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Jövõ év õszén készülhet el a
Nagykanizsát elkerülõ 61-e
es fõút
Új közbeszerzési eljárást hirdetett a beruházó Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztõ Zrt. (NIF) a
Nagykanizsát elkerülõ 61-es fõút
befejezésére, miután a korábbi
kivitelezõvel szerzõdést bontott.
A NIF honlapján közölte: január

végén megszüntette a kivitelezõi
szerzõdést az Euroaszfalt Kft.-vel,
de elhúzódott a szerzõdés mûszaki
és pénzügyi teljesítésének elszámolása. Ennek befejeztével, június
3-án „a közös megegyezéssel
történõ szerzõdésbontásról szóló
megállapodás megszületett”, az
Euroaszfalt Kft. a múlt héten visszaadta a munkaterületet a NIFnek.
A beruházó a munkák befejezésére új kivitelezési közbeszerzést hirdetett a jelenleg 60
százalékos készültségi fokon álló
út megépítésére. Eredményes
eljárás
esetén
a
nyertes
kivitelezõvel október végén
megköthetõ a szerzõdés, a
beruházást 2014 õszén fejezhetik
be – olvasható a NIF honlapján.

Az Új Széchenyi Terv keretében a
Közlekedés Operatív Program
(KÖZOP) részeként uniós források
segítségével tervezett 3,8 milliárd
forintos beruházás munkálatai 2009ben kezdõdtek el, 2010 októbere lett
volna az eredeti befejezési határidõ,
de a munkálatok 2010-ben leálltak.
A NIF korábbi tájékoztatása
szerint az elkerülõ út az M7-es
autópályát a Kaposvár felõl érkezõ
fõúttal köti össze Nagykanizsától
délkeletre. A kétszer egysávos, közel
3,3 kilométer hosszú út építésére
kiírt közbeszerzési eljárást akkoriban az ENV 61 Konzorcium nyerte
el, amelyet az Euroaszfalt Építõ és
Szolgáltató Kft. vezetett, tagja pedig
a Nemzetközi Vegyépszer Zrt. volt.
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Kanizsa – Ünnep a kórházban

Vakáció
alatt se
feledd!

Kórházi ünnepség Semmelweis
Ignác születésének évfordulóján

A szünidõ beköszöntével jelentõsen megnõ az úttesten
szaladgáló,
kerékpározó
gyermekek száma, ami komoly veszélyforrást jelent a
mindennapi közlekedésben.A
legtöbb tragédia azért következik be, mert a gyermekek a
szabályokat nem tartják be,
figyelmüket leköti a játék,
gyalogosként és kerékpárosként váratlan manõvereket,
mozdulatokat tesznek.

A hagyományokhoz híven,
Semmelweis Ignác születésének
évfordulója alkalmából ünnepséget szervezett dolgozói, illetve
hozzátartozói részére a Kanizsai
Dorottya Kórház vezetõsége a
Csónakázó-tó önkormányzati
vendégházánál.

Ne feledd:
•Gyalogosként a járdán, ahol
az nincs szorosan az úttest szélén, lehetõleg a forgalommal
szemben közlekedj!
•Szürkületben, sötétben viselj világos ruhát, illetve valamilyen fényvisszaverõ eszközt!
•Ne lépj hírtelen az úttestre,
még akkor sem, ha a labda után
szaladnál!
•Kerüld az álló jármûvek
mögüli úttestre lépést, válaszd a
gyalogátkelõhelyeket!
•Kerékpárral kerékpárúton vagy
az úttest jobb szélén lévõ kerékpársávon, ahol ilyen nincs a leállósávon vagy az útpadkán, végsõ esetben az úttest jobb szélén közlekedj!
•Kerékpárodat kellõen világítsd ki és éjszaka, korlátozott
látási viszonyok között lakott
területen kívül vedd fel a láthatósági mellényedet!
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A szórakoztató program, a fõzõverseny indítása már a reggeli
órákban elkezdõdött a szépszámú,
kórházat szeretõ, tisztelõ és munkáját elismerõ cég, szervezet támogatásának köszönhetõen. A rendezvényt Dr. Brünner Szilveszter
fõigazgató nyitotta meg. Felsorolta
az elmúlt években történt változásokat, közöttük a legfontosabbat,
azt a napokban zajló munkát,
melynek kapcsán központilag
meghatározott elvek mentén készíthetik el a kórház stratégiai fejlesztési tervét. Egy másik esemény, 2012. július 1-je. Ekkor történt meg az egészségügyi ellátórendszer struktúraváltása, s ettõl az
idõponttól a magyarországi egészségügyi ellátó intézmények új
struktúrában látják el a betegeiket.
Ez az esemény pozitív hozadékkal járt az intézmény számára. Megteremtette annak a lehetõségét, hogy
az osztályok közel megyei kórházi
szintû feladatokat és kötelezettségeket lássanak el. Ez a feladat nem volt
teljesen ismeretlen, hiszen 2006-tól

súlyponti kórházként, az akkori
szakmai fejlõdés megteremtette az
alapját annak, hogy most könnyedén
megfeleljenek a jelenlegi struktúraváltási kihívásoknak. Volt még egy
esemény – tette hozzá az elmondottakhoz Dr. Brünner Szilveszter. –
December 1-jén fõigazgató váltás
történt, s mint korábbi kórházi orvos, úgy gondolom, a szakmaiság
fejlesztésébõl, a minõségbõl, illetve
a betegek iránti hozzáállásból semennyit nem szabad engednünk.
Ezeket az elveket fogom a kórházi
dolgozók felé közvetíteni.
Köszöntõjében Dr. Török Krisztina, a Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minõség- és Szervezetfejlesztési Intézet fõigazgatója kifejtette, egy régi meghívásnak tett
most eleget, hiszen a 99 intézményük közül csak néhányat tud felkeresni a Semmelweis nap alkalmából. Megjegyezte, örül neki,
hogy a dolgozók nem traumaként
élték meg a struktúraváltást. Jó
munkát végzett az elõzõ fenntartó,
melyért köszönet illeti a várost, az
önkormányzatot, a megyét, és
mindazokat, akik a kórházban dolgoznak. A város vezetése nevében
Dénes Sándor alpolgármester köszöntötte a megjelenteket. Õ is utalt
arra, hogy közel egy éve nem
Nagykanizsa önkormányzata a
fenntartó, de a kórház továbbra is a
miénk, mindannyiunkké. Nagyka-

nizsáé és a környéken élõ több mint
100 ezer emberé. Elismeréssel és
köszönettel szólt a több milliárd forintos beruházással párhuzamosan
végzett munkájukról, és azt kérte,
továbbra is ugyanolyan odaadással
és szeretettel végezzék gyógyító tevékenységüket
mindannyiunk
megelégedésére, mint eddig tették.
A Környezetvédelemért díjat Mészáros György, a Nyugat-dunántúli
Környezetvédelmi Központ Közhasznú Alapítvány elnöke adta át
Dr. Brünner Szilveszter fõigazgatónak. Az ünnepség hivatalos része
fõorvosi, adjunktusi kinevezések
átadásával, és a versenyek eredményhirdetésével zárult. Dr. Brünner Szilveszter elmondta, az idei
Semmelweis díjjal Prof. Dr.
Bátorfy József korábbi fõigazgató
kórházért végzett áldozatos munkáját köszönték meg februárban. – A
professzor úr 2009-ben lett a kórház fõigazgatója. Egy rendkívül nehéz idõszakban vette át az intézményt, és egy mély, szakadék közeli állapotból hozta vissza azt a morális légkört, ami jelenleg is uralkodik az intézményben. Köszönjük a
szakmaiságát, az emberi hozzáállását, és sok sikert kívánunk neki a
továbbiakban is, hiszen professzor
úr, mint sebész dogozik még a következõ években is a kórházunkban.
Fõorvosi kinevezésben részesült
a Szülészet-Nõgyógyászati Osztályon Dr. Bajsz Antal, az Intenzív
Therápiás Osztályon Dr. Kovács
Kálmán, a Központi Radiológián
Dr. Nagy Éva, a Traumatológiai
Osztályon Dr. Peterka Csaba és
Dr. Marada Györgyi, az Intenzív
Therápiás Osztályon Dr. Radics
Péter a Traumatológiai Osztályon
Dr. Dravecz József. Adjunktusi kinevezést kapott a Központi Radiológián Dr. Vargovics Eszter.
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Kanizsa – Közélet

2013. június 27.

Hamarosan szemrevételezik a kerteket
Már most biztos, nem lesz
könnyû dolga a városatyákból és
a szakértõkbõl álló zsûrinek,
akik a Magyarország legszebb
konyhakertjei versenyre jelentkezõk kertjeit értékelik. Hiszen
mintegy 101, országosan is rekordszámú nevezés érkezett
Nagykanizsáról arra a programra, melyet Karcag város vezetése
hirdetett meg a közelmúltban.
A megmérettetésen nemcsak helyi- és környékbeli kerteket, balkonokat, zöldség- és gyümölcsös zárkerteket tekint meg a hét, csoportonként legalább háromfõs zsûri.
Ugyanis a versenyre jelentkezõk
között akadnak olyanok, akik
Õrtilosban, a Balaton parton vagy
a Mórichelyi halastavak környékén mûvelik birtokaikat. Természetesen a nevezõk között élén járnak a Nagykanizsa városrészein
élõk, a kiskanizsai, a palini és a
miklósfai kerttulajdonosok. Ám a
verseny ötletgazdái azokra is gondoltak, akik nem rendelkeznek
nagy területû, mûvelhetõ földterülettel, így a programban – a már
említett kategóriák jóvoltából – a

városlakók is részt vehetnek.
– Éppen ez a lényege a Magyarország legszebb konyhakertjei
programnak, hogy mindenki – lakóhelytõl függetlenül – megmunkálja, ezáltal hasznosítsa a tulajdonában lévõ kertet, balkont – üdvözölte Dénes Sándor alpolgármester a verseny célját a minap megtartott egyeztetésen, ahol a kertek
értékelésének menetét és fõbb paramétereit beszélte meg a zsûri.
Mint Dr. Szabados Gyula önkormányzati tanácsadó elmondta, az
indulók kertjeit 5 kategóriában értékelik majd. A képviselõtestület
szinte egyhangúlag részt vesz a
zsûrizésben, személyesen felkeresve azokat a kertbarátokat, akik jelentkeztek a versenyre. A zsûri
azonban kiegészülhet – amennyiben tagjai kérik – szakértõkkel is,
Szabó Ágnes kertészmérnökkel,
Kovács Gyula VOKE Nyugdíjas
Klub Kertbarát csoportjának vezetõjével, Kálovics Andrea városgondnokkal és Boa Sándor egykori agrármérnökkel az Idõsügyi Tanács részérõl. Az értékelõk legkésõbb július 15-ig minden jelentkezõ kertjét személyesen megtekin-

NAKKIK: Pályázati körkép
A már megvalósított, a jelenleg is zajló valamint a jövõben
tervezett pályázatairól számolt
be a Nagykanizsai Kereskedelmi
és Iparkamara vezetõsége. Dr.
Polay József a sajtótájékoztatón
továbbá bejelentette azt is, hogy
a kamara saját kezdeményezésében Gépipari Klasztert hoznak
létre, mely várhatóan 2-3 éven
belül szolgálja majd teljes stabilitással a helyi gépiparban tevékenykedõ vállalatokat.
A gépipari gazdasági hálózat
létrejöttében – mint a NAKKIK elnöke elmondta – többek között a
helyi vállalkozások és a TISZK is
szerepet vállalnak.
– Nem titkolt célunk azonban, a
gépipari összefogáson azért dolgozunk, hogy – a segítségnyújtáson,
tanácsadáson túl – egy újabb ipari
potenciállal esetlegesen további
befektetõket vonzzunk városunkba.
Ahogy Dr. Polay József a
NAKKIK jövõbeni terveit vázolta,
kiemelt három pályázatot. A kül-

gazdasági kapcsolatok fejlesztését
célzó „Iránytû az orosz piacra” elnevezésû (920 ezer forint összértékû) projekt az orosz-magyar gazdasági együttmûködést szorgalmazza. A pályázat keretein belül a
magyar kis-és középvállalkozások
számára olyan oroszországi lehetõségeket tár fel, mellyel akár külhoni befektetésékre is lehetõség
nyílik, kölcsönösen. Csakúgy,
mint kapcsolatépítésre, ezért ez év
októberében konferenciát hoznak
tetõ alá, valamint (helyi) gyárlátogatás is a tervek között szerepel.
Szintén idén rendezi meg a
NAKKIK – a Faipari Szakosztály
helyett (ám a szervezésben õk, illetve a TREND is részt vesz) – a
Kanizsai Bútoripari és Lakberendezési Kiállítás és Vásárt. A program ezúttal hat napos lesz, és a tervek szerint 3000-4000 látogatót
várnak, nemcsak Magyarországról, hanem horvát, szlovén, olasz
és osztrák oldalról is. A rendezvényre több mint 3 millió forint támogatást igényelt a Nagykanizsai
Kereskedelmi és Iparkamara.

