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2015. március 5.

Folytatódhat a 61-es fõút
elkerülõ szakaszának építése
Március végén, április elején
folytatódhat a 61-es fõút Nagykanizsát elkerülõ szakaszának öt
éve félbehagyott beruházása, miután eredményes volt a befejezési
munkákra kiírt legutóbbi közbeszerzési eljárás  közölte a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztõ Zrt.
(NIF) az MTI érdeklõdésére.
Loppert Dániel tájékoztatása
szerint a két korábbi eredménytelen kiírás után meghirdetett újabb
közbeszerzési pályázatra hat érvényes ajánlat érkezett.
A nyertes ajánlattevõ a Közgép
Zrt., amelyik nettó 1,344 milliárd
forintért vállalta a munkát. A második legjobb ajánlat a Soltút Kft.é volt 1,5 milliárd forinttal.
Hozzátette, hogy a szerzõdést leghamarabb március közepéig köthetik
meg, így várhatóan március végén,
április elején kezdõdhetnek meg a
munkálatok. Az elkerülõ utat az év végén vehetik használatba a közlekedõk.

Loppert Dániel közölte azt is: a
beruházás jelenleg 60 százalékos
készültségen áll. A kivitelezõnek a
Csónakázó-tónál ki kell még alakítania egy körforgalmú csomópontot, illetve ki kell építenie egy 300
méter hosszú új bekötõutat is a régi 61-es és az új nyomvonala között. A nyertes vállalkozónak a teljes nyomvonalon el kell készítenie
az útburkolatot, kihelyezni a forgalomtechnikai eszközöket, a szalagkorlátokat, továbbá a növénytelepítés is a feladatai közé tartozik.
A NIF korábbi tájékoztatása
szerint az elkerülõ út az M7-es autópályát a Kaposvár felõl érkezõ
61-es fõúttal köti össze Nagykanizsától délkeletre. A kétszer egysávos, közel 3,3 kilométer hosszú út
építésére kiírt közbeszerzési eljárást az ENV 61 Konzorcium nyerte el, amelyet az Euroaszfalt Építõ
és Szolgáltató Kft. vezetett, tagja
pedig a Nemzetközi Vegyépszer
Zrt. volt.

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális
Fejlesztési Alap társfinanszírozásával, a Közlekedés Operatív Program (KÖZOP) részeként nyert támogatást. A 3,6 milliárd forintos
beruházás 15 százalékát az operatív
programon belüli hazai forrásból
fedezték, 85 százaléka pedig európai uniós támogatás volt.
A munkálatok 2009-ben kezdõdtek el, de 2010 õszén leálltak.
Addig a nyomvonal kialakítása,
részben aszfaltozása, valamint a
vasutat keresztezõ híd zsaluzata és
szerkezetének egy része készült
el.
Az eredeti befejezési határidõ
2010 októbere lett volna. Idõközben azonban a Nemzetközi
Vegyépszer Zrt. csõdvédelmet
kért, a munkát befejezni hivatott
Euroaszfalttal pedig 2013-ban
szerzõdést bontott a NIF.
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Egy egész országot akartak proletárrá süllyeszteni

Fotó: Bakonyi Erzsébet
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A Kommunizmus Áldozatainak Emléknapján idén a város
és a Nagykanizsai Polgári Egyesület a hortobágyi kényszermunka táborokba 1950  53 között
elhurcoltak elõtt hajtott fejet.
A nap vendége, dr. Saád József
ny. egyetemi docens, a rabtáborok
kutatója maga is érintett. Szüleivel deportálták Bácsborsódról
Tiszagyenda  Kormópusztára.
Sorstársaival, tizenegy Hortobágyról visszatért, még köztünk
élõvel beszélgetett koradélután a
Vasemberház Diósy-termében.
Egymás között voltak, a beépített
kamerák nem feszélyezték õket.
Hallgatóság sem igen volt, egykét hozzátartozó, egy középiskolás csapat. Egy férfi, aki az elhurcolt nagyszüleitõl már soha meg
nem hallgatható emlékekért jött.
Fokozatosan nyíltak meg. Aztán
már alig lehetett megállítani a fájdalmat. Ezek az akkor fiatal, gyerekemberek saját szüleikre is emlékeztek.  Kétszer láttam sírni az
apámat  mondta a fiatalabbik
Zalavári testvér.  Amikor bevagoníroztak minket, és amikor szabadultunk. A Déli vasútról elõreüzentek apám munkatársainak a
vasutasok:
szabadultak
a
Zalaváriak! Tele volt a peron,
amikor befutott a vonat.  Mi volt
a nehezebb: a szülõktõl elszakítva
élni, vagy látni az édesanya szenvedését?  megválaszolhatatlan
kérdés is elõjött. Kedvezmény-

ként kérvényezhetõ volt ugyanis
a 6 év alatti gyerek hazaadása, ha
volt rokon, aki fogadja. Ám a létfontosságú években hiányzó anyát
már soha nem kaphatta vissza az a
gyermek. Bözsi néni pedig tíz
gyermeket fölnevelõ szívbeteg
édesanyjára emlékezett. A zsákvarrásnál rosszul lett, s orvos hívása helyett gyalog visszaküldték
a táborba, sok kilométerre. Két lépésenként meg kellett állnia. Estére ért oda. Mit raboltak el tõlük?
Czinki Ferencék 1950 júniusában
éppen aratásra készültek. A segítõk tisztességes ellátására  hiszen aki nem így tett, másik éven
megnézhette magát  fel volt töltve pince, spájz. Egy asszony szabadulása után szólította lovukat a
téesz istállójában, Kese felnyerített. Mégse kaphatták vissza. Szó
esett azokról is, akik felírták õket
arra a listára. És azokról is, akik
nem voltak hajlandók ilyet tenni.
A megkönnyeztetõ visszaemlékezéseket érdemes lesz megnézni a
városi tévében.
A könyvtár elõadótermét zsúfolásig megtöltõ hallgatósághoz
városunk polgármestere, Dénes
Sándor szólt a Himnusz közös
eléneklése után:  A múlt cselekedeteinek emlékezete, a saját és
a hozzánk tartozók cselekedeteinek vállalása, az azzal való azonosulás elõfeltétele a morál
megszületésének és fenntartásának. Hiszen mindig tudnunk kell
azt, hogy a következmények lé-

teznek, hogy a döntéseink és
nem-döntéseink súlya a jövõben
ránk nehezedik, amit fel kell
tudnunk vállalni. És fel kell vállaltatni másokkal is, hogy okulhassunk és épülhessünk belõle,
hogy a mély sebeket, amit ejtettek, gyógyítani tudjuk. Azt gondolom, hogy a kiállás és az emlékezés a legnagyobb erõ, amit
egy közösség felmutathat minden arctalan hatalommal szemben, tükröt tartva neki saját emberi együttérzésével és erkölcsével. Ezért kell újra és újra összegyûlnünk, minden évben, és emlékeznünk egyszerû emberi sorsokra, akiktõl elragadták az otthonukat, kitépték a gyökereiket,
és idegen földre vagonírozták
õket, megsemmisítve múltjukat
és jövõjüket.

Akik az emberi
feledékenységre
alapozva újra és újra
visszaszivárogni
akarnak
 Külön tisztelettel köszöntöm körünkben mindazokat,
akik visszatértek onnan, ahol
azzal fogadták õket: magukkal
fogjuk megzsírozni a földet!
Igen, akik onnan hazajöttek,
életükkel, életpályájukkal példát mutattak, önmagukban
százszázalékos gyõzelmet arattak a kommunizmus felett 
kezdte beszédét Cseresnyés Péter Nagykanizsa és a térség országgyûlési képviselõje, majd
így folytatta:  Õket köszöntöttem külön tisztelettel, akiket
1950. június 23-án, majd 1952.
június 17-én bevagoníroztak,
és akik nem valamely tettük
vagy szavuk miatt kerültek embertelen körülmények közé, hanem bûnük az volt, hogy azok
voltak, akik.
A létezésük volt a szálka a kommunista hatalom szemében. Manapság gyakran használt szóval
szólva: az identitásuk, az önazo-

nosságuk zavarta a hatalmat. Az,
amin az egyének változtatni sem
igen tudtak volna, mert az õsöktõl,
az elõdöktõl kapottak a zsigereinkben vannak, attól vagyunk azok,
akik vagyunk.
Becsületes, tetterõs, felelõsségteljes, kezdeményezõ, szorgalmas,
családban-nemzetben gondolkozó,
nem a pillanatnak és egyben hittel
élõ, nem igénytelen, áldozatkész,
hosszan sorolhatnám mindazokat a tulajdonságokat, amelyek
csípték a szemét az akkori hatalom
képviselõinek. Ahogy a kiállításba
beleolvastam, vendégünk, Saád tanár úr nagyon pontosan megfogalmazta: A tegnap még tulajdonosként, önálló kisegzisztenciaként
nyugovóra tért családfõbõl másnapra  kivagonírozása után  agrárproletár lett, akit az éppen esedékes kampánymunkára lehetett
vezényelni. Olyan proletár, akinek
tartási költségei végletesen leszoríthatók, munkaerejében ugyanakkor hasznosulnak hozott készségei és képességei: a kulák erkölcs és szakértelem.
Szerencsésnek mondhatom magam, mert ahol a hatvanas években kisgyermekként felnõttem,
két zalai kis faluban, még találkozhattam ezzel az embertípussal.
És még ma is, amikor a tágabb térség képviselõjeként rendszeresen
járom ezt a vidéket, sok ilyen embert mondhatok jó ismerõsömnek.
Nem tudta õket eltüntetni, vagy
átformálni az a negyven év. Érzem
és vallom azt, hogy az általuk képviselt értékrend nem a múlt maradványa, hanem a jövõ alakításának záloga.
A mai emléknapon a kommunista diktatúrák áldozatai elõtt hajtunk fejet. Ezért kicsit meglepett,
amikor beleolvastam a középiskolás vetélkedõ feladatlapjába. Rögtön az elsõ oldalon szemembe ötlött a kérdés: Áldozatok vagy hõsök a hortobágyiak? Engedjék
meg, hogy megosszam Önökkel a
magam véleményét.  Ezután egy
szüleivel együtt elhurcolt kisbaba
édesanyjának visszaemlékezését
idézte: Vályogtéglát találtam a
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kastély falánál, és félrehúzódva
egy kis lábos vízben fõztem a darából. Sajnos az egyik ávós észrevette, és amikor közeledett felém,
tudtam, hogy semmi jóra nem számíthatok. A forró lábast lekaptam
a tûzrõl. A következõ pillanatban
ez az elvetemült ember szörnyû
káromkodások közepette fölrúgta
a rögtönzött tûzhelyet. A kezemet
teljesen összeégettem, de a kisfiamnak sikerült megmenteni az
ételt. Két nap éhezés után meg is
ette az egész cumisüveggel a vizes
darát.
Ezért a hortobágyi kényszermunka táborokba elhurcoltak legalább annyira hõsök, mint áldozatok.
Történelmünkre visszatekintve,
ha kimondjuk a szót: hõs, csak a
katonáinkra, a hazánkat fegyverrel
védõ szabadságharcosainkra gondolunk. Pedig ezek a teljesen hétköznapi, a történelemkönyvekbe
soha bele nem kerülõ emberek is
ugyancsak hõsök. Nekünk, maiaknak különös tanulsággal szolgál
az, ahogy egy hortobágyi fogalmazott visszaemlékezésében: Szerencsénkre, az élet iskolájában
más tantárgyakat is tanultunk.
Ilyen volt a csakazértis megmutatom és a nem hagyom magam
eltiporni különórák hozadéka.
Amikor hõseinkre gondolunk,
katonáink jutnak elõször eszünkbe. Ám akkor a hortobágyiak példája is kötelezzen minket ugyanarra, mint azoké, akikre a Hõsök
napján emlékezünk.  Állhatatosan meg kell védenünk hõseink
országát minden külsõ és belsõ ellenségtõl, politikai és gazdasági
támadástól. Nem állhatunk felemelt kézzel senki elõtt, még európaiságra hivatkozó szélhámoskodók elõtt sem, ahogyan hõseink
sem álltak soha felemelt kézzel,
amikor bátorságot, kitartást, elvhûséget kellett mutatni. És ez a
gondolat átvezet minket a jövõért
érzett felelõsségünk témakörébe.
Hiszen semmilyen emlékezés
nem lehet öncélú, csak akkor lehetünk hitelesek, ha ugyanaz a
lelkület van bennünk, mint azokban, akikre emlékezünk. Állandó
fordulata szokott lenni a mai napon mondott beszédeknek, hogy
azért emlékezünk, azért emlékeztetünk, hogy ehhez hasonló soha
többé ne fordulhasson elõ. És ez
azoknak, akik csak a gumibotos
ávósokat látják ebben a történetben, azt üzenheti: mindez valamiféle szólam, aminek a mindennapjainkhoz vajmi kevés köze van.

