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Kanizsa

KKöövveesssseenn mmiinnkkeett
ookkoosstteelleeffoonnjjáánn iiss!! 

Elkezdte tényleges tevékeny-
ségét a Kanizsai Patrióták Taná-
csa (KPT). Ennek kapcsán az
önkéntes civil tanácsadó szerve-
zet alakulásának körülményeit
és mûködését ismertette sajtótá-
jékoztató keretében a tanács el-
nöke és annak tagjai. 

– A Kanizsai Patrióták Tanácsa
hosszú elõkészítõ munka eredmé-
nyeként alakult meg. A Bethlen-év
jegyében 2012. október 20-án
megszervezett elszármazottak ta-
lálkozóját követõen merült fel az
ötlet, hogy létrehozzunk egy szer-
vezetet, mely a mindenkori polgár-
mesternek egy tanácsadó, ötletadó
segítõ testülete lesz – mondta Cse-
resnyés Péter polgármester. Ezt
követõen tette hozzá, a testület cél-
kitûzése a városhoz kötõdõ elszár-
mazottak bekapcsolása a városfej-
lesztés munkájába. Ennek az elsõ
feltétele az elszármazottak és a he-
lyi aktív kulturális és gazdasági

döntéshozók összefogása, vala-
mint a közös gondolkodáshoz,
munkához szükséges információk
biztosítása az elszármazottak szá-
mára. Ezeken kívül pedig szüksé-
ges az együttmûködés szervezeti
kereteinek a megteremtése. 

Ezt követõen a KPT elnöke dr.
Járosi Márton, Nagykanizsa dísz-
polgára, az Energetika 2000 Társu-
lat elnöke ismertette a szervezet
mûködésének szabályait. A KPT
operatív szerve a Szervezõ Bizott-
ság, melynek tagjait a polgármes-
ter kérte fel. Az ügyvezetõ elnöke
Mérksz Andor, a Nagykanizsai
TISZK ügyvezetõ igazgatója, míg
további tagjai dr. Perjés Ottó,
Nagykanizsai díszpolgára, orvos
professzor, Szabó György, a MOL
egykori vezérigazgatója és Lehota
János.

Ahogy az elnök elmondta, az
alapszabályok közt lefektették,
hogy az önkormányzat rendszere-
sen informálja a KPT-t a város

helyzetérõl, terveirõl, valamint vé-
leményezésre megküldi számára a
rájuk vonatkozó elõterjesztéseket,
melynek eszköze a KPT-Hírlevél.
A szervezet tagjai javaslatokat te-
hetnek az önkormányzatnak. A ta-
nács munkájának a nyilvánosságot
a város honlapján kialakított elekt-
ronikus felület adja. A tagok élet-
rajza, elérhetõsége és javaslatai is
ezen a felületen lesznek elérhetõ-
ek. A KPT Szervezõ Bizottságának
ügyvezetõ elnökét javaslattételi,
tanácskozási joggal hívják meg a
testületi ülésekre. Továbbá a szer-
vezet a lakosság tájékoztatására
mûködteti a Kanizsai Civil Akadé-
miát, mely havonta nyilvános elõ-
adásokat tart. Ezeken elsõsorban
az elszármazottak tartanak elõadá-
sokat. Zárásként az elnök hozzá-
tette, a KPT széleskörû média
nyilvánosság mellett kívánja vé-
gezni munkáját.

V.M.

MMeeggkkeezzddttee mmuunnkkáájjáátt 
aa KKaanniizzssaaii PPaattrriióóttáákk TTaannááccssaa
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A 85. Ünnepi Könyvhét és a
13. Gyermekkönyvnapok nagy-
kanizsai programjait Dr. Járosi
Márton, Nagykanizsa díszpolgá-
ra nyitotta meg a Deák téren fel-
állított könyvsátraknál. Váro-
sunk könyvheti eseményei azon-
ban már egy héttel korábban
megkezdõdtek. 

Polgár József Utak, tévutak… cí-
mû regényét a Honvéd Kaszinóban
mutatták be, majd Múzsák randevú-
ja címmel Soós József költõ versei-
re Németh Dezsõ kisplasztikáiból,
festményeibõl és Kovács Zoltán fo-
tóiból nyílt kiállítás a Halis István
Városi Könyvtárban. Köszöntõt Ba-
logh László, az OKISB elnöke mon-
dott, a tárlatot Szemes Péter esztéta,
irodalomtörténész ajánlotta az ér-
deklõdõk figyelmébe. 

A könyvhét ünnepélyes megnyi-
tója elõtt Héjjas István Az élet meg-
óvása és a környezetvédelem – té-
nyek és hiedelmek címû kötetével
ismerkedhetett meg a tanulóifjúság,
valamint a téma iránt érdeklõdõk
szintén a Halis István Városi
Könyvtárban. A Czupi Kiadó gon-
dozásában megjelent kötetet Dr.
Járosi Márton, az Energiapolitika
2000 Társulat elnöke méltatta.

Héjjas István szakszerû, közért-
hetõ, olvasmányos könyvét mind-
azoknak ajánlotta, akik az életün-
ket jelentõsen befolyásoló energe-
tikai és környezeti kérdésekben
valóban szeretnének természettu-
dományos ismeretek alapján, saját
értelmükre támaszkodva tájéko-
zódni. 

A társulatuk célja szakmai és
közéleti tevékenység a nemzeti el-
kötelezettségû, környezetbarát
energiapolitika kidolgozásának se-
gítésére, népszerûsítésére és védel-
mére a közjó érdekében. Tevékeny-
ségük fõbb területei: az energiapo-
litikát megalapozó szakmai-tudo-
mányos tevékenység folytatása, ál-
lásfoglalások kidolgozása és köz-
zététele, a közvélemény tájékozta-
tása energetikai kérdésekben, az
energetikai oktatás-képzés támoga-
tása, szervezése. Programjaiknak
fontos tartalmi eleme a tudomá-
nyos ismeretterjesztés, amely ma
szinte teljesen hiányzik a hazai
nyilvánosságból. Ezért örültek
Héjjas István kiváló kéziratának és
támogatták könyvének megjelente-
tését, melyben a szerzõ arra keresi
a választ, hogy mik az igazi problé-
mák, melyek a lehetséges megol-
dások, és melyek azok a gyakran
ismételgetett tévhiedelmek, ame-
lyek a problémák orvoslása helyett
tovább fokozhatják a bajokat. Ami
a könyvben szerepel, az már szá-
mos alkalommal elhangzott szûk
szakmai publikációkban. Ami vi-
szont hiányzik, az, hogy ezek az in-
formációk egyszerû, közérthetõ
megfogalmazásban eljussanak a
szakmai kérdésekben kevésbé tájé-
kozott szélesebb közönséghez is. 

Dr. Héjjas István gépészmérnök,
irányítástechnikai szakmérnök
Kecskeméten született 1938-ban.
Kutató-fejlesztõ mérnöki pályafu-
tása és felsõoktatási tevékenysége

során fõleg automatizálással, ipari
és környezetvédelmi méréstechni-
kával, számítástechnikával és léze-
rek ipari alkalmazásával foglalko-
zott. Két alkalommal nyerte el a
Kiváló Feltaláló Arany Fokozat ki-
tüntetést. Tagja több tudományos
egyesületnek, társszerzõje két mû-
szaki szakkönyvnek, és szerzõje
12 ismeretterjesztõ könyvnek, me-
lyek témái: kvantumfizika, kör-
nyezetvédelem, energetika, ókori
délkelet-ázsiai kultúrák vallási és
filozófiai irányzatai. 

A méltató gondolatokat követõ-
en Környezetvédelem és energia-
politika címmel vetítettképes elõ-

adást tartott az aranydiplomás gé-
pészmérnök, szerzõ.

Könyvheti megnyitójában az ol-
vasás és a könyv dicséretét emelte
ki Dr. Járosi Márton, városunk
díszpolgára. 

A könyv népszerûsítésére szük-
ség van, mert bár sok az új könyv,
a könyvek példányszáma kicsi –
jegyezte meg, majd így folytatta: –
a könyveket is piaci körülmények
között értékesítik, s a példányszá-
mot a kereslet befolyásolja, ami a
rendszerváltás óta nagyon vissza-
esett. Ennek két fõ oka van: a
könyvek viszonylag drágák, keve-
sebben engedhetik meg maguknak
a vásárlást, de sajnos az olvasási
igény is jelentõsen csökkent. Eb-
ben közrejátszik az elektronika tér-
hódítása, az internet elterjedése és

az elektronikus könyv megjelené-
se is. Sokan vannak azonban, akik
számítógépet sem használnak és
nem is olvasnak. 

Az olvasás visszaesésében – az
ünnepi szónok szerint – alapvetõ
ok a valódi kulturális igény ha-
nyatlása, ami a nevelés hiányának
és a modernizációnak a következ-
ménye. Fontos lenne legalább
részben visszatérni az emberiség
kulturális fejlõdésében kulcsszere-
pet játszó olvasásra, ugyanis az ol-
vasás az egyik legfontosabb, nem
ránk erõltetett, hanem önként vá-
lasztott, egyénileg gyakorolható
ismeretszerzõ, tudatformáló, ön-
képzõ-nevelõ, léleképítõ kulturális
tevékenység. 

Beszéde végén a szülõk felelõs-
ségére is felhívta a figyelmet Dr.
Járosi Márton. A valódi kulturális
igény felkeltése, mindennapi szel-
lemi kenyérré való emelése elsõ-
sorban az õ felelõsségük. Ma a fia-
talabb generáció a családok több-
ségében még nem találkozik az ol-
vasó szülõ példájával – jegyezte
meg díszpolgárunk, majd Vörös-
marty Mihály a könyv valódi funk-
ciójáról szóló gondolataival zárta a
beszédét.

Szoliva János Égig érõ valóság
címû kötetével a második napon
ismerkedhettek meg az irodalom-
kedvelõk a városi könyvtárban. A
könyvet Lehota János mutatta be,
a versek tolmácsolásában Bali Ju-
dit és Bedõ Csaba mûködött közre. 

Pénteken Csicsek Anna Mé’ Ál-
lunk Vazze? Vasutas anekdoták cí-
mû kötetét ajánlotta olvasásra Kar-
dos Ferenc, a könyvtár igazgatóhe-
lyettese ugyancsak a könyvtárban. 

B.E.
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AAzz éélleett mmeeggóóvváássaa ééss
aa kköörrnnyyeezzeettvvééddeelleemm ––
ttéénnyyeekk ééss hhiieeddeellmmeekk

AAzz oollvvaassááss 
ééss aa kköönnyyvv ddiiccsséérreettee

Eddig már több mint kétszázan jelentkeztek és vettek részt az Ezüstnet
Kanizsa tanfolyamon, melyet a város idõskorú lakossága részére indítottak.
Ahogy Cseresnyés Péter polgármester sajtótájékoztató keretében elmond-
ta, a város önkormányzatának Idõsügyi Tanácsa a közösségi szolgálatos
diákok közremûködésével ingyenes alapfokú, két hétig tartó számítógépes
tanfolyamot indított a városban élõ idõsek számára a Halis István Városi
Könyvtárban. Nyáron három tanfolyamot bonyolítanak le. Az elsõ június
30-án, a második július 14-én, míg a harmadik augusztus 4-én indul. A
számítógép használatának a kiszélesítése kapcsán indított tanfolyamok
ezzel nem zárulnak le. Továbbra is várják azok jelentkezését, akik el
szeretnék sajátítani az alapfokú számítógépes ismereteket.

Nyáron iis iindul EEzüstnet KKanizsa ttanfolyam
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Elkezdõdött a Legszebb kony-
hakertek program 2014. zsûrizé-
se. Összesen 67-en pályáztak az
idei megmérettetésre. Végleges
eredmény szeptember elsõ felé-
ben várható. Errõl tartott sajtó-
tájékoztatót Cseresnyés Péter
polgármester és dr. Szabados
Gyula önkormányzati tanács-
adó.

– A program fõ célja a szabadidõ
hasznos eltöltése, az egészséges
élelemmel való ellátottság biztosí-
tása és a mezõgazdasági kultúrá-
nak a fenntartása – kezdte a pol-
gármester. Hozzátette, bár város-
ban élünk, de a föld, a földmûvelés
szeretete a Kanizsán élõ emberek
mindennapjait képezi. Ehhez az is
hozzájárul, hogy az itt élõ emberek
egy része falusi gyökerekkel ren-
delkezik.