tik és fotók révén dokumentálják is
õket – ismertette Dr. Szabados
Gyula, aki egyben köszönetét is
fejezte ki minden nevezõnek, szervezõnek, illetve a zsûrinek, hogy
csatlakoztak a Cseresnyés Péter
polgármester által közzétett felhíváshoz. A verseny második fordulójára, az ún. középdöntõre augusztus 15-tõl 25-ig kerül sor, ahol
– a szemlét követõen – kiválasztják a legszebb kerteket. A hivatalos végeredményre, hogy melyik
kert tûnik ki a többi közül, melyik
a legigényesebben megmunkált,
legkésõbb szeptember ötig kiderül.
Mind közül a legkitûnõbb kertet a
Budapesti EXPO-n is értékelik
majd, az ország több szegletébõl
és a határon túlról nevezettekével
együtt.
Hasonló program a jövõben is
lesz városunkban, ugyanis õsztõl
Nagykanizsán is elindítanak egy
helyi programot, célként megfogalmazva a helyi lakosság egészséges életmódjának, jövedelem kiegészítésének elõsegítését, valamint közösségfejlesztését.

3

Adomány
a gyermekotthonnak
Az Aranyfény Civil Egyesület
képviselõi Hóbor Ildikó és
Budavölgyi Kálmánné 50 000 Ft
értékû adományt nyújtottak át a
Nagykanizsai Gyermekotthon
vezetõjének, Vass Lajosnak.

A nagykanizsai és a horvát határtérségbeli info-kommunikációs
szektorban mûködõ vállalkozások
közti kapcsolatok fejlesztését célozza meg egy, szeptemberben
megvalósítandó projekt. Határ
menti ICT konferencia és Workshop címû pályázaton belül konferencia is lesz városunkban.
A NAKKIK jelenlegi pályázati
közül Dr. Polay József egy, már lezárt, innovációt elõsegítõ projektrõl is említést tett, melynek berkein belül nemcsak elõadásokat,
konferenciákat és vetélkedõket
szerveztek, hanem információs kiadványokat is összeállítottak. Az
elnök ezen felül éppen aktuális
projektjeit ismertette. A NAKKIK
a Szlovénia-Magyarország Határon átnyúló Együttmûködési Program keretében az ECO-HUB projektben vállalt partnerséget.
- Ezzel a pályázattal a vállalkozások környezettudatos gondolkodásában kívánunk segítséget nyújtani, mintegy 162 kis és középvállalkozás számára, majdnem 15
millió forint támogatásból – világított rá Dr. Polay József.

A civil szervezet december elejétõl mûködteti adományboltját a
Munkás úton, ahová elsõsorban
Nagykanizsa polgáraitól rendszeresen érkeznek a különbözõ felajánlások. Az így keletkezett készlet több célt is szolgál. Az elsõ feladata, hogy a minõségileg kifogástalan ruhák, könyvek, játékok, mûszaki cikkek és ajándéktárgyak eladásra kerüljenek az adományboltban, hogy az így befolyt összeget
jótékony célokra fordíthassák. A
második lehetõség, hogy az erre
kijelölt készletbõl ingyen válogathassanak a rászorulók, nagycsaládosok vagy hajléktalanok, a minõségileg jó, de az üzletbe nem kerülõ dolgokból. A harmadik cél pedig
az, hogy a már nyolc éve rendszeresen megrendezésre kerülõ adománynapokon eljuttassák a készlet
nagy részét azokhoz, akik erre a
legjobban rászorulnak. Így az adományközpontban nem halmozódnak fel a lakosok által behozott felajánlások.
Az Aranyfény Civil Egyesület
és az adománybolt koncepciójához
tartozik az is, hogy a mûködési
költségek levonása után keletkezõ
bevételt jótékony célokra ajánlják
fel. A kizárólagosan önkéntesekkel mûködtetett bolt most ünnepli
fél éves szülinapját. Ezért a tagok
az éves közgyûlésen arról szavaztak, hogy az elsõ adományt a Zala
Megyei Önkormányzat Nagykanizsai Gyermekotthonának kis lakói
kapják. Az intézmény vezetõje köszönetében elmondta, mélyen
meghatja a civil szervezet felajánlása, mellyel tovább emelhetik a
náluk gondozott gyerekek ellátásának színvonalát.
Az Aranyfény Civil Egyesület
és az adománybolt tagjait és önkénteseit is nagy örömmel töltötte el, hogy a munkájuk jó célokat
szolgál. Köszönet jár mindazon
felajánlóknak és segítõknek, akik
nélkül ez nem jöhetett volna létre.

Sz.Zs.
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Kanizsa – Az ÁVH-ss kitelepítésrõl

2013. június 27.

A Hortobágyi Kényszermunkatáborokba Elhurcoltak emlékére

Nekünk még a kommunistákból is a legalja jutott
Megemlékezést tartott Hortobágyon a Hortobágyi Kényszermunkatáborokba Elhurcoltak
Egyesülete elhurcolásuk 63., a
táborok feloszlatásának 60-dik
évfordulóján. A megemlékezésre
meghívták Kövér Lászlót, az Országgyûlés elnökét is.
Kanizsáról harmincan indultak
szombat hajnalban a hosszú útra.
Az utazás költségét a város nevében Cseresnyés Péter polgármester állta, míg Póczai Zoltán, Sormás polgármestere a környékbeli
kitelepítettek utazását biztosította.
Árkus, Borsós, Borzas, Ebes,
Elep, Erzsébettanya, Kócspuszta,
Kónya, Kormócspuszta, Lászlómajor, Polgár, Tedej. A Hortobágyi
Imádságban szereplõ azon 12 település neve, ahol számûzött rabként
tízezren járták golgotájukat 1950
és 1953 között.
Az adományokból épülõ ökumenikus templomban, a Hortobágyi 12
munkatábor emlékhelyén, mely
szimbóluma az elszenvedett sérelmeknek, de az eredményes újrakezdésnek is, elõször Eötvös Péter, az
országos egyesület elnöke emlékeztetett a 60 évvel ezelõtti eseményekre, majd Kövér László, az Országgyûlés elnöke emelkedett szólásra.
Eötvös Péter elöljáróban hangsúlyozta: a közvélemény tájékozatlansága miatt nem lehet ezekrõl
a tragédiákról eleget beszélni.
Majd így folytatta:
– 1950. június 23-áról 24-ére
virradó éjjelen, egy idõben, központi terv alapján, mintegy 5000
családhoz törtek be a fegyveres
rendõri és ÁVH-s alakulatok és a
teljesen felkészületlen családokat
egy órán belül elhurcolták. Csak
a legszükségesebbet vihették magukkal. De gondoljuk meg: ebben
a rajtaütésszerû helyzetben ma
mit kapkodnánk össze, mit tartanánk a legszükségesebbnek? Még
rágondolni is rossz! Az áldozatok
– a csecsemõtõl az aggastyánig –
marhavagonokba zsúfolva, a legnagyobb kétségek között indultak
kálváriájuk felé. A végállomás a
hortobágyi pusztaság volt, ahol
elhagyott birkahodályok szolgáltak a szerencsétlenek szálláshelyéül, melyekben egy-egy emberre 50 centiméternyi széles fekhely jutott. A táborokat a hely-

színre telepített rendõrõrs felügyelte, a kényszermunkát a környezõ állami gazdaságokban végezték, szintén fegyveres felügyelet alatt.
Mindjárt az elsõ napon elkobzott
és elégetett személyi papíroknak az
volt az üzenete, hogy innen nincs
tovább. Az elhíresült mondás: „magukkal fogjuk a földet megzsírozni” mélyen ült a halálra rémített
emberekben. Még tovább lehetne a
táborélet, a mai embereknek szinte
elképzelhetetlen borzalmait, a higiénia, a privátszféra és nem utolsó
sorban a szükséges élelmezés és orvosi ellátás teljes hiányát sorolni.
Mindez és a nagy halálozási arány
jogosan keltette a tudatos megsemmisítés érzetét az emberekben.
Szolzsenyicin lágerirodalmából
ismert jelenségek. Magyarországon, békeidõben.
A legnagyobb traumát azonban
az okozta, hogy ez a borzalom végérvényesnek tûnt, mert a rabtartók
ezt így láttatták. Ha a történelem és
a sors forgandósága ezúttal nem nekünk kedvezett volna, és a minden
idõk legnagyobb gazembere, Sztálin nem váratlanul hal meg, hanem
lehetõsége lett volna a nevéhez fûzõdõ poklot hosszú évekre stabilizálni, a kényszermunkatáborok intézménye sem omolhatott volna
össze. A Jóisten azonban másképpen rendelkezett. Talán megelégelte
a sok hiábavaló szenvedést, és
megkegyelmezett a sokat próbált
magyar embereknek is.
Istennek hála, ez sem tartott öröké. 1953 júniusában az elsõ Nagy
Imre kormány amnesztiát hirdetett
és kicsit vontatottan, de késõ õszre
feloszlatták a táborokat. Mellékesen szólva furcsa közkegyelem az,
amit a bírói ítélet nélkül senyvedõk kaptak.
Jellemzõ az akkori közállapotokra, hogy az amnesztia mintegy 800
ezer embert érintett. Tehát minden
tizedik ember állt büntetés alatt.
Beszédében Eötvös Péter kitért
arra, hogy a volt kényszermunkások kálváriája ekkor egy újabb szakaszba lépett. Senki nem mehetett
vissza eredeti lakhelyére, semmit
sem követelhetett vissza, gyerekeik nem tanulhattak, és csak segédmunkát vállalhattak. Magyarul a
másodosztályú állampolgárok sorsa lett az övék.

