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Tíz ország,
száznál
több induló
Múlt pénteken rajtolt el a XV.
Nagykanizsai Military Nemzetközi Verseny mezõnye a Csónakázó-tó környékén kialakított
pályá(ko)n, s a díjlovaglás, tereplovaglás, díjugratás három
tusája után hirdettek gyõzteseket a különbözõ kategóriákban.

Kanizsa
LOKÁLPATRIÓTA HETILAP

XXIII. évfolyam 26. szám
2011. július 7.

A versenyt megelõzõ esõzések
sem változtattak a viadal minõségén, ahogy Bázár György a szervezõk részérõl fogalmazott, sem
jobb, sem rosszabb irányban nem
volt kihatással a military eseményére. A mezõny nagyságára volt
jellemzõ, hogy a díjlovaglás nem
egy pályán lett bonyolítva és a
díjugrató pálya is „átvedlett” az
elsõ napon díjlovaglóvá. Számokban az indulók létszáma anynyit tett, hogy majd százhúsz nevezést adtak le, s a magyarokkal
együtt tíz nációt képviseltek a
Csó-tónál.
Kanizsai szempontból nem a
legjobban indult a rangos esemény, hiszen Nagy Zsófia, a Kanizsa Lovasklub versenyzõje Tikkasztó Többsincs nevû lovának
sérülése miatt visszalépni kényszerült a minõsítõ viadaltól. Egy
jó szereplés akár a portugáliai
Európa-bajnokságra jelenthetett
volna „kiküldetést”, de a ló sérülése, pontosabban állapota miatt
nem lett volna értelme elrajtolásának...
Tamás Bianka, a Kanizsa Lovasklub másik indulójának szereplése viszont jól kezdõdött az A
kezdõ ló kategóriában, nem csupán díjlovaglása, de a szombati,
tereplovaglásban elért eredménye
is sokat ígért. Persze a felsõbb,
már „csillagos” és nemzetközi porondon is nagy volt a küzdelem az
akadályokkal, és a közönség magas színvonalú ló-lovas együttmûködést láthatott.
A díjugratásban már valóban
koncentrált helyen kerül sor a látványos feladatokra és utána a Kanizsa Lovasklub huszonegy esztendõs versenyzõje, Tamás Bianka
örülhetett, mivel a Pannon Egyetem Georgikon Karának hallgatója
megnyerte kategóriáját.
– Meg voltam elégedve lovammal,
(folytatás a 2. oldalon)

Kedves Olvasóink! A Kanizsa Lokálpatrióta Hetilap következõ számát augusztus 25.-én olvashatják.
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(folytatás a címlapról)
Clarionnal, aki számos alkalommal segített, mondhatni teljesítményével kimentett a kanizsai
versenyen – mondta Bianka. – Ez
a negyedik megmérettetésem volt
idén, de nincs megállás, hiszen néhány hét múlva már egy osztrák
militaryn indulok.
További gyõztesek: Nemzeti
bajnokság, A0 amatõr: 1. Krániczné
Mayer Erika (Gyõr, Csalogány nevû lován). Elõkezdõ ló: 1. Egyed
László (Kaposvár, Innova-Agro
Custer n.l.). Ifjúsági: Pethõ Lili
(Magyar Póniklub Szövetség, Zafír
n.l.). A, ifjúsági: 1. Varga Júlia
(Póniklub, Steel-Fire Kincstárnok
n.l.). Nyitott: Csiba Zsuzsa
(Póniklub, Holiday 5 n. l.). B, nyitott: 1. Nagy Zsuzsa (Pápa, Disco
Star n.l.). Fiatal országos bajnokság: 1. Tuska Péter (Kiskunhalas,
Zengõ n.l.). Nemzetközi kategóriák,
CCN*: 1. Walter Meister (Ausztria,
Arco M n.l.). CIC*: 1. Jrina Giesswein (Svájc, Iwo Jima n.l.). CIC**:
1. Luca Roman (Olaszország, Ira
Del Castegno n. l.). CCI*: 1. Luca
Roman (Castleewoods n. l.).
CCI**: 1. Pintér Vanda (Póniklub,
Gidrán Sovánka n. l.).
P.L.
VOKSH Kft.
Nagykanizsa,
Ady u. 30

Tel/fax: 93/516-634
OKÉV nyt. szám: 20-0003-04 AL: 0448

TANFOLYAM
INDUL
2011.07.14-én és 07.26-án
délelõtti és délutáni
elõadásokkal
személyautó, motor
és segédmotor kategóriákban
 ingyenes kresz tanfolyam
 részletfizetés
 ingyenes
tankönyvkölcsönzés

2011. július 7.

Hét országból Cserfõre
Tisztelt
Fogyasztóink!
A Délzalai Víz- és Csatornamû ZRt. elkötelezett a fogyasztóközpontú szolgáltatás
irányában. Azért kezdeményeztük a Kanizsa Lokálpatrióta Hetilap online oldalán a
kérdõíves szavazást, hogy
megismerjük az Önök véleményét.
A kérdõív az alábbi kérdéseket tartalmazta:
Milyennek tartja az ivóvíz
minõségét? Mennyire elégedett
a vízmérõ-leolvasás pontosságával? Milyennek tartja számláink érthetõségét, pontosságát?
Mennyire tartja megfelelõnek
ügyfélszolgálati irodánk megközelíthetõségét, nyitvatartását?
Milyennek értékeli ügyfélszolgálati munkánkat? Milyennek
értékeli a Délzalai Víz- és Csatornamû ZRt. fogyasztói tájékoztatásait? Mennyire elégedett
szolgáltatásunkkal?
Nagy örömünkre szolgál,
hogy a szavazás végeredménye
a fogyasztók nagymértékû
megelégedettségét tükrözi, és a
munkánkat jónak ítélik.
A következõ idõszakban is
azon fogunk dolgozni, hogy az
Önök bizalmának megfeleljünk.
Segítõkész együttmûködésüket nagy tisztelettel megköszönjük.
Nagykanizsa, 2011. 07. 07.
Tisztelettel:
Kassai Zoltán
elnök-vezérigazgató

Július 21-én ismét megpezsdül
az élet a Nagykanizsához közel
esõ Cserfõn. Jazz-zenészek és a
mûfaj szerelmesei adnak randevút egymásnak három napon át.
Hét ország muzsikusai teszik izgalmassá az idei nemzetközi
jazzfesztivált.
A rendezvénysorozat, a Nagykanizsai Fúvószenekar koncertjével
veszi kezdetét, majd a Hollandiából érkezett nemzetközi projekt
mûsora következik. Ebben a formációban két kanizsai zenészt is
láthatunk, a frissen diplomázott Simon Balázst (szaxofon) és Kém
Sándort (bõgõ). Együttesük dobosa a luxenburgi Benoit Martiny,
akit lassan tiszteletbeli hegylakóvá
is avathatnak Cserfõn. Másnap a
hazai és nemzetközi sikereket halmozó Gayer Mátyás szóló zongorahangversenyére kerül sor. A
Graz-i Kunstuniversitat jazztanszakának növendéke ezúttal a kanizsai
közönséget is elvarázsolhatja virtu-

„Szegénysorsú”
Levelében foglaltak alapján a jogszabályok betartására vonatkozó vizsgálatot lefolytattam.

Vezetõ

Családi nap
A Dózsa út 73-75. lakóközössége 2011. július 16-án (szombaton) 15
órai kezdettel családi napot rendez színes gyermekprogramokkal,
futball mérkõzéssel (értékes nyereményekért), közös bográcsozással,
és helyi fellépõkkel. Jelentkezni a 0630-295-9470-es számon lehet.
A szervezõk minden érdeklõdõt szeretettel várnak

óz játékával. Ausztriából érkezik a
Daniel Cacija Quartet, amelyben a
Tuomo Uusitalo (Finnország) zongorán, Farkas Norbert bõgõn, az
ukrán Oleg Markov dobon játszik.
A zárónapon Tiborcz Iván együttese kezdi a koncertek sorát. Az
együttesnek nemrég megjelent 2
CD-jén található felvételek képezik mûsoruk gerincét, de természetesen kellemes meglepetéssel szolgálhat a szintén pódiumra lépõ
Tiborcz Brothers (András és Dénes), akik a trió mûsorát szinesítik.
A Jazzland hivatalos programja
Malek Andrea énekesnõ koncertjével zárul. A kellemes hangú mûvésznõt a Tiborcz Trió kíséri.
A támogatóknak köszönhetõen
idén is ingyenesen látogatható a
Jazzland valamennyi koncertje. A
20 órakor kezdõdõ koncertek végén hajnalig tartó örömzenék, jam
session-ök teszik teljessé a programot.
H.Gy

Kitüntetés dr.
Abboud Alinak
Dr. Réthelyi Miklós, nemzeti
erõforrás miniszter 2011. július
4-én egészségügyi szakmai kitüntetéseket adott át Semmelweis Ignác születésének 193. évfordulója
alkalmából. A kitüntetettek között egy kanizsai orvos is volt.
Az eseményen kiemelkedõ
szakmai tevékenysége elismeréseként PRO SANTITATE DÍJAT vehetett át dr. Abboud Ali, a nagykanizsai Kanizsai Dorottya Kórház
Anaesthesiologiai Részlegének
vezetõ fõorvosa. A doktor munkáját elismerték már kollégái is, hiszen a városi hasonló ünnepségen
június 17-én a Kanizsa Dorottya
Kórház legudvariasabb dolgozója
elismerést vehette át Prof. dr.
Bátorfi Józseftõl az intézmény fõigazgatójától.
MTI-K.H.
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A május végi ünnepélyes átadást
követõen ismét találkozott Cseresnyés Péter polgármester a sajtó
képviselõivel a Bolyai Iskolában.

Mint már írtunk róla lapunkban,
a patinás belvárosi intézmény rekonstrukciójának I. üteme közel
200 millió forint EU-s támogatás-

sal valósult meg, melyet városunk
önkormányzata mintegy 85 millió
forint önerõvel egészített ki. A felújítás nemcsak építészeti és épületgépészeti beruházást jelentett,
megújult a földszinti tantermek
bútorzata is.
A 10 millió forintos eszközbeszerzés célja az volt, hogy az intézményben a szakmai munkát
kiszolgáló, modern oktatási-nevelési környezet alakuljon ki.
Többek között megtörtént a különbözõ korosztályok méreteinek
és az ergonómiai követelményeknek megfelelõ mobilizálható, flexibilis, biztonságos bútorzat, asztalok, tárolók, székek, lapozható
táblák, médiaszekrények beszerzése. Megérkeztek a hátrányos
helyzetû és sajátos nevelési igé-

Közgyûlési döntések dióhéjban
Az eddig is létezõ, munkahelyteremtésre szolgáló támogatás mellett
vállalkozások ingatlanvásárlását is
támogatja Nagykanizsa önkormányzata. Az eddigi munkahelyteremtõ beruházásokat ösztönzõ támogatási elemeket kiegészíti az új,
ingatlanok vásárlását szolgáló támogatási forma. Azok a vállalkozások pályázhatnak erre, amelyek önkormányzati ingatlant vásárolnának, és vállalják, hogy két éven belül legalább 50 millió forint értékû
beruházást valósítanak meg, és legalább öt embert egy éven át foglalkoztatnak. Az ingatlanvásárlási támogatás a beruházás értékétõl és a
foglalkoztatottak létszámától függ,
akár 70 százalékos engedményt is

lehetõvé tesz, ez utóbbit 500 millió
forintos beruházás és száznál több
új munkahely létrehozása esetén vehetik igénybe a jelentkezõk.
A városközpont-rekonstrukciós
projekt keretében tervezett szoborelhelyezések ügyében is hozott határozatokat a közgyûlés. A megvalósítás fázisába érve a külsõ körülmények miatt szükségessé vált az
egyes döntések felülvizsgálata. A
szavazás szerint a Deák téren álló
Széchenyi szobor a jelenlegi helyén marad, és a Kossuth téren lévõ Szentháromság szobor a Törökkút helyére kerül az Erzsébet téren. A Török-kutat a jelenlegi helyérõl egyelõre nem lehet a Kossuth térre szállítani, mert az új el-

A Nagykanizsa és Térsége TISZK
Szakképzés-szervezési Kiemelkedõen
Közhasznú Nonprofit Korlátolt
Felelõsségû Társaság
Boltvezetõi állást hirdet a Nagykanizsa, Erzsébet tér 1. szám alatti csemege, kávézó, ajándék tanboltjába
Felvételi követelmények: érettségi és kereskedelmi szakirányú
végzettség
Elõny: Boltvezetõi munkakörben eltöltött legalább 5 év szakmai
gyakorlat
A pályázat benyújtásának helye és címe:
Nagykanizsa és Térsége TISZK Nonprofit Kft.
(8800 Nagykanizsa, Erdész u. 30.)
A pályázat beérkezésének határideje: 2011. július 13.
Részletes információ kérhetõ a 93/510-251 telefonon.
A pályázatnak tartalmaznia kell szakmai önéletrajzot, motivációs
levelet, az iskolai végzettséget, szakképesítést igazoló okiratok másolatát.