Ahogy megtudtuk, balkon kate-
góriában öten, miniben hatan, nor-
málban 13-an, zártkert 1. zöldség
kategóriában tizenöten, zártkert 2.
gyümölcsben öten és zártkert 3.

vegyes kategóriában huszonegyen,
valamint két közösség nevezett az
idei legszebb kert versenyre.

– Köszönöm, hogy ilyen sokan
részt vesznek a versenyben. Remé-

lem, hasonló sikereket, helyezése-
ket érünk el, mint tavaly – zárta a
tájékoztatót Cseresnyés Péter.

V.M. 

MMeeggkkeezzddõõddöötttt aa 
kkoonnyyhhaakkeerrtteekk zzssûûrriizzééssee
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Városunk Idõsügyi Tanácsa
logó pályázatot hirdetett, mely-
nek leadási határideje július 2. A
pályamunkák közül a legötlete-
sebbet, leghasználhatóbbat a
szakmai zsûri véleménye alap-
ján a tanács választja majd ki.

A város Idõsügyi Tanácsa több
mint egy évtizede mûködik. 2011-
tõl pedig a teljesen új alapokra he-
lyezett idõspolitikájának a legfon-
tosabb feladata az idõskorú lakos-
ság számára az aktív és minõségi
idõskor biztosítása, valamint a ge-
nerációk közötti együttmûködés
kiszélesítése. A 2015-2040 évekre
szóló Városügyi Idõsügyi Straté-
gia részeként a komoly arculati
megújulást is tervezi a tanács,
amelynek fontos eleme lesz egy új
logó, ugyanis annak sokszínû te-
vékenységéhez modern, kifejezõ,
dizájnos forma is szükséges.

Ezért hirdették meg a pályázatot.
Ahogy Cseresnyés Péter polgár-
mester elmondta, a logónak tükröz-
ni kell az Idõsügyi Tanács célját és
feladatait. Alkalmasnak kell lennie
arra, hogy molinón, plakáton, szó-
rólapon, névjegyen, jelvényen,
elektronikus hírlevélben, internetes
megjelenések alkalmával megjele-
níthetõ legyen színesben és fekete-
fehérben, kis és nagy méretben
egyaránt. A logónak összhangban
kell lennie városunk arculati kézi-
könyvében leírtakkal.

A július 2-ig beérkezett pályáza-
tok közül a nyertest a szakmai zsûri
véleménye alapján az Idõsügyi Ta-
nács választja ki. A bírálati szem-
pontok között szerepel a megvaló-
síthatóság, az eredetiség, a figye-
lemfelkeltés, a kiíró céljainak törté-
nõ megfelelés, a hosszú távú hasz-
nálhatóság és az arculati elemek.

A pályázati felhívást a város
honlapján és lapunkban is olvas-
hatják majd.

V.M.

LLooggóó
ppáállyyáázzaattoott
hhiirrddeett aazz
IIddõõssüüggyyii
TTaannááccss

Egész napos programra hívta a
Demokratikus Roma Vezetõk Szö-
vetsége az érdeklõdõket. Délelõtt
tudományos konferencia helyszíne
volt a szövetség közösségi terme,
míg délután a VII. Országos Roma
Fesztiválnak a Honvéd Kaszinó
adott helyet a tükörteremben. Az
új ismeretek átadásában bõvelke-
dõ napot Nagy József György, a
DRVSZ elnöke nyitotta meg. 

Az elsõ elõadó, Kardos Ferenc,
a Halis István Városi Könyvtár

igazgatóhelyettese néprajzi hagyo-
mányokról szóló elõadásában azt a
kérdést járta körbe, hogy van-e
egységes roma kultúra? Vélemé-
nye szerint elemi érdeke a Ma-
gyarországon, Európában és szerte
a világban élõ romáknak, hogy
megvalósítsák a kultúra egyenjo-
gúságát. 

A további elõadók sorában La-
katos Szilvia, a PTE-BTK Neve-
léstudományi Intézet Romológia
és Nevelésszociológia Tanszék
egyetemi tanársegédje a lovári

nyelv eredetérõl, Orsós Vendel, az
Eurife Egyesület elnöke a ma-
gyarországi beás cigányzene je-
lenlegi állapotáról és jövõjérõl
osztotta meg gondolatait a hallga-
tósággal.

Az egész napos programot a
nagykanizsai Kopár Band, a Kani-
zsa Csillagai, a Beás Trió, vala-
mint a budapesti Ternipe Együttes
és a Pécsi Csillagok színes mûsora
zárta. 

B.E.

KKiinnccsseeiinnkk –– rroommaa ttöörrttéénneellmmii,, nnyyeellvvii 
ééss kkuullttuurráálliiss ttuuddoommáánnyyooss kkoonnffeerreenncciiaa

A Klebelsberg Intézmény-
fenntartó Központ (Klik) Nagy-
kanizsai Tankerületének adatai
szerint a 2014/2015-ös tanévre
április 30-ig 470 gyermek tett
eleget általános iskolai beirat-
kozási kötelezettségének. Váro-
sunk intézményeiben összesen
18 osztályt indítanak szeptem-
berben. 

L. Nagy Edina, a Klik Nagy-
kanizsai Tankerület tanügy-
igazgatási referensének ismer-

tetése szerint a Hevesi Sándor
Általános Iskolában indítják a
legtöbb osztályt, szám szerint
hármat. Két osztályt indítanak
õsszel a Kiskanizsai Általános
Iskolában, a Nagykanizsai
Kõrösi Csoma Sándor Általá-
nos Iskola székhelyintézmé-
nyében, a Nagykanizsai Kõrösi
Csoma Sándor Általános Iskola
Péterfy Sándor Tagintézményé-
ben, a Rozgonyi Úti Általános
Iskolában, a Zrínyi Miklós-Bo-
lyai János Általános Iskola

székhelyintézményében és a
Zrínyi Miklós-Bolyai János Ál-
talános Iskola Bolyai János
Tagintézményében. Szeptem-
bertõl egy osztályban kezdik
meg az elsõ osztályt a Miklós-
fai Általános Iskolában, a Pali-
ni Általános Iskolában és a Szi-
várvány Óvoda, Általános Is-
kola, Szakiskola és Egységes
Gyógypedagógiai Módszertani
Intézményében.

V.M.

KKöözzeell 550000 ggyyeerrmmeekk kkeezzddii mmeegg ttaannuullmmáánnyyaaiitt
õõsssszzeell aa kkaanniizzssaaii iinnttéézzmméénnyyeekkbbeenn
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2014. június 12-15. között a
„Magyarország-Horvátország
IPA Határon Átnyúló Együttmû-
ködési Programnak" (HU-
HR/1101/1.2.4/0004) köszönhetõ-
en nagyszabású négynapos ke-
rékpáros túraverseny indult a
horvát-magyar határ menti régi-
ókban, öt városban helyszíni kí-
sérõ rendezvényekkel színesítve.
Az EU-s pályázat keretében meg-
valósuló projekt célja, hogy a ke-
rékpározáson keresztül az ese-
mény fókuszába kerüljön a tu-
rizmus a Mura-Dráva-Duna
mentén, bemutassa az érintett
régiók természeti és kulturális
értékeit a résztvevõk és az érdek-
lõdõk bevonásával. A rendezvény
üzenete a kerékpáros turizmus
népszerûsítése mellett a bizton-
ságos kerékpározás hangsúlyo-
zása volt, amelyet a gyermekek
számára rendezett játékos közle-
kedésbiztonsági programokkal
kívánnak népszerûsíteni. 

A négynapos túraversenyre 6 fõs
amatõr bringás csapatokat vártak a

szervezõk. Összesen 120 kerékpá-
ros, vagyis 20 csapat kerekezte vé-
gig a túraverseny útvonalát, amely
az elsõ napon Varazsdon (Varazdin)
1,5 km-es egyéni idõfutammal kez-
dõdött, majd a második nap
Kaproncától (Koprivnica) Pécsig
tartó 182 km-es túra/versennyel
folytatódott. Így érkezetek 152 km
után Nagykanizsára, ahonnét a kö-
vetkezõ nap Hévízre kerekeztek 64
km-es túra/verseny keretében.

A kísérõ rendezvényeken, így
Nagykanizsán is színes programok
és látványos kerékpáros bemutatók
várták a gyerekeket és az érdeklõ-
dõket a versenyzõk megérkezéséig
az Erzsébet téren. Ezek összeállítá-
sában a szervezõk arra törekedtek,
hogy a professzionális és hobbi ke-
rékpárosok egyaránt élményhez jus-
sanak, aki pedig eddig nem kerék-
pározott, az is kedvet kapjon hozzá. 

A túraverseny nagykanizsai állo-
másán Cseresnyés Péter polgármes-
ter, országgyûlési képviselõ köszön-
tötte az Erzsébet térre beguruló ke-
rékpárosokat, és örömmel nyugtáz-
ta, hogy a túra egyik állomása Nagy-

kanizsa. Megjegyezte, a város az el-
múlt idõszakban sok pénzt fordított
a kerékpáros sport népszerûsítésére,
és a következõ egy-másfél évben
több mint 200 millió forintot költ ke-
rékpárutak építésére. „A Csónakázó-
tó mellett két, versenyzésre és túrá-
zásra is alkalmas pálya épül. Az em-
lített kerékpárutak segítségével, a
négy várost – Kaproncát, Csáktor-
nyát (Csakovec), Nagykanizsát és
Zalakarost összekötve –, megte-

remtjük annak a lehetõségét, hogy
bármelyik irányból eljuthatnak a ke-
rékpárosok a balatoni körpályára” –
hangsúlyozta a városvezetõ.

(A helyezésekrõl bõvebben lapunk
15. oldalán olvashat.)

B.E. 
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Dénes Sándor alpolgármester
a pedagógusok kitartó munkáját,
a kiváló felkészítést és a diákok
lelkes tanulását megköszönve
beszédében kiemelte: – Az önök

együtt végzett munkája, az el-
múlt idõszak sikeres eredményei
azt bizonyítják számunkra, hogy
hozzátettek a közös épületünk-
höz egy olyan téglát, mely önö-

ket, és remélhetõleg mindannyi-
unkat is elõbbre visznek egy si-
keres jövõ irányába. Éltek azzal
az eséllyel és lehetõséggel, mely
tehetségükbõl és szorgalmukból
fakad. Nem kímélték önmagukat
attól, hogy a könnyebb és egy-
szerûbb utat járják. Példát mu-
tattak a világ elõtt arra, hogy
nem minden esetben igaz
Thomas Edison mondása, aki
szerint: „nincs olyan eszköz,
melyhez az ember ne folyamod-
na, hogy megmeneküljön a gon-
dolkodás fáradalmaitól. „Mai
világunkban számos helyen azt
látjuk és halljuk, azt tapasztal-
juk – folytatta az alpolgármester
–, hogy nem a gondolkodás, a
hivatástudat és a kitartó munka
a követendõ. Valóban sok olyan
eszköz születik, ami megkímél
minket emberi képességeink fel-
színre hozásától, a fáradalmak-
tól. Sok olyan ember válik elis-
mertté, aki nem tett meg min-
dent a siker érdekében, aki mint-
ha méltatlan lenne az elismerés-
re. A mai nap azonban azt mutat-
ja fel, hogy igenis létezik az a

hit, és az az emberi vágyakozás,
mely a tehetség kibontakozásá-
ban és a munkában látja életé-
nek követendõ útját. Ezért is kü-
lön köszönöm a fiatal tanulók-
nak, hogy mernek a hagyomá-
nyos értékek mentén példaképek
lenni. 

– Mindez megnyugtató a szá-
munkra is – tette hozzá Dénes
Sándor – , hiszen a jelen ifjúságá-
nak tehetsége és szorgalma a jövõ
sikerének záloga is egyben. Az
oktatásban és a nevelésben talál-
koznak össze egymással a gene-
rációk, az oktatásban és a neve-
lésben találkozik egy közösség
összes tudása, tapasztalata, szere-
tete, és itt találkozik mester és ta-
nítványa, a múlt, a jelen és a jö-
võ. Ezért minden egyes eredmé-
nyes állomás, minden közösen
létrehozott sikeres alkotás egy-
ben ünnep, amikor megáll az idõ
egy pillanatra. Megáll, hogy érté-
keljünk, köszönetet mondjunk, és
erõt merítsünk, hiszen minden
egyes komoly teljesítmény, min-
den egyes sikeres tett egy lehetõ-
ség beteljesedése és egyben egy

TTeelljjeessííttmméénnyyüükkeett eelliissmmeerréésseekkkkeell jjuuttaallmmaazzttáákk
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A kiemelkedõ eredményeket elért tanulókat és felkészítõ nevelõiket
köszöntötte az önkormányzat a 2013/2014-es tanév záróünnepségén a
Medgyaszay Házban. Az iskolai élet szereplõinek, pedagógusoknak és
általános valamint középiskolás diákoknak a közös munkáját ismer-
ték el. Azt a sikeres közös munkát, mely a tanév folyamán elkötelezett
együttmûködést, erõfeszítést és kitartást követelt meg tanulótól és pe-
dagógustól egyaránt. 