A megfélemlítés, amit az átélt
borzalmak és a rabtartók folyamatos
fenyegetései okoztak, még a rendszerváltozás után is hatott. A félelmen senki sem tudta magát egyszerûen túltenni. A szülõk félelemmel
teli aggódása gyerekeik sorsa miatt
igen jogos volt. A szülõket, nagyszülõket nem csak anyagilag tette tönkre a soha jóvá nem tett vagyonelkobzás. A továbbtanulás lehetõsége már
a 8 osztály elvégzése után is kétséges volt. Csak nagyon kevesen tudtak kitörni ebbõl a helyzetbõl, sok
esetben még az esti iskolákon történõ képzést is akadályozta a rendszer,
hiszen a volt táborlakókat még a hetvenes-nyolcvanas években is figyelte a belügy. Ez a rendszerváltásig,
sõt több esetben még késõbb is a
szorongások korszaka volt.
A ma már igen idõs áldozatok
szorongásainak anyagi okai vannak, ami az átlag alatti nyugdíjakban mérhetõ – tért rá napjaink sürgetõ kérdéseire az elnök. Sajnos, a
mai napig nem volt részük méltó
kárpótlásban, amit az elszenvedett
jogtalanságok és ezek következtében a mai napig ható hátrányok
okoznak.
Igaz ugyan, hogy a mai kormány 50 százalékkal megemelte a
nyugdíj-kiegészítéseket, de fájdalom, a fogvatartás idõkorlátját
csak 1 évre mérsékelte, így kizárta
a juttatásokból több tucat még élõ
sorstársunkat. Csak remélni tudom, hogy ezt felismerve, korrigálni fogják a rendeletet.
Az általános megfélemlítésnek
tudható be, hogy csak 2000-ben találtak ismét egymásra a még élõ volt
táborlakók és megalakították érdekvédelmi szervezetüket, a Hortobágyi
Kényszermunkatáborokba Elhurcoltak Egyesületét. Ma már a volt deportáltak alig tíz százaléka él, és
évente mind kevesebben leszünk.
Az ismétlõdés veszélyét csakis a
múlt megismertetésével lehet elkerülni. Ezért is igyekszünk minden
lehetõ fórumon elmondani a történetünket – hangsúlyozta. – Úgy tûnik, lassan oszlanak a múltat eddig
beárnyékoló felhõk. Hosszú éves
lobbitevékenységünk eredményének tekinthetjük, hogy a nyugdíjkiegészítések összegét 50 százalékkal megemelték, az idõkorlátot
az eddigi 3 évrõl 1 évre csökkentették, így azok a sorstársak, akik

eddig ebbõl a juttatásból ki voltak
zárva, bizonyos minimális anyagi
elismerést kaphatnak az elszenvedett évekért. Sajnos – elég érthetetlen módon – az egy évnél rövidebb büntetést elszenvedõk továbbra is ki vannak ebbõl a csekély, szinte csak jelképes értékû
juttatásból zárva. Pedig az õ sorsuk semmiben sem különbözött a
többiek sorsától, ami a teljes vagyonelkobzást, és a végérvényesen
tönkretett életeket illeti.
A 20. század mély sebeket ütött
Magyarországon, az elsõ és a második világháború maradandó károkat okozott, és ennél csak egy
rosszabb volt: az, amikor magyar
fordult magyar ellen – mondta Kövér László, az Országgyûlés elnöke.
„A magukat magyarnak valló
kommunisták által, a magyarságnak okozott sebek a legfájdalmasabb magyar sebek közé tartoznak” – jegyezte meg kritikus hangon a házelnök: a magyarok saját
sorsukon keresztül tapasztalták
meg annak az igazságát, hogy „a
kommunistánál kártékonyabb és
veszélyesebb embertípust még
nem produkált a történelem”.
„Cinizmusuk, szemtelenségük,
hataloméhségük, gátlástalanságuk,
rombolási hajlamuk, kultúra- és
szellemellenességük elképzelhetetlen minden más normális, azaz nem
kommunista ember számára. A
kommunista nem ismeri a szégyent,
az emberi méltóságot, és fogalma
sincs arról, amit a keresztény etika
így nevez: lelkiismeret” – idézte
Alekszandr Szolzsenyicint Kövér
László. Hozzátette: mi, magyarok
saját bõrünkön tanulhattuk meg,
hogy a magyarságnak még a kommunistákból is a legalja jutott, akik
nemzetárulásban, hazaárulásban és
nemzettársaik megnyomorításában
mindig élen jártak Kun Bélától Rákosi Mátyáson át Kádár Jánosig.
Kövér László a hortobágyi kitelepítéseket a magyar történelem
egyik tragikus, de még mindig kevéssé ismert fejezetének nevezte.
Szavai szerint „elõször az öntudatos keresztény magyar értelmiség
és középosztály esett áldozatul a
kommunisták ténykedésének, majd
következett a földmûvelõ magyar
parasztság és a munkásság azon része, amely ösztönösen vagy tudato-

2013.06.26.

12:12

Page 5

Kanizsa – Krónika

2013. június 27.

A nagykanizsai
Múzeumok éjszakája
az Adriai-ttengert
idézte

san, de ragaszkodott a saját múltjához, függetlenségéhez. Voltak, akiket meggyilkoltak, voltak, akiket
börtönbe vagy munkatáborokba
zártak, voltak, akiktõl elrabolták a
családjukat és a becsületüket, a vagyonukat és a megélhetésüket, a jelent és a jövõt, a hitet és a reményt”
– sorolta a politikus.
Kövér László a zsúfolásig telt
templomban a továbbiakban arról
beszélt, hogy „Hortobágy egy
egész nemzedék számára lett
kényszerûen egy új élet kezdete. A
kitelepítetteknek meg kellett találniuk a módját, hogy miként lehet
élni ilyen körülmények között.
Meg kellett találniuk annak a módját, hogy miként lehet egyáltalán
élni azután.”
Az Országgyûlés elnöke szerint
a többség és a nemzet is megtalálta
az életre vezetõ utat, amely lassan,
de biztosan elvezetett a rendszerváltoztatáshoz. „A rendszerváltoztatáshoz, amely szinte cserbenhagyta azokat, akik a legtöbbet tették, a legtöbbet szenvedtek érte,
amelynek elsõ húsz esztendejébe
még az sem fért bele, hogy hitelesen deklaráltassanak a kommunizmus bûnei, hogy felelõsségre vonassanak azok a konkrét személyek, akik az elvont eszme jegyében nagyon is konkrét bûnöket követtek el hús-vér emberek ellen.”
Kövér László szerint ezért kell
emlékeztetni, mi történt a hortobágyi táborokban, s „amikor Magyarország megújításának feladatáért dolgozunk, azért is küzdünk,
hogy a hortobágyi kitelepítetteknek legyen helyük a nemzet emlékezetében, hogy legalább megfelelõ erkölcsi elégtételt kapjanak az
utókortól”.
„Nélkülük nem érthetjük meg
teljesen sem 1956-ot, sem a gulyáskommunizmus nagy, mindent
elfeledni és megbékélni hivatott
rendszerhazugsága ellenére mégis

bekövetkezõ rendszerváltoztatást,
sem az azóta megtett utat” – hangoztatta a házelnök, hozzátéve:
„azért is dolgozunk, hogy többé
soha senki semmilyen körülmények között ne jusson a hortobágyi
kitelepítettek sorsára Magyarországon”.
Eötvös Péter, a Hortobágyi Kitelepítettek és Elhurcoltak Egyesületének elnöke bejelentette: egyesületük június 25-én egyeztet a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztériumban annak érdekében, hogy újratárgyalják a kommunista diktatúra idején politikai okokból üldözöttek ügyét. Reményét fejezte ki,
hogy a tárgyalások eredményeként
azok a kitelepítettek is kapnak a jövõben nyugdíjkiegészítést, akik
egy évnél rövidebb idõt töltöttek el
a Hortobágyon. Közölte azt is: pályázati forrásból hamarosan befejezõdhet annak a félkész ökumenikus
templomnak az építése, amely évrõl évre otthont ad a megemlékezõknek.
A templomban történt megemlékezést követõen még egy lelkifizikai megpróbáltatás várt a kitelepítettekre, akiknek, mint elhangzott, már csak mintegy tíz százaléka van életben. Hozzátartozóikkal
és a résztvevõkkel megkoszorúzták a 33-as út mellett lévõ, vasúti
sínbõl készült keresztet, amelyet a
kényszermunkatáborokba elhurcoltak emlékére állítottak fel
1990-ben. Vakító napsütésben,
forróságban, nélkülözve egyetlen
árnyékot adó fa védelmét. Akárcsak annak idején, kilométereket
megtéve a barakk épületektõl a
kényszermunkáig. Sírva, fájdalmas könnyeket hullatva, A Kajsza
Kvartett zenei kíséretében.

B.E.

Az immáron nyolcadik alkalommal megrendezett Múzeumok éjszakáján tárták az érdeklõdõk elé a
Tengerre magyar! Fiume magyar
emlékezete címû idõszaki kiállítást, melynek kurátora Benkõ Andrea. A Skultéty Csaba gyûjteményébõl készült tárlat Balatonfüred,
Debrecen és Fiume után érkezett
városunkban. A köszöntõt Száraz

Fotó: Hohl Zoltán

Fotó: Bakonyi Erzsébet

Nagykanizsán is, sok más városhoz hasonlóan megrendezték
a Múzeumok éjszakáját a Thúry
György Múzeumban. Számos
színes programmal és az év végéig látogatható Tengerre magyar! Fiume magyar emlékezete
címû idõszaki kiállítással várták
az érdeklõdõket egész éjjel.

Csilla múzeumigazgató és Cseresnyés Péter polgármester mondta,
aki a rendezvénysorozat múltját,
Fiume (Rijeka) és hazánk kapcsolatát idézte fel, valamint Horvátországgal való együttmûködési lehetõségeket említette. A tárlatot Kósa
László akadémikus, egyetemi tanár
nyitotta meg, továbbá a rendezvényen a 92 éves gyûjtõ, Željka
Èorak mûvészettörténész és a horvát nagykövetségrõl Silvija Malnar
követségi tanácsos is részt vett.
A kiállítás elsõsorban magyar
vonatkozásban mutatja be Fiume
városát, a kultúrák békés egymás
mellett élését. A korabeli metszetek, térképek és útikönyvek segítségével eleveníti fel a várost, annak környékét és a kikötõt. A
könyvek, újságok és plakátok a
polgárok mindennapjairól tájékoztatnak. A reklámtárgyak és hirdetések pedig bemutatják a pezsgõ kereskedelmet, mely felvirágoztatta
Fiumét, és amelynek a város a felüdülését és aranykorát köszönheti.
A számos személyes tárgy segítségével bepillanthatunk az akkor élõ
emberek magánéletébe.
A programsorozat tematikája e
témakör köré szervezõdött, így a
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Kincskeresõ kalandtúra is. Keresd
az elsüllyedt kincsesládát! Elnevezéssel indult vetélkedõben háromnégy fõs csapatok versengtek egymással. A Kunics Zsuzsanna történész, muzeológus által összeállított fejtörõk megoldása során
olyan ismeretekre tehettek szert,
mint, amellyel egy hajósinas rendelkezett például a Grünhut és
Társa gabonakereskedõ cég saját
egycsavaros tengeri áruszállító
„gõzhajója” fedélzetén, hiszen
egykor városunk élénk kereskedelmi kapcsolatban állt Adriával és
Fiumével.
A múzeum udvarán, szintén a
tenger témakörhöz kapcsolódóan
lehetõség nyílt kavics és gyöngyláncok, kagylóképek, karperecek
és matrózsapka készítésére. Részt
vehettek, a rajz a hajóhajtogató,
hajókötél húzó, a torpedó – „tengeri csata” versenyen. A hajóinas
képzõben pedig ügyességi játékokat, feladatokat kellett elvégezniük, így kötélcsomózást, jelzõzászló készítést.
A Halis István Városi Könyvtár
mozgókönyvtári szolgáltatását kihasználva Fiumével és az adriai
kikötõkkel, kereskedelemmel kapcsolatos könyveket lehetett olvasni
és kölcsönözni.
Este pedig a Honvéd Kaszinó
Városi Diákszínpadának elõadására került sor, Csiky Gergely A
nagymama címû vígjátékát vitték
a színpadra. A színes programok
sorát a Hot Club of Hungary
együttes koncertje zárta a múzeum
udvarán.

