XXXIV. ÉVFOLYAM
11. SZÁM
2022. JÚNIUS 3.

Bűnös és igazságtalan
102 éve írták alá
a trianoni szerződést
Csaknem harminc éve
kezdődött a világon
egyedülálló
Nagy-Magyarországemlékmű rekonstrukciója
Június 4-én Nagykanizsán
is emlékeznek

6. oldal
ÉRDEKES EMBEREK

TÓTH FERENC
A KONDITEREM VETERÁNJA
TÖRTÉNELMET ÉS BECSÜLETET
ÖRÖKÖLTEM

Trafibox
a Telekin

12-13. oldal

SZIMPÓZIUM

Fékező erő a gyorshajtóknak
MEGNYÍLT A 30. LUDVIG NEMZETKÖZI
MŰVÉSZTELEP
A KÉTHETES ESEMÉNYEN TÖBB NYÍLT
PROGRAMRA IS VÁRJÁK A KÖZÖNSÉGET
19. oldal

Sebességmérővel
a biztonságosabb közlekedésért
5. oldal

Kanizsa száma:

20+2
Jubileumi, kétórás gálával ünnepelte két évtizedes fennállását a Premier Táncklub. A monumentális rendezvényt a járványügyi szabályok miatt kétszer is el kellett halasztani, az ünnepi programot most pótolták a táncosok. A Premier Táncklub
2000-ben alakult. A szervezet létjogosultságát az elmúlt két
évtized és az eredmények bizonyítják. A gálán 30 produkciót
láthatott a közönség, egyedi fellépésekkel és formációs koreográfiákkal tarkítva.

KANIZSA TÖRTÉNETE

Kiemelkedően magas a külföldi cserediákok száma idén Zala megyében. A fiatalok érkezéséért felelős AFS Nemzetközi Diákcsere Alapítvány kollégái szerint ez a maga nemében kuriózum, főleg a koronavírus okozta utazási szabályok feloldása után. A zalai intézményekbe
Thaiföldről, Japánból és Indiából érkeztek tanulók. Kanizsán a Bolyai-iskolában egy japán
és egy thai lány tölti a csereévét.

VILÁG KÉP – KANIZSA KÉPE
700 vagy 1000?
„Nem kapunk egyértelmű
állásfoglalást sem
az illetékes
minisztériumoktól, sem
a cégtől. Ugyanilyen
háttér-információ volt,
hogy az újpesti gyár
esetében előrehozzák az
elbocsátásokat. Az akkor
sajnos bejött” –
fogalmazott
megkeresésünkre
Komjáthi Imre, az MSZP
elnökhelyettese az ismét
kirobbanó Tungsram-ügy
kapcsán. A politikus úgy
értesült, Kanizsán nem
700, hanem 1000 ember
veszíti el a munkáját.
A hírt Mehlhoffer Tamás,
a vállalat kommunikációs
vezetője cáfolta.
IMPRESSZUM:
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EZ VOLT A HÉT

HÍRsorok
VISZLÁT
CSOBOGÁS?

KOSZORÚZÁS
A KÁVÉGYÁRNÁL

TURISZTIKAI
APPLIKÁCIÓ

FELÚJÍTÁS MIATT
LEÁLLÁS

BŰNMEGELŐZÉSI
PÁLYÁZAT

Nem működik a szökőkút az
Erzsébet téren, és szinte biztos,
hogy idén már nem is fog. A
szakemberek számára eddig is
ismert volt, hogy az építmény
gépészete felújításra vár, ez két
hete be is igazolódott, hiszen a
próbaüzem során már nem
működött a rendszer, így le kellett állítani. A teljes felújítás
nagyjából 6 millió forintba
kerülhet. Tavaly augusztusban
bruttó 7 millió forintos projekt
részeként hatrétegű, speciális
rendszerrel látták el az alkotást,
ezzel azt a problémát megoldották, hogy elfolyt a víz a
medencéből. A felújítás eredményeként több mint két év
után újra előtörtek a vízsugarak
a főtér egyik ékéből. A vizet
ugyan most is megtartja a
medence, de ebben ki is merül
a kút jelenlegi teljesítménye. A
felújítást nem a Via Kanizsa,
hanem az önkormányzat finanszírozná, de a Sberbank-csőd
miatt jelenleg csak a kötelezően ellátandó teendőkre költhet
a város, és az Erzsébet téri
szökőkút nincs közöttük.

Fejet hajtottak az Érdi Lengyel-Magyar Kulturális Egyesület képviselői Nagykanizsán. Az
egykori kávégyár még meglévő
kerítésén emléktábla őrzi a
második világháború történéseit, amikor a létesítmény lengyel menekülttáborként funkcionált. - 1939-ben, amikor a
németek megtámadták szeptember 1-én Lengyelországot,
rá két hétre szeptember 17-én a
Szovjetunió is megtámadta
Magyarországot, s akkor már
volt közös lengyel-magyar
határ. Mert visszakerült Kárpátalja hozzánk. A magyarok voltak azok, akik befogadták azokat a lengyeleket, akik menekültek, a németek, illetve a háború
elől. Valamint katonatiszteket,
katonákat, akik nyugatra tartottak – mondta Bazsóné Megyes
Klára, az egyesület elnöke. Az
Érdi Lengyel-Magyar Kulturális
Egyesület 2009 óta járja az
országot. Felkeresik azokat a
helyeket, ahol a második világháború alatt a lengyel menekülteket befogadták. A társaság a
hála jegyében utazik a magyarországi emlékhelyekhez. Nagykanizsára első alkalommal látogattak, sokan közülük lengyel
leszármazottak. Az érdiek több
szervezettel, egyesülettel felvették már a kapcsolatot, a Zalai
Lengyel-Magyar Baráti Társasággal most kezd kiépülni az
együttműködésük.

Egy horvát-magyar projekten
dolgoznak a Pannon Egyetem
Nagykanizsa Körforgásos Gazdasági Egyetemi Központban. A
konzorciumi partner a Varasd
Megyei Turisztikai Szervezet,
Magyarországon pedig Csurgó
város önkormányzata. A projekt
célja, hogy ez a két térség próbáljon meg közös történelmi
alapokra egy interaktív, új típusú turisztikai terméket fejleszteni. A Pannon Egyetem számára
azért érdekes ez a projekt, mert
a több mint 20 éve jelen lévő
informatikai, turisztikai tudásukat sikerült kamatoztatni. A
turizmusban egyértelműen előtérbe kerültek az IT alapú megoldások, hangsúlyozta Kaszás
Nikoletta. A Pannon Egyetem
Nagykanizsa Körforgásos Gazdasági Egyetemi Központ igazgatója szerint nagy mértékben
szükség van arra, hogy egyfajta
interaktív tartalmakkal jelenjenek meg a turizmusban, és a
szolgáltatók is használják ezeket az eszközöket. - Ebben a
projektben ezt a turisztikai
tudást ötvöztük az informatikai
tudásunkkal, és a kollégáink
ilyen típusú, IT alapú támogató
megoldásokat fejlesztettek,
amivel a turisztikai attrakciók
valóban még vonzóbbá tudnak
válni. Ez magába foglal egy
alkalmazást, egy applikációt,
illetve ezen belül a kiterjesztett
valóság segítségével különböző játékokat fejlesztenek –
mondta el Kaszás Nikoletta az
egyetemi központ igazgatója.
Az applikáció kivezetését egy
nagyobb rendezvénnyel összekötve tervezik, a partnerek részvételével, a jelenlegi állás szerint a nyár végén.

Június hetedikétől várhatóan
jövő januárig bezár a Dél-Zalai
áruházban működő élelmiszerbolt. Ahogy arról még januárban beszámoltunk, a város
emblematikus üzletközpontja
teljesen megújul. A projekt
most jutott el a kereskedés és a
parkoló felújításához. Előbbi 21.
századi külsőt kap, utóbbit
pedig szintbe hozzák a szakemberek. Pünkösd után már zárva
lesz az áruház kereskedése. Az
üzletet bővítik, a berendezéseket lecserélik, így egy nagyobb,
korszerűbb, és új külcsínnel
ellátott bolt várja majd a vásárlókat. – Az egész épülettömb, s
a parkoló is bevonásra kerül,
ezért ez egy elhúzódó felújítási,
kivitelezési munka lesz. Ismerve
a mai alapanyag és egyéb
műszaki eszközök rendelési,
átfutási idejét, az nem segíti a
tervezési folyamatokat. Szóval
év végéig biztosan el fog ez tartani – tudtuk meg Lánczos Attila kereskedelmi igazgatótól. A
kivitelező jelenleg az ütemterv
szerint halad, az energetikai fejlesztéssel már végeztek. Az
újabb építési fázis idején az alsó
szinten működő kisebb üzleteknek nem kell bezárniuk, számukra átmenetileg a bejárat
melletti helyiségeket biztosítja
a szolgáltató. A teljes projekt
összköltsége 600 millió forint,
amit az üzemeltető saját forrásból biztosít.