„„AA jjeelleenn iiffjjúússáággáánnaakk tteehheettssééggee ééss sszzoorrggaallmmaa aa jjöövvõõ ssiikkeerréénneekk zzáállooggaa””
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A Fidesz helyi szervezete – a
KDNP-vel egyetértésben – Dé-
nes Sándort javasolja Nagyka-
nizsa polgármesterének az
õszi önkormányzati választá-
sokon. 

A tagok egyhangúlag támogat-
ták a jelenlegi alpolgármester je-
lölését, ami véglegessé akkor vá-
lik majd, ha a párt megyei-, illetve
országos választmánya is jóvá-
hagyja. 

újabb lehetõség megnyílása is.
És ez a zálog bizonyosan jó he-
lyen van, láthatjuk e mostani al-
kalommal, mivel sok-sok segítõ:
pedagógus, felkészítõ, és termé-
szetesen szülõ óvó tekintete áll
mögötte – zárta gondolatait az al-
polgármester. 

Tomity Mária, a Nagykanizsai
Tankerület igazgatója a pedagó-
gusokhoz szólva azt kérte: aján-
dékozzák meg gyerekeinket is-
merettel, tudással, emberséggel,
jó példával. Mutassák meg az
utat, amely a kitartáshoz, a szor-
galomhoz, a becsületességhez,
az igazsághoz való ragaszkodás-
hoz vezet. Ajándékozzák meg
õket türelmükkel, kedvességük-
kel, dicséreteikkel, hisz tudják,
az „élõ anyag” formálásához, ne-
mesítéséhez mindezek elenged-
hetetlen eszközök. – Városunk-
ban – folytatta –, nagyon sok
szenvedélyesen lelkes pedagó-
gus van, akik összefogva a gye-
rekekkel, kollégáikkal, számta-
lanszor varázsolnak örömünne-
pet mindannyiunk számára. 

„Mondják, jó pedagógus csak az
lehet, aki emlékezni tud saját fiatal-
ságára és arra, hogy neki is voltak
nevelõi. Remélem képesek erre, és
akkor biztos, jobban megértik az
önökre bízott gyerekeket is. Ki ne
emlékezne saját életébõl olyan
óvónõre, tanítóra, tanárra, akit imá-
dott, akit ma már példaképének
tart. Talán sokan vannak úgy, hogy
e példaképekrõl órákat tudnának
beszélni. Emlékezve arra, miként
reagáltak csínyeinkre, teljesítmé-
nyeinkre, kudarcainkra és ma önök
alkalmazzák ezeket a módszereket.
Soha ne feledjék, hogy aktív mun-
kájuk során válhatnak önök is pél-
daképekké.” – hangsúlyozta a tan-
kerületi igazgató. 

A kiemelkedõ eredményt elért
tanulóknak Tomity Mária, Dénes
Sándor és Balogh László, az
OKISB elnöke adta át az elisme-
réseket. Az ünnepséget Kósa Dá-
niel és Kócza Bálint, a Batthyány
Lajos Gimnázium, Kárász Krisz-
tina és Aczél László, a Nagykani-
zsai Mûszaki Szakképzõ Iskola
tanulóinak mûsora, valamint a
Farkas Ferenc Zene- és Arany-
metszés Alapfokú Mûvészeti Isko-
la Orff Ütõegyüttesének elõadása
színesítette. 

B.E.

170 oktatási intézményben,
mintegy 44.000 iskolás és óvodás
gyerek összesen 58,5 tonna, va-
gyis mintegy 1,7 millió darab te-
jes és gyümölcsleves dobozt
gyûjtött szelektíven országszerte
az Italos Karton Környezetvé-
delmi Egyesülés (IKSZ) idei
gyûjtõprogramjának keretében. 

Nagykanizsán 5 iskola és 8 óvo-
da több mint 2.600 tanulója vett
részt az IKSZ tõprogramjában. A
városban összesen 4.700 kilo-
gramm, vagyis mintegy 140.000
darab tejes és gyümölcsleves do-
bozt gyûjtöttek a gyerekek. A vá-
rosban a Központi Rózsa Óvoda és
tagintézményei gyûjtötték a leg-
többet, 1 tonnát meghaladó meny-
nyiséget. Az intézményekben sze-
lektíven gyûjtött italos kartondo-
bozok elszállítását és megfelelõ
kezelését a Futurus-Pannonia Kft.
végezte.

Zalaegerszegen 4 iskola és 7
óvoda több, mint 3.200 tanulója
vett részt az IKSZ gyûjtõprogram-
jában. A városban összesen közel 4
tonna, vagyis mintegy 120.000 da-
rab tejes és gyümölcsleves dobozt
gyûjtöttek a gyerekek. A városban
a Zalaegerszegi Belvárosi II. szá-
mú Óvoda ovisai gyûjtötték a leg-
többet, 982 kg-ot. Az intézmé-
nyekben szelektíven gyûjtött italos
kartondobozok elszállítását és
megfelelõ kezelését a Zala-Depo
Kft. végezte.

Az Egyesülés ebben a tanévben
15 városban és 80 kisebb települé-
sen rendezte meg szelektív hulla-

dékgyûjtési programját a helyi
közszolgáltatók együttmûködésé-
vel. A több hónapon át tartó orszá-
gos környezeti nevelõ programot
negyedszerre indította el iskolák-
ban és óvodákban az IKSZ. A
program célja az volt, hogy az ita-
los kartondobozok szelektív gyûj-
tésének fontosságát népszerûsítsék
a gyerekek és rajtuk keresztül pe-
dig szüleik körében. Az idei prog-
ram során összegyûjtött italos kar-
tondobozok tekintélyes mennyisé-
gét jól tükrözi, hogy ha egymás
mellé fektetnénk õket, kétszer kör-
beérnék a Balatont.

Az IKSZ immár a negyedik tan-
évben rendezte meg népszerû ita-
los kartondoboz gyûjtõprogramját.
A kezdeményezés sikerét jól
szemlélteti az a tény, hogy orszá-
gos szinten az elmúlt négy év so-
rán több mint 200.000 gyerek vett
részt a programban, akik összesen
300 tonna tejes és gyümölcsleves
dobozt gyûjtöttek.

„A gyerekek idén is bebizonyí-
tották, hogy a szorgalmas szelektív
gyûjtésnek kézzel fogható eredmé-
nyei vannak. Ezzel a majdnem 60
tonnát elérõ szeletíven gyûjtött ita-
los kartondoboz mennyiséggel
ugyanis közel 300 felnõtt fa kivágá-
sát elõztük meg” - nyilatkozta Baka
Éva az IKSZ ügyvezetõ igazgató-
ja.”Meggyõzõdésünk, hogy a kör-
nyezeti nevelést mindig a fiatal kor-
osztálynál kell kezdeni, hiszen fel-
nõttként számukra már természetes
lesz a környezettudatos életmód és
rutin a szelektív hulladékgyûjtés” -
hangsúlyozta az igazgató asszony.

A programban résztvevõ intéz-
ményeket a gyerekek által szelek-
tíven összegyûjtött italoskarton
mennyiséggel arányos díjazásban,
kilogrammonként 20 forintban ré-
szesítette az IKSZ, Mindezen
felül, minden összegyûjtött más-
fél tonna tejes és gyümölcsleves
dobozért 100.000 forintos külön-
díjban részesülhettek az intézmé-
nyek. 

Az idei iskolai és óvodai gyûjtõ-
programot 15 közszolgáltató cég
együttmûködésével valósította
meg IKSZ Budapesten, Debrecen-
ben, Egerben, Gödöllõn és térsé-
gében, Gyõrött, Kaposváron,
Nagykanizsán, Nyíregyházán, Pé-
csett, Siófokon, Székesfehérváron,
Szolnokon, Tiszafüreden és térsé-
gében, Veszprémben és Zalaeger-
szegen. 

Az iskolai és óvodai gyûjtõ-
program részletei és a gyûjtés vá-
rosonkénti eredményei a
http://www.iksznet.hu/gyujtes
weboldalon találhatók.

IKSZ-Kanizsa

5588,,55 ttoonnnnaa iittaalloosskkaarrttoonntt ggyyûûjjttöötttteekk
sszzeelleekkttíívveenn aa ggyyeerreekkeekk
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FORGALMI 
REND-VÁLTOZÁS!

A 2014 évi III. Kanizsai Sör-
fesztivál és Fúvószenei Találkozó
programjai miatt az alábbi útlezá-
rások, 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 között,
az Erzsébet tér déli útszakaszán az
Ady út és a Zárda utca között a Fõ
úton (a Fõ út forgalma az Ady utcá-
ba terelve a keresztezõdésnél; a Zár-
da utca forgalma terelésre kerül a
Király út felé a Fõ út keresztezõdé-
sénél; a Király út felõli forgalom te-
relése a Sabján Gy. utcába a keresz-
tezõdésnél).

- 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 for-
dulási tilalom az Arany J. utca felé
lép érvénybe, valamint a Kinizsi ut-
cában megállási tilalom a Rozgonyi
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 meg-
állót ezen idõ alatt a járatok nem érin-
tik, a Dél-Zalai Áruház elnevezésû
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

Az idei tanév végén is megren-
dezésre került a Medgyaszay
Házban a Zrínyi – Bolyai Iskola
Mûvészeti Gálája, ahol a modern-
tánc csoportok év záró mûsorán
17 koreográfiát láthatott a közön-
ség. A színes repertoárban az elsõ
osztályosoktól a hatodikos tanuló-
kig minden évfolyam szerepelt.
Különleges zenék, látványos, élve-
zetes, csoportos és egyéni elõadá-
sok – köztük vers és mese – szóra-
koztatta a nagyérdemût.

A konferáló zrínyis Kovács Kitti
illetve Micsinai Dominik bolyais
tanuló gondoskodott a nézõk tájé-
koztatásáról. Faller Zoltán igazga-
tó elmondása alapján ez a fesztivál
több mint 120 tanuló aktív részvé-
tel zajlott és a megvalósításához
szükség volt a szülõk és a pedagó-
gusok támogató, szervezõ munká-
jára is. Ez a rendezvény is tisztel-
gés a névadó Zrínyi Miklós halálá-
nak 350. évfordulója alkalmából. 

Az igazgató kiemelte, ez a mo-
derntánc terület az intézmény profil-

jában nagyon népszerû és fõleg sze-
mélyiségfejlesztést, az esztétikus test-
képzést a mozgásmûveltség fejleszté-
sét célozza meg. Ezen felül szép ver-
senyeredmények is születtek és szü-
letnek ezen a téren, hiszen az itt sze-
replõ tanulók közül több csoport is
képviseli az iskolát és Nagykanizsát
júniusban egy négy napos külföldi
Nemzetközi Tánc Fesztiválon. 

„Köszönet illeti a felkészítõ pe-
dagógusokat Fallerné Márkus Lí-

viát és Háriné Molnár Ágnest a
változatos, saját koreográfiákért
és az egész éves munkájukért. Re-
ményeink szerint a bõvülõ lehetõ-
ségek még több fellépési és ver-
senyzési lehetõséget biztosítanak
a jövõben tánccsoportjaink, tanu-
lóink számára” – foglalta össze
Faller Zoltán, az intézmény veze-
tõje.

Kanizsa

MMûûvvéésszzeettii ffeesszzttiivvááll aa ttáánncc jjeeggyyéébbeenn

A Kisrécséhez tartozó Kendli-
majorban szombaton zárult a
XXII. Ludvig Nemzetközi Mû-
vésztelep.

A két hétig tartó alkotómunka leg-
jobb darabjait egy zárókiállításon tár-
ták az érdeklõdõk elé. A verniszázst
Sabáli László zongoramûvész hangu-
latos mûsora vezette fel.