Cirill és Metód
szlovák emlékmûvét
avatták fel Zalaváron
Jövetelük 1150. évfordulója
alkalmából Szent Cirillnek és
Szent Metódnak, a szláv írásbeliség megteremtõinek, keresztény hittérítõknek a szlovák állami segítséggel állított emlékmûvét szentelték fel szombaton
Zalaváron, a Fõvárosi Szlovák
Önkormányzat által szervezett
ünnepség keretében.
Jana Lassáková, a Szlovák Köztársaság Nemzeti Tanácsának alelnöke ünnepi beszédében felidézte:
Cirill és Metód munkássága
(folytatás a 6. oldalon)
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(folytatás az 5. oldalról)
„szilárd része a szlovák alkotmánynak, az általuk hozott kettõs kereszt nemzeti jelkép, jövetelük napja pedig Szlovákia
nemzeti ünnepe”. Õk ketten egykor a nagy Morva birodalom
uralkodóinak, a mai Zalaváron –
a szlovákoknak Blatnohradon –
is központot fenntartó Pribina
fejedelem és fia, Kocel kérésére
érkeztek Konstantinápolyból.
Nemcsak az evangélium tanítását, hanem a glagolita írást is õk
hozták el Közép-Európába – tette hozzá.
Tanításaikból „nemcsak az itt
élõ szláv népek, hanem az összes
közép-európai nemzet merített”.
863-ban érkeztek meg az akkor a
Drávától egészen Karintiáig terjedõ Morva birodalom területére, s
missziójukkal, a kereszténység
felvételével „a fejlett kultúrájú
Európához csatolták elõdeinket”
– hangsúlyozta a szlovák parlament alelnöke a több száz magyarországi és anyaországi szlovák résztvevõ elõtt.
Peter Weiss, Szlovákia budapesti nagykövete azt mondta: a
nagykövetség számára is kiemelkedõen fontos volt, hogy a Fõvárosi Szlovák Önkormányzat kezdeményezésére Zalaváron emléket állítsanak Cirillnek és Metódnak. Ludmila Cvengrosová
szobrászmûvész alkotása méretében fele akkora, mint a nyitrai
várban látható hasonló emlékmû, s a zalavári felállítását a bolgár, a szlovén és az osztrák
nagykövet is támogatásáról biztosította.
Úgy fogalmazott: minden magyarországi szlovák számára
Zalavár zarándokhely lehet, ahol
erõt meríthetnek “nemzeti tudatuk és vallásuk megtartásához”,
de más népek számára is azt a
szellemi erõt szimbolizálja, amit
az itt élõ szláv nemzeteknek jelent.
Marián Tkác, a Matica Slovenská elnöke arról beszélt, hogy a
szlovákok Cirill és Metód üzenetétõl nem távolodtak el, „ebben a
kaotikus világban is van elegendõ
erõnk ahhoz, hogy megszólítsuk
Európát és közvetítsük mindannak egy részét, amit a szent testvérek szilárdítottak meg bennünk: a jót, a tapintatot, a megértést és a toleranciát”. Szomszédainkkal együtt nemcsak ezer éves
közös történelmünk van, de
„ezeréves jövõnk is, békében és
barátságban”.

Ugye van a
csillagnak hangja?
A Piusz kórus – Pécsett csak
így ismerik immár 35 éve az
idén 81 éves Dobos László énekes közösségét. A püspöki városból a Jézus Szíve Plébánia
kórusa adott egyházzenei koncertet avagy zenés áhítatot Ünnepek énekei címmel szombaton az Alsótemplomban. A címbeli kérdést a konferáló karnagy Bach „Szép csillag száll az
égre fel” kezdetû korálja (BWV
436) után tette fel.
Az est végén Laci bácsi, a távozni nem igen akarózó, megilletõdött hallgatóságot egy kánon
közös éneklésére is invitálta. A
valósággal együtt lélegzõ kórus
hangszeresekkel kiegészülve végigkísérte közönségét az egyházi
éven Kodály Adventi énekétõl
kezdve Purcellnek Krisztus Királyt dicsõítõ darabjáig. A billentyûs, Balatoni Sándor is átvette
olykor a kórus vezetését. – Már a
zene maga Isten létének bizonyítéka – szokták mondani, ezen alkalommal bizony ez újra beigazolódott.

Könyvbemutató
olimpikonok
jegyében

Tegnap este a lendvai Bánffy
Központban a zalai és vajdasági szerzõpáros, Kis János, valamint Vajda Attila Délvidéki magyar olimpikonok címû könyvének bemutatójára került sor. A
szlovéniai helyszínen Kis Jánossal, a nagykanizsai székhelyû Európai Sport Hagyományõrzõ Egyesület elnökével Franc
Horvat Meštroviè, a szlovéniai
kisváros sportkrónikása beszélgetett a hallgatóság elõtt.
A majd egyórás program tuljadonképpen folytatása volt annak a sorozatnak, melynek elõzõ
állomása a vajdasági Tornyoson
volt – akkor a sporttörténeti kon-

2013. június 27.
ferencia keretében mutatták be a
könyvet. Az esemény szervezõje
Szlovéniában a Lendvai Magyar
Nemzetiségi Mûvelõdési Intézet
volt.
Az esemény apropóján tudtuk
meg azt is Franc Horvat Mestrovictól, hogy az idén 110 éves NK
Nafta 1903 Lendava megyei elsõ
osztályban szereplõ és bajnok
labdarúgó csapata július 6-án a
jubiluem alkalmából egy tornát is
szervez, melyen a házigazdákon
kívül még három együttes vehet
részt. Ezen gárdák a ZTE FC, az
NK Cakovec, valamint a Prelog
lehetnek.

Biztos alapokon az
állatmenhely jövõje
Sajtótájékoztatót tartott Cseresnyés Péter polgármester a
nagykanizsai állatotthonban. A
város elsõ embere bemutatta a
média képviselõinek az építési
területet, ahol megkezdõdtek a
létrehozandó ebrendészeti telep
elsõ fázisának munkálatai.
A három kisebb épületbõl álló,
mintegy 170 négyzetméteres
karanténsor, illetve az állati tetemek, ürülékek, ételmaradékok
megsemmisítésére szolgáló berendezésnek is helyet adó kiszolgáló egység alapozási munkálataival már el is készültek a mûszaki szakképzõ iskola diákjai. A
polgármester leszögezte: a nyár
végére át szeretnék adni a 9 millió forintos költségvetésbõl készülõ épületeket, amelyek forrását teljes egészében az ebadó fedezi. Mint azt a városvezetés már
az ebrendészeti hozzájárulás kivetésérõl való döntéskor eltökélte: minden adóforintot a gazdátlan állatok életkörülményeinek
javítására és a város kutyás közössége gondjainak a megoldására kívánnak fordítani.
Elsõ lépésben az állatotthon
helyzetét szeretnék rendezni,
hogy az árva kutyusok méltóbb
körülmények között várhassák új
gazdáikat. Ennek munkálatai kezdõdtek el most, amely befejeztével Nagykanizsa térségi központtá válik majd az ebrendészet terén
is, akár a karanténozás feladatai
ellátásának, akár pedig az állati
tetem megsemmisítés megoldásának a tekintetében. De néhány
éven belül több futtatót, és számos kutyaürülék gyûjtõ edényt is
el szeretnének helyezni majd a
város területén, a kutyatartás

komfortosabbá tétele érdekében.
Ezen érdek pedig nemcsak a kutyatartók, hanem az egész város
érdeke, célja is egyben, hogy
közterületeink állandóan tiszták,
gondozottak lehessenek.
Deák Ferenc, az építõmunkák
kivitelezését végzõ ZÁÉV oktatási felelõse kifejtette: évek óta
kitûnõ a kapcsolatuk a nagykanizsai városvezetéssel, ami együttmûködés most is kiválóan vizsgázott. Peresztlegi Imre vezérigazgató, Bene Csaba iskolaigazgató
és Cseresnyés Péter hamar megállapodott a közös munkáról, így
a kõmûves és ácstanulók építik
meg gyakorlati oktatásuk keretében a karantén épületét. Azonban
nemcsak az iskolarendszerben tanulók, hanem a nyári kõmûves
tanfolyamukon résztvevõk is a
menhelyen zajló építkezésen fogják tölteni gyakorlati idejüket,
amely megoldást egy mindkét fél
számára kölcsönösen hasznos
projektnek nevezett. Úgy számolnak, hogy az épületek már a hónap végére szerkezetkész állapotban lehetnek.
Dr. Papp Attila, a menhely sajtóreferense elmondta: nemhiába
gondolják úgy német és osztrák
partnereik, hogy Nagykanizsa példaként állítható a megyei jogú városok elé az elárvult állatokkal való törõdés és az ebrendészet területén is. A városvezetésnek, adományozóiknak és a kanizsai kutyatartóknak köszönhetõen éves,
11 millió forintos költségvetésükkel közel azonos összeget fordíthatnak idén az állatotthon fejlesztésére. Jelenleg a háromszázhoz
közelít a menhelyen élõ kutyusok
száma, és további, mintegy ötven
macskának is a gondját viselik. A
partner német szervezetek által indított örökbefogadó program segítségével azonban jövõre szeretnék elérni, hogy a menhelyen élõ
kutyák száma kétszáz alá csökkenjen. Végül a sajtóreferens
megköszönte a Voter Kft. ismételt,
nagylelkû felajánlását, hiszen az
alapok kiásásánál és a tereprendezési munkák elvégzése során az
állatotthont munkagépekkel segítette.
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Marketinges
konferencia napja
a PEN-e
en
„Marketingkihívások a gazdasági válság következtében” címmel rendeztek konferenciát a
Pannon Egyetem nagykanizsai
kampuszán a felsõoktatási intézmény Gazdaságtudományi Karával karöltve.
Dr. Szabó Lajos, a GTK tanszékvezetõje elmondta, tanszékük
alapításnak 10. évfordulója is
megfelelõ alkalmat kínál arra,
hogy megvizsgálják, melyek a további fejlesztendõ területek munkájukban. Tisztában vannak vele,
intézményük nagy tudás birtokában van, de ezt a tudást a piacon el
is kell adni. A marketing oktatásának területén is nyitniuk kell alapképzéssel, mesterszakkal akár. Ehhez azonban tudniuk kell, milyen
új kihívások vannak a nevezett
szakterület esetében, ehhez pedig
elméleti és gyakorlati szakemberekkel való hatékony kommunikációra van szükség – akár egy ilyen
konferencia keretében is.
S, hogy miért Nagykanizsára
esett a helyszínválasztás? A tanszékvezetõ meglátása szerint a délzalai város kampusza élen jár a
maketingkutatásban, amit Birkner
Zoltán igazgató szavaival erõsített
meg. Mint elhangzott, a PEN minden jelentõsebb közeli, külhoni város felsõoktatási intézményével
VOKSH Oktatási Kft.
Nagykanizsa,
Ady u. 30
Tel/fax: 93/516-634
OKÉV nyt. szám: 20-0003-04 AL: 0448

TANFOLYAM INDUL
2013.07.03-án 16 órakor
személyautó és motor
2013.07.04-én 16 órakor
gépkezelõ (targonca,
emelõgép és földmunkagép)
2013.07.05-én 16 órakor
C, D, C+E
2013.07.10-én 16 órakor
áru- és személyszállító GKI
(vizsga: 07.20.)

Diákkedvezmény!
Részletfizetés!
Ingyenes
tankönyvkölcsönzés!

7

kapcsolatban áll, de az ilyen jellegû tudományos kezdezményezésekre is szükség van, mivel a
csütörtökihez hasonló, a konferenciára hivatalos területfejlesztési,
marketing szakembergárda még
nem volt jelen Nagykanizsán.
MTI - P.A. - P.L.- V.M.

44 év után
talált leányára

A helyszín a Balaton, országos találkozó. Egykor a Magyar
Népköztársaság és az NDK kormánya között államközi egyezmény jött létre. A közel 50 ezer
kint dolgozó magyar évente találkozót szervez. Legutóbb a
szervezõk levelet kaptak. A volt
NDK területérõl keresi édesapját egy hölgy. Lázas izgalommal
keresi mindenki az ismerõsöket,
ki dolgozott vele, hol található.
Telefonok, s órák múlva kiderül,
megvan az apa, mindenki örömére. Sümegi Aladár István, aki
Nagykanizsán lakik. Freibergben beállító mûszerészként dolgozott. Rögtön felvette a kapcsolatot leányával, Katival. Levélváltások után eljött a nagy
találkozás.
– Elmondani, s szavakba sem
tudom kifejezni, milyen izgatottan vártam a budapesti reptéren. Ahogy megláttam, tudtam,
ez lesz életem egyik legszebb
pillanata. Könnyezve öleltük
egymást hosszú ideig, csak sírtunk ölelkezve.
Ahogy visszaemlékszik, még
most is könnyek gyûlnek a szemébe, hisz 44 éve dolgozott kint,
s nem tudott róla, hogy gyermeke van.
– Most, 60 évesen lettem
nagycsaládos, hisz így most 3
lányom van. Örömömre a leányok jól megvannak egymással,
az idén közösen megyünk nyaralni. Hát ennyi az én történetem.
Elmondta: Sümegi Aladár
Lejegyezte : Menyhárt Erika

Kvízkérdések Horvátországról
1. A horvát konyha egy többféle húsból készül, rúd alakú,
roston sütött fûszeres fogása. Mi az étel neve?
..............................................................................................................
2. Hány évig/ Meddig volt Horvátország perszonálunióban
Magyarországgal?
..............................................................................................................
3. Mit ünnepelnek a horvátok június 25-én?
..............................................................................................................
4. Ki Horvátország jelenlegi állam- és kormányfõje?
..............................................................................................................
..............................................................................................................
5. Melyik ruhadarab õshazája Horvátország? Ez a ruhadarab
a férfi ruhatár fontos kiegészítõje, melyet a ma ismert formájában
horvát katonák viseltek elõször, így késõbb Nyugat-Európában
is elterjedt.
..............................................................................................................
6. Mi a horvátok nemzeti virága?
...............................................................................................................
A helyes válaszokat a következõ e-mail címre küldjék meg:
valko.viktoria@nagykanizsa.hu

NAGYKANIZSÁRÓL A LEGFRISSEBBEN! – www.kanizsaujsag.hu

25.qxd

25.qxd
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A ROZGONYI ÚTI
ÁLTALÁNOS ISKOLA
TANULÓINAK
RAJZKIÁLLÍTÁSA
Megtekinthetõ: július 20-ig az intézmény nyitvatartási idejében.
Június 27. 19 óra
NYÁRESTI SZERENÁD
Fellép: a Tüttõ János Nótaklub
A belépés díjtalan.
Július 12. 10 óra
KEREKÍTÕ - mondókás félóra
0-3 éveseknek. Vezeti: Vajda
Margit zenepedagógus (30/6160847). Részvételi díj: 700 Ft/család
www.kerekito.hu.