De figyeljünk jobban, ássunk mélyebbre! Nem arról szólt-e a
kényszermunka táborokba hurcolás, hogy a kommunista hatalom
az egész társadalmat proletárrá
akarta süllyeszteni? Anyagilag és
erkölcsileg is: kiszolgáltatott,
napról-napra élõ bérmunkásokká,
és igénytelen, a dolog könnyebbik
végét keresõ, megvásárolható, közösségeiket vesztett, atomizálódott tömegemberekké.
A tavalyi február 25-én már szó
volt arról, hogyan ágyazta meg
1919-ben a kommunista hatalomátvételt egy szélsõséges szabadkõmûves alakulat. És milyen simán
vedlettek át a kommunisták gátlástalan neoliberálisokká. Szó volt arról, hogy napjainkban sok tízezer
családot érintõen a devizahitel
csapdával a középosztályt hogyan
hozták volna kiszolgáltatott helyzetbe, ha 2010-ben, az utolsó pillanatban az ország nem ragadta volna meg az utolsó esélyt a változásra.
Ennek a változásnak az eredménye, hogy ma Európa a magyar
gazdasági mintáról, példáról beszél, s nem negatív elõjellel teszi
ezt.
Két hete egy konferencián ezt
így fogalmazta meg a Terror Háza
Múzeum fõigazgatója: a XXI.
század elejének egyik legfontosabb problémája a középosztály
süllyedése, lecsúszása az alsó pár
százalékba, miközben a felsõ néhány százalék szemérmetlenül
gyarapodik.
a XX. század kilencvenes évtizedének új baloldala ennek a felsõ rétegnek az érdekképviseletévé szervezte át magát,
morzsákat juttatva a legalul lévõ
eltartottaknak, akkor még ügyelve
arra, hogy a középrétegeket se
idegenítse el magától. A baloldal
politikai képviselõi a 2008-as hitelezési, pénzügyi és gazdasági
válság alatt elengedték a középrétegek kezét, és kitartottak az akkorra már egyértelmûen csak a
legvagyonosabbak érdekeit képviselõ neoliberális gazdaságpolitika
mellett.
Igen, ezért volt szükség a már
említett 2010-es változásra.
Azért jöttünk össze, hogy a 65
évvel ezelõtt történt embertelenséget egyenes gerinccel túlélt
hõs-nemzedék elõtt fejet hajtsunk, annak a kornak a mához és
a jövõhöz szóló tanulságait levonjuk. Ám egyben arra is kérem
Önöket, ne felejtsük az ezelõtt öt
évvel lezárt, ám az emberi feledékenységre alapozva újra és újra

visszaszivárogni akaró, ennek az
országnak oly sok kárt okozó kornak tanulságait sem. Ennek a kornak, gondolkodásmódnak visszajövetelét megakadályozni kötelességünk, a jövõért való felelõsségünknek a jegyében.

A korántsem
kockázatmentes
tanúságtétel
Az emléknap vendége, dr. Saád
József ny. egyetemi docens referátumával folytatódott a megemlékezés:  A hortobágyi és nagykunsági zárt rabgazdaságokat övezõ
évtizedes hallgatást az 1988-as tavaszi filmfesztivál díjnyertes dokumentumfilmje: Gulyás Gyula és
Gulyás János revelatív erejû alkotása: a Törvénysértés nélkül c. film
törte meg. És a filmben megszólaló egykori kócsi és ebesi táborlakók. Többségükben zalaiak. Nem
a teljesség igényével, inkább csak
a film emlékezetes jeleneteinek
felidézéseképpen: Bertók Gy. Balázs, Borsos Ferenc, Csolik József,
Domonkos Antalné, Fentõs Gyula,
Fentõs Gyuláné, Kónya Oszkár, dr.
Krátky Tibor, Lugos István, Lugos
Ildikó, dr. Lugos Margit, Sebõk
Andor, Szegõ József, Szegõ
Józsefné és Takács János. Õk és
sorstársaik voltak azok, akik vállalták a múlt század nyolcvanas
éveiben még korántsem kockázatmentes tanúságtételt az otthontalanságban és alávetettségben eltelt
évek, fiatalságuk mindennapjairól.
 majd emlékeztetett Grósz Károlynak a pártaktívák elõtt mondott
beszédére, melyben a többpártrendszer engedélyezése esetén a
fehérterror rémével fenyegetett.
Fölidézte, a film vetítésein milyen
élénken, közbekiáltásokkal, tapssal reagált a mozi közönsége. A
hosszú évtizedekig hallgatásra
kényszerített emberek végre megszólaltak. Ezután emlékeztetõül tényeket sorolt:  Hét különleges
rendõri õrizet (K-õrs) alá rendelt
tábor jött létre ekkor Hortobágy és
Nagykunság állami gazdaságainak
majorjaiban és tanyáin: Árkus,
Borzas, Kócs, Kónya, Kormó, Polgár Lenin-tanya, Tiszaszentimre
(Pusztakilences, Erzsébet-tanya)
táborai. 1952 végére Borsós, Ebes,
Elep, Lászlómajor és Tedej táboraival egészültek ki a rabgazdaságok.
A számokat tekintve, a hortobágyi kitelepítések Zala megye társadalmát érintették a legsúlyosab-
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ban: jelenlegi ismereteink szerint
1236 személyt, mintegy 350 családot deportáltak kilenc táborba.
Több mint kétharmad részüket
Kócs (556), Ebes (193), Kónya
(156) Árkus (142) és Tedej (140)
táboraiba telepítették. Szórványosan Elepre, Borsósra, Lenin tanyára és Borzas-Mihályhalmára is kerültek zalaiak. Az 1950. június 23i  a déli határsáv egészét sújtó 
kitelepítés után Zala megyében
1952. június 17-én került sor a legnagyobb akcióra. Az elõbbi fõleg a
göcseji és a Muravidéki községeket, az utóbbi Nagykanizsának és
környékének lakosságát sújtotta.
A témát napjainkban is kutató tudós befejezésül a rabtáborokról
napjainkban sokasodó kérdéseket
ismertette.

Hogy ne csak
emléknap, hanem
emlékezõ is legyen
Bár a Nagykanizsai Polgári
Egyesület megalakulása óta megtartja az emléknapot, a 2008 óta
rendezett kamara kiállítások, a rájuk épülõ középiskolás vetélkedõk
a biztosítékai, hogy a jövõben is
legyenek, akik emlékeznek. Köszönet a felkészítõ tanároknak az
együttmûködésért! Az eredményhirdetéssel fejezõdött be a tartalmas nap, az alábbi fiatalok részesültek munkájukért oklevélben és
könyvutalványban:
Bronzérmes lett Alexa Péter tanár úr batthyánys csapata: Horváth
Zsófia, Martinecz Réka, Vuk
Dalma, Rózsa Bence és Mile Dávid Bence. A dobogó második fokát ugyanebbõl az iskolából Pécsi
László tanár úr tanítványai: Balázs
Andrea, Veszprémi Lilla, Novák
Richárd, Szalóki Dóra és Csináth
Rebeka foglalták el. A 17 éves vagyok, és még nem éltem. Élni akarok! címû, a Kommunizmus Áldozatainak Emléknapja alkalmából tartott középiskolás vetélkedõ
gyõztesei a kerisek (a Dr. Mezõ
Ferenc  Thúry György Gimnázium és Szakképzõ Iskola Thúry
tagintézményének legénysége) lettek: Tikos Bence, Jakabfi Márk,
Fertõffy Tamás, Põcze Csongor és
Doszpod Krisztián. Felkészítõ tanáruk: Püspökiné Jámbor Zsuzsanna.
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Közgyûlési sorok
Idén is sokszínû
programokkal várják
a látogatókat
a múzeumba
A közgyûlésen elfogadták a
Thúry György Múzeum 2015. évi
munkatervét, melyben az olvasható, a múzeum idén is aktív szerepet kíván betölteni a város kulturális életében. Az intézményt
alkotó három kiállítóhelyen változatos és színvonalas tárlatok
bemutatására törekszenek.
Programjaikkal
szeretnének
minden korosztályt megszólítani.
Ezzel céljuk az, hogy városunk és
vonzáskörzetében lévõ települések
lakosai közül minél többen látogassák a rendezvényeket.
A Fõ úti épületbe helytörténeti,
néprajzi, régészeti kiállítások lesznek. Március 3-án Marokba szõtt
mesék címmel nyílik kiállítás,
melynek segítségével a interaktív
kiállítási elemek segítségével kalauzolják a mesék világába a látogatókat. Idén is megszervezik a Múzeumok Éjszakáját, ezúttal Egyszer volt az õsember címmel.
A Magyar Plakát Házban 2015ben is többségében képzõmûvészeti alkotások kapnak helyet. Az
év során bemutatják a város kapcsolatai és múltja szempontjából
fontos két tárlatot. Togliatti testvérvárosból érkezõ képzõmûvészeti alkotásokból nyílik kiállítás,
valamint bemutatják a 250 éves Piarista Iskola és oktatás történetét
egy idõszaki kiállítás keretében.
A Kiskastélyban a tervek szerint
idén megújítják az állandó kiállítást. Z. Soós István tárlatát az eddig
raktárban lévõ alkotásokkal váltják, és a Sass Brunner Erzsébet és
Brunner Erzsébet állandó kiállítása
is megújul. 2015-ben a város határain túl élõknek is bemutatják a
Sass Brunner Erzsébet és Brunner
Erzsébet hagyatékát és alkotásait.

Elfogadták
a KKK munkatervét
A közgyûlésen elfogadták a
Kanizsai Kulturális Központ
2015. évi munkatervét. Céljuk,
az egyetemes és magyar kultúra
értékeinek minél teljesebb körû,
magasabb színvonalon történõ

átörökítése és közvetítése a
Nagykanizsán és környékén élõk
számára.
A Kanizsai Kulturális Központ,
közmûvelõdési intézményként,
magában foglalja a Hevesi Sándor
Mûvelõdési Központot, a Medgyaszay Házat, a Móricz Zsigmond Mûvelõdési Házat, valamint
öt peremkerületi közösségi teret.
Ahogy a munkatervben olvasható, a szakalkalmazottakat folyamatosan képezik, részt vesznek a szakma által szervezett képzéseken, valamint kapcsolatot tartanak a hazai,
a testvérvárosi és a határ-menti közmûvelõdési intézményekkel.
Nagyrendezvényeik között szerepel a Magyar Kultúra Napja, a
Kommunizmus Áldozatainak Emléknapja, az 1848-49-es forradalom és szabadságharc 167. évfordulója, a Szent István ünnepség, az
Aradi vértanúk emléknapja és az
1956-os forradalom és szabadságharc emlékére tartott ünnepség.
Megszervezik idén a Tavaszi Mûvészeti Fesztivált, a Kanizsai Pünkösdölõt, a Hagyományok Napját és
a Kanizsa Nemzetközi Jazz- és Világzenei Fesztivált. Felnõtt, gyermek és ifjúsági (bérletes) színházi
elõadások is lesznek az idén, a korábban megszokottak szerint. A Kanizsai Nyári Színház elõadásait a
megteremtett hagyományokat folytatva tartják a nyári hónapokban,
míg a kamaraszínházi és bábszínházi elõadásokra 2-3 alkalommal kerül
sor. A gyermekszínház és zenei sorozat ovisoknak és általános iskolásoknak programot a Móricz Zsigmond
Mûvelõdési Házban tartják.

Dr. Erdõs László
a paliniak kérését
tolmácsolta
Dr. Erdõs László önkormányzati képviselõ az iránt érdeklõdött, vajon várható  e a közeljövõben játszóelemek kihelyezése
a palini sporttelepen.
Interpellációjában megjegyezte:
fogadóóráján kereste fel egy választópolgár, aki negyven palini
család kérését tolmácsolta, mely
szerint, arra kérik az önkormányzatot, helyeztessen ki homokozót,
mérleghintát, hintát, mászókát és
padokat. Mindezért aláírásokat is

2015. március 5.
gyûjtöttek a településrészen  írta
Dr. Erdõs László.
Dénes Sándor válaszában kifejtette többek között, támogatja a játszóeszközök telepítésének megvalósítását, és amennyiben pedig minderre a
közgyûlés az idei költségvetésben
fedezetet biztosít, úgy a szükséges
elõkészületeket meg is teszik.