helyezéshez szükséges mûszaki
terveket még el kell készíttetni.
Addig raktárban helyezik el.
Tüttõ István polgármester még
1999 õszén kötött határozatlan idõre keretszerzõdést a város beruházásainak, felújítási munkáinak folyamatos lebonyolítására és mûszaki
ellenõrzésre a Kanizsaber Kft.-vel.
Ez a kontraktus Litter Nándor polgármestersége idején, 2003 õszén
módosításra került. A testület elé június 30-án kerülõ tervezet szerint
mindez a múlté. Cseresnyés Péter
az elmúlt idõszak tapasztalatai alapján azt javasolta, hogy a város harminc napos felmondási idõvel álljon
el a szerzõdéstõl. A felmondás a folyamatban lévõ egyedi megbízási
szerzõdéseket nem érinti.
A közgyûlés elfogadta a helyi autóbusz-közlekedés menetrendjének

nyû tanulók felzárkóztatásához
szükséges kombinálható mozgásfejlesztõk (egyensúlyozó tölcsér,
alagút), továbbá a hallássérült tanulók segítéséhez szükséges készülékek, melyrõl a mûszaki bejárás során nem tettek említést. A
diákok szabadidejének hasznos
eltöltéséhez az épület pinceszintjén klubhelyiségeket alakítottak
ki.
A projekt átfogó, hosszú távú
célja a minõségi, kompetencia alapú oktatás feltételeinek teljes körû
megteremtése, mindennapi gyakorlattá tétele és elterjesztése volt.
A rekonstrukció egésze kanizsai
vállalkozások közremûködésével
valósult meg.
B.E.
módosítására elõterjesztett javaslatot. Egyetértett a Zala Volán Zrt. által kezdeményezett július 16-án hatályba lépõ menetrend módosítással, és felhatalmazta a polgármestert, hogy folytasson egyeztetéseket
a társasággal a jelzett veszteségek
csökkentése, és a hatékonyság növelése érdekében. Az önkormányzat
megkérte a Zala Volán Zrt.-tõl a
veszteséggel kapcsolatot tételek kimutatását, továbbá ara kérte a céget,
hogy dolgozzanak ki javaslatot az
ez évi várható veszteségek csökkentése érdekében. A Zrt. július 16-tól
javasolta a helyi autóbusz-közlekedés menetrendjének módosítását,
melyet két hetes utasszámlálást követõen állított össze. A javaslat szerint a gyenge forgalmú idõszakokban (munkanapokon 18 óra után, illetve hétvégén) a kihasználatlanul
közlekedõ járatokat leállítja, illetve
más járatokkal összevonja a közszolgáltató.

NAGYKANIZSÁRÓL A LEGFRISSEBBEN! – www.kanizsaujsag.hu

Fotó: Bakonyi Erzsébet

Megérkeztek az új oktatási eszközök a Bolyai Iskolába
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Nem úgy lesz, mint volt
Polgármesteri programomat a
Kanizsa Hetilap is lehozta. Most
elsõ a munka – utasította vissza
udvariasan elsõ interjúkérésünket Cseresnyés Péter tavaly októberben. A város elsõ emberét így
számos képviselõi bemutatkozás
megelõzte. Szerencsésebb is így –
tehetjük hozzá. A júniusi ingujjas beszélgetés körülményei
azonban semmivel sem lettek
kedvezõbbek. Ölnyi aláírni való
fölött és két tárgyalás között
megállapíthattuk, most is sok és
elsõ a munka.
– Kezdjük talán ott, hogy mi
történt az elõzõ polgármester leköszönése óta?
– Helyesebb errõl folyamatként
beszélni, hiszen ha a közgyûlésben nem a polgármester személye
a meghatározó, akkor az azonos
értékrend alapján politizáló közösség munkája az irányadó,
ezért folyamatosságról kell és lehet beszélni. Úgy gondolom,
hogy 2006-tól ez történik. Mint
tudjuk, az elõzõ ciklusban kialakult nem túl szimpatikus helyzet
oda vezetett, hogy a közgyûlés
egy része nem a polgármester
mellett, hanem önállóan, a városért próbált dolgozni. Így sikerült
elindítaniuk egy pozitív folyamatot, melyet a tavalyi önkormányzati választások után csak folytatni kellett. Ebben van tehát az említett folytonosság. Az átadás
azonban egy szempontból mégis
jelentõséggel bírt: a Nagykanizsáról kialakított – akkoriban pozitívnak nem mondható – kép átalakult. Igaz, a közgyûlések most
sem mentesek a vitáktól, de építõ
munka folyik a város érdekében.
Ennek jó példái a közgyûlések

elõtt összehívott informális közgyûlések. Itt el lehet mondani
azokat a háttér-információkat,
kérdéseket, melyek kételkedésre
adhatnak okot. Ezzel természetesen nem a vitákat kívánjuk elkerülni, csupán a szélesebb tájékozódási lehetõséget biztosítjuk. Elvem egyébként, hogy a lehetõ
legtöbb döntést ne egy ember, hanem a közgyûlés hozza. A közösség akarata érvényesüljön.
– Mennyi ebbõl az ön érdeme
és mennyi a testületé?
– Szerénytelen lenne, ha azt
mondanám döntõ szerepem van
ebben. Nem menne anélkül, hogy
munkatársaim, a közgyûlési képviselõk, a hivatal dolgozói, s minden
résztvevõ ne lenne partner. Ez egy
közös munka eredménye. Mind a
város vezetése, mind a hivatal,
mind a képviselõtestület többségükben mellettem vannak és a
munkában érdekeltek, nem pedig a
botránykeltésben. Természetesen
vitákra szükség van, viták lesznek,
de nem mindegy a hangnem. Akkor van baj, ha az építõ vita átcsap
önös érdekeken alapuló személyeskedésbe. Ez az, aminek most
nem adunk teret. Ez egy másféle
stílusú testület.
– A város arculatát tekintve mi
változott-változik?
– Mint már említettem, a 2006.
és 2010. közötti idõszakban Nagykanizsa nem a legelõnyösebb arcát
mutatta a megjelent hírekben. Ez
nem szolgálta a város érdekét. Reményeim szerint ennek a folyamatnak most vége szakad. Az a város pedig, amelyik külcsín tekintetében is pozitív képet tud mutatni,
„kedvesebb” a befektetõknek. Ennek része lehet a nemrégiben elkezdett belvárosi rekonstrukció. A

beruházók ugyanis sok szempontot figyelembe vesznek, amikor
befektetésre alkalmas helyet keresnek. Ezek között nyilván fontos
a szakképzett munkaerõ, a jó infrastruktúra, de az is, hogy a település
szépnek, élõnek mutassa magát,
hogy vonzó legyen mind kinézetében, mind szabadidõs programjaiban. Ám, hogy ennek híre menjen
elengedhetetlen, hogy sokkal nagyobb súlyt fektessünk a kommunikációra. Az elsõ lépéseket már
megtettük, a polgármesteri kabinetben új munkatársak dolgoznak
ennek érdekében, sõt közgyûlési
felhatalmazás is van külsõ marketing-kommunikációs
segítség
igénybevételére.
– A város gazdálkodási szemléletében és munkastílusában is
látszik egyfajta változás.
– A költségvetés nehéz helyzetben van, így nagyon komoly, és
sokaknak fájó döntéseket kell hoznunk. Az elmúlt 6-8 év nem tett jót
az önkormányzatok gazdálkodásának. Egyre több állami feladat került az önkormányzat teendõi közé, egyre kevesebb állami hozzájárulással. Ez vezetett oda, hogy ebben az évben lényegesen több –
majdnem duplája – a mûködési hiányunk a tavalyi évhez képest.
Azért, hogy ez ne növekedjen elviselhetetlen mértékben, illetve a késõbbiekben csökkenjen, olyan
döntéseket kell meghoznunk, amelynek segítségével még takarékosabbá tudjuk tenni a gazdálkodást. Az ez évi költségvetésben
már látható, hogy néhány helyen
bizony szûkmarkúan kellett a pénzeket osztanunk. A jövõben is szeretnénk erõnkhöz mérten mindent
támogatni, de azt be kell látnunk,
hogy ez csak kisebb mértékben lehetséges, mint eddig. A gazdálkodás azon szegmensében, ahol még

rejlenek tartalékok, mindenképpen
lépéseket kell tennünk. Lesznek
olyan, jelenleg az önkormányzat
hatáskörébe tartozó feladatok,
amelyeket más fog ellátni. Végeztünk ezzel kapcsolatban egy felmérést. A számok azt mutatják,
hogy például az intézményeinknél
végzett közétkeztetésben, takarításban hosszú távon százmilliós nagyságrendben lehet megtakarítást elérni. Ebben is próbálunk olyan
megoldást találni, amely szolgálja a
takarékosságot, de nem érinti fájdalmasan az ott dolgozókat sem.
– Várható-e átalakítás a városi cégek tekintetében?
– Amikor változásokról beszéltem, beleértettem a hivatalt, valamint a gazdasági társaságokat is.
Bár többféle elképzelés is létezik,
eddig nem döntöttünk. Ezen esetekben is nyilván elsõdleges a célszerûség és a takarékosság. Mint
már említettem, vannak olyan, jelenleg az önkormányzat hatáskörébe tartozó feladatok, amelyeket
gazdaságosabbá lehetne tenni azzal, ha vállalkozások végeznék el.
– Az iskola összevonások mintája igazolja a fölvázolt szándékok végrehajtásának módját.
Más városokban oktatási intézményeket zártak be, itt hogyan
tudták ezt elkerülni?
– Nos ez az a rendszer, amelyben százmilliós nagyságrendû
megtakarítást lehet elérni. Ebben az ügyben már tettünk sokaknak nem tetszõ lépéseket, a
vezetõi szintû összevonásokat.
Bizonyos szempontból meg is
értem õket, de az önkormányzatnak felelõsen kellett gondolkodnia, és racionálisan kellett döntenie. Már ez az átszervezés is
20-30 millió forintnyi spórolást
jelent. Másik elõnye, hogy a
gyermeklétszám csökkenésének
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Dobri Noémi: „Azért vannak a
nehézségek, hogy leküzdjük õket”

Fotó: Bakonyi Erzsébet

negatív hatásait remélhetõleg
nem követi dolgozói létszámleépítés. A nagykanizsai szakképzés az átalakítás után összehangoltabban szervezhetõ majd, így
várható, hogy az elkövetkezõ 23 évben bizonyos fenntartási
költségektõl is meg tudunk szabadulni, és esetlegesen ingatlanokat is másféleképpen tudunk
hasznosítani. Jelen pillanatban
meggyõzõdésem, hogy sem
gyermek, sem pedagógus, sem
technikai dolgozó érdeke nem
sérül azzal, hogy két iskola egy
vezetés alá kerül. Hangsúlyozom: eleve ez volt a cél, hogy
minden gyermek ott fejezze be
tanulmányait, ahol elkezdte, és
ne kelljen pedagógusokat elbocsátani a csökkenõ gyermeklétszám miatt.
– Az önkormányzatnak nem
feladata a munkahelyteremtés,
de sokat tehet érte.
– Nem könnyû errõl beszélni a
még ma is érzõdõ válság idején,
de elmondhatom, tavaly augusztustól ez év végéig 700-800 új
munkahellyel számolunk. Kiemelném, hogy a közelmúltban
látott napvilágot egy, a GE-vel
kapcsolatos jó hír: egy év haladékot kaptunk mintegy 600 munkahely megtartására. Bízom benne,
hogy ez a folyamat megismétlõdik és a kanizsai fényforrásgyárnál foglalkoztatottak száma ezen
a szinten marad. Tárgyalások
most is folynak, az érdeklõdés a
város iránt egyre nagyobb. Napi
kapcsolatban vagyok olyan államtitkárokkal, akik a foglalkoztatás és a munkahelyteremtõ beruházások területén dolgoznak. A
tárgyalások bíztatóak, amennyiben ezek realizálódnak, elmondhatjuk, hogy a munkanélküliség
városunkban csökkeni fog. Ezen
felül a már itt mûködõ helyi vállalkozások is fejlesztésben gondolkodnak, amely több száz új
munkahelyet jelenthet, ráadásul
ezek egy része már ebben az évben realizálódik. Van közülük
olyan, aki az elmúlt egy-másfél
évben közel 300 fõ új munkahelyet létesített városunkban, és
egy újabb bõvítéssel még 50 dolgozónak ad majd munkát. A városnak meg kell becsülnie vállalkozóit, ezért is kezdeményeztem
a kamarákkal való együttmûködést és konzultációt. A vállalkozásokkal való jó viszony mindenki számára gyümölcsözõ, hiszen
egy az érdeke minden partnernek.
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A mûvelõdés- és rendezvényszervezést már régóta fõiskolákon tanítják. Vezetés-elmélet,
pr-ismeretek, interkulturális
kommunikáció… s még ki tudja,
hány tantárgy kapcsolható a felsõoktatásban tanított rendezvényszervezéshez. Pedig hiába a
jól csengõ tantárgyak, a presztízst sugalló diploma, mert van,
amihez születni kell. Dobri Noémivel csak párszor találkoztam,
de õ az a személyiség, akirõl már
kapásból megmondanám, hogy
alkalmas erre a pályára, és valóban megtalálta a számítását ebben a szakmában, ahogy õ fogalmaz: „most nagyon a helyemen
vagyok!”.
– Hogyan kezdõdött az életedben a hatalmas rendezvény-szervezési tevékenység?
– A családi szenvedélybõl indult, hiszen szüleim körülbelül tizenöt éve szervezik a színvonalas
lovasversenyeket, amelyeknek a
lebonyolításában már kezdetekkor
segítettem. Egyik versenybõl
csöppentem a másikba, és minden
évben egyre több feladatom volt,
hiszen a lovasversenyek megszervezése hatalmas koordinációs feladatot igényel. A versenyek mellett mindig voltak különféle kísérõ
programok is, amelyek akár külön
is megállták volna a helyüket. A
lovakhoz gyermekkoromtól vonzódom és a lovasversenyeknek köszönhetem a rendezvényszervezést. Tehát innét indult, majd jöttek szépen sorjában a többi feladatok is, amelyeknek egyre inkább
meg tudtam felelni, hiszen a késõbbiekben mindazt tudtam kama-