A szervezõk részérõl Ludvigné Ti-
hanyi Klára vállalkozott a lehetet-
lenre. Arra, hogy összefoglalja az
idei mûvésztelep történéseit és érté-
kelje a létrejött mûveket. Amint az
elhangzott, az idei mûvésztelep szín-
vonalában nagyon jónak mondható.
Értékes festményeket, szobrokat és

kerámiákat hoztak létre a mûvészek.
Idén az Oroszországból érkezett fes-
tõk között újoncnak számító
Vladimir Migachev és Askar Eshe-
nov egy performance-ban is bizonyí-
totta kreativitását és humorát. Ez
egyben díszletéül is szolgált a záró-
kiállításnak. A reggeltõl estig tartó
munkát gazdag szabadidõs progra-
mokkal gazdagították a szervezõk.
Így Nagykanizsán Erdõs János kiál-
lítását, Kotnyek István filmvetítését
tekinthették meg az alkotók és az ér-
deklõdõk. Sokan érkeztek a Nyílt
Napokra és az egri Pinceszínház
programjaira is. Péntek 13-án teli-
holdas estén, hat nyelven versek
hangzottak el. Esténként a szokásos

nagy beszélgetések és a Kendlima-
jor Band játéka vezette le a napot.
Alkalmi akciókban sem volt hiány.
Az elsõ az orosz mûvészek és a Ba-
logh István Péter-Korbely István gi-
tár duó nevéhez kötõdött. Az árnyjá-
tékkal indult performance vad ak-
ciófestésbe csapott át, miközben a
gitárosok klasszikus rock számok
dallamaira improvizáltak. A XXII.
Ludvig Nemzetközi Mûvésztelepet
Lehota János esztéta élményszámba
menõ beszéde zárta. Ahogyan tõle
megszoktuk, messzirõl indított és
végül megérkezett a mába. „Az esz-
tétikai tézisektõl – Kendlimajorig cí-
mû értekezés” jól fogta meg az
egyén és a közösség kapcsolatrend-
szerét, ami az ottani mûvésztelep tit-
ka. Ahol a közös nyelv a mûvészet,
ahol a párbeszéd a kulturális külön-
bözõség ellenére is termékeny, ahol
az egyének – személyiségüket, mû-
vészi sajátosságaikat megtartva –
két hétre közösségé válnak. Létezik
azonban egy másik közösség is. A
támogatók és szponzorok közössé-
ge, akik évrõl-évre egy cél érdeké-
ben adakoznak. Az elért sikerekben
így nekik is részük van.

H.Gy.

ZZáárróókkiiáállllííttááss KKeennddlliimmaajjoorrbbaann
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„Június 16-án az 1956-os for-
radalom és szabadságharc utáni
megtorlás valamennyi áldozatá-
ra emlékezünk. Sokukat a Rá-
koskeresztúri Újköztemetõ 301-
es parcellájában földelték el. Az
õ esetükben nem beszélhetünk a
minden embert megilletõ teme-
tésrõl. Arccal lefelé kaparták el
õket. És hogy sírjuknak nyoma
se maradjon, a hantokat lovas-
rendõrök tipratták” – e szavak-
kal vette kezdetét a Himnusz el-
hangzása után a Nagykanizsai
Polgár Egyesület által szervezett
megemlékezés az '56-os Emlék-
kertben. 

Majd két ifjú versmondó Márai
Sándor, Bartis Ferenc és Bayer
Zsolt gondolatait idézte fel a kop-
jafánál. „Márai Sándor máig érvé-
nyesen figyelte meg: A bolsevis-
ták mind gyávák. Kegyetlensé-
güknél csak az ostobaságuk na-
gyobb. A magyar szabadságküz-
delmek végtelen sorában újra be-
bizonyosodott: gyõzelemre ren-
delt az a nép, amelynek olyan fiai
vannak, akiknek a hamvaitól is
félnek. Ezért június 16. hasonlóan
június 4-hez, a veszteség mélyen
átélt élményébõl kinövõ életerõ
ünnepe. Ezt az életerõt az akkor
20 éves Bartis Ferenc énekelte
meg – hangosítás híján ordította
el – 1956. november 1-jén Ko-
lozsvárott, a zsúfolásig telt Ház-
songárdi temetõben. Az érte be-
nyújtott számla: 10 év börtön, 19
csonttörés. "Széttépve és össze-
törten/ Gyõzelmektõl meggyötör-
ten/ Már magzatként bajba ölten/
Vándor bölcsõtemetõkben/ - És

mégis élünk.” A Hazáért olykor
tenni kell. És olykor éhes hassal
kell Himnuszt énekelni. A Hazát
néha meg kell védeni. Roppant
birodalmaktól, vagy lelküket, hi-
tüket, gyökereiket vesztett senki-
háziaktól, gazemberektõl - láto-
másos világmegváltóktól. Azok-
tól, akik a fajgyilkosság után
mindjárt bevezették az osztály-
gyilkosságot. A legrohadtabbja
azt gondolta titokban, jogos bosz-
szút áll. Internacionalizmusnak
nevezték a sehová sem tartozást.
Amelyik nép elfelejti forradalmá-
nak mindent betöltõ csöndjét,
nem is érdemli meg a szabadsá-
got."

A versmondók után Dénes Sán-
dor alpolgármester állt a mikrofon
mögé. Ünnepi beszédében kiemel-
te: „a mai nap immáron 25 eszten-
deje nemzetünk gyásznapjaként él
közös emlékezetünkben, felidézve
az 1956-os forradalmi események
kapcsán kivégzett hõsök, Nagy
Imre, Maléter Pál és Gimes Mik-
lós emlékét. E napon kimagasló
történelmi alakjaink mellett azon-
ban ugyanolyan fontos, hogy em-
lékezzünk a megtorlás során életü-
ket vesztõ névtelen hõsökre is,
akik halálukkal és szenvedésükkel
lehetõvé tették, hogy ma egy sza-
bad, független és a saját hagyomá-
nyait ápoló nemzeti közösség le-
hetünk. Elõttük kívánunk ma fejet
hajtani, köszönetet mondva az
utókor nevében. Hiszen minden
folyamatosság, minden tradíció,
mint egy fa, a saját gyökérzetébõl
fejlõdik és bontakozik ki. Erõt,
táptalajt és hitet adva az ágaknak
és a lombnak, mely a fény és az ég

felé törve így képes csak gyümöl-
csöt teremni. Ha ezen ágak, a ge-
nerációk sokasága megfeledkezik
saját gyökérzete létezésérõl, ha el-
felejti hõseit, akkor nem lehet
méltó a szabadság és a kiteljese-
dés lehetõségére sem. Nem lehet
méltó, hogy szuverén és erkölcsös
közösségként a világ elé álljon, és
büszkén hirdesse függetlenségét
és különlegességét. A felejtõ, és
felejtetni kívánó ember, a felejtet-
ni kívánó tömeg arctalan és lelket-
len. Tulajdonságok nélküli, akinek
nincs nézõpontja, nincs vélemé-
nye és nincs jövõje sem – hívta fel
a figyelmet. – Ez a felejtés, arcta-
lanság és jövõtlenség jellemezte
az 1956 és 1989 közötti idõszakot,
melyben ugyanilyen arctalan és
lelketlen emberek próbáltak egy
egész népet magukkal rántani,
mindannyiunkat önmaguk képére
formálni. Jeltelen sírba temették
nagyjainkat, jeltelen sírba temet-
ték emberek ezreit, és jeltelen sír-
ba temették az országot. Hitték,
hogy el lehet fedni az erõt, el lehet
fedni az izzó tüzet, mely fellob-
bant 56-ban, és egy egész nemze-
tet borított lángokba. Hitték, hogy
e láng eltiporható és kioltható, ha
a felejtés fátylát borítják rá. Lel-
ketlen emberek, akik azt gondol-
ták, nem létezik e láng izzó para-
zsa egy egész közösség lelkületé-
ben, hogy nem parázslik a vágy a
függetlenség és a szabadság iránt.
Hogy az emlékezés, és ezzel a
múlt végképp eltörölhetõ. És való-
ban. Évtizedekre lehetett egész
társadalmi rétegeket számûzni, ki-
semmizni és a háttérbe sorolni.
Mert voltak, és sajnos még ma is
vannak olyanok, akik kiszolgálják
a felejtés arctalan gépezetét, akik
képesek a legkülönfélébb idegen
címerekkel befoltozni lyukas
zászlónk közepét, csak hogy vala-
miféle arccal és képmással rendel-
kezzenek. Mert nekik nincs saját-
juk. Õk csak felejteni tudnak – fi-
gyelmeztetett. – 25 esztendeje
azonban a közösségünk lelkében
izzó parázs újra fellobbant, elhoz-
va az emlékezés és ezzel a jövõ le-
hetõségét – folytatta. –Kihantol-
tuk durván eltiport múltunkat a fe-
lejtés gödreibõl, és egyben kinyil-
vánítottuk függetlenségünket is a
világ elõtt. Felszabadultunk a lé-

lektelenség és az arctalanság bék-
lyói alól, az idegen súlyok terhé-
tõl. Mindezt az az ember jelképe-
zi, aki ma Magyarország minisz-
terelnöke – hangsúlyozta. – De
hosszú volt az út, míg a külsõ ide-
genek távozása után a belsõ idege-
neket is sikerült háttérbe szorítani.
21 év kellett ahhoz, hogy a lelkün-
ket széttépõ sebek begyógyulja-
nak, míg a felejtést okozó üresség
helyébe az emlékezés és a hit lép-
hetett. De megtörtént. Valóban
rendszert váltottunk, valóban fel-
szabadultunk, és az emberek lelke
így a jövõ felé fordulhat, mert is-
meri és elismeri múltját. Nincs lel-
kifurdalása ma már e népnek, ki-
vetette önmagából az arctalanság
bûneit. Mindezt köszönhetjük
azoknak – jegyezte meg –, akik
mindent megtettek 56-ban és utá-
na, köszönhetjük azoknak, akik
mertek újra és újra szembeszállni.
Emlékezzünk ma õrájuk, emeljük
tekintetüket az õ jelképes sírjukra,

hajtsuk meg fejünket, mert nekik
köszönhetjük, hogy emlékezhe-
tünk. Nekik köszönhetjük, hogy
van lelkünk, arcunk és hitünk” –
zárta gondolatait az ünnepi szó-
nok. 

A megemlékezés befejezéseként
a résztvevõk egy-egy szál virágot
és koszorút helyeztek el az 1956-
os forradalom és szabadságharc
utáni megtorlás valamennyi áldo-
zata tiszteletére az '56-os kopjafá-
nál.

Kanizsa

„„AAmmeellyyiikk nnéépp eellffeelleejjttii ffoorrrraaddaallmmáánnaakk mmiinnddeenntt bbeettööllttõõ
ccssöönnddjjéétt,, nneemm iiss éérrddeemmllii mmeegg aa sszzaabbaaddssáággoott””
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PPáállyyáázzaattii ffeellhhíívvááss tteecchhnniikkuussii mmuunnkkaakköörr 
bbeettööllttéésséérree
A pályázatot meghirdetõ szerv neve: Kanizsai Kulturális Központ
(8800 Nagykanizsa, Széchenyi tér 5-9.), tel.: (93) 311-468, fax: (93)
310 465.
Meghirdetett munkahely: technikus.
Munkakörbe tartozó fõbb feladatok: a Kanizsai Kulturális Központ
– Medgyaszay Ház intézményegységében számítástechnikai, egyéb
technikai eszközeinek, fény- és hangtechnikai berendezéseinek
kezelése, felügyelete. Technikusi feladatait az intézmény más
intézményegységében, telephelyein, valamint szabadtéri ren-
dezvényeken is el kell látnia.
Képesítés és egyéb feltételek: technikum, mûszaki, B kategóriás
jogosítvány.
A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent: hang- és fénytechnika, vil-
lanyszerelés, számítástechnika, angol nyelvbõl alapfokú A tipusú
általános nyelvvizsga, társalgási szintû nyelvtudás, ECDL.
Pályázathoz csatolandó: önéletrajz, bizonyítványok és oklevelek
másolata, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
Állás elfoglalásának ideje: a július 11-ei elbírálást követõen azonnal
Pályázat benyújtásának határideje: 2014. július 9.
Pályázat címzése (postai úton): Kanizsai Kulturális Központ (8800
Nagykanizsa, Széchenyi tér 5-9.)
Kérjük a borítékon feltüntetni: SZI/R/303/2/2009 technikus.