Kiállításon mutatták be a Játék
a jövőért bűnmegelőzési felhívásra beérkezett műveket szerda délután a Halis István Városi
Könyvtárban. A pályázatot hat
héttel ezelőtt hirdették meg az
általános iskolák felső tagozatos
diákjainak. A programra 65
alkotást küldtek be a fiatalok.
Hosszú évek óta, óvodástól
egészen egyetemista korosztályig tartanak bűnmegelőzési
előadásokat a rendőrség szakemberei az oktatási intézményekben. Vereckei Csaba
megyei rendőrkapitány szerint
fontos, hogy ne csak a rendőrség, hanem a másik oldal, a diákok is hallassák a hangjukat és
lépjenek fel a bántalmazás
ellen, ez a mai generációnál
pedig kiemelt jelentőséggel bír.
A pályázatot regionálisnak tervezték, de végül országon
kívülről, a Vajdaságból és Felvidékről is küldtek be alkotásokat.
Vizuális művészetek és irodalom kategóriában várta a zsűri a
gyerekektől a műveket. Szollár-Nikolics Zsanna, a Kanizsai
Fiatalok Közösségének elnöke
elmondta, hogy mind a két csoportban kimagasló és igényes
munkák érkeztek be és mindegyiken érződött, hogy a tanulók szívből készítették. A gyerekek művei a városi bibliotéka
földszinti termében bárki számára megtekinthetők.

AKTUÁLIS
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Kompromisszum?

TARTÓZKODOM!

Leszáll a „Béke, mennyeknek
koronás leánya”? Tettük fel a költői kérdést az áprilisi ülést összefoglaló cikkünkben. Hiszen lényeges eltérés volt a korábbi tanácskozásokhoz képest, hogy politikai csend honolt mind a két oldal
közösségi felületén. Ezt Balogh
László májusban már megtörte,
inkább kevesebb, mint több
sikerrel. „…örülök annak is, hogy
az ÉVE-frakció elfogadta az
egyeztetést a költségvetés ügyében. Nem is jártunk messze a
megállapodástól; 30 millió forint
maradt a vita tárgya. De ezt a kis
szakadékot mégis egy áthidalhatatlan nézetkülönbség vájta ki:
nem csak az érdekeket követve
kellene dönteni, hanem értékek
mentén. Mert mi másért nem
támogatták a város sikeres vízilabda csapatát? Mert Cseresnyés
Péter országgyűlési képviselő
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segítette őket szponzorok megtalálásában!? Miért nullázzák a
civilek támogatását is segítő keretet? Miért nem az önkormányzati
cégektől kérnek költségvetési
önuralmat, mint pl. a Médiaháztól, ahol komoly szakmai és elfogultsági problémák láthatók?
Mégis kapnak 110 millió forintot.
Vagy miért nem a Városfejlesztő
Kft.-től, aminek a tevékenysége
miatt még büntetést is kell fizetnie a városnak? Nem! Ők valamiért szent tehenek. Inkább a vízilabda, a civileket támogató keret
– azokat vonták el.” A megszólított jogán először hadd reflektáljunk mi röviden, egy kérdéssel.
Jól értjük-e azt, hogy polgármester úr inkább a tönk szélére sodorná a város saját(!) cégét, azért,
hogy cserébe a vízilabdacsapat
szereplése biztosítva legyen az
OB I-ben? Hiszen 10 millió forintot

fotó: Horváth Zoltán

Bajban ismerszik meg az igazi barát, tartja a
mondás. Baj van Kanizsán, nem is kevés, elég,
ha a Sberbank-csőd okán bennragadt százmilliókra gondolunk. Bajban azok is össze szoktak
fogni, akik nem barátok, de egy nagyobb rossz
leküzdéséért vállalják egymás „szagát”. Úgy
tűnt, ezt a nem kis lépést a kanizsai frakciók is
megteszik, aztán jött a visszatánc.
már így is átcsoportosítottak –
tisztázatlan ideig – a Médiaház
amúgy is szűkös költségvetéséből. De ez Önöknek nem volt
elég. Ha az volt a megemlítésünkkel a kabineti szándék, hogy
még a pólósokat is ránk ugras�szák, jeleznénk, nem sikerült. Így
is mi közvetítjük a Szentes elleni
osztályozó hazai meccsét.
A polgármester közösségi oldalán is elég kritikusan fogadták a
bejegyzést. A következő posztok
olvashatók az írás alatt: „Polgármester Úr! Önnek nincs dolga?
Nincs a háza táján olyan ügy, amit
meg kellene oldania? Kanizsán
minden rendben? Mindenki elégedett, fütyörésznek az utcán az
életvidám emberek? Ha nem,
akkor tegye a dolgát azokért az
emberekért, akiknek a szolgálatára önként jelentkezett!” „Polgármester Úr megnyilatkozása vicc a
köbön.” „Nem egymással kellene
szórakozni, hanem a városért tenni valamit MINDENKINEK!” „Ennek
már sosem lesz vége?” A kabinet
becsületére legyen mondva, legalább nem törölték le a negatív
kommenteket. Más: ha megteszik, talán csak a Nagykanizsai
Polgári Egyesület vezetőjéé
marad.
Az ÉVE viszonylag szűkszavúan
reagált. „Soha NE higgy a fideszeseknek” felirattal kivágták a közgyűlési közvetítésből az egyéni
szavazást, és annak végeredményét. A videó elég nagyot ment,
több mint 28 ezren látták. Ide is

jött néhány „Gyurcsányozó”,
„kommunistázó” megjegyzés, de
a többség azon lamentál, hogy a
kormánypárti képviselőknek
miért nem sikerült eldönteni a
véleményüket a költségvetés
módosításáról. Erre egyébként
Bizzer András alpolgármester az
ülésen azt válaszolta: ellenzékben
a tartózkodás egy bevett formula.
Míg Szabó Szilárd, a Fidesz-frakció vezetője szerint az egyeztetések utolsó fordulójában, amit az
ÉVE csinált már inkább zsarolásszagúnak tűnt, s ezért döntöttek
úgy, hogy tartózkodnak a költségvetés módosításától.
A tartózkodás után az ÉVE a
saját tervezetét fogadta el az
azonnali soron kívüli ülésen.
Ennek a főbb változásai a következők: lenullázódott a polgármesteri keret és a felnőtt vízilabdacsapatot irányító kft. nem kapta meg a 10 millió forintos kérelmét. A Dödölle Fesztiválra 6 millió helyett 8 jut, míg az Eraklin
Táncklub kapott 600 ezer forintot
az Utca Tánc Fesztiválra. Úgy
tűnik, a kanizsai közgyűlési béke
olyan volt, mint Radnóti Himnuszában, „könnyüléptü.”
A közgyűlés pozitív vonulatához csatolható, hogy egyhangúlag elfogadták a városatyák a
trafibox kihelyezését. A tárolóegység a Teleki utcában fog
dolgozni a száguldozók ellen. A
szerkezetről bővebben az 5. oldalon olvashatnak.
Mikó-Baráth György

KÖZÉLET

Csökken a sebesség, nő a biztonság
A trafibox egy sebességmérő doboz,
telepítése a közlekedésbiztonság
javítását szolgálná a városrészben,
ahol sajnos már több baleset is történt, az ott lakók pedig rendszeresen „gyorsulási versenyekre”
panaszkodnak.
A trafibox szükségessége
először az áprilisi közgyűlésen, Berke László ezredes
beszámolója során került
szóba. A Nagykanizsai
Rendőrkapitányság vezetője felajánlotta az önkormányzatnak az eszközt és
kérte, hogy a kihelyezéséről és az üzemeltetéséről
gondoskodjanak. A javaslat a májusi ülésen ismét
előkerült, akkor már megszavazták a képviselők a
készülék telepítését.
A trafibox mindkét haladási irányba forgatható,
melybe a rendőrség időszakosan
traf fipaxot helyezhet el, így
a sebességméréshez nincs
szükség rendőri jelenlétre.
Mivel a hűthető-fűthető
fém dobozból bármikor
ki-és beveheti a rendőrség
a sebességmérőt, így az
autósok nem tudhatják,
hogy éppen van-e valós
mérés, vagy nincs. A
berendezés a kialakításának köszönhetően használható szolgálati gépkocsiban és állványra állítva
közterületen, de fix pontra
is kihelyezhető. A trafibox
elsődleges célja a sofőrök
helyes közlekedésre történő nevelése. A felszerelést
követően az adott területen közúti jelzőtábla jelzi
majd, hogy az eszköz ott