toztatni, amit már fiatalon megtapasztaltam a lovasversenyeken.
Amúgy akár egy családi eseményt
is úgy szervezek meg, hogy az emlékezetes legyen, és mindenki jól
érezze magát. Erre példa az öt évvel ezelõtti, édesapám hatvanadik
születésnapjára szervezett parti,
amelynek akkora sikere volt, hogy
a barátok mind a mai napig emlegetik.
– Még milyen rendezvényszervezõ tevékenységeket végeztél, végzel
jelenleg is?
– Késõbb tagja lettem a Pannonhát Turisztikai Társaságnak, amelynek a Csónakázó-tó felvirágoztatása
volt az elsõdleges célja, de az egyesület konfliktus miatt kettévált és ez
a terv nem valósult meg. Az 1. Sárkányhajó Bajnokságot a Kanizsa
Kajak-Kenu Egyesülettel még a
Pannonhát Turisztikai Egyesület valósította meg. Elnökváltás után a
Pannonhát létrehozta Magyarországon az elsõ Nordic Walking pályát,
melyet nemrég adtunk át, de már régebben megkezdõdött a kivitelezése. A Kossuth óvodában és a Kõrösi
iskolában mint szülõi munkaközösségi elnök is kiveszem a részem a rendezvények szervezésébõl. Jelenleg a Kanizsa Autó- és
Motorsport Egyesület elnökeként
nagy energiákat fektetek abba, hogy
városunk újból elnyerje a „technikai
sportok fellegvára” címet. Összességében három fõ terület van, ami a
rendezvényszervezés terén foglalkoztat: a lovasversenyek, a Kanizsa
Autó- és Motorsport Egyesület, valamint önálló rendezvényszervezõi
tevékenységem.
– Milyen nõként egy autó- és
motorsport egyesület elnökének

lenni? Elõítélet ide vagy oda, de
elsõ hallásra mégiscsak megüti az
ember fülét, hogy egy hölgy vezet
egy ilyen jellegû közösséget.
– Ami az elõítéleteket illeti:
amikor áprilisban megszerveztük
az I. Bánkuti László Emlékkupa
Szlalomversenyt, akkor megdöbbenve tapasztaltuk, hogy a hölgyeknek szervezett szépségsátor
majdhogynem teljesen üres volt,
mert a férfiakat elkísérõ barátnõk,
feleségek elmozdíthatatlanul bámulták a versengõ jármûveket.
Szóval bebizonyosodott, hogy sokakat lekötnek a technikai sportok, és egyáltalán nem csak a férfiakat. Az egyesületet a férjemmel
együtt szerveztük, hiszen tulajdonképpen õ a lelkes autóversenyzõ. Eleinte csak együtt motoroztunk – én, mint utas, de így is
nagyon élveztem –, aztán jött az
autóversenyzés, és hamarosan az
én szlalom-autóm is meglesz…
Ötvenegy tagunk van – többségében férfiak – ebbõl húszan aktívan részt vesznek a közösségi
munkában. Elfogadták, hogy én
vagyok az egyesület feje – persze
vannak olyan területek, amelyekhez egyik-másik tagunk jobban
ért, ekkor természetesen õk irányítják a szervezõ tevékenységet
– és szerintem ez annak is köszönhetõ, hogy nõként több aspektusból is meg tudok vizsgálni
egy problémát, egy megoldandó
feladatnak többféle megoldási lehetõségére is rá tudok világítani.
Különben nem feladatom, hogy
mindenhez értsek – szlalom, rally,
motorsport, jet-ski – az egyesület
szakosztályainak vannak kinevezett vezetõi a szakértelmet õk adják. Én irányítok, összefogok, engedélyeket intézek, pénzügyi feladatokat látok el, szponzorokkal
tárgyalok. Amúgy nem rettent
vissza semmi, véleményem szerint azért vannak a nehézségek,
hogy leküzdjük õket, és szinte
minden hátrányt az elõnyünkre
tudunk fordítani.
– Mint például a sétakerti piknik
programját, amelyet háromszor
kellett lefújni?
– Ez tipikusan olyan eset volt,
amikor az elsõre bosszúságot okozó hátráltató tényezõk végül nagyon is jól jöttek. Elõször õsszel
(folytatás a 6. oldalon)
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(folytatás az 5. oldalról)
szerettük volna összehívni a családokat és a baráti társaságokat a Sétakertbe, hiszen – többekkel együtt
Szõlõsi Márta képviselõ asszonnyal
– úgy gondoltuk, élettel kellene
megtölteni ezt a patinás parkot, ahol
már régen is sok színvonalas rendezvényt tartottak, és bizony nagy kár
lenne kihasználatlanul hagyni ezt a
hatalmas teret. Ekkor az esõ miatt el
kellett napolnunk az eseményt egy
héttel, majd azt is elverte az esõ,
most tavasszal ismét közbeszólt a
csapadékos idõjárás. Csakhogy mi
nem hagytuk magunkat, és végül
még jól is jött, hogy több alkalommal lett beharangozva az esemény,
mert így jobban odafigyeltek rá az
emberek. Végül mindenki jól érezte
magát. Nem gondoljuk, hogy ezzel
az egy találkozóval meg lesz váltva
a világ, és a mostani pikniket ugyan
hagyománnyá szeretnénk tenni, de
nem fogjuk ismételgetni, hiszen
egyéb rendezvényeknek is otthont
adhat a Sétakert. Reméljük, hogy
végre elindul egy pozitív folyamat
ez ügyben.
– Milyen rendezvényeket tudnál
elképzelni még Kanizsán, amelyekkel a városba lehetne csalogatni a
turistákat?
– Rengeteg elképzelésem van,
az ötleteimet amúgy már összesítettem is. Alapvetõen olyan programokkal lehetne életet vinni a város hétköznapjaiba, amelyek nincsenek máshol, és amire azt
mondja például egy debreceni,
hogy érdemes lenne elutazni
Nagykanizsára. A legközelebbi
esemény, amelyre már meg fo-

gunk valósítani egy elképzelést,
az augusztus huszadikai jet-ski
verseny a Csónakázó-tónál. Szeptemberben pedig egy nagyszabású
bortúrával összekötött versenyt
rendezünk cégeknek, melynek keretein belül megismerhetik a Zala
megyei borászatokat. Nagy álmom, hogy szervezzünk Kanizsán
egy nagyszabású, városi rali-versenyt, ezzel kapcsolatban azonban
konkrétumok nincsenek, ez csupán egy elképzelés. Hozzátenném,
hogy az országban kevés hasonló
rendezvény van, így akár városi
kuriózummá is lehetne tenni. Ennek a létrehozása nagy összetartást igényel, és fõleg sok-sok szervezést, hiszen fontos utakat kellene elzárni a forgalomtól. Így volt
ez a Bánkuti Kupánál is, amikor a
Teleki utcát kellett egy napra nélkülözniük az autókkal közlekedõknek.
A másik nagy álmom egy Kanizsa térsége fesztivál létrehozása,
hiszen itt élünk vidéken, illene
megismernünk a környezõ falvak
szokásait, hagyományait vagy
gasztronómiáját. Erre amúgy jó
példa a Miklósfai Répafesztivál,
de célszerû lenne több, környezõ
falvainkat bemutató programot
megszervezni, vagy akár egy nagy
rendezvénysorozat alá hozni a sok
kisebb eseményt. Az a tapasztalatom, hogy a falvak lakossága rendkívül összetartó, és jó lenne, ha mi,
városi emberek is megtanulnánk
ezt az erényt. A Sétakerttel kapcsolatban is vannak elképzeléseim.
Sokan emlegetik, hogy jó lenne
egy játszóteret építeni, én pedig ar-
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ra gondoltam, hogy akár egy úgynevezett nyugdíjas játszóteret is
meg lehetne valósítani. Ez elsõ
hallásra talán kicsit furcsának
hangzik, de a nyugati országokban
már bevett szokás hasonló közösségi terek kialakítása.
A különféle rendezvények megszervezésénél fontosnak tartom az
egyesületek összetartását is,
enélkül, és persze a hivatalok segítsége nélkül nehezen tudom elképzelni a színvonalas programok
létrehozását. Nem panaszkodhatom, mert eddig sok segítséget
kaptam a nagykanizsai hivataloktól és szervektõl. Persze lehet azzal érvelni, hogy az említett rendezvények rengeteg pénzt igényelnek, de úgy gondolom, hogyha
körvonalazódik egy ötlet, és tudom, hogy az a városnak is jó lesz,
a forrást már megkeresem hozzá.
– Az látható, hogy nagy energiákat fektetsz a rendezvényszervezésbe, és hogy az ötletelés sem esik
nehezedre. Ezeket a képességeket
talán nem is nagyon lehet megtanulni a fõiskolákon.
– Még a kezdetekben fodrászként dolgoztam, de ebben a szakmában is mindig azon gondolkodtam, hogyan lehetne többet vinni a
munkába, ekkor például nagyszabású szépség-bemutatókat szerveztem. Mint már említettem, a lovasversenyeknek sokat köszönhetek, mert amit ott megtanultam, az
a tudás jól jött rendezvények megszervezésénél. Szeretek magam intézkedni, mert minden szervezésnél tanulok valami újat. Folyton
gondolkodom, amint meglátok egy

helyszínt, elindulnak a gondolataim. Szerintem a városunk jövõképét
meghatározzák a helyi rendezvények is, fõleg melyek túllépik
Nagykanizsa lakosságát. Az ötleteket nem szívesen adom át más településnek, bár már hívnak a megyén túlra is, de ott csak olyan rendezvény ötleteket valósítok meg,
mely itt nem lehetséges. Azt tartom szem elõtt, hogy az adott rendezvény adjon valamiféle pluszt az
embereknek, és ne csak „lemenjen”, és úgy nyugtázzuk, hogy „na,
ezen is túl vagyunk”. Megint csak
a sétakerti programot tudom említeni, ami igazán megszólította a lakosságot, vagy például a karácsonyváró rendezvényen megvalósított karácsonyfa díszítõ versenyt,
amikor a diákok által feldíszített
karácsonyfákat ajándékoztuk tizenhárom intézménynek, például
hajléktalanszállóra, idõsek otthonába, gyermekotthonba, vagy említhetem akár a fogyatékkal élõket.
Leírhatatlan volt a lakók szemében
csillogó öröm és döbbenet, hogy
ezeket a fákat a tanulók nekik díszítették fel, saját készítésû díszekkel. Amikor ez az ötlet megszületett, a cél az volt, hogy a rendezvényt megtöltsük programokkal,
de szóljon azért az ajándékozásról
is. A fák kiszállításánál viszont
éreztem, hogy ez sokkal többrõl
szól, nagyon megérintett.
Rendezvényt kitalálni, megvalósítani, miközben örömet adsz embercsoportoknak,
összekovácsolsz, mosolyt varázsolsz..., ekkor érzem, hogy nagyon a helyemen vagyok!