A város honlapjáról
Gábris Jácint önkormányzati
képviselõ interpellációjában a
nagykanizsa.hu weboldallal kapcsolatban tett észrevételt.
Miért nem többnyelvû a város
honlapja? Miért a bizottságok régi
elnevezései szerepelnek az oldalon?
Miért hiányzik több városatya szakmai önéletrajza?  ezekre a kérdésekre várt Gábris Jácint választ.
Dénes Sándor polgármester válaszában jelezte, egyúttal megköszönte, a képviselõ által jelzett hiányosságokat, a honlapot illetõen.
Arról is tájékoztatott Nagykanizsa
elsõ embere, jómaga is felvetette
néhány hónappal ezelõtt, hogy új,
informális és könnyen használható
weboldala szülessen a városnak. A
tervezés és a struktúra kialakításának munkafolyamata elkezdõdött,
így az említett kétnyelvûség akkor
válthat aktuálissá, amikor az új oldal elkészül.
A szakmai önéletrajzokra vonatkozóan azt közölte Dénes Sándor,
válaszul Gábris Jácintnak, hogy a

képviselõk maguk dönthetik el, élni
kívánnak-e a honlapon való közzététel lehetõségével. A beérkezett
önéletrajzok felkerültek az oldalra.
Másrészt pedig, Dénes Sándor
szerint szakmai kompetencia
kérdése, hogy a város választópolgárai, képesnek látják a város irányítására azokat, akiket maguk választottak meg.

Forgalmat lassítanak
a Búzavirág utcánál
A Búzavirág utca forgalomcsillapításának megvalósításához kérte közgyûlési interpellációjában Jerausek István önkormányzati képviselõ Dénes Sándor polgármester támogatását.
A városatya indoklásában megjegyezte, sok kisgyermekes család lakik az utcában, s a szülõk számára
az is nagy könnyebbséget jelentene,
ha akár lakó-pihenõ övezetté nyilvánítanák. Válaszában Dénes Sándor megerõsítette, a helyi útüzemeltetõ nem látja akadályát a Búzavirág utca lakó-pihenõ övezetbe való bevonásának. A rá merõleges
Ibolya, Muskátli és Pipacs utcák
több mint egy évtizede ilyen forgalmi rend szerint mûködnek. A közúti
jelzések kihelyezésére  a közlekedési hatósággal és a rendõrséggel
történõ egyeztetést követõen , az
elsõ negyedévben kerülhet sor.
B.E. - Sz.Zs. - V.M.

Pályázati hirdetmény
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata pályázatot hirdet
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyûlésének az önkormányzati bérlakásokról szóló 42/2007. (IX.25.), a Garzonházakról szóló 32/2001. (VI.27.),
valamint a nyugdíjasok elhelyezésére épült bérlakások bérletérõl szóló
36/1997. (XI.4.) önkormányzati rendelet alapján az alábbi üres önkormányzati
bérlakások bérleti jogának elnyerésére.
I. Üres önkormányzati bérlakások
1. Ady E. u. 18. I. em. 10., 2. Bartók B. u. 6. I. em. 3., 3. Berzsenyi u. 12. B. lh.
II. em. 10., 4. Csengery u. 56. fsz. 9., 5. Csengery u. 88. I. em. 21., 6. Csengery
u. 117/11/C/2., 7. Csengery u. 117/15. fsz. 5., 8. Csokonai u. 6/B. IV. em. 2., 9.
Erzsébet tér 11/C. II. em. 4., 10. Erzsébet tér 11/A. fsz. 2., 11. Fõ u. 8. II. lh. II.
em. 5., 12. Garay u. 6/B. III. em. 10., 13. Garay u. 12/C. fsz. 2., 14. Hevesi u.
1/A. IV. em. 2., 15. Király u. 34. II. em. 3., 16. Király u. 37. I. em. 4., 17.
Munkás u. 2/B. fsz. 1., 18. Zemplén Gy. u. 1/B. VIII. em. 50.
II. Garzonház
1. Dózsa Gy. u. 142/A. I. em. 8., 2. Dózsa Gy. u. 142/C. fsz. 3., 3. Dózsa Gy. u.
142/A. II. em. 9.
III. Nyugdíjasház
1. Kodály Z. u. 10/B. fsz. 1., 2. Kodály Z. u. 10/A. I. em. 20., 3. Kodály Z. u.
10/A. I. em. 10.
Pályázatok benyújtásának határideje: 2015. március 9.
A pályázatokat a Polgármesteri Hivatal Humán és Hatósági Osztály
Humánigazgatási Csoportjánál (Nagykanizsa, Erzsébet tér 7.) lehet benyújtani.
Pályázati nyomtatványok ugyanitt kaphatók.
A részletes pályázati hirdetményt a Kanizsa Lokálpatrióta Hetilapban,
Nagykanizsa Megyei Jogú Város internetes honlapján (www.nagykanizsa.hu),
a Kanizsa TV képújságban tesszük közzé.
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Generációk
biztonságáról,
játékosan

A Zala Megyei Rendõr-fõkapitányság Bûnmegelõzési Osztálya
a Nemzeti Bûnmegelõzési Tanács támogatásával és a társszervek közremûködésével új
versenysorozatot indított még
2014-ben a nyugdíjas és a serdülõ korosztály számára.
A korábbi, Hetvenkedõ Hatvanasok elnevezésû programsorozatát újragondolva a rendõrség
most a Generációk biztonságára
hívta fel a figyelmet. A Medgyaszay Házban megtartott vetélkedõ utolsó járási állomásán a sok
hasznos információ mellett játékos, vicces feladatokat is kapott a
versengõ 14 csapat.
A vetélkedõ résztvevõit a városvezetés nevében Tóth Nándor alpolgármester köszöntötte. Beszédében kiemelte: az állampolgárok,
az idõsek védelme, segítése a
rendõrség mindennapos feladata
és kiemelt feladata lesz ebben az
évben is. Dr. Molnár József rendõr
alezredes, a Nagykanizsai Rendõrkapitányság vezetõje elmondta,
tény, ha valaki abbahagyja az aktív

dolgozói életet, egyre kevésbé lesz
óvatos, jobban megbízik más személyekben. Különösen, aki egyedül él, egyre inkább keresi a társaságot. Sajnos az idõsek sérelmére
elkövetett bûncselekmények elkövetõi ebbõl a szempontból felkészültek, és tudják, hol sérülékenyek, és mi módon tudnak elkövetni a sérelmükre bûncselekményeket. A bûnmegelõzésnek és a
rendõrségnek az a dolga  tette
hozzá a rendõrkapitány, hogy viszszatartsa a bûnelkövetõt a bûncselekmény elkövetésétõl, hiszen ha
magas a lebukás veszélye, akkor el
fog állni a jogsértéstõl. Ez a nap és
az elkövetkezõ elõadások is arról
szólnak a rendõrség részérõl, hogy
olyan ismeretekkel vértezzék fel
az idõs embereket, amelyekkel elkerülhetik azt, hogy bûntett áldozataivá váljanak.
A versenyfeladatokat Bükiné
Papp Zsuzsanna rendõr alezredes,
a Zala Megyei Rendõr-fõkapitányság Bûnmegelõzési Osztályának
vezetõje ismertette. Az elõzetes
feladatként kiadott csasztuska elõadásával nagy sikert aratott a Honvéd Kaszinó Hölgyklubja és az
eszteregnyei Õszirózsa Dalkör. Õk
még hangszert is hoztak magukkal. Szájharmonika kísérettel adták elõ bemutatkozó dalukat. A
tesztkérdések kitöltése mellett a
toronyépítésben is jeleskedtek,
nem véletlenül lettek elsõk. Õk jutottak be a hévízi megyei döntõbe.
A nyugdíjas honvédek ezúttal nem
énekeltek, õk verssel lepték meg a
zsûrit, míg a Vasutas Nyugdíjas
Klub tagjai az utolsó pillanatban is
alakítottak a rímeken. A 2. helyen

2015. március 5.
a Napfény Rákbetegek és Hozzátartozók Egyesületének 1-es csapata végzett, míg a 3. helyezést a
Nyugdíjas Pedagógusok Klubja
érte el.

Sikeres volt az elsõ
mûtét, így már
megkérhetõ az
ebrendészeti telep
minõsítés

Fontos nap volt a csütörtöki
Bizsu életében, és legalább anynyira jelentõs a nagykanizsai állatotthon
történetében
is.
Ugyanis dr. Fekete Ágoston állatorvos elvégezte az elsõ mûtétet a menhely saját orvosi szobájában: Bizsut, a négy éves szuka
kutyát ivartalanította.
Bizsu a két hetes lábadozási idõ
után új gazdájához kerül, míg az
állatmenhelyen, a hétvégétõl már
folyamatosan lehet állatorvosi beavatkozásokat és mûtéteket végezni, nem kell többé a pácienseket
körülményes módon orvoshoz vinni-hozni.
A beüzemelt mûtõvel elhárult az
utolsó akadály is az ebrendészeti
teleppé válás elõtt. Az elmúlt
években látványos fejlesztések

történtek: a Cseresnyés Péter polgármester, országgyûlési képviselõ által támogatott koncepció mentén haladva elébb új kennelek és
futtatók épültek, majd elkészült az
állatotthon karantén-épülete is.
Most a mûtõ berendezésével és beüzemelésével  amelynek felszerelését a német partnerszervezetünk,
a Tierheimleben In Not finanszírozta  az utolsó akadály is elhárult a nagykanizsai állatotthon
felminõsítése elõl. Így, a városvezetéssel és Cseresnyés Péter országgyûlési képviselõnkkel is
egyeztetve, már a jövõ hónapban
kérelmezheti a menhely a hivatalos ebrendészeti telep minõsítés
megszerzését a szakhatóságoknál.
 tájékoztatta lapunkat Dr. Papp
Attila, a nagykanizsai állatotthon
sajtóreferense.

Folytatódott az
Erasmus + projekt
a Thúryban
Az Erasmus+ (KA1-SZA-2171/2014
2014-1-HU01-KA102000399) pályázat soron következõ
programja valósult meg 2015.
február 7-14. között Opatijában.
Rábavölgyi Attila tagintézményvezetõt mag. sc. Ksenija Beljan
igazgató asszony (HOTELIJERSKO-TURISTIÈKA
KOLA
OPATIJA) látta vendégül.
A szakmai tapasztalatszerzés az
alábbi témakörökben zajlott: a horvát szakképzés sajátosságai, az iskolarendszer, szakmai képzés és
vizsgák szervezése, az oktatás

A FOLYÓK TALÁLKOZÁSA  NK2
NAGYKANIZSA (CSÓNAKÁZÓ-TÓ)  MIKLÓSFA  ÕRTILOS 
SZENTMIHÁLYHEGY  BELEZNA  LISZÓ  NAGYKANIZSA

Célcsoport: napi kirándulók, természetkedvelõk, gyakorlott kerekezõk, minden korosztály.
Útvonal hossza: 62 km.
A túra becsült idõtartama: sportolóknak
2,5 óra, kirándulóknak 5 óra

http://cycleinanetwork.eu/hu/szolgaltatasaink/programcsomagok/nk
2-folyok-talalkozasa-tematikus-ut/

Ennek a túrának a legfõbb érdekessége és értéke a
Mura és Dráva folyók összefolyásának a megtekintése. Az út kedves zalai falvakon vezet keresztül, illetve
visszafelé egy kevésbé kényelmes, de annál természetesebb erdõsávot is érint az utazó. A teljes szakasz
62 km, a hossz és az Õrtilos és Belezna közötti szakasz nehézsége miatt rutinos kerekezõknek ajánlott.
A Nagykanizsáról (Csónakázó-tó) induló túra elsõ javasolt megállója még a városban található, a mai Csengery
utca sarkán az 1870-ben épült Nagykanizsai Takarékpénztár impozáns székháza érdemel figyelmet, illetve a
ház elõtt áll a Turul szobor, környéke a város kedvenc találkahelye. Dél felé haladva kis kitérõvel megtekinthetõ a
424-es gõzmozdony, amelyet a vasútállomás mellett állították ki. A típus a magyar ipar egyik büszkesége volt.
Elhagyva a várost, Miklósfa nevû településrészt érinti a
túrázó, a település római katolikus templomát Festetics
Kristóf gróf építtette 1765-ben. Emlékét jelenleg egy kopjafa õrzi. Kis kitérõvel megtekinthetõ a miklósfai arborétum, ami 28 hektáros területen helyezkedik el. Az erdõt

zömében fenyõk teszik ki, a legidõsebb fa az erdõben a
bejáratnál található gyertyán, ami 130 éves. A bejárattól
nem messze található egy pihenõ rész, amely padokkal,
asztalokkal és szalonnasütõkkel van ellátva.
A következõ megálló Õrtilos. Megtekinthetõ a Mura és
Dráva folyók összefolyása, illetve innét indul egy tanösvény, amely segít megismerkedni az ártér páratlan élõvilágával. Szentmihályhegyrõl pazar panoráma tárul az utazó elé, messze el lehet látni Horvátország belsejébe. A
hegy további nevezetessége a 18. századi kápolna.
Belezna a visszafelé vezetõ út elsõ állomása, a Szûz
Mária templomot a község közremûködésével 19. században építtette id. gróf Zichy Ödön, akinek síremléke a
templom szentélye mögött van. A falu határában egy kiemelkedõ erdõs dombon (Zrínyi Miklós a költõ-hadvezér
és horvát bán 1661-ben maga által is épített) Zrínyi Újvár helye található, melyet a török 1664-ben rombolt le.
Liszó faluháza 1995-ben épült, azóta szerves része a falu életének. A település határában jóléti tó várja a kirándulni vágyókat, friss levegõvel, valamint vizes élõhellyel
rendelkezõ parkkal, ahol lehetõség nyílik pihenésre.
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szervezése az iskolában (házirend,
etikai kódex) és az iskolairányítási
technikák.
A hivatalos keretet tanórai látogatások, munkaebéd a helyi vendéglátó iskola igazgató asszonyával, valamint közös karneváli élmények színesítették. Márciusban
újabb projekteseményre kerül sor tájékoztatta lapunkat Rábavölgyi
Attila, a Dr. Mezõ Ferenc - Thúry
György Gimnázium és Szakképzõ
Iskola Thúry tagintézményének
vezetõje.