Illusztráció

KÖZÉLET

van, vagy a hatóság mér,
így jelentős megelőző
hatással bír.
Még mindig a sebességtúllépés okozza a legtöbb
közlekedési balesetet
Nagykanizsa illetékességi
területén, így annak ellenőrzésével, a szabálytalanság megakadályozásával
lényeges eredmény érhető
el. A sebesség-ellenőrzés
lakott területen belül különösen fontos, a balesetmentes közlekedés pedig
a rendőrség és az önkormányzat közös érdeke,
ezért ajánlotta fel a rendőrség a trafibox elhelyezését a városnak.
Az eddigi statisztikák és
a helyszíni bejárások alapján a szakemberek a Teleki
utca 60-nál lévő ingatlan
előtti közterületet javasolták a műszer helyének. A
kétszer kétsávos, egyenes
útszakaszon gyakori a
gyorshajtás és már balesetek is történtek a „száguldozás” miatt az utcában.
Berta Krisztián, a településrész önkormányzati képviselője úgy fogalmazott:
rendszeresen megkeresik
a helyi lakosok a „Kanizsa
Ring” problémájával.
– Amióta képviselő
vagyok – 2019 őszétől –,
azóta szinte nincs olyan
hónap, leszámítva talán a
téli hónapokat, amikor ne
keresnének meg az itt
lakók, hogy zavarják őket a
gyorsulási versenyek, amik
éjszakánként tapasztalhatók, főleg pénteken és
szombaton. Mindig azt
tudtam erre mondani,
hogy keressük a rendőrséggel a megoldást, és
most végre úgy tűnik,
hogy lehet megoldás –
mondta el Berta Krisztián,

Trafibox kerül a Teleki utcába

az Éljen VárosuNk! Egyesület önkormányzati képviselője.
Az előterjesztés szerint
az eszköz telepítése 612
ezer forint, az éves működtetése pedig – amit a Via

Kanizsa Zrt. végez majd –
mintegy 76 ezer forintba
kerül. A rendőrség szerint
országosan is egyre
nagyobb igény mutatkozik
a sebességmérő dobozok
iránt, ami a jövőben várha-

tóan még tovább fog
növekedni, a megyében is
több városban hatékonyan
működik az eszköz.
Aki nem tartja be a szabályokat és gyorsan hajt,
igen komoly összegű
pénzbüntetésre számíthat,
így a trafibox hosszú távon
szó szerint fékező erővé
válhat.
A probléma nem csak a
Teleki utcát érinti, a Hevesi
utca, a Városkapu körút,
valamint a Balatoni utca is
kritikusnak számít gyorshajtás szempontjából
Nagykanizsán. Az önkormányzat a rendelkezésre
álló anyagi forrásoknak
megfelelően, további trafiboxok telepítését tervezi a
város területén.
Körtvélyessy Vivien
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fotó: Horváth Zoltán

Hiszek egy Istenben, hiszek egy hazában…
Trianon – leleplezett nemzetgyilkossági kísérlet. 102 éve írták alá a
magyarság megsemmisítését célzó,
bűnös és igazságtalan szerződést.
„Ahol az apa nem hoz áldozatot a családért, ott szétzüllik a család. Ahol
pedig az ország fiai nem hoznak áldozatot a nemzetért, ott a nemzetnek
kell elpusztulni.” Ezek a sorok fémjelzik a Magyar Műveltség Kincsestára
Szabadegyetem június 4-i, politikai
pártoktól független, civil megemlékezését.

Rajnai Miklóssal beszélgettünk a közelgő megemlékezés alkalmából. Vele együtt
már csak ketten élnek abból
a szoborbizottságból,
melynek leginkább köszönhető az, hogy a világon is
egyedülálló Nagy-Magyarország emlékmű több évtizedes szunnyadása után
kikerülhetett a földből a
’90-es évek végén, és több
ezer kanizsai támogatásával meg is újulhatott. A 71,6
tonnás monstrumot 1952ben döntötték le, a vármegye címereket, a szent koronát leverték, az alakos szobrokat lefejezték… Rajnai
Miklóssal beszélgetni
olyan, mintha az ember egy
korhű dokumentumfilmet
nézne, hiszen nem csupán
emlékei vannak az elmúlt
évtizedekből – az elhatározástól kezdve, a szobor kiásásán keresztül az első
megemlékezésig – hanem
valódi dokumentumai. Szoborbizottsági jegyzőkönyvek, fotók, határozatok,
még egy sárga csekk is
abból az időből, amikor a
Jézus Szíve Plébánia gyűj-
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tést szervezett a szobor felújítására. A teljes történetet
egy oldalban leírni lehetetlen, 10 oldal is kevés lenne,
de az az elszántság, ami
akkor megvolt a kanizsaiakban, mindenképpen említést érdemel. Miklós még
ma is megindultan,
eltökélten beszél a
csaknem 30 évvel
ezelőtti történésekről. – Gyenge nemzet az, ami nem az
egész népét foglalja
magába, és csürhe
az a nép, amely nem
tömörül eszme világába és nemzetté.
Ez a mondat a diktátum aláírásakor
fogalmazódott
meg. Soha a történelem során olyan
nem fordult elő, ami
itt megtörtént, a
magyarság saját
magával lett határos. A döntéshozó
testület látta az
etnográfiai térképet. Ettől fogva ez
rendk ívül
aljas
dolog. Nem beszél-

ve arról a lelki nyomorúságról, amibe került a magyarság. Pedig több generáció
eltelt azóta – hangsúlyozta
Rajnai Miklós.
Egy rendhagyó történelemórával felért a beszélgetés, hiszen annyi, de
annyi részletet tud a szobor
sorsáról, a körülményekről,
ami ritkaságszámba megy
ma már. Előkerültek a dátumok, a nevek… 1998. Buda
Ernő, Rózsás János, Bátki
József, Szakács János, Bodnár Attila, dr. Kovács András, Csizmadia Ferenc, Csap
Lajos és Rajnai Miklós. A
szobor kiásása egy megbe-

szélésen született meg.
Aztán Mészáros József,
Pócza Attila… A kezdeményezést támogatta a Milleniumi Kormánybiztosi
Hivatal, és több ezer ember.
Vállalkozók a munkájukkal,
önzetlen emberek. – Amikor megtalálták a szobrot Mészáros József és Pócza
Attila – ugye híre ment a
városban a kutatásnak, az
ásásnak. Több ezer kanizsai
odajött. Életem egyik legszebb emléke. A Himnuszt
és a Szózatot elénekelte ez
a sok egyszerű és nagyszerű kanizsai. Megkaptuk a
támogatásokat, az önkormányzattól is, és
elindulhatot t
a
rekonstrukció. A szobor művészeti szakértője Papp Gábor
volt. Az első avatás
2001. augusz tus
12-én, Kisboldogas�szony napjára esett –
emlékezett vissza
Rajnai Miklós.
A szobor sorsa természetesen folytatódott, hiszen 2001ben még csak részlegesen volt készen az
emlékmű. De mindez már történelem. A
lényeg – amely hel�lyel közzel a sorok
közt is olvasható: mi
is az üzenete ennek
az
e g ye dülá ll ó
emlékműnek, s a történetének? – Több,
mint 10 ezer ember

adományából, munkájából, jó szándékából sikerült
vissz aállítani
eredeti
helyén, eredeti formájában
ezt a szobrot. Ez a nagy
gyűjtés, ez a nagy összefogás a bizonyíték, hogy nem
az emberekkel van itt a baj.
A szobor üzenete? Ha
becsületes, tisztességes
dolgokat hirdetünk meg, és
a feladatok élére hiteles
emberek állnak, akkor az
emberek önzetlenül, a legnagyobb tisztelettel és alázattal mögé állnak – Rózsás
János bácsira és a többiekre gondolok. Csoda volt,
ami történt, az emberek lelkében is. Még egyszer
mondom: nem az egyszerű
emberekkel van most sem
a probléma… Nem licitálni,
méregetni egymást, meg
gyűlölködni. Hanem összefogni egy jobb, élhető,
magyar világ építése érdekében.
Vincze Adél

EMLÉKEZÉS

Tisztelet a Hősöknek!
Május utolsó vasárnapja a magyar
hősök emlékünnepe. Ezen a napon
azokra a magyar katonákra emlékezünk, akik az elmúlt több, mint 1000
év során vérüket ontották, életüket
kockáztatták Magyarország védelmében. Nagykanizsa számos olyan,
komoly haditettet végrehajtó hőssel
büszkélkedhet, akiknek érdemes
megőrizni a nevét az utókor számára.
A mai napig csak becsléseink lehetnek azoknak a
katonáknak a számát illetően, akik életüket áldozták
hazánk védelmében valamelyik háború során. Az ő
emlékük ápolására hozták
létre 1917-ben a magyar
hősök emléknapját. A kommunista diktatúra idején a
napot nem ünnepelték
meg, a rendszerváltás óta
azonban egyre inkább vis�szatér a köztudatba, hogy
május végén meg kell
emlékezni azokról, akik a
hazáért az életüket tették
kockára.
A nagykanizsai Huszár
András évek óta foglalkozik
a háborús hősök emlékének őrzésével. Rendszeresen kijár a Tripammer utcai
köztemető hősi parcellájához, hogy a nagykanizsai

háborús elhunytak sírjait
ápolja. Ezzel szeretne példát mutatni másoknak is,
mivel úgy véli, hogy a jövőhöz elengedhetetlen a
múlt ismerete és tisztelete.
Az amatőr történelem-kutatótól megtudtuk, hogy
városunk történetében is
akadtak kimagasló hősök.
– Szabady Béla Kárpátalja visszavételekor halt hősi
halált, ezért a hősies cselekedetéért, példamutatásáért pár hónappal a halála
után a Magyar Arany Vitézségi Érmet ítélték oda neki,
negyedikként, posztumusz
kapta meg ezt a kitüntetést. Vitéz uzsoki báró Szurmay Sándor vezérezredes a
nagykanizsai 20. gyalogezrednek volt a parancsnoka
1905 és 1907 között, a
későbbiekben honvédelmi

miniszter lett. Vitéz Oszlányi Kornél személyes példaképem, nagykanizsai
alakulatot, a kilencedik
könnyűhadosztályt vezette 1942 és 1943 között. A
szovjet haderő doni áttörése után ők látták el az utóvéd utóvédjének a feladatát és hatalmas áldozatok
árán sikerült lassítani a
szovjetek előre nyomulását, így rengeteg magyar és
német katona életét mentették meg ezáltal. Vele
kapcsolatban is fontosnak
tartom kiemelni, hogy
Nagykanizsa város díszpolgára, aki egyedüliként kapta meg a Katonai Mária
Terézia Rend lovagkeresztjét a magyar katonák közül
a II. világháború idején –
mondta el újságunknak
Huszár András.

