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

OKÉV nyt. szám: 20-0003-04 AL: 0448

Gyorsított személyautó 
tanfolyam indul

június 16-án 8 órakor
június 25-én 16 órakor

rendkívüli kedvezménnyel
GYAKORLATI VEZETÉS

2400 Ft/óra
A július 12.-i GKI vizsgára 

jelentkezési határidõ: július 2.

Részletfizetés! Ingyenes
tankönyvkölcsönzés!

A Magyarország-Horvátor-
szág IPA Határon Átnyúló
Együttmûködési Program kere-
tében megvalósuló Négy Torony
– Nagykanizsa, Kapronca, Csák-
tornya és Kaposvár történelmi
és kulturális hagyományaira
épülõ, a városokat összekapcsoló
virtuális útvonalpályázat nyitó-
konferenciájára került sor a
Medgyaszay Házban. A konfe-
rencián a projekt céljait, tevé-
kenységeit és a jövõbeni közös
munkát mutatták be. 

A városunk önkormányzata által
rendezett nyitókonferenciát meg-
elõzõ sajtótájékoztatón Cseresnyés
Péter polgármester a házigazda vá-
ros és a projekt egyik résztvevõ te-
lepülésének vezetõjeként elmond-
ta, nem ez az elsõ alkalom, hogy a
város együttmûködik Csáktornyá-

val és Kaproncával, hiszen a turisz-
tikai, a gazdasági és az oktatási
programjaik évek óta zajlanak. Ki-
emelte, a projekt célja a régmúlt
hagyományaink és az elmúlt idõk
tudásának felelevenítése az öt part-
ner közremûködésével megvalósu-
ló projekt keretein belül. Különbö-
zõ akciók segítségével szeretnék
felhívni a figyelmet a magyar-hor-
vát határtérség helyi termelõinek
munkájára, ezzel is megakadályoz-
va a hagyományok és a tradicioná-
lis termékek feledésbe merülését.
A projektpartnerek – Nagykanizsa,
Kapronca, Csáktornya és Kaposvár
– lehetõséget biztosítanak a helyi
termelõk számára, hogy az általuk
elõállított termékeket itthon és a
határ túloldalán is bemutathassák
és árulhassák. 

– Azon túl, hogy turisztikai cél-
ponttá is tudunk válni, természete-

sen fontos szempont az is, hogy a
helyi gazdaságot is fejleszteni tud-
juk, a helyi gazdaság résztvevõinek
helyzetbe hozásával. Ez a pályázat
jól illeszthetõ abba a sorba, amit
már évek óta Kaproncával és Csák-
tornyával való turisztikai, kulturá-
lis és oktatási területen együttmû-
ködéseként elmondhatunk – mond-
ta. Majd e mellett a projekt mellett
kiemelte a négy várost – beleértve
Zalakarost negyedik városként –
összekötõ kerékpárút fejlesztésére
vonatkozó programot, hiszen mind
a két pályázat a helyi gazdaság
megerõsítésérõl, a helyi értékeknek
a feltárásáról és a turisztikának a
fejlesztésérõl szól. 

– Elmondhatjuk, hogy a pályá-
zati lehetõségek igénybevételével
a térség jelentõs települései egy-
másra találtak és a késõbbiekben

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

közös projekteket valósíthatnak
meg – hangsúlyozta a polgármes-
ter. 

Az egyik partner, a Pannon
Egyetem Nagykanizsai Kampu-
szának igazgatója dr. Birkner Zol-
tán kiemelte, három éve a polgár-
mester kezdeményezte azt, hogy
töltsék meg tartalommal a határ
menti együttmûködést. Így a hor-
vát fejlesztési ügynökségekkel,
önkormányzatokkal és a környezõ
önkormányzatokkal felvették a
kapcsolatot. Tíz projektjavaslatot
dolgoztak ki közösen, melybõl
hattal pályáztak a Magyarország-
Horvátország együttmûködési pá-
lyázati körbe, melybõl öt nyert, eb-
bõl egyik a Négy Torony program. 

Renato Labazan, a Horvát Ide-
genforgalmi Közösség kaproncai
igazgatója elmondta, Kaposvár
testvérvárosa Kaproncának, mely

többéves együttmûködést takar.
Kiemelte, további magyar váro-
sokkal is együttmûködnek. Hang-
súlyozta, Horvátország és Magyar-
ország együttélése csaknem az el-
sõ világháborúig tartott, így évszá-
zados történelmi alapjai vannak az
együttmûködésnek. A 16 hónapig
tartó és közel 342 ezer eurós támo-
gatottságú program elsõ rendezvé-
nye augusztus elején Csáktornyán
lesz. A hagyományos 10 napos
rendezvényen a helyi termelõk
mutathatják be termékeiket. To-
vábbá létrehoznak egy olyan ter-
melõi adatbázist, mely a helyiek-
nek és a látogatóknak is segít felfe-
dezni a helyi termelõket és az álta-
luk elõállított termékeket.

Ezt követõen mutatkoztak be a
projekt partnerei, így Nagykani-
zsa, Kapronca, Csáktornya, Ka-
posvár és végül a Pannon Egyetem
Nagykanizsai Kampusza. Ahogy

megtudtuk, a program legfõbb cél-
ja egy olyan termelõi adatbázis lét-
rehozása, mely segítséget jelent a
rendezvényszervezõknek, a térség-
be látogatóknak, vagy akár a helyi
lakosoknak is, hogy könnyedén
megtalálják és felfedezhessék a
helyi értékeket. A projekt során to-
vábbá kialakítják a Négy Torony
márkát, mely a helyi termelõk nép-
szerûsítésében nyújt segítséget.
Különbözõ kiadványokat, térképe-
ket, mobil alkalmazásokat, útjelzé-
seket és információs táblákat ké-
szítenek a helyi termelõket felfûzõ
tematikus út hirdetése érdekében.
Ezzel összekapcsolva a két ország
helyi és történelmi értékeit, ez által
is hozzájárulva a tradíciók fenntar-
tásához és népszerûsítéséhez, a ha-
tár menti kulturális interakciók to-
vábbfejlesztéséhez. 

V.M.

Nagykanizsa Megyei Jogú
Város Önkormányzata 

és a 
Hortobágyi 

Kényszermunkatáborokba
Elhurcoltak Egyesülete

tisztelettel 
meghívja Önt

2014. június 17-én (kedden)
15.30 órára

a Nagykanizsáról 
és környékérõl történt

bevagonírozás
62. évfordulója 

alkalmából
tartandó megemlékezésre.

Helyszín:
Nagykanizsa 
Vasútállomás

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

Meghívó

PROGRAM
Himnusz

Emlékezõ beszédet
mond: Cseresnyés Péter

polgármester,
országgyûlési képviselõ 

Ének, szavalat
Közremködnek: 

Paulik Flóra és 
Jerausek István

Koszorúzás
Szózat

Eötvös Péter
elnök

Cseresnyés Péter 
polgármester

országgyûlési képviselõ

Több mint 170, helyben élõ
idõs ember végezte el azt a 30
órás számítógépkezelõi tanfolya-
mot, amit még márciusban indí-
tott útjára városunk önkor-
mányzatának Idõsügyi Tanácsa.
A Digitális Esélyegyenlõségért
program keretében meghirdetett
„Ezüstnet Kanizsa” tanfolyam
zárórendezvényét szerdán tar-
tották a Medgyaszay Házban,
melynek folyamán egyúttal dí-
jazták a Városi Senior Sakkbaj-
nokság legjobbjait is, emellett
pedig a készülõ, 25 esztendõre
szóló Idõsügyi Stratégiával is
megfogalmazhatták javaslatai-
kat a város szép kort megélt la-
kói. 

Az ünnepségen megjelenteket
Cseresnyés Péter polgármester, az
Idõsügyi Tanács elnöke köszöntöt-
te. Amellett, hogy szavaival elis-
merését fejezte ki azon idõsek
elõtt, akik teljesítették a számító-
gépes-kurzust, felhívta arra is fi-
gyelmet, a nagy érdeklõdésre való
tekintettel, õsszel újabb tanfolya-
mot indítanak. Nagykanizsa elsõ

embere kiemelten megköszönte
azoknak a közösségi szolgálatos
középiskolás diákoknak a közre-
mûködését, akik az idõsek oktatá-
sában vettek részt. 

Mint elhangzott, a fiatalok ezál-
tal teljesítették a törvény által szá-
mukra elõírt, 50 órás társadalmi
munkát is. 

Az üdvözlõ után a tanulók ve-
hették át a városvezetõtõl a tanfo-
lyami okleveleket, amiket majd õk
maguk osztottak ki az általuk „ve-
zetett” netes-csoportba járó idõ-
seknek – a tanfolyam sikeres el-
végzéséért.

Az Ezüstnet-„diploma” átadót
követõen a Városi Senior Sakk-
bajnokság legjobbjait díjazták. El-
sõ helyezett Papp Nándor, máso-
dik Marosvölgyi Ferenc, harma-
dik pedig Kuhár László lett. Õk
képviselik a várost a szeptember
4-5-én, Nagykanizsán megrende-
zendõ Országos Senior Sakkbaj-
nokságon is – mondta dr. Szaba-
dos Gyula. Az idõsügyi referens,
önkormányzati tanácsadó – a
sakk-eredményhirdetés után tar-
tott fórumon – a 2015-2040-re

szóló Idõsügyi Stratégia elveirõl,
alappilléreirõl szólt. 

– Az említett koncepció az idõ-
sek számára kedvezõ feltételeket
próbál teremteni a 25 éves ciklus
idõtartamára. A stratégiánk célja,
hogy meghatározzák a sikeres idõ-
södés alapjait. Ehhez már több
pontról is döntöttek, melybe bele-
tartozik – többek közt – az egész-
ségügy fejlesztése, az idõsek kép-
zése, a közbiztonság megteremtése
és a digitális esélyegyenlõség biz-
tosítása.

Dr. Szabados Gyula arról is
hangsúlyozottan szólt beszédében,
hogy õsszel, a tervek szerint alap-
fokú angol nyelvtanfolyamot indí-
tanak az idõseknek. Az idõsügyi
referens elõadása után dr. Bajnai
László, a Városfejlesztés Zrt. Igaz-
gatóságának elnöke szólalt fel, a
város településfejlesztési koncep-
ciójával kapcsolatban. A rendezvé-
nyen részt vevõ idõs emberek ész-
revételeiknek, ötleteiknek is han-
got adhattak, a nyárra elkészülõ
Idõsügyi Stratégiához.

Sz.Zs. 

IIddõõss eemmbbeerreekk,, aakkiikk mmáárr 
eellbboollddoogguullnnaakk aa nneetteess vviilláággbbaann
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2014. június 12.

Városunk képviselõtestülete a
megemlékezés koszorúját he-
lyezte el a Nagy-Magyarország
Emlékmûnél a trianoni békedik-
tátum 94. évfordulóján. A koszo-
rú méltóképpen emlékeztet
1920. június 4-ére.

A koszorúzást követõen Cse-
resnyés Péter polgármester el-
mondta, a júliusi közgyûlésen a
képviselõtestület elé visznek egy
határozatot, mely azt fogja java-
solni, hogy június 4-érõl, a tria-
noni békeszerzõdés aláírásának,
a nemzeti összetartozás napjá-

nak évfordulójáról városi szin-
ten emlékezzenek meg a jövõ-
ben.

– Idén azért 5-én került sor a ko-
szorúzásra, mert a tegnapi nap fo-
lyamán egy területfoglalási enge-
déllyel rendelkezõ csoportosulás
nem volt hajlandó az önkormány-
zatnak és a két pártnak helyet biz-
tosítani, hogy letegye a megemlé-
kezés koszorúját. Annak ellenére,
hogy az önkormányzat egész évre
területfoglalási engedéllyel rendel-
kezik – mondta a polgármester.

Kanizsa

NNeemmzzeettii öösssszzeettaarrttoozzááss nnaappjjaa:: 

FFõõtt hhaajjttoottttaakk aa kkééppvviisseellõõkk

Június 16-án, hétfõn az 1956-
os forradalom és szabadságharc
utáni megtorlás valamennyi ál-
dozatára emlékezünk. 17 órára a
Medgyaszay Ház elõtti kopjafá-
hoz - esõ esetén az elõcsarnokba
- vár mindenkit a Nagykanizsai
Polgári Egyesület. Dénes Sándor
alpolgármester beszéde után va-
lamennyi résztvevõ elhelyezheti
virágját a hõsök tiszteletére.

Sok legyilkoltat a Rákoskeresz-

túri Újköztemetõ 301-es parcellá-
jában földeltek el. Az õ esetükben
nem beszélhetünk a minden em-
bert megilletõ temetésrõl. Arccal

lefelé kaparták el õket. És hogy
sírjuknak nyoma se maradjon, a
hantokat lovasrendõrök tipratták. 

Márai Sándor máig érvényesen
figyelte meg: A bolsevisták mind
gyávák. Kegyetlenségüknél csak
az ostobaságuk nagyobb. 

A magyar szabadságküzdelmek
végtelen sorában újra bebizonyo-
sodott: gyõzelemre rendelt az a
nép, amelynek olyan fiai vannak,
akiknek a hamvaitól is félnek.
Ezért június 16. – hasonlóan június

4-hez – a veszteség mélyen átélt él-
ményébõl kinövõ életerõ ünnepe. 

Kanizsa

AAkkiikkkkeell nneemm bbíírrttaakk 
aa rreennddõõrrlloovvaakk ppaattááii
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KKaanniizzssaa –– KKöözzggyyûûllééssii ssoorrookk 2014. június 12.4

Július elsejétõl már „élesben”
kezdi meg munkáját a Nagyka-
nizsai Gazdasági Ellátó Szerve-
zet (NaGESZ). A költségvetési
szerv vezetõi posztjára nemrégi-
ben írt ki pályázatot a városve-
zetés, ugyanakkor a legutóbbi
közgyûlésen mégis úgy határo-
zott a testület, új pályázatot ír-
nak ki – addig pedig Horváth Ist-
ván divízióvezetõ látja el a szer-
vezet igazgatását. 

Néhány hónapja egy soros ülé-
sen döntött arról a városvezetés,
hogy júliustól létrehozza az emlí-
tett gazdasági szervezetet. Számos
feladata lesz a NaGESZ-nek: más
mellett a polgármesteri hivatalban
történõ intézményi, pénzügyi,
számviteli tennivalók ellátása, az
önkormányzat által mûködtetett
köznevelési intézmények techni-
kai személyzetének munkáltatása
és az intézményi mûködtetés fel-
tételeinek biztosítása, e helyeken a
közfoglalkoztatás szervezése és az
intézmények mûszaki karbantartá-
si feladatainak az ellátása.

A NaGESZ igazgatására – a lét-
rehozásával egy idõben – pályáza-
tot írtak ki. Többen indultak a
posztért, ám az utolsó pillanatra
mégis egy pályázó maradt, mivel a
többiek visszavonták pályázatukat.
Balázs Lászlónak azonban nem
szavaztak bizalmat a városatyák,
hanem ehelyett úgy döntöttek, új-
rapályáztatják a NaGESZ vezetõi
posztját. Addig azonban – ponto-
sabban 2015. június 30-ig vagy a
pályázat eredményes lezárultáig –
Horváth István, a Vagyongazdál-
kodás Zrt. munkatársa irányítsa a
szervezetet.

A Via Kanizsa Zrt. és a Nagy-
kanizsai Vagyongazdálkodási
Zrt. vezérigazgatói pozíciójára
kiírt pályázatról zárt ülésen tár-
gyalt a városvezetés. 

A képviselõtestület döntése
szerint a továbbiakban is – azaz,
egy évig – Gáspár András irányít-
ja a Via Kanizsa Zrt.-t, míg a Va-
gyongazdálkodási Zrt.-t Kámán
László. 

A közgyûlésen elfogadták az
óvodai jelentkezésekrõl és a
2014/2015-ös nevelési évben in-
dítható óvodai csoportszámok-
ról szóló javaslatot, mely tartal-
mazza a férõhelyek számát, a
várható összlétszámot, a cso-
portszámot, valamint az állás-
helyek számát is. 

A nagykanizsai önkormányzat
nevelési intézményeiben a köz-
gyûlés határozatának megfelelõen
az óvodai jelentkezésekre április
23-án és 24-én került sor. A Nagy-
kanizsai Központi Rózsa Óvodá-
ba összesen 394 gyermek jelent-
kezett. A 15 tagóvodában a férõ-
helyek száma összesen 1602, a
csoportszám 58, a számított lét-
szám 1484, az iskolába menõk
száma 456, míg a várható összlét-
szám 1407. 

Legtöbben a Székhely-Intéz-
ménybe (47), a Hevesi (46) és a
Kertvárosi Tagóvodába (36) jelent-
keztek, míg a legkevesebben a Tö-
rökvári utcai Pipitér Tagóvodába
(2), a Csengery úti Miklósfai óvo-
dába (6) és a Nagyrác utcai Pipitér
Tagóvodába (11) iratkoztak be. 

Az óvodába jelentkezõ gyerme-
kek száma az elõzõ évihez képest
jelentõsen nem csökkent, azonban
az egyes tagintézmények iránti ér-
deklõdés különbözõ volt. A túlje-
lentkezést részben tagintézmé-
nyekbe történõ átirányítással, il-
letve csoportszám bõvítéssel lehet
megoldani. 

Az Attila és a Hétszínvirág Tag-
óvodák esetében a jelentkezõ
gyermekek száma jóval a tavalyi
létszám alatt volt. Az Attila Tag-
óvoda esetében a többi intéz-
ménybõl való átirányítással a
gyermeklétszám csökkenése ke-
zelhetõ. Azonban a Hétszínvirág
Tagóvodában egy csoport meg-
szüntetésére van szükség, mely
álláshelyek megszûnését is ered-
ményezi. A tagintézményekben
megváltozó csoportszámok, vala-
mint a három peremterületi óvoda
gazdasági ügyeit intézõ dolgozó
álláshelyének igénye szükségessé
teszi a Nagykanizsai Központi
Rózsa Óvoda álláshely számainak
módosítását. 

Az óvodába felvett gyermekek
csoportba való beosztásáról az
óvodavezetõ dönt a szülõk és az
óvodapedagógusok véleményé-

nek figyelembevételével. A nem-
zeti köznevelésrõl szóló törvény
szerint az óvodai csoportok mini-
mum létszáma 13 fõ, az átlaglét-
száma 20 fõ, maximális létszáma
25 fõ. A következõ nevelési évben
a Nagykanizsai Központi Rózsa
Óvodában összesen 58 csoportot
indítanak. A Székhely-Intézmény-
ben, az Attila, a Hevesi és a Kert-
városi Tagóvodában hat, a Hét-
színvirág és a Rozgonyi Tagóvo-
dákban öt, a Kossuth és a Bajcsy-
Zsilinszky úti tagóvodában négy,
a Micimackó, a Vackor, a Palini
és a Miklósfai (Gárdonyi u.) Tag-
óvodában három, a Nagyrác úti
óvodában kettõ, míg a törökvári
utcai és a Miklósfai (Csengery u.)
Tagóvodákban egy csoportot indí-
tanak. 

A Nagykanizsai Központi Rózsa
Óvodában 2014. szeptember 1-tõl
összesen 216 álláshely lesz, mely-
bõl 92,5 nem szakmai álláshely. 

A 48-as gyalogezred emlékmû
áthelyezésére vonatkozó javas-
latról ismét tárgyalt soros ülé-
sén a városvezetés. 

Dr. Károlyi Attila önkormány-
zati képviselõ már több alkalom-
mal intézett kérdést – a közgyûlé-
sek során – Cseresnyés Péter pol-
gármesterhez, a 48-as gyalogez-
red szobor Deák térrõl a Kossuth
térre helyezésének ügyében,
egyúttal felvetve a Török-kút De-
ák térre visszahelyezésének gon-
dolatát is. 

A képviselõi kérdésekre adott
korábbi válaszokban részben ke-
gyeleti okokra, részben az áthe-
lyezés költségeire, részben pedig
a Deák tér rekonstrukciójának ké-
sõbbi aktualitására hivatkozva
halasztották el anno az ügy érde-
mi eldöntését. 

A kérdéses szobor, ami a köztu-
datban „Petõfi-szoborként” közis-
mert emlékmû, az alsórajki szüle-
tésû, Kisfaludi Strobl Zsigmond
alkotása és immár 1934 óta áll je-
lenlegi helyén. Azidáig viszont –
azaz, 1934-ig – a Török-kút állt az
hangoztatott Deák téri helyszínen. 

A 48-as gyalogezred emlékmû
– amely a gyalogezred 12 ezer el-
vesztett katonájának emlékét õrzi
az elsõ világháború idõszakából –
áthelyezése kegyeleti kérdéseket
is felvet. Illetve, miután a szobor

Petõfit is ábrázolja, sok évtizede a
március 15-i ünnepségek helyszí-
néül is szolgál. Az emlékmû
egyébként meglehetõsen rossz ál-
lapotban van, ugyanakkor az ön-
kormányzat 5 millió forint vissza
nem térítendõ támogatást nyert a
felújításra. A munkálatokat pedig
a nyári hónapok (június vagy júli-
usig elvégzik) – az elõterjesztés-
ben taglaltak szerint. 

Az emlékmû áthelyezése durva
becslés szerint 2-4 millió forintjá-
ba került volna a városnak – becs-
lések szerint –, a szûkebb kivilágí-
tás költségei pedig a tervezett új,
Kossuth-téri helyszínen 1-2 millió
forintba. Mindezekre pedig nincs
elkülönített tétele a városnak. 

A hangoztatott szoboráthelye-
zés egyébként „parázs” eszmecse-
rét váltott ki a legutóbbi közgyû-
lésen. Aminek végére az a döntés
született, hogy „minden” marad a
régiben, azaz, a gyalogezred em-
lékmû nem költözik. 

NNyyáárrii ttáábboorrookk 

A közgyûlésen elfogadták a
Balatonmáriai Gyermek- és If-
júsági Tábor és a Nyári Napkö-
zis Zöldtábor 2014. évi mûköd-
tetésére vonatkozó határozati
javaslatot. Ennek értelmében a
balatonmáriai táborba eddig
összesen 454-en jelentkeztek,
míg a nyári napközis tábor jú-
nius 16-tól augusztus 15-ig tart
majd. 

Az önkormányzat által üzemel-
tetett balatonmáriai tábor közel
30 éve nyújt nyári szervezett tá-
borozást általános és középisko-
lások számára. A tábor mûködte-
tésének egyik fontos indoka, hogy
a szociálisan hátrányos helyzetû
tanulóknak nyaralási lehetõséget
biztosítsanak. 

A Vagyongazdálkodási és Vá-
rosüzemeltetési csoport április-
ban tett bejárást a Balatonmáriai
Gyermek- és Ifjúsági Tábor te-
rületén. A készített jegyzõkönyv
alapján javítási, karbantartási
munkálatok elvégzése szüksé-
ges, így többek között a beton-
szegély javítása, festés, nyílás-
zárók mázolása, csempe burko-
lat készítése és az ajtó festése. A
tábor felújítási munkálataira 3
millió forintot, míg a mûködte-
tési költségeire 7 milliót különí-
tettek el. 

A 2014. évi nyári tábor szerve-
zése már márciusban elkezdõdött
és az egyes turnusokat is felosz-

VVaann ((mmeeggbbíízzootttt))
vveezzeettõõjjee 
aa NNaaGGEESSZZ-nneekk::
mmeegghhaattáárroozzootttt iiddeeiigg

MMaarraaddttaakk ppoosszzttjjuukkoonn
aa jjeelleennlleeggii vveezzeettõõkk

AA 22001144//22001155-ööss
nneevveellééssii éévv 
aazz óóvvooddáákkbbaann

PPeettõõffii ééss aa ggyyaallooggeezzrreedd
eemmlléékkmmûûvvee mmaarraadd aa
DDeeáákk ttéérreenn
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2014. június 12.

tották az iskolák között. 2006-tól
a hátrányos helyzetû tanulók tá-
borozását támogatja az önkor-
mányzat, melyre idén 2,8 millió
forintot különítettek el. Az ingye-
nes férõhelyek iskolánkénti szá-
mát az egyes intézményekben ta-
nuló hátrányos és halmozottan
hátrányos helyzetû diákok létszá-
mának arányában határozták meg.
A Gazdasági Osztály számításai
alapján egy fõnek a részvételi díj
17.500 Ft.

Az általános iskolás korosz-
tálynak szervezett nyári táboro-
záson kívül az elmúlt évekhez
hasonlóan az idén is megszerve-
zik a Testvérvárosi tábort július
29. és augusztus 4. között, ahol
városunk minden középiskolája
képviselteti magát 5-5 tanuló-
val, valamint a testvérvárosok
közül Magyarkanizsa és
Kovászna diákjait hívták meg.
Az idei évben Togliattiból is ér-
kezik delegáció 12 fõvel. A
programok között csoportépítõ
játékok, vetélkedõk, kirándulás,
táncház és strandolás kapnak he-
lyet. A tábor célja az élõ és az
intenzív testvérvárosi kapcsola-
tok kialakítása, egymás kulturá-
lis sokszínûségének megismeré-
se és az európai közös kulturális
örökség felfedezése. 

Az önkormányzat az idei nyá-
ron is a nyári napközis tábor szer-
vezésével biztosítja az általános
iskolába járó gyermekek felügye-
letét június 16-tól augusztus 15-
ig. A napközis tábor a Csónakázó-
tónál kerül megszervezésre. A tá-
borozás szervezése elindult, az is-
kolák kiértesítése és a táborban
feladatot vállaló pedagógusok
szervezése folyamatban van. A
napi utaztatást a Zala Volán által
biztosított különjárattal oldják
meg. 

A Vagyongazdálkodási és Vá-
rosüzemeltetési csoport áprilisban
tett bejárása alapján javítási, kar-
bantartási munkálatok elvégzése
szükséges, melyekre 4 millió fo-
rintot különítettek el a költségve-
tésben. A tábor mûködtetésére pe-
dig 6 millió forintot különítettek
el. 

A Palini Óvodába járó 60-80
kisgyermek szüleinek aggodal-
mát tolmácsolta közgyûlési in-
terpellációjában Bicsák Miklós
önkormányzati képviselõ. Az
intézmény felújításával kapcso-

latos pályázat felõl érdeklõdött,
és Cseresnyés Péter polgármes-
ter személyes közbenjárását
kérte az ügyben. 

Válaszában a polgármester
utalt rá, az önkormányzat pályá-
zatot nyújtott be az óvoda bõví-
tése, felújítása tárgyában, de a
kormányzati honlapon közzé tett
információ szerint a projekt nem
került támogatásra. A városveze-
tõ jelezte, az önkormányzat be-
ruházásában több, jelentõs saját
forrás igényû fejlesztés van fo-
lyamatban, ezért az óvodakor-
szerûsítés kizárólag saját forrás-
ból történõ finanszírozására je-
lenleg nem lát lehetõséget. A
külsõ forrás biztosítása érdeké-
ben folyamatosan figyelik a pá-
lyázatokat. A felújítás tervdoku-
mentációja elkészült, a jogerõs
építési engedély megvan, így a
forrás megteremtését követõen a
munka azonnal indítható és vég-
rehajtható. 

A források áttekintésére a nagy-
projektek elõkészítését és a kivi-
telezõ közbeszerzési eljárások le-
folytatását követõen nyílhat ismét
lehetõség. Az említett igényt az
elkövetkezõ idõszak fejlesztési
tervének elõkészítése során a to-
vábbiakban is figyelembe fogják
venni – zárta válaszát Cseresnyés
Péter.

Közgyûlési interpellációjá-
ban Gábris Jácint önkormány-
zati képviselõ a Medgyaszay
Ház elõtti 56-os Emlékkertben
(Károlyi kertben) tengõ-lengõ
diákokra hívta fel a figyelmet.
Azt kérte, hogy az önkormány-
zat a Kanizsai Kulturális Köz-
pont (KKK) és egyéb ifjúsági
szervezetek bevonásával dol-
gozzon ki olyan szabadidõs
programokat, melyeknek ki-
alakításában figyelembe veszik
a diákok véleményét is. A kép-
viselõ kérdésére az alábbi vá-
laszt adta Cseresnyés Péter pol-
gármester: 

– Az elmúlt évben többféle
módon is megtörtént mindez. A
2013. évi Diákparlament egyik
témája a diákokat érintõ szabad-
idõs programok véleményezése
volt, ahol a küldöttek megfogal-
mazhatták javaslataikat az õket

érintõ rendezvényekkel kapcso-
latban. Emellett a KKK munka-
tervének összeállításához szintén
kikérik az érintettek véleményét
az intézmények diákönkormány-
zatot segítõ tanárain keresztül.
Az elmúlt évben például külön
igazgatói értekezletek témája
volt a hasonló programok össze-
állítása, melyben részt vettek a
köznevelési intézmények igazga-
tói, a KKK igazgatója és a Váro-
si Diákönkormányzat pedagógus
képviselõje is.

Városunkban számos program
áll a fiatalok rendelkezésére. A
KKK, a Nagykanizsai Családse-
gítõ és Gyermekjóléti Központ, a
Városi Diákönkormányzat és a
Thúry György Múzeum az ifjúsá-
got érintõ mûsorok kialakítása so-
rán figyelembe vette a különbözõ
fórumokon kialakított véleménye-
ket. Mindezeken kívül az oktatási
intézmények is számos összejöve-
telt szerveznek a saját diákságuk
számára. 

A polgármester megjegyezte:
„sajnos az ön által is említett fia-
talok köre számára ezek az ajánla-
tok kevésbé vonzóak és nem azért
töltik szabadidejüket a Károlyi
kertben, mert a városban nincs a
fiatalok számára kulturált szóra-

kozási lehetõség, hanem azért,
mert ez a hely a fiatalok egyik ta-
lálkozási pontjául szolgál”. 

Egy konkrét példaként Cseres-
nyés Péter megemlítette, a KKK
munkatársai az elmúlt évben pén-
tek esténként rock koncertet szer-
veztek a Medgyaszay Házban, de
ezeken alkalmanként mindössze
10-20 fõ jelent meg, míg ugyan-
ebben az idõben a Károlyi kertben
tömegek voltak jelen. A közmû-
velõdési szakemberek kimentek a
fiatalok közé, de személyes invi-
tálásuk ellenére sem voltak haj-
landók a fenti programokon részt
venni. 

„Természetesen a negatív ta-
pasztalatok ellenére sem mondha-
tunk le arról – hangsúlyozta a vá-
rosvezetõ –, hogy a városban mû-
ködõ intézmények a programok
széles skálájával álljanak az ifjú-
ság elé. A köznevelési intézmé-
nyekben dolgozó pedagógusok
szerepe és felelõssége pedig az,
hogy a tanulóifjúságot megismer-
tessék a kultúrált szórakozás lehe-
tõségeivel annak érdekében, hogy
igényükké váljon az ehhez hason-
ló rendezvényeken való részvé-
tel.”

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

AA PPaalliinnii ÓÓvvooddaa
ffeellúújjííttáássáárróóll

IIggéénnyyüükkkkéé kkeellll,, hhooggyy
vváálljjoonn aa kkuullttuurráálltt
sszzóórraakkoozzááss

KanizsaTISZK 
Felnõttképzési
Általános és Szakképzõ Iskola

Nagykanizsa, Erdész u. 30.
06 93/ 510-251
http://felnottiskola.kanizsatiszk.hu 

Iskolai nyílt napok minden érdeklõdõ számára!
Következõ alkalom:
2014. június 19. 10.00 óra - programbemutató
TÁMOP 3.3.9.B-12/2-2012-0004 „második esély” program
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Az utazás mindig nagy él-
ményt jelent, új helyeket, kultú-
rákat ismerhetünk meg. Még na-
gyobb örömet okozhat azonban,
ha ajándékba kapunk egy ekko-
ra kalandot. A Rákóczi Szövet-
ség által kiírt pályázat megnye-
résével a nagykanizsai Batthyá-
ny Lajos Gimnázium diákjainak
sikerült bejárniuk a Délvidék
történelmi helyszíneit. 

„Osztályom számára nem ez volt
az elsõ alkalom, hogy történelem-
tanárunkkal, Andl Melinda tanár-
nõvel utaztunk, és azt hiszem, osz-
tályom nevében mondhatom, hogy
ez a kirándulás méltó befejezése
volt a gimnáziumban töltött nyolc
évünknek. A társaság természete-
sen nem csak a mi osztályunkból
állt, 38 diák indult útnak Andl Me-
linda tanárnõ és Simon József tanár
úr kíséretével. Csapatunk tagja volt
egy zentai lány is, aki Zentára érve
találkozott családjával.

A hosszú út és a folyamatos „Ta-
nárnõ, mikor érünk már oda?” után
elsõ állomásunk Szabadka volt,
ahol megtekintettük a budapesti
építészek tervei alapján, a szecesz-
szió jegyében épült városházát, va-
lamint a Reichl Ferenc által épített
Palotát, amely egy igazi mesebeli
cifra palota.

Palicsban a kultúra mellett már a
szórakozásra is jutott idõ, hiszen
mindannyian egyszerre támadtuk
meg a bringóhintó kölcsönzõjét.
Az egész partot bejártuk vele, ami
gyönyörû látvány volt. A tóparti
épületek itt is a szecesszió jegyé-
ben épültek, a családi villák nyara-
ló-stílusban készültek, ilyen példá-
ul a Lujza-villa.

Napunk zárásaként már szállá-
sunk és legfõképp vacsoránk felé
tartottunk Magyarkanizsára. Tisza-
parti szállásunkon sem unatkoz-
tunk, a laktató csevapcsicsa ill. ha-
lászlé után a mólón való énekléssel
töltöttük az éjszaka nagy részét,
nem mindenki örömére…

Másnap reggel, mintha csak
odavalósiak lettünk volna, beleve-

tettük magunkat a piac nyüzsgõ
életébe. A legzamatosabb epertõl
kezdve a különleges õrlésû papri-
káig mindent megtaláltunk az áru-
soknál. A kedvezõ árak miatt töb-
ben gondolták úgy, hogy visznek
az otthoniaknak egy kis epret,
amelyrõl csak késõbb a kellemet-
len szag alapján derült ki, hogy
nem szereti a meleg buszt. A piac
után iskolalátogatásra indultunk a
Beszédes József Mezõgazdasági
és Mûszaki Iskolaközpontba, ahol
a sok információ mellett még röp-
labdáztunk is az ottani diákokkal.
Mindannyian barátságosan fogad-
tak minket, és számos dolgot árul-
tak el arról, mit is jelent az, hogy
szerbek és magyarok egy iskolába
járnak. A Nemzeti Összetartozás
Napja alkalmából ünnepi mûsorral
emlékeztünk meg közös múltunk-
ról. 

Zentán elérkezett a múzeumlá-
togatás ideje. A zentai csata emlé-
két õrzõ múzeumban makett eleve-
nítette fel a csata fontosabb moz-
zanait, a 290 lépcsõfokot meg-
mászva pedig ráláttunk az egész
városra.

Bár a társaságon már látszódtak
a fáradtság jelei, az utolsó állomá-
sunkon kapott szabadidõnek mind-
annyian örültünk. A zombori sétá-
lóutcán pezsgett az élet, egy ün-
nepség zajlott, melyet táncosok és
lufik tettek színesebbé. Számtalan
árus és nézelõdõ népesítette be a
teret, ahol megtaláltuk a hely leg-
híresebb fagyizóját is. 

Mint minden kirándulásunkról,
innen is számos élménnyel tértünk
haza, amelyért külön szeretnénk
köszönetet mondani a pályázatot
kiíró Rákóczi Szövetségnek, illet-
ve kísérõtanárainknak.”

Régi mesterségek – Nagyszü-
leink nyomában címmel változa-
tos idõtöltést nyújtott alsós tanu-
lóinak a Kõrösi Csoma Sándor
Általános Iskola Péterfy Sándor
Tagintézményének vezetõsége és
diákönkormányzata. Az intéz-

ményben a ’90-es évektõl hagyo-
mány, hogy a tanév végéhez kö-
zeledve „erdei iskolát” szervez-
nek, mely öt éve családi nappal
zárul.

A hét elején Hagyományaink
nyomában címmel a zalaegerszegi
Skanzenbe tettek kirándulást, szer-
dától pedig a Csónakázó-tónál lé-
võ zöldtáborban várta számtalan
élmény, izgalom a gyerekeket.
Megismerkedtek a tó környékének
vízi és erdei életközösségeivel. A
kézmûves napon a nemezelés, csu-
hézás, bõrözés, szövés, fonás rej-
telmeibe nyerhettek betekintést a
gyerekek. A nagysikerû családi na-
pon a 175 diák mellett az õket kí-
sérõ 190 szülõ, nagyszülõ is
együttmûködött a játékos felada-
tokban. Régi, mozgásos játékokat
tanultak, nagymamák régi recept-
jei alapján készült süteményeket
kóstoltak. Nagy érdeklõdés kísérte
a régi mesterségekhez kapcsolódó
eszközökbõl nyílt kiállítást, és a
Pünkösdi király és fia megválasz-
tását, mely címet viccesebbnél vic-
cesebb versengéssel lehetett el-
nyerni.

A Comenius Iskolai Együtt-
mûködések Zala megyében
2013-2015 címmel szakmai fóru-
mot tartottak a diákok és a pe-
dagógusok részére a Batthyány
Lajos Gimnázium rendezvény-
termében.

A programon részt vevõ diáko-
kat és pedagógusokat Balogh
László igazgató köszöntötte. Ki-
emelte, egy iskolának mindig pá-
lyáznia kell különbözõ progra-
mokra, mindig kell, hogy legyen
valami plusz, ami a diákok és a ta-
nárok mindennapjait színesíti. A
Comenius programok tipikusan
ilyen lehetõségek. Hangsúlyozta, a
projektekben a kapcsolódás a leg-
fontosabb. A hálózatok az élet
minden területén jelen vannak,
melyek akkor jók, ha más hálóza-
tokhoz is kapcsolódnak. A projek-
tek legnagyobb ereje lehet, ha mi-

nél több közösségbe tudnak szer-
vezõdni. Jelen projekttel pedig egy
Zala megyei összefogás valósul
meg. 

Zieger Krisztina projektkoordi-
nátor, elmondta a fórum lehetõsé-
get kíván adni a megye iskoláinak
a 2013-ban indult Comenius isko-
lai együttmûködések keretein be-
lül megvalósuló projektjeik bemu-
tatására és a tapasztalatcserére.

A rendezvényen elõadást tartot-
tak a Nagykanizsai Mûszaki Szak-
képzõ Iskola és Kollégium Cserhá-
ti Tagintézmény, a zalaegerszegi
Páterdombi Szakképzõ Iskola, a
keszthelyi Vajda János Gimnázi-
um, a zalaegerszegi Zrínyi Miklós
Gimnázium és a házigazda intéz-
mény képviselõi. Prezentációjuk-
ban, melyek fókuszában a projekt-
menedzsment volt, bemutatták az
intézményükben futó projekteket.
Ezt követõen workshop zajlott a
diákok részvételével, prezentáció-
kat, projekttevékenységeket és
projekttermékeket mutattak be. A
gimnáziumban való sétát, az isko-
lamúzeum, a Hyány Galéria és az
emlékfal megtekintését követõen
kötetlen beszélgetés és tapasztalat-
csere zárta a délelõtti programot.

Farkas Márta, a Bolyai tagin-
tézmény vezetõje tanulóik ki-
emelkedõ országos tanulmányi
sikereirõl adott hírt. Köztük is
külön figyelmet érdemel Varga
Gábor két tanítványa, a rendkí-
vül tehetséges és szorgalmas
Traub Sándor (8.), valamint
Csermák Ádám Barna (7.), akik
kémia tantárgyból több országos
döntõre is eljutottak és kiváló
eredményeket értek el. 

A Kozma László XII. Országos
Informatika Alkalmazói Tanulmá-
nyi versenyen az iskola 7.b osztá-
lyos csapata (Csermák Ádám Bar-
na, Mikola Dániel, Mikola Dávid)
a 19. helyen végzett, Vámosi Fe-
renc felkészítésével. 

A nyolcadikos Traub Sándor
több téren is remekelt: a Hevesy
György Kémia Verseny országos
döntõjén 9., a Mozaik Kiadó által
megrendezett Kémiaverseny or-
szágos döntõjén 1., a „Curie” Ké-
miaverseny területi fordulóján 1., a

SSzzaakkmmaaii ffóórruumm 
aa BBLLGG-bbeenn

AAzz öösssszzeettaarrttoozzááss
jjeeggyyéébbeenn

RRééggii mmeesstteerrssééggeekk ––
NNaaggyysszzüülleeiinnkk
nnyyoommáábbaann

KKiieemmeellkkeeddõõ,, 
oorrsszzáággooss ttaannuullmmáánnyyii
eerreeddmméénnyyeekkkkeell
bbüüsszzkkééllkkeeddhheettnneekk
aa BBoollyyaaiissookk
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„Curie” Kémia Emlékverseny or-
szágos döntõjén 5. helyezést ért el.
Ugyanekkor a hetedikes Csermák
Ádám Barna a „Curie” Kémiaver-
seny területi fordulóján 1., majd a
„Curie” Kémia Emlékverseny or-
szágos döntõjén 2. lett. Felkészítõ-
jük Varga Gábor volt.

„A Költõ hazatér” címmel Nagy
Gáspár tiszteletére megrendezett
VII. Vers- és Prózamondó Orszá-
gos Versenyen Kiss Alexandra
(7.b) a képzeletbeli dobogó legfel-
sõ fokára állhatott, Arany Minõsí-
tésben részesült. Felkészítõ tanára
Dr. Kupóné Gasztonyi Edit volt. 

Micsinai Dominik (8.b) a Kazin-
czyról elnevezett „Szép Magyar
Beszéd” verseny területi forduló-
ján indult, ahol 1. helyezést ért el.
Dominik – a verseny folytatása-
ként megrendezett – dunántúli for-
dulón nyújtott kiváló teljesítmé-
nyével a Kazinczy-jelvény Arany
fokozatát is magáénak tudhatja.
Felkészítõje: Szekeresné Sztan-
kovics Andrea.

A Bolyai Matematika Csapat-
verseny megyei fordulóján 3. he-
lyezést értek el az iskola csapata
Traub Sándor 8.a, Nith Balázs 8.a,
Krasznai Kristóf 8.b, Milassin
Mór 8.b összeállításban, Porpáczy
Éva felkészítésével.

A Bolyai Anyanyelvi – Magyar
Nyelv és Irodalom – Csapatver-
seny megyei fordulóján 2. helye-
zettek lettek: Mudry Anna Doroty-
tya 8.a, Nith Balázs 8.a, Tajmel
Bálint 8.a, Traub Sándor 8.a osztá-
lyos tanulók. Felkészítõjük: Dr.
Kupóné Gasztonyi Edit.

A „Tiszán innen – Dunán túl” or-
szágos népdaléneklési minõsítõ ver-
seny megyei döntõjén „kiemelt
arany” minõsítést szerzett Czupi Ré-
ka 2.a osztályos tanuló, felkészítõje:
Alpár Zoltán volt. „Arany” minõsí-
tésben részesült: Magasdi Dóra 3.b
osztályos tanuló (felkészítõje: Dr.
Alemayehuné Hegyi Helga), Reiz-
ner Dóra 7.a és Proszenyák Laura
8.a osztályos tanulók (felkészítõjük:
Simonné Kapinya Györgyi).

A Kalmár László Matematika-
verseny megyei fordulóján Bara-
nyai Barnabás (3.a) 2. lett,
Ferenczi Lászlóné segédletével.

A Zrínyi Ilona Matematikaver-
seny megyei fordulóján Kulbencz
Levente 3.b osztályos tanuló 3. he-
lyezett lett, felkészítõje: Horváth
Júlia.

A Nemzetközi „Kenguru” Mate-
matikaverseny megyei fordulóján
Orbán Olivér Ferenc (5.b) 4. he-
lyezett lett (felkészítõ tanára:
Zárainé Nagy Márta).

A Kaán Károly XXII. Orszá-
gos Természet- és Környezetvé-
delmi Verseny megyei döntõjén
Bende Vivien (6.a) az  1. helyen
végzett, felkészítõ tanára Lan-
csákné Dukai Gyöngyi segédle-
tével.

PPEENNGGÉÉss mmeeggoollddáássookk

A Pannon Egyetem Nagykani-
zsai Kampuszán már évek óta az
elõtérbe helyezett PENge Tehet-
séggondozó Program keretében
ismét nagy dolgokkal készülnek
elõrukkolni a fiatalok, amit az
elmúlt idõszak eredményei is hû-
en bizonyítanak.

Annak idején a felsõoktatási
intézmény falai között úgy gon-
dolták, hogy öt közgazdász és öt
informatikus esetében minden-
képp érdemes arra fókuszálni,
hogy mind jobban elmerülhesse-
nek a tudományokban a szimpla
hallgatósági lét felett, tudtuk meg
Birkner Zoltán kampusz-igaz-
gatótól. Ezek a számok a legutób-
bi esetben már úgy alakultak,
hogy nyolc informatikus, illetve
öt közgazdász pályára készülõ fi-
atal vehet(ett) részt a program-
ban.

Így a közgazdász „pengék” kö-
zül Kántás Ádám (a PEN
Hackathon verseny résztvevõje),
míg az informatikus „pengék” kö-
zül Nyakas Zoltán Dániel (Andro-
id-alkalmazás fejlesztõ) mutahat-
ták be a félév során végzett, illetve
fejlesztett tevékenységüket, mely
egy olyan programot foglalt töb-
bek között magában, ami segíthet
az emberek szabadidejének a meg-
tervezésében is akár.

Az 50 éves a Mezõ Ferenc
Gimnázium-programsorozat ke-
retében bemutató, egyben rend-
hagyó kosárlabda és kézilabda
mérkõzéseket játszottak az isko-
la jelenlegi csapatai az egykor az
intézményben tanuló kosárlab-
dázókkal és kézilabdázókkal.

A retro-csapat (hölgyek esetében
azért ezzel a jelzõvel természetesen
csínján bánnánk, illetve számos,
még ma is aktív kosarast köszönt-
hettek...) színeiben olyan kiválósá-
gok pattogtattak, mint Széki
Zsuzsánna felnõtt válogatott, Hocz
Erika, Bugár Elvira, Kovács Mag-
dolna, Keléné Majzik Bernadett
NB I-es játékosok, Mozsolics Judit,
Fekete Csilla, Fuisz Viktória jelen-

legi NB I-es játékosok, korosztá-
lyos válogatottak, Riba Viktória,
valamint Kötõné Fazekas Judit.

A pattogtatás eredménye: Öreg-
diákok – Jelenlegi diákok 40-40.

A kosárlabda-mérkõzés után a
játékosok (képünkön) az évfordu-
lónak megfelelõ, 50-50-es állást
mutató eredménytábla elõtt is ké-
szítettek képet magukról.

Ezután következett Fekete Zoltán-
né, Ica néni testnevelõ tanár emléké-
re szervezett kézilabda bemutató
mérkõzés, melyet az iskola egykori
kézilabdásai és a jelenlegi diákok al-
kotta vegyes csapatok (képünkön)
játszottak. Nem is elsõsorban az
eredmény, hanem a játék volt ezúttal
a lényeg, mindenesetre az eredményt
megtudtuk: Mezõ I. – Mezõ II. 11-
10, vagyis gyõzött a Mezõ.

Mindkét mérkõzés játékosai em-
léklapot vehettek át a középiskola
vezetõjétõl az esemény emlékére,
egyben jólesõ érzéssel könyvelhették
el magukban, hogy ismét szeretett is-
kolájukért küzdhettek a sportpályán.

B.E. - P.L. - Sz.Zs. - V.M.
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A Förhéncért Egyesület
szombaton rendezte meg im-
már 14. alkalommal a Vinalia
Canisa borversenyt. A Régimozi
Étteremben megtartott esemé-
nyen ezúttal sem volt hiány jó-
féle, mi több, nagyon is kiváló
nedûkbõl. 

Ahogy nevezõkbõl sem, ugyan-
is a boros(ok) megmérettetés(é)re
majd’ hatvanan adták le bormintá-
ikat a szakmai zsûrinek minõsí-
tésre. Arról pedig, hogy a mennyi-
ség nem ment a minõség rovásá-
ra, híven tanúskodik, hogy a több
órányi kóstolgatás végén az íté-

szek 15 arany, 19 ezüst és 15
bronzérmet osztottak ki. Döntöt-
tek az „Év Bortermelõje” és a
„Város Bora” cím birtokosának
személyérõl is. A „város (vörös-
és fehér) bora” kategóriában Né-
meth József lett a gyõztes „Király-
leánykájával”, valamint „Pinot
noirjával”. A miklósfai borosgaz-
da lett az „év bortermelõje” is. 

Aranyérmes borok és termelõ-
ik. Fehér bor: „Müller thurgau” –
Kozma Gyula, Szentgyörgyvári
hegy, „Olasz rizling – zöld vel-
telini cuvée” – Mátyás Ferenc,
Förhénc, „Királyleányka”- Sneff
Antal, Förhénc, „Zengõ” –

Benczik Ferenc, Förhénc, „Olasz
rizling” – Sneff Péter, Förhénc,
„Zenit” – Nagy Lajos, Cserfõ,
„Ottonel muskotály” - Kápolnás
Zoltán, Förhénc, „Müller thur-
gau” – Kápolnás Zoltán, Förhénc,
„Ottonel muskotály, Cserszegi fû-
szeres” – Kápolnás Zoltán,
Förhénc.

Vörös bor: „Merlot-Cabernet”
– Skanecz testvérek, Förhénc,
„Vegyes vörös” – Berke József,
Látóhegy, „Zweigelt-Kékfran-
kos” – Molnár Miklós, Förhénc,
„Cabernet” – Horváth Miklós, Lá-
tóhegy.

Sz.Zs.

KKaanniizzssaaii bboorrbbaann aazz iiggaazzssáágg…… 

CCssaakk úúggyy hhuulllloottttaakk 
aa ppoonnttookk,, ggóóllookk,,
kkoossaarraakk

KKöövveessssee hhíírreeiinnkkeett 
hhoonnllaappuunnkkoonn ééss aa
FFaacceebbooookkoonn iiss..

wwwwww..kkaanniizzssaauujjssaagg..hhuu
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Bútoripari gyártóbázist épí-
tett ki a Két-Horváth Bt. Nagy-
kanizsán, az Ipari Parkban. Az
európai uniós támogatással meg-
valósuló fejlesztés eredménye-
ként 14 munkahelyet teremtenek
– tájékoztatta a vállalkozás ügy-
vezetõje az MTI-t.

Horváth András elmondta: a be-
ruházás összköltsége csaknem 159
millió forint, amelynek 50 százalé-
kát a Nyugat-dunántúli Operatív
Program telepfejlesztési pályáza-
tán elnyert, vissza nem térítendõ
támogatásból finanszírozzák.

A beruházás keretében a már
meglévõ 435 négyzetméteres csar-
noképületet átalakították és a dup-
lájára bõvítették, az épületben bú-
toripari gyártóbázist hoztak létre.
A bútorvázépítés és -gyártás a
földszinti részen kapott helyet, az
elsõ emeleten kárpitos mûhelyt
alakítottak ki, a második emeleten
pedig a gyártásszervezéshez, irá-
nyításhoz szükséges irodák he-
lyezkednek el.

A projektnek köszönhetõen a
kisvállalkozás így már 16 ember-
nek tud munkát adni.

Az ügyvezetõ az MTI kérdésére
elmondta, évente 130-140 millió
forint árbevételre számít a vállal-
kozás. A termékeiket jelenleg Né-
metországban és a hazai piacon is
értékesítik. A jövõben a belföldi
kereskedelmet szeretnék bõvíteni
elsõsorban.

A Nagykanizsai Kereskedelmi
és Iparkamara a napokban tar-
totta küldöttgyûlését, ahol a gaz-
dálkodáson kívül a díjátadásé,
sõt újabb elismerések alapításáé
volt a fõszerep.

Elsõként a szervezet éves beszá-
molóját (26.862 eFt fõösszeggel)
és mérleg szerinti eredményét
(2.310 eFt) fogadták el, majd pó-
tolták a megüresedett választási bi-
zottsági helyeket. 

Átadásra került a 2013. évi „Év
vállalkozója díj” is, melyet dr. Fü-
le Lajosné érdemelt ki, valamint új
elismeréseket is alapított a küldött-
gyûlés. Ezentúl „Nagykanizsai

Kamarai Gazdaságfejlesztésért”
díjat adományozhatják annak a ter-
mészetes személynek, aki Nagyka-
nizsa gazdasági életében legalább
20 éven át vezetõ tisztségviselõ-
ként vagy vállalkozóként olyan te-
rületen dolgozott, amellyel ko-
moly befolyást gyakorolt a város
gazdaságának fejlõdésére. „Kama-
rai Életmû” díjat kaphat az a ter-
mészetes személy, aki minimum
15 évet eltöltött kamarai vezetõ-
ként, tisztségviselõként, de 2014-
tõl adományozható lesz egy
„Egyetemi Kamarai” díj is annak
legjobb tanulmányi eredményt el-
ért, végzõs, nagykanizsai lakosú
informatikus vagy mérnök hallga-
tónak, aki a Pannon Egyetem
Nagykanizsai Kampuszán végzet.

Állást foglalt a küldöttgyûlés a
kötelezõ tagsággal kapcsolatban
is. Alapvetõen támogatja abban az
esetben, ha ezáltal a vállalkozások
jobb helyzetbe kerülnek, ha az a
jelenlegi struktúrára épül (városi
kamarák is), ha megmarad az ön-
kormányzatiság, és az apparátus-
ban érvényre jut az egész ország-
ban az azonos kiszolgálás, az
egyenszilárdság. Kiemelték továb-
bá, fontos, hogy a kamarai változá-
sok biztosítsák az EU-s elosztás-
ban valamilyen formában való
részvételt.

A Nagykanizsai Inkubátorház
pályázati tanácsadója, Cserti
Csilla az elmúlt héten a „Fiata-
lok vállalkozóvá válását” támo-
gató pályázati programban
résztvevõ, leendõ vállalkozók-
nak tartott workshopot az inku-
bátorházban.

Az intézményünk elindulása óta
fontos missziójának tartja, hogy
segítse új vállalkozások létrejöttét
és ezek közül is kiemelt prioritás-
ként kezeli a fiatalok elindulásá-
hoz kapcsolódó tanácsadást. Az el-
múlt év nyarán sokat emlegetett fi-
atalok vállalkozóvá válását támo-
gató pályázati program mostanra
ért a pályázat elõkészítõ fázisába.
Januártól áprilisig a vállalkozó

szellemû ifjak válogatott csapata
egy képzésen vett részt, májusban
benyújtották a kiíró felé az elkészí-
tett üzleti terveiket, most pedig a
pályázat megnyitására várnak. 

Az elmúlt héten az inkubátor-
házban egy workshopon mutattuk
be a résztvevõknek, hogy hogyan
tudják kitölteni saját maguk a pá-
lyázat adatlapját és hogyan tudják
benyújtani a pályázatot. Azért tar-
tottuk fontosnak, hogy megmutas-
suk a beadáshoz kapcsolódó ope-
ratív teendõket, mert a fiataloknak
minden információ rendelkezésére
áll már az elkészített üzleti tervé-
ben, ami a sikeres részvétel elõfel-
tétele lehet. A mintegy két órás
rendezvényen mindenki a saját
projektjéhez kapcsolódó adatlapot
tölthette ki, feltehette a projektjé-
hez és az elszámoláshoz kapcsoló-
dó kérdéseit és konzultálhatott ter-
veinek megvalósíthatóságáról. 

Hamarosan befejezõdik a
Szomolányi-sarok, az egykori
Nagykanizsai Takarékpénztár
palotájának felújítása. A helyi je-
lentõségû épület földszintjén ön-
kormányzati tulajdonban lévõ
üzletek, míg két emeletén lakások
vannak. A tavaly októberben
megkezdett rekonstrukció kere-
tében a szellõzést jobban elõsegí-
tõ kõlábazatot és új színt kap a
társasház, melyen az arculatter-
vezésnek köszönhetõen igényesen
kialakított kirakatokat láthatnak
majd a belvárosba látogatók.

A Takarékpénztár utat, a mai
Csengery utcát 1870-ben nyitották
meg. Még ugyanebben az évben el-
készült a Nagykanizsai Takarék-
pénztár impozáns székházának ut-
cai része, de a kupolás sarokrész
csak 1879-ben épült hozzá. A szom-
szédos ház megvásárlása, átépítése,
megmagasítása után 1888-ban ala-
kult ki a székház ma ismert, teljes
képe. A saroképületet a kanizsaiak
Szomolányi Gyula két világháború
közt itt mûködõ nõi és férfi divat-
áruházára emlékezvén, Szomo-
lányi-saroknak is nevezik. Itt volt

üzlete ifj. Wajdits József nyomdatu-
lajdonosnak is, aki könyv- és papír-
kereskedéssel is foglalkozott, s egy
ideig a Zalai Közlöny kiadója volt.
A ház elõtt áll a Turul szobor, mely-
nek környéke a város kedvenc talál-
kahelye. Az épület elõtti tér hamaro-
san ismét benépesül, az ünnepi
könyvhét megnyitóinak kedvelt
helyszínén sok érdeklõdõ keresi fel
június elején a könyvsátrakat.

Használják, de nem értik iga-
zán a Facebookot a közösségi
kommunikációban érdekelt hazai
kis- és középvállalkozások (kkv-
k). Joanelli Tamás, a Be Social kö-
zösségi marketing cég ügyvezetõ-
je szerint Magyarországon egyér-
telmûen a Facebook (Fb) a leg-
fontosabb közösségi oldal, de sok
hibát követnek el használatával a
vállalatok.

A Facebook közösségi oldalnak
4,8 millió magyar felhasználója
van, közülük 2,5 millió naponta ak-
tív. Óriási tömegeket lehet megszó-
lítani, míg a hirdetési költségek csak
a töredékét teszik ki a nyomtatott
sajtóban, a televíziós csatornákon,
vagy akár a Google oldalán való
reklámnak. A lehetõségek nagyok,
de nem minden hirdetõ elégedett,
mert a rosszul elvégzett munka itt se
vezet eredményre.

Joanelli Tamás a csütörtöki saj-
tóbeszélgetésen elmondta, hogy
nem minden cégnek ajánlott a kö-
zösségi média használata. Lehet,
hogy a szolgáltatás vagy a termék,
amelyet a cég ajánl, nem vonz
széles tömegeket, vagy maga a
cég értelmezi félre az Fb lényegét,
azzal, hogy egyirányú kommuni-
kációs csatornát akar, miközben a
közösségi oldal az interaktivitásra
épül.

Gondot okozhat a hibásan létre-
hozott Fb-oldal is, például ha egy
céget személyként regisztrálnak. Ez
egyrészt tilos, másrészt nem haté-
kony. Joanelli Tamás szerint több
kkv-nak nincs kommunikációs stra-
tégiája, mikor ellátogat az Fb-re,
csak a “lájkok” hajszolására kon-
centrál, vagy tévesen eladói reklám-
felületként tekint az oldalra.

Joanelli Tamás szerint tévhit,
hogy az Fb ingyenes, valójában
csak annak látszik. Egy oldal köve-
tõinek nagyjából 2-3 százaléka lát-
ja keresés nélkül, ha posztolnak va-

BBúúttoorriippaarrii
ggyyáárrttóóbbáázziisstt ééppíítteetttt 
kkii aa KKéétt-HHoorrvváátthh BBtt..
KKaanniizzssáánn

KKüüllddööttttggyyûûlléésstt 
ttaarrttootttt aa kkaammaarraa

SSzzééppüüll 
aa SSzzoommoolláánnyyii-ssaarrookk

FFiiaattaall vváállllaallkkoozzóókk
ttáámmooggaattáássaa

HHaasszznnáálljjáákk,, ddee 
nneemm éérrttiikk iiggaazzáánn aa
FFaacceebbooookkoott aa kkkkvv-kk
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lamit. A nagyobb arányú megjele-
néshez komoly forgalmat generáló
tartalom kell, vagy fizetni kell az
Fb-nak külön, hogy az adott be-
jegyzéseket gyakrabban mutassa.
A széles lefedettség fontos, mert
fõszabályként az elért emberek 1
százaléka az, aki ténylegesen vá-
sárló is lesz.

Típushibának számít, hogy sok
kkv nem ismeri az Fb hirdetési
rendszerét, és türelmetlenek az
eredmények kivárásával. A közös-
ségépítéshez pénz, stratégia, kitar-
tás, kreativitás és idõ kell, de az elsõ
eredmények így is csak legkoráb-

ban 6-12 hónap alatt mutatkoznak
meg.

A Be Social ügyvezetõje szerint
kelet-európai sajátosság, hogy Nyu-
gat-Európához és Amerikához képest
az Fb mellett más közösségi oldalak
(Twitter, Google+, Instagram) még
nem igazán népszerûek, ezért az Fb-
nak itthon központi szerepe van a kö-
zösségi kommunikációban. A Fb
használata azonban kifizetõdõ lehet,
mert olcsó, mérhetõk az eredmények,
és felkészülés mellett nagyon jól
megtérülnek a hirdetési befektetések.

B.E. - Kanizsa - MTI

TTáájjéékkoozzttaattááss!!
Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy Nagykanizsán, a Vécsey utcában
(Babóchay u. – Csengery u. szakaszon) május 27. (kedd) 7.00 órától várhatóan
két hónap idõtartamig a Délzalai Vízmû Zrt. a meglévõ ivóvíz hálózatán veze-
ték kiváltási munkákat végez, és forgalomkorlátozásra kerül sor.
A közlekedés az érintett szakaszokon kelet-nyugati irányban egyirányú lesz. A
munkavégzés idején az érintett helyi járatok nyugat-keleti irányban módosított
útvonalon közlekednek. Szíves türelmüket és megértésüket kérjük.

Délzalai Vízmû Zrt.

22.qxd  2014.06.11.  13:40  Page 9



KKaanniizzssaa –– DDóózzssaa 2014. június 12.10

Sok kanizsai még emlékezhet a
Teleki úti volt Dózsa-Thúry lakta-
nya udvarán állott Dózsa-szobor-
ra, Kiss Kovács Gyula (1922-
1984) kétszeres Munkácsy-díjas
szobrászmûvész alkotására. A te-
kintélyt parancsoló megjelenésû
mellszobor méretei is szokatlanul
nagyok: az öntvény maga 170 cm
magas, vállszélessége 150 cm, míg
eredeti mészkõ posztamense közel
3,5 m magas volt. A mûalkotás a
mûvész fiatalkori, realista stílusú
produktuma, amelyen Dózsa
György hadvezérhez méltó mó-
don, páncélingben, hajadonfõtt,
határozott, komor tekintettel néz
ránk. A szobor az itteni alakulat
megszûntével sokak bánatára el-
került Kanizsáról, jelenleg Ceglé-
den található. A szobor hányatta-
tott sorsa azonban a nagyközön-
ség számára nem közismert.

Az Internet „Köztérkép” címû
web-oldalán Cegléd szobrai között
olvasható a szobor rövid története
Somkutas Imre nyugállományú
ceglédi ezredes tollából: 

„A bronzból készült Dózsa György
mellszobor alkotója, Kiss Kovács
Gyula kétszeres Munkácsy díjas
szobrászmûvész 1952-1954 között a
Magyar Néphadsereg Mûvészeti
Stúdiójának tagja volt. Ebben az
idõszakban a honvédség megrende-
lésére készítette el, és eredetileg
Nagykanizsán, az akkori Dózsa
György laktanya udvarán állították
fel a monumentális mellszobrot.

A nagykanizsai laktanya felszá-
molását követõen 1997-ben került

Ceglédre, a Dózsa György lakta-
nya bejárata elé. 2001. június. 30-
án a ceglédi alakulatok felszámo-
lása során a laktanya bezárt.

Jelenlegi helyére a helyõrségpa-
rancsnok javaslatára, a Honvédel-
mi Miniszter engedélyével 2001. jú-
lius 27.-én került, ahol ünnepélyes
keretek között adták át a városnak.

A szobor a HM Hadtörténeti In-
tézet és Múzeum tulajdona, Cegléd
Város Önkormányzata 2011-ben
kezdeményezte, hogy véglegesen a
város tulajdonába helyezzék.”

Fenti rövid ismertetõ azonban
így nem teljesen helytálló.

A Dózsa-szobrot ugyanis erede-
tileg nem Nagykanizsán állították
fel, hanem a Pécsi Tisztképzõ Is-
kola fõépülete elõtt állott. A pécsi
hadapródiskola 1898-ban épült a
Szigeti út mentén. A rendkívül dí-
szes eklektikus fõépület fõbejárata
elõtt állott az iskola eredeti név-
adója, Zrínyi Miklós mellszobra az
I. világháborús hõsök neveivel
(alkotója Kõszeghy Gyula, 1926),
errõl számos korabeli fénykép ta-
núskodik. Az intézmény nevét
1945-ben Dózsa Tisztképzõ Isko-
lára változtatták, és 1954-ben itt
állították fel a Kiss Kovács Gyula
által mintázott Dózsa-szobrot (a
bronzöntvényen olvasható az alko-
tó neve), mely a Zrínyi-szobor he-
lyére került, ez utóbbit pedig az
épület udvarának délkeleti részére
helyezték át, azóta is ott áll. A tisz-
ti iskola elõtt álló Dózsa-szoborról
fénykép található Romváry Ferenc
„Pécs szobrai” címû 1982-ben ki-
adott könyvben, bár a szerzõ nem
ismerte sem az alkotó mûvész ne-
vét, sem a szobor felállításának,
sem lebontásának idõpontját, sõt
azt sem, hogy hová került el Pécs-
rõl. Felállítását ugyanis „1950”
körülre, eltávolítását pedig a „hat-
vanas évek végére” datálta. 1956-
ban a tisztképzõ iskola épület-
együttesét átadták a Pécsi Orvostu-
dományi Egyetem számára, és ma
is az mûködik itt. Az impozáns ré-
gi fõépületet 1965-ben nagyrészt
lebontva teljesen átalakították,
modern épületté formálták. Dr.
Károlyi Attila nyomozása szerint a
Dózsa-szobor – nyilván a tisztkép-
zõ iskola megszûnése után – kerül-
hetett el a POTE elõl a Pécs város
déli részén (Akác u. – Táncsics u.)
mûködõ Honvéd Kórház kertjébe. 

A legújabb adatok szerint azon-
ban a szobor itt nem idõzhetett so-
káig. Tar Ernõ nyugalmazott ezre-
des tájékoztatása szerint – aki
olyan idõs katonatisztektõl szerezte
információit, akik a nagykanizsai
Dózsa laktanyában már az 1950-es
években is szolgáltak – az itteni
alakulat 1957. áprilisában került

Tabról Nagykanizsára, és a Dózsa
szobrot ezt követõen hamarosan –
1957-58 táján kapták meg. Hogy
miként sikerült azt Pécsrõl elhozni,
erre vonatkozóan már nincsenek
konkrét emlékek. 1969-ben egy or-
szágos katonai bemutatóra került
sor a nagykanizsai laktanyában, és
visszaemlékezések szerint a szobor
ekkor új mûkõ hátfalat kapott. 

A szobor a laktanya Teleki úti fõ-
bejárata közelében állott, de itt már
nem az eredeti – pécsi – magas posz-
tamensen, hanem a fényképek tanú-
sága szerint az eredeti posztamens
egy levágott, körülbelül egy méter
magas csonkján, így a szobor – esz-
tétikailag – elég szerencsétlen for-
mát nyert, az eredetileg a felsõ har-
madban lévõ szobor-felirat például a
terepszint közelébe került. Késõbb a
laktanya Thúry György nevét is fel-
vette, és 1992-ben Thúry György
egyik mellszobrát is felavatták a lak-
tanyában. 1996. év végén azonban a

nagykanizsai Dózsa-Thúry lakta-
nyát is leszerelték. A Thúry-szobor a
helyi határõr-laktanyába került,
ahonnan hosszas alkudozások ered-
ményeként önkormányzati tulajdon-
ba sikerült venni, és 2012-ben a
Thúry György nevét viselõ középis-
kola udvarán újra felállítani.

A Dózsa-szobor történetét 1996-
tól kezdve már jobban ismerjük Föl-
di László ceglédi polgármester 2010.
11.26-án kelt, Nagykanizsa polgár-
mesterének küldött levelébõl. Esze-
rint Havril András, a volt nagykani-
zsai 14. Thury György gépesített lö-
vészdandár parancsnoka, már mint a
3. gépesített hadosztály parancsnoka
1996. november 7-én kért engedélyt
dr. Holló József vezérõrnagytól, a
MH. Humán Csoportfõnökétõl az
ekkor már négy évtizede Nagykani-
zsához kötõdõ Dózsa-szobor Ceg-
lédre történõ áthelyezéséhez. A hon-
védségi eszköz-nyilvántartásban sze-
replõ szobor így honvédelmi minisz-
tériumi engedéllyel került át Cegléd-
re. A ceglédi Dózsa laktanya bejárata
elõtt 1997. március 14-én ünnepélye-
sen fel is avatták azt.

Sajnos ekkoriban Nagykanizsa
város vezetõit egyáltalán nem ér-
dekelte e szobor, csupán a volt lak-
tanya ingatlanait igyekeztek az ön-
kormányzat számára megszerezni.
Pedig ekkoriban még valószínûleg
lett volna esély a Ceglédre költöz-
tetett szobor visszaszerzésére.

2001. július 1-én az újabb had-
erõ-reform következtében a ceglédi
laktanyát is bezárták. A felszámolás
folyamatában 2001. február 13-án a
hadosztály megbízott parancsnoka
hivatalos levélben kérte dr. Szabó
János honvédelmi minisztertõl a
szobor Cegléd városának történõ
adományozása engedélyezését,
melyhez csatolták Cegléd Város
Önkormányzatának kérelmét és az
alkotó özvegyének, Kiss Kovácsné
Tóth Emõke – az alkotómûvész jog-
utóda – hozzájáruló nyilatkozatát is.

2001. május 22-én Horváth Jó-
zsef ezredes, a HM Közigazgatási
és Vagyonfelügyeleti Fõosztályve-
zetõ tájékoztatása szerint a szobor
a HM Hadtörténeti Intézet és Mú-
zeum nyilvántartásába került.
2001. május 30-án a HM HIM Mú-
zeumigazgató átvételi elismervé-
nyen átvette a helyõrség parancs-
nokától a szobrot, majd ezt követõ-
en a Hadtörténeti Múzeum az

DDóózzssaa GGyyöörrggyy nnaaggyykkaanniizzssaaii sszzoobbrraa 
DDeeáákk-VVaarrggaa DDéénneess

A Dózsa-szobor a pécsi
tisztképzõ iskola elõtt 

(Pécs szobrai c. könyvben)

A Dózsa szobor a nagykanizsai
laktanyában

„„AA sszzoobboorr aazz iitttteennii aallaakkuullaatt mmeeggsszzûûnnttéévveell 
ssookkaakk bbáánnaattáárraa eellkkeerrüülltt KKaanniizzssáárróóll,, 
jjeelleennlleegg CCeeggllééddeenn ttaalláállhhaattóó..””
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2014. június 12.

53/2001. nyilvántartási számú mû-
tárgykölcsönzési szerzõdés alapján
azt egy évre kölcsön adta Cegléd
városának azon kikötéssel, hogy a
szerzõdést évente meg kell újítani.
2001. július 27-én Cegléd egyik
külvárosi részén, a Füzér utcában –
a mûalkotás történetében immár az
ötödik helyszínen – ünnepélyes ke-
retek között felavatták e szobrot és
azóta is ott áll. A ceglédiek az aján-
dékba kapott szobrot ugyancsak
egy aránytalanul alacsony poszta-
mensre helyezték, amit bizonyosan
nem szobrászmûvész tervezett.

2006-ban a Hadtörténeti Múze-
um véglegesen átadta Cegléd váro-
sának a Dózsa szobrot, azóta Ceg-
léd város tulajdona – állította leve-
lében Cegléd város polgármestere.

A kanizsaiak csak 2007. táján esz-
méltek fel, amikor a polgármesteri
hivatal egyik dolgozója Wegroszta
Zoltán felfedezte Cegléd város hon-
lapján a Nagykanizsáról elszárma-
zott szobrot. A szobor tulajdonjogi
kérdésével ezután dr. Károlyi Attila
képviselõ kezdett el intenzíven fog-
lalkozni. 2010-ben személyesen is
elment kutatni Ceglédre, majd ja-
vaslatára 2010. október 7-én Cseres-
nyés Péter polgármester tájékozta-
tást kérõ levéllel fordult Cegléd pol-
gármesteréhez a Dózsa szobor ügyé-
ben. Erre érkezett a már több részle-
tében idézett 2010. november 26-i
válasz Földi László ceglédi polgár-
mestertõl. Ez azonban minden kér-
dést nem tisztázott, ezért Nagykani-
zsa polgármestere 2010. december
20-án a HM Hadtörténeti Múzeum-
hoz fordult tájékoztatásért, miért
nem kaphatta meg Nagykanizsa vá-
rosa e szobrot, miközben Ceglédnek
ezt gond nélkül átadták. E felvetésre
azonban 2011. január 27-én mind-

össze egy, a kérdés lényegét megke-
rülõ válasz érkezett csupán.

A 2011. november 24-i közgyûlé-
sen dr. Károlyi Attila képviselõ inter-

pellációjában újra felvetette a Dózsa
szobor Nagykanizsáról történt elvi-
telének kérdését, és szorgalmazta,
hogy az önkormányzat tegyen lépé-
seket annak visszaszerzésére, majd
2011. december 3-án a Zalai Hírlap-
ban megjelent „Lába kelt a szobor-
nak?” címû cikkben hívta fel a fi-
gyelmet a furcsa körülmények között
elvitt szoborra. A 2011. decemberi
soros közgyûlésre pedig már képvi-
selõi elõterjesztést is benyújtott fenti
tárgyban (errõl született a 417/2011.
(XII. 22.) közgyûlési határozat). En-
nek folyományaként Nagykanizsa
polgármestere 2012. január 3-án hi-
vatalos levelet intézett a honvédelmi
miniszterhez, a HM Hadtörténeti In-
tézet és Múzeum igazgatójához, az
MNV Zrt. vezérigazgató-helyettesé-
hez, Cegléd polgármesteréhez és a
Képzõ- és Iparmûvészeti Lektorátus
igazgatójához, felvetve, hogy a szo-

bor Nagykanizsáról történt elvitele
nem volt jogszerû, egyrészt mivel
Nagykanizsa önkormányzatát errõl
elõzetesen nem értesítették, de legfõ-
képpen azért, mivel állami tulajdonú
vagyontárgy önkormányzati tulaj-
donba adására a jogszabályok szerint
a HM Hadtörténeti Múzeum nem il-
letékes, arra csak a Magyar Nemzeti
Vagyonkezelõ jogosult, a jogsza-
bályban meghatározott eljárás kere-
tében. Egyúttal e levélben Nagykani-
zsa polgármestere jelezte igényét a
szobor ingyenes önkormányzati tu-
lajdonba vételére. E megkeresésre
azonban csak a Lektorátus (2012. 01.
23.) és az MNV Zrt. (2012. 03. 09.)
válaszolt, de egyikük sem ismerte el
a korábban történt intézkedések jog-
szerûtlenségét. Utóbbi levélbõl vi-
szont az is kiderült, hogy 2011-ben –
nyilván a nagykanizsai igények je-
lentkezését követõen – Cegléd város
polgármestere is gyorsan benyújtotta
igényét a szobor önkormányzati tu-
lajdonba adására, és az MNV Zrt. ez-
úttal különös sietséggel az 550/2011.
(XII. 5.) IG sz. határozatában döntött
arról, hogy a szobor Cegléd város
önkormányzatának tulajdonába ke-
rüljön, ezután pedig Nagykanizsa
Megyei Jogú Város Önkormányza-
tának fellebbezését elutasítva – váro-
sunk végleg elesett a szobor vissza-
szerzésének lehetõségétõl.  

Ezután felmerült a szobor-máso-
lat elkészítésének gondolata. Tájé-
kozódásunk szerint az eredeti öntõ-

forma nincs meg, azonban léteznek
olyan eljárások, amellyel tökéletes
másolat készíthetõ meglévõ alko-
tásról. A Dózsa-szobor másolatá-
nak elkészítéséhez sikerült besze-

rezni Cegléd önkormányzatának,
mint a mûalkotás tulajdonosának
hozzájárulását, ezt Nagykanizsa
önkormányzatának kérésére 2013.
május 2-án Cegléd polgármestere
megküldte. Tóth Emõke, a mû
szerzõi jogutódja, Kiss Kovács
Gyula özvegye szóban és elviek-
ben szívesen hozzájárult a másolat
készítéséhez.

Balogh László és dr. Károlyi At-
tila képviselõk a 2013. október 31-
i közgyûlésen tettek sürgetõ javas-
latot a Dózsa szobor másolatának
felállítására, amit a Dózsa-féle pa-
rasztháború közelgõ 500. évfordu-
lója is indokolt. Dózsa történelmi
szerepének megítélése a történé-
szek feladata, de tény, hogy a ma-
gyar történelem egyik elvitathatat-
lanul jelentõs alakja. A Közgyûlés
70/2014. (III. 27.) határozatával
döntött a felállítandó Dózsa szobor
helyérõl a Hevesi utca Interspar-
áruház elõtti körforgalmú csomó-
pontja közelében, ami egy forgal-
mas és kellõképpen hangsúlyos
helyszín, és ahol a szobor az egy-
kori laktanya felé tekinthetne. Kí-
vánatos lenne a szobrot a mûvész
eredeti elképzelése szerinti poszta-
mensre – miként egykor Pécsett
állt – elhelyezni. 

Már csak Nagykanizsa Megyei
Jogú Város Önkormányzatának
döntésén múlik, hogy mikor állít-
tatja fel e több szempontból is
rendkívüli szobrot.

A Dózsa-szobor posztamense a
nagykanizsai laktanya területén

(Zalai Hírlap, 2011.12.03.)

A Dózsa-szobor Cegléden 
(internet - Köztérkép)

„„MMáárr ccssaakk NNaaggyykkaanniizzssaa MMeeggyyeeii JJooggúú 
VVáárrooss ÖÖnnkkoorrmmáánnyyzzaattáánnaakk ddöönnttéésséénn 
mmúúlliikk,, hhooggyy mmiikkoorr áállllííttttaattjjaa ffeell ee ttööbbbb 
sszzeemmppoonnttbbóóll iiss rreennddkkíívvüüllii sszzoobbrroott..””

A Thúry György Múzeum az
elmúlt idõszakban benyújtott
programjai kapcsán több fontos
tájékoztató levelet is kapott.
Ezek szerint helytörténeti témá-
jú múzeumpedagógiai foglalko-
zás-sorozatra, idõszaki kiállítás-
ra és három veszélyeztetett do-
kumentum restaurálására nyer-
tek pályázati forrást. 

Ahogy Száraz Csilla igazgató-
tól megtudtuk, A mi múzeumunk
címû Új Széchenyi terv keretében
megvalósuló pályázat a tartalék
keretbõl került támogatásra. Az
elnyert 17.590.280 forintból a
Kulturális intézmények részvéte-
le a tanórán kívüli nevelési fel-
adatok ellátásában címû pályázati
kiírás kapcsán hat együttmûködõ
általános iskola és egy óvoda di-
ákjainak tartanak a következõ
tanévben régészeti és helytörté-
neti témájú múzeumpedagógiai
foglalkozás-sorozatot. A résztve-
võk havi szakkör, témanap és ve-
télkedõ keretében, játékos, inte-
raktív módon juthatnak fontos is-
meretekhez. 

A Nemzeti Kulturális Alap
Közgyûjteményi Kollégiumába
két pályázatot nyújtottak be. Ma-
rokba szõtt mesék – Népmesék és
népi kultúra Nagykanizsa vidé-
kén elnevezésû idõszaki kiállí-
tásra és múzeumpedagógiai
programokra ötszázezer forintot
nyertek. A kiállítás néprajzi tár-
gyakon keresztül mutatja be a
klasszikus magyar népmese tár-
gyi világát. Olyan kiállítást és
hozzá kapcsolódó különleges
múzeumi programot szeretnének
megvalósítani a múzeum népraj-
zi gyûjteményébõl, mely a Dél-
Zalában gyûjtött mesékre is rá-
irányítja a figyelmet.

Ezeken kívül három különö-
sen veszélyeztetett dokumentum
restaurálásához szintén félmillió
forinttal járul hozzá a Nemzeti
Kulturális Alap. A pénzbõl Ka-
nizsa Város Tanácsa 1690-1800
közötti jegyzõkönyvi köteteit ál-
lítják helyre még ebben az év-
ben.

Kanizsa

KKöözzeell 2200
mmiilllliióótt nnyyeerrtt
aa mmúúzzeeuumm
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Június 13. 10.15 óra
KEREKÍTÕ - mondókás fél-
óra 0-3 éveseknek. Vezeti: Vaj-
da Margit 30/6160-848. Részvé-
teli díj: 700 Ft.
Június 14. 19 óra
IGRICFESZTIVÁL
19 óra Kor-Zár Együttes
20.30 óra Korpás Éva és Zene-
kara
22 óra Gypo Circus
Helyszín: a Móricz Zsigmond
Mûvelõdési Ház udvara.
Belépõdíj: felnõtt: 2500 Ft; 
diák, nyugdíjas: 2000 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 (neme-
zelés, gyöngyfûzés, korongozás,
szövés stb.) túra, daltanulás,
néptánc, sportprogramok, játé-
kos vetélkedõk a Kanizsai Kul-
turális Központ munkatársaival.

Június 17-18. 10 óra
PSZICHIÁTRIAI BETEGEK
IX. ORSZÁGOS SZÍNJÁT-
SZÓ ÉS KÉPZÕMÛVÉSZE-
TI TALÁLKOZÓJA
Köszöntõt mond: Cseresnyés
Péter Nagykanizsa MJV Polgár-
mestere, Országgyûlési Képvi-
selõ. Megnyitja: Dr. Gyõri
László Nyugalmazott Fõorvos.
Információ: +36 20 469-5864.

Június 16-20. 13 óra
NÉPTÁNCOS TÁBOR 2014
június 16-20 között Néptáncos tábort
szervezünk a Móricz Zsigmond Mûvelõ-
dési Házban, elsõsorban az elsõ osztályos
tanulók számára. A táborban táncos fog-
lalkozások mellett kézmûves foglalkozá-
sok és egyéb programok is lesznek. 
(A tábor célja, hogy a résztvevõk egy in-
tenzívebb képzést kapjanak. A nyár fo-
lyamán folytatnánk velük a munkát heti
rendszerességgel, majd õsztõl szintén is-
kolai keretek közt. Távlati cél a
Zalagyöngye Táncegyüttes utánpótlás
képzése. Õsztõl csoport formájában fesz-
tiválokon, bemutatókon való részvétel.)
Érkezés 7.30-tól. 9-11 óra néptáncos fog-
lalkozás. 12 óra ebéd, majd kézmûves
foglalkozás vagy szabadidõ. 14-16 óra
néptáncos foglalkozás. 17 óráig felügye-
letet biztosítunk a gyermekek részére.
Ebédet az Ambrózia Étteremben biztosí-
tunk.  A tábor díja az öt napra 5.000 Ft,
mely az ebédet is magába foglalja.
Jelentkezési határidõ: június 13. péntek.
A tábor díját is eddig kérjük befizetni (az
ebéd megrendelés miatt).
További információ: Tóth István 30-527-
4889   zalagyongye1997@gmail.com

A fenti címmel nyílt meg
Zágon László fotókiállítása a Ka-
nizsa Fotóklub Kanizsa Plá-
zában lévõ állandó galériájában.
Az egy hónapig látogatható,
nemcsak látványában szép, ha-
nem mondanivalójában is gaz-
dag kiállítást Papp Ferenc, a
HSMK nyugalmazott igazgatója
ajánlotta a megnyitóra érkezet-
tek figyelmébe:

– Zágon László nemcsak vá-
rosunk mûvészeti életének egyik
meghatározó egyénisége, de
Magyarország fotómûvészeté-
nek ismert és megbecsült sze-
mélyisége is. Beérett, kiforrott
stílusú fotómûvész. A fotózás-

hoz szükséges tehetsége, sajátos
látásmódja szerencsésen ötvözõ-
dik a korunkra nem oly jellemzõ
lelkesedéssel, szorgalommal.
Mindig örömmel, néha túlfûtött-
séggel tud beszélni egy-egy ké-
pérõl, vagy aktuális kiállításá-
ról. Fotói is arról árulkodnak,
hogy számára öröm a fényképe-
zés, legyen az portré vagy tájfo-
tográfia. A képek kisugárzása,
mondanivalója, vagy éppen
szépsége nekünk laikus tárlatlá-
togatóknak is pozitív élményt,
nyugalmat jelent. Olyan ember
és fotómûvész, aki a lélek béké-
jét, nyugalmát hordozza magá-
ban, és ez tükrözõdik 19 tábla-
képén is. 

Papp Ferenc megjegyezte: a
galéria rövid történetében elõször
van táblaképeket bemutató kiállí-
tás. A keresztény oltárképek pél-
dája nyomán napjainkban mind
több olyan országos pályázatot
írnak ki, ahol általában 3 fotóból
álló táblaképet kérnek a kiírók.
Ha sorozatot nem is lehet küldeni
egy-egy pályázatra, ily módon
egy képen belül akár 6 kis képet
is elfogadnak. Zágon László
mostani képei közül kiemelkedik
a Perec címû fotója. Igazi szak-
mai telitalálat és szellemesség,
hogy a természet adta alakzatot –
lábatlan gyík és szõlõinda – ösz-
szekapcsolja az ember alkotta
termékkel, egy pereccel. Szépen
megkomponált fotó, sugárzik ró-
la az összhang, a harmónia – tet-
te hozzá. 

A fotómûvész gazdag életpályá-
jából Papp Ferenc kiemelte: 1961
óta tagja a Kanizsa Fotóklubnak,
melynek 1977 és 1994 között ellát-
ta a vezetõi teendõit is. 41 ország
fotókiállításain láthatták a képeit,
hazai és nemzetközi fotópályáza-
tokon pedig 1091 elfogadott és
253 díjazott fotója szerepelt. Tudá-
sát, több évtizedes szakmai tapasz-
talatait mindig megosztotta a klub
tagjaival. 

B.E.
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Erdõs János képzõmûvész
grafikáival, tus-festményeivel,
tájképeivel találkozhat a HSMK
Õsze András Galériájába lépõ
tárlatlátogató.

A mûvész 2007-tõl használja a
tusrajz lehetõségeit. „Hosszan néz-
te a lankás tájat és megtalálta, ho-
gyan olvad össze föld, víz, levegõ.
Ezek nem táj-ábrázolások, hanem
emóciók, gondolatok és hangula-
tok, amelyek füstösen, ködösen, fe-
héren, fátyolosan, párásan, felhõ-
szerûen sok mindenrõl beszélnek.
Titokzatos életrezdülések. Különös
térhatások esetenként vörös vagy
fehér domináns elemekkel. Nagy-
méretû vásznai XXI. századi gon-
dolatok, jelentések Pannóniából.”
– írta róla és mûveirõl Angyal Már-
ta mûvészettörténész.

Erdõs János többek között tagja a
Magyar Alkotómûvészek Országos

Egyesületének, a Magyar Képzõ és
Iparmûvészek Szövetségének, a
Magyar Festõk Társaságának. Szá-
mos rangos külföldi és hazai mû-
vésztelep tagja, meghívottja. Mun-
kái megtalálhatók magyar és külföl-
di köz- és magángyûjteményekben.

A június 20-ig látogatható tárla-
tot dr. Orbán György kulturális
szakértõ ajánlotta a minap meg-
nyílt kiállítás közönségének a fi-
gyelmébe.

B.E.
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2014. június 12.

Horoszkóp

Némi csalódás érheti otthon a hétvégén.
Párjától a megszokottal ellentétben egyre
kevesebb dicséretet kap. Ha nem tudja en-
nek okát, fordítson valamit a kialakult
helyzeten. Kezdje ön dicsérni a párját.

A nyugtalanságát még üdülés elõtt csökkent-
heti némi meditációval. A csendes és hûvös
nyáresti órákban lazuljon el egy kicsit, enged-
je, hogy átjárja egész lényét a szeretet. Hatá-
sára kitartó és türelmes lesz egész nyáron. 

A nyár közeledtével egyre szókimondóbbá
válik, ennek ellenére nem sért meg senkit.
Elképzeléseivel minden ellenvélemény
nélkül egyetért a családja, és a munkaked-
ve kisugárzik a környezetére is. 

A szokásosnál beszédesebbé és mozgéko-
nyabbá válhat a hétvégén. Energiáját akár
újabb célok eléréséhez is felhasználhatja,
ha akarja. Ha sétát tesz a Fõ úton, a kiraka-
tok kedvezõ vásárlásra inspirálják.

Izgalmakra vágyakozik, a kevésbé lénye-
ges dolgok egyáltalán nem érdeklik. Hajla-
mos lesz arra, hogy lekéssen a határidõs te-
endõirõl, sõt még az aktuális csekkek fel-
adásáról is. Sportoljon, mozogjon többet. 

Ha igazi pihenésre vágyakozik, idén ne a
zajos üdülõhelyeket keressék a párjával,
hanem az eldugott, csendes szállodákat.
Egy idilli környezet jótékony hatással le-
het testre, lélekre egyaránt.

Abolygóállások hatására jóra fordulhat mind-
az, amit negatívumként élt meg az elmúlt
években. Ha netán újabb inspirációkra lenne
szüksége, megkaphatja közvetlen barátaitól,
de rámenõsségével is érhet el eredményeket.

Ha netán valamilyen belsõ feszültséget
érez önmagában, annak nem lesz más oka,
mint a kedvezõtlen bolygóhatások. Emiatt
nem kell aggódnia, kreativitásával köny-
nyedén átlép ezeken a napokon.

Szabad estéin, amikor akár a csillagokat, akár
a tenger hullámzását figyeli, gondoljon arra,
hogy idõszerû lenne változtatni az életén. Egy
változatosságot kedvelõ és értékelõ társ vi-
dámságot, színt hozhatna mindennapjaiba.

Ne hagyja, hogy otthoni teendõi elvegyék ide-
jét a kikapcsolódástól, kedvét a baráti találko-
zók, összejövetelek szervezésétõl. Abolygóál-
lások szerint célszerû lesz elkerülnie a szócsa-
tákat, a párnacsaták azonban szóba jöhetnek. 

Ha a mostaninál jövedelmezõbb munkát
szeretne találni magának, akkor tudomásul
kell vennie, hogy meg kell felelni bizonyos
elvárásoknak. Ha netán nincs tisztában a
részletekkel, kérdezzen rá bátran.

Pénzügyek nem okoznak mostanában vitaté-
mát a családjában, sõt lakás-átalakítást sem
kell beterveznie a nyárra. Mozgékonyságá-
nak köszönhetõen még az újabb felkérések-
tõl sem riad vissza. Jut ideje mindenre.

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
Értékesítési menedzser felsõfokú 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
Szakács 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. Idõponte-
gyeztetés: 0630-988-5957. (7646K)

HIRDESSEN A KANIZSA
ÚJSÁGBAN! Lakossági apró 15
szóig: 800 Ft, másodiktól 400 Ft.
Kanizsa kártyával az elsõ 600 Ft, a
másodiktól 300 Ft. Vállalkozási
apró 15 szóig 1600 Ft, másodiktól
800 Ft.

KKaanniizzssaa –– SSppoorrtt//AApprróó 2014. június 12.14

IINNGGAATTLLAANN

A múlt esztendei világbaj-
nokság házigazdája, a nagyka-
nizsai Szan-Dia Fitness SC in-
dulói ezúttal sem panaszkod-
hattak az idei IDF Látvány-
tánc Világbajnokság kereté-
ben nyújtott produkcióikra,
hiszen végül versenyzõik végül
nyolc aranyérmet és négy-
négy második és harmadik he-
lyet szereztek. A horvátországi
Pulában sorra került táncos
seregszemlén 15 ország 1200
versenyzõje léphetett a zsûri
színe elé.

Szan-Dia FSC eredményei a
pulai IDF világbajnokságon.
Mini korcsoport fantasy show
formáció: 2. Ács Barbara, Gra-
bant Nóra, Rodek Hanna,
Andróczi Rebeka, Kovács Kira,
Solymos Vivien, Borsos Eszter,
Kurucz Petra, Takács Zsóka,
Felde Zorka, Nyakas Emese,
Varga Fanni.

Mini free show duó: 3. Soly-
mos Vivien-Varga Fanni.

Gyermek fantasy show formá-
ció: 2. Avas Liliána, Lakner
Dorina, Szekeres Zóra, Tóth
Jázmin, Zsohár Fanni, Horváth
Gréta, Magyar Dorina, Szép
Minea Dalma, Ujj Viktória
Zóra, Kiss Veronika, Mercz Lil-
la, Szíjártó Fanni, Varga Kata
Luca, Kovács Panna, Molnár
Nóra, Taródi Csenge, Várhelyi
Hanna.

Junior fantasy show formá-
ció: 4. Andor Fanni, Horváth
Kyra, Magdics Maya, Tóth
Bonita, Janzsó Laura, Varga
Izabella, Borsos Fanni, Kátai
Lora, Parély Petra, Fodor Lí-
dia, Kovács Patrícia, Spingár
Fanni.

Felnõtt fantasy show formá-
ció: 1. Dömötör Eszter, Hor-
váth Barbara, Nagy Angelika,

Ruttner Sára, Tar Eszter, Fel-
sõ Brigitta, Kálovics Alexand-
ra, Petrás Krisztina, Sipos
Kata, Várszegi Zsófia,
Hegedüs Virág, Kovács Laura,
Polgár Borsika, Szabó Kata,
Vitári Viktória, Herjavecz Lil-
la, Májer Cintia, Rózsa Luca.

Gyermek disco freestyle duó:
2. Gerlinger Laura-Tatai Zsóka.

Gyermek disco freestyle szó-
ló: 5. Hajmási Lili.

Gyermek fantasy show for-
máció: 1. Darázsi Laura, Ko-
vács Réka, Polai Panna, Ger-
linger Laura, Lanz Tamara,
Tárnok Viktória, Kalmár Do-
rottya, Molnár Lilla, Tatai
Zsóka, Kepe Klaudia, Nándori
Noémi, Váradi Luca.

Junior disco freestyle duó: 1.
Poszovecz Hanna-Skanecz Sára.

Felnõtt free show szóló: 1.
Felsõ Brigitta.

Mini disco freestyle szóló: 3.
Ujj Viktória.

Felnõtt fantasy show duó: 4.
Felsõ Brigitta-Horváth Barba-
ra.

Mini fantasy show duó: 3.
Felde Zorka-Nyakas Emese.

Gyermek fantasy show szóló:
9. Gerlinger Laura.

Junior fantasy show kiscso-
port: 6. Fodor Lídia, Kátai
Lora, Kovács Patrícia, Magdics
Maya.

Gyermek fantasy show szóló:
12. Dobrádi Réka.

Gyermek fantasy show kis-
csoport: 3. Avas Liliána, Taródi
Csenge, Horváth Gréta, Varga
Kata Luca, Lakner Dorina, Zso-
hár Fanni, Magyar Dorina.

Junior free show szóló: 9. Ti-
zedes Renáta.

Junior disco freestyle szóló:
5. Csányi Csilla.

Mini fantasy show szóló: 4.
Ujj Viktória Zóra.

Gyermek fantasy show kis-
csoport: 1. Darázsi Laura, Tatai
Zsóka, Gerlinger Laura, Ujj
Viktória Zóra, Kepe Klaudia,
Tárnok Viktória.

Junior fantasy show duó: 1.
Horváth Dóra-Nándori Réka.

Felnõtt free show duó: 2. Fel-
sõ Brigitta-Tizedes Renáta.

Junior fantasy show formá-
ció: 1. Csányi Csilla, Horváth
Dóra, Nagy Fruzsina, Sgánetz
Eszter, Czimre Alexandra, Kis-
gyura Anna, Nándori Réka,
Skanecz Sára, Fodor Adél, Kiss
Szilvia, Poszovecz Hanna, Tize-
des Renáta, Glavák Sára, Lovkó
Bonita, Ribarics Laura, Szokol
Fanni.

Gyermek fantasy show for-
máció: 5. Csamári Anna, Hóbár
Helga, Péter Fanni, Zsohár Sá-
ra, Dobrádi Réka, Kocsis Lil-
iana, Sipos Rebeka, Ribarics
Laura, Hajmási Lili, Láncos
Laura, Szép Csinszka Olívia,
Novák Tamara, Hegedûs Zsófia,
Láncos Liliána, Zsirai Dorka,
Boros Dorina.

A musical kategóriában fellé-
põ szandiások aratták a legna-
gyobb sikert, hiszen formáció-
juk elsöprõ sikert aratva táncolt
a dobogó legfelsõ fokáig.

– Ez immár a hetedik ilyen
volumenû táncos seregszemlém
volt, egyben ez volt a legsike-
resebb is - mondta mini értéke-
lésében Felsõ Brigitta, aki há-
rom aranya mellé egy második
helyezést is begyûjtött. – Meg-
tettünk mindent a csapattal, va-
lamint egyéniben is, hogy mi-
nél jobban szerepeljünk és na-
gyon büszkék vagyunk arra,
hogy végül sikerült is elérnünk
azt, amit alapvetõen eltervez-
tünk.

P.L.

IIsszzttrriiaaii éérrmmeekkkkeell ggaazzddaaggaabbbbaannFORGALMI 
REND-VÁLTOZÁS!

A 2014 évi III. Kanizsai Sör-
fesztivál és Fúvószenei Találkozó
programjai miatt az alábbi útle-
zárások, forgalomkorlátozások és
forgalmi rend változások várha-
tók az Erzsébet tér és környékén:

ÚTLEZÁRÁS LESZ 
ÉRVÉNYBEN

június 19. (csütörtök) 18:00 -
június 22. (vasárnap) 05:00-ig 

- az Erzsébet tér keleti útszaka-
szán a Fõ út és a Rozgonyi út kö-
zött, az Erzsébet tér déli útszaka-
szán az Ady út és a Zárda utca kö-
zött a Fõ úton (a Fõ út forgalma az
Ady utcába terelve a keresztezõdés-
nél; a Zárda utca forgalma terelésre
kerül a Király út felé a Fõ út keresz-
tezõdésénél; a Király út felõli forga-
lom terelése a Sabján Gy. utcába a
keresztezõdésnél).

- az Erzsébet tér nyugati útszaka-
szán a Fõ út és az Arany J. út között
(Polgármesteri Hivatal - Bolyai
Általános Iskola elõtt),

- az Erzsébet tér északi oldalán a
Rozgonyi út és a Magyar út között, 

- a Vásár utcán a Báthory utca és
az Erzsébet tér között (forgalom te-
relése a Báthory utca felé). 

Az útlezárások területére a fenti
idõpontok alatt csak a lakók, a vásá-
rosok – vendéglátósok, a fellépõk és
a rendezõség tagjai hajthatnak be a
rendezõk által biztosított behajtási
engedéllyel.
FORGALMI REND 
VÁLTOZÁS LESZ ÉRVÉNYBEN

június 19. (csütörtök) 18:00 -
június 22. (vasárnap) 05:00-ig a Ki-
nizsi utca forgalmi iránya megválto-
zik. Az utcában az egyirányú forga-
lom megfordul a Rozgonyi utca és
az Arany J. utca közötti viszonyla-
ton. Az Arany J. utcában jobbra for-
dulási tilalom a Kinizsi utca felé,
valamint a Kinizsi utcában balra
fordulási tilalom az Arany J. utca
felé lép érvénybe, valamint a Kini-
zsi utcában megállási tilalom a Roz-
gonyi utca felõl 50 m-en.
BUSZFORGALOM VÁLTOZÁSA

Értesítjük Tisztelt Utazóközönsé-
get, hogy a fesztivál rendezvényei
miatt:

június 19. (csütörtök) 18:00 -
június 22. (vasárnap) 05:00-ig 

- lezárásra kerül az Erzsébet tér dé-
li útszakaszán az Ady út és a Zárda ut-
ca közötti szakasza. A Dél-Zalai
Áruház közelében lévõ autóbusz
megállót ezen idõ alatt a járatok nem
érintik, a Dél-Zalai Áruház elnevezé-
sû buszmegállópár áthelyezésre kerül
a Zrínyi utcába, az E.on székház elé.

A lezárások és forgalomkorláto-
zások miatti esetleges kellemetlen-
ségekért kérjük megértésüket és tü-
relmüket.

Kanizsa 
Turizmusáért Egyesület
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Nagykanizsai LE (8.) – Lenti
TE (6.) 3-2 (2-2)

Megyei I. osztályú labdarúgó-
mérkõzés, 30. forduló. Nagykani-
zsa, 70 nézõ. Vezette: Vincze G.
(Molnár Zs., Kulcsár D.). G.: Szép
D. (23.), Szalai D. (32., 73.), illet-
ve Kancsal (35.), Sárkány (40.)

NLE: Gyulai A. - Nagy M. (Kot-
nyek, 46.), Kocsis D., Völgyi, Szép
D., Rittinger (Anger, 65.), Grudics
(Baranyai Z., 70.), Turóczi, Tislér,
Szalai D, Szabó I. (Mulasics, 79.).
Edzõ: Gyulai Csaba.

A nagyok meccse elõtt sorra ke-
rült U21-es találkozó keretében az
már biztos volt, hogy megyei baj-
nokcsapat játszik, hiszen a kani-
zsaiak végül öt pont elõnnyel nyer-
ték a pontvadászatot a Letenye SE
elõtt. A legjobbaknak járó érmeket
Józsi György, a megyei futball
igazgatóság vezetõje adta át a dél-
zalai legénység tagjainak.

Nem hozott rossz játékot az elsõ
félidõ, a rekkenõ hõségben hajtot-
tak becsülettel mindkét fél tagjai.
A 23. percben Szép Dávid remekül
csavart a kapu bal oldalába egy 22
méteres szabadrúgást, majd Szalai
Dániel fejese már a 2-0-t jelentette
az NLE-nek. Vissza is vettek tem-
pójukból a hazaiak, a vendégek
Kancsal Bence 11-esébõl szépítet-

tek is, Sárkány Bence pedig egy la-
pos átlövésbõl szerzett szép gólt
(2-2). A második játékrészben már
inkább a feleselérõl szóltak a törté-
nések, a mérkõzést pedig egy min-
taszerû fejessel döntötte el Szalai
Dániel a hazaiak javára.

A záró forduló másik kanizsai
mérkõzésén: Horváth Méh-
Kiskanizsai Sáskák SE (15.) –
Mûszer Automatika Napred FC
(11.) 1-1 (1-0)

Megyei I. osztályú labdarúgó-
mérkõzés, 30. forduló. Kiskanizsa,
80. nézõ. Vezette: Vizi (Dávid, Ró-
zsás). G.: Horváth Zs. (3.),
Markotán (58.).

Kiskanizsa: Munkácsi - Ganzer,
Kálovics Á., Csordás, Horváth G.,
Dolmányos, Zborai, Piecs, Földe-
si. Kálcsics F., Horváth Zs. (Póka,
75.). Edzõ: Sneff Ferenc.

Ha szigorúan a versenykiírást néz-
zük, a kiskanizsai együttes búcsúzott a
megye egyes küzdelmektõl, de még
nem egy kérdõjel van a következõ sze-
zon hogyan továbbjával kapcsolatban,
így csak azt lehet tudni, hogy a Sáskák
a bajnokság 15. helyén végzett.

Megyei labdarúgó III. osztály,
Déli csoport, utolsó, 26. forduló:

Eszteregnye SE (13.) - Bagola SE
(2.) 1-7 (0-5). G.: Idai (65.), illetve

Kisharmadás G. (8., 10.), Kocsis R.
(23., 25.), Szabó Zs. (40.), Baa
(47.), Varga T. (81.). Miklósfai SE
(4.) - Pogányszentpéteri STE (3.)
1-3 (0-2). G.: Gombos (85.), illetve
Holló (20.), Ferencz (27.), Joó
(65.). Bajcsa SE (12.) - Sormás SE
(8.) 4-4 (3-3). G.: Pap A. (13.), Sze-
keres I. (31.), Bíró (33.), Farkas T.
(60.), illetve Vörös K. (7., 38., 53.),
Bajor (9.). Palin FC (6.) - Bázak-
erettye SE (7.) 0-4 (0-0). G.: Gresa
(62., 78., 89.), Töreki (88.).

A bagolaiak végül befutottak
a második helyre a megyei lab-
darúgó III. osztály Déli csoport-
jában és szükség is volt gólzá-
poros gyõzelmükre, hiszen a
Pogányszentpéter legénysége
sikerével a Miklósfán kívül
majdnem a Bagola SE-t is lehaj-
rázta. A Palin FC a végére elfá-
radt, így a tíz esztendõs fennál-
lásukra egy hatodik helyezés
jött össze. Bagolán egyébként
június 15-én, vasárnap délután
kerül sor a szezonzáróra és ak-
kor lesz a hivatalos éremátadó
is a helyi sportpályán a második
helyezett csapat tagjainak ré-
szére. A program kispályás foci
kupát is foglal magában és a
nap végén tombola-sorsolást is
bonyolítanak az érdeklõdõk
számára.

P.L.

ZZáárrttaakk aa mmeeggyyeeiibbeenn sszzeerreeppllõõ ffoocciissttáákk
NNyyoollccaaddiikk aazz NNLLEE,, 
ttiizzeennööttööddiikk aa SSáásskkáákk

NNaaggyyoott hhaajjrráázzootttt 
aa BBaaggoollaa

Nõi tornában az országos baj-
nokság elsõ fordulóját rendezték,
egyben a Budapest-Vidékbajnoksá-
gon bizonyíthattak a kanizsai torná-
szok, akik például ugrásban a leg-
magasabb pontszámot kapták. A
budapesti seregszemle egyben a
Magyar Tornaszövetség által szer-
vezett „Zsebibaba” csapatbajnok-
ság 1. fordulója is volt, vagyis óvó-
dás és kisiskolás korú szertorná-

szok versenyeztek az utánpótlás ne-
velésben részt vállaló, valamennyi
neves tornaklubot felvonultató for-
dulóban. A Zalaerdõ TTDSE két
csapatot indított és az I. korcsoport-
ban a kisóvodás egységük (a 13
együttest felvonultató mezõnyben)
egyben a vidékbajnokságot meg-
nyerve a dobogó legfelsõ fokára
állhatott. A csapat tagjai – Németh
Rozália, Gelencsér Bíbor, Soós

Janka és Gémesi Vanda – talajon és
gerendán nagyszerû szerepléssel
17,8 összpontszámmal a 13 csapat-
ból a második helyen végeztek ösz-
szetettben. Az országos bajnokság
õszi fordulóját mindössze három ti-
zed hátránnyal várhatják és a két
végpontszámot összeadva hirdet-
nek majd országos bajnokot.

A II. korcsoportban 25 csapat je-
lent meg és az elsõ, valamint má-
sodik osztályos tanulókból álló ka-
nizsai különítmény a vidékbajnok-
ságot szintén megnyerte. Amire
külön büszkék lehetnek, hogy az
elsõ forduló után vezetnek az ösz-
szesített országos versenyben is,
megelõzve nagymúltú klubokat. A
csapat tagjai Szommer Héra, Kob-
ra Fruzsina, Hosszú Szonja,
Vastagh Lili, Horváth Dorottya Jú-
lia és Vizlendvai Sára (képünkön)
voltak.

Akrobatikus tornában a ver-
senyszezon a kisebbek számára
véget ért, csak a válogatottba be-
került nagykanizsaiaknak vannak
még hátra edzõtáborok. Az már
biztossá vált, hogy a kanizsai tanít-
ványok, Baksa Nikol (nyolcszoros
magyar bajnok) és Gémesi Vivien
(négyszeres magyar bajnok) utaz-
hatnak a nyári világbajnokságra. A
párizsi vb immár a harmadik világ-
verseny lehet számukra ilyen felál-
lásban és a világeseményen 41 or-
szág indulóira számíthatnak nõi
párosban, ami átlagosnak mondha-
tó. A cél a nyolcas döntõbe kerü-
lés, de a realitás talaján maradva
már a középmezõny eleje is szép
eredmény lenne – latolgatott esélyt
elõzetesen edzõjük, Vizlendvai
László.

P.L.

AAlliigg vváárrjjáákk aa ffoollyyttaattáásstt

Remek kanizsai eredmény
született a Moszkvában ren-
dezett nemzetek közötti úszó-
versenyen, hiszen Molnár Fló-
ra, a Délzalai Vízmû SE úszó-
ja 50 m gyorson elsõ helyezést
ért el.

– A 26,16 másodperces ered-
ménye ugyan két tizedmásod-
perccel elmarad az Ifjúsági Eb-
szinttõl, de azt figyelembe vé-
ve, hogy tavaly nyár óta min-
den versenyén javított, joggal
lehetünk bizakodóak e tekintet-
ben – fogalmazott Polgár Sán-
dor, a DZVSE trénere. – Flóra
50 m pillangón még szerzett
egy bronzérmet is, valamint
100 m gyorson egy 4. helye-
zést. Úszóink következõ verse-
nye a jövõ héten Kecskeméten
megrendezésre kerülõ ifjúsági
ob lesz.

A szlovéniai Ptujban rendezett
nemzetközi úszóverseny kani-
zsai eredményei. Korosztályá-
ban Harangozó Mátyás: 50 m
mell - 6., Molnár Flóra: 50 m
mell - 1., Kantó Loretta 5.,
Doszpoth Csenge 6. Molnár Fló-
ra 100 m gyors - 1., Kantó Loret-
ta 3., Doszpoth Csenge 6., Kiss
Eszter 1., Tóth Benett: 50 m pil-
langó - 3., Böröcz Martin 3.

P.L.

MMoosszzkkvváábbóóll eellssõõ
hheellllyyeell
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