Fûthetõ macskaház
és ivartalanítási
dömping  zajlik az
élet az állatotthonban

A német partnerszervezetünk,
a Tierheimleben In Not által beszerzett, fûthetõ macskaházat
már be is lakták elsõ kis árvái,
míg soha nem látott jelentkezési
számot produkáltunk ivartalanítási akciónkkal is  mondta el lapunk érdeklõdésére dr. Papp Attila, az állatotthon sajtóreferense.
 Nemcsak a közel félmillió forint értékû macskaházat, de a milliós tételt jóval meghaladó, februári ivartalanítási akciónkat is a
Sabine Thümmig elnök által vezetett bajor állatvédõ szervezet finanszírozta  hangsúlyozta a referens.
A februári akciónkban mintegy 50 szuka kutyus, és száznál
is több macska vesz részt. Olyan
sikeres volt a meghirdetett program, hogy sajnos jelentõs számban kellett visszautasítanunk jelentkezõket, akik ezen akciónkba már nem férhettek bele. De
senki ne csüggedjen, hamarosan
újabb lehetõség fog nyílni a felelõs gazdák elõtt a nem kívánt
szaporulatok megelõzésére. Kérek mindenkit, hogy folyamatosan figyeljék akcióinkat, hirdetéseinket, ugyanis, ebben az évben még legalább egyszer szeretnénk megismételni a programot  hívta fel a figyelmet dr.
Papp Attila.

Változó klíma, változó
növénytermesztés
kicsiben is
A Ligetváros szociális célú
rehabilitációja
(NYDOP3.1.1/B2-13-K2-2013-0002)
programsorozaton belül meghirdetett idei elõadások közül
kettõre is sor került nemrégiben a VOKE Kodály Zoltán
Mûvelõdési Házban az Életmeder Alapítvány szervezésében.

A február 10-ei összejövetelen Varga János képi illusztrációkkal kísérve szólt a klímaváltozás jeleirõl és hatásairól,
melynek során felhívta a figyelmet a zalai, dél-zalai mikroklíma változására, amely így alkalmassá vált olyan növények termesztésére, amelyeket eddig
kuriózumnak tekintettünk. Példának okáért ilyenek a füge, a
datolyaszilva (Kaki), a kiwi, valamint a kevésbé ismert indián
banán. A növények bemutatását
követõen hasznos tanácsok
hangzottak el azok szaporításá-
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ról, a megfelelõ termõhely és
tápanyag kiválasztásáról, az
ápolásukról, s végül a jól végzett munka gyümölcseként a betakarítás és az értékesítési csatornák kerültek szóba.
A február 24-ei elõadás szintén
a növénytermesztés jegyében telt.
A meghívott elõadó, Dr. Pálfi Dénes a szõlõtermesztés aktualitásairól tartott ismertetõjében a zalai
borvidék és a termõhelyek adottságainak megváltozásáról, azok
bortermelésre gyakorolt hatásáról
adott részletes és hasznos ismereteket.

NAGYKANIZSÁRÓL A LEGFRISSEBBEN!  www.kanizsaujsag.hu
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Kiskanizsai megállóval a Göncöl szekérig
Aki meghívást kap Wegroszta
Zoltánék otthonába, a fafaragó
népi iparmûvész alkotásain keresztül  szülõvárosától, Gyuláról elindulva , egy nem mindennapi utazáson vehet részt.
Ottjártunkkor éppen kiállításra
készült. Az ötvenhatodikon, a
HSMK népmûvészeti tárlatán
legújabb munkái láthatók.
A Zalaerdõ Zrt-tõl beruházási
osztályvezetõ fõmérnökként jött el
2004-ben, és mint beruházási ügyintézõ, a Polgármesteri Hivatalban
folytatta a munkáját. Õ tartotta a
kapcsolatot az Erzsébet tér felújításánál a tervezõkkel, és õ találta
ki a tér három körös megoldását a
korábbi négyzetes forma helyett.
Sorrendben az elsõt, a szökõkút
környékét a jó klímájával együtt a
fiataloknak, a kisgyerekes anyukáknak szánta, a második kört, a
zenepavilont és környékét közösségi térként képzelte el, elõterében
egy nagy színpad helyének kijelölésével. A leghátsónál, a Szentháromság szobor kijelölésénél az
idõsebbekre gondolt, akik itt nyugodtabb környezetben nézelõdhetnek, pihenhetnek. E hármas funkció megvalósulása az õ elképzeléseit tartalmazza. Ugyanígy õ volt a
gazdája, õ fogta össze, koordinálta
a tervezõk, kivitelezõk tevékenységét a Huszti tér, az Eötvös tér, a
Fõ út munkálatainál, valamint a
Deák tér terveinek elkészítésénél.
A fa iránti vonzalmát Wegroszta
Zoltán családi örökségnek is tartja.
 Anyai nagyapám falusi ezermester volt a Gyulától 40 kilométerre
lévõ kis faluban, Okányban  idézi
fel gyermekkorát.  Apai ágon valamennyien iparosok voltak, a mûszaki szemléletet tõlük hoztam.
Már gyermekkoromban érdekelt a
festészet, iskolásként a rajzszakkörre elvittem magammal öcsémet, Gyulát is, mert valakinek vigyázni kellett rá, amíg a szüleim
dolgoztak. Végül õ is bekapcsolódott a szakkör munkájába, és tanulmányai befejezése után festõmûvész lett, míg én mûszaki pályán indultam el, de a fafaragás
már akkor is érdekelt, ezen belül
elsõsorban a faszobrászat.
A fa iránti elévülhetetlen vonzalmáról még kifejtette:  hatodik
osztályos koromtól az erdõgazdaságnál dolgoztam. Abban az idõben divat volt, hogy a gyerekek 7-

8. osztályos korukban a nyári iskolai szünetben két-három hétre elmennek dolgozni. Én az erdõgazdaságot választottam, és egy hónapig csemetét kapáltam. Ez volt az
elsõ feladatom. Mivel tudták rólam, hogy erdészeti technikumban
szeretnék továbbtanulni, ezért eleve olyan helyre osztottak be, ahol
belekóstolhattam az erdész életbe.
 Akkor igazából a gyökereknél
kezdte.
 Tényleg ott kezdtem, elsõként
a csemeténél és a magnál, aztán
fokozatosan kaptam a nehezebb
feladatokat. Nyolcadikban már én
ellenõriztem a kapásokat a csemetekertben.
Miután fölvettek a technikumba,
a gyakorlatokat a nyári szünetben
szintén ott töltöttem. A Faipari
Egyetemen faipari mérnökként végeztem Sopronban, így gyakorlatilag a mag kézbevételétõl kezdve a
kész bútor, a koporsó elkészítéséig
megismerkedtem a fa megmunkálásának minden munkafolyamatával. A diploma megszerzését követõen a Kanizsa Bútorgyárban
kezdtem el dolgozni, és közben
megnõsültem. Feleségemmel, Ildikóval az egyetemen ismerkedtünk
meg. Mivel õ kanizsai lány volt,
magától értetõdõnek tûnt, hogy
felkeressük a bútorgyárat. Õ a gyár
felszámolása óta faipari szakmunkásokat tanít a szakképzõ iskolában. Én pedig néhány hónapja
nyugdíjasként heti két alkalommal
10 órát tanítok ugyanott, és 15 éve
vizsgáztatok. A vizsgabizottság elnökeként én írtam alá sok végzõs
asztalos vizsgabizonyítványát.
Annak idején az erdõgazdaságot
járva összetalálkoztam Horváth
Ernõ erdész fafaragóval, népi iparmûvésszel. Be-beugrottam hozzá
Pusztaszentlászlóra, és közel 20
éve valójában õ indított el újra a
fafaragó pályán  tért vissza a faragáshoz beszélgetõtársam.
A Népi iparmûvész címet 2000ben kapta meg, és nyugdíjazásáig,
2010-ig részt vett a városi fafaragó
kör munkájában, ahol ellátta a kör
titkári teendõit is. Abban az idõben
készült szobraik a hegykapukat õrzik, de jelentõs, mintegy hetven faragott tárggyal gazdagították az
önkormányzat gyûjteményét is.
 Az embert egy belsõ kényszer
hajtja  magyarázza a rendhagyó
tárlatlátogatáson, melyet a nappaliban kezdünk el és a hálószobán,

Fotó: Bakonyi Erzsébet
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valamint a garázson át a mûhelyben fejezünk be. Mint egy krónikás, az eltûnõben lévõ népi mesterségeket örökíti meg figuráiban,
kisplasztikáiban. A kapáló, kaszáló
embert, a napszámost, az erdészt.
Kocsma sorozatának elsõ két darabja is a népi életet jeleníti meg.
 Annak idején a kocsmaudvar
szolgált a falu gyülekezési helyéül
 mutat rá a falon függõ képekre. 
Az ivászattól függetlenül, a kultúrház funkcióját is betöltve ott találkoztak, beszélgettek, ismerkedtek
egymással az emberek. Ott történtek a fontosabb dolgok is. Ha valamilyen munka adódott, ott kerestek embereket. A téeszek megalakulásáig ezek voltak a központok,
mert ott gyûlt össze a falu népe, s
onnan vitték haza a híreket.
A Vasárnap délután címû kép
egy falusi mulatságot ábrázol. Abban az idõben szombaton még dolgoztak az emberek, vasárnap volt a
pihenõnap, a mulatozás ideje. A fiatalok táncoltak, az idõsebbek félrehúzódtak, de azért lesték õket, kíváncsiak voltak rá, hogy mi történik. Kettévált akkor is a falusi korosztály. Az idõsebbek a fák árnyékába elhúzódva egy kicsit csendesebben beszélgettek, a szemük
azonban ott volt a fiatalokon, érdekelte õket, hogy ki-kivel, mit csinál. A másik kép, a Megesett lány
címû éppen azt a pillanatot ábrázolja  hiszen akkor is történtek
események a fiatalok között ,
amint számon kérik a fiatalembert.
 Ha nem veszed el, leböklek!  kiáltja a kezében vasvillát tartó férfi,
a lány hozzátartozója. A hársfából
kifaragott arcokról, az alakok testmozdulatából leolvasható a jelenet
feszültsége, mintha elõttünk zajlana le az izgalmas esemény.