A háborúban harcoló
katonák leszármazottai
szintén igyekeznek megemlékezni családtagjaikról.
Benke Dániel a városi bibliotéka köny vtárosának
dédapja harcolt a II. világháborúban, és azon kevesek közé tartozott, akik
hazatértek a Don-kanyarból.
– Azt tudtam, hogy a
dédnagyapám harcolt a II.
világháborúban, de igazából semmilyen komolyabb
információval nem rendelkeztem. Egyszer egy pakolás során, a könyvekből
kiestek képeslapok és levelei, amiket az én nagymamámnak írt haza Nagykani-

EMLÉKEZÉS

zsára. Ezek elég jó állapotban fennmaradtak és az
„Utóvédként a Donnál” harmadik kötetében, ahol kizárólag Zala megyei levelek,
források találhatóak, meg is
jelentek a levelei – tudtuk
meg Benke Dánieltől, aki
szerint egyre több olyan
kötet kerül a boltok, könyvtárak polcára, amelyek méltó emléket állítanak a háborús hősöknek.
Nagykanizsán több megemlékezést is tartottak
május 29-én a Hősök napja
alkalmából, a városi ünnepségen a kiskanizsai Millenniumi Emlékparkban hajtottak fejet az utódok.
Kálovics Tibor
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Utca Tánc Fesztivál

– Június 17-18.

Néhány év kihagyás után az Eraklin
Táncklub Egyesület szervezésében két
napig táncos produkciók, zenés fellépők és utcai felvonulás várja az
érdeklődőket Nagykanizsán.
dította végül szerencsésre a
történetet.
– Egy versenyen pontoztam Siófokon és a szünetben csörgött a telefonom.
Egy úriember bejelentkezett és elmondta, hogy
olvasta a Facebookon ezt a
posztunkat. Azt is mondta,
ha mi ezt komolyan gondoljuk és meg szeretnénk
csinálni a fesztivált még
ebben az időszakban,
akkor ő ezt megtámogatja
egy elég jelentős összeggel
– árulta el Lekszikov Csaba.
Az idei rendezvény végül
mintegy 9 millió forintos
költségvetésből, elsősorban civil támogatásnak
köszönhetően valósul meg,
de pályázati források is a
szervezők rendelkezésére
állnak, valamint a legutóbbi közgyűlésen az önkormányzat is hozzájárult a
mulatsághoz.
A két nap során árusok,
gyerekfoglalkozások és

sztárvendégek színesítik a
programot, mások mellett
itt lesz a Helios és az Ocho
Macho zenekar is. A nagyszínpadot az Erzsébet téren
állítják fel, de az Ady utcában is helyet kap egy fellépőszínpad. Az utcai felvonulás június 18-án délután
a Kanizsa Arénától indul,
majd a Teleki utcán, az Eötvös téren és a Deák téren
keresztül egészen a belvárosig tart, mintegy két órán
keresztül. A fesztivál ideje
alatt az érintett szakaszokon útlezárásokra kell számítani.

fotó: archív

A tánc világnapját már 2003
óta ünnepelték gálával a
városban, az elmúlt években pedig már akkora igény
mutatkozott a rendezvényre, hogy többnapos fesztivállá nőtte ki magát – idézte fel lapunknak Lekszikov
Csaba, az Eraklin Táncklub
Egyesület elnöke. Az előző
években a járványhelyzet
miatt elmaradt a fesztivál,
idén pedig kezdetben az
önkormányzat nehéz anyagi helyzete miatt tűnt úgy,
hogy nem lesz lehetőség
megtartani. Lekszikov Csaba az esemény lemondását
a közösségi oldalukon
jelentette be, ez a poszt for-

Körtvélyessy Vivien

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata

pályázatot hirdet
a 2022. évi verseny- és élsport keret elnyerésére
1.

2.

3.

A pályázat célja: Nagykanizsa Megyei Jogú Város sportéletének támogatása,
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlésének a sportról szóló 2/2018.
(I. 29.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: sportrendelet) 6. § (1)-(2)
bekezdésében foglaltak alapján a verseny- és élsport működési kiadásainak,
sportlétesítmény fenntartásának, működtetésének, kiadásainak, valamint a
sportrendezvények finanszírozásának támogatása.
A pályázók köre: pályázó lehet minden nagykanizsai székhellyel,
telephellyel vagy fiókteleppel rendelkező jogi személy és civil szervezet,
amelyet sportszervezetként vettek nyilvántartásba vagy amelynek cél szerinti
tevékenysége sporttevékenység.
A támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás
A jóváhagyott támogatások az alábbiak szerint kerülnek kiutalásra:
a) 1000 e Ft-ig egy összegben a megállapodás aláírását követő 30 napon
belül;
b) 1000 e Ft felett két részletben:
ba) első részlet a megállapodás aláírását követő 30 napon
belül,
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bb) második részlet határideje legkésőbb 2022. szeptember
30.
A támogatásra rendelkezésre álló összeg 70 000 E Ft
4.

Pályázat benyújtásának határideje és helye: Pályázni kizárólag a
pályáztató által kibocsátott adatlapon lehet, melyet 1 példányban teljes
körűen kitöltve, mellékleteivel együtt legkésőbb 2022. június 15. napjáig
kell személyesen, postai úton vagy - az elektronikus ügyintézés szabályai
szerint – elektronikus úton eljuttatni a következő címre:
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala
Humán és Hatósági Osztály Humánigazgatási Csoport
8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. II. em., 9. ajtó
[Hivatali Kapu elérhetőség: NKMJV (KRID: 202025174)]
Formai vagy tartalmi hiányosság esetén - legfeljebb 8 napos határidő
kitűzésével - hiánypótlásra hívható fel a pályázó, hiánypótlásra egy
alkalommal van lehetőség.

A részletes pályázati felhívás és az adatlap letölthető a város honlapjáról:
www.nagykanizsa.hu

AKTUÁLIS

Nagykanizsa Megyei Jogú Város polgármestere

PÁLYÁZATI
I. Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlésének az önkormányzati bérlakásokról szóló 19/2019. (IX.02.) önkormányzati rendelete alapján pályázatot
hirdet az alábbi üres önkormányzati bérlakások bérleti jogának elnyerésére:
Szociális és költség alapon, önkormányzati bérlakás bérleti jogával
rendelkező (csere), illetve nem rendelkező pályázók részére:
1. Nagykanizsa, Bartók B. u. 7. C/3/1.
•
A lakás alapterülete:
53 m²
szobaszám:
2 szoba
komfortfokozata: komfortos
•
A lakás településen belüli fekvése: városi terület
•
Költség alapú bérleti díj összege: 25.334,-Ft
•
A lakás állapota: helyreállított
•
A bérleti szerződés időtartama: 5 év, vagy a cserélt lakásbérleti
szerződésével megegyező időtartamú
•
A lakás megtekintésének időpontja: 2022.06.14. 09.00-09.30-ig
2. Nagykanizsa, Csengery u. 88. 2/32.
•
A lakás alapterülete:
41 m²
szobaszám:
1 szoba
komfortfokozata: komfortos
•
A lakás településen belüli fekvése: városi terület
•
Költség alapú bérleti díj összege:19.598,-Ft
•
A lakás állapota: helyreállított
•
A bérleti szerződés időtartama: 5 év, vagy a cserélt lakásbérleti
szerződésével megegyező időtartamú
•
A lakás megtekintésének időpontja: 2022.06.13. 08.00-08.30-ig
3. Nagykanizsa, Erzsébet tér 11/A/1/9.
•
A lakás alapterülete:
70 m²
szobaszám:
2 szoba
komfortfokozata: komfortos
•
A lakás településen belüli fekvése: belváros
•
Költség alapú bérleti díj összege: 43.820,-Ft