Szépség és erkölcsi többlet a Mûvészetek Kertjében
Immár nyolcvannegyedik tanévzáró ünnepségét tartotta a
Farkas Ferenc Zene- és Aranymetszés Mûvészeti Iskola, melynek alkalmával díjakat, elismeréseket is kiosztottak a versenyeken szereplõ, nagy teljesítményt
produkáló növendékek között. A
zeneiskola nemrég beiratkozásra várta a mûvészetek iránt érdeklõdõ fiatalokat. Baráth Zoltán igazgató beszélt lapunknak a
már patinásnak számító intézményrõl – a Mûvészetek Kertjérõl –, valamint szólt a versenyeredményekrõl is.
Baráth Zoltán, a zeneiskola
igazgatója elmondta, idén hatszázhetvenhárom növendék végezte el
a tanévet, a tanulók szerepléseinek

száma közel kétszázhatvan, a diákok és tanáraik fõ szerinti szereplése pedig megközelítõleg háromezer. Mint mondta, a szép eredmények is mutatják, méltán kapta a
város mûvészeti iskolája 2010-ben
a Zalai Príma Díjat, valamint a közönségdíjat is.
– Milyen módon értékelik a tehetség kérdését intézményükben?
– Ezzel kapcsolatban elmondhatom, hogy egyrészt értékeljük azt,
amikor a legmagasabb szintet képviselõ megmérettetéseken vesznek
részt növendékeink. Másrészt tetemes egy-két esetben a gyerekek
egy fõre esõ szereplése. A legtöbbet szereplõ tanulóink száma harminc fölött van. Természetesen
mindegyik szereplés felkészülést
feltételez, és sok idõt vesz igény-

be, tehát mindenképp nagy munka
a gyerekek számára. Miután a zeneiskolai elfoglaltság önként vállalt tevékenység, ezért úgy gondolom, hogy tanulóink szeretnek
hozzánk járni. Ebben az évben huszonkét olyan növendékünk van,
aki a középiskola utolsó évfolyamára jár, érettségiznek és többségük felvételizik, valamint vállalják
a mûvészeti alapvizsga letételét is.
Mindez azt mutatja, hogy a gyerekeknek és a szüleiknek is fontos,
hogy megkapják azt a lelki táplálékot, amelyet a mûvészetek adnak.
Már az ókori görögök tudták, hogy
az egészséges emberi lét hármas
egységbõl áll, így az igaz, a jó és a
szép építményébõl, és ezek közül a
mi intézményünk képviseli elsõsorban a szépet. Mára pedig elfo-

gadott és bizonyított nézet, hogy a
mûvészetekkel való foglalkozás az
élet többi területére is óriási hatással van, például a matematikai
vagy a nyelvi teljesítmény emeléséhez nem több matematikai vagy
nyelvi óra szükséges, hanem például zenei tevékenység. Ez utóbbi
ugyanis azokat az agyi területeket
serkenti, amelyek az említett tárgyak magas szintû mûveléséhez
szükségesek. Intézményünk tanárai azt tapasztalják, hogy az ide járó gyerekek velük és egymással is
máshogy viselkednek. Azt valljuk,
hogy a szépség a mûvészetek által
fejlõdhet, válhat jobbá, gazdagabbá az ember élete. Sajnos a mûvészeti órák egyre inkább kiszorulnak a közoktatásból, és nekünk
kell ellátni a mûvészeti oktatás e
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részének fontos feladatát. Több
okból kifolyólag nálunk a mûvészeti oktatásban részt vevõ gyerekek száma nem éri el az országos
átlagot. Ehhez hozzátartozik, hogy
nehéz megfelelõ szakembereket
találni, a növendék-létszám is
stagnál. A gyerekek ízlésvilága folyamatosan változik, nehéz rávenni õket, hogy valamilyen munkával járó tevékenységet végezzenek.
– Elsõsorban a szülõkön múlik,
hogy mûvészeti intézménybe íratják-e a gyermeküket?
– Ha a szülõk úgy döntenek,
hogy gyermekük járjon mûvészeti
iskolába, akkor számíthatnak bizonyos költségekre, hiszen fizetni
kell a térítési díjat, a hangszereket
és a kellékeket is meg kell vásárolni. Sokan nem tudják vállalni ezt.
Viszont vannak olyan szülõk is,
akiknek mind a négy gyermeke ide
jár, sõt maguk a szülõk is zeneiskolai növendékek voltak egykor. A
tehetõsebbek mellett vannak szerényebb körülmények között élõ
családok is, tehát változatos ez a
kép. Inkább ott látok különbségeket, hogy a szülõk kissé tájékozatlanok azon a téren, hogy milyen
szabadidõs tevékenységet válaszszanak gyermekeiknek. Összesen
negyvennyolc tárgyat tanítunk, ebben benne vannak a fõ és a melléktárgyak is. Három mûvészeti ágban oktatunk: zenemûvészetet,
táncmûvészetet és képzõmûvészetet. Az egyéni mellett, csoportos
foglalkozásaink is vannak, például
hagyományosan mûködõ együtteseink, amelyek már kivívták a városi hírnevet. Ilyen például a
Nagykanizsai Ifjúsági Fúvószene-

kar, vagy a Strém Kálmán Ifjúsági
Vonószenekar, az Orff Ütõegyüttes, a Cantilena Leánykar.
Ilyen módon az amatõr mûvészeti
együttesek utánpótlásának biztosítását is ellátjuk. A mi szárnyaink
alól kap utánpótlást a Nagykanizsai Szimfonikus Zenekar, a Kanizsa Big Band, a Városi Fúvószenekar, valamint növendékeink tudása
gyarapítja a város kórusainak, egyházi és egyéb együtteseknek, néptánccsoportoknak a munkáját.
– Mennyire van egyensúlyban
egymással a három mûvészeti
szak?
– Ha a térbeli viszonyokat tekintjük, akkor szûkösen… Alapproblémánk az, hogy ebben az
épületben nem állnak rendelkezésünkre a megfelelõ nagyságú terek. Létre kellene hozni egy iskolabõvítést, ekkor tudnánk szaktantermeket biztosítani. Szükség lenne egy professzionális táncteremre
és képzõmûvészeti mûteremre,
nem is beszélve arról, hogy egy
jobb helyen lévõ hangversenyteremben hatékonyabban tudnánk
készülni és elõadni.
– Milyen arányban választanak
a növendékek mûvészeti pályát?
– Körülbelül hétszáz tanulónk
van, ebbõl megközelítõleg hat tized százalék, mintegy négy fõ választ valamilyen mûvészeti pályát.
Hozzátenném, hogy valójában országos szinten elég utánpótlást biztosítunk. Ugyanakkor nincs elég
szakember, aki tanítana az intézményünkben. Ebben az évben
Pókecz Patrícia balettbõl a Pécsi
Mûvészeti
Szakközépiskolába
nyert felvételt, Düh Zsófiát hegedûbõl pedig két helyre is felvették,

a Weiner Leó Zenemûvészeti Szakközépiskolába és a Mûvészeti
Szakközépiskolába Szombathelyre, õ az utóbbi intézményt választotta, valamint Muzslai Virágot
szolfézsból vették fel a Weiner Leó
Zenemûvészeti Szakközépiskolába. Természetesen azok az utak
még nyitva vannak, hogy énektanári szakra menjenek a növendékek. A szakirányú továbbtanulás
elég kis szelete mûködésünknek, és
nagyon sokat kell dolgoznia a növendéknek ahhoz, hogy eljusson
odáig. Ehhez persze kell egy bizonyos szakmai színvonal, a gyerekek sokszor egymást serkentik a tanulásra, de úgy gondolom, kell is
egy egészséges verseny.
– Az idei eredményekrõl mit lehet tudni?
– Régi dilemmánk, hogy milyen
módon értékeljük azokat a gyerekeket, akik nem egy vonalon érnek el eredményt, hanem sokirányú az érdeklõdésük. Díjazottjaink között is vannak sokoldalú tehetségek, például Horváth László
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nevû tanulónk, aki országos versenyen is második lett, tagja a Városi Fúvószenekarnak, a Kanizsa
Big Band-nek, és a növendék fúvósötösnek is. Éves szerepléseinek száma harmincon fölött van,
ezen kívül minden jelentõs rendezvényen fellépett. Hasonlóan
szép eredményeken mondhat magáénak Cseke Dániel. A Farkas
Ferenc Díj pedig tulajdonképpen
egy „életmû-díj”, azok kapják,
akik a nálunk eltöltött tanulási idõ
alatt magas színvonalú tevékenységet nyújtottak. Ezt az elismerést
a következõ tanulóink kapják
idén: Horváth László, Cseke Dániel, Reizner Mónika, illetve még
egy nyugdíjas kollégánk, volt tanárunk Szalai Sándor. Vivacedíjat kap Muzslai Virág, Düh Zsófia és Dominkó Péter, valamint az
Aranymetszés-díjat veheti át
Pókecz Patrícia és tanára Pulai
Viktória. A támogató szülõknek
járó elismerést dr. Horváth László,
valamint a Muzslai-szülõk vehetik
át.

Amikor az óvónéni diktálja a babaruha divatot
Két elismerést is hoztak a közelmúltban Bogárné Kovács Magdolna óvónõ részére az általa készített babaruhák. A Magyar Alkotómûvészek Országos Egyesülete és a Magyar Formatervezési
Tanács Gyermek – Játék Országos Pályázatán Professzionális
kategóriában Dicséretben részesült Budapesten. A Gyõri Mûvészeti és Fesztiválközpont által
rendezett 15. Országos Babakészítési Versenyen pedig II. helyezést ért el Gyõrben. A nappaliban
üldögélõ babái közül elsõként vehetjük kézbe Nórit, aki a lányáról, illetve Lucát és Fannit, akik
az ikerkeresztlányairól kapták a
nevüket.

– Mindig voltak babák körülöttem, hiszen édesanyám babákat
készített kislánykoromban – vallja
magáról a Hétszínvirág Óvoda
Óvónõje. – Gyermekkorom óta
vonzódom hozzájuk, úgy érzem,
talán nõi-anyai mivoltomból adódóan is ösztönös érzékem van a
babás játékokhoz és mindahhoz,
ami körülveszi õket. Tagja vagyok
a Kiss Áron Játéktársaságnak és a
gyõri Babaklubnak. Külföldi kiállításokon kívül gyakran járok a
gyõri babakonferenciára tovább
képezni magamat. Ott biztattak,
induljak el a versenyen.
– A foltvarrás mellett miért fogott egy új hobbiba, a babaruhavarrásba?

– Én csak apróságokat szeretek
varrni. Nap, mint nap használok
babaruhákat az óvodában, s azt tapasztaltam, nagy szükség van rá.
Hogyha van egy családias, biztonságot nyújtó ingergazdag környezet, és ha van mivel, és van kivel
játszani, akkor a mai gyermekek
ugyanúgy babáznak, mint tették
azt az ókori görög, római, vagy
akár a XIX. századi kortársaik. A
babaruhák tervezését, gyártását
azért kezdtem el, hogy legyen mivel játszani az óvodában. A gyerek
kezébe szépet kell adni. Azt mondják, a szépen át vezet a jóhoz az út.
Ruháim úgy vannak megvarrva,
mint egy igazi öltözék. Babaruha
kollekciómat úgy alakítottam ki,

hogy az évszakoknak, és a napszakoknak megfelelõen lehessen
öltöztetni a babákat. Megtalálható
benne télikabát, anorák, nyári ruha, szabadidõ -, kétrészes ruha, napozó, bugyi, trikó, pizsama, fürdõköntös, rugdalózó és body egyaránt. Késõbb a jelentkezõ igényeknek megfelelõen különbözõ
kiegészítõkkel bõvítettem ki a kollekciómat. Így készítek babahordozót, hálózsákot, takarót, pólyát,
elõkét, cipõt, konyhai kiskötényt
és fogókesztyût.
– Milyen méretben készülnek a
ruhadarabok?
– A forgalomban lévõ babák nagyságának megfelelõen háromféle
(folytatás a 8. oldalon)
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(folytatás a 7. oldalról)
méretben, 30-40-50 centiméteres nagyságban. Nagy figyelmet
fordítok az anyagválasztásra és az
eldolgozás minõségére. A puha
anyag jó érzéssel tölti el a gyermekeket. Ruháim anyagban, színben,
fazonban az aktuális gyermekdivat
irányvonalát követik.
– Féltve õrzött kincseit nem kell
elzárnia a fiú unoka elõl?
– A fiúk is babáznak. Nekik is
meg kell tanulniuk az apaszerepet,
a gondozást, s ezt a játékon keresztül sajátíthatják el legkönnyebben.
– Milyen típusú babákat szeret?
– A testhez közelieket kedvelem
és gyûjtöm. Amit a gyerek meg tud
fogni, szeretgetni, ölelni. A gyermekek érzelmileg nagyon motiváltak,
ezért közel áll hozzájuk a baba, de
leginkább a csecsemõ baba. Valósként élik meg a szeretetet, a törõdést, próbálgatják a felnõtt szerepeket, utánozzák az anyát, az óvó nénit. Színes, mozgalmas világot jelenítenek meg a babázás során a valós élet figuráival a fõszerepben. A
játék babák és eszközök kreatív és
hasznos órákat nyújtanak a gyermekek számára. A velük való játék során leutánozhatják, átélhetik azokat
a tevékenységeket, amelyek a csecsemõk és a kisgyermekek ápolásával, ellátásával együtt járnak.
– Hogyan használható fel a babaruha az óvodai nevelésben, a
gyermekek mindennapi életében?
– A „babázás” során olyan pozitív
készségeket, szokásokat, magatartási formákat fejleszthetünk ki, erõsíthetünk meg gyermekeinkben – a fiúkban is –, amelyek egész életükben
elkísérik majd õket. A kisgyermek
korban az érzékelés és az észlelés a