A mûvész a hársfán kívül dolgozik éger, tölgy és bükkfával, de az
értékes feketedióval is, amihez sajnos ritkán tud hozzájutni. A hálószoba zsúfolásig rakott polcai felett öccse, Wegroszta Gyula
Tahitótfaluban élõ festõmûvész
képei láthatók, míg felesége,
Szõnyi Zsuzsa restaurátor keze
nyomát õrzõ portré szobor a fafaragó kincsei között lelhetõ fel.
 S hogyan születik egy alkotás?
 Erre is megkapjuk a választ. Elõször a téma fogan meg az alkotó
gondolataiban, amit vázlatszerûen
lerajzol, aztán kezébe veszi a témához illõ fát és a faragókést, s
ahogyan a fa engedi, úgy emelkednek ki az anyagból és válnak láthatóvá az arcok, alakok. A Bibliából
például az általános emberi tulajdonságokra utaló jeleneteket fogalmazza újra a maga stílusában.
Például az Aprószentek címût,
melyhez hasonló események Heródes király óta napjainkban is elõfordulnak a nagyvilágban.  Gyakorlatilag az ember természete az
óta sem változott alapvetõen  tette hozzá. A hársfa  termõhelytõl
függõ  világossárgás színû árnyalataiban a 14 stáció, Jézus keresztútja állomásainak elkészült darabjait szemlélhetjük meg.
Aztán két pásztorbotot emel le a
falról a mester, majd elõkerülnek a
szarukürtök. Az Álmos kürt különlegességét az adja, hogy fellelhetõ
rajta egy õsi magyar szimbólum,
mely szerint  ahogyan annak idején a honfoglaló magyarok mondták , amerre a Göncöl szekér rúdja mutat, arra kell elindulni Etelközbõl Magyarországra.
Hóesésben megyünk át a garázsba, ahol a kanizsai témájú,
nagyméretû táblaképek láthatók.
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Alkotójuk a dombormûvekkel
Kanizsa várának elestét, valamint
a vár visszafoglalásának történetét beszéli el régi írásokra, legendákra és metszetekre hagyatkozva.
Itt kellõ lépték adódik ahhoz,
hogy eljussunk az egyik mûtõl a
másikig, az egyik idõsíkból a
következõ történelmi pillanat átéléséig, melyet egy harmadikkal, a Thúry György éneke címûvel zár le Wegroszta Zoltán.
Szerencsére az alkotó csendes,
szerény ember, hagyja, hogy a
szemlélõdõt magával ragadja a
helyiség képek által átalakuló
miliõje. Hallja a lovak nyerítését, kardok csörrenését, a döngölt tömésfalakat ledöntõ ágyúgolyók robbanását, de a terem
hûvössége is hozzájárul a kör-

nyezet észrevétlen átváltozásához. Mintha egy tágas, márványpadozatú teremben lépdelne tovább, melynek fehér falain
megelevenedik az 1500-as évek
végén még itt a közelben állt
Kanizsa várának a története. 
Ha az önkormányzat fel tudná
újítani a régi óvodát, és tájházzá
alakíttatná, szívesen odaadnám
valamennyit a városnak  törte
meg a csendet Wegroszta Zoltán.
Mielõtt kilépnénk a garázsból,
alig észrevehetõen, egy magasra
akasztott képre figyelünk fel. A
mûvész magával hozta Gyuláról az
elsõ, még 8 éves korában fába vésett munkáját. A férfi portréval 
mintegy a jövõbe látva , azt közli
ismerõseivel, hogy ez lesz az én
utam. Most már azt is tudjuk, si-

Vigyázz a madárra...

A HSMK tíz éve indult Az Én
hobbim  címû sorozatában
Uzsoki Lászlóné recehorgolással
készült képei láthatók március
15-ig az intézmény elõcsarnokában.
A fehér cérnából recehorgolással készült, vászonra és posztóra
felvarrt képek láttán a magyar népi
díszítõmûvészet egyik legõsibb
szimbólumaként, gyakori stíluselemeként ismert pávás motívumkincse elõtt tiszteleghet ezúttal a
tárlatlátogató.
A kiállítást Kardos Ferenc
könyvtáros, etnográfus nyitotta
meg. A megnyitó ünnepséget a Piarista Iskola Mathia Károly
Vegyeskarának mûsora keretezte
Ráczné Bella Cecília vezetésével.
Szólót énekelt Buda Fanni és
Paulik Flóra, verset mondott Kánya Antalné.

 Gyermekkoromban tanultam
meg kézimunkázni édesanyámtól
és a nagynénikémtõl. Alsótagozatosként már horgoltam és
kötöttem  kezdte mesélni a horgolás iránti vonzalmát Uzsoki
Lászlóné, Marika.  A gyermekeimnek is én készítettem a kabátkákat, sapkákat, sálakat. A mai napig
azt a sálat viselik, amit én kötök. A
lakásuk nappalijában is láthatók az
itteniekhez hasonló képek.
Horgoló- és kötõtûjével korábban mindent elkészített, ami megtetszett neki. A páva motívum megszületésérõl elmondta: falun,
Hahóton nõtt fel, és az utcán sétálva meglátott egy páva mintájú függönyt az egyik parasztház ablakában. Jól ismerte az ott lakó nénit,
bekopogott hozzá, és lemásolta a
mintáját. Utána kezdte el szenvedélyesen kutatni a páva motívumokat a könyvtárban, a múzeumban,
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került végigjárnia a tervezett utat,
és értjük, miért szerepel utolsó
képként a házi kiállításon.
A mûhelyben egy szakrális téma, Jézus és Keresztelõ Szent János, valamint Thúry György várkapitány várakozott a mesterre.
Szinte önkéntelenül megérintette,
végigsimította kezét a Jordán folyóhoz érkezett alakokon, míg a
többiek helyét egyelõre rajzok jelzik. Thúry György éneke arról
szól, amit hallani lehetett róla annak idején, Kanizsán és környékén. Elmeséli a döntõ ütközetet,
amikor tõrbe csalja a török, levágják a bajvívó fejét és átadják a pasának, aki tovább küldi azt Konstantinápolyba. Csak a testét temették el itt Kanizsán, talán a Magyar
utcán, az egykori Patyolat Vállalat
körüli házak helyén, ahol akkori-

ban egy kerek torony állhatott. A
dombormûvet a mocsár fájából,
égerfából faragta a mûvész, utalva
ezzel arra is, hogy a vár körüli mocsaras terület ennek a fafajtának
kedvezett.
A tárlatlátogatásról a lakásba
visszatérve a feleség, Ildikó egy
fotókönyvet nyújtott felénk. Lapjairól egy gyönyörû szép család
mosolygott ránk. Lányuk, vejük,
és a két kis unoka. A harmadik érkezését májusra várják. Hogyha
látogatóba jönnek a nagyszülõkhöz, a 6 éves Lilit teljesen leköti a
rajzolás, a 4 éves Beni kívánságára
pedig rögtön be kell kapcsolni a
mûhelyben lévõ gépeket. És a csavarhúzó úgy áll a kezében, mintha
azzal született volna

és egyre többet talált belõlük.
Amelyik megragadta a képzeletét,
azt tovább gondolta, és szaporodni
kezdtek, alakot öltöttek kezében a
láncszemek, végül megszületett a
kép. Úgy gondolta, õ is láthatóvá
teszi munkáit a lakásban, hiszen
ezt a régiek nagyon jól kitalálták.
Azért rakták fel az ablakokra, mert
így szem elõtt volt, állandóan láthatták, és a fény gyönyörûen kiemelte a motívumot. De ma már
nincsenek olyan kis ablakszemek...
A kiállításon láthatunk recehorgolásra dolgozott régi szentképeket, a Tízparancsolatot, keresztet,
ajtókopogtatókat, és díszes tojásokat, kiscsibékkel. A képekhez magyarázó szöveget is írt, segítve a
nézõt a számmára jelentõs gondolatok megismerésében.
S hogy mit jelent a páva motívum a népi díszítõmûvészetben?
Arról így vallott: jelenti a halhatatlanságot, az örök fényt, a világosságot, a teljességet, a hatalmasságot, a tisztaságot, a szabadságot, a
szeretetet, a szerelmet, a szépséget, de a büszkeséget, és a gõgöt is.
Egyes néprajzosok szerint az õsi
Boldogasszony szimbóluma. Jézus alakjához is kapcsolják a hatalom, az örök élet jelképeként.
Farktollainak szétterjedõ ívei a lélek kitárulkozását szimbolizálják.
A páva ábrázolása õsi eredetû.
Avar korból származó szíj-leleten,
honfoglalás-kori bõr- és tarsolylemezen is fellelhetõk a nyomai.
Leggyakrabban népi szõtteseken,
hímzéseken, párnahuzatokon, lepedõvégeken õrizték a motívumkincset, de megmaradt fafaragásokon, építmények faragott kövein
is, magán hordozva a történelmi

korszakok hatásait. Az alkotók által idõnként változtatva, mégis
õseink emlékét, örök értékét õrzik
számunkra. Szimbólumrendszerének, üzenetének megismerése,
megértése, átörökítése a hagyományokhoz való ragaszkodást jelenti.
A magyar szimbólumrendszer,
így a pávaábrázolás is azért különleges, mert magában foglalja, öszszeolvasztja a távoli hazából, a varázslatos keletrõl hozottakat, a kárpátmedencei, sõt, a nyugati, déli,
északi hatásokat is.
Fáy Aladártól vett idézettel
(1942) így érzékelteti ezt Uzsoki
Lászlóné: A magyar díszítmény
nem tarkálló csokor, hanem a népvándorlás porán nõtt bokor, kiaszott
legelõk szélére zsúfolt erdõség, tarlók véghetetlen fakó izzásában az
útszéli fa fekete árnyéka, a mezsgyék virágos élénksége, a hétköznapok hosszú egyhangúsága után a
vasárnap öröme, a magyar sors sok
megpróbáltatásában az erõs jellem
töretlen derûje. Csak nagy tisztelettel közeledhetünk hozzá.
A régi emberek beleszülettek a
hagyományok, szimbólumok ismeretébe. A mai kor emberének
sajnos egyre némábbak, szótlanabbak; de megszólíthatók ezek az õsi
értékek. Mindig akadtak, akadnak
õrzõk, akik megkísérelték, megkísérlik megfejteni, megérteni, átörökíteni a felbecsülhetetlen értékû õsi intelligenciát, a nemzedékek tehetségét, alkotókedvét õrzõ
motívumkincset.
A kiállítás képeit megtekintve
nyugtázhatjuk magukban: Uzsoki
Lászlóné az õrzõk közé tartozik.

Bakonyi Erzsébet

B.E.
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Helytálltak a tûzoltóink

Fotó: Szabó Zsófia

8.qxd

 Kifejezetten jól teljesítettek
kollégáink, ennek köszönhetõen
sikeres évet tudhatunk magunk
mögött  összegezte Egri Gyula,
a Zala Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság vezetõje kedden,
a Nagykanizsai Tûzoltó-parancsnokság és katasztrófavédelmi kirendeltség tavalyi esztendõt értékelõ és feladatszabó
gyûlésén.
Pedig munkájuk akadt bõven a
lánglovaknak, a tavalyi esztendõ
során is. Tekintve, hogy még a
szélsõséges idõjárási viszonyok
okozta helyzetekben is helyt kellett állniuk.
 A sok csapadék okozta villámárvizeket és a Principális csatorna,
valamint a Mura áradását is hatékonyan kezelték kollégáink  fogalmazott Dobos István tûzoltó alezredes, tûzoltósági tanácsos. A kanizsai katasztrófavédelmi kirendeltség vezetõje értékelõjében elmondta, a katasztrófavédelem munkatársai a célkitûzéseknek megfelelõen végezték munkájukat. Pedig 79
település ellátása hárul rájuk.
 Katasztrófavédelmi kirendeltségünk személyi állománya 116
fõ. A kanizsai parancsnokságon
négy újonc kezdte meg nemrégiben munkáját, a letenyei õrs létszáma egy fõvel bõvült, ugyanakkor még 8 státusz betöltetlen a
húszból. Zalakarosban pedig egy
õrsparancsnoki hely vár betöltésre
 hangsúlyozta Dobos István.
Majd hozzátette: intézményüket
tavaly 70-80 fõ kereste meg felvételi szándékkal. Szólt arról is, hogy
közösségi szolgálatot a nagykanizsai hivatásos parancsnokságon 30
diák töltött.
Informatikai ellátottságukat és
az elhelyezési körülményeiket is