HIRDETMÉNY
•
•

A lakás állapota: helyreállított
A bérleti szerződés időtartama: 5 év, vagy a cserélt lakásbérleti
szerződésével megegyező időtartamú
•
A lakás megtekintésének időpontja: 2022.06.13. 09.00-09.30-ig
4. Nagykanizsa, Rózsa u. 15. 9/5.
•
A lakás alapterülete:
51 m²
szobaszám:
2 szoba
komfortfokozata: összkomfortos
•
A lakás településen belüli fekvése: városi terület
•
Költség alapú bérleti díj összege: 21.930,-Ft
•
A lakás állapota: helyreállított
•
A bérleti szerződés időtartama: 5 év, vagy a cserélt lakásbérleti
szerződésével megegyező időtartamú
•
A lakás megtekintésének időpontja: 2022.06.14. 10.00-10.30-ig
5. Nagykanizsa, Király u. 34. 2/3.
•
A lakás alapterülete:
113 m²
szobaszám:
3 szoba
komfortfokozata: komfortos
•
A lakás településen belüli fekvése: belváros
•
Költség alapú bérleti díj összege: 70.738,-Ft
•
A lakás állapota: helyreállított
•
A bérleti szerződés időtartama: 5 év, vagy a cserélt lakásbérleti
szerződésével megegyező időtartamú
•
A lakás megtekintésének időpontja: 2022.06.14. 11.00-11.30-ig
A pályázatokat a Polgármesteri Hivatal Humán és Hatósági Osztály
Humánigazgatási Csoportjánál ügyfélfogadási időben (Nagykanizsa,
Erzsébet tér 7. alagsor ügyfélfogadó) lehet benyújtani. Pályázati
nyomtatványok ugyanitt kaphatók, illetve a www.nagykanizsa.hu honlapról letölthetők.
Pályázatok benyújtásának határideje: 2022. június 30.
Nagykanizsa, 2022. május

Balogh László

Nagykanizsa Megyei Jogú Város polgármestere

PÁLYÁZATI
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata pályázatot hirdet a Nagykanizsa, Kodály Z. u. 10. számú Nyugdíjasházban lévő üres önkormányzati bérlakás bérleti jogának elnyerésére Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlésének a nyugdíjasok elhelyezésére épült bérlakások bérletéről szóló 36/1997. (XI.4.) önkormányzati rendelete alapján.
Pályázatra kiírt lakások:
Nagykanizsa, Kodály Z. u. 10/A. fsz. 4.
			
Nagykanizsa, Kodály Z. u. 10/A. fsz. 3.
A pályázat benyújtásának határideje: 2022. június 30.
Helye: Polgármesteri Hivatal Humán és Hatósági Osztály Humánigazgatási Csoport Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. alagsori ügyfélfogadó
A licitálás időpontja: 2022. július 05. (kedd) 09.00 óra
Helye: Polgármesteri Hivatal Humán és Hatósági Osztály Humánigazgatási Csoport Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. I. em.
tárgyaló
A bérlemények leírása:
Nagykanizsa, Kodály Z. u. 10/A. fsz. 3.
- elhelyezkedése:
Nagykanizsa, keleti városrész
- alapterülete:
24 m²
- szobaszáma:
1 szoba
- komfortfokozata: összkomfortos
- állapota:
helyreállított
- bérleti díja:	- bérlakást leadó pályázó esetén 12.912,-Ft + igénybevett szolgáltatásokért fizetendő díj +
rezsiköltség
- adományt felajánló pályázó bérleti díjat nem fizet, rezsit és az igénybevett szolgáltatásokért
díjat köteles fizetni
Nagykanizsa, Kodály Z. u. 10/A. fsz. 4.
- elhelyezkedése:
Nagykanizsa, keleti városrész
- alapterülete:
41 m²
- szobaszáma:
1+ 1 fél szoba
- komfortfokozata: összkomfortos
- állapota:
helyreállított
- bérleti díja:	- bérlakást leadó pályázó esetén 22.058,-Ft + igénybevett szolgáltatásokért fizetendő díj +
rezsiköltség
- adományt felajánló pályázó bérleti díjat nem fizet, rezsit és az igénybevett szolgáltatásokért
díjat köteles fizetni
A lakások megtekinthetők: 2022. 06.15. 09.00-09.30-ig
A pályázaton való részvétel feltételei:
1./ Személyi feltételek
Pályázhat mindazon nagykanizsai állandó lakhelyű nyugdíjas, nyugdíjas házaspár, aki/k/
- Nagykanizsán állandó lakos/ok/
- öregségi nyugdíjas/ok/, vagy az öregségi nyugdíjkorhatár elérte/k/

KÖZÉRDEKŰ

HIRDETMÉNY
-

önmaga, vagy legalább egyikük önmaga ellátására képes
a lakással kapcsolatos fizetési kötelezettségeket vállalja/k/ és annak eleget tud/nak/ tenni
a pályázó a pályázati feltételeket, a pályázati tárgyaláson történő licitálást elfogadja
2./ Egyéb feltételek
Pályázhat mindazon 1. pontban részletezett személy/ek/, aki/k/
- a rendeletben meghatározott összegű pénzadományt ajánl fel,
- legalább komfortos önkormányzati tulajdonú lakás bérleti jogával rendelkezik, és
a)	amennyiben lakásbérleti joga határozatlan időre szól, a lakást tisztán, kiürített állapotban, térítésmentesen,
b)
amennyiben lakásbérleti joga határozott időre szól, a lakást a lakások és helyiségek bérletére, valamint
az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. LXXVIII. törvény 7. § (2) bekezdésében
meghatározott rendeltetésszerű használatra alkalma állapotban
a bérbeadó rendelkezésére bocsátja.
- városrendezési célból kiürítendő, illetve életveszély miatt lebontásra kerülő önkormányzati lakás bérlője, és a
felajánlott lakást cserelakásként elfogadja.
Pályázni a Polgármesteri Hivatal Humán és Hatósági Osztály Humánigazgatási Csoportján (Nk, Erzsébet tér 7.
alagsori ügyfélfogadó) átvehető, illetve a www.nagykanizsa.hu honlapról letölthető PÁLYÁZATI LAP kitöltésével
lehet, melyen fel kell tüntetni:
- a pályázó/k/ személyi adatait
- a folyósított nyugdíj/ak/ összegét, csatolva az utolsó havi nyugdíjszelvény és törzslap fénymásolatát
- a felajánlásra kerülő önkormányzati bérlakás pontos címét, helyiségeit, komfortfokozatát, havi bérleti díját,
csatolva a bérleti szerződés fénymásolatát
- saját tulajdonú lakás esetén annak pontos címét, helyrajzi számát, alapterületét, komfortfokozatát, helyiségeit,
minden tulajdonos adatát.
A pályázatokat a Polgármesteri Hivatal Humán és Hatósági Osztály Humánigazgatási Csoport ügyfélszolgálatán (Nk, Erzsébet tér 7. alagsor ügyfélfogadó) kell benyújtani. A licitálásra a pályázóknak külön értesítést
nem küldünk.
A licitálás szabályai:
A licitáláson részt vehet az a pályázó, aki pályázatát határidőben, a kiírásban foglalt tartalommal nyújtotta be. A pályázót megbízással meghatalmazottja is képviselheti.
A licitálás induló összege: Nagykanizsa, Kodály Z. u. 10/A. fsz. 3.
2.000.000.-Ft
Nagykanizsa, Kodály Z. u. 10/A. fsz. 4.
2.300.000.-Ft
A licitálás során a licitösszeg 50.000.-Ft-onként emelkedik.
A nyertes pályázóval a lakásra vonatkozó bérleti szerződést a Nagykanizsa Vagyongazdálkodási és Szolgáltató Zrt.
köti meg az adomány befizetését, illetve önkormányzati bérlakás leadása esetén a kijelölést követő 15 napon belül. A felajánlott adományt a kijelölést követő 6 hónapon belül kell az önkormányzat számlájára megfizetni.
A nyugdíjasok bérlakása másik lakásra nem cserélhető, tartási szerződés nem köthető.
Nagykanizsa, 2022. március

Balogh László polgármester
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Pünkösd