KÉT ZARÁNDOK - Kiállítás
Sass Brunner Erzsébet és Brunner
Erzsébet Indiában festett alkotásaiból. Megtekinthetõ: szeptember 30-ig.
Július 4. 19 óra
NYÁRESTI SZERENÁD
Bogdán Norbert - ének, gitár
A belépés díjtalan

ARANYKOR. Nagykanizsa a
dualizmus korában. - Fotókiállítás. Megtekinthetõ: július 31-ig
SZÉKÁCS ZOLTÁN FESTÕMÛVÉSZ KIÁLLÍTÁSA
Megtekinthetõ: július 31-ig

„HAGYOMÁNYOK NAPJA”
BÚCSÚ 2013.
Július 6. 19-02 óra
SZOMBAT ESTI BÁL
Zenekar: Mura Band. Az est vendége: Matyi és a Hegedûs.
Július 7.
16 óra VÁSÁR - Zalagyöngye
Táncegyüttes mûsor. Közremûködnek: Bojtár Együttes, Árvácska Dalkör, Gyertyánosi Népdalkör.
17.30 óra LÁNYOK ANGYALOK. Vidám Operett mûsor.
Közremûködnek: R. KÁRPÁTI
PÉTER, Gyebnár Csekka, Pauer
Krisztina, Rátonyi Krisztina.
19 óra LUCKY FELLAS
NOSTALGIA SHOW. Jurásek
Balázs és Jurásek Dániel mûsora.
20.30 óra CAPRICCIO - A BUDAPEST BÁR ZENEKARI
ESTJE. A rendezvény helyszíne:
Móricz Zsigmond Mûvelõdési
Ház udvara
Rossz idõ esetén az elõadások a
Mûvelõdési Ház színháztermében
lesznek megtartva!

2013. június 27.

Tûzvédelem az aratás idején is

A nyári betakarítási munkák
amellett, hogy nagy igénybevételt jelentenek a mezõgazdaságban dolgozóknak, igen tûzveszélyes is. Arra kellõ körültekintéssel kell felkészülni, különösen
fontos a betakarítási munkálatokban részt vevõ erõgépek tûzvédelme, az aratásra, illetve a
tarló és növényi hulladékok égetésére vonatkozó szabályok ismerete, betartása. Ezeket az Országos Tûzvédelmi Szabályzatról szóló 28/2011. (IX. 6.) BM
rendelet tartalmazza.
A mezõgazdasági erõ- és
munkagépek, illetve az aratás
tûzvédelmi szabályai
A szabályok betartása különösen fontos, évente több száz mezõgazdasági tüzet – gabonatáblatüzet, valamint kazal-, illetve
boglyatüzet – kell eloltaniuk a
tûzoltóknak.
A kalászos termény betakarítási,
kazalozási, szalmaösszehúzási és
bálázási munkáiban csak a tûzvédelmi követelményeknek megfelelõ, legalább egy, az érvényben lévõ
hatályos szabványoknak és jogszabályoknak
megfelelõ
tûzoltókészülékkel is ellátott erõés munkagép, valamint egyéb jármû vehet részt, amelynek tûzvédelmi felülvizsgálatát a betakarítást
megelõzõen az üzemeltetõ elvégezte. A jármû megfelelõségérõl
szemle során kell meggyõzõdni.
Ennek tervezett idõpontját nyolc
nappal elõbb írásban az illetékes
katasztrófavédelmi kirendeltségre
be kell jelenteni. A szemlérõl jegyzõkönyvet kell készíteni, amelynek
egy példányát a jármûvön el kell
helyezni és a szemlét követõ nyolc
napon belül a katasztrófavédelmi
kirendeltségnek meg kell küldeni.
Kötelezõ az akkumulátorok
megfelelõ védõburkolása, illetve
kipufogó és a szikratörõ éghetõ
anyagoktól való megtisztítása

legalább naponta egyszer. Figyelni kell arra is, hogy sehol se csepegjen az üzemanyag vagy hidraulika-folyadék, mert ez nagyban
segítheti egy esetleges tûz terjedését. Fontos, hogy a munkagépet
tilos a gabonatáblán, illetve tarlón
üzemanyaggal feltölteni. A jármûveken nyílt láng használatával járó karbantartást, javítást nem szabad végezni gabonatáblán, szérûn
és a rostnövénytároló területén,
hiszen e munka során üzemanyag
folyhat el, amelyet a nyílt láng
lángra lobbanthat.
Az aratást lehetõleg közút, illetõleg vasútvonal mentén kell elõször elvégezni, ezek mellett legalább három méter széles védõszántást kell kialakítani. Ugyanilyen védõszántást kell készíteni
akkor, ha a munkaszünet idejére a
kombájnt nem tudják a gabonatáblától, kazaltól legalább 15 méter távolságban leállítani. A munkálatok közbeni dohányzás veszélyeit is fontos szem elõtt tartani,
gabonatáblán még a jármûvek,
erõ- és munkagépek vezetõfülkéiben sem szabad dohányozni. Az
aratás idejére a gabonatáblától 15
méterre kell dohányzó helyet kijelölni, ott vizet tartalmazó edényt
kell elhelyezni.
A szalmaösszehúzást és kazalozást végzõ erõgépek csak olyan távolságra közelíthetik meg a szalmát
és a kazlat, hogy az ne jelentsen
gyújtási veszélyt, ugyanis az erõgépek kipufogócsöve könnyen lángra
lobbanthatja a száraz szalmát. Az
összehúzott szalma alapterülete
nem haladhatja meg az ezer négyzetmétert, és a szabadban összerakott kazlak között legalább húsz
méter távolságot kell tartani, vasúti
vágánytól legalább száz, közúttól
és erdõtõl legalább huszonöt méterre kell elhelyezni ezeket.
A tarló- és a növényi hulladék
égetésének szabályai
Magyarországon évtizedek óta
végeznek tarlóégetést, amelynek
egyik oka a monokultúrás termelés. Ez azt jelenti, hogy a gabonavetést követõ évben is gabona kerül ugyanazon táblába, így a növény gombabetegségei fokozottabban megjelennek. A gombabetegségek elleni védekezés jelentõs mennyiségû növényvédõszer
alkalmazásával jár. Ennek kivál-

tására alkalmazott olcsóbb módszer a tarlóégetés. A levegõ védelmérõl szóló 306/2010. (XII. 23.)
kormányrendelet azonban egyértelmûen tiltja a lábon álló növényzet, tarló és növénytermesztéssel
összefüggésben keletkezett hulladék nyílt téri égetését. Ettõl az
elõírástól azonban jogszabály eltérõen is rendelkezhet. A kormányrendelet megsértése esetén a
tarlóégetés környezetvédelmi bírsággal sújtható.
Amennyiben jogszabály lehetõség ad a tarló égetésére, az alkalomszerû tûzveszélyes tevékenységnek minõsül és legalább 24 órával az égetés elõtt a katasztrófavédelmi kirendeltségen írásban be
kell jelenteni, továbbá az alábbi
szabályokat be kell tartani. A tarlót
egyidõben minden oldalról meggyújtani tilos, biztosítani kell
ugyanis a vad elmenekülési lehetõségét. Csak tarlómaradványt lehet
égetni, szalmát erre felhasználni tilos. Legalább három méter széles,
de facsoportok, erdõk mellett már
hatméteres védõszántást kell alkalmazni. Lábon álló gabonatábla
mellett még védõszántás alkalmazása esetén is tilos tarlót égetni. 30
hektárnál nagyobb területek égetését szakaszosan kell végrehajtani,
az egyes szakaszokat védõszántással kell egymástól elválasztani.
Egyszerre csak egy szakasz égethetõ. Az égetés idején a területtõl
függetlenül legalább egy traktort
ekével a helyszínen készenlétben
kell tartani. A tûz õrizetlenül nem
hagyható, illetve ha már nincs rá
szükség, azt el kell oltani. Az égetés után a területet át kell vizsgálni,
és az izzó, parázsló részeket el kell
oltani.
A tarlóégetések során a tûzvédelmi hatóság ellenõrzi, hogy
megtörtént-e az elõzetes bejelentés. Az elõírások megsértése esetén a terület tulajdonosa, illetve az
égetést végzõ ellen eljárás kezdeményezhetõ.
Amennyiben a tûzvédelmi szabály megszegésre kerül a jogsértõvel szemben 100.000,- forinttól
3.000.000,- forintig terjedõ tûzvédelmi bírság is kiszabható.
A fenti szabályok azért vannak,
hogy meggondolatlanság, felelõtlenség miatt ne vesszen kárba az
egész éves mezõgazdasági munka, a termés.
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Képviselõi fogadóórák

Versenytárgyalás

Ezúton tájékoztatjuk a választópolgárokat, hogy Balogh László, Bene Csaba,
Bicsák Miklós, Dénes Sándor, Dr. Etler Ottó, Dr. Károlyi Attila, Sajni József,
Szõlõsi Márta önkormányzati képviselõk fogadóórája július-augusztus hónapban elmarad. Ezen idõszakban Balogh László, a 3. sz. választókerület önkormányzati képviselõje a balogh.laszlo61@chello.hu email címen vagy a
30/204-0865-ös telefonszámon, Bene Csaba, a 2. sz. választókerület önkormányzati képviselõje a bcsaba@nagykanizsa.hu email címen, vagy a 20/2653889-es telefonszámon, Dénes Sándor a denes.sandor@nagykanizsapmh.hu
email címen, Szõlõsi Márta önkormányzati képviselõ az szmarta25@hotmail.com email címen, vagy a 30/8018185-ös telefonszámon, Sajni József önkormányzati képviselõ a sajni.jozsef@nagykanizsapmh.hu email címen, vagy
a 30/367-4461-es telefonszámon állnak a választópolgárok rendelkezésére.
Tóth Nándor önkormányzati képviselõ fogadóórát tart 2013. július 1-jén (hétfõn) 18 órától Bajcsán a Kultúrházban, aznap 19 órától Kiskanizsán a volt
Nagyrác utcai iskola ebédlõjében.

Július 1-jjén szünetel a Hivatal
Értesítjük a Tisztelt Ügyfeleinket, hogy Köztisztviselõk Napja miatt Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 2013. július 1-jén (hétfõn)
zárva tart. A közszolgálati tisztviselõkrõl 2011. évi CXCIX. törvény 93. § (2) bekezdése szerint a Közszolgálati Tisztviselõk Napja július 1-je, amely az általános
szabályokon túl szintén munkaszüneti nap. A fentieknek megfelelõen a Zala Megyei Kormányhivatalhoz tartozó valamennyi szervezeti egységben (törzshivatal,
szakigazgatási szervek, járási hivatalok törzshivatalai és szakigazgatási szervei, a
kormányablakok és okmányirodák) ezen a napon az ügyfélfogadás szünetel.