tanulás alapja. Ebben a korban még
nagyon fontos a motivációs eszköz.
A babaruhákat és a babákat kiválóan
tudom használni játék, kezdeményezés és foglalkozás során is. Három
korcsoportban figyeltük meg a témával kapcsolatos játékot. A baba
öltöztetés minden korcsoportban
nagy teret biztosít a finommotorika
fejlõdésének. A tevékenység során a
gyermek kézizmai erõsödnek, fejlõdik az ujjak mozgékonysága és
ügyessége, tökéletesedik a kéz és
szem összehangolt munkája. Segíthet a testrészek tanulásánál, a testséma fejlesztésében, ezáltal az „én
kép” kialakulásában. A kiscsoportosokra még a gyakorló játék a jellemzõ, ennek a játéknak a célja leginkább a mozgás és a funkció öröme.
Megetetik, fürdetik a babát, levetkõztetik, de nem öltöztetik fel. Késõbb már öltöztetni is próbálják. Fõleg a földön játszanak, nem együtt,
hanem egymás mellett. A játék rövid
ideig tart, egy érdekes eszköz hatására új témát kezdenek. A középsõsök már szívesen vállalnak a felnõttek munkájával kapcsolatos témákat. A babát fel is öltöztetik, sétálni
viszik, elaltatják. A játéktémát hoszszabb ideig játsszák. Ahogy fejlõdik
a térben való tájékozottságuk nem
csak a földön játszanak, használnak
ágyat, eszközöket. Az egymás mellett játszásból fokozatosan alakul ki
az együtt játszás. A gyakorló játékból fokozatosan fejlõdik a szerepjáték, fejlett formáját az óvodáskor végére éri el. Minél több ismeretet szerez a gyermek a felnõttek tevékenységeinek részleteirõl, minél több élményben van része, annál hamarabb
teremt magának képzeletbeli helyzeteket, amelyekben valamilyen szere-

2011. július 7.

Fotó: Bakonyi Erzsébet

26.qxd

pet vállal, például: babafürdetés, orvosos, fodrászos, boltos játékot. A
nagycsoportos korban teljesedik ki
igazán a szerepjáték. Itt a gyermek
már maga igényli a szerepe eljátszását, megteremti hozzá a körülményeket, tárgyakat és társakat keres.
A nagyobbak már együtt játszanak,
elosztják a szerepeket, és ennek
megfelelõen ténykednek. Közösségi
kapcsolat alakul ki az együtt játszók
között. A szerepjátéknak szorongás
gátló, és feszültségoldó hatása is
van. A nagycsoportos óvodások képesek egy játéktémát akár napokig is
játszani. A szerepjáték hatására fejlõdnek a gyermekek értelmi, erkölcsi és akarati téren egyaránt: játék
közben megszilárdulnak, illetve bõvülnek ismereteik, finomodnak érzékszerveik, pontosodik megfigyelésük, gazdagodik képzeletük, fejlõdik a gondolkodásuk, térlátásuk,
kreativitásuk, bõvül a szókincsük,
ügyesednek a manuális tevékenységekben.
– Milyen anyagokat használ a
ruhák készítéséhez?

– Óvónõi munkámból adódóan
ügyelek arra, hogy a játék során a
gyermekek sikerélményhez jussanak, ezért lehetõleg rugalmas
anyagokat használok, mivel így
könnyebben tudják öltöztetni babáikat. Fontos az is, hogy manuális
képességeik is fejlõdjenek, ezért
az életkori sajátosságokat maximálisan figyelembe véve ruháim
és a kiegészítõk a tépõzár mellett
patenttel, gombbal és cipzárral záródnak.
– Más óvodákban is babáznak a
gyerekek?
– A XXI. század felgyorsult, a
gépi technikát, a robotizációt favorizáló gyermekjáték-dömping korszakában szinte elfogadott tényként kezelik az emberek, és sajnos
a szülõk egy része is, hogy lejárt a
klasszikus babák korszaka, mivel
úgysem babáznak már a mai gyermekek. Éppen a kiállításon halottam a pesti óvónõktõl ugyanezt.
Talán kell egy meghitt légkör hozzá, és egy olyan valaki, aki szeret
babázni.

Ösztöndíjat nyert a Batthyány gimnázium tehetsége
Patus Eszter (11.D), a Batthyány
ijfú tehetsége a 2011/2012-es tanévre elnyerte a Richter Gedeon
Talentum Alapítvány középiskolai ösztöndíját. Ebben az elismerésben az ország 10 legkiválóbbnak tartott, természettudományos eredményekkel rendelkezõ
végzõs diákja részesül (30000
Ft/hó egy éven keresztül).
– Patus Eszter a nagykanizsai
Batthyány Lajos Gimnázium és
Egészségügyi Szakközépiskola 11.
D (reál) osztályának egyik legkiválóbb diákja. A 9. osztálytól vagyok kémia- és fizikatanára. Már
általános iskolás korában kitûnt a
kémia, a fizika, és a matematika

iránti szeretete. Részt vett ennek a
korosztálynak szervezett kémia és
fizika versenyek országos döntõin.
A Hevesy György Kémiaversenyen, a Curie Kémia Emlékversenyen, a Jedlik Ányos Fizikaversenyen, ahol mindig az elsõk között
végzett. – kezdte ajánlását Dénes
Sándorné, az iskola tanára. –
Rendszeresen vállalta a sok-sok
plusz munkát, a szombatonkénti
gyakorlást a siker érdekében. A
gimnáziumban is megmaradt és
folytatódott a kémia, fizika és a
matematika iránti vonzalma. Az
elõzõ és az idei tanév során egyetlen egy szakkörrõl vagy versenyelõkészítõ óráról sem hiányzott és az otthonra kiadott felada-

tokat is hiánytalanul, pontosan
megoldotta.
Az elõzõ tanévekben is meghozta gyümölcsét a sok befektetett energia. Az Irinyi János Kémiaverseny országos döntõjén
volt 17. helyezett, a Curie Kémia
Emlékversenyen a 2. helyet szerezte meg. A Mikola Sándor Tehetségkutató Fizikaversenyen a
második fordulóba jutott, ami
ezen a versenyen dicséretesnek
számít. Matematikából is országos szintûek az eredményei. Biológiából is indul minden országosan felmenõ versenyen, és mindig
eljut a döntõkig, ahol az élmezõnyben szokott végezni. A
2010/11-es tanévben kémiából és
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hirdetés

biológiából indult az OKTV-n.
Mindkét tárgyból a döntõbe jutott. Kémiából a 18., biológiából a
14. helyen végzett.
Korához képest nagy elméleti
tudással rendelkezik és kitûnõ a
számolási feladatmegoldó képessége. Ezt köszönheti annak is,
hogy havonta egy-egy hétvégét
Veszprémben tölt „matek hétvégén” melyet a „Zalai Matematikai
Tehetségekért Alapítvány” szervez. Nagyon jó érzékkel végzi a
laboratóriumi gyakorlatokat, a kísérleteket is. Szívesen részt vesz
tudományos kutatásokban, kísérletekben.
A MTA Kémiai Kutatóközpontja 2009-ben és 2010-ben is meghirdette középiskolásoknak a nyári kutatótábort. Eszter mindkét évben elnyerte a részvétel jogát az
„Aki kíváncsi kémikus „elnevezésû táborra, ahol az egész országból mindkét alkalommal 25 diák
vehetett rész, és õket pályázat
alapján válogatták ki. A Batthyány
Lajos Gimnáziumból ilyen jellegû
kutatótáborban még nem vett részt
senki az elõzõ években. Minden
nyári kutatás 1-1 hétig tartott. A
kísérletezések eredményeit publikálták is . A legjobb cikkek az Élet
és tudomány c. folyóiratban is
megjelentek, ahol Eszter kutatásainak eredményeit is olvashattuk
egy nagyon szépen megfogalmazott cikkben.
Az ELTE TTK Országos Diákkutató Programban is sikeresen
részt vett.
Évek óta kiválóan teljesít a különbözõ versenyeken, s idén meghívták a Békéscsabán megrendezendõ TUDOK-konferenciára (Tudományos Diákkörök Országos
Konferenciája), ahol a Biokémiakémia szekcióban a „Biomassza
anyagok vizsgálata termoanalitikai

módszerekkel” címmel tartott elõadást. A Dr. Árokszállásy Zoltán
biológia és környezetvédelmi verseny döntõjében a 21. helyet szerezte meg, s mindezek után bizonyára nem meglepõ, hogy meghívást kapott a Nemzetközi Biológia
Diákolimpiára készülõ csapat válogató versenyére, amelyet 2011
márciusában rendeztek Szegeden a
Radnóti Miklós Gimnáziumban.

Eszter pályázatot nyújtott be a
Magyar Innovációs Szövetség által kiírt Ifjúsági Tudományos és
Innovációs Tehetségkutató Versenyre. Az idei év áprilisában
meghívást kapott az ELTE-n történõ kémiai nemzetközi diákolimpiai felkészítõ 2×1 hetes tréningen
való részvételre.
Osztályában örülnek Eszter sikereinek és õ is szívesen beszámol
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a különbözõ versenyeken, táborokban, tréningeken szerezett tapasztalatairól, élményeirõl. Minden osztálytársával jó kapcsolata
alakult ki.
Jó szívvel ajánlom Esztert a
„Talentum Alapítvány” figyelmébe, hiszen elért eredményei, felkészültsége és hozzáállása alapján is megérdemelné az ösztöndíjat.

Gál Gábor: Humán, reál, egyre megy

Elérkezett a tanév vége, s ezzel
együtt a diákok tanulásban elért
eredményeinek összegzése is.
Többek között a Hevesi Sándor
Általános Iskola diákjai is számos, nemrég elért tanulmányi
versenyeredményekkel büszkélkedhetnek. Általában nem szerencsés egyetlen tanuló nevét kiemelni, de Gál Gábor esetében
mégis kivételt tehetünk, hiszen
majd’ minden tantárgyban indul
és ér el szép eredményeket, mármár rekordot döntve teljesítményével.