értékelte  a zalakarosi, illetve a
letenyei õrsét szintén- a kirendeltség vezetõje: mindezeket megfelelõnek minõsítette.
Beszámolt különbözõ képzésekrõl, melyeken a kirendeltség több
munkatársa részt vett, egyúttal sikerrel is teljesített.
A tûz-és különbözõ káreseteket
szintén kiemelte tájékoztatójában
Dobos István.
 Az elmúlt évben 490 esethez
riasztották a helyi katasztrófavédelmi kirendeltség munkatársait.
Ebbõl 176 tûzeset volt, 299 mûszaki mentés. Szeptemberben pedig a már említett Principális csa-

torna és a Mura áradása miatt kialakult helyzet védekezési munkálataiban és villámárvizeknél
álltak helyt kollégáink. Alsórajkon pedig lakosságvédelmi intézkedésre került sor. Egy családot
kellett kitelepíteniük egy megáradt patak miatt. Szénmonoxid
mérgezéses eset kettõ történt, kéménytûz pedig 12, szerencsére
halálesettel nem jártak. Az illetékességi területünkhöz tartozó 9
veszélyes üzem idõszakos felülvizsgálatát szintén elvégeztük.
Hatósági ellenõrzéseket 321 esetben hajtottunk végre, ebbõl 46
esetben bírságot szabtunk ki, 900
ezer forint értékben  mondta a
tûzoltó alezredes.
Beszédében hangsúlyozottan
szólt az önkéntes tûzoltóságok szerepérõl, fontosságáról is, valamint
arról; hogy a letenyei és a nagykanizsai járásban önkéntes mentõcsoportok alakultak.
A 2015. évre vonatkozó célkitûzéseik ismertetése kapcsán elõrebocsátotta: több településen önkéntes mentõcsoportok megalakítását tervezik.
 Folyamatban van Nagykanizsán, Újudvaron, Kerkaszentkirályon, Kisrécsén és Zalakomárban
ezen mentõcsoportok megszervezése  így Dobos István. Zárásul
tájékoztatott még arról, hogy idén
októbertõl a Letenyei Katasztrófa-

védelmi Õrs beindítására is sor kerül. A gépjármûfecskendõ a közelmúltban megérkezett, a jármûvezetõk képzése elindult, az épület
beruházás folyamatban van, az
emberek felvétele az év második
felében valósul meg.
Ezt követõen Egri Gyula, Zala
Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság vezetõje is értékelte a kirendeltség tavalyi esztendejét,
egyúttal elismerését fejezte ki a
kollégák nagy szakértelemmel,
odaadással végzett munkája iránt.
Amit a magas társadalmi elismertség is tükröz.
 A kivonulások száma csökkent  ezt már a szakmai feladatok értékelése kapcsán mondta a
megyei katasztrófavédelmi igazgató, majd közelképet adott a kellõ beavatkozásokról is. Kezdve a
kritikus infrastrukturális elemek
okozta új helyzetekrõl, amikor
például az ónos esõ okozta károk
miatt olyan feladok is hárultak a
katasztrófavédelem szakembereire, mint a víz, gáz biztosítása,
élelmiszer eljuttatása az emberekhez.
 A megyei és a Nagykanizsai
Katasztrófavédelmi Kirendeltség
kifejezetten sikeres, jó évet zárt tavaly  szögezte le bezárólag Egri
Gyula.
Sz.Zs.

Gyógyszertári ügyelet - március
Dátum
2015. március 1.
2015. március 2.
2015. március 3.
2015. március 4.
2015. március 5.
2015. március 6.
2015. március 7.
2015. március 8.
2015. március 9.
2015. március 10.
2015. március 11.
2015. március 12.
2015. március 13.
2015. március 14.
2015. március 15.
2015. március 16.
2015. március 17.
2015. március 18.
2015. március 19.
2015. március 20.
2015. március 21.
2015. március 22.
2015. március 23.
2015. március 24.
2015. március 25.
2015. március 26.
2015. március 27.
2015. március 28.
2015. március 29.
2015. március 30.
2015. március 31.

Gyógyszertár neve, címe
REMÉNY
KIRÁLY
BENU KANIZSA CENTRUM
SZENT KRISTÓF
ZSÁLYA
BENU ARANYSZARVAS
BELVÁROSI
FAGYÖNGY
BENU KATONARÉTI
KELETI
KIRÁLY
REMÉNY
SALVIA
BENU KANIZSA CENTRUM
BENU KATONARÉTI
SZENT KRISTÓF
ZSÁLYA
BENUARANYSZARVAS
BELVÁROSI
FAGYÖNGY
BENU KATONARÉTI
KELETI
KIRÁLY
REMÉNY
SALVIA
BENU KANIZSA CENTRUM
SZENT KRISTÓF
ZSÁLYA
BENU ARANYSZARVAS
BELVÁROSI
FAGYÖNGY

Gyógyszertár, telefonszáma
GARAY U. 14.
93/314-967
KALMÁR U. 4.
93/536-620
TÁBORHELY U. 4. 93/510-135
ERZSÉBET TÉR 8/2. 93/510-151
BOSZORKÁNY U. 2.93/516-280
ROZGONYI U. 1.
93/311-531
ERZSÉBET TÉR 1. 93/310-403
SZEKERES J. U. 2-8.93/310-367
TAVASZ U. 26.
93/311-607
ZEMPLÉN GY. U. 6. 93/310-402
KALMÁR U. 4.
93/536-620
GARAY U. 14.
93/314-967
RÓZSA U. 6.
93/536-610
TÁBORHELY U. 4. 93/510-135
TAVASZ U. 26.
93/311-607
ERZSÉBET TÉR 8/2. 93/510-151
BOSZORKÁNY U. 2.93/516-280
ROZGONYI U. 1.
93/311-531
ERZSÉBET TÉR 1. 93/310-403
SZEKERES J. U. 2-8.93/310-367
TAVASZ U. 26.
93/311-607
ZEMPLÉN GY. U. 6. 93/310-402
KALMÁR U. 4.
93/536-620
GARAY U. 14.
93/314-967
RÓZSA U. 6.
93/536-610
TÁBORHELY U. 4. 93/510-135
ERZSÉBET TÉR 8/2. 93/510-151
BOSZORKÁNY U. 2.93/516-280
ROZGONYI U. 1.
93/311-531
ERZSÉBET TÉR 1. 93/310-403
SZEKERES J. U. 2-8.93/310-367

Ügyeleti idõ
19:00-06:00
22:00-06:00
22:00-06:00
22:00-06:00
22:00-06:00
22:00-07:30
20:00-08:00
19:00-06:00
22:00-06:00
22:00-06:00
22:00-06:00
22:00-06:00
22:00-07:30
20:00-08:00
08:00-06:00
22:00-06:00
22:00-06:00
22:00-06:00
22:00-06:00
22:00-07:30
20:00-08:00
08:00-06:00
22:00-06:00
22:00-06:00
22:00-06:00
22:00-06:00
22:00-07:30
20:00-08:00
08:00-06:00
22:00-06:00
22:00-06:00
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Kanizsa  Hirdetés
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Nk MJV Szabályozási Terve és Helyi
Építési Szabályzatának módosítása
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyûlése az elmúlt idõszakban döntött
több tömb rendezés alá vonásáról, melyet az AOD Kft-vel készíttet el.
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyûlésének 97/2013. (III.28.) számú
határozata 3. pontjának a) pontja alapjának megfelelõen, A partnerségi
egyeztetés keretében az elõzetes tájékoztatási szakasz megkezdésével egy
idõben a lakosságot hirdetmény útján tájékoztatni kell.
A módosítások a következõ területeket érintik:
- Deák tér- Zrínyi u. - Csengery u. tömb övezeti szabályozásának módosítása
- Bányászati építményekre és szélerõmûvekre vonatkozó építési elõírások megfogalmazása a HÉSZ-ben
- Varasdi u. - Kisrác u. - Felsõtemetõ u. - Pápai u. - Bajcsai u. tömbben az elõkert
méretek szabályozásának korrekciója
- Környezetvédelmi célú védõtávolságok szabályozásának felülvizsgálata (az egész
város területén: állattartó telepek, szennyvíztisztító telep, hulladéklerakó telep,
dögtemetõ, zavaró hatású üzemek)
- Március 15. tér közterületi szabályozásának módosítása
- Állattartó épületek és lakóépületek közti távolságok szabályozása a HÉSZ-ben
- Bajcsai major területén építési szabályok módosítása
- Erzsébet tér- Fõ u. - Sugár u. - Rozgonyi utcák által határolt tömb szabályozásának
módosítása
- A Kemping utca déli irányú meghosszabbításában tervezett gyûjtõút és a 7340/2
hrsz-ú utak közti tervezett kiszolgáló-út szakasz törlendõ
- A bútorgyár területe 2097/17. hrsz. alatti ingatlan Gip-e-1-sz jelû ipari gazdasági
területbõl Gip-e-6-sz jelû építési övezetbe sorolandó.
- A Napsugár utca 1. - 9. sz. ingatlanokat érintõen 0 m elõkert szabályozandó.
- A Dózsa u. - Boszorkány u. - Balatoni út - Hevesi út által határolt tömbben a tömbre vonatkozó 10 m elõkert érték törlendõ, viszont a 1839/106 hrsz-ú magánút mentén 0,00 m elõkert-mélység szabályozandó.
- A 360/57 hrsz-ú ingatlan egy új településközpont vegyes terület övezetbe
sorolandó, ahol a beépítési mód zártsorú, a megengedett beépítettség 50 %, és a
megengedett építménymagasság 5 m. A tömb Lámpagyár utcai oldalán 0,0 m elõkert mélység szabályozandó.

Részletesebb leírás a Polgármesteri Hivatal Fõépítészi Irodáján megtekinthetõ
ügyfélfogadási napokon. A tervvel kapcsolatos észrevételeiket, javaslataikat a
Polgármesteri Hivatalba, a városi fõépítésznek címzett levélben jelezhetik.

AtlasProfilax
Tudta Ön, hogy a koponya alatt lévõ elsõ
nyaki csigolya az Atlas nem csak a fejet tartja
és támasztja alá, hanem ha elmozdult, különféle panaszok okozója lehet?
A svájci dr. René-Claudius Schümperli több mint
húsz éve kidolgozta azt a biztonságos módszert, amellyel meg lehet állapítani
az elmozdulást és korrigálni azt. A nagykanizsai dr. Varga Imre az õ egyik
tanítványa, aki sikeresen alkalmazza a módszert. Nála a korrekció utáni napokban és hetekben folyamatosan múltak el a régóta meglévõ panaszai, mint a
rendszeres fejfájás, szédülés, feszülõ nyak, derékfájás.

Az elérhetõsége: Nagykanizsa Király u. 29.
Bejelentkezés telefonon: 0630-959-3080

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Kanizsai Dorottya Kórház (8800 Nagykanizsa, Szekeres J. u. 2-8.) az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény és az állami vagyonnal való gazdálkodásról szóló 254/2007. (X.4.) Kormányrendelet vonatkozó rendelkezései alapján nyílt pályázatot hirdet a vagyonkezelésében lévõ nagykanizsai 2639 hrsz-ú
Büfé megnevezésû, ~129 m2 alapterületû helyiségcsoport  valamint annak a
pályázati tájékoztatóban csatolt lista szerinti felszerelési és berendezési tárgyai 
üzemeltetési kötelezettséggel történõ, szerzõdéskötéstõl számított határozott, 5
(öt) évig terjedõ idõre, megtekintéskori állapotban való bérbe adására.
Részletes pályázati dokumentáció a www.nkkorhaz.hu honlapról elérhetõ.

NAGYKANIZSÁRÓL A LEGFRISSEBBEN!  www.kanizsaujsag.hu
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II. Miklósfai Pálinka Mustra
Március 8. 8-14 óra
ORSZÁGOS ÉREMGYÛJTÕ
TALÁLKOZÓ

Érem- és bélyegbörze, ingyenes árbecslés és szaktanácsadás

9 óra "Afrikai országok pénzérméi és bankjegyei" - kiállítás

Megnyitja: Róber László, a Magyar
Éremgyûjtõk Egyesülete Nagykanizsai

Csoportjának elnöke.

Szervezõk: a Magyar Éremgyûjtõk
Egyesületének Nagykanizsai Csoportja
és a Kanizsai Kulturális Központ. A rendezvény védnöke: Cseresnyés Péter,
Nagykanizsa Megyei Jogú Város országgyûlési képviselõje.

Március 9. 17 óra
Kertbarát klub
AZ ÉN KERTEM

Kele József, a 2013. év "Magyarország
legszebb konyhakertje" cím tulajdonosának vetített képes elõadása. A belépés
DÍJTALAN!

A Dr. Kotnyek István Miklósfai Kertbarát Kör a hétvégén
tartotta meg a miklósfai párlatok második seregszemléjét,
melyre 24 gazda 45 mintával nevezett.

J. S. Bach-Hess: Korál a 147. kantátából. L. v. Beethoven: f-moll "Appassionata" - szonáta, op. 57. F. Chopin:
Asz-dúr "Hõsi" - polonéz, op. 53. F.
Chopin: 2 noktürn, op. 9 b-moll, No. 1
és Esz-dúr. No.2Liszt F.: A forrásnál.
Liszt F.: I. Mefisztó-keringõ. R. Wagner-Liszt F.: Tannhäuser-nyitány.

A négy fõbõl álló zsûri,
Komoróczi Lajos, Bedike Tibor,
Szántó András és Gazdag Attila a
minõsítés után értékelték a mustra
tapasztalatait  írja blogjában Imrei Ferenc.
Komoróczi Lajos szerint lehet,
hogy most jártak itt utoljára, hiszen a tavalyihoz hasonló jó eredmények születtek! Ami azt is jelenti, értenek Miklósfán a párlatkészítéshez, sok mindenre már
nem kell tanítani a helybelieket. A
nevezett minták több mint ötven
százaléka jó minõsítést ért el.
Ezután minden ítész elmondta
véleményét, tapasztalatait, melye-

Március 10. 19 óra
Filharmónia - Fortissimo bérlet
HEGEDÛS ENDRE KOSSUTHÉS LISZT-DÍJAS ZONGORA
MÛVÉSZ

Belépõdíj: 2900 Ft.
Március 11. 19 óra
Színház - Rátkai bérlet
Alexandre Dumas: A HÁROM
TESTÕR - kalandjáték zenével, a
Pannon Várszínház elõadása

Szereplõk: Szelle Dávid, Kiscsisák András, Keresztesi László, Szente Árpád
Csaba, Pap Lívia, Gazdag Tibor. Belé-

põdíj: 3500 Ft.
Március 12. 14 óra
KIÁLLÍTÁS

A Zrínyi Miklós-Bolyai János Általános
Iskola Bolyai János Tagintézménye tanulóinak rajzkiállítása
Megtekinthetõ: április 6-ig. A belépés
DÍJTALAN!

ket a bíráló lapokon is megjelenítettek: A pálinkával, (hasonlóan a
borhoz) nem szabad hazudni!
Csak a jó minõségû gyümölcsbõl
lesz illatos, zamatos párlat. Ami
rossz kerül a cefrébe, az továbbadódik a lepárlás folyamán is.
Csak az eredet-megjelölésnek
megfelelõ pálinkák kerülnek elbírálásra, ezért a jövõben még pontosabb megnevezést kérnek. Hiszen ahány fajta egy körte, annak
annyiféle pálinkája van és az elbírálás is e szerint történik.
A díjkiosztón 21 arany, 4 ezüst,
9 bronz és 11 oklevél minõsítést
vehettek át a nevezõk.

Egyértelmûen õk ketten Miklófa
legjobb párlat spillerei, mert
Gárdonyi József két arany és egy
bronz, Milávecz László pedig két
arany és két ezüst minõsítést kapott. Amit egyébként eddig is tudtunk, de immár másodszor is hivatalos megerõsítést nyert.
Az örömteli díjátadó után a
Kertbarát Kör vadpörköltes vacsorával kedveskedett a mustra közönségének, Robi atya és a répás
menyecskék jóvoltából.
Az est folyamán a frissen szedett
málna, eper, naspolya, cigány
meggy, germersdorfi cseresznye, vilmos körte, szeder, cserszegi fûszeres

Miklósfa legjobb pálinkája minõsítést ismét Gárdonyi József vilmoskörte pálinkája kapta.
A zsûri különdíját pedig Milávecz
László fekete noah párlata érdemelte ki.

és törkölyök zamatát forgathattuk
meg a szánkban, hogy legyen mire
emlékezzünk késõbb etalonként.
Kanizsa

Népi iparmûvészek kiállítása

Március 14. 17:30 óra
SZEKERES EMIL FESTÕMÛVÉSZ KIÁLLÍTÁSA

Megnyitja: Lengyák István. Megtekinthetõ: március 28-ig. A Tavaszi Mûvészeti Fesztivál programja

Március 14. 19 óra
"GÖRÖG KONCERT" KOLLONAY ZOLTÁN ÉS ZENEKARA ELÕADÁSA

A megszokottól különlegesebb, varázslatos, új zenei élmény ínyenceknek. Érzelmes, dallamos, dinamikus saját dalok, görög világslágerek. Belépõdíj:
1000 Ft. A Tavaszi Mûvészeti Fesztivál
programja.

Március 13. 20 óra
SUPERNEM KONCERT GYORSHAJTÁS TURNÉ
Vendég: Headbengs
Belépõdíj. elõvételben 1 500 Ft, a
helyszínen 1 800 Ft

Fotó: Bakonyi Erzsébet

8.qxd

A fenti címmel, kanizsai népi
iparmûvészek és szakköreik, valamint egyéni alkotók munkáiból
nyílt kiállítás a HSMK Õsze András galériájában. A szõtteseket,

hímzéseket, fafaragásokat, csuhébábukat, használati és dísztárgyakat bemutató tárlatot március 11-ig tekinthetik meg az érdeklõdõk.

A rendezvényt  melyet moldvai
táncdallamok elõadásával a Farkas
Ferenc Zene- és Aranymetszés
Alapfokú Mûvészeti Iskola népzene szakos növendékei színesítettek
, Balogh László önkormányzati
képviselõ, a Humán Bizottság elnöke nyitotta meg.
A kiállítók között szerepel: Bátor Margit szövõ és a HSMK Szövõ Mûhelye, Jerausek Gyula fafaragó, Hadiné Szalai Gabriella kosárfonó, Pulainé Cserti Ilona csuhé készítõ és a HSMK Népi Díszítõmûvészeti Mûhelye, Stiller Gábor fafaragó és a Honvéd Kaszinó
Fafaragó Köre, Wegroszta Zoltán
fafaragó, és Zsovár Anita szövõ.
A kanizsai népi kultúra gazdagságát reprezentáló alkotók értékmegõrzõ tevékenységét emléklappal ismerték el a szervezõk.
B.E.
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Horoszkóp
III.21.IV.19. Kos
Járjon nyitott szemmel, ha találkozni szeretne végre a nagy Õ-vel. A találkozás számos
pozitív változást hozhat az életében. Teremtsen egyensúlyt a munka és a magánélete között.

IV.20.V.20. Bika

Kövessen minket
a Facebookon is!

Lehetõleg egyszerre csak egy munkára
koncentráljon, mert kifárad, és összecsapnak feje fölött a hullámok. Vegye tervbe a
szakmai elõmenetelét is, mert könnyen lemaradhat az anyagi elõrejutástól.

V.21.VI.21. Ikrek
A mindennapi teendõi mellett tûzzön ki magának távolabbi célokat. Továbbra is szívesen segít másoknak, s emiatt egyre több ismerõse szimpátiáját nyeri el. A tavasz közeledte álmodozó hangulatba hozza.

VI.22.VII.22. Rák
Munkahelyi kérdések, feladatok vonhatják
el figyelmét a kedvesérõl. Ha végez a teendõivel, fordítson rá több figyelmet, hogy
mindig érezhesse a törõdését. Ingerlékenységét lehetõleg mozgással vezesse le.

VII.23.VIII.22. Oroszlán
Maga sem tudja az okát, de egyre szenvedélyesebben közeledik ismerõseihez.
Ezúttal nem a Hold jótékony hatásáról
van szó, a szenvedélyes megnyilvánulást
egy régi ismerõse váltotta ki önbõl.

VIII.23.IX.22. Szûz
Izgalmas napok várnak önre. A bolygóállások szerint nagy teljesítményekre lesz képes,
de nem megy minden olyan könnyedén,
mint a karikacsapás. Váratlan feladatokra
számíthat a konfliktuskezelés terén is.

IX.23.X.22. Mérleg
A hétvégén különösen érzékennyé válik mások problémáira. Mutassa ki segítõ szándékát, és tegye túl magát minél elõbb az önként
vállalt feladatain. Arról a személyrõl se feledkezzen meg, aki legközelebb áll a szívéhez.

X.23.XI.22. Skorpió
Sokkal energikusabbnak érzi majd magát a
hétvégén, mint korábban. Lehet, hogy ennek
oka a közelgõ tavaszban rejlik, de az is elképzelhetõ, hogy egy új ismerõsének a közeledése váltotta ki önben ezt az érzést.

XI.23.XII.21. Nyilas
Jó munkájáért pénzbevételre számíthat hamarosan. A kedvesével azonban a bolygóállások szerint viharos idõszak elé nézhetnek. A viharfelhõket ezúttal nem a változékony idõjárás sodorja önök elé.

XII.22.I.20. Bak
Döntéseinél bátrabban vegye figyelembe
a megérzéseit. Nézze a jó oldalát is egyegy dolognak, ne csak a rosszat. A tavaszi terveiben szerepeljen szórakozás is,
ne csak virágültetés.

I.21.II.19. Vízöntõ
Jó híreket fog hallani a munkahelyén. Mivel egyre jobb teljesítményt ért el mostanában, hamarosan beérik munkájának a
gyümölcse. Anyagi gyarapodásának nemcsak ön fog örülni, hanem a párja is.

II.20.III.20. Halak
Ne akarjon egyszerre megoldani minden
feladatot. Ami nem az ön dolga, azt végeztesse el mással. Ha megígér valamit a
szeretteinek, azt valósítsa is meg. Ha kell,
írja fel a pontos idõpontot a naptárára is.

NAGYKANIZSÁRÓL A LEGFRISSEBBEN!  www.kanizsaujsag.hu
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Elhunyt a szövetség
tiszteletbeli örökös elnöke
Súlyos, gyógyíthatatlan betegség
következtében elhunyt Pintér István, a Zala Megyei Kézilabda
Szövetség tiszteletbeli örökös elnöke. Pintér István 1935-ben
született Nagykanizsán és hosszú
évtizedekig állt a megyei kézilabda szolgálatában, 1978 és
2012 között a zalai szövetség elnöki tisztségét látta el, melynek
örökös elnöke is lett késõbb.
Pintér Istvánt temetésére március 13-án, pénteken 15 órától kerül sor a nagykanizsai köztemetõben.

2015. március 5.

Nevében volt csak rangadó
Aquaprofit-Nagykanizsai
TSK (1.)  Haladás VSE-Infraplan (6.) 9,5:2,5
NB I sakk csapatbajnoki-mérkõzés, 7. forduló. Nagykanizsa.
Eredmények (elöl a hazaiak):
Naiditsch - Ruck 1:0, Jefimenko dr. Kovács G. 0,5:0,5, Balogh Cs.
- Nagy G. 0,5:0,5, Márkus - Kiss
A. 1:0, Ribli - Csonka 1:0, Pintér
J. - Trbojevics 1:0, dr. Flumbort Lakos 1:0, Galyas jr. - Pergel 1:0,
Kántor - Magyar A. 1:0, Bodó Rövid 0:1, Krutti - Tomasics 1:0,
Gara T. - Ugróczky 0,5:0,5

Rangadónak indult, aztán úgy
alakult, hogy a kanizsaiak nagyon
megverték a szombathelyieket.
Elõzetesen 7,5 ponttal kalkuláltak
minimum, nos, ezt igencsak túlszárnyalták a vendéglátók. Ebbe
még az is belefért, hogy Bodó
Norbert kikapjon és a tabellán is
növelték elõnyüket a második (és
döntetlent elérõ) paksiak elõtt, így
már a Nagykanizsa 6 ponttal vezet
két körrel a vége elõtt.
Aquaprofit-Nagykanizsai
TSK II (9.)  Komlói BSK (6.)
5,5:6,5

NB I B Charousek-csoport sakk
csapatbajnoki mérkõzés, 7. forduló. Nagykanizsa. Kanizsai gyõztesek: Sipos János, Ladányi Zsolt,
Papp Nándor. Döntetlent játszottak: Orsó Miklós, Kercsmarics József, Felde Bence, Haselbach Dávid, Boa Boglárka.
A kanizsaiak az elõttük fél ponttal
álló Gyõri Elektromoson ezúttal nem
hoztak, hiszen a kisalföldiek is 5.5
pontot szereztek így továbbra is nagy
csata várható a két együttes között.
P.L.

Teljesítették a kötelezõt a nõi kosarasok
Kanizsai Vadmacskák SE (4.)
 Bajai NKK (8.) 84-63 (21-14,
21-16, 23-17, 19-16)
Amatõr NB I Nyugati csoport
nõi kosárlabda-mérkõzés, 18. forduló. Nagykanizsa, 50 nézõ. Vezette: Tóth K., dr. Magyari.
Kanizsa: Fekete (15/9), Fuisz
(24), Nagy D. (5/3), Kardos (10),
Hegyi (2). Csere: Herman A.
(20/3), Horváth E. (6), Bernáth (2),
Karancz, Székely, Buti. Edzõ:
Zsámár Krisztián.
Az elsõ negyed 5. percéig felváltva estek a kosarak, egyik csa-

pat sem tudott jelentõs elõnyt kiharcolni. Onnantól aztán a hazaiak
fokozatosan átvették a játék irányítását és a negyed végére Fuisz Viktória és Herman Aliz pontjaival hét
ponttal is vezettek.
A második negyed elején tovább
növelték a megszerzett elõnyt házigazdák, de a vendégeknek sikerült
feljönniük hat pontra. A 14. perctõl
aztán ismét pontosan fejezte be támadásait a KVSE és 18 pontos különbségig meg sem álltak. A negyed utolsó percében elkövetett védekezési hibákat a bajaiak csökkenteni tudták a hátrányukat.

INGATLAN

ÁLLAT

Készpénzért vásárolok régi könyvet, festényt, porcelánt, régi népi parasztbútorokat és ruházatot, valamint
használati tárgyakat és teljes hagyatékot. Tel.: 0620-555-3014 (7693K)
Kidobásra szánt televízióját, mikróját, hûtõjét, gáztûzhelyét, stb. valamint összegyûjtött reklámújságjait elszállítom.
Tel.:
0620-510-2723
(7694K)
Régi újságokat, dokumentumokat,
képeslapokat, térképeket valamint porcelánokat (készletek, figurák, stb.) és
festményeket vásárolnék. Tel.: Nagykanizsa, 06-30-332-8422 (7695K)

Elõnevelt csirkék 430 Ft-tól már
most rendelhetõk tavaszra.Vörös tojók,
kendermagos, húshibrid, újfajta kapirgálós, nagytestû vegyes. Naposkakas:
60 Ft/db. Termelõi árak. Ingyen szállítás. Boglári Baromfitenyésztõ. Tel.:
06/85-353-200, 06/30-9-899-754

Nagyszünet után koncentráltan
kezdték a harmadik negyedet, Fekete Csilla és Fuisz pontjai még
nagyobb különbségû vezetést
eredményeztek. A záró negyed
már tényleg arról szólt, hogy a játék minden elemében jobbnak bizonyultak a Zsámár Krisztián tanítványai és magabiztosan tartották is megszerzett elõnyüket a
mérkõzés végéig.
Egyelõre az a helyzet állt elõ,
hogy a kanizsaiak a Nyugati csoport negyedik helyén állnak,
ugyanis a Szombathely - Tata, február 11-re kiírt találkozó eredmé-

nye hivatalosan még nem ismeretes. A szombathelyiek így egy lejátszott meccsel kevesebbel állnak
az ötödik helyen, s az is tény, hogy
a bajnokság további szakaszának a
folytatása egyre inkább közeledik...
Zsámár Krisztián: Felszabadultan és jól játszva végül gyõzelemmel tudtunk búcsúzni az alapszakasztól. Örülök annak, hogy ezúttal is valamennyi játékosomnak
lehetõséget adhattam a találkozó
folyamán.
P.L.

Képviselõi fogadóóra,
alpolgármesteri fogadónap
Dénes Sándor, a 10. számú egyéni választókerület önkormányzati képviselõje
minden hónap második csütörtökén 17 órától fogadóórát tart a Polgármesteri
Hivatal Kiskanizsai Kirendeltségén (Nagykanizsa, Szt. Flórián tér 30.).
Karádi Ferenc alpolgármester fogadónapját 2015. március 11-én (szerdán)
tartja 8.30-12 óráig a Polgármesteri Hivatal I. emeleti tárgyalójában.

Közalkalmazotti álláspályázatok

Véradás
A Magyar Vöröskereszt
Nagykanizsai Területi Szervezete
az alábbi véradást szervezi:
2015.03.09. hétfõ Zalakomár
10:00  12:30 óra. Bázakerettye
14:00  16:30 óra. 2015.03.10.
kedd Vöröskereszt, Nk, Sugár u.
28. 14:00 - 18:00 óra. 2015.03.12.
csütörtök Pannon Egyetem
Nagykanizsa 16:00 - 18:00 óra

Az Emberi Erõforrások Minisztere a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet az alábbi
munkakörökre:
- a Zalaszentbalázsi Petõfi Sándor Általános Iskola intézményvezetõ (magasabb vezetõ) beosztás ellátására
- a Palini Általános Iskola intézményvezetõ (magasabb vezetõ) beosztás ellátására
- a Zrínyi Miklós Általános Iskola intézményvezetõ (magasabb vezetõ) beosztás ellátására.
A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Nagykanizsai Tankerülete a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet az alábbi munkakörökre:
- Kiskanizsai Általános Iskola iskolapszichológus munkakör betöltésére
- Farkas Ferenc Zene- és Aranymetszés Alapfokú Mûvészeti Iskola zongoratanár munkakör betöltésére.
A részletes pályázati felhívások megtekinthetõk a www.nagykanizsa.hu
honlapon az Álláskínálat/Egyéb álláskínálat menüpontban.
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A magyar úszó válogatott
Thaiföldön berendezkedett tagjai edzõtábori programjuk vége
felé járnak, így Molnár Flóra
(képünkön), a Délzalai Vízmû SE
50 m gyorson magyar bajnok
úszója is. A Távol-keleti Phuket
körzetében készülõ kerettagokat
trénereik alaposan megdolgoztatják  amint az Flóra szavaibõl
is kiderült.
 Úgynevezett melegégövi
edzõtáborban vagyunk és iszonyúan kemények az edzések, néha úgy
érzem, meghalok  mondta érdeklõdésünk alkalmával a kanizsai
sportoló, aki hat órával járt elõttünk idõben az ázsiai országban. 
Reggel fél héttõl van a reggelizés
ideje, héttõl kilencig úszunk, majd
következhetnek a konditermi
edzések. Délben ebéd, majd 15
órától 17 óráig ismét jöhet a vizes
edzésprogram. Este fél héttõl következik a vacsora, utána egy kis
lazulás, pihenés és jöhet is az alvás, hogy másnap kezdõdhessen
minden elölrõl.

Három hét Távol-Kelet

Ez így igazi kiképzõtáborként hathat, de természetesen a hangulattal
így sincs probléma, viszont a kemény munkát a szakmai stáb megköveteli. A monotonitást természetesen
idõnként megtörték más programokkal, így szigetek látogatásával, valamint a kanizsai sportoló éppen kint
ünnepelhette születésnapját is.

A harmadikat és a tizediket gyõzték le
Gejzír-Kanizsa Kft. Kanizsa
Sörgyár SE (2.)  Komló (3.) 11:7
NB I Nyugati csoport nõi asztalitenisz-mérkõzés, 11. forduló. Nagykanizsa. Kanizsai gyõztesek: Ladányi 4, Mógor 3, Bicsák 2, Tóthné 1
és a Ladányi-Tóthné páros.

A harmadik helyen álló komlóiak idõnként komoly ellenállást tanúsítottak, végül azonban a tabellán elõttük álló dél-zalaiak gyõzni
tudtak az izgalmas meccsen.
Mohácsi TE (10.)  Kanizsa
Sörgyár SE (2.) 6:12

15

Minden gólnak
akadt
jelentõsége

Flóra (képünkön éppen két tréning között) a tervek szerint a
napokban landol Magyarországon,
az addig hátralévõ néhány napban
azonban még jó néhány hosszt tudhatott le a thaiföldi edzõtáborozás
során, ahová február 13-án utazott.
P.L.
NB I Nyugati csoport nõi asztalitenisz-mérkõzés, 12. forduló.
Mohács. Kanizsai gyõztesek: Ladányi 4, Bicsák 4, Salamon Sára 3
és a Ladányi-Bicsák páros.
A kanizsaiak három emberrel
álltak ki, de így is biztosan nyertek a sereghajtó Mohácsi TE otthonában.

Nagykanizsán

csak a Sashalmi Optikában!
Üzletünkben személyre szabott, kiemelt szintû szolgáltatást
kap és a legmegfelelõbb szemüveget ajánljuk Önnek. Mi garantálja mindezt? Szakembereink sok éves tapasztalata, a
szakma iránti elkötelezettség, törekvés, hogy a vásárlók a legjobb megoldással, maximális elégedettséggel távozzanak.
Szemünk romlását sajnálatos módon nem tudjuk megállítani. 40
éves kor felett a szem fokozatosan elveszíti alkalmazkodóképességét.
A látáskorrekció legkorszerûbb módja a multifokális (progreszszív) szemüveg, melyet az Essilor fejlesztett ki Varilux márkanéven. Ez az elsõ szemüveglencse, amely látható választóvonal nélkül biztosít éles képet minden távolságra, még a számítógép elõtt is. A személyre szabott szemüveglencséhez a látásvizsgálaton kívül 4D szemmérést végzünk. A mérés során 5
paramétert vizsgálunk. Megállapítjuk az olvasótávolságot, lemérjük a szem forgásközéppontját, meghatározzuk a domináns szemet. Ez elengedhetetlen a tökéletes, személyre szabáshoz, hiszen a szemüveglencse majd ezekre az értékekre
lesz optimalizálva a korlátok nélküli látásélmény és a gyors reakció érdekében.

Kanizsa VSE (4.)  Kecskeméti SI (8.) 15-3 (3-0, 4-0, 4-2, 4-1)
OB I B A-csoport férfi vízilabdamérkõzés, 11. forduló. Nagykanizsa,
30 nézõ. Vezette: Rubos, Bene P.
Kanizsa: Nébald - Bakó 4, Besenyei
1, Virt M. 1, Cserdi I. 4, Kaszper G.
1, Berki 2. Csere: Kiss Cs. (kapus),
Gulyás, Kéri 1, Kis Zs. 1, Fábry,
Koncz. Edzõ: Németh Zsolt.
A kanizsai vízilabdázók megkezdték otthoni maratonijukat, hiszen innentõl valamennyi meccsüket hazai környeztben vívják az
alapszakasz során. Jobban nem is
kezdõdhetett volna, hiszen a Kecskemét együttesét fölényesen múlták felül igencsak nagy fölénnyel.
Az elsõ két negyedet a vendéglátók kapott gól nélkül hozták le az
ellen a bács-kiskuniak ellen, akik
elõzõ héten például a Honvéd II-t
megverték.
Németh Zsolt: Szerencsére ezúttal nagyon jól játszottunk, pontos támadásbefejezések és fegyelmezett védekezés jellemezte játékunkat egy olyan meccsen, melyen az ellenlábas az eredmény ellenére nem volt rossz csapat.
Kanizsa VSE (4.)  MAFC
(10.) 10-8 (3-3, 1-0, 2-2, 4-3)
OB I B A-csoport férfi vízilabdamérkõzés, 12. forduló. Nagykanizsa,
30 nézõ. Vezette: Csizmadia, Kuncz.
Kanizsa: Nébald - Bakó 1, Besenyei
1, Berki 2, Kéri 2, Cserdi I., Gulyás
2.. Csere: Virt M. 2, Kis Zs., Fábry,
Koncz. Edzõ: Németh Zsolt.
Megnehezítette a KVSE a dolgát a csoportjában sereghajtó
MAFC, hiszen végig jól tartotta
magát a nagykanizsai találkozón.
A Fraditól igazolt Berki Richárd a
kanizsaiak színeiben ezúttal is bevágott kettõt, melyek szintén jól
jöttek ahhoz, hogy Németh Zsolt
tanítványai végül nyerjenek. Kemény csata folyt a vízben, amit
annak is köszönhettek, hogy a vendéglátók egy taktikai elképzelést
nem tudtak véghezvinni, vagyis
Békési Ákost képtelenek voltak
tartani a MAFC-ból, aki öt gólt
szerzett a mérkõzésen. Egy játékos
azonban kevés volt a fõvárosi üdvösséghez, így a Kanizsa VSE végül nyerte a meccset.
Németh Zsolt: El kell ismerni,
könnyebb meccsre számítottunk,
de hála az égnek, azért a srácoknak helyén volt a szívük.
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Tattoo rágó
5 gr
10 Ft/db
1kg 2000 Ft

Bolero
italpor
8 gr
59 Ft
1 kg 7375 Ft

Kinder tojás
20 gr
199 Ft
1 kg 9950 Ft

Milka, Tibi
táblacsoki
100 gr
199 Ft-tól
1 kg 1990 Ft-tól

Haribo
gumicukor
100 gr
200 Ft
1 kg 2000 Ft

Nápolyi
több ízben
500 gr
380 Ft
1kg 760 Ft

Tchibo Family
(õrölt kávé)
250 gr
439 Ft
1 kg 1756 Ft

50 filteres tea
75 gr
495 Ft
1 kg 6600 Ft

Teekanne tea
50 gr
495 Ft
1 kg 9900 Ft

Toffifee
125 gr
499 Ft
1 kg 3992 Ft

Rizses csoki
250 gr
595 Ft
1kg 2380 Ft

Belga tenger
gyümölcse
250 gr
895 Ft
1 kg 3580 Ft

After Eight
200 gr
995 Ft
1 kg 4975 Ft

Lübecki
szívdesszert
200 gr
995 Ft
1 kg 4975 Ft

Merci
tejcsokoládé
250 gr
995 Ft
1 kg 3980 Ft

Krawka
tejkaramella

Nestle reggelizõpehely
több ízben
225 gr
395 Ft
1 kg 1756 Ft

995 Ft/kg

Nestle reggelizõpehely
több ízben
425 gr
695 Ft
1 kg 1635 Ft