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

Véradások idõpontjai
Magyar Vöröskereszt
2013.07.02. KEDD 09:00 – 14:00 óra Kanizsa Plaza, Nk. Európa Tanács
u. 2. 2013.07.04. CSÜTÖRTÖK 10:00 – 12:30 óra Magyar
Vöröskereszt, Sugár u. 28.

ÁLLÁS-ÁLLÁS-ÁLLÁS
A Nagykanizsai Járási Hivatal Járási Munkaügyi Kirendeltsége az alábbi
szakmákban, illetve munkakörökben kínál elhelyezkedési lehetõséget:
agrármérnök
szemész
mûszerész
pénzügyi tanácsadó (vállalkozói ig.)
eladó
ács-állványozó
víz- gáz szerelõ
esztergályos
karosszérialakatos
nehézgépkezelõ+C kat. jogosítvány
kárpitos
autófényezõ
varró
hálózatszerelõ
darukezelõ

felsõfokú
felsõfokú
szakirányú
közép-, felsõfokú
szakirányú
szakirányú
szakirányú
szakirányú
szakirányú
szakirányú
szakirányú
szakirányú
szakirányú
szakirányú
szakirányú
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megegyezés szerint
megegyezés szerint
megegyezés szerint
megegyezés szerint
megegyezés szerint
megegyezés szerint
megegyezés szerint
megegyezés szerint
megegyezés szerint
megegyezés szerint
megegyezés szerint
megegyezés szerint
megegyezés szerint
megegyezés szerint
megegyezés szerint

Bõvebb felvilágosítás a munkahelyi ajánlatokról: Nagykanizsai Járási Hivatal Járási
Munkaügyi Kirendeltsége (8800 Nagykanizsa, Fõ út 24.). Tel.: 93/310-327/102.
Ügyfélfogadási idõ: hétfõ - kedd - csütörtök: 8:00 -16:00 óra között, péntek: 8:00 13:00 óra.

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata értékesíteni kívánja az alábbi
ingatlanát: Nagykanizsa, Ipari Park, 649/148. hrsz.-ú, 2539 m2 területû,
„beépítetlen terület” megnevezésû ingatlan. Kikiáltási ára 9.390.000 forint + áfa.
A versenytárgyalás idõpontja: 2013. július 6., 9.00 óra. A versenytárgyalás
helyszíne: Nagykanizsa, Garay u. 21. VG Zrt. Irodaház. Eredménytelen
versenytárgyalás esetén 2013. december 5. napjáig a versenytárgyalási felhívásban megjelölt idõpontokban lehet jelentkezni.
A versenytárgyalás részletes feltételeit a www.nagykanizsa.hu valamint a
www.nkvg.hu honlapokon lehet megtekinteni. Telefon: 0693/311-241/116 mellék.

Civil mozgalom katasztrófahelyzetre
Tisztelt Nagykanizsai Polgárok!
Nagykanizsa Megyei Jogú Város területén civil mozgalom (egyesület) létrehozását tervezzük a helyben kialakult katasztrófa helyzetekben rászorulók
megsegítésére, és természetesen a gyors és hatékony beavatkozás céljából.
Az egyesületet 2013. õszéig alakítjuk meg teljesen önkéntes alapon, azzal a céllal, hogy a kialakult katasztrófa helyzetben az érintett lakókat az önkéntes
egyesületi tagok segíteni tudják. Az egyesület a kármegelõzésben, a károk enyhítésében, és a katasztrófahelyzet elmúlását követõ kárfelmérésben, esetleges
helyreállításban kíván segítséget nyújtani a rászorulóknak.
Az egyesületbe várjuk mindazon lakosok, vállalkozók, szakmával rendelkezõk
jelentkezését, akik szívesen vennének részt önkéntes alapon az egyesület
munkájában: orvosok, mentõ ápolók, rendõrök, mérnökök (építõ,építész),
ácsok, kõmûvesek stb., egyéb szakmákban jártas polgárok, 18. életévüket
betöltött személyek.
Az egyesületbe jelentkezni lehet 2013. július 30. napjáig a Zala Megyei
Katasztrófavédelmi Igazgatóság Nagykanizsai Kirendeltségében (8800
Nagykanizsa, Kossuth tér 25. ) Prepok Attila tû. alezredesnél és Faragó Géza
tû. hadnagynál az alábbi idõpontokban, illetve elérhetõségen:
Személyesen: HÉTFÕTÖL- CSÜTÖRTÖKIG (08:00-tól - 16:00-ig),
PÉNTEKEN (08:00-tól- 13:30-ig). Telefonon: Prepok Attila: +36-20-3964003, 06 (93) 516-003-as számon a fenti idõpontokban. E-mail cím: attila.prepok@katved.gov.hu, geza.farago@katved.gov.hu.

NAGYKANIZSÁRÓL A LEGFRISSEBBEN! – www.kanizsaujsag.hu

25.qxd

25.qxd

2013.06.26.

10

12:12

Page 10

Kanizsa – Erdõn, mezõn, borvidéken

Megjelent magyarul
a BAKOK!

A Zalaerdõ Zrt. gondozásában
magyar nyelven is megjelent
Siegfried Erker – BAKOK! címû
kiadványa, melyet 2012 legjobb
vadászkönyvének választottak.
Alig néhány éve, 2009-ben jelent
meg Siegfried Erker, osztrák hivatásos vadász tolla alól az “Eredményes õzhívás” címû könyv. A szerzõ
az elmúlt év során tovább gazdagította a német nyelvterületrõl származó vadászati szakirodalom sorát,
a Neumann-Neudamm kiadó gondozásában
megjelentette
a
„BÖCKE!” azaz „BAKOK!” címû
munkáját.
A 200 oldalas, nagy formátumú,
több mint 400 színes fényképet
tartalmazó, a vadászatot népszerûsítõ kiadvány méltán aratott sikert Európában, hiszen az idei
Dortmundi Vadászati Kiállításon
a „2012 év legjobb vadászkönyve” címû elsõ helyezést nyerte el.
A szerzõ gyakorlati útmutatásaival fûszerezve, mûvészi igényességgel készített, ízlésesen szerkesztett képanyag kíséri végig az
olvasót az õzagancsok rendellenességeit csokorba szedõ tanulmányon.
– Mivel a mûnek több magyar, és
azon belül zalai vonatkozása is van,
ezért azt a Zalaerdõ Zrt. magyar
nyelven is elérhetõvé tett.
A fordítást Hopp Eszter erdõmérnök, szakfordítónak köszönhetjük,
a nyomdai megjelenítés a keszthelyi Ziegler Nyomda munkáját dicséri. A könyv, a vadaszat@zalaerdo.hu címen 5000 Ft/db+ postaköltség áron utánvétellel rendelhetõ meg.
Tisztelettel ajánlom minden kedves -, az õzagancsok különlegességei iránt érdeklõdõ olvasó figyelmébe!
Páll Tamás,
vadászati felügyelõ
Zalaerdõ Zrt.

2013. június 27.

Azt szeretem, ha meg lehet érezni
a borban a szõlõ ízét, illatát
A Nagykanizsai Hegyközség
a Város Napján rendezte meg
az idei borversenyét, melynek
eredményhirdetését a minap
tartották a Medgyaszay Házban. A beérkezett 38 mintából
csak 6 nem ért el helyezést. A
borversenyen 5 arany, 10 ezüst
és 17 bronzérem született. A
Város Vörösbora címet a
Skanecz testvérek Förhénci
Vegyese nyerte el, míg a Város
Fehérbora címet Németh József
Szentgyörgyvári-hegyi
traminije. Németh József másik két mintája, a cserszegi fûszeres és az olaszrizling is aranyat nyert. Jó eredményével õ
vehette át „Az év nagykanizsai
bortermelõje” címet. Ugyanezekkel a borokkal – 280 fehér
borminta között – Mecseknádasdon, a Magyarországi Németek Országos Borversenyén
is felvette a versenyt, ahonnan
2 arany és 1 bronzéremmel tért
haza.
Németh József szõlõsgazdát a
Szentgyörgyvári hegyen, a keleti fekvésû második hegyhát közepe táján fekvõ birtokán találtuk, ott beszélgettünk a jó bor
titkairól, és a vele járó eredményekrõl. Karnyújtásnyira a pince teraszától, lent a völgyben áll
a Romlottvár. A Mátyás kori
Botszentgyörgy várkastélyt a
középkorban építették. A közelben lévõ templom elõtti domboldalról húzódott lefelé egykor
a Szentgyörgy falu, melynek
házait a török teljesen lerombolta.
Négyféle szõlõvel – olaszrizling, királyleányka, cserszegi fûszeres és rizlingszilváni – foglalatoskodik szinte az év minden
napján, január 1-tõl december 31ig. Úgy, ahogyan édesapjától és
nagyapjától látta, a fiára és a lányára gondolva kibõvítette a telket. A fia területén húzódó szõlõsorok levelei alatt szépen gömbölyödnek a tramini és pinot noir
szemek. A talaj kicsit agyagos,
akárcsak a környéken, de szõlõtermesztéshez elfogadható, hiszen a szõlõ mindenhol megterem; agyagban, homokban, erdei
talajon. Legnagyobb ellensége a

jég és a kései fagy.
– Ma már nem permetezzük
agyon a szõlõt. Ha nincs gombabetegség, akkor nem kell permetezni – vallja a zöldségkereskedõ, aki egyébként a feleségével
közös vállalkozásban dolgozik a
Vásárcsarnokban. – A szõlõmûveléssel édesapám mellett kezdtem el foglalkozni. Emlékszem,
a ’60-as évek elején nagy „lázban” élt a környék. A noah szõlõfajta lecserélésében nagy részt
vállalt édesapám is, de nem tudta sokáig folytatni, mert ’68-ban
meghalt. Így a munka folytatása
nagyapámra, és 17 évesen rám
maradt. A 3. hegyháton lévõ
szõlõnket abban az idõben telepítettük át, és hamarosan szép
eredményeket értünk el. A megyei borversenyen oportó és
zöld veltelini borszõlõkbõl készült borainkkal ezüstérmet
nyertünk. Ennek a területnek
egy részét a nejem örökölte, míg
a másikat ’88-ban vásároltuk. A
23 éves telepítés nagyon sok elfoglaltságot ad.
A jó eredmény titkáról Németh
József még elmondta: „Nekem soha nem tetszettek a 25-40 évvel ezelõtti Szentgyörgyvári-hegyi borok. Mind egysíkúak voltak. Azt
szeretem, ha meg lehet érezni a
borban a szõlõ ízét, illatát. Nekem
2006-tól sikerült is ezt elérnem,
miután elvégeztünk a környékbeliekkel egy borászképzõt. Ott tanultuk meg a hûtött, erjesztéses új
technológiát. Ha a must erjedési
hõmérsékletét nem engedjük 15
Celsius fok fölé emelkedni, akkor
benn marad az illat és a zamat. Ka-

csozzuk a szõlõt, és a szükséges
adalékanyagokat is bele kell tenni
a cefre oxidációja elkerülése érdekében. Az illatos fajtáknál még
ügyelni kell az áztatási idõ betartására is.”
A Kertbarát Kört 12 éve újraalakították Miklósfán, melynek
elnöki teendõit egy éve Németh
József látja el. A 70-80-fõt számláló társaság minden nyáron meglátogat egy-egy neves pincészetet, ahol megismerhetik az ottani
borkészítés csínját-bínját. Természetesen Miklósfára is hívtak már
több pincészetet, így például
Tokajhegyaljáról,
Villányból,
Förhéncrõl.
„Ha eredményt akarunk elérni a
borunkkal, akkor alázattal kell vele
foglalkozni – tanácsolja, és csak
szép szõlõbõl lehet jó bort csinálni –
tette hozzá. Ha a sav és a cukor arányát jól eltaláljuk, akkor tartása lesz
a borunknak, ’hisz a kellemes ízvilágot a kellemes savak biztosítják.”
Az „Év nagykanizsai bortermelõje” ilyentájt még egyedül
tevékenykedik a szõlõben, szüretre azonban benépesül a birtok, jön a család szõlõt szedni.
De hol van még a szõlõ íze, zamata? Szüret után hetente legalább ötször kimegy a hegyre,
kóstolgatja, szagolgatja a mustot. Sokan meg is jegyezték neki
– de õ ezt nem bánja –, úgy iszsza, mint a tejeskávét. Elárulta,
szereti a jó bort. Kedvence a rizlingszilváni, mert abból lehet
legelõször nagyon szép, friss
bort készíteni.
B.E.

2013.06.26.
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Kanizsa – Hirdetés

2013. június 27.
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„Hagyományok Napja” – Búcsú 2013.
Programok:

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=Po3lEshOIdk

2013. július 6.
19.00 – 02.00 óra

SZOMBAT ESTI BÁL

Zenekar: Mura Band, az est vendége: Matyi és a Hegedûs

2013. július 7.
16.00 óra

VÁSÁR – Zalagyöngye Táncegyüttes

mûsor.
a mûsorát humorral fûszerezve, laza eleganciával, a közönséggel egy hullámhosszon, élõben prezentálja.

20.30 óra

CAPRICCIO - A BUDAPEST BÁR
ZENEKARI ESTJE

Közremûködnek: Bojtár Együttes Árvácska Dalkör,
Gyertyánosi Népdalkör
17.30 óra

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

LUCKY FELLAS NOSTALGIA SHOW

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

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

A rendezvény helyszíne: Móricz Zsigmond Mûvelõdési Ház udvara
Rossz idõ esetén az elõadások a Mûvelõdési Ház színháztermében lesznek megtartva!

NAGYKANIZSÁRÓL A LEGFRISSEBBEN! – www.kanizsaujsag.hu
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Kanizsa – Kultúra

2013. június 27.

Kanizsa Táncegyüttes:

Hagyományápolás, magával ragadó hangulat

A Kanizsa Táncegyüttes már
több mint negyven éve szórakoztatja közönségét szerte az országban és azon túl is színes, dinamikus, jókedvû mûsoraival.
Az évtizedek során több generációval ismertették meg a népi
kultúra világát és számos alkalommal csempésztek vidámságot
a mindennapjainkba.
Az együttes történetérõl, mindennapjairól Vizeli Dezsõ vezetõt
kérdeztük. Ahogy elmondta, a Kanizsa Táncegyüttes elõdje, a
Kiskanizsai Pávakör 1970 szeptemberében alakult egy erõteljes
országos mozgalom hatására, mely
a magyar népi múlt hagyományainak felkutatását és az ezen alapuló
közösségek létrehozását célozta. A
zenészeket Baranyai Géza zenetanár, az énekeseket pedig néhai Vizeli Dezsõ szervezte együttessé.
– A lányokból álló tánccsoport
1972-ben alakult Kozák Józsefné
vezetésével, majd Papp László koordinálásával jött létre a fiúkból és a
lányokból álló negyven fõs néptánccsoport, akik a közeli falvakban
népszerûsítették a folklór mûfaját –
számolt be az együttes megalakulásának körülményeirõl Vizeli Dezsõ.
Az évek múlásával a sikerek és
a népi hagyományok megismerése
iránti igény egyre több fiatalt csábított a Móricz Zsigmond Mûvelõdési Házba. 1975-re már több mint
száz fellépést tudhattak a hátuk
mögött. A Kanizsa Táncegyüttes
nevet is ettõl az évtõl használják.
A táncegyüttes vezetését 1985ben Vizeli Dezsõ és Vizeliné Paksi
Valéria vették át, ezt követõen pe-

dig megalakították az utánpótlás
csapatokat, a Rozmaring és a Kis
Rozmaring gyermek együtteseket.
Ennek köszönhetõen hét táncos
generáción át több ezer fiatal ismerkedett meg a néptánccal. Jelenleg felmenõ rendszerben próbálnak, külön óvodás, kisiskolás,
felnõtt és idõs korosztályban, akik
csak kedvtelésbõl táncolnak, fellépéseket nem vállalnak.
– A zenei és táncos nevelésnek
óriási szerepe van, hiszen vígasztal,
gyógyít, felderít életünk nehéz pillanataiban és jobbá teszi az embert.
A tagok generációkon át bizonyították a magyar néptánc iránti szeretetüket, és ápolásával megtartják azt a
nemzet, a következõ generáció számára is – ismertette a néptánc pozitív hatásait a vezetõ. Elsõdleges
céljuk a hagyományápolás, hiszen
ebben találják meg a kollektív értékek fontosságát, a nemzedékrõl
nemzedékre adott és felhalmozott
ismereteket, tapasztalatokat.
Sikerüket, népszerûségüket bizonyítja, hogy a hazai fellépések száma a negyven év alatt már több ezerre tehetõ. Külföldön közel nyolcvan
alkalommal léptek színpadra, köztük testvérvárosainkban is, valamint
Horvátországban, Szlovákiában,
Bulgáriában, Olaszországban, Franciaországban, Spanyolországban és
Törökországban is. Legutóbb, május
elején Kazanlakon töltöttek el három napot és felléptek a Rose Fesztiválon, ahova az önkormányzat támogatásával utaztak ki.
– A kapcsolat az idei város napján jött létre, ekkor hívtak meg
bennünket több ország csapatával
egyetemben a fesztiválra, ahol

mind a három nap más-más mûsorral léptünk a népes nézõközönség elé. A programunkban szerepelt erdélyi, hortobágyi, palóc és
mezõföldi tánc – mondta Vizeli
Dezsõ. Az utolsó napot menettánccal és közös táncházzal zárták.
A fentiekbõl is leszûrhetõ, repertoárjuk rendkívül színes, megunhatatlan. A színpadra viszik töb-

bek között a zalai, a somogyi, a rábaközi, a mezõföldi, a palócvidéki,
a szatmári, a hortobágyi, a kalocsai, a bihari, a kalotaszegi és a
moldvai tájegység jellemzõ stílusát egyaránt. A közönség körében
az eszközös fellépéseikkel nagy sikert érnek el, így a hortobágyi
pásztorbotoló vagy a mezõföldi
üveg megjelenítésével.
Számos díjat tudhatnak már magukénak, köztük a 1992-ben kapták meg a Kiváló együttes címet,
két évvel késõbb a Közmûvelõdési
nívódíjat, 1995-ben az Együttesi
nívódíjat, majd 1999-ben a Pro
Urbe díjat.
– Legközelebb július 5-én lépünk fel Cserszegtomajon, majd a
Kapunyitogató rendezvénysorozaton zalai kisfalvakban mutatkozunk be. Mindenkit sok szeretettel
várunk a fellépéseinkre és, ha valaki kedvet kap akár csatlakozhat
is hozzánk – zárta a beszélgetést
Vizeli Dezsõ.
V.M.
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Gimnázium és
Szakképzõ Iskola Thúry
tagintézménye
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Horoszkóp
III.21.–IV.19. Kos
Legyen bátrabb és rámenõsebb, mert
nemcsak a Jupiter bolygó, hanem még a
Vénusz is segítheti a párkapcsolatában,
ha ön is akarja. A karrierjét érintõ akadályok is hamarosan megoldódnak.

IV.20.–V.20. Bika

a 2013/2014. tanévben induló
 kereskedõ (2 év) OKJ: 54 341 01
 logisztikai ügyintézõ (2 év) OKJ 54 345 01
 vendéglátásszervezõ-vendéglõs (2 év) OKJ 54 811 01
szakképzõs osztályaiba.
A képzéseken való részvétel feltételei:
érettségi vizsga és egészségügyi alkalmasság megléte.
Jelentkezés: a tagintézmény titkárságán.
Elérhetõség: 8800 Nagykanizsa, Ady Endre u. 29. tel.: 93/509-591;
mail: titkarsag@kerikanizsa.hu; web: www.kerikanizsa.hu

Szeretne anyagi biztonságot, de továbbra
is nehezen sikerül megvalósítania ezt a
célkitûzését. Bár a munkahelyén jelentõs
változásokra számíthat, az alkalmazkodáson kívül nem lesz más lehetõsége.

V.21.–VI.21. Ikrek
Nem kell mindig mások véleményére
hallgatnia. Az önmegvalósítás fontos célkitûzés az ember életében. Ne engedje,
hogy mások szabják meg korlátait, mert a
késõbbiekben megbánhatja.

VI.22.–VII.22. Rák
Nemcsak szerencsét hozhat önnek a Jupiter, hanem egyéb örömöket is, amelyek
mindenképpen jót tesznek nõi mivoltának. Legyen kissé titokzatosabb újdonsült
ismerõsével, tartsa ébren a kíváncsiságát.

VII.23.–VIII.22. Oroszlán
Járjon nyitott szemmel, és ha a kedvese is
úgy gondolja, próbálják ki az együttélést
olykor sok örömmel kecsegtetõ, máskor
göröngyös útját. A rosszindulatú pletykákat
továbbra is engedje el a füle mellett.

VIII.23.–IX.22. Szûz
Szerencsés csillagzat alatt született, mert
befektetései anyagi haszonnal járnak. A
Mars bolygó némi megtorpanást okozhat,
mert a családja anyagi segítséget kérhet
öntõl, amire nem tud nemet mondani.

IX.23.–X.22. Mérleg
Ne engedje, hogy a nyári szabadsága alatt
holmi aprósággal kizökkentsék a lelki
nyugalmából. Adja át magát a pihenésnek,
a gyógyító napsugárnak. A Mars bolygó
bújócskázni fog önnel, figyeljen a jelekre.

X.23.–XI.22. Skorpió
Vonzerejével sok sikert érhet el a nyáron. Akár még válaszút elé is állíthatja
egy nagy szerelem. Most ne a munkán
törje a fejét, hanem a szabadságon, a felhõtlen kikapcsolódáson.

XI.23.–XII.21. Nyilas
A csillagok állása szerint új ismerõse sokkal
rámenõsebb lesz, mint ön. A béke érdekében döntse el minél elõbb, a szokásosnál
kedvesebben közeledik-e hozzá, vagy
hagyja, hogy magával ragadja a szenvedély.

XII.22.–I.20. Bak
A bolygóállások szerint nagy hatást gyakorol önre egy környezetében élõ személy, akit
már régóta ismer, és csak annyit tud róla,
hogy munkamániás. Most, ha kedve lesz
hozzá, a másik oldaláról is megismerheti.

I.21.–II.19. Vízöntõ
A nyári hónapokban csak az utazással, a
szabadsággal lesz hajlandó foglalkozni. A
kánikulai hõség türelmetlenné teszi, még
a barátaival sem kíván társalogni. Ügyeljen arra, hogy ne sértse meg õket.

II.20.–III.20. Halak
Olyan nyaralása lesz, amilyent tervez magának, bár egy kicsit többet kell dolgoznia
azért, hogy megengedhesse magának a lehetõ legjobb körülményeket. Az utazás során ne legyen szûkmarkú a családjával.

NAGYKANIZSÁRÓL A LEGFRISSEBBEN! – www.kanizsaujsag.hu
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Ismét Eb-ö
ötödik Egyed Zsanett

Rótták a
testvérváros
utcáit
A legutóbbi hétvégén Nagykanizsa szlovén testvérvárosában,
Ptujban szerepelt a (külsõsökkel
kiegészült) Kanizsai Futóklub
csapata (képünkön) az ötödször
megrendezett testvérvárosi, „városátszelõ” maratonon.
Ptuj európai testvérvárosaiból
érkezett résztvevõknek 2x1 óra
alatt kellett minél több kilométert
gyûjteniük az ódon belvárosi utcákon kialakított pályán. Ezúttal is
inkább a részvétel volt a fontos, de
például a futóklubosok nõi csapata
a harmadik helyen végzett.
A kanizsai csapat tagjai Korcsmárosné Vig Rozália, Vránicsné
Deák Ildikó, Vránics Virág, Sifter
Bianka, a férfiaknál Rudolf Tamás,
Sznopek József, Járfás Gyula és
Márkus Róbert voltak.
A kanizsai futóklubosok június
30-án az Európai Maraton elnevezésû örömfutás keretében Horvátország EU-s csatlakozása okán
egészen Varasdig futhatnak.
P.L.