A NÉPHAGYOMÁNYBAN

A pünkösdi királyság szóösszetétel sokak számára ismerősen
csenghet, hiszen olyan vezetőkre
használjuk a köznyelvben, akik
rövid ideig álltak egy ország, egy
intézmény, vagy egy szervezet
élén. A néphagyomány szerint a
pünkösdi királyság intézménye
ténylegesen létezett a vidék
Magyarországán, a gyűjtések szerint általában egy évre szólt. Pünkösdi királynak azt a legényt
választották meg, aki valamilyen
ügyességi játékban a legjobbnak
bizonyult. A rövid „uralkodás”
különböző előjogokkal járt, a
pünkösdi király kapta az utolsó
szeletet az ételből, ingyen ihatott
a kocsmában és hasonló előjogokat élvezhetett.
Kevesen tudják azonban, hogy
a pünkösdi királynéjárás, másnéven pünkösdölés mit jelent. Ez a
hagyomány egyszerre ötvözte az
ünnep vallási mivoltát és a különböző falusi hiedelmeket is. Gyanó
Szilviától, a Thúry
György Múzeum
néprajzos muzeológusától megtudtuk, hogy Kerecsényi Edit zalakarosi
gyűjtésének
kös zönhetően
nagyon
sok
tény fennmaradt erről a
hag yományról. - Kilenc
kislány ment, 7
és 12 év közti
kislányokról van
szó, akik vagy rózsaszínű ruhában voltak, vagy az
elsőáldozási ruhájukban és az
elsőáldozási mirtuszkoszorút tették a fejükre, úgy vitték a pünkös-
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di királynét. Általában négy
nagyobb lány fogott körbe egy
picikét, a legkisebbet, a legaranyosabbat, a legszebbet, többnyire valakinek a húga szokott lenni,
ő volt a pünkösdi királyné – mondta Gyanó Szilvia.
A kislányok a hagyomány szerint különböző pünkösdhöz kapcsolódó énekek kíséretében kéretőztek be a házakba, ahol a hagyomány szerint a pünkösdi királynét
felemelték és körbe táncoltak,
miközben fölé egy leplet tartottak. A felemelésre egy jókívánság
miatt volt szükség, ugyanis ezzel
akarták szimbolizálni a lányok,
hogy mekkorára nőjön a házigazda termése. Ha valaki modortalanul fogadta a gyermekeket, vagy
nem engedte be őket a házba,
akkor átkozódásként leguggoltak,
hogy a gazdának ugyanígy dőljön
el a kendere. Bár a pünkösdi királyné volt az, aki általában a legszebb
volt, mégis ő járt a legkevésbé jól
a megvendégelések
alkalmával. Mivel a
hagyomány szerint
ő a legkisebb és az,
aki a legkevesebbet dolgozott, így
általában ő kapta
a legkevesebb
falatot a jutalomként felajánlott ételből, vagy a
legkevesebb
pénzzel gazdagodott, ha
pénzjutalmat kaptak. Fontos szerepe
volt a ruházatnak is, Nagykanizsán és környékén a hagyomány
szerint úgynevezett pünkösdi
szoknyát hordtak a fiatal lányok,

fotó: Kanizsa TV

A húsvét utáni hetedik vasárnapon és hétfőn, a
feltámadást követő negyvenkilencedik és ötvenedik napon tartjuk pünkösd ünnepét. A
keresztény mitológia szerint ekkor árad ki és
járja át a Szentlélek a hívőket. Pünkösdnek
ugyanakkor a magyar néprajzban is komoly
hagyománya alakult ki, amely nem feltétlenül
kapcsolódik az ünnep vallási mivoltához.

amely általában piros színben
pompázott.
Pünkösdhöz még számos
hagyomány tartozik, „törökbasázáskor” egy szalmával kitömött
nadrágú fiúval járták a házakat, de
„rabjárást” is tartottak, aminek a
lényege az volt, hogy a legények
az ajándék reményében eljátszották, hogy ők katonarabok. Zalában divat volt különböző kapus
játékokat játszani, mint például,
amikor a gyerekek kaput formáznak és a „Bújj-bújj zöld ág” című
népdalt éneklik. A „bodzajárás”
járás során pedig egy fiú bodzá-

ból készült ingben járta a házakat.
A bodza, mint termékenységi
szimbólum is megjelenik a pünkösdi hagyományokban, a kerti
bazsarózsa, vagy ahogyan a köznyelv ismeri, a pünkösdirózsa
pedig a rossz szellemeket hivatott
elűzni. Ezeket a növényeket általában a házak ablakában helyezték
el.
Az ünnepi hagyományokat az
idei évben is felelevenítik városunkban, hiszen június hatodikán,
hétfőn délután 15 órakor kezdődik a VII. Kanizsai Pünkösdölő az
Kálovics Tibor
Erzsébet téren.

HAGYOMÁNY

Gyászistentisztelet a Zsinagógában
IA…
EBBŐL A VÁROSBÓL INDULT A MODERN MAGYAR ZSIDÓ NEOLÓG
Annak idején az őseink azt kérték tőlünk – hangsúlyozta megnyitó beszédében dr. Székely István,
a Nagykanizsai Zsidó Hitközség elnöke a vasárnapi megemlékezésen –, hogy május utolsó
vasárnapján jöjjünk össze, és emlékezzünk meg
az elpusztított társainkról és hittestvéreinkről.
De ne feledkezzünk meg azokról a zsidó emberekről, és azokról a nem zsidó szomszédjaikról
sem, akiket üldöztek.
A megemlékezést a budapesti,
Páva utcai Zsinagóga rabbija, Radvánszki Péter tartotta. Közreműködött Budai Miklós kántor.
„Vérszagra gyűl az éji vad” – egy
Arany János balladából vett
idézettel kezdte a beszédét a rabbi, majd Kanizsára irányította a
megjelentek figyelmét:
78 évvel ezelőtt, mint annyi más
városban, faluban – Nagykanizsán
is így gyülekeztek az üldözők,
hogy leterítsék a kiszemelt áldozatokat –,
zsidó honfitársaikat.
Tették ezt mindannak
ellenére,
hogy
Nagykanizsán élt az
egyik legsikeresebb
zsidó közösség. Ismert
tény, hogy a háború előtt
voltak itt népiskolák, egyletek,
kereskedelmi kaszinó, gyárak,
malmok – amelyeket mind zsidók
alapítottak.
A korszakból fennmaradt ez a
gyönyörű épület, amely tavaly
ünnepelte a 200 éves évfordulóját
– ez egy gyönyörű, megható,
inspiráló évszám – hangsúlyozta. –
Ehhez a korszakhoz tartozik Löw
Lipót inspiráló személye, akinek
írásai, beszédei máig az alapját
adja a modernül gondolkodó
neológia mellett érvelő gondolatoknak. Egy ma is folytatódó
vitában is felmerültek érvei 1844ből. Löw Lipót ugyanis már akkor
megálmodta a bő két évtizeddel
később összeülő Kongresszust. Így
hangoznak gondolatai a témában:
„Mi reméljük, hogy egy synedrium által zsinagógáink, iskoláink ’s
közönségi szerkezetünk egyformán ’s korszerű módon alakulnának át”. Végső soron Löw rabbi
álma valóra vált, hiszen ebből a
városból indult a modern magyar
zsidó neológia – a nagykanizsai

AKTUÁLIS

izraelita hitközség szervezeti
formáját vette mintául az 1867-ben
ülésező Kongresszus.
Más prominens családok is éltek
Nagykanizsán: például a Zalai Hír
lapot megalapító Fischel család,
melynek leszármazottja volt Fejtő
Ferenc.
A Guttman család volt az első,
akik zsidó létükre nemesi címet
kaptak, vásároltak 1869-ben, így az
első magyar zsidó nemes a
XIX. században Guttman
Henrik volt. Megemlíthetjük még Rosenfeld Jakab nevét, aki
országos
hírű
üvegkereskedő volt,
vagy a Stern családot,
amely nagy téglagyárat
üzemeltetett Nagykanizsán,
valamint Ollop Sámuelt, aki az első
gőzmalmot hozta létre a városban.
Gazdagságuk nem azt jelentette,
hogy kizsákmányolták a rászorulókat. Nem, sőt!
Rengeteg jótékonysági egylet
volt Nagykanizsán – emlékeztetett
Radvánszki Péter. – Számuk akkora
volt, hogy a Zsidó Lexikon szerkesztői külön megemlítik, hogy „nem
lehet felsorolni az összeset”. A
jótékonysági egyletek bizonyítják,
hogy a zsidók egymásért is éltek,
nem csupán egymással. Tudható,
hogy az 1939 -es lengyel
menekültáradat támogatásában
nagy szerepet vállaltak a kanizsai
zsidók.
Emlékezzünk arra, hogy 78 évvel
ezelőtt „a vérszagra gyűlt az éji
vad”. Sokan tették rá kezüket az
elhurcolt zsidóság vagyonára. A
zsidóság, más kisebbségekkel
együtt
á l d oz a t u l
esett
környezetének. Maga a „holokauszt” szó is égő áldozatot jelent.
Ugyanakkor az „áldozat” szót
sokszor használjuk negatív, de

sokszor pozitív éllel. Van jó és rossz
áldozat.
Jó áldozatok voltak a jeruzsálemi
Szentély állatáldozatai. Ezek a
templomi áldozatok jó célt szolgáltak, adományok voltak a néptől a
spirituális vezetők számára.
Lényegében a papok és a léviták
vagyonát és táplálékát jelentették,
amit nap mint nap fogyasztottak.
Ezeknek az áldozatoknak hasznuk
volt, jót hoztak a világra.
A holokauszt áldozatai azonban
értelmetlenül, kizsákmányolva,
megalázva haltak meg. Sajnos hallottam már Auschwitz kéményeit a
Szentély tüzéhez hasonlítani,
hiszen – ahogy elhangzott –, maga
a „holokauszt” szó is égőáldozatot
jelent. De milyen hasznot hozott ez
a sok halál, ez az értelmetlen pusztulás?
Auschwitz nem Templom, nem
Szentély… Auschwitz a rettenet
legvégső állomása volt.