Még felsorolni is nehéz, milyen sok versenyen szerepelt
eredményesen a most hetedik
osztályos Gál Gábor. A Hevesy
György országos kémiaverseny
megyei döntõjén például elsõ, a
Curie kémiaversenyen országos
tizedik, a Kutató Gyerekek Tudományos Konferencián országos
második, az országos történelem
tanulmányi versenyen pedig országos hatodik helyezést ért el,
de kimagaslóan szerepelt matematika és szövegértési megmérettetéseken is. Ezekkel az eredményekkel természetesen kiérdemelte az Iskolánk Legjobb Versenyzõje díjat. Gábor szerényen
hozzátette, még hátravan egy
csillagászati témájú, levelezõ
rendszerû verseny.
– Egybõl szemet szúr, hogy természettudományos és humán
tárgyból is hasonló eredményeket értél el. Ezért már-már részletes magyarázatot igényel: melyik tantárgyat kedveled a legjobban?
– A történelem a kedvenc tantárgyam, ezen belül is több érdekes témakör van, ami foglalkoztat, például a két világháború,
vagy az emberiség elõtti idõszak
és a dinoszauruszok kora, így fõ-

leg a régészet az, ami igazán érdekel. Mindenképp ezzel szeretnék
foglalkozni, csak még az nem biztos, hogy melyik történelmi korral.
– Mennyi idõt fordítasz otthon a
tanulásra?
– A versenyek elõtt természetesen mindig többet készülök, valamint a természettudományos tantárgyakra is legalább napi két órát
fordítok. Szerencsére könnyen
megjegyzem, amit elolvasok.
– Iskolai szakkörökre jársz?
– Heti plusz egy „tehetséggondozó” történelem és egy kémia
órára járok.
– No és mi a helyzet a szabadidõvel?
– Sok idõt szánok a szórakozásra is, naponta lejárunk focizni a
barátaimmal, otthon pedig szeretek számítógépezni és olvasni.
– Milyen könyvek érdekelnek?
– A science fiction témájú és a
kalandregényeket olvasom szívesen, fõleg, amelyekbõl sorozat is
van. Szoktam járni a könyvtárba
is, de a sorozatokat például nem
szeretem kikölcsönözni, inkább
megveszem õket, hogy mind meglegyen.
– Ki a kedvenc tanárod?
– Takács András bácsi.
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Kanizsa – Városháza
Pályázat sportegyesületek támogatására

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata a sportról szóló
66/2011.(IV.13) számú önkormányzati rendelet alapján 2011. évre vonatkozóan pályázatot hirdet sportegyesületek támogatására.
1. A pályázat célja: Nagykanizsa város területén mûködõ Sportegyesületek,
sportszervezetek sportrendezvényeinek 2011. évi támogatása.
2. A pályázók köre: Nagykanizsa Megyei Jogú Város közigazgatási területén
mûködõ, hivatalosan bejegyzett, az önkormányzattal együttmûködést igénylõ
és elfogadó, a testneveléssel és sporttal foglalkozó jogi személyek, gazdálkodó
szervezetek.
3. Támogatandó célok, egyúttal a pályázat elbírálásának szempontjai:
A, Sportrendezvény támogatás
A támogatásra rendelkezésre álló keretösszeg 500 E forint.
A pályázat benyújtásának határideje 2011. július 11.
1. Minél magasabb színvonalú rendezvény szervezése.
2. Az utánpótlás korosztály részvételének minél magasabb aránya.
3. A rendezvény költségvetésének 50%-os megléte.
4. A rendezvényen résztvevõ lakosság minél nagyobb aránya.
5. A rendezvény nézõ látogatottságának minél nagyobb aránya.
6. Minél magasabb reklám érték a város szempontjából.
7. Az önkormányzat felé az általános elszámolási kötelezettségének eleget tett.
1. Pályázat benyújtásának határideje és helye:
Pályázni a pályáztató által kibocsátott adatlapon lehet, melyet 1 példányban,
teljes körûen kitöltve , mellékleteivel együtt személyesen legkésõbb 2011. július 11. napjáig kell eljuttatni a következõ címre:
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Mûvelõdési- és
Sport Osztály 8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7.
Formai vagy tartalmi hiányosság esetén a pályázó egy esetben hiánypótlással kiegészítheti pályázatát.
2. A pályázathoz - a pályázat benyújtásával egyidejûleg - pályázati feltételként csatolni kell:
bírósági, illetve cégbírósági bejegyzésének 2011.évi kivonata, és egyesületi
alapszabályának hitelesített másolatát. Az utolsó bankszámla kivonat hitelesített másolatát vagy a bankszámla-szerzõdés másolatát, a pályázati cél részletes
leírását, a támogatási igény felhasználására vonatkozó részletes költségvetés
tervezetét (Megjelölve, hogy mely költségeket biztosítja saját forrásból, és melyekre igényel önkormányzati támogatást); a 2007. évi CLXXXI. Törvény szerinti nyilatkozatokat, pályázó nyilatkozata köztartozás mentességrõl, a közüzemi szolgáltató igazolása. (szerzõdés, számlafizetés).
Legkésõbb a támogatási szerzõdés megkötésének idõpontjáig mellékelni
kell: 30 napnál nem régebbi adóigazolás kötelezettségek teljesítésérõl (a pályázónak nincsen köztartozása, illetve Nagykanizsa Megyei Jogú Város felé tartozása). Pályázó nyilatkozata a megelõzõ két pénzügyi évben és a folyamatban
lévõ pénzügyi évben kapott valamennyi csekély összegû (de minimis) támogatásról
3. A pályázati útmutató és adatlap átvehetõ, elérhetõ: Nagykanizsa Megyei
Jogú Város Polgármesteri Hivatala Mûvelõdési- és Sport Osztály 8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7., illetve letölthetõ a www.nagykanizsa.hu honlapról
Információ: Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Mûvelõdési- és Sport Osztály (8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7., tel.: 93/500-780,
93/500-753)
4. A pályázatok elbírálása:
A pályázatokat a polgármester bírálja el az Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és
Sportbizottság véleményének figyelembevételével a pályázati kiírásban foglalt
benyújtási határidõt követõen 15 napon belül.

Képviselõi fogadóórák
Ezúton tájékoztatjuk a választópolgárokat, hogy Balogh László, Bene Csaba, Bicsák Miklós, Dénes Sándor, Dr. Károlyi Attila, Kovács János, Szõlõsi
Márta önkormányzati képviselõk fogadóórája július-augusztus hónapban elmarad. Ezen idõszakban Balogh László, a 3. számú választókerület önkormányzati képviselõje a balogh.laszlo61@chello.hu email címen vagy a 0630/204-0865ös telefonszámon, Bene Csaba, a 2. számú választókerület önkormányzati képviselõje a bcsaba@nagykanizsa.hu email címen, vagy a 0620/3888-259-es telefonszámon, Dénes Sándor a denes.sandor@nagykanizsapmh.hu email címen,
Dr. Etler Ottó önkormányzati képviselõ az oetler@cmlabor.hu email címen,
Szõlõsi Márta önkormányzati képviselõ az szmarta25@hotmail.com email címen vagy a 0630/3018185-ös telefonszámon áll rendelkezésükre.

2011. július 7.

Pályázat pécsi kollégiumi férõhelyekre
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata a 43/2008.(X.09.) számú helyi rendelete alapján pályázatot ír ki a pécsi felsõoktatási intézményekben tanuló nagykanizsai hallgatók számára biztosított 9 pécsi kollégiumi férõhely elnyerésére.
Kollégiumi férõhely-pályázat a Pécsi Tudományegyetem kollégiumába.
A pályázat benyújtásának feltételei:
A rendelet 2.§ alapján - A Pécsi Tudományegyetem 9 kollégiumi férõhelyére pályázhat az a hallgató, aki: a.) nagykanizsai állandó lakóhellyel rendelkezik, b.) magyar állampolgárságú hallgató, c.) a Pécsi Tudományegyetem valamely karán államilag elismert felsõoktatási képzés keretében, nappali tagozatán folytatja tanulmányait, d.) az elsõ diploma megszerzése érdekében fõiskolai vagy egyetemi szintû alapképzésben, illetve BSc/BA vagy MSc/MA képzésben vesz részt, és e.) a képzésre felvételt nyert és halasztással nem élt, akinek
kollégiumi férõhely iránti kérelmét helyhiány miatt elutasították
A pályázat elnyerésének feltétele:
A pályázó szociális körülményei (jövedelmi viszonyok, testvérek száma,
szülõk vagyoni helyzete), valamint a rendelet 1. számú mellékletében szereplõ
az abban meghatározott igazolásokkal együtt.
A pályázat benyújtásának határideje: 2011. augusztus 10.
A benyújtott pályázatokat a szociális szakbizottság véleményezése ismeretében
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyûlése Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sportbizottsága bírálja el 2011. augusztus 30-ig, döntésérõl levélben értesíti a pályázókat.
A pályázathoz csatolni kell: a fenti rendelet 1. számú mellékletében szereplõ adatlapot, az abban meghatározott igazolásokkal együtt.
A pályázati adatlap beszerezhetõ: Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal portáján (Erzsébet tér 7.) illetve letölthetõ Nagykanizsa város honlapjáról a http://www.nagykanizsa.hu e-ügyintézés, letölthetõ nyomtatványok, Mûvelõdési és Sportosztály oldalról
Bõvebb felvilágosítás kérhetõ: Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Mûvelõdési és Sportosztály. Telefon: 93/500-780

Egészségvédelmi Alap 2011.
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármestere pályázatot hirdet a
2011. évi Egészségvédelmi Alapból történõ támogatás elnyerésére.
A pályázat célja: olyan közösségi programok eszköz és anyag igényének
támogatása, melyek csatlakoznak a Népegészségügyi Program minél
hatékonyabb és eredményesebb megvalósításához a lakosság egészségének
megõrzése, állapotának javítása érdekében. A támogatás nem használható fel a
felsorolt célokkal összefüggõ mûködési költségek (dologi kiadások, személyi
juttatások) finanszírozására, valamint olyan személyek támogatására, akiknek
lakóhelye, illetve tartózkodási helye nem Nagykanizsán található.
Pályázók köre: Nagykanizsa Megyei Jogú Város közigazgatási területén
mûködõ: költségvetési szervek, bírósági nyilvántartásba bejegyzett társadalmi
szervezetek, nonprofit gazdasági társaságok, alapítványok, melyek
pályázatukkal a fenti célok megvalósítását szolgálják.
A pályázaton nem indulhatnak: pártok, politikai tevékenységet folytatók,
természetes személyek és vállalkozások.
A pályázat benyújtásának határideje: 2011. július 15.
Benyújtás módja: A pályázati adatlapot zárt borítékban „Egészségvédelmi
Alap támogatása” jeligével lehet benyújtani. Pályázati adatlap az Egészségügyi
Alapellátási Intézménynél kérhetõ, illetve kérésére a megadott e-mail címre
elküldjük, valamint letölthetõ a www.nagykanizsa.hu weboldalról.
Benyújtás helye: Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata
Egészségügyi Alapellátási Intézménye (8800 Nagykanizsa Eötvös tér 16. III.
emelet 313-314. sz. iroda.)
A pályázatnak tartalmaznia kell: a pályázó nevét, címét, székhelyét, telefonszámát, a pályázó nyilvántartásáról, illetve bírósági bejegyzésérõl szóló okirat
hiteles 30 napnál nem régebbi másolatát, az igényelt támogatás összegét, a
kérelem tételes indoklását, a megvalósítás módját, a közpénzekbõl nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXX. törvény szerinti összeférhetetlenség, illetve érintettség fennállásáról vagy hiányáról szóló nyilatkozatot.
A pályázat elbírálásának határideje polgármester részérõl: 2011. augusztus 31.
Tájékoztatjuk, hogy a Szociális és Egészségügyi Bizottság véleményének
kikérését követõen a támogatás odaítélésérõl a polgármester dönt.
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata a nyertes pályázókkal
szerzõdést köt. A szerzõdés aláírása a támogatás átutalásának feltétele.
A pályázó szervezet az elnyert összeget csak a támogatott tevékenységre
fordíthatja.
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Horoszkóp
III.21.–IV.19. Kos

SMS
szám:

Gyökeres változás történhet a párkapcsolatában. Ha érzelmileg ingatag talajon áll a
kapcsolatuk, ideje dönteni a közös jövõjükrõl. Vegye kezébe a saját sorsa irányítását, és
ne higgyen tovább a hamis ígéreteknek.

IV.20.–V.20. Bika

06-30/
4-956-956

Ha egyedül van a gondjaival és nincs egyetlen jó barátja sem, gondolkodjon el azon,
hogy mi lehet mindennek az oka. Igyekezzen a családja körül zajló eseményekhez pozitívan viszonyulni, és ha kell, segíteni.

Az Ön
rádiója

Hogyha makacsul ragaszkodik az elveihez,
komoly konfliktusba kerülhet a környezetével. Próbálja meg türelmesen, más szempontból értékelni a történéseket, és lehetõleg ne szerezzen haragosokat magának.

V.21.–VI.21. Ikrek

FM 95,6
MHz

VI.22.–VII.22. Rák
Sok feladatot meg kell még oldania a
nyári szabadsága elõtt. A párjával ne harcoljon, keressen nyugvópontot a kapcsolatukban. Ha megkeseredve tétlenül csak
vár, elmegy ön mellett az idõ.

VII.23.–VIII.22. Oroszlán
Keressen örömteli elfoglaltságokat magának a nyárra, mielõtt a rossz hangulatot átvenné a környezetébõl. Egyszer és mindenkorra számolja fel a problémás kapcsolatait, és legyen végre önmaga ura.

VIII.23.–IX.22. Szûz
Bízzon jobban az ösztöneiben, mert az is
elõfordulhat, hogy meg kell változtatnia
a terveit. A korábban befektetett energiái
most úgy tûnik, megtérülnek, így akár
költekezet is a nyaralás elõtt.

IX.23.–X.22. Mérleg
Lesz bõven feladata a nyárra, csak gyõzze energiával. Éppen ezért iktasson be
egy kiadós vakációzást, és ne eressze ki a
kezébõl mindazt, amit eddig fáradságos
munkával megszerzett.

X.23.–XI.22. Skorpió
Ha állandóan fáradtnak is érzi magát, szakítson több idõt a kedvesére. Szorgalma ellenére néhány kellemetlen meglepetés érheti a
munkájával kapcsolatban. Gondolkodjon el
a munkahely-változtatás lehetõségén is.

XI.23.–XII.21. Nyilas
Ha képes volt megtenni mindazt a változtatást életében, amire figyelmeztetést kapott a
környezetébõl, most biztos lehet az elõmenetelében. Hallgasson a megérzéseire, és próbálja reálisan szemlélni a világ dolgait.

XII.22.–I.20. Bak
Teremtsen békét önmagában. Olyan mércével mérje a környezetében élõket, mint
saját magát. Lazítson egy kicsit, és a szigor helyett mutassa ki a szeretetét a családtagjai számára.

I.21.–II.19. Vízöntõ
Legyen bizakodóbb a jövõjével kapcsolatban.
Higgyen jobban magában, hiszen egyedül is
meg tudja állni a helyét a világban. Szabjon új
irányt az életének, és járjon többet társaságba.
A pénzügyeire azonban jobban figyeljen.

II.20.–III.20. Halak
Mostanában könnyen kerülhet konfliktus
helyzetbe a partnerével. Ha nincs konkrét
ok a veszekedésre, akkor ne kezdeményezzen fölösleges vitákat. Éljen a jelenben, és élvezze az élet szép pillanatait.
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Kanizsa – Sport/Apró
INGATLAN

Nk-án belvároshoz közeli 44 m es, másfél szobás, földszinti, gázas,
felújított önkormányzati lakásomat elcserélném belvárosi, egyszobás, gázas
önkormányzatira. Érd.: 0630/9587390 (7420K)
Miklósfán a Szentendrei úton 800
négyszögöl közmûvesített telken 58
m2-es bontásra ítélt ház eladó. Irányár:
5,2 millió Ft. Érd.: 0630/621-4117
(7422K)
Nk-án a Munkás utcában egyedi
gázas, kétszobás, jó állapotú, alacsony
közös költségû lakás eladó. Irányár:
6,5 millió Ft. Érd.: 0630/587-9990
(7425K)
2

SZOLGÁLTATÁS
Fa nyílászárók, zsalugáterek:
www.ablakolcson.hu. Tel.: 0630/2144150 (7411K)
Frizurát szeretnél? Szombatonként szakképzett fodrász házhoz megy

Nagykanizsán és környékén. Tel.:
0630/8744-111 (7405K)
A nyári szünetben úszásoktatás. Jelentkezés öt éves kortól. Tel.: 0693/312798, 0630/319-7662 (7414K)
Fûnyírást, kaszálást vállalok. Érd.:
0620/510-2723 (7415K)
Kidobásra szánt mikróját, mosógépét, gáztûzhelyét elszállítom. Tel.:
0620/510-2723 (7416K)
Televíziók, LCD monitorok, videók, DVD-k és távirányítók javítása.
Balaskó István, Nagykanizsa, Ady E.
u. 11. Tel.: 0630/597-1530 (7426K)

VEGYES
Készpénzért vásárolok könyvet,
festményt, porcelánt, régi népi parasztbútorokat, használati tárgyakat és
teljes hagyatékot. Érd.: 0620/5553014 (7362K)
Nk-án vásárolnék márkás porcelánokat, képcsarnoki és régebbi festményeket, régi mûszereket. Érd.:
0630/332-8422 (7423K)
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Forgalomkorlátozás
a Zrínyi - Katona
keresztezõdésben
Ezúton tájékoztatjuk Önöket,
hogy a Zrínyi Miklós - Katona
József utca keresztezõdésében
a körforgalom kialakításának
munkái miatt a héten jelentõs
forgalomkorlátozásra kell számítani.
A jövõ héten a keresztezõdés
ideiglenesen lezárásra kerül. A
lakóingatlanok és az üzletek
megközelítése minden irányból
biztosított lesz, de a csomópontba vezetõ utak ideiglenesen zsákutcaként funkcionálnak.
Városfejlesztési Divízió

Konténermosás
A helyi rendelet szerint városunkban a maradékszemét gyûjtésére használatos
1100 l-es konténerek tisztántartásáról a közszolgáltató kötelessége gondoskodni évente öt alkalommal. Ezúton tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a Saubermacher-Pannonia Hulladékgyûjtõ Kft. munkatársai 2011. július 12-én, 13-án és
14-én (kedden, szerdán és csütörtökön) zárt rendszerû, gépi konténermosást
végeznek az egész városban. Kérjük a házmesterek, illetve lakók segítségét
abban, hogy a fent említett napokon biztosítsák a hozzáférhetõséget a hulladékgyûjtõ edényekhez.

Fényre sötétedõ lencse AKCIÓ – 25%!
2011. július 1. – augusztus 31.

A Nagykanizsa és
Környéke Foglalkoztatási, Szociális és Közmûvelõdési Nonprofit
Kft-nek az Új Magyarország Fejlesztési Terv Társadalmi Megújulás Operatív Program támogatási rendszeréhez benyújtott "Nagykanizsai Kistérség Foglalkoztatási
Paktum" címû, TÁMOP-1.4.4-08/1-2009-0001 jelû pályázatát a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Humán Erõforrás Programok Irányító Hatósága 2009. szeptember 11. napján 22.053.252,- Ft összegû támogatásra
(90%) érdemesnek ítélte. Önerõ (10%): 2.450.361,- Ft. A projekt 2010.
március 1. napjától 2011. augusztus 31. napjáig tart, 18 hónap idõtartamban. A projekt az Európai Unió támogatásával és az Európai Szociális
Alap társfinanszírozásával valósul meg.
Tájékoztatjuk Partnereinket és minden kedves érdeklõdõt, hogy a
Nagykanizsai Kistérség Foglalkoztatási Paktum menedzsmentje részt
vett a 2011. június 24-én Tófejen megrendezett "Egy Malomban õrlünk"
címû térségi foglalkoztatási fórumon és egyben paktum projekt záró
konferencián. A rendezvény vendége volt a foglalkoztatásért felelõs államtitkár, Dr. Czomba Sándor. A fórumon a meghívottak beszámoltak a
paktum munkájáról, eredményérõl, valamint felvázolták a paktumok jövõbeni mûködésének lehetõségeit.
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Mindkettõ az NBII-rre készülhet
Információink alapján a Nagykanizsai Izzó SE kézilabda klubjának vezetõsége múlt hét csütörtökén döntött arról, hogy mindkét csapatot, tehát a nõit és férfit
is az NB II mezõnyébe nevezi.
Nagy újdonság persze nincs ebben a hírben, hiszen a férfiak eddig
is az NB II-ben játszottak, míg a
hölgyek NB I B-s 12. helye sem
lett volna elég papíron a bennmaradáshoz. Igaz, az már minden évben megszokott, hogy felkérések
lehetnek a kiesõk felé az osztály
csoportjainak létszámfeltöltése végett, amivel talán egy kiskapu
nyitva maradhatott (volna)...
A nõknél a keretben egyébként
nagy változásokra lehet számítani, hiszen úgymond a „balatoni játékosok”
távoznak, pótlásukat pedig – akár a
helyi utánpótlásból – meg kell oldani.
Csütörtök délután a döntés hátterérõl aztán már Musits Ferenc, az

egyesület elnöke beszélt: „Tulajdonképpen két lehetõség közül választhattunk, s leginkább jelenlegi
anyagi helyeztünk állt végsõ elhatározásunk hátterében. Tehát, ha a
nõk esetében az NB I B-s indulással próbálkoztunk volna, akkor a
férfi csapatot – ha nem is kellett
volna megszüntetnünk, de – mindenképp a megyeibe kellett volna
nevezni. A másik verzió pedig abban állt, hogy mindkét együttes
marad az NB II-es szereplésnél.”
Mint kiderült, az utóbbi elgondolásnál maradtak, s a hölgyek
esetében az NB II küzdelmeiben is
Gódor Mihály maradhat a tréner,
aki a felnõttek mellett az ifjúságiak edzéseit is irányíthatja.
***
A Nemzetközi Strandkézilabda
Fesztivál keretében a vonyarcvashegyi strandon rendeztek tornát,
melyen nagykanizsai érintettségû
együttes is képviseltette magát.

A Charlie Angyalai névre hallgató csapat (mint az egykori NB I
B-s társaság) hét másik nõi egységgel mérte össze erejét, s a németeket is felvonultató mezõnyben László Renátáék végül a harmadik helyen végeztek. Ezzel gyakorlatilag megismételték tavalyi
teljesítményüket, akkor is a dobogó harmadik fokára állhattak.
Két négyes csoportban kezdtek
a résztvevõk, köztük a dél-zalaiak
is, s az elsõ vesztett meccsük után
a másik kettõt nyerték, így elõdöntõzhettek. Ott ugyan kikaptak,
a bronzmérkõzést ellenben hozták, így az Etalon KK Adács és a
Bábolna mögött harmadikak lettek.
A beszámolók szerint ugyanakkor a szurkolótáboruk kitett magáért, az õ terepükön biztos volt az
elsõ helyük...
P.L.

Tóth Benett gyûjtötte a legtöbb érmet
A Régiós Úszóbajnokság soros, szombathelyi fordulóján
vettek részt a Délzalai Vízmû SE
korosztályos versenyzõi és csapatversenyben a 15 együttesbõl
végül a 7. helyen végeztek. A kanizsaiakat 12 úszó képviselte a
vasi megyeszékhelyen.
A kanizsai érmesek:
Tóth
Benett (2001-es születésû) - 50 m
gyors 35.91-gyel 3. hely, 100 m
mell 1:42.46-tal 3. hely, 200 m vegyes 3:14.40-nel 3. hely, 50 m
mell 46.95-tel 2.hely, 50 m pillan-

gó 41.01-gyel 3. hely. Doszpoth
Csenge (2001) - 50 m gyors
37.64-gyel 3. hely, 50 m hát
45.30-cal 3. hely. Szörcsök Enikõ
(2002) - 50 m gyors 42.35-tel 3.
hely. Kálovics Noémi (2002) - 50
m hát 50.85-tel 3. hely. Vörös Dominika (1999) - 100 m mell
1:32.82-vel 2. hely. Hederics
Hanna (2000) - 50 m hát 39.14gyel 3. hely, 100 m hát 1:24.13mal 2. hely. Suhai Zsolt (2000) 50
m mell 48.27-tel 3. hely.
Az elmúlt hétvégén Hódmezõvásárhelyen rendezték a serdülõ

korosztály úszó országos bajnokságát, ahol a kanizsai Délzalai
Vízmû SE csapatából Molnár Flóra (1998) 50 m gyorson 28.66-os
idõvel 6. helyen végzett mezõnyében. Zámodics Márk (1997) az
eggyel idõsebbek bajnokságán is
részt vett, õ három megyecsúccsal,
200 m gyorson 2:04.80-at; 800 m
gyors 9:13.12-t, illetve 100 m
gyorson 57.30-at úszott, amivel
utóbbiban egy 8. hellyel lett gazdagabb.
P.L.

Baseball és softball alapszakasz zárás
A baseball NB I alapszakaszában 7. és 8. mérkõzését játszotta
le a Neckermann Nagykanizsa
Ants együttese, s a bajnok Szentendre Sleepwalkers gárdájához
látogatott.
A sok nagy pillanatot megélt párosításon belül ezúttal elmaradtak
a nagy izgalmak, hiszen a hazaiak
az Izbégi baseball pályán elsõként
18:8, majd 11:1-re gyõzték le a
dél-zalaiakat.
A kanizsaiak ezzel a tabella
utolsó helyén végeztek az alapszakaszban, s a jelenlegi versenyki-

írás szerint osztályozót vívnának
az NB II elsõjével, már a nyári
szünet után. Van azonban egy
olyan tervezet, mely alapján a bajnoki elõdöntõkbõl kiesõ két együttes a Kanizsa Ants gárdájával kiegészülve még egy rájátszást egymás között bonyolítva döntene a
végsõ helyezésekrõl.
A sofballozók sem jártak sokkal
jobban a szentendreiekkel való találkozásukkor, pedig a Röntgen
Kanizsa Ants hazai pályán fogadhatta a bajnoki táblázat második
helyén álló „alvajárókat”. A kanizsai hölgyek az elsõ találkozóju-
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(Vissza)költöznek
a kiskanizsai Móricz
Kupa focistái
Szûk egy héttel késõbb, vagyis
nem július 3-án, hanem július 9én rajtolnak a kiskanizsai
XXXVIII. Móricz Kupa kispályás labdarúgó-torna küzdelmei.
Az utcák, terek együtteseinek
kupájáról Kápolnás Zoltán szervezõtõl megtudtuk, hogy három hétvégét ölel fel a mérkõzéssorozat,
vagyis 9-10-e mellett július 16-17én, valamint július 23-24-én lesznek a meccsek, az utolsó napon a
döntõket bonyolítják.
Az elõzõ évekhez képest újdonság, hogy a Nagyrác utcai salakos
pályáról a mezõny költözik át
(pontosabban vissza) a kiskanizsai
Sportkertbe, vagyis a Sáska-pálya
füvesén kerül sor a rangos focitornára. A négy korosztály küzdelmeiben (serdülõ, ifjúsági, felnõtt,
öregfiúk) a sorsolásokat július 6-án
készítették el a szervezõk, és még
akkor is lehetett jelentkezni a kupa
küzdelmeire.
A korábbi évtizedek hagyományához ragaszkodva, természetesen
idén is neves labdarúgó adhatja át a
díjakat a torna végén – ahogy már
írtuk, ismételten a Sáska-pályán.
P.L.