INGATLAN
Nk-án a Király u. 31-ben 86 m -es
tetõtéri, igényes lakás saját, zárt
parkolóval és padláshasználattal eladó.
Irányár: 13,2 millió Ft. Tel.: 0630/5422272 (7581K)
Teleki utcán négy emeletes házban, I.
emeleten, két szobás, 55 m2-es, egyedi
fûtéses, panel programban részt vett lakás
eladó. Tel.: 0630/566-4510 (7586K)
2

BÉRLET
Nk-án a Nagyváthy utcában kétszobás, egyedi fûtéses lakás kiadó. Ár:
35000 Ft + rezsi + 1 havi kaució. Tel.:
0670/379-4217 (7593K)

SZOLGÁLTATÁS
Úszásoktatás! Úszótanfolyam indul
a nyári szünetben, öt éves kortól,
illetve
elõkészítést
vállalok
úszóedzésre. Minden jelentkezõt

A montenegrói Bar városában
megrendezett birkózó ifjúsági
(kadet) szabadfogású Európa-bajnokságon a magyar válogatott színeiben a KBSE sportolója, Egyed
Zsanett (képünkön pirosban) ezúttal valóban közel állt az éremszerzéshez, végül ötödik lett súlycsoportjában, az 52 kg-ban.
Németh Márton súlycsoportjában, 42 kg-ban már az elsõ körben
technikai tussal kapott ki egy örménytõl, s mivel õt késõbb egy ukrán múlta felül, így a kanizsai kiesett. 46 kg-ban Egyed Balázs bemutatkozása jobban sikerült, hiszen olasz ellenlábasát technikai
tussal múlta felül, majd egy ilyen
vereség következett egy azerivel
szemben. A magyar versenyzõnek
itt is az volt a szerencsétlensége,
hogy legyõzõje sem ment késõbb
tovább, ezért a küzdelmek folytatására nem maradt lehetõsége, viszont az utólagos rangsorolás után
a hetedik helyen végzett a birkózó.
Egyelõre a két fiú esetében tapasztalatszerzésrõl beszélhetünk, korcsoportjukat tekintve még bõven
van lehetõségük a jövõben is kontinensviadalon való indulásra...
Egyed Zsanett a torna hajrájában
bizonyíthatott a nõk 52 kg-os súlycsoportjában. Elõzetesen nevelõedzõje, a fiúkkal kiutazó, akkor már
itthon tartózkodó Szatmári Zsolt
szerint sorsolása nem volt egyszerû, de formája bizakodásra adhatott
okot. Zsanett elsõként az olasz
Patrizia Pizzo ellen mérkõzhetett és
összesítésben 8-2-vel bizonyult
jobbnak nála. Következhetett az
szeretettel várok. Tel.: 0693/312-798,
0630/319-7662 (7588K)
Fûnyírást, kaszálást vállalok. Tel.:
0620/510-2723. (7589K)
Kidobásra szánt hûtõjét, TVjét, mikróját, mosógépét, stb.
elszállítom. Tel.: 0620/510-2723
(7590K)

igazi nagy falat, melytõl Szatmári –
utólag bevallva – igencsak tartott:
az azeri Lejla Orudzsova. Jött
ugyanakkor az igazi bravúr, hiszen
a magyar 7-0-val lépett tovább az
elõdöntõbe. Ott az orosz Lujza
Szulejmanovától 5-0-s tussal vereséget szenvedett, így a harmadik
helyért szállhatott harcba.
A bronzért rendezett összecsapáson aztán német ellenfele, Julia
Steffan rutinosabbnak, pontosabban higgadtabbnak bizonyult a kanizsai birkózónál, mivel alig fél
másodperccel a vége elõtt a Zsanett vezetésénél egy támadást sikerült megkontráznia, amivel
nyerte is a párharcot (3-5). Egyed

kanizsai sportoló. – Természetesen, a harmadik helyért vívott találkozót sajnálom, mivel jobb koncentrációval megszerezhettem volna az érmet, de nincs idõ elkeseredésre. Különösen úgy, hogy talán
mégis van esélyem a világbajnokságra való kikerülésre...
– Zsanett és mellette a hazai porondon bizonyító Szabó Jázmin
példája is mutatja, úgymond oldalágon is el lehet jutni egyes korosztályokban komoly szintre – kezdte
értékelését Szatmári Zsolt. – Már a
fiúkat is ide sorolva azért elmondhatom, szisztematikus munkával,
megfelelõ hátországgal, ami azt is
takarja, hogy vannak a klubnál gye-

Zsanett a tavalyi kontinensviadal
után idén is az ötödik pozíciót szerezte meg.
– Úgy gondolom, nem lehetek
elégedetlen a szereplésemmel, hiszen voltak remek periódusai birkózásomnak – fogalmazott a már
második Eb-5. helyét bezsebelõ

rekek, akikbõl lehet meríteni, érdemes is dolgozni. Ha mindehhez
még az is társul, hogy a fiatalok képesek alávetni magukat egy ilyen,
rendszert kívánó életnek, a kitartásnak lehetnek szép eredményei.

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

P.L.
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Idén is érkezett válogatott labdarúgó
A napokban került sor a
Nagykanizsai Utánpótlás Labdarúgó Egyesület éremátadójára, melyre a klub U13-as és U15ös együttesének tagjai készülhettek a leglelkesebben. A Németh
Ferenc, illetve Gyulai Csaba
edzette csapatok az utánpótlás
második vonal Dél-nyugati csoportjában szereztek bronzérmet.
A díjakat az ifjú labdarúgóknak a
nagykanizsai származású Vlaszák
Géza (képünkön lelkes hallgatósága keretében), a ZTE FC 5-szörös
válogatott hálóõre adta át a fiatal
focistáknak, persze, egy kiadós élménybeszámoló megtartása után.
A növendékek választ kaphattak
például arra, hogy a kapusnak miért
éppen a párizsi Parc des Princes-stadion a kedvenc arénája, s a helyszínhez kapcsolódva egy UEFA Ku-

A kanizsai érmesek. 200 m vegyes (2001): 1. Tóth Benett

Nagykanizsai
Labdarúgó
Egyesület a
láthatáron?
A történet majd egy esztendõs, hiszen az UFC Nagykanizsa
gyakorlatilag akkor vette át a
Nagykanizsai TE 1866 NB III-as
labdarúgó együttesének „üzemeltetését”.

pa meccs keretében hogyan vitáztak
arról újpesti játékostársai még a találkozó ideje alatt, kié legyen a brazil Ronaldinho meze...
Jutott aztán egy díszes elismerés az idõsebbek közül is futbal-

Úsznak a nyárban
Szombathelyen rendezték az
úszók Regionális Béka-Delfin
seregszemléjét 15 egyesület 200
sportolójának
részvételével,
akik között egy 11 fõs kanizsai
csapat is rajtkõre léphetett. Ez
a verseny egyben az utolsó erõpróba volt a korosztályos bajnokságok elõtt és a Délzalai Vízmû SE Kovács Balázs utánpótlás nevelõ edzõ vezette csoportja egy-egy elsõ és második, valamint három harmadik helyezést
ért el.
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2:56,98. 100 m mell (2001): 2.
Tóth Benett 1:31,80. 50 m gyors
(2001): 3. Kantó Loretta 32,13. 50
m hát (2001): 37,20. 100 m gyors
(2002): 3. Kovács Kolos 1:18,47.
A fiatalok további helyzései. 4.
helyek: Szörcsök Enikõ (2002) 50
m gyors 33,70. Nagy Anna (2003)
100 m gyors 1:22,23. Tóth Benett
50 m gyors 33,11. 50 m mell
44,82. 5. helyek: Kantó Loretta
200 m vegyes 2:58,49. Kiss Eszter
(2003) 100 m gyors 1:22,96. Tóth
Benett 100 m gyors 1:13,60. Erdei
Tamás (2001) 50 m gyors 33,73.
50 m mell 46,36. 6. helyek: Kantó
Loretta 50 m mell 44,72. 100 m

A negyedik vonal bajnokai

gyors 1:11,97. Böröcz Martin
(2002) 50 m gyors 36,83. 50 mell
47,41.
Kaposvári megmérettetés is
szerepelt a sorban a Délzalai Vízmû SE sportolóinak programjában, akik közül Abay Nemes Anna
és Molnár Flóra hozta az érmeket, Tóth Benett (2002) pedig 200
m mellen negyedikként csapott a
célba. A nõi mezõnyben 100 m
háton Abay Nemes Anna (1996)
korcsoportjában az elsõ lett, 200
m háton pedig egy ezüstérmet
gyûjtött be. Molnár Flóra (1998)
200 m mellen szerzett elsõséget,
100 m gyorson pedig a dobogó
harmadik fokára állhatott.

A bejáratott név akkor még
(meg)maradt, ezúttal azonban „elérkezni látszódik” egy újabb lépcsõfok az idõközben a harmadik
vonalból a megyei elsõ osztályba
kiesett kanizsai felnõtt labdarúgóknál. Az UFC vezetõsége
ugyanis a lépéseket már megtette
az ügyben, hogy a jövõben a csapat Nagykanizsai Labdarúgó
Egyesület néven szerepeljen aktuális ligájában, mi több, újonnan
alapított klubként tekinthessünk
rá.
Természetesen az a tény, hogy
ilyen státusban ne a honi bajnoki rendszer legalsó szintjérõl indulhassanak, számos feltétel
meglétét takarja, így példának
okáért az NTE 1866 egyesületével történõ megegyezést, hiszen
azon klub „jogán” kezdhet(né)nek nem teljesen alulról.
Mindemellett még komoly szövetségi elõírásoknak is meg
kell(ett) felelni, információink
szerint azonban ezekkel az új
egyesületnek már nem lehet
problémája...

P.L.

P.L.

Zalakaros és Térsége SE (3.) –
Gejzír-Kanizsa Kft. Varga Trans
Pápa Kanizsa Sörgyár SE I (1.) 8:10

József biztosan hozták találkozóikat, a
fiatalok viszont több nyerhetõ meccset
is elbuktak. Az utolsó elõtti meccsen
Horváth Dávid biztosította be a gyõzelmet. Jó színvonalú mérkõzésen a lehetõ legkisebb kükönbséggel nyert a
kanizsai együttes, amellyel gyakorlatilag meg is nyerte a bajnokságot.
Jakabfi Imre szakmai vezetõ:
„Már akkor örülhettünk, pedig a
pécsieknek volt hátra még mérkõzésük. Az aranyérmek egyébként
már nálunk is voltak, mivel behozhatatlan lett az elõnyünk. Gratulálok a srácoknak, terveink szerint
az NB II-es indulással mindenképpen számolunk.”

listának, hiszen az U17-es korosztály II. osztályú bajnokságában Senkó Bence lett a társgólkirály 54 találattal.
P.L.

NB III Dél-Dunántúl férfi asztalitensz-mérkõzés, 20. forduló.
Zalakaros.
Kanizsai gyõztesek: Berdár
Norbert 4, Szuhanyik József 4,
Horváth Dávid 1 és a SzuhanyikBerdár páros
Megnyerte a bajnokságbeli utolsó
rangadóját (egyben utolsó fordulóbeli
mérkõzését) is a tabellán éllovas kanizsai elsõ számú férfi csapat (képünkön). Várható volt, hogy idegenben nem lesz olyan sima meccsük,
mint volt a szezon elsõ felében Nagykanizsán. Berdár Norbert és Szuhanyik

P.L.
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Kanizsa – Hirdetés
START Oktatási Kft. (NyT: 20-0193-04, AL: 026)
Nagykanizsa, Arany János u. 8.
Tel.: 0693/325-973, 0630/435-1875
www.startoktatas.eu

2.200 Ft/gyakorlati óra
SZEMÉLYGÉPKOCSI
tantermi képzés
Július 10-én 08:00 óra (H-Sz-P: 8.00-12.00),
Július 10-én 16:00 óra (H-Sz-P: 16.00-20.00),

vagy válaszd e-learning képzésünket
vagy a kettõt együtt!

GKI fuvarozó, autóbuszvezetõ
ADR tanfolyam
Jelentkezési határidõ:

07.10 (szerda) 12.00 óra
Vizsga: 07.20 (szombat) 9.00 óra

Fényre sötétedõ lencse, dioptriás
napszemüveglencse AKCIÓ 20 %
Az akció 2013. június 30-ig érvényes.

2013. június 27.