A vadak, vagyis a nácik és kollaboránsaik vitték oda áldozataikat. Elpusztították a zsidóság jó
részét Magyarországon. Megöltek
egy világot, amiből alig maradt
fenn számunkra néhány adat,
néhány emlék, néhány név.
78 évvel ezelőtt a „vérszagra
gyűlt az éji vad”. Felfalták azokat,
akik megteremtették a város polgári jólétét. A deportálásból alig
tértek vissza néhányan. A kommunizmus alatt is tovább fogyott a
zsidóság. Visszatekintve tehát az
elmúlt évtizedekre, rengeteg
reménytelenségre, keserűségre
bukkanunk.
A zsidó hagyomány talán adhat
számunkra reményt… Hagyo
mányunk szerint a Sechina, az isteni jelenlét ott van, ahol Tórát tanulnak, ahol összegyűlnek, beszélgetnek, jótékonykodnak az emberek.
Még akkor is, ha nagyon nehéz
feltételek között teszik ezt.
Ez az a hit, a hit a jövőben, a
következő generációkban – ez tart
meg bennünket minden nehézség
ellenére.
Fontos tehát emlékezni – de hinni is kell.
Azt gondolom, hogy az irány,
amit a hagyomány lefektet, tiszta:
morális tartás, elkötelezettség és
hit, hogy a nehézségek ellenére
folytatni lehet a növekedést.
Kívánom mindezeket a nagykani
zsai közösségnek, hogy mindegyikben sikeres legyen – zárta gondolatait Radvánszki Péter rabbi.
A gyászistentisztelet befejezéseként a jelenlévők elhelyezték az emlékezés köveit a Zsinagóga főbejáratánál lévő munkaszolgálatos emlékműnél.
BAKONYI Erzsébet
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Én anyagi javak helyett törté
Bár hazánkban is egyre nagyobb hangsúlyt kap az
egészséges életmód propagálása, s a mozgás
népszerűsítése, de még mindig ritkaságszámba
megy, ha egy konditeremben egy 60 év feletti
embert látunk mozogni. A ’70-es korosztály pedig
már végképp olyan, mint a fehér holló. Mi mégis
az egyik helyi GYM-ben futottunk össze a 81 éves
Tóth Ferenccel. Kitartása nem a véletlen műve:
hadiárvaként nőtt fel, bejárta Irakot, és az élet
legfontosabb tanításait kapta örökségül a 101
évet megélt édesanyjától.

ÉRDEKES EMBEREK,
ÉRDEKES TÖRTÉNETEK 28.
Az otthonukban fogadott minket
Tóth Ferenc és felesége, Ágnes.
Feri – a tegezést a klubtársi kötelék
okán kaptuk meg, hiszen e sorok
szerzőjével egy konditeremben
készül az egykori olajos dolgozó –
élete nem indult könnyen, hiszen
alig múlt 4 éves, mikor édesapja
elesett a második világháborúban.
Mégis nagyon büszke arra, amit
szüleitől, és leginkább édesanyjától, Tóth Ferencné Lujza nénitől
kapott. – Én történelmet örököltem. Édesanyám jó pár évig a legidősebb volt Nagykanizsán, 1920ban született és tavaly halt meg,
101 évesen és 9 hónaposan. Szerény gyerekkora volt, egy óriási
tragédiával: kislány húgát egy
részeg lovaskocsis ütötte el a
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Magyar utcában, pont a lakásukkal
szembeni boltnál, a 109. számú
ház előtt. 12 évesen már női kalaposnál volt kihordó. Aztán úgy
döntött, varrónő akar lenni. Jó
tanuló volt, és szerencsés is, amikor a kanizsai Fiala Antal női szabóságához került. Szívesen mesélt
a műhely hangulatáról, az akkori
divatról, a mai szakadt farmerrel, a
fiatalok sokféle divatjával nehezen
tudott megbarátkozni. Aztán a 18
éves Lujzikát egy napon a főnöke
átküldte egy női bőr övvel, Papp
Oszkár híres cipész műhelyébe a
Magyar utca 8-ba. Egy segéd
fogadta, Tóth Feri, vagyis Maszat,
ahogy mindenki ismerte. Akkor
meg is találták a szerelmet első
látásra. Apám jó pár évvel idősebb

volt, de ez csak a szülőket zavarta.
A szigorú nagyapám osztálytársa
volt Oszkár bácsinak, így végül ő
segített a leánykérésben. Gyönyörű esküvő volt, az akkori polgármester dr. Krátky István hintajával mentek a templomba. Édesapám, mint tartalékos katona az utolsó transzporttal híradósként ment a
hazát védeni. Bezárt a
kis műhelye, egyedül
maradtunk. A végállomás
Székesfehérvár volt, súlyos harcokkal, rommá lőtt várossal, rengeteg halottal. Mindössze 6 évet
volt együtt a boldog család –
mesélte Feri.
Édesapjáról néhány emlékkép
maradt csak hátra. – Arra emlékszem, amikor itthon volt, mert
még nem hívták be, de már javában folyt a háború, elmentünk
Újudvarra megnézni az ott lelőtt
német repülőgépet. S gyakran
mentünk vele biciklivel kirándulni.
Ezek maradtak meg, az öcsém 2 és
fél éves volt mikor elment, ő neki
ennyi sem jutott. Nagy teher volt
ez édesanyámnak, a háború utáni
időszakban ott maradt két gyerekkel. Neki kellett a tüzelőt is biztosítani. Amikor meghoztuk a fát, azt
fel kellett fűrészelni, azt mind ő
intézte. Nagyon keserves időszak
volt. Szegényesen éltünk, én sokat
fociztam az utcabeli gyerekekkel,
többen közülük híres focisták lettek, például Harcz Lajos és Jancsi
vagy Baján Jóska. Az igazi szerencsét édesanyámnak egy új munkahely hozta: munkanélküli asszonyokból, lányokból alakult 1949ben a nagykanizsai Fehérnemű
KTSz. Ahogy mesélte, itt egy
nagyon jó csapat alakult ki. Folyton megpróbáltak neki kérőt találni, többre emlékszem is. De, amikor elmentek, mindig örültünk,
hogy nem jöttek vissza. Édesanyám nem akarta újrakezdeni.
Megszokta az egyedüllétet, s a
végén úgy tűnt, talán jobb is ez
neki. Ezt gyakran emlegette –
mondta Tóth Ferenc.
A nehéz gyermekévek után Feri
a közigazgatási technikumba

került, majd állást is kapott a fúrási vállalatnál, 18 évesen. – Dőlt
abban az időben az olaj. Sok munkaköröm volt, amikor odakerültem az anyagosztályon kezdtem,
akkor még nem volt számológép, csak kézi szorzógépek. Aztán később fejlődésnek indult az üzem.
Voltam statisztikus is,
majd 1981-ben kiküldött a vállalat Irakba,
ahol másfél évet dolgoztam. Anyagbeszerzéssel
foglalkoztam ott is, előtte egy
gyorstalpaló angol nyelvtanfolyamot el kellett végezni. Az egy
szerencsés helyzet volt anyagi
szempontból nekem és a családomnak. 1964-ben ismerkedtünk
meg Ágival, egy vállalati férfi
napon, amit a későbbi anyósom
szervezett. Szóval majdhogynem
ő hozott össze minket. 1972-ben
és 1976-ban születtek a lányaink.
Mindkettő pedagógus lett. Vis�szatérve Irakra, az ország izgalmas és érdekes volt. Megismertem úgy igazából az arab embereket, nem úgy, ahogy az emberek látják őket manapság a híradókban. Nem mondhatom azt,
hogy nagyon szeretnének dolgozni, inkább imádkoznak…Ez
az, ami nekem nagyon megma-

radt, valamint az, hogy szívélyes,
barátságos emberek. Jártam Bagdadban, Kuvaitban, sőt, Iránban
is. Ezt követően már csak itthon
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dolgoztam, többször átszervezték a vállalatot. Így lett ugye MOL
Rt, a Vár utca 7 szám alatt. Ott is az
anyagellátó rendszernél dolgoztam, de akkor már számítógéppel.
Végigéltem a vállalatnak a teljes
számítógépes átszervezését, amiben részt is vettem. Láthattam,
ahogy a szobányi számítógépektől, egészen a személyi számítógépekig haladtunk – idézte fel az
egykori olajos.
Feri 1958-tól 2000-ig dolgozott
az olajos cégnél. Közben szerepet
vállalt a Kanizsa Újság első szerkesztőségeiben is. – Középiskolában megválasztottak faliújság-felelősnek, valószínűleg azért, mert
senki más nem vállalta. Ezt 4 évig
csináltam. Aztán mikor a fúráshoz
kerültem, több társadalmi funkciót elvállaltam a szakszervezetben.
S az Olajmunkás, ez volt a vállalat
újságjának a neve, főszerkesztője
megkért, hogy írjak az eseményekről. Később jöttek a kritikus