PPáállyyáázzaattii ffeellhhíívvááss 
mmûûvveellõõddéésssszzeerrvveezzõõ 
mmuunnkkaakköörr bbeettööllttéésséérree
A pályázatot meghirdetõ szerv neve: Kanizsai Kulturális Központ
(8800 Nagykanizsa, Széchenyi tér 5-9.). Tel.: (0693) 311-468, Fax:
(0693) 310 465.
Meghirdetett munkahely: mûvelõdésszervezõ.
Munkakörbe tartozó fõbb feladatok: a Kanizsai Kulturális Központ
- Hevesi Sándor Mûvelõdési Központ intézményegység kulturális ren-
dezvényeinek szervezése, valamint a Kanizsai Kulturális Központ más
intézményegységei programjainak lebonyolításában való részvétel.
Képesítés és egyéb feltételek: fõiskola, egyetem mûvelõdésszervezõ,
mûvelõdésszervezésben eltöltött - legalább 3-5 év szakmai tapasztalat.
A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent: angol nyelvbõl alapfokú C tí-
pusú általános nyelvvizsga, társalgási szintû nyelvtudás.
Pályázathoz csatolandó: szakmai önéletrajz, motivációs levél, bizo-
nyítványok és oklevelek másolata, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi
bizonyítvány, referencia igazolás.
Állás elfoglalásának ideje: a július 15-ei elbírálást követõen azonnal.
Pályázat benyújtásának határideje: 2014. július 11.
Pályázat címzése (postai úton): Kanizsai Kulturális Központ (8800
Nagykanizsa, Széchenyi tér 5-9.).

Kérjük a borítékon feltüntetni: SZI/R/303/2/2009 mûvelõdésszervezõ.

„A virágszeretõ, gazdag sze-
gény zalai nép.” Ma is érvényes
az írónak 1936-os útirajzában
rögzített megfigyelése. És a Ke-
leti városrész virágosítói valóban
zalaiak: egészséges falusi gyöke-
reiket mutatja, hogy nem félnek
a munkától.

A múlt pénteken elültetett 1700
egynyári mellett a Hevesi ABC ár-
kádjai alatt nyílt fotókiállításon
idén kedvcsinálási célból jópár
évelõvel is találkozhattunk. Hiszen
nagyon sokan a programtól függet-
lenül is szépítik környezetüket: ró-
zsa, klematisz, hortenzia avagy
margaréta, kokárdavirág, liliom
alakítja át a napenergiát virág-
özönné. Apropó rózsa: a kiállítás
megnyitót követõ kertészeti vetél-
kedõ elsõ kérdése így szólt: Me-
lyik virágot szaporíthatjuk szájá-
val lefelé fordított befõttes üveg –

manapság inkább pillepalack –
alatt, és mikor kell ezt a dugványo-
zást elkezdeni?  (Éppen ezidõtájt,
ismerünk is a Rózsa utcában így
létrehozott rózsakertet.)

A kertészeti vetélkedõn helye-
sen válaszolóknak Bizzer András,
a Keleti városrész egyik képviselõ-
je nyújtotta át a bolt által felaján-
lott bonbonokat. Neki azt is meg-
köszönte a Polgári Kanizsáért Ala-
pítvány elnöke, hogy a közgyûlés-
ben évek óta támogatja a palánta-
osztás fedezetét.

Muzsikával és lakmározással
ünnepelték szerdán a Belvárosi
Nyugdíjas Klub tagjai, hogy egy
igazán eseménydús, élmények-
kel-emlékekkel teli „munkaesz-
tendõt” tudhatnak maguk mö-
gött. A Hevesi Sándor Mûvelõdé-
si Házban megtartott esemény-
nek a mulatozás mellett azonban
más apropója is volt. Mégpedig,

hogy a legaktívabb, legsegítõké-
szebb szépkorúak elismerésben
részesültek. 

A közel 90 tagot számláló klub-
ból 7-en vehettek át oklevelet ön-
kéntes munkájukért – a „generáci-
ók közti szolidaritás elmélyítésé-
ért”, valamint a „rehabilitációs fog-
lalkoztatási program megvalósítá-
sáért – Takács Balázstól, a nagyka-
nizsai Adomány Pont programfele-
lõsétõl. A Charity Shop bolthálózat
akként került „képbe” az ünnepi
összejövetelen, hogy a nyugdíjasok
közül többen – ilyen-olyan formá-
ban – segítették a közösségi üzle-
tek fejlõdését, terjedését. Emellett
pedig az idõsek tevékenységükkel
ahhoz is hozzájárultak, hogy az
említett üzleteket „összetartó”
Nyugat-Magyarországi Szolgáltató
és Kereskedelmi Kisszövetkezet
berkein belül – az idei esztendõtõl
datálva – 9 megváltozott munkaké-
pességû embert és 3 közfoglalkoz-
tatottnak tudtak munkát adni –
hangsúlyozta Takács Balázs a ki-
tüntetések átadásakor, egyúttal
megköszönve a nyugdíjasklub ve-
zetõjének, Kovácsné Jakatics Mar-
gitnak az együttmûködését is. 

Díjazottak, képünkön: Beznica
Józsefné, Horváth József Jánosné,
Páll Gergelyné, Jerausek Lász-
lóné, Zsiga Ferencné, Vida Mária
és Sárvári Jenõné. 

A hatvanhét fõs Miklósfai
Nyugdíjas Klub ötven tagja júni-
us 7-én, ez évi hagyományos ki-
rándulásán a nagy múltú Rába
menti kisvárost, Sárvárt kereste

fel. A délelõtt során fõ látnivaló a
Nádasdy-vár volt, mely a folya-
matos bõvítések és átépítések
után a XVII. század közepén
nyerte el a ma is látható formáját. 

A vár és környezete látnivalóit
követõen élvezhettük a városháza
elõtti Kossuth tér közepén a város és
a vizek szoros kapcsolatát idézõ
szökõkút játékát, valamint a 10 per-
ces harangjátékot és ízelítõt kaptunk
a város aznapi rézfúvós és ma-
zsorett fesztiváli programjából is.

A kiadós ebéd után a gyógyfür-
dõben áztattuk ki mozgásszervi ba-
jainkat, majd a jólesõ vacsora vé-
gén a napi programot a várudvari

(folytatás a 10. oldalon)

MMáárr NNéémmeetthh LLáásszzllóó
mmeeggíírrttaa rróólluunnkk

NNyyuuggddííjjaassookk,, aakkiikk
nneemm ttééttlleennkkeeddnneekk

MMiikkllóóssffaaii sszzééppkkoorrúúaakk
kkiirráánndduulláássaa
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KÉPZÉSEK A FEJLÕDÉS SZOLGÁLATÁBAN 
A FA-FERI KFT.-NÉL

A „FA-FERI” Fafeldolgozó Szolgáltató és Kereskedelmi
Kft. a „Munkahelyi képzések támogatása középvállalkozá-
sok számára a konvergencia régiókban” címû pályázaton
9.656.453 Ft támogatást nyert el az Új Széchenyi Terv ke-
retében.

A 9.656.453 Ft összértékû, Képzések a fejlõdés szolgálatában
a Fa-Feri Kft-nél címû 100%-ban támogatott képzési projekt va-
lósult meg: Munka és egészségvédelem, Számítástechnika a
mindennapokban, Német alapok a gyakorlatban képzéseken
vettek részt munkavállalóink.
A munka és egészségvédelem képzésen 12 fõ munkavállalónk
vett részt. A résztvevõk megismerték a munkavédelem és a
munkavégzés kapcsolatát, a munkavédelmi elkötelezettség sze-
repét az egészségmegõrzésben, a balesetek megelõzésében.
A Számítástechnika a mindennapokban képzésen 13 fõ munka-
vállalónk vett részt. A képzéssel azt kívántuk elérni, hogy kollé-
gáink megfeleljenek az információs társadalom elvárásainak,
készség szinten tudják használni a számítógépet, ezáltal napi
munkavégzésük gördülékenyebb, precízebb legyen.
A Német alapok a gyakorlatban képzésen 11 fõ munkavállalónk
vett részt. A képzés hozzájárult ahhoz, hogy munkatársaink ké-
pesek legyenek németül egyszerû, hétköznapi helyzetekben
kapcsolatteremtésre, információ kérésre- és átadásra partnere-
inkkel való kapcsolattartásuk során.
A projekt eredményesen bõvítette a képzésben résztvevõ mun-
katársak ismereteit és készségeit, ezáltal tevékenységeink mi-
nõsége is jelentõsen fejlõdött, jobban meg tudunk felelni a pia-
ci elvárásoknak.

„FA-FERI” Fafeldolgozó 
Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.
8800 Nagykanizsa, Magyar u. 168. 
info@faferi.hu

(folytatás a 9. oldalról)
rézfúvós és mazsorett produkci-

ók élménye zárta.
Kissé fárasztó, de tartalmas na-

pot hagytunk magunk mögött,
melynek megvalósulásáért a klub-
tagok nevében köszönetet mondok
a támogatóknak: a helyi mezõgaz-
dasági zrt., valamint az élelmiszer-
bolt vezetõjének. – tájékoztatta
lapunkat Sajni József klubvezetõ.

Újszerû programot szerve-
zett a Péterfy Tagintézmény a
fogyatékosság toleranciája a
mindennapokban témakör kö-
ré. 

A nap keretében sérült ember-
társaink nehézségeit, életvezeté-

sét mutatták be diákjaiknak kü-
lönbözõ feladatokon keresztül. A
gyerekek csoportokban dolgoz-
tak, megtapasztalhatták a szájról
olvasást, a helyváltoztatást csör-
gõlabda segítségével, lábsínnel
való közlekedést, valamint átél-
hették az öltözés nehézségeit va-
lamely végtag korlátozásával. A
gyakorlatokon kívül elméletben
is ismerkedtek a jelnyelvvel, a
pontírással és más, fogyatékoso-
kat segítõ módszerekkel, eszkö-
zökkel.

Mint azt Horváth Tiborné tagin-
tézmény-vezetõ kiemelte, a nap
célja a tanulók szemléletváltozásá-
nak segítése volt, hogy a megta-
pasztalt és a megélt élmények révén
alkalmasabbá váljanak a fogyaték-
kal élõk elfogadására és befogadá-
sára szûkebb és tágabb környeze-
tükben is.

Harmincöt nevezõ csapat fõ-
zõcskéje adta meg az alaphangu-
latot az idei nagyrécsei falunap-
nak, az õ „ínyences” versengé-
sükkel kezdõdött a program. 

Laskai Béla polgármester köszön-
tõje után a récsei ovisoktól az iskolá-
sok néptáncbemutatóján, a Ga-
lamboki Hagyományõrzõ Énekkar
mûsorán át a zalakarosi Bottal Fogó
néptáncegyüttes elõadásáig tartott a
bevezetés, majd a kanizsai Swans
Táncklub Mazsorett csapata, a Viga-
dó Duó és a helyiek Ritmus Kórus
modern slágercsokra következett.

A nagykanizsai Salsa Táncklub
sem maradhatott ki a sorból, egyben

igazi alapozóként szolgált a Dömö-
tör Balázs és Dominika koncertjé-
hez, no meg a bál hangulatához. A
zsûrizést követõen az elkészült bog-
rácsos remekmûvek közül a
nagyrécsei önkormányzati képvise-
lõk csapata által készített csülökpör-
költ került ki gyõztesként és a tavalyi
gyõztes Pannon Egyetem Nagykani-
zsai Varázskonyhájától a vándorfa-
kanál így visszakerülhetett a faluba. 

A közös gasztronómiai kalandon
és a zenés programokon kívül a
récseieket a már hagyományosnak
tekinthetõ, elõzõ napi éjszakai ka-
landtúra is megmozgatta. A tíz, fel-
nõttek és gyerekek alkotta csapat a
település nyolc különbözõ pontján
kellett, hogy feladatokat teljesítsen
és már ez hozzájárult a szombati
remek falunapi hangulathoz.

P.L. - Sz.Zs.

CCééll aazz eellffooggaaddáássrraa
nneevveellééss

RRééccsseeii ffaalluunnaapp::
kkaallaannddttúúrrááttóóll aa
ccssüüllöökkppöörrkkööllttiigg

23.qxd  2014.06.20.  9:16  Page 10



KKaanniizzssaa –– IInn mmeemmoorriiaamm 11

N
AG

YK
AN

IZ
SÁ

R
Ó

L 
AA 

LLE
G

FR
IS

SE
B

B
EN

! ––
 w

w
w

.k
an

iz
sa

uj
sa

g.
hu

2014. június 19.

A halál az a pillanat, amikor a véges élet talál-
kozik a végtelen nemlét, vagy öröklét kezdetével.

Lehet valakinek jó halála, de szép halála senkinek,
mert az mindig fájdalommal jár. S mindig erõsebb a
bánat, kínzóbb a hiány, ha egy értékteremtõ, közös-
ségért munkálkodó élet zárul le Rohrböck Jenõtõl, a
fafaragó népmûvésztõl búcsúzunk, emlékének adó-
zunk a kiérdemelt tisztelet és szeretet hangján.

Mozgalmas életének színterei Budapest, Németor-
szág, Bécs, Nagykanizsa, legvégül pedig Szepetnek.
Már elmúlt 50 éves, amikor elsõ kiállításán a
HEMO-ban, Ernszt Katalin bíztatására bemutatko-
zott, majd folyamatosan gyarapodó alkotásainak a
Sörgyár, Zrínyi Iskola, az Erkel Mûvelõdési Ház, a
szepetneki ÁMK kínáltak teret a városban és környé-
kén. A Bolyai Iskolában található névadóról készített
reliefje, s alatta a felirat, utalva a matematikusra.”A
semmibõl egy új, más világot teremtett”.

Rohrböck Jenõ is ezt tette. Árát, küzdelmeit õ
tudja legjobban. A nyolcvanas években ország-
szerte meggyengült a közmûvelõdési intézmények
állami támogatása, s az anyagi csatornák szûkülé-
se mellett létfontosságúvá vált a mûködéshez
szükséges külsõ szponzorok megtalálása. Ebben a
tevékenységben Jenõ fáradhatatlan volt, minden
törekvése arra irányult, hogy az amatõr képzõmû-
vészek számára jöjjön létre a saját szakmai-érdek-
védelmi közösségük s táguljon azok köre akik
anyagilag is támogatják, segítik a fafaragók mun-
káját. Szervezõ munka eredményeként így jött lét-
re az Alkotók Egyesülete, amelynek évtizedig el-
nöke, vezetõje volt. A közösség erõsödését a fafa-
ragó táborok mûködtetésének sorsa is jelzi: Szank,
Bánya, Nagykanizsa, Letenye, ezek a helyiségek
mai is õrzik a táborokban dolgozó képzõmûvészek
alkotásait, bizonyítva ezúttal azt is, hogy a kultu-
rális élet romló anyagi körülményei ellenére is le-
hetséges eredményesen mûködni, ha vannak
„megszállottak, elkötelezettek egy mozgalom, jó
ügy érdekében.”

Autodidakta, kísérletezõ kedvû közvetlen és barát-
ságos ember volt, magam is több kiállítását nyithat-
tam meg. Megtisztelõ volt az erre való felkérése,
mert szívesen barangoltam sokszínû témaválasztá-
sai, parttalan érdeklõdésû világában. Botra támasz-
kodó, fáradtan ülõ vagy éppen táncoló parasztfigurái
mindig egy valós, életszerû pillanatot örökítettek
meg. A magyar történelembõl merített arcmásai
Szent István, Gizella magán gyûjtemény részei, Zrí-
nyi és Bolyai reliefje az e nevet viselõ iskolák aulá-
jába, Dózsa Györgyöt ábrázoló faragása a szepetne-
ki ÁMK-ban látható „Isten és béke veletek, nemze-
dékek õrzik majd nevetek” – áll a felirat az általa fa-
ragott emlékmûvön a helyi temetõben, amit az 1989
évi temesvári események mementójaként készített.
Ennek közelében található másik munkája is a 2. ma-
gyar hadsereg emlékére emelt kopjafa. 

Szerteágazó érdeklõdését mutatja a színház világa
iránti fogékonyság. Hét színházi arc egyetlen oszlop-
ba faragva volt a kezdet, majd egész sorozat készült
a japán színház maszkos figuráiról, akiknek jellemük
az arcuk szerepük szerint is.

Lokálpatrióta volt, az értékes, a cselekvõ fajtából.
Munkáit közintézmények, iskolák, óvodák õrzik,
vagy éppen használják, mint az óvodák számára ké-
szített játszótereit. Kitüntetési, díjai közül a „Gyer-
mekmosoly” díjra volt a legbüszkébb s nagyon jel-
lemzõnek érzem, hogy életének utolsó idõszakában,
már betegen, megfáradva, két dédunokája arcmását
faragta ki.

Tevékenységének elsõ, hivatalos elismerése Zala-
egerszeg város Nívódíja volt, érmei kitüntetései egy
vitrinben sorakoznak ma, õrzik a Bányaipari Dolgo-
zók Szakszervezeti Szövetségének, vagy különbözõ
fafaragó táborok hálás megemlékezését. „Legmaga-
sabb szintû” elismerése „A köz szolgálatáért” érdem-
jel ezüst fokozata, az önkormányzati miniszter alá-
írásával. Mindig szerényen, csendes örömmel nyug-
tázta az elismeréseket, bíztatásként betudva, hogy
számon tartják. 

Fontos tartotta a népmûvésze megszerettetését, de
azt is tudta, megszerettetni valamit csak a megisme-
rés, próba és gyaloglás által lehetséges. Ennek szel-
lemében fogadta gimnazista osztályomat az akkor
még mûködõ Alkotó-házban a Csónakázó tónál, s
vezetésével a 16-17 éves tanítványaim elmélyült él-
vezettel próbálkoztak az alapfogások elsajátításával,
sípok kifaragásával. Példát kaptunk arra, hogyan le-
het élményszerûvé, személyesen átélhetõvé tenni a
mûvészethez vezetõ utat.

Egyszer már meghalt a „Valahol Európában” címû
film gyerekszereplõjeként. De ez csak szerepjáték-
ból történt. Most végleg elment. 52 évi házasságot
zárt le, ûrt hagyva maga után szeretteiben, tisztelõi-
ben.

Fákban örökített munkái emlékeztetõként velünk
maradnak.

Horvát Tamás 
nyugalmazott tanár

RRoohhrrbbööcckk JJeennõõ eemmlléékkéérree

Még mindig a Honvédelmi Mi-
nisztérium engedélyére várnak
azon pravoszláv kereszt ügyében,
amit egy orosz pópa javaslatára a
Jézus Szíve Plébánia állíttatna a
városi temetõben lévõ orosz, bol-
gár katonai síroknál – olvasható
Cseresnyés Péter polgármester vá-
laszában, mellyel dr. Etler Ottó in-
terpellációjára reagált.

Az önkormányzati képviselõ
nemrégiben közgyûlés keretében
„ismertette” az emlékkereszt-állítás
elõzményeit. Mint elmondta, a plé-
bánia „vezetõségét” megkereste an-
no egy orosz tábori pap, aki magyar
katonáknak 25 emlékkeresztet állí-
tott a Don-kanyar környékén. Az
említett egyházi méltóság már váro-
sunkban is járt, ekkor látta, hogy sok
orosz katona sírját rokonaik felke-
resték és kereszteket vésettek a „fej-
fáikba” – ortodox szokás szerint.
Ekkor határozta el a pópa, hogy ál-
líttatna õ maga egy keresztet min-
den elhunyt honfitársa emlékére, a
kanizsai temetõben. Azonban a Jé-
zus Szíve Plébánia vezetõségi testü-
lete úgy döntött, mindezt átvállalják,
hogy az „ötletgazdának” ne járjon
költséggel, továbbá a szükséges en-
gedélyeztetési-procedúrát is lefoly-
tatják. Ennek azonban már jó másfél
éve, ugyanis - mondhatni, a bürok-
rácia miatt – a kellõ beleegyezõ-nyi-
latkozatok még mindig nem érkez-
tek meg. Így dr. Etler Ottó Cseres-
nyés Péter közbenjárását kérte.
Fliszár Károly, a plébánia fõesperes-
plébánosa is a városvezetõhöz for-
dult ez ügyben, amiatt, hogy az érin-
tett orosz és bolgár nagykövetség
egyetértését kérjék a kereszt felállí-
tásához. Így a polgármester levélben
kereste fel az ügyben illetékes Hon-
védelmi Minisztérium Társadalmi
Kapcsolatok és Háborús Kegyeleti
Fõosztályát, hogy a megszokott dip-
lomáciai úton értesítse az Orosz Fö-
deráció és a Bolgár Köztársaság
nagykövetségét az ügyrõl, illetve,
egyúttal beleegyezésüket is kérje. A
kérelem már több hónapja beérke-
zett az illetékes országok képvisele-
tére, ám a belegyezésükrõl még
mindig nincs hír. Ennek folytán nem
tudni, lesz-e, s ha igen, mikor, em-
lékkereszt.

Sz. Zs.

MMeemmeennttoo-kkeerreesszztt 
aa KKaanniizzssáánn nnyyuuggvvóó
oorroosszz ééss bboollggáárr
kkaattoonnáákknnaakk
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Egy pohárral az egészségért,
másodikkal a jókedvért, harma-
dikkal az elismerésért, negyedik-
kel pedig az új aszfaltért...

Szólhatna a sztori arról, hogy
(miért) gondolkodj és igyál, hisz’
„örökké a világ sem áll”, viszont
így csak egy „Keserû bordal” ke-
rekedne e történetbõl, pedig bo-
rúra – még ha ez a kedélyállapot
további kortyolgatásra is adna
okot – nem tudunk és nem is fo-
gunk sorokat pazarolni az alábbi
beszámolóban. Miért is tennénk,
amikor a Vinalia Canisa borver-
senyrõl és a Nyitott Pincék
bor(be)kóstolgató programsoro-
zatról fogunk regélni. Nem más-
sal, mint a szervezõk „motorjá-
val” Skanecz Sándorral, aki nem
mellesleg a Förhéncért Egyesü-
let elnöki posztját is betölti.

Ahhoz, hogy a jó bort igazán
megismerjük, elsõként célszerû a
szõlõtõkéket górcsõ alá venni. Így
teszünk ebben az esetben is, mie-
lõtt feltárjuk a pünkösdi hosszú-
hétvégén, a Régimozi étteremben
megrendezett bormustrán és más-
napi förhénci „BORangoló
vi(n)a(lia)”-n történeket. A tõke je-
len szituációban pedig nem más,
mint a Förhéncért Egyesület, ami
még a Förhénci Víziközmû Társu-
lás megalakulása révén jött létre.

– Talán minden magával a bor-
versennyel – a Vinalia Canisa-val
– kezdõdött. Ugye, évente megren-
dezésre kerül a helyi- és környék-
beli nedûk „éles” megmérettetése,
amit még anno Förhénci Horváth
Gyula borakadémikus ötlött ki. Az
õ „szárnyai” alatt nõtte ki magát –
ma már elmondhatjuk – nagysza-
bású versennyé. Azonban a törté-

net nem ilyen egyszerû, már ami a
bürokráciát illeti. Hiszen idén
megváltoztak a hegyközségi jog-
szabályok, emiatt pedig mi, a
„víziközmû társulatos-boros” csa-
pat nem tartoztunk sehova. Így
kellett egy olyan szervezet, ami
magával a hegy dolgaival foglal-
kozik. Melynek – természetesen –
élen járó szerves tagja a borver-
seny ötletgazdája, Förhénci Hor-
váth Gyula. Így felvetõdött a gon-
dolat, hogy a szûzen létrejött egye-
sület berkein belül hozzuk „tetõ
alá” a „dionüszosz-i”-viadalt. No,
persze nem a görög, hanem a kani-
zsai, pontosabban a förhénci verzi-
ót. Amit idén – éppen a mustra
másnapján – megspékeltünk a
„Nyitott pincék” rendezvénnyel,
ahol testközelbõl kóstolhatta meg
bárki, hogy nem zsákbamacska
borok kaptak kiváló minõsítést,
persze, jelen esetben a förhénci
borokra értendõen.

A tömör összegzés után Skanecz
Sándor beszélgetésünket rögvest a
borversenyen történtekkel folytat-
ta. Volt is mirõl beszámolnia, hisz’
ha már 60 nevezõ (ennek megfele-
lõen mintegy ugyanennyi féle/fajta
borral) érkezett a „szemlére”, az
híven tükrözi: történésekbõl nem
volt hiány.

– Tényleg kinõtte magát a Vina-
lia Canisa. A közelbõl s kissé távo-
labbi (városkörnyéki) hegyekrõl is
jöttek borosgazdák megmérettetni
nedûiket a hét tagú szakmai zsûri
elõtt. Ám a mennyiség nem ment a
minõség rovására – ezt még a ver-
seny szakmai vezetõje, Förhénci
Horváth Gyula is alátámasztotta.
Amellett, hogy 15 arany, 19 ezüst,
15 bronzminõsítést osztottunk ki,
megválasztottuk a város fehér és
vörös borát, valamint bortermelõjét

is. Németh József, szentgyörgyvári-
hegyi termelõ nyerte el eme meg-
tisztelõ címeket: persze, nem
„egyedül”, hanem „Királyleányká-
jával” és „Pinot noir-jával”. Ami
pedig még a verseny „apropóját”
illeti: jómagam örülök annak, hogy
színvonalas rendezvénnyé fejlõdött
az évek során, illetve, ezáltal kö-
zelképet is kaphattunk arról, hogy
a kanizsai bortermelés olyan irány-
ba indult el, ami már bizonyos „ní-
vókat” megüt. Talán a fiatalságban
rejlõ erõ és a régi hagyományok
házasítása csodákra képes?!

Skanecz Sándor aztán a további-
akban sem vizet prédikált lapunk-
nak adott interjúja során, hanem –
e helyett – a versenyt követõ más-
napi program boros emlékeit vá-
zolta. Ami pedig nem más volt,
mint az elsõ ízben megtartott
„Nyitott Pincék” elnevezésû ren-
dezvény, Förhéncen. Ennek kere-
tében a hegyhátak „B-közép” ke-
ménymagja és a jószándékú hegyi
emberek megnyitották pincéiket a
látogatók elõtt. A Skanecz testvé-
reken, Förhénci Horváth Gyulán
kívül Benczik Ferenc és Kápolnás
Zoltán nedûit is ízlelgethette a bo-
ros nagyérdemû.

– Épp ez volt maga program cél-
ja: hogy a pinceajtók szélesre tárá-
sa révén megmutathassuk, sõt fel-
mutathassuk a cseppjeinkben – va-
lamint a förhénci környékben és
emberekben – rejlõ értékeket. A
több – és persze sok(k)féle borra
igazán ki voltak „száradva” az ér-
deklõdõk. Nem csak a forróság
miatt, hanem azért, mert a förhén-
ci borok kiválóak. Nótaszó, egy-
egy elválasztó falat két korty közt,
andalgás egyik pincétõl a másikig
– vagy, ha valakit „fejbevágott” a
hatványozódott ízlelgetés – akkor
az lovaskonflissal is mehetett a-ból
b-be kóstolgatni. Hogy csak úgy
„özönlöttek” a bor(hangulat)ked-
velõk hozzánk, híven tanúskodik,
hogy este 10 órakor már elfogyott
minden bor… Egyébként Cseres-
nyés Péter polgármester is tisztele-
tét tette programunkon, üdvözölte
kezdeményezésünket, s biztatott
bennünket a folytatásra is.

A borról azt tartják: kis mérték-
ben gyógyszer, nagymértékben or-
vosság. Annak pedig, hogy ennyi
elfogyott belõle a rendezvényen,
nem csak a gazdák, vagy a borfo-
gyasztók örültek, hanem mi ma-
gunk is. Mégpedig amiatt (is),

hogy a bevételbõl, illetve magán-
emberek felajánlásából mart asz-
faltút épül új Förhéncen. Eredeti-
leg egy 450 m-es szakasz létreho-
zása szerepelt terveink közt, ám az
önkormányzattal volt egy megálla-
podásunk: mely szerint amennyi
„hasznot” mi termelünk, azt õk is
ugyanannyival megtoldják. Így a
városvezetés jóvoltából további
450 m-es út épül a Förhéncen, szó-
val közel 1 km-en keresztül új etap
vezet majd a hegyre. Tehát min-
denkinek, aki (nem elitta), „össze-
itta” vagy „hozzáöntötte” az út árát
rendezvényünkön, annak „beton-
ba” folyt a pénze. Az aszfaltozás
pedig jól jön, mert a förhénci
Szent János-áldás (ami mindig az
utolsó pohár bor) után néha nehéz
az út hazafelé…

Szabó Zsófia 

FFöörrhhéénnccii-mmóóddrraa ((bboorrtt)) iinnnnii ttuuddnnii kkeellll……

Június 23. 18 óra
PATRICK MAUNG YAY
FESTÕMÛVÉSZ
KIÁLLÍTÁSA
Megtekinthetõ: július 18-ig
Június 24. 20 óra
SZENT IVÁN ÉJI
VIGASSÁGOK A KÁROLYI
KERTBEN
Közremûködik: Nagykanizsa
Város Vegyeskara és a Fantázia
Tánczenekar
22.30 Tûzugrás és játékos
vetélkedõ

Június 27. 20-22 óra
ZINGER ROCK
SZABADTÉRI KONCERT

VOKSH Oktatási Kft.
Nagykanizsa, 

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

OKÉV nyt. szám: 20-0003-04 AL: 0448

Gyorsított személyautó 
tanfolyam indul
június 25-én 

rendkívüli kedvezménnyel
GYAKORLATI VEZETÉS 

2400 Ft/óra
június 26-án 16 órakor
gépkezelõ/targonca, emelõgép

és földmunkagép
június 27-én 16 órakor

C, D, C+E
A július 12.-i GKI vizsgára 

jelentkezési határidõ: július 2.
Részletfizetés! Ingyenes

tankönyvkölcsönzés!
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2014. június 19.

Horoszkóp

Szorgalmas, egyben makacs embernek is
tartják önt a családjában. Erõs, edzett fi-
zikumának köszönhetõen egészségi
problémája nem lesz a közeljövõben.
Vállalhat akár plusz munkát is.

Az elõjelekbõl úgy tûnik, nem számíthat
teljes kikapcsolódásra a nyáron. Akudarcok
mellett érték sikerek is, és ez biztató jelnek
számít anyagi helyzetére nézve. Akár kerti
munkából is származhat jövedelme.

Meggyõzõ személyiségének köszönhetõen
könnyen megoldja a feladatait, és a menet
közben adódó stresszhelyzeteken is gyorsan
túl tudja tenni magát. Anyagi helyzetével nem
lesznek gondok, bátran tervezhet utazást.

A bolygóállások szerint új kalandok vár-
nak önre a nyáron. Oldja meg a sorjázó
feladatait, és adja át magát a teljes pihe-
nésnek. A nagy célokat õszig tegye félre,
és töltõdjön fel energiával.

Hamarosan számtalan kihívással kell
szembenéznie. Ha lesz elég ereje hozzá,
akkor meg tudja oldani a feladatokat. Ha
úgy érzi, nem fog menni, akkor minden-
képpen kérjen valakitõl tanácsot. 

Jó ráérzõ-képességével hamar kiszûri a prob-
lémákat a környezetében.  De nemcsak ki-
szûri, hanem segít is a megoldásukban. A ki-
fáradás ellen a bolygóállások szerint több ki-
ruccanást kell beterveznie magának a nyárra.

A saját dolgaira is fordítson figyelmet, ne a
másokét helyezze mindig maga elé. Legyen
merészebb, és ha vannak szerencseszámai,
most játsszon velük. Szabadidejében fordít-
son több idõt a párkapcsolatára. 

Kedvességével biztos sikert ér el, bármihez
fog. Legyen szó virágápolásról vagy egyéb
nyári teendõrõl. Igyekezzen egyensúlyt terem-
teni a munka és a szórakozás között, de a mér-
leg nyelve lehetõleg ez utóbbira billenjen el.

Egy hétvégi heves beszélgetés során el-
képzelhetõ, hogy két tûz közé kerül. A
kialakult helyzetet próbálja meg feszült-
ségmentesen kezelni, mert egy rossz
döntéssel anyagilag rosszul járhat.

Itt az ideje felülvizsgálni a ruhatárát még a
nyaralás elõtt. Ha valóban fogyókúrára van
szüksége, ahhoz nem elég a belsõ vívódás,
tennie is kell érte. Ha egyedül nem megy,
hallgassa meg szakember tanácsát.

Ne legyen kishitû, ha egy újszerû feladattal
bízzák meg a munkahelyén. Úgyis tudja, ha
teljes erõbedobással fog hozzá valamihez,
annak meg lesz az eredménye, és a jutalma
is. Bátran tervezhet nyaralást a nyárra.

Még nincs is itt az igazi leállás, a nyári sza-
badság ideje, ön máris tele van tûzzel, lelke-
sedéssel. Mintha abba sem akarná hagyni a
munkát, mert nincs szüksége pihenésre. A
családja örömmel nyugtázza a szorgalmát. 

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)

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

Becsehelyen a Dózsa György ut-
cában két szoba + nappalis, egyedi

gázfûtéses + kandallós családi ház
új nyílászárókkal, szép, rendezett
udvarral, fiatal gyümölcsössel, vete-
ményes kerttel, az udvarban egy kü-
lönálló egyszobás épülettel eladó
vagy nagykanizsai két szobás lakás-
ra cserélhetõ értékegyeztetéssel.
Irányár: 5,3 millió Ft. Érd.: 0693-
351-586, 0630-209-0546 (7647K)

Akció! Balatonfenyvesen a vízpart-
tól hat percre 150 négyszögöl, 90 m2-
es, kétszintes nyaraló 10,9 millió Ft-ért
eladó. Érd.: 0630-250-3828 (7648K) 

Tanulj meg úszni! Bizonytalan
vagy a mélyvízben, nem jó az úszás-
technikád? Megoldjuk. Már öt éves
kortól, nemcsak gyerekeknek. Tel.:
0693-312-798, 0630-319-7662
(7649K)

Fáj a lába, dereka, esetleg a nyaka?
Segít a problémáján, gyógymasszáz-
zsal várom. Tel.: 0693-312-798, 0630-
319-7662  (7650K)

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

Kidobásra szánt televízióját, mik-
róját, hûtõjét, gáztûzhelyét, stb., vala-
mint összegyûjtött reklám újságjait el-
szállítom. Tel.: 0620-510-2723
(7642K)

KKaanniizzssaa –– SSppoorrtt//AApprróó 2014. június 19.14

SSZZOOLLGGÁÁLLTTAATTÁÁSS
2014.06.24. (kedd) 10:00 –
14:00 Letenye
2014.06.26. (csütörtök)
10:00 – 12:30 Magyar Vörös-
kereszt, Nk. Sugár u. 28. 

Véradás 

Hányszor, de hányszor elhang-
zott a fenti kiáltás kispályás foci-
tornák alkalmával – az ország
számos pontján is – harminc év
alatt az öltözõkben, pályák mel-
lett... Nos, a pontos számot nem
tudjuk, az viszont biztos, hogy a
harminc esztendeje alapított
TIP-TOP kispályás labdarúgó-
csapat aktuális tagjai sokszor ki-
ereszthették csatakiáltásukat
örömükben.

Ahogy mindennek, úgy az ala-
pításnak is külön története volt a
kispályás kanizsai topcsapat éle-
tében, mely különbözõ generáció-

inak tagjait invitálta a napokban
jubileumi ünnepére. S a futballis-
ták, focisták, hozzátartozóik csak
jöttek és jöttek, kétséget nem
hagyva afelõl: ezúttal jóval több-
rõl van szó, mint egy-egy kispá-
lyás focimeccs néhány tucatnyi

perce – heti egy vagy két alka-
lommal.

Ez a közösség bizony az évtize-
dek alatt fogalommá vált nem csu-
pán a nagykanizsai tömegsportos
berkekben, de országosan is, ami-
rõl az 1984 óta eltelt harminc év 59
trófeája, dobogós helyezése is hûen
árulkodik. S aki valamennyire is
jártas az igencsak komoly hagyo-
mányokkal bíró kanizsai kispályás
foci berkeiben, a futball mellett
szerzett közös élmények óriási
sztorik alapjait is képezik, melye-
ket ezen sorok keretében aligha
lenne ildomos részletezni... Min-
denesetre egy biztos pontja van en-

nek a három évtizedes történetnek,
melyet a fõ alapító Kónya Antal
frappánsan meg is fogalmazott.

– Nézd, ha újra születnék,
ugyanezt és ugyanígy csinálnám,
ilyen egyszerû az egész – mondta
„Tóni” még azelõtt a hosszú perce-

kig tartó tapsvihar elõtt, mely kö-
szöntésekor fogadta, s melyet ter-
mészetesen száraz szemmel kibír-
nia nem is lehetett.

– Sorolhatnám a nagyobbnál na-
gyobb meccseket, de például azt
elfelejteni nem lehet, amikor Deb-
recenbe voltunk hivatalosak. Ak-
kor már elég jó névvel bírtunk a
kispályások világában, de mégis
nagy szó volt megverni a Bücs
Zsolttal, Dúró Józseffel, Sándor
Csabával felálló hazaiak együtte-
sét. Utána évekig üldöztek ben-
nünket, hogy visszavághassanak,
még külön tornát is szerveztek vol-
na rá talán, de itt mindezek mellett
a városi csatározások is hoztak ha-
talmas küzdelmeket...

Na, meg ott van Beke Barnabás,
az egyik nagy barát, aki szintén
oszlopos tagja volt a csapatnak...

– Igen, igen, az alapítás után
játszottam is vagy nyolc percet –
adta elõ nagy komolysággal a
társaság mókamestere –, de ez
sem akadályozhatta meg azt,
hogy a mostani emlékérmet átve-
gyem...

Fel is hangzott hát nem egyszer
a bûvös „tiki-taká...”, bocsánat,
pontosabban „ciki-cakis” üdvöz-
lés, s garantálhatjuk, az (inkább)
nyilvános események után az este
tartogatott még fordulatokat, de
hogy köszöntötték, mondhatni it-
tak elõre az elkövetkezendõ har-
minc esztendõ tiszteletére, afelõl
kétségünk nincs...

Polgár László

„„CCiikkii-ccaakkii,, cciikkii-ccaakkii,, hheejj,, hheejj,, hheejj......””,,
aavvaaggyy hháárroomm éévvttiizzeedd aa ffooccii jjeeggyyéébbeenn
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Gejzír-Kanizsa Kft. Kanizsa
Sörgyár SE (5.) – Balatonfüredi
FC (7.) 13:5

NB I Nyugati csoport nõi aszta-
litenisz-mérkõzés, 21. forduló.
Nagykanizsa. Kanizsai gyõztesek:
Ladányi Dóra 4, Mógor Evelin 4,
Nagy Réka 3, Salamon Sára 1 és
Ladányi-Nagy R. páros

A tartalékos vendégek ellen a
Ladányi Dóra, Mógor Evelin,
Nagy Réka, Salamon Sára négyes
szerepelt. (Bicsák Bettina az Integ-
rált Paralimpiai Bajnokságon vett
részt, rajta kívül még Újházi Csilla
hiányzott). A mérkõzés izgalom
nélküli biztos hazai sikert hozott, a
kanizsaiak akkor sorozatban az
ötödik gyõzelmüket aratták.

Kanizsa Sörgyár SE (5.) – Gyõ-
ri Elektromos Vasas SK (3.) 11:7

NB I Nyugati csoport nõi aszta-
litenisz-mérkõzés, 22. forduló.
Nagykanizsa. Kanizsai gyõztesek:
Ladányi 4, Bicsák Bettina 3, Újhá-
zi Csilla 2, Nagy R. 2.

Bravúros gyõzelemmel zárta a
2013/2014-es NB I-es szezont a ka-
nizsai együttes, hiszen a harmadik
helyen álló gyõri csapatot gyõzte
le. Az õszi mérkõzésen idegenben
biztos gyõri siker született és ezút-
tal is a rutinos vendégek voltak az
esélyesek. A két páros meccs az
elõzetesen várt eredményt tükrözte,
mindkettõt a vendégek nyerték.
Egyéniben viszont a hazaiak reme-
keltek, hat mérkõzést nyertek soro-
zatban. Ezután ugyan feljöttek a
vendégek, de a KSSE végig vezet-
ve nyerte a találkozót.

A Kanizsa Sörgyár SE nõi csa-
pata a bajnokságban végül az ötö-
dik helyen végzett.

Ötödik hhelyen
végzett aa KKSSE
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Nagykanizsa Megyei Jogú Város
is csatlakozott a Magyar Úszás
Napja országos eseményhez, így
2014. június 21-én (szombat) a
Kanizsa Uszoda és Strandfürdõ
egész nap a diákok és a nyugdíja-
sok számára 50% kedvezményt
biztosít a belépõjegy árából.
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Négy napon keresztül zajlott a
térségben a DrávaTour amatõr
kerékpáros verseny, melynek ke-
retében 20 egyesület 120 bringá-
sa falta a kilométereket a hor-
vátországi Varasdon és Kapron-
cán keresztül, Pécsen és Nagyka-
nizsán át Hévízig – 400 kilométe-
ren át.

A verseny csütörtökön a varasdi
egyéni idõfutamokkal kezdõdött,
majd következtek a verseny- és tú-
ratávok. Köztük a Pécs-Nagykani-
zsa közötti 152 kilométeres sza-
kasz, melynek keretében a zalai
TEKER Egyesület kanizsai ver-
senyzõje, Vastag Marcell például
megnyerte a mecseki hegyi sza-
kaszt.

A (kör)verseny befutójára végül
vasárnap kora délután Hévízen ke-
rült sor a Nagykanizsa és a fürdõ-
város közötti 64 km-es szakasz ab-

szolválásával és a fentebb említett
nagykanizsai kerekes összetettben
a második helyen végzett. Elõtte a
komáromi Brigetio kerékpárosa,
Moravek Lajos zárt, míg harmadik
Nino Berta (horvát; BK Koprivni-
ca) lett. Nõi összetettben az alábbi

sorrend alakult ki: 1. Kristijana
Pavlic (horvát; PULS1 Cakovec),
2. Tóth Éva (Kõbányai KTC), 3.
Virág Zsuzsanna (Kaposvári Zsota
Kerékpártúra Egyesület).

P.L.
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Kecskeméten rendezték a 86.
Országos Ifjúsági Úszó Bajnok-
ságot, melyen a Délzalai Vízmû
SE kiválósága, Molnár Flóra (ké-
pünkön) új korosztályos ifjúsági
csúcsot úszott 50 m-es gyors-
úszásban 25,92-vel. A kanizsai
versenyzõ ezzel részvételi jogot
nyert a július 9-13. között a hol-
landiai Dordrechtben rendezen-
dõ ifjúsági Európa-bajnokságra.

Molnár Flóra hosszabbik gyors
számában harmadik lett, míg mell-
úszásban elért eredményével a
nyolcadik helyen csapott célba.
Ugyanezen versenyen az idõseb-
bek mezõnyében helyt állt Zámo-
dics Márk is, hiszen korábbi me-
gyecsúcsot adott a múltnak 100 m
gyorson – ezzel az idejével
(54,28) majd egy másodpercet fa-
ragott a korábbin.

P.L.

VVáárrjjaa
HHoollllaannddiiaa 
aazz iiffii úússzzóó
EEbb-nn

Az Újpesti TE vívóterme
adott otthont a gyermek, újonc,
és serdülõ korú (12-15 évesek)
kardozók csapat magyar baj-
nokságának. Az országos viada-
lon a Nagykanizsai TE 1866 ví-
vó szakosztályának kardozói is
pástra léptek 6 csapattal, me-
lyeknek tagjai Dobó Ádám,
Horváth Barna, Horváth Ger-
gõ, Milassin Mór, Mádé Réka,
Horváth Kitti, Fata Nóra, Abay
Nemes Ádám, Krasznai Kristóf,
Kobra Virág, Kozári Dóra,
Kozári Gábor és Bécsi Zsófia
voltak.

Kanizsai eredmények. Gyermek
fiú kardcsapat (13 csapat): 8-ba ju-

tás: Nagykanizsai TE 1866 – Esz-
tergom 45-5. 4-be jutás: NTE 1866
– Szigetszentmiklós 45-39. Elõ-
döntõ: NTE 1866 – Újpesti TE 37-
45. Bronzmérkõzés: NTE 1866 –
Vasas 36-45. Az NTE 1866 (Dobó
Ádám, Horváth Barna, Horváth
Gergõ) együttese a negyedik he-
lyen végzett.

Gyermek leány kardcsapat (13
csapat): 8-ba jutás: NTE 1866 I
– TFSE 45-17, NTE 1866 II –
Kertváros I 45-27. 4-be jutás:
NTE 1866 I – UTE II 45- 41,
NTE 1866 II – BVSC 7-45. Elõ-
döntõ: UTE I – NTE 1866 I 45-
24. Az 5-8. helyért NTE 1866 II
– Veszprém 31-45. A 7. helyért:
NTE 1866 II – MTK 33-45.

Bronzmérkõzés: NTE 1866 I –
Vasas 19-45. Az NTE 1866 I
(Mádé Réka, Fata Nóra, Kozári
Dóra) a negyedik, az NTE 1866
II (Bécsi Zsófia, Kobra Virág,
Horváth Kitti) a nyolcadik he-
lyen végzett.

Újonc fiú kardcsapat (10 csa-
pat): 4-be jutás: NTE 1866 –
Kárpáti Vívóklub 45-27. Elõ-
döntõ: NTE 1866 – Vasas I 45-
43. Döntõ: NTE 1866 – Kertvá-
ros 31-45. Az NTE 1866
(Milassin Mór, Dobó Ádám,
Horváth Barna, Kozári Gábor;
képünkön) csapata második he-
lyen végzett.

Újonc lány kardcsapat (6 csa-
pat): 4-be jutás: NTE 1866 – Va-
sas 30-45. Az 5. helyért: NTE
1866 – UTE II 45-37. Az NTE
1866 (Mádé Réka Horváth Kitti,
Fata Nóra) együttese az ötödik
helyen végzett.

Serdülõ fiú kardcsapat (8 csa-
pat): 4-be jutás: NTE 1866 –
Kárpáti Vívóklub 45-41. Elõdön-
tõ: NTE 1866 – Kertváros 26-45.
Bronzmérkõzés: NTE 1866 –
Szigetszentmiklós 36-45. Az
NTE 1866 (Milassin Mór, Abay
Nemes Ádám, Krasznai Kristóf)
csapata a negyedik helyen vég-
zett.

P.L.
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KKaanniizzssaa –– HHiirrddeettééss 2014. június 19.16

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

A CSÖMÖDÉRI ÁLLAMI ERDEI VASÚT 

KISVASÚT NNAPJA
A ZALAERDÕ Zrt. szeretettel várja kedves 
Utasait a Csömödéri ÁEV Erdei Vasút Napján

2014. június 28-án, szombaton
MENETREND:

Gõzmozdonyos járat:
Indulás Érkezés
7.45 Csömödér 9.00 Lenti
10.00 Lenti 11.05 Csömödér 
13.00 Csömödér 14.15 Kistolmács 
14.30 Kistolmács 15.45 Csömödér 
(zenés járat)

Diesel mozdonyos járat:
Indulás Érkezés
8.30 Csömödér 9.40 Kistolmács

(kerékpáros járat)
10.00 Kistolmács 11.10 Csömödér
13.00 Csömödér 14.00 Lenti (zenés járat)

14.50 Lenti 15.50 Csömödér
16.40 Csömödér 17.40 Lenti
16.15 Csömödér 17.25 Kistolmács   
17.40 Kistolmács 18.50 Csömödér

Fotós járat Mk + Nosztalgia kocsi
13.00 Csömödér 14.10 Zajda-Doboskert
14.30 Zajda-Doboskert 15.00 Csömödér

20-20 perc fotózási szünet Zajda-Doboskert
felé a Csömödéri tó utáni bevágásnál, a
Nyúldombon és a Zajdai deltánál. 
(Visszaúton Csömödérig nincs megállás!)

PROGRAMOK:
8.30 Kerékpárverseny (Kistolmácsig
vonattal, onnét vissza kétkeréken.
Nevezés Csömödérben, a vonat indulása
elõtt.). 11.15 Csömödér Megnyitó beszéd:
Rosta Gyula vezérigazgató. 11.25 – Vasúti
oktatókocsi bemutatása – C-50-es felújí-
tott, tavaly bemutatott diesel mozdony
szemléltetése munka közben. 11.45 Ját-
szótéravató, a felújított turistaszálló bemu-
tatása. 12.00 Rajz- és fotópályázat, illetve  
a kerékpárverseny díjátadója.

Csömödéri Vasútüzem (8957 Csömödér, Vasút út 2., 0692/579-033; 0630/474-2146, 0630/474-2079

kreatív foglalkozás
arcfestés, bûvész
játszóház, géppark
bemutató
vasútmodell-
bemutató

www.zalaerdo.hu
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