Abay Nemes Anna:
itt a belgrádi Eb
Hétfõn kelt útra a Délzalai
Vízmû SE úszója, Abay Nemes
Anna a magyar válogatott keretével az Ifjúsági Európa-bajnokságra, melyet július 6-10. között
rendeznek a szerb fõvárosban,
Belgrádban.

kon 15:2-re, a másodikon pedig
8:1-re kaptak ki a Duna-mellékiektõl, amivel még jobban leszakadtak a táblázat elsõ két helyét elfoglaló (a másik együttes a Hungarian Astros softball-szekciója)
csapattól.
Ezzel gyakorlatilag a Röntgen
Kanizsa Ants is befejezte az alapszakaszt, s majd szeptember
folyamán játszanak az elõdöntõben a fináléba kerülésért. Jelen
állás szerint ismét a Szentendre
csapatával.

A kanizsai úszónak mozgalmas
napjai lesznek, hiszen már szerdán,
azaz július 6-án a rajtkõn állhatott a
200 m hát versenyszáma végett. Egy
nappal késõbb az éremesélyesnek
tartott 4x100 m nõi gyors váltónak is
a tagja lehet, pénteken pedig az 50 m
hát selejtezõi várnak rá.
Szombaton szintén lehet soron
váltó-szám a részére (4x100 m
vegyes), emellett 50 m gyorson és
100 m háton is bizonyíthat, míg
vasárnap a 4x200 m vegyes
váltóban számíthatnak az 1996-os
születésû nagykanizsai tehetségre.

P.L.

P.L.

NAGYKANIZSÁRÓL A LEGFRISSEBBEN! – www.kanizsaujsag.hu
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Július 8. 18.45 óra
KANIZSAI ROCK HÉTVÉGE
Fellépnek: Feszültség együttes /hardrock Nagykanizsa/, Old Mix Kartell
együttes /blues-rock Nagykanizsa/,
Kocsmazaj zenekar /buli-rock Kissziget/
A belépés díjtalan
Július 22. 18.45 óra
KANIZSAI ROCK HÉTVÉGE
Fellépnek: Riff-Raff együttes /AC-DC
Tribute Band Szekszárd/, Dirty Fusion
együttes /hard-rock Nagykanizsa/, Vida
Rock Band /hard-rock Szombathely/
A belépés díjtalan

Július 8. 19 óra
ÉLÕ ZENE A GESZTENYEFA
ÁRNYÉKÁBAN - Francia, magyar
sanzonok és kuplék. Elõadók: Sári
Gábor - ének, Bellák Tibor - harmonika,
Merzsán Péter - gitár, Pávlicz Patrik dob. Közremûködik: a Magic Ritmo
Tánccsoport. A belépés díjtalan
Július 22. 19 óra
ÉLÕ ZENE A GESZTENYEFA
ÁRNYÉKÁBAN - Magyar sanzonok,
operett részletek és kuplék
Elõadók: Sári Gábor - ének, Bellák
Tibor - harmonika, Merzsán Péter gitár, Pávlicz Patrik - dob.
Közremûködik: a Magic Ritmo Tánccsoport. A belépés díjtalan

TAVASZI SZIMFÓNIA - Z. Soós István kiállítása. Megtekinthetõ: szeptember 10-ig
VARÁZSLATOS INDIA - kiállítás Sass Brunner Erzsébet és Brunner Erzsébet 1938-1950
között festett alkotásaiból. Megtekinthetõ:
szeptember 30-ig
"EZERARCÚ JAPÁN" - Kiállítás Sass
Brunner Erzsébet és Brunner Erzsébet 19351937 között Japánban festett alkotásaiból.
Megtekinthetõ: szeptember 30-ig

Július 25. 20.30 óra
Kanizsai Nyári Színház
Bencsik Imre - Straub Dezsõ:
NEJCSERÉS TÁMADÁS - vígjáték
A Gergely Theáter - Gergely Róbert
utazó színháza elõadása. Szereplõk: Gregor Bernadett, Sáfár Anikó, Harsányi
Gábor, Cseke Katinka, Némedi-Varga
Tímea, Gergely Róbert. Rendezõ: Straub
Dezsõ. Belépõdíj: 3 000 Ft

„AZ EMLÉKEZET HAJLÉKAI” Sass Brunner Erzsébet és Brunner Erzsébet archív fotográfiáiból válogatott fotókiállítás. Megtekinthetõ: szeptember 20-ig
PLAKÁT-RETRO
kiállítás Máté András, Kulinyi István, Veszely
Ferenc, Darvas Árpád, Vörösmarty Magda,
Kovács Vilmos, Sára Ernõ, Koleszár Erzsébet, Gyárfás Gábor, Helényi Tibor, Kemény
György, Zelenák Crescencia, Szilvásy Nándor, Szyksznian Wanda, Inkey Alice, Lajta
Gábor, Bánki László, Varga Judit, Révész
Antal, Wigner Judit, Ernyei Sándor, Mayer
Gyula, Törekly Ferenc, Faragó István plakátjaiból

Július 13. 9 óra
NETEZZ TOVÁBB NAGYI! - KLUB
Július 21. 19 óra
TE LÉGY AZ ÁLMOM - Tihanyi Tóth
Csaba és Bognár Rita mûsora
Belépõdíj: 1 900 Ft

2011. július 7.

Ralizása több mint hobbi
Kissé értelmetlenül fogalmazva,
a legutóbbi elõzmény: porrogszentkirályi központtal rendezték a XIII. FÉSZ – I. IronBuilding Kupa raliversenyt amatõr csapatok részére, melyen a Kanizsa Autó- és MotorSport Egyesület is indította versenygépeit.
A somogyi ralin indult elõször
az egyesület januári alakulása óta
csapatszinten. Versenyzõik közül a
Cserti Zsolt – Cserti-Czuppon Anita páros szerepelt a legjobban, abszolútban a 17. helyen végzett. A
duó a már jól bejáratott Lada 2101esüket hajtja futamról futamra.
– ... navigátorként szép is lenne,
ha tartanék az autóban, igaz, amikor elmondom 200-300 méterrel
korábban már, hogy lassító, majd
ismét, sõt harmadszor is és még
mindig nincs fék, akkor esetleg elgondolkodhatnék – így szólt közbe
már mosolyogva Zsolt társa, Anita, aki az életben is párja a pilótának.
– Ha szabad így fogalmazni, szinte benzingõzzel a véremben, magas
oktánszámú DNS-sel születtem –

kezdett bele Cserti Zsolt, akivel az
aktuális futamuk, no meg a másfél
évtizedes hobbija apropóján is társalogtunk. – Ez gyakorlatilag meghatározta további életemet, s ma
már azt mondhatom, hogy olyan
srácokkal a hátam mögött ûzhetem
a hobbim, akik értenek is az autókhoz. Magában az autóépítésben
jeleskednek a srácok (pl. karosszéria, futómû...). Építettek bajnok autót autocross-ba, rally-ba és
tereprally autóval is foglalkoztak és
a szervizhátteret biztosítják.
Hát, akkor lássuk azt a bevezetõben már emlegetett járgányt.
– Õ Csufi. Egyszerûen így becézzük, talán nem kell mondani, miért
hívjuk így a 2101-est – folytatta a
ralis. – Ha azonban a technika rendben van, nem lényeges, hogyan néz
ki a kocsi, tört fehérnek is mondhatnánk, „úgy minden oldalról”.
Egyébként egy 1976-os Lada-kasztniról van szó, szinte már a bontóból
került hozzánk, ráadásul ideiglenesnek gondoltuk, amíg egy 2107-est a
futamokra alkalmassá teszünk. Nos,
azóta is ezt a fehéret nyúzzuk.
Amúgy hatsebességes, hátsókerekes

Nagykanizsa, Király u. 31/H.

(A Buszpályaudvarral szemben)

Tel.: 0630/936-3923  Nyitva tartás: H-P: 7.30-17 óra, Szo: 8-12 óra

JÚLIUSI AJÁNLATUNK
Egységár

Bolero italpor
Orbit rágógumi
Halls cukorka
Teekanne tea
Nápolyi
Wiener Extra
Toffifee
Konyakmeggy
Fehér csokoládé
Dianás cukor
MERCI desszert
Medvecukor
Rizses csokoládé
Csokiparány
Raffaello T15
Mogyorókrém
Likõrös desszert
Doppel keksz
Nescafé 3 in1
Kristálycukor
Liszt
“A” min. rizs
Napraforgó étolaj

8 gr
14 gr
25 gr
50 gr
500 gr
1000 gr
125 gr
200 gr
100 gr
600 gr
250 gr
100 gr
100 gr
500 gr
150 gr
400 gr
250 gr
500 gr
175 gr
1 kg
1 kg
1 kg
1l

50 Ft
100 Ft
100 Ft
395 Ft
330 Ft
1390 Ft
380 Ft
495 Ft
140 Ft
700 Ft
795 Ft
200 Ft
250 Ft
400 Ft
595 Ft
295 Ft
450 Ft
330 Ft
395 Ft
290 Ft
140 Ft
270 Ft
400 Ft

250 Ft/kg
7143 Ft/kg
4000 Ft/kg
7900 Ft/kg
660 Ft/kg
1390 Ft/kg
3040 Ft/kg
2475 Ft/kg
1400 Ft/kg
1167 Ft/kg
3180 Ft/kg
2000 Ft/kg
2500 Ft/kg
800 Ft/kg
3967 Ft/kg
738 Ft/kg
1800 Ft/kg
660 Ft/kg
2257 Ft/kg
290 Ft/kg
140 Ft/kg
270 Ft/kg
400 Ft/l

Az esetleges nyomdahibákért felelõsséget nem vállalunk!

géppel állunk szemben teljesen
kibukócsövezve természetesen.
Az örök többes számnak külön
jelentõsége lehet.
– Tulajdonképpen egyszercsak
megtalálta egymást ez a társaság az
azonos érdeklõdési irány kapcsán,
akikkel összejárunk azóta is. 2006tól aztán komolyabb közösséggé alakultunk, hiszen például Németh Szabolcs és Kertész György nekem rengeteget segít, de a többi autóssal is
rendszeresen találkozunk. Vannak a
pénteki napok, amikor Szabi barátunk mûhelyében összejövünk, ami
igazi kis „boszorkánykonyha”.
Szóval adott volt egy társaság,
melynek tagjai elhatározták, a vagánykodást szervezett versenyek
közé „szorítják”...
– Nézd, lehet hajtani az autót egészen addig, amíg el nem szállsz egy
kanyarban például a város területén
úgy, hogy az óra 160-nál kattan ki.
Ha ilyen esetben oldalba kap a fa, és
nem csak a farát éri el, tényleg gond
van... No, szóval elsõként 2005-ben
egy ajkai versenyzõnek voltam navigátora, akivel rallytúrában és
rallysprintben mentünk egy évet.
2006-tól ellenben már én ülhetek a
volánnál. Raliversenyes bemutatkozásom alkalmával Néber Tamás volt
mellettem, majd onnantól már Anita
a párom a verseny-Ladában is.
S akkor a navigátoros teendõkrõl:
– Mint minden versenyzõnek,
Zsoltnak is megvan a maga versenyzõi ritmusa – mondta az alaptézist Anita. – A verseny elõtt Zsolt
feldiktálja a pályát kanyarerõsségekkel, amit nekem nem is kell felülbírálnom.
– Ez valójában azért lényeges,
mert tudnom kell,mi van elõttünk,
mi jön akkor, amikor esetleg beláthatatlan a pálya, például kanyarban vagy épp bukkanóban – fûzte
hozzá Zsolt, akinél a rali-rajongás
szinte teljesen áttevõdött gyakorlati
síkra. – Egy Veszprém Rali volt az
elsõ verseny amire elcibáltak 2001ben, és ekkor ért a fertõzés... 2004ben egy rábaringi futamon szakadt
el a cérna – vagy póráz? –, és határoztam el, hogy ezt csinálni kell, onnantól pedig már nem csak szurkoló lettem. Ugyan tervben van, hogy
szeptemberben a pécsi IRC-futamra lenézünk, de az az igazság, hogy
ezt csinálni kell. Egyszerûen szeretünk menni, s talán az utakon eszetlenkedõ fiatalabb korosztálynak is
szervezett, biztonságos körülmények közt kellene az energiáját lekötnie...
P.L.