Tóth Ferenc édesanyja, Lujza néni
hangvételű írásaim a vállalati életről, amik valakinek tetszettek,
valakinek nem. A vállalati lap és
Dóró János, a Kanizsa Újság akkori
főszerkesztője között jó volt a kapcsolat, megkért, hogy néhány írásomat átadnám-e az újságnak. Így
kerültem ’89-ben a Kanizsa Újsághoz. Emlékszem az első példányra
is, amit lányok lobogtattak és
kínálták a járókelőknek. A második
kiadásba már én is írtam. Eleinte
kisebb riportokat, aztán fényképeztem, azt is nagyon szerettem. S
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jó pár évig ott is maradtam, sok
főszerkesztővel dolgoztam együtt.
Annak idején is sok nehézséggel
küzdött az újság. Személyi és anyagi problémákkal. Azt terveztem,
hogy a nyugdíj után is dolgozom
majd a lapnak, de a sok zűrzavar
miatt úgy döntöttem, inkább
abbahagyom – emlékezett vissza
újságos éveire Ferenc.
A sportszeretet az egész családra jellemző, sőt, a teke már az egyik
unokát is megfertőzte. – A teke az
üveggyárból indult, hiszen a Május
1. utcában valamikor volt egy
pálya – vette át a szót Ágnes. –
Mikor megszűnt, átmentem a Sörgyárba, de ott nem voltak ismerőseim, nem igazán fogadtak be.
Aztán Pázsit Kató indította el,
hogy a Bányász-pályát újítsuk fel,
megtettük, és be is indult a tekeélet, én ott ragadtam a mai napig.
Most a kistérségi bajnokságban
játszunk. De nagy szívfájdalmunk,
hogy hiába ígérték meg, hogy az
Arénába beviszik a négysávos
pályát, ez nem történt meg. Most
van egy NB I-es csapatunk, akik
Zalaegerszegre járnak edzeni, és
nem tudunk előrelépni, mert pénz
nincs… Az unokánk is kedvet
kapott a sporthoz. Ő most 12 éves.
Érdekesség, hogy a másik nagymamája a Sörgyárban válogatott
tekés volt. Az ő fia pedig általam
kedvelte meg. Így jelenleg együtt
játszik a nagymama, a vő és az
unoka.
Határtalan kedvessége és kitartása miatt nagy tisztelet övezi Ferit
a Teleki utcai konditeremben. A
súlyok világába kisebbik lányának
köszönhetően szeretett bele. – A
sportszeretet középiskolából ered,
ahol Russay Olivér volt a tornatanárom. Ő nagyon sok mindenre
megtanított, s igyekezett egészséges életmódra nevelni. Innen jött,
hogy a munka mellett is sportolni
kell, amit azóta is csinálok. Aztán
egyszer Eszternek kerestünk valami sportolási lehetőséget, úgy
jutottunk el egy asztaliteniszklubba, de az nem tetszett neki. Majd
az egyik kollégám mondta, hogy
nézzünk be a vasút mellett műkö-
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dő tornacsarnokba. Ott volt egy
konditerem, az első Nagykanizsán.
Miután nem nagyon fejlesztették,
több másik kanizsai helyet is megismertem. Sokat jártam a Magyar

Tóth Ferenc édesapja

utca sarkán lévőbe, majd a Kanizsa
Centrumba, a posta mellettibe, de
az is megszűnt. Aztán most már jó
pár éve kikötöttem a Metroflexben, amit nagyon szeretek. Eszter
pedig maratonokat fut és rengeteget túráznak – hangsúlyozta az
örök fiatal.
Feri és felesége az utolsó percig
ott voltak Lujza néni mellett, aki
életével sokaknak szolgálhat
tanulságul. – Ő elégedett volt a
sorsával. Szívesen emlékezett vis�sza a nehéz időkre is, és az édesapámra. Szó szerint rongyosra
olvasta édesapám leveleit. Nagyon
családcentrikus volt, végig arra
ösztönzött minket, hogy a kapcsolatunk életünk végéig a lehető legszorosabb legyen –
Szerző: Mikó-Baráth György

2022. 06. 03. | 13

A szamár
Civilek sorozatunkban a Magyarországi Szamártenyésztők Egyesülete
mindennapjairól – beleértve egy kis
szamár-történelmet is –, Bertók
Ferenc galamboki alapító taggal
beszélgettünk.
Húsz évvel ezelőtt, 2002
áprilisában alakult meg
Rudabányán néhány aktív
szamártartó és tenyésztő,
valamint a magyarországi
szamártartás helyzetén
javítani igyekvő támogató
részvételével a Magyarországi Szamártenyésztők
Egyesülete (MSzE).
A szamarat a Nílus felső
folyásvidékénél, az időszámítás előtti IV. évezredben
háziasították, ebből adódóan sokáig kizárólag Afrika északi
területén, a
Nílus völgyében, valamint a
Földközi-tenger partvidékén
élő népek teherhordó háziállata volt.
Később, mint a kereskedők
málhás állata, elterjedt az
Arab-félszigeten, Kis-Ázsiában, majd Európa mediterrán országaiban. Az időszámítás utáni első századokban, elsősorban a Római
Birodalom terjeszkedésével jutott el Európa több
országába.
Magyarországra az 1900as évek elején, majd az ‚50es években importáltak
nagyméretű szamárméneket Olaszországból. A cél az
volt, hogy egyrészt növeljék a hazai szamarak méretét, másrészt a hadsereg
számára kellett öszvéreket
előállítani. Azokban az
években Mezőhegyesen és
Bábolnán folyt szervezett
körülmények között szamártenyésztés. Az onnan
származó megfelelő méretű szamárméneket az
ország különböző részeire

telepítették, fedeztetési
állomásokra. A program
azonban nem hozta meg a
várt eredményeket, de sok
fontos adat maradt fenn,
amelyet Ernst József, Ernst
Mihálynak, a Magyarországi Szamártenyésztők Egyesülete elnökének édesapja
is feldolgozott.
Az Egyesület nehéz feladatok előtt állt akkor is és
áll ma is – jelezte Bertók
Ferenc. – Az egyik feladat a
szétszórt, szinte láthatatlan magyarországi szamárállomány feltérképezése mellett egy eddig
nem létező szamárfajta megerősítése volt, hiszen
Magyarországon a szamár
vonatkozásában még csak
fajról beszélhettünk. Egyesületünk legfontosabb
eredményei közé tartozik;
2003-ban a magyar parlagi szamár fajta elismertetése és az MSzE fajtatenyésztő egyesületként való
elismertetése. 2004-ben az
állattenyésztésről szóló
törvény módosítása és
hatályának kiterjesztése a
szamárra is. 2005-ben
pedig a magyar parlagi
szamár védett őshonos fajtának nyilvánítása.
A célunk az volt, hogy ez
a történelemhez számos
ponton kapcsolódó állatfaj végre Magyarországon
is méltó módon és helyen
integrálódhasson a tudatosan tenyésztett háziállatok körébe, mint több más
európai országban, ahol a
szamártenyésztő egyesü-
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ideális társállat…

letek évtizedes múltra
tekinthetnek vissza. Szeretnénk minél szélesebb
körben megkedveltetni és
elterjeszteni ezt a mindmáig igazságtalanul mellőzött fajt, melynek adottságai, nyugodt természete, alkalmazkodóképessége és intelligenciája tökéletesen alkalmassá teszik
mind családi hobbiállatként való használatra,
mind pedig gazdaságokban kisebb-nagyobb munkák elvégzésére.
– Hogyha járjuk a környékbeli falvakat, a kutyaugatáson, kakaskukorékoláson kívül nem igazán hallunk szamáriázást, szamárüvöltést. Mi ennek az oka?
– Az emberek idegenkednek ettől a fajtól, és
bizonyos szempontból
lenézik azt is, aki vele foglalkozik. Méltatlanul teszik
ezt. A falusi ember szemléletmódja is átalakult, megjátssza a városit, és minden,
ami a régmúltban természetes volt, most már szinte
bántó. De engem ez nem
zavar.
– Ennek ellenére, miért
tartanak néhányan mégis
szamarat?
– Elsősorban azért, mert
kedves állat, és emiatt

A legfiatalabb egyenagyon szeretik. Ideális társületi tag, Botond
sállat, a gyerekeket rend(balról) már elhivaszerességre
neveli, és kifetott tenyésztő
jezetten jó hatással van

nagyon szeretik. Ideális társállat, a gyerekeket rendszerességre neveli, és kifejezetten jó hatással van
rájuk, még terápiás célokra
is használják őket bizonyos
helyeken.
– Milyen gondozást, törődést igényel az állat?
– A sok babusgatással
csak ártunk neki. Elsődleges a jó minőségű ívóvízzel, