartozó Kendlimajor-
ban. A kilenc országból meghívott
mûvészek nagy része már megér-
kezett és a többi alkotó is hamaro-
san bekapcsolódik a szimpózium
kéthetes munkájába.

Nagykanizsa Város Vegyeska-
rának mûsora egyben emlékezés is
volt a mûvésztelep egykori résztve-
võire, azokra, akik már csak szimbo-
likusan lehetnek az alkotóközösség
tagjai. Fischer György, Hajdú Sán-
dor, Ewa Maccuco és Walter Gábor
szellemiségét már csak alkotásaik és
fotók õrzik. A rájuk való emlékezés
után Tóth Lucia, Kisrécse polgár-
mestere köszöntötte a mûvészeket és
az érdeklõdõket, kiemelve, hogy te-
lepülésük életében minden évben ez
a legjelentõsebb esemény.

Olyan esemény, melynek hatása
túlnõ Kisrécse és Nagykanizsa ha-
tárain, amelyet egyre több helyen a
világban is jegyeznek. Hasonló
szellemben folytatta mondandóját
Balogh László, Nagykanizsa város
Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és
Sportbizottságának elnöke. Meg-
nyitóbeszéde a tõle megszokott pá-
toszt és humort is felvonultatta a
mûvésztelep közösségformáló és
értékteremtõ szerepének bemutatá-
sára. Ezt követõen Ludvigné Tiha-
nyi Klára szervezõ ismertette azo-
kat a kulturális programokat, ame-
lyek nem csak a mûvészeknek, ha-
nem az odalátogató érdeklõdnek is
kellemes kikapcsolódást ígérnek.
Az ingyenesen látogatható progra-
mok sora június 6-án 20 órától
Kotnyek István filmjeinek bemuta-
tásával kezdõdik. Az ezt követõ
napokban két elõadást is tart az eg-
ri Pinceszínház Társulata. Június
7-én 20 órakor Színházi jelenetek
címmel interaktív elõadás, míg jú-
nius 8-án (vasárnap) 18 órától
Retró Zenés Színházi elõadás lesz.
A Pünkösd mindkét napján Nyílt
Napot tartanak, ahol a mûvészek-
kel is személyesen találkozhatnak
az odalátogatók. A mûvésztelep jú-
nius 14-én 19 órakor kiállítás kere-
tében zárja kapuit.

H.Gy.

Festõk,
keramikusok 
és sszobrászok
Kendlimajorban
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Indiai est helyszíne volt a
Medgyaszay Ház. Avendégeket, kö-
zöttük Umesh Kumart, az Indiai
Kulturális Központ igazgatóját a vá-
rosvezetés nevében Dénes Sándor al-
polgármesterköszöntötte. Az esten a
Rajasthani Tánccsoport színpompás
elõadásában gyönyörködhetett a ka-
nizsai közönség. Ahelyiek által adott
mûsorban felléptek a Farkas Ferenc
Zene- és Aranymetszés Alapfokú Mû-
vészeti Iskola tanárai. Baki Andrea
fuvola és Baráth Adrienn zongora-
játékában Rimszkij-Korszakov
Hindu dala hangzott el. G. Hajnóczy
Rózsa: Bengáli tûz címû regényébõl
Pávlicz Erika, a Honvéd Kaszinó Vá-
rosi Diákszínpadának tagja olvasott
fel egy részletet. 

Beszédében Dénes Sándor al-
polgármester felhívta a figyelmet
az elõzményekre is: 

– E találkozás immáron a sokadik
kapcsot, vagy inkább a hidat jelenti
hazánk és India, így két kultúra, két
közösség és világ között. Többször
volt szerencsénk az elmúlt években
találkozni India nagyköveteivel, a
kulturális élet nagyszerû prominen-
seivel. Mint ahogy e mostani ese-
mény is ezt a kiváló kapcsolatot, kö-
zös megbecsülést jelenti. 

„Az a dolgom, hogy hidat építsek
a múlt és a jövendõ között. És hogy
ennek a hídnak a pilléreibe beleépít-
sek mindent, amit a múltból a jö-
vendõbe átvinni érdemes.” – Wass
Albert idézete nemcsak a múlt és a
jövõ, de eltérõ kultúrák vonatkozá-
sában is igaz és helytálló lehet, mert
e mai este létrejöttéhez is, amikor
két távol esõ tradíció, távol esõ nép
és kultúra találkozik, szükséges egy
híd felépítése, amin keresztül átvi-
hetjük értékeink legfontosabb mo-
zaikdarabkáit egymásnak. Ehhez

meg kell találni azokat a köveket,
amelyek e közös kapcsolatnak az
alapját és az erejét adhatják, meg
kell találni azt a momentumot, mely
összekötheti világaink partjait –
hangsúlyozta az alpolgármester.

– Azonban nem egy homokszem
formájában, hanem két nagyszerû
alkotó személyében és munkásságá-
ban – tért rá a két híres nagykanizsai
születésû mûvész szerepére az ün-
nepi szónok. – Sass Brunner Erzsé-
bet és lánya, Brunner Erzsébet je-
lenti azt a látható kapcsot, ami ösz-
szeköti országainkat, amire e hidat
fel lehet építeni. Merthogy e világ-
járó mûvészek, akik Nagykanizsá-
ról indultak útnak, életük döntõ há-
nyadát töltötték Indiában. Kiváló
kapcsolatokat ápoltak a kor legna-
gyobbjaival. Megfestették Ra-
bindranath Tagore költõ, Mahatma
Gandhi, Pandit Nehru és Indira
Gandhi portréját, így munkásságuk
mára egész Indiában a nemzeti
örökség szerves részét képezi. Amit
erõsít az a tény is, hogy a világon
egyedülálló nagykanizsai reprezen-
tatív tárlat mellett az új-delhii Indira
Gandhi Kulturális Intézet a nemzet-
közi jelentõségû életmû másik fon-
tos bemutató pillére. Sass Brunner
Erzsébetet és lányát, Brunner Erzsé-
betet India széles rétegei azért is is-
merték és szerették meg, mert en-
nek a mély és gazdag kultúrának a
sajátosságait, színeit, ízeit és válto-
zatos formáit egyénien, az ott élõk
számára is hitelesen örökítették
meg. Ugyanakkor nekünk is felejt-
hetetlen élményt nyújtanak azáltal,
hogy úgy örökítették meg India cso-
dálatos világának részleteit, hogy
számunkra, európai, magyar és
nagykanizsai emberek számára is
oly’ ismerõs hangulatok, színek és
formák kicsiny mozaikdarabkái je-

lennek meg e távoli kultúra életébõl.
Mûveik azt mutatják fel, hogy min-
den különbségünk ellenére milyen
sok területen találhatunk közös érté-
keket, univerzális azonosságokat. A
két világjáró alkotó életével és mû-
vészetével ezáltal egyfajta szellemi
kapcsot képez a két ország, sõt India
és Európa kultúrája között. Össze-
kötnek minket, és évtizedek távlatá-
ból is hidat képeznek közöttünk,
amelynek valódi, kézzelfogható bi-
zonysága e mai este. 

Umesh Kumar igazgató beszédé-
ben köszönetet mondott Cseresnyés
Péter polgármesternek azért, hogy a
város támogatja a két ország közti
kapcsolatok alakulását, fejlõdését.
Ami a technikai kapcsolatokat illeti,
gyakoriak a kölcsönös látogatások a
két ország között, miniszteriális
szinten küldöttségek keresik fel In-
diát és Magyarországot. Emlékezte-
tett Orbán Viktor miniszterelnök ta-
valy októberi indiai látogatására,
amikor sor került számos egyez-

mény aláírására. A politikai mellett
gazdasági kapcsolatok is a figyelem
középpontjába kerültek, például a
Magyar Kereskedelmi és Iparkama-
ra valamint indiai partnere között. A
befektetés lehetõségét nyújtva meg-
hívást kaptak Magyarországra indiai
cégek, társaságok, és India is nagy
örömmel veszi, ha a tudomány terü-
letérõl tapasztalnak érdeklõdést. 

„Ezen hátteret figyelembe véve –
melynek alapjait már korábban
mindkét oldalról kölcsönösen megte-
remtették –, tekintsünk a mai napra –
javasolta az Indiai Kulturális Köz-
pont igazgatója, majd hozzátette: a
miniszterelnök tavalyi látogatásán
sor került a kulturális együttmûködés
területét célzó egyezmény aláírására
is. Ezt példázza a mûvészek kölcsö-
nös látogatása a két országban.” 

Ennek jegyében mutatta be mû-
sorát a Rajasthani Táncegyüttes. Az
élénk ruhák, a színes táncok, az el-
bûvölõ zene maradandó élményt
nyújtott a hallgatóságnak, a szívhez
és a lélekhez szóltak. 

Az Indiai mozaikok címû, Sass
Brunner Erzsébet és Brunner Erzsé-
bet világát bemutató tárlatot Száraz
Csilla, a Thúry György Múzeum
igazgatója nyitotta meg. Többek kö-
zött elmondta, az alkotások témája
három csoportba sorolható: tájképek,
portrék, historikus festmények, me-
lyeken régi épületek, romok láthatók.
Afestmények mellett egy díszes öltö-
zet is bemutatásra került. 2013 októ-
berében érkezett haza Nagykanizsára
a két hölgy tárgyi hagyatéka, közöt-
tük ruhatáruk néhány darabja. Nagy-
kanizsa múzeumában ma már több
mint 900 mûalkotás mellett Sass
Brunner Erzsébet és Brunner Erzsé-
bet tárgyi hagyatéka is megtalálható. 

Az igazgatónõ megemlítette,
Brunner Erzsébet sokat tett, minde-

nekelõtt szülõvárosának, Nagykani-
zsának adományozott alkotásaival a
„hazatérésért”, azért, hogy a szülõ-
föld immáron indiai festõként újra
megismerje és elfogadja õket. Sass
Brunner Erzsébet és Brunner Erzsé-
bet képeit, melyekkel számtalan ki-
állításukon mindig érdeklõdést vál-
tottak ki és sikert arattak, ma India
legjelentõsebb múzeumai õrzik.
Brunner Erzsébet nagyvonalú aján-
déka révén immáron Nagykanizsa
is gazdag kollekció birtokába jutott,
olyan kulturális örökséghez, amely
jelentõségénél fogva a kultúrák és a
hagyományok között hídként feszül
India és Magyarország között. 

Az Indiai estet indiai étkekbõl
összeállított fogadás zárta.

B.E.
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Milena Mladenova és Ludvig
Dániel alkotómûvészek munkái-
ból nyílt tárlat szerdán a Bat-
thyány Lajos Gimnázium „Hy-
ány” Galériájában. 

Az egyszerû, tiszta vonalvezeté-
sû festményeket, szobrokat Balogh
László, a BLG igazgatójának kö-
szöntõje után Stamler Lajos mutat-
ta be. A pedagógus szakmai érté-
kelésén túl a mûvészek alkotói
„hátterét” is ismertette. Mint el-
hangzott, a bolgár Milena Mladen-
ova neve, munkája – szintén–nem
ismeretlen a kanizsaiak számára,
ugyanis a Kendlimajori Mûvészte-
lepen több alkalommal is részt
vett. Kiállítótársa, Ludvig Dániel,
pedig egyben párja is, közös élet-
útjuk pedig fellelhetõ némely alko-
tásukban: ahogy az emberi lélekrõl
mesélnek. 

A harmonikus színvilágú mun-
kák június 12-ig tekinthetõek meg
az intézmény galériájában. 

Adni legalább akkora öröm,
mint kapni. Fõleg, ha a célkitû-
zés az, hogy sok-sok mosolyt és
vidámságot varázsoljunk a gyer-
mekek arcára. 

Az idei gyereknapon arra töre-
kedtünk leginkább, hogy élménye-
ket adjunk és örömet szerezzünk
minden kisgyermeknek, a fiatalok-
nak és a családtagok számára, akik
betérnek a Kanizsa Centrum Bevá-
sárlóközpontba.

Együttmûködõ partnereinkkel és
az üzletekkel közös összefogásban
olyan programelemeket állítottunk

össze, amelyben az egész piciktõl a
tiniken át a felnõttekig minden kor-
osztály találhatott érdekes és inte-
raktív kikapcsolódási lehetõséget.
Fergeteges sikert aratott a Rezi
Dinó- és Kalandparkból érkezett di-
noszaurusz, aki igazi meglepetéskén
hatott, ahogy végigsétált a gyerekek
kíséretében az üzletház folyosóján. 

Egymást követték a színes, ext-
ravagáns produkciók, a 2014. nyá-
ri trendet felvonultató divatbemu-
tató után a Magic Ritmo Tánc-
együttes, Zumba életérzés Andi-
val, majd bûvész produkció szóra-
koztatta a közönséget. A gyere-
kek önfeledt játékra találhattak a
Kölyökparkba, a JátékBoxba, a
Libri Könyvesboltba, az Expertbe
és a Gerõ Cukrászdába betérve is,
ahol különféle kedvezményekkel,
társasjátékozással, kézmûves fog-
lalkozással tették felejthetetlenné
az együtt töltött idõt. 

Hajszolt, felgyorsult életritmusú
világunkban felértékelõdött a
gyermekeinkkel átélt programok
jelentõsége, ezért tartjuk szem
elõtt, hogy olyan élményeket
nyújtsunk, ami közelebb hozza
egymáshoz a családtagokat, lehe-
tõséget ad a közös kikapcsolódás-
ra – tájékoztatta lapunkat Vörös
Vivien, a Kanizsa Centrum market-
ingvezetõje.

Egy éve vezeti a Nyugdíjas Pe-
dagógusok Klubját Gerencsér
Györgyné. A Pedagógus Szak-
szervezet keretében 45 fõvel mû-
ködõ klub programjai azt is jel-
zik, hogy az idõsek is igénylik a
szabad idõ hasznos eltöltését, az
együttlétet, ahol jó hangulatban,
baráti közösségben beszélgethet-
nek, szórakozhatnak.

– Sokat köszönhetünk a Pedagó-
gusok Szakszervezetének, személy
szerint Rábavölgyi Attila települé-
si és járási titkárnak, aki kiemelt
figyelemmel kíséri és támogatja
programjainkat. A kulturális, isme-
retterjesztõ és egészségmegõrzõ
tevékenységek mellett nagy hang-
súlyt fektetünk szûkebb és tágabb
hazánk, valamint a szomszédos or-
szágok tájainak, nevezetességei-
nek megismerésére – hangsúlyozta
elöljáróban a klubvezetõ. 

A klubtagok õsszel meglátogat-
ták Zala megyében a garabonci
történelmi emlékparkot, a zala-

szabari Napocska tábort és kaland-
parkot, Zalaváron a Balatoni Mú-
zeumot és a Makovecz Imre ter-
vezte épületet. A kirándulást a Ká-
nyavári-szigeten tett séta, majd a
zalakarosi új templom megtekinté-
se zárta. Tavasszal Budapestre
utaztak, ahol megnézték a Parla-
ment épületét, a felújított Kossuth
teret és az Operaházat. Május ele-
jén Homokkomáromba tettek láto-
gatást, a hónap végén pedig Gyõr-
be és Pannonhalmára indult a csa-
pat, ahol jól képzett idegenvezetõ
segítségével ismerkedtek a törté-
nelmi nevezetességekkel, majd a
bencés fõapátsággal. Programjuk-
ban szerepel még egy gyalogtúra a
Szentgyörgyvári hegyre, amit sza-
badtéri piknikkel zárnak, továbbá
egy kerékpártúra a Csónakázó-tó-
hoz. 

A kirándulás mellett természete-
sen más összejöveteleik is voltak,
mint például dr. Fekete Ágostonné
gyógynövényekrõl, valamint De-
ák-Varga Dénes városi fõépítész
Nagykanizsa múltjáról, jövõjérõl
szóló elõadása. 

A Dr. Mezõ Ferenc Gimnázi-
um jubileumi rendezvénysoroza-
tának részeként történelem házi-
versenyre hívta a gimnázium
osztályainak képviselõit – szá-
molt be lapunknak Dávidovics
Mária szabadidõszervezõ.

A feladatlapok értékelésénél a
pontosság és a gyorsaság volt a
döntõ szempont. A versenyt
Debreczeni Attiláné, az iskola egy-
kori igazgatója, történelem tanára
emlékére szervezték. Iskolalapító
igazgatóként eddig a leghosszabb
ideig állt az intézmény élén (20
évig). Munkáját kollégái és tanít-
ványai legnagyobb tisztelete mel-
lett tudta végezni, példát mutatott
emberségbõl, szakmaszeretetbõl,
tudása mindenkire ösztönzõen ha-
tott. Személye, egyénisége máig
összeforr az iskola nevével, szelle-
miségével.

A verseny eredményhirdetésé-
re másnap, az iskola galériájában
került sor, ahol elsõ a 11.c, má-
sodik az 1/13. Ügyviteli titkár
szakos osztály, míg a 3. és 4. he-
lyen a 10.a és a 11.e végzett. Az
okleveleket és a jutalmakat Szer-
mek Zoltán intézményvezetõ ad-
ta át.

Iskolánk Magyarok nyomá-
ban Szlovákiában címû pályáza-
tát 1.115.000 forinttal támogatta
a Bethlen Gábor Alapkezelõ Zrt.
feladatait átvevõ Emberi Erõ-
források Minisztériuma. A tá-
mogatás az utazási és szállás-
költségünkhöz járult hozzá, az
idegenvezetést, a múzeumi belé-
põket és az étkezést kellett csak
fedeznünk.

A pályázat segítségével 43 hete-
dik osztályos tanuló és 5 nevelõ
léphette át a határt, fedezhette fel a
magyarlakta területeket a Felvidé-
ken, találkozhatott ott élõ gyere-
kekkel és szerezhetett életre szóló
élményeket, barátságokat a 2014.
május 6-tól 9-ig tartó kirándulá-
son. Ez idõ alatt hatalmas távolsá-
gokat tettünk meg térben, idõben
és lélekben. 

Az országhatárt átlépve alig
éreztünk változást, hogy másik or-
szágban járunk. Bármerre is vitt az
utunk, gyakran hallottunk ismerõs
magyar szót. A magyar történelem
határon kívülre esett jelentõsebb
helyszíneit, emlékeit kerestük,
nagy magyarjaink nyomait kutat-
tuk. Bebarangoltuk a csodálatos
Felvidéket. A Magas-Tátra hótól
csillogó hegygerincei között meg-
búvó festõi szépségû Csorba-tó, a
Vág völgyében vadregényes szik-
lákon emelkedõ középkori várak
látványa, a híres bányavárosok és
Nyitra, Nagyszombat, Pozsony
ódon, kacskaringós kis utcái, épü-
letei lenyûgöztek valamennyiün-
ket. Lépten-nyomon a magyar tör-
ténelem emlékeibe botlottunk. A
tanórákon tanultak megelevened-
tek elõttünk.

Megkoszorúztuk a II. világhá-
borúban elesett magyar hõsök   

(folytatás a 10. oldalon)
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(folytatás a 9. oldalról)
emlékhelyét Várhosszúréten, tiszte-

legtünk Kodály Zoltán emléktáblája
elõtt Csitáron. Bepillantottunk a Felvi-
déken élõ magyarság mindennapjaiba,
a felvidéki magyar gyerekek életébe.
Két magyar nyelvû iskolát is megláto-
gattunk: Várhosszúréten és Gímesen.
Láttuk osztálytermeiket, beszélget-
tünk a tanulókkal, a nevelõkkel iskolá-
juk életérõl, tantárgyaikról, osztályo-
zási rendszerükrõl, hagyományaikról,
mindenapjaikról. A gyerekek megta-
pasztalták, hogy határon túli magyar
társaiknak is ugyanolyan örömeik és
gondjaik vannak, mint nekik.

A diákok rengeteg élménnyel
gazdagodva tértek haza, sokszor
elhangzott a „Maradjunk még!” és
a „Menjünk vissza!” mondat is.

Nemrég tértünk haza, de már új-
ból visszavágyunk.

Kõrösi Csoma Sándor
Általános Iskola székhelyin-

tézménye 7.a és 7.b osztály tanulói

Itt az újabb közös horvát-ma-
gyar projekt a Pannon Egyetem
Nagykanizsai Kampuszának a
szerepvállalásával, tudtuk meg
dr. Fehérvölgyi Beáta dekán-he-
lyettestõl. Ezúttal, ahogy azt már
a neve is elárulja, a Campus-
projekt az egyetemi hallgatóság-
gal kapcsolatos.

Megtudtuk, maga a projekt hor-
vát ötlet, melynek Koprivnica
(Kapronca) város a fõpartnere és
16 hónapos tevékenységet ölel fel
a márciusi nyitástól kezdve. Tulaj-
donképpen olyan kutatássorozatot
takar, melynek a fõ témája minden
olyan kérdéskör, melynek a felsõ-
oktatáshoz köze lehet. Így a fiata-
lok, szülõk és a térség cégeinek
véleményére is kíváncsiak azzal
kapcsolatosan, hogy milyen piaci
igényekhez idomuló tudásra lenne
szükség ezen földrajzi egységben.
Ezen felmérésekbõl akár az úgyne-
vezett régió felsõoktatási intézmé-
nyei (Kaproncáról, Nagykanizsá-
ról, Varasdról) is tudnának a ké-
sõbbiekben kooperálni elsõsorban
a logisztika, turizmus, informatika
területén.

Ehhez a folyamathoz csatlakoz-
va népszerûsítõ rendezvényeknek
is fontos szerep juthat, illetve arra
is rávilágítanának többek között,
hogy a különbözõ itteni cégek
mégis milyen igazán, a gyakorlat-

ban is hasznosítható szaktudás, is-
meretek meglétét várnák el a felsõ-
oktatási intézményekbõl kikerülõ
hallgatóktól.

Az ország (Unesco)Világörök-
séghez tartozó csodáit tárta fel
Koppány Miklós, a Magyar-Finn
Társaság alelnöke szerdai elõ-
adásán a Hevesi Sándor Mûvelõ-
dési Központban. 

Az építész a Nagykanizsai Ma-
gyar-Finn Egyesület meghívására
érkezett városunkba. A szervezet
elnöke, Vincze József elöljáróban
elmondta, (helyben) 28 éve mûkö-
dõ egyesületük elsõsorban a finn-
magyar nép baráti kapcsolatainak
ápolásán tevékenykedik, ugyanak-
kor „nyelvrokonaink” életével,
mindennapjaival, történelmével és
kultúrájával minden érdeklõdõt
szívesen megismertetnek – többek
között olyan rendezvények révén,
mint a minap tartott. Ennek kereté-
ben érdekes történetekkel adott kö-
zelképet az északi országról az elõ-
adó, Koppány Miklós. Sok más
mellett arról a sziklából kirobban-
tott templomról is szólt, ami Hel-
sinkiben található, s amelyrõl el-
mondható: mind a fõváros, mind a
finn nemzet egyik ékköve. A Ma-
gyar-Finn Társaság alelnöke egy
régi „Suomenlinna” nevû, valami-
kori haditámaszpontról is beszélt
elõadásában, hiszen mint több íz-
ben ki is hangsúlyozta: a finn nem-
zet történelme összefügg az építé-
szetével. 

– Ugyanakkor nemcsak az a
hét helyszín különleges és csodá-
latos Finnországban, amik a Vi-
lágörökség részét képezik. Ha-
nem a víz, a sziklák és az erdõk, s
persze az emberi kreativitás,
mely (akár ezekbõl) létrehozta az
idõtálló és varázslatos építészeti
remekeket – összegezte Koppány
Miklós. 

Példaként felhozva Raumát.
Észak-Európa legnagyobb és leg-
régibb óvárosa fából készült, s a
házak többsége mind a mai napig

lakóházként (is) funkcionál. Az
elõadó beszélt még a finnek ter-
mészetközeli életérõl és kézmû-
vesség iránti szeretetükrõl. Mint
elhangzott, ennek a „hobbinak”
nemcsak a nõk hódoltak.

– Igaz ugyan, hogy a férfiak
nem csipkét vertek, hanem inkább
a fafaragásban remekeltek, miután
a halászatból hazatértek otthonaik-
ba. 

Így festett egy „tipikus” nap, a
régi idõk Raumá-jában, Finnor-
szágban…

A Magyar Vöröskereszt 43.
Országos Elsõsegélynyújtó Ver-
senyén 15. helyezést ért el a Dr.
Mezõ Ferenc – Thúry György
Gimnázium és Szakképzõ Iskola
Thúry tagintézményének 5 fõs
csapata. 

A Nyíregyházán megrende-
zett, felmenõ rendszerû orszá-
gos döntõn 63 csapat 300 ver-
senyzõje mérte össze elméleti és
gyakorlati tudását. Közöttük a

Kanizsáról érkezett Huszár Bi-
anka, Mihalicz Antónia 9.A-s
kereskedõ, valamint Kustánczi
Milán, Põcze Csongor és
Richter Dávid 9.B-s vendéglátós
tanulók egészségügyi szakkö-
zépiskolákból kikerült verseny-
társakkal tették próbára ismere-
teiket. 

A témában tartott sajtótájékoz-
tatón Kardos Beáta védõnõ is-
mertette a gyermek, ifjúsági és
felnõtt kategóriában megrende-
zett verseny részleteit. Élethû szi-
tuációk – autóbaleset, tömegka-
tasztrófa – várták õket Nyíregy-
háza utcáin, és úgy kellett ellátni-
uk szakadó esõben, a kíváncsis-
kodó járókelõk gyûrûjében a „jaj-
veszékelõ sérülteket”, mint az
életben. 

A csapat kapitánya Richter Dá-
vid elmondta, valamennyien jól
érezték magukat és tetszett nekik
a város. Õ már felsõs Rozgonyis
tanulóként kedvet kapott e hasz-
nos tevékenységhez, hiszen isme-
retei birtokában – ha úgy adódik
–, segíteni tud bajbajutott ember-
társain. 

A tanulók az erõpróbát kö-
vetõen vizsgát tettek a Vörös-
keresztnél, ezáltal megszerez-
ték a jogosítványhoz szüksé-
ges dokumentumot elsõse-
gélynyújtásból. Felkészítésük-
ben a védõnõ mellett részt vett
Tanai János a Mentõállomás
vezetõ ápolója, valamint Dö-
mötör Balázs és Kováts Ákos,
a kanizsai vöröskereszt mun-
katársai.

B.E.- P.L.- Sz.Zs. - V.M.

KKaanniizzssaa –– HHíírrssoorrookk 2014. június 5.10

Dr. Károlyi Attila önkormányzati képviselõ fogadóórát tart minden hónap má-
sodik szerdáján 17 órától a Kõrösi Cs. Sándor Általános Iskolában.
Dénes Sándor a 12. számú egyéni választókerület önkormányzati képviselõje
minden hónap második csütörtökén 17 órától fogadóórát tart a Polgármesteri
Hivatal Kiskanizsai Kirendeltségén (Nagykanizsa, Szt. Flórián tér 30.)
Cseresnyés Péter polgármester fogadónapját – a szokottól eltérõen – 2014. jú-
nius 12-én tartja 8.30-12.00 óráig a Polgármesteri Hivatal I. emeleti tárgyaló-
termében.

KKééppvviisseellõõii ffooggaaddóóóórráákk

A helyi rendelet szerint városunkban a maradékszemét gyûjtésére használatos
1100 l-es konténerek tisztántartásáról a közszolgáltató kötelessége gondoskod-
ni évente öt alkalommal.
Ezúton tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a Netta-Pannonia Környezetvédelmi
Kft. munkatársai 2014. június 10-én, 11-én és 12-én (kedden, szerdán és csü-
törtökön) zárt rendszerû, gépi konténermosást végeznek az egész városban. 
Kérjük a házmesterek, illetve lakók segítségét abban, hogy a fent említett na-
pokon biztosítsák a hozzáférhetõséget a hulladékgyûjtõ edényekhez.

Via Kanizsa Városüzemeltetõ Nonprofit Zrt.

KKoonnttéénneerrmmoossááss

CCaammppuuss-pprroojjeekktt:: aazz
iiggaazzáánn hhaasszznnoossíítthhaattóó
kkééppzzéésseekkéérrtt

„„VVíízz,, sszziikklláákk,,
eerrddõõkk……”” –– 
EEzz FFiinnnnoorrsszzáágg

MMeezzõõ –– TThhúúrryy:: 
1155.. hheellyyeezzééss aazz
oorrsszzáággooss 
eellssõõsseeggééllyynnyyúújjttóó
vveerrsseennyyeenn
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2014. június 5.

Fényre sötétedõ lencse AKCIÓ 20 %
Az akció 2014. június 1-30-ig érvényes.

2014. május 29-én nyílt na-
pot tartott a KanizsaTISZK
Felnõttképzési Általános és
Szakképzõ Iskola.

Az intézmény esti tagozatú fel-
nõttoktatás keretében több szak-
macsoportban nyújt szakmai kép-
zést különbözõ korosztályú tanu-
lóknak. A nyílt nap keretében az
érdeklõdõknek lehetõségük volt
bepillantást nyerni a szakmakíná-
latba, illetve megismerkedni az
iskola sajátos profiljával.

Az intézmény a 2013/2014. és
2014/2015. tanévben az Európai
Szociális Alap és a magyar állam
Új Széchényi Terv programja tá-
mogatásával a nappali tagozatú
képzésbõl lemorzsolódott fiatalok

számára is esélyt biztosít a szak-
képzésbe való visszatérésre. A ta-
nulók szakács és központifûtés- és
gázhálózat-rendszerszerelõ kép-
zésben vesznek részt. Ezen képzé-
sek mellett további szakmákban –
ápoló, egészségügyi és gyógyszer-
tári asszisztens, ügyviteli titkár,
pedagógiai és gyógypedagógiai
segítõ munkatárs (asszisztens),
CAD-CAM informatikus, flu-
idumkitermelõ technikus, fodrász,
kozmetikus, pincér, cukrász – van
lehetõség a továbbtanulásra – az
idõsebb korosztály számára is.

Az intézményben a következõ
programbemutatóval egybekö-
tött - nyílt napra 2014. június 19-
én kerül sor.

NNyyíílltt nnaapp 
aa KKaanniizzssaaTTIISSZZKK-bbeenn
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Június 6., Június 20. 16 óra, 
Június 13., 27. 10.15 óra
KEREKÍTÕ - mondókás fél-
óra 0-3 éveseknek.
Vezeti: 
Vajda Margit 30/6160-848.
Részvételi díj: 700 Ft.

Június 6. 19-21 óra
BLGén
A Batthyány Lajos Gimnázium
diákjainak Kulturális Kavalkád-
ja. Információ: Katona Noémi
(Batthyány Lajos Gimnázium).
A belépés díjtalan.

Június 14. 19 óra
IGRICFESZTIVÁL
19 óra Kor-Zár Együttes
20.30 óra Korpás Éva 
és Zenekara
22 óra Gypo Circus
Helyszín: a Móricz Zsigmond
Mûvelõdési Ház (Nagykanizsa,
Hajgató S. u. 1.).
Belépõdíj: felnõtt: 2 500 Ft; 
diák, nyugdíjas: 2 000 Ft.

Június 16-20. 8-16.30 óra
Június 23-27. 8-16.30 óra
KULTÚR-KALAND tábor a
HSMK-ban, 7-12 éveseknek!
Kézmûves foglalkozások (ne-
mezelés, gyöngyfûzés, korongo-
zás, szövés stb.) túra, daltanu-
lás, néptánc, sportprogramok,
játékos vetélkedõk a Kanizsai
Kulturális Központ munkatársa-
ival.
Részvételi díj: 5000 Ft+étkezés
Jelentkezni és érdeklõdni lehet
június 6-ig, a HSMK informáci-
ós szolgálatánál 93/311-468
vagy 30/205-74-64-es telefon-
számon.
Jelentkezéseket korlátozott
számban, a jelentkezés sorrend-
jében tudjuk elfogadni!

2014.06.10. (kedd) 
16:00 – 18:00
Nagyrécse
2014.06.12. (csütörtök) 
10.30 – 13:00
Magyar Vöröskereszt, 
Nk. Sugár u. 28. 
2014.06.12. (csütörtök) 
14:30 – 17:00 
Tótszentmárton 
- Általános Iskola

Véradás 

– A kanizsaiak szeretik a helyi
termelõket és termékeiket, sok-
szor bizonyította ezt már az ön-
kormányzat által rendezett Vá-
sárolj Kanizsán! program. Júni-
us 8-án, vasárnap 14 és 22 óra
között a tavaly alakult För-
héncért Egyesület Nyitott Pincék
rendezvényre vár mindenkit.
Miért éppen Förhénc?

– Nem kell száz kilométereket
utazni, hogy minõségi borokat
kóstoljunk – ad magyarázatot az
egyik szervezõ, Förhénci Horváth
Gyula. – Sok kiváló bor születik a
környéken: Homokkomáromban,
Cserfõn, a Szentgyörgyvári he-
gyen, Mórichelyen, ám nálunk a
talaj, a fekvés, a mikroklíma mel-
lett valamiféle koncentrációja ta-
pasztalható a továbblépésre való
fogékonyságnak. A 80 éves boros-

gazda sem röstell tanulni, beruház-
ni. A gyümölcsös, illatos borok di-
vatja technológiai átállást is igé-
nyelt. Ha csak az elmúlt 14 évre
pillantunk vissza, hatalmas minõ-
ségi fejlõdés tapasztalható. 

– Milyen fajták jellemzik
Förhéncet?

– Zömében olaszrizling, szürke-
barát, cserszegi fûszeres és muscat
ottonel, de lesz chardonnay, cuveé
borok, összesen mintegy 25 -féle.
Ami a lényeg, nem lesz zsákba-
macska, csak az elõzõ napi, immár
14. kanizsai borversenyen leg-
alább ezüst minõsítést elért borok-
kal találkozhatunk. Az országos
zsûri összetétele garancia. 

– Bár az érdeklõdõk ebéd után
sétálhatnak ki, a bor étvágyat is
csinál. Haraphatnak is?

– A támogatók jóvoltából a Temp-
lomkertben elválasztó falatok segí-

tik a kóstolást, s a pincékben is ven-
dégszeretetre számíthatnak. És jól
mondta, kisétálni érdemes. Förhénc
a Palin végi buszmegállótól 20 per-
ces út, ilyen helyre nem érdemes
gépjármûvel menni. Kifelé több he-
lyi és helyközi busz között választ-
hatunk, hazának az utolsó 2-es busz
sajnos korán, 20.05-kor indul. Pedig
a jó hangulatról nívós népzenei ban-
da is gondoskodik majd. 

– Nevesítsük akkor a vendéglátó
borászokat!

– Benczik Ferenc, Kápolnás
Zoltán, a Skanecz testvérek vala-
mint jómagam, de összesen mint-
egy 20 borosgazda várja Pünkösd
délutánján Önöket. Bízunk benne,
az idõjárás is mellénk áll – fejezte
be beszélgetésünket Förhénci Hor-
váth Gyula.

Kanizsa

MMiiéérrtt BBOORRaannggoolljjuunnkk PPüünnkköössdd 
ddéélluuttáánnjjáánn ééppppeenn FFöörrhhéénnccrree??

Szeretnénk összegyûjteni a
magyarországi képesfák lelõhe-
lyeit, a hozzájuk kapcsolódó tör-
téneteket, mai és archív képeket!
Minden lelkes segítõ információt
köszönünk és fogadunk!

A képes fák léte, olyan eleme
nemzeti kultúránknak, ami méltán
érdemes megkülönböztetett figye-
lemre. Egyedülálló abban a tekin-
tetben, hogy egy-egy önmagában
is jelentõs tájképi és természeti ér-
tékkel bíró faóriást, a néphagyo-
mány szakrális jelentõséggel is
felruház.

A szokás eredete vélhetõleg
visszanyúlik az õsi, pogány hagyo-
mányokhoz, de átöröklõdött és be-
épült a keresztény népi hitéletbe is,
...és él a mai napig. Komplex ér-
ték: egyesíti a vallási és a termé-
szeti értékek tiszteletét. Egy olyan
világkép megnyilvánulása, amely-
ben a természet és az ember még
szoros harmóniában él.

Általános jellemzõjük, hogy egy
idõs fára, vagy a fa odvába, szob-
rot vagy szentképet helyeztek.
Ezek idõvel a helyi közösségek
számára fontos, jelentõséggel bíró
helyekké váltak, hitéletük fontos
elemévé vált. Jelentõségüket jól
mutatja, hogy a legtöbb ilyen fát
ma is gondozzák, gyakorlatilag
mindig van körülöttük friss virág
és mécses, a környezetüket rend-
ben tartják, illetve szükség szerint
felújítják azokat.

A képes fák többsége zarán-
dok- és búcsújáró utak mentén
található, pihenõhelyként és ima-
helyként szolgáltak. A néphagyo-
mány idõvel felruházta ezeket
csodatévõ erõvel, vagy csodás
eseménnyel, többnyire csodás
gyógyulások emlékével (ami leg-
gyakrabban erdészekkel történt,
így a képes fákat erdész szakma-
történeti értéknek is tekinthet-
jük).

Az általunk jelenleg ismert ké-
pes fák:

Libickozma (Somogy megye);
Kapoly (Somogy megye); So-
mogyvár (Somogy megye);
Ságvár (Somogy megye); Lentis-
zombathely (Zala megye); Tüs-
kevár (Veszprém megye); Isaszeg
(a fa elpusztult, de emlékhelyet
állítottak a helyén); Mátraháza-
Recsk, 3 képesfa található az út-
vonalon; Nagymaros, Malomvöl-
gyi patak völgye, (Mária kút);
Gánt (Fejér megye); Kóspallag
(Pest megye); Márianosztra (Pest
megye); Márianosztra (Pest me-
gye); Telki (Pest megye); Buda-
keszi (Pest megye)

A létrehozni kívánt adattárba
gyûjtjük a minél pontosabb hely-
megjelölést (lehetõleg koordináta),
a fafajt, a becsült kort, méreteket, a
fán elhelyezett képek (esetenként
szobor) leírását, a fa és környeze-
tének állapot leírását, a képesfához
kapcsolódó hagyományokat,
és/vagy az ezeket tudó, õrizõ em-
berek nevét elérhetõségét.

Az információkat a kepes-
fak@gmail.com címen várjuk!

A kezdeményezésnek facebook
oldala is van, Magyarországi
Képesfák címmel.

Dél-Balatoni Természetvédelmi 
Egyesület

MMaaggyyaarroorrsszzáággii KKééppeessffáákk AAddaattttáárraa
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2014. június 5.

Horoszkóp

Ha nem úgy alakulnak a magánéleti dolgai,
mint ahogyan eltervezte, ne csüggedjen el.
Végezze továbbra is szívvel-lélekkel a dol-
gát, mert hamarosan meglesz az eredménye.
A hétvégét lehetõleg pihenéssel töltse el.

Az egészsége érdekében ne mondjon min-
denre igent a párjának, ha úgy ítéli meg,
hogy nincs igaza. Kezdjen a hónap elején
új idõszámításba, és ha kell, nyissa ki a szá-
ját. Anyagilag gondtalan hetekre számíthat.

Kommunikációs készségével nem lesz
semmi baj a hétvégén. Könnyedén meg-
találja a közös hangot a környezetével. A
kezdeményezését mindenki támogatja,
nem kell tartania félreértésektõl.

Ha azt szeretné elérni, hogy jobban ala-
kuljanak a magánéleti dolgai, támasz-
kodjon nyugodtan a barátaira. Ha úgy
ítéli meg, van olyan, aki hátráltatja, sza-
baduljon meg tõle minél elõbb.

Ha úgy érzi, sok ember okozott csalódást ön-
nek mostanában, akkor nem jár messze az
igazságtól. Ha nem tudja kellõképpen hasz-
nosítani magát a vállalkozásban, ahol dolgo-
zik, minél elõbb változtasson a helyzetén.

A bolygóállások szerint nehéz fába vágja
fejszéjét, aki vitába kezd önnel és meg akar-
ja változtatni a véleményét. Határidõre befe-
jezi a munkáját, nem marad más hátra, mint
egy fergeteges bulival letudni mindent.

A hosszú hétvégét lehetõleg töltse baráti
körben és a munka helyett a szórakozásra
összpontosítson. Ha õszintén elmondja a
véleményét a legközelebbi barátjának, biz-
tosan megértésre, szeretetre talál. 

Ne tartson mértéket, ha testmozgásról,
szórakozásról van szó. Az esetleges
izomlázat napozás közben is fel lehet ol-
dani, ha a helyzet úgy kívánja. Jól tenné,
ha a hétvégén elvonulna a világ zajától.

Ha úgy érzi, pénzügyileg kellõen meg-
alapozta a jövõjét, akkor kicsit visszave-
het a tempójából. A jövõbeni terveit a fél-
reértések elkerülése érdekében egyelõre
csak családi körben ossza meg. 

Próbálja meg kordában tartani érzelmeit,
ha úgy érzi, fölöslegesen idegesítik a csa-
ládtagjai. Próbáljon meg kiegyensúlyo-
zott maradni, kikapcsolódásként keresse
érdekes emberek társaságát.

Ne féljen a változásoktól, ne ragaszkod-
jon a régi dolgaihoz, sõt még a régi ruhá-
ihoz sem, mert azok is felidézhetnek ön-
ben kellemetlen érzéseket. Legyen nyi-
tottabb az újdonságok iránt. 

Ha tisztában van a teljesítményével és elé-
gedett a munkájával, akkor nem kell sem-
mitõl sem tartania. Most az a legfontosabb,
hogy hozzáfogjon egy igazi kikapcsolódást
nyújtó nyaralás tervezéséhez. 

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

A Nagykanizsai Járási Hivatal Járási Munkaügyi Kirendeltsége az aláb-
bi szakmákban, illetve munkakörökben kínál elhelyezkedési lehetõséget: 

Mérnök - Üzletkötõ felsõfokú megegyezés szerint
Webdesigner gyakornok középfokú megegyezés szerint
Marketing asszisztens gyakornok középfokú megegyezés szerint
Minõségbiztosítási mérnök felsõfokú megegyezés szerint
Irodai asszisztens felsõfokú megegyezés szerint
Villanyszerelõ szakirányú megegyezés szerint
Kõmûves szakirányú megegyezés szerint
Asztalos szakirányú megegyezés szerint
Lakatos szakirányú megegyezés szerint
Hegesztõ szakirányú megegyezés szerint
Forgácsoló szakirányú megegyezés szerint
Pultos szakirányú megegyezés szerint
Varró munkás szakirányú megegyezés szerint
Konyhai kisegítõ 8 általános megegyezés szerint
Kézi összeszerelõ 8 általános megegyezés szerint

A Nagykanizsai Járási Hivatal Járási Munkaügyi Kirendeltsége munkaköri
ajánlataival kapcsolatban bõvebb felvilágosítást a kirendeltségen (8800
Nagykanizsa, Fõ út 24., Földszinti Információs hirdetõ táblán) vagy a
www.nyugatrmk.hu honlapon kérhet. Ügyfélfogadási idõ: hétfõ - kedd -
csütörtök: 8:00 -16:00 óra, péntek: 8:00 - 13:00 óra.

ÁLLÁS - ÁLLÁS - ÁLLÁS
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Levente út 4. szám alatt 67 m2-es,

hõszigetelt, karbantartott, kétszobás
családi ház, 460 m2 telekkel, 12 millió
Ft-os irányáron eladó. Az idõponte-
gyeztetés:0630-988-5957. (7646K)

Szentgyörgyvári hegy IV. hegyhá-
ton, a városhoz közel, lakható épület-
tel, gyümölcsössel, teljes felszerelés-
sel telek eladó. (Vezetékes víz, kút,
villany van.) Ár megegyezés szerint.
Érd.: 0630-4943-470 (7645K)

Belvárosban, de mégis csendes ut-
cában közel 400 m2-es építési terület
eladó. Érd.: 0630/227-3294.

Fûnyírást, kaszálást vállalok. Tel.:
0620-510-2723 (7643K)

Kidobásra szánt televízióját,
mikróját, hûtõjét, gáztûzhelyét, stb.,
valamint összegyûjtött reklám újságja-
it elszállítom. Tel.: 0620-510-2723
(7642K)

Lakberendezési tárgyakat: porce-
lánt, falitálat, képet, réz, bronz tárgya-
kat, valamint papírrégiségeket (képes-
lap, fotó, levél, stb.) készpénzért vásá-
rolok. Tel.: 0630-3328422 (7640K)

Lakossági apró 15 szóig: 800 Ft,
másodiktól 600 Ft.

KKaanniizzssaa –– SSppoorrtt//AApprróó 2014. június 5.14

2014. június 12-15. között a „Magyarország-Horvátország IPA Határon Át-
nyúló Együttmûködési Programnak” (HUHR/1101/1.2.4/0004) köszönhetõ-
en nagyszabású négynapos kerékpáros túra-verseny indul a horvát-magyar
határ menti régiókban, öt nagyvárosban helyszíni kísérõ rendezvényekkel
színesítve. A rendezvény üzenete a kerékpáros turizmus népszerûsítése az
érintett régiókban, valamint a biztonságos kerékpározás hangsúlyozása.

A kísérõ rendezvényeken a gyermekeket és az érdeklõdõket játékos közlekedés-
biztonsági programok és látványos kerékpáros bemutatók várják. A rendezvény
programjának összeállításában a szervezõk törekednek arra, hogy a professzio-
nális és hobbi kerékpárosok egyaránt élményhez jussanak, aki pedig eddig nem
kerékpározott, az is kedvet kapjon ehhez az életformához.
A négynapos túra-versenyre 6 fõs amatõr bringás csapatokat várnak a szervezõk,
összesen 120 kerékpáros, vagyis 20 csapat vehet részt. A részletes programok a
www.dravatour.hu oldalon találhatók. 

A túra-verseny útvonala:
2014. 06. 12. 1. nap: Varaždin 1,5 km-es egyéni idõfutam 

2014. 06. 13. 2. nap: Koprivnica - Pécs 182 km-es túra/verseny
2014. 06. 14. 3. nap: Pécs - Nagykanizsa 152 km-es túra/verseny
2014. 06. 15. 4. nap: Nagykanizsa - Hévíz 64 km-es túra/verseny

Kísérõ rendezvények:
2014.06.12. Varaždin, Kapucinski trg 17.00 - 20.00
2014.06.13. Koprivinica, Zrinski trg 8.00 - 11.00
2014.06.13. Pécs, Széchenyi tér 17.00 - 20.00
2014.06.14. Nagykanizsa, Erzsébet tér 17.00 - 20.00
2014.06.15. Hévíz, Nagy parkoló 13.00 - 16.00
A rendezvényeken résztvevõk között egy-egy kerékpár kerül kisorsolásra. A
részvétel mind a négynapos túrán, mind a kapcsolódó programokon mindenki
számára ingyenes!
Szervezõk: TEKER Egyesület, Hévíz és BBK ASI, Varaždin, további informá-
ció: dravatour@gmail.com. 

Az esemény a „Magyarország-Horvátország IPA Határon Átnyúló Együttmûkö-
dési Programnak” (HUHR/1101/1.2.4/0004) köszönhetõen valósul meg.

Hét rrégió, ööt vváros, nnégy nnap ––120 kkerékpáros –– eez aa  DDrávaTour!

ÁÁllllááss aa CCssaallááddsseeggííttõõbbeenn
A Nagykanizsai Családsegítõ és Gyermekjóléti Központ pályáza-

tot hirdet alternatív napközbeni ellátást nyújtó munkakör (1 fõ) be-
töltésére. Benyújtási határidõ: 2014. június 20. Részletes informáci-
ók: https://kozigallas.gov.hu; www.nagykanizsa.hu; www.surd.hu;
www.zalakomár.hu

Immáron hatodszor kavarták
fel a Csónakázó-tó vizét a sár-
kányhajósok, akik múlt pénte-
ken és szombaton vették birto-
kukba a tavat, hogy komoly baj-
noki helyezésekért is lapátolhas-
sanak. Természetesen az úgy-
mond amatõrök sem maradtak
futamok nélkül, s az „evezési
láz”, valamint a csapatszellem az
idõnként szeszélyes idõjárási vi-
szonyok közepette is a tetõfoká-
ra hágott.

A VI. Kanizsa Sárkányhajó
Bajnokság a Magyar Sárkányha-
jó Bajnokság második állomása
volt a kissé csonka (szintén az
elemek riogatta...) gyõri forduló
után, emellett a dél-zalai prog-
ram annyiban hordozott egyedi-
séget magában, hogy a sulisárká-
nyok-verseny keretében az isko-
lások csatáját is szervezett kere-
tek közé terelte a Magyar Kajak-
Kenu Szövetség. Vagyis: a régi-
ós szinten jól szereplõ egységek

egy országos döntõ keretében is
indulási lehetõséget kapnak.
Nagykanizsa mellett – még az is-
kolaévbe sûrítve – Tiszaújváros-
ban, Dunavarsányban, Baján és
Sopronban rendeznek selejtezõ
sulisárkányos-versenyeket az if-
jaknak.

A Csónakázó-tavon végül 14 is-
kolai együttes mérte össze tudását
a „sulisárkányok” itteni fordulójá-
ban – mely a Batthyány-gimnázi-
um gyõzelmével zárult. A második
napon volt aztán a nagyoké a fõ-
szerep, és premier kategóriában
dupla annyi induló volt, mint ta-
valy, valamint a szabadidõs friss
sárkányok mezõnye is népesnek
ígérkezett.

Persze helyi szinten igazi
presztízzsel is bírt a „premiere-
sek” versenye, hiszen két kani-
zsai egység is lapátolt a minél
elõkelõbb helyezésekért. Ezúttal
az elsõ osztályban a Padló (ké-
pünkön) és a NAVI versengésé-
bõl elõbbiek kerültek ki gyõzte-
sen, ugyanis õk végeztek elõrébb:
divízió I. 200 méteren harmadik,
míg 2000 méteren ötödik helynek

örülhettek. A divízió II-es Kani-
zsa Sárkányhajó SE pedig elsõ
helyezést gyûjtött be a 200
méteres futamok során.

Ahogy a „kajak klubos” Varga
Péter fogalmazott nem csupán
versenyzõként, hanem a szerve-
zésben is szerepet vállalók részé-
rõl: remek versenyt tudhatnak
maguk mögött, s külön dicséret
Nagykanizsa számára, hogy az
egyik „top-csapat”, a Römi csa-
patkapitánya hangsúlyozta az
eredményhirdetés alkalmával,
nem csupán a versenyek, a rende-
zés ugyancsak a topon volt a Csó-
nakázó-tavon.

Eredmények. Magyar Bajnok-
ság, 2. forduló. Premier divizió I.:
Römy KKSK (Budapest), 2. Lapá-
tolók (Budapest), 3. Padló Sárká-
nyok SE (Nagykanizsa). Divízió
II.: 1. Kanizsa Sárkányhajó SE, 2.
Old Lake Dragons (Tata), 3. Óvári
Sárkányok (Mosonmagyaróvár).
Divízió III.: 1. Dunaújváros, 2.
Komáromi VSE, 3. Napsárkányok
(Budapest). Friss Sárkányok: 1.
Atletico, 2. SZKES, 3. Borzong-
ató (valamennyien nagykanizsai-
ak).

P.L.

SSáárrkkáánnyyhhaajjóó:: aa ppeessttiieekk iiss kküüllöönn ddiiccsséérrttéékk......
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Majd' másfél százan pattan-
tak nyeregbe a motokrosszosok
Nyugat Kupájának harmadik
fordulójának keretében Nagyka-
nizsán. A mezõny nemzetközisé-
gébõl fakadóan a magyarokon
kívül voltak osztrák, szlovén,
szlovákiai és romániai motoro-
sok is a beugróként „üzembe he-
lyezett” kanizsai pályán, illetve
egyben a hazai junior bajnokság
futamai is zajlottak a dél-zalai
katlanban.

Ahogy azt dr. Farkas Anita, a
rendezõ Kanizsa Motocross SE el-
nöke elmondta, a számok világa e
mûfajban is relatív a nevezések
kapcsán, hiszen az elõzõ, kõszár-
hegyi versenyre százhetvenen ad-
ták le indulási szándékukat. Azért
panaszra így sem volt ok, amit az
is jelez, hogy a szervezõknek gya-
korlatilag csütörtök estétõl nem
volt megállás, mivel sorra érkeztek
a csapatok az ország jelentõsebb
krosszos bázisairól. Meg persze az
olyan motorosok, mint a bukaresti
Dementor Racing igazolt ifjú ver-
senyzõje, a hét és fél esztendõs Ör-
dög Zolika, akit szülei Kézdi-

vásárhelyrõl hoztak, oda-vissza
mintegy 1800 kilométert utazva
összesen a versenyért...

Azért persze jóval közelebbrõl
is jöttek a versenyzõkön kívül az
érdeklõdõk is, így a mintegy 3-400
fõs közönség soraiban fedezhettük
fel Waltner Róbertet, a labdarúgó
NB I hat esztendõvel ezelõtti gól-
királyát, aki elmondása szerint egy
barátja motorozása miatt volt kí-
váncsi az eseményre.

Arra a fél napos programra, mely
tartogatta a technikai sportág sava-
borsát: így az ugratások közbeni
elõzéseket, a kerék kerék elleni csa-
tákat, s mivel a bátrak sportjáról
van szó, több esetben az eséseket is.

Motocross Nyugat Kupa és Ju-
nior Motocross Bajnokság, 3. for-
duló. MX2A: 1. Técsi László (Hell
KTM Kecskemét, KTM), 2.
Moritz Egger (osztrák, Honda), 3.
Daniel Radler (osztrák, Suzuki).
MX1: 1. Gregor Fuchs (osztrák,
Kawasaki), 2. Réz Ádám (Honda),
3. Pataki Martin (DSF Extrém SE,
Husqvarna). MX2B: 1. Jánosi Vik-
tor (DSF, KTM), 2. Uwe Fröhlich
(osztrák, KTM), 3. Sulán Krisztián
(Érdi Motorsport Racing, KTM),

... 6. Sabjanics Norbert (Kanizsa
Motocross SE, Suzuki). Lady (höl-
gyek): 1. Daniela Amtmann (oszt-
rák, KTM), 2. Vanessa Wagner
(osztrák, Honda), 3. Molnár Ale-
xandra (MAMI Team Fehér, Ka-
wasaki). Senior MX1: 1. Kamrás
Károly (Hell, KTM), 2. Moór And-
rás (Kanizsa Motocross SE, Ya-
maha), 3. Dusan Gyergyek (szlo-
vén, Kawasaki). Senior MX2: 1.
Técsi László, 2. Zanócz Roland
(MAMI, Kawasaki), 3. Takács At-
tila (Kõszárhegyi MC, Yamaha).
Super Senior: 1. Franz Weber
(osztrák, Kawasaki), 2. Jakli Attila
(Kõszárhegy, Honda), 3. Babarczi
Ferenc (DSF, KTM). Open Pro
MX1: 1. Czuni László (Husqvarna
MG, Husqvarna), 2. Marosi Dávid
(Hell, KTM), 3. Bódis Roland
(Hell, KTM). Pro MX2: 1. Kruss
Károly (MAMI, Kawasaki), 2.
Ragats Roland (Motoaction Team,
KTM), 3. Pergel Márk (MAMI,
Yamaha). Junior 50 ccm maxi: 1.
Béres Szabolcs (Gyulai MRT,
KTM), 2. Hateier Botond (Ácsi
Kinizsi SC, KTM), 3. Apágyi
Márk (GFS Racing, KTM). 50
ccm mini: 1. Zanócz Noel (MAMI,
KTM), 2. Németh Bálint (1WD
MSE, KTM), 3. Bódis Mátyás
(MX-CAR MSE, KTM). 65 ccm:
1. Kovács Ádám Zsolt (Hell,
KTM), 2. Jakob Kristóf (Husqvar-
na Maurer Gép, Husqvarna), 3.
Pergel Bence (MAMI, KTM). 85
ccm: 1. Kiss Márk (TEAM
HTSKTM, KTM), 2. Horváth
Kristóf Zoltán (HTSKTM, KTM),
3. Kabály Tamás (MAMI, Yama-
ha).

P.L.
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Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyûlésének Városfejlesztési- és
Üzemeltetési Bizottsága pályázatot ír ki a falfirkák eltüntetésének támo-
gatásáról szóló 81/2007. (XII.21.) sz. önkormányzati rendelet szerinti
önkormányzati támogatás elnyerésére.

A támogatásra rendelkezésre álló keretösszeg 2014. évben 100 000 Ft.
Pályázati kiírás és pályázati adatlap kérhetõ Nagykanizsa Megyei Jogú Város
Polgármesteri Hivatal Fõépítészi Csoport irodáján ügyfélfogadási idõben
(Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. fszt. 15.), vagy letölthetõ a www.nagykanizsa.hu
honlapról.
A pályázat befogadásához szükséges a közpénzekbõl nyújtott támogatások
átláthatóságától szóló 2007. évi CLXXXI. törvény szerinti összeférhetetlenség,
illetve érintettség fennállásáról, vagy hiányáról szóló nyilatkozat kitöltése és
csatolása.

PPáállyyáázzaatt - ffaallffiirrkkáákk eellttûûnntteettéésséérree
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Az Újpesti TE vívóterme adott
otthont a gyermek, újonc, serdülõ
korú (12-15 évesek) kardozók ma-
gyar bajnokságának. Az országos

viadalon a Nagykanizsai TE 1866
kardozói is pástra léptek Dobó
Ádám, Horváth Barna, Horváth
Gergõ, Milassin Mór (képünkön
edzõjével, Piecs Adriennel), Mádé
Réka, Horváth Kitti, Fata Nóra,
Abay Nemes Ádám, Krasznai Kris-
tóf, Fata Flóra, Kobra Virág és Bé-
csi Zsófia személyében.

Eredmények. Gyermek férfi
kard (2001 és utána születettek;
74 induló): 3. hely Dobó Ádám.
Gyermek nõi kard: (59 induló): 3.
Mádé Réka. Újonc férfi kard
(2000 és utána születettek; 44 in-
duló): 1. Millassin Mór. Serdülõ
férfi kard (1999 és utána születet-
tek; 31 induló): 5. Milassin Mór.

A Kanizsai Birkózó SE tanít-
ványai folytatták sikeres szerep-
lésüket a napokban, így például
a szigetszentmiklósi junior sza-
badfogású és nõi magyar baj-
nokságon 48 kg-ban Egyed Zsa-
nett aranyérmet szerzett.

Az országos bajnokságon a leá-
nyok és fiúk mezõnyében egyaránt
nyolc súlycsoportban 134 induló lé-
pett szõnyegre. Egyed Zsanett ne-
héz idõszakon van túl, hiszen súly-
csoportot váltott, fogyasztott, így
ezúttal a 48 kg-osok között bizo-
nyíthatott. A 18-20 évesek között
tökéletes birkózást bemutatva há-
rom gyõztes mérkõzéssel elõször
nyert a junioroknál. Egyed egyéb-
ként érdi, kecskeméti és gyöngyösi

ellenfelét is technikai fölénnyel ver-
te. Mostantól már a fõvárosban ké-
szül a Katowicében megrendezésre
kerülõ junior Európa-bajnokságra.

MMiillaassssiinn MMóórr ccíímmvvééddééssee

Junior oob-
arannyal hhangolt
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Megnyitottuk fûrészáru 
kis- és nagykereskedésünket!
Gerendák, pallók, deszkák, tetõlécek, hajópadlók, lambériák,

OSB lapok különbözõ méretben és hosszban kaphatóak.

Nyitási KEDVEZMÉNY 3% (2014.06.30-ig)

Tekintse meg kínálatunkat!

Ramda Kft. Nagykanizsa, Garay u.21.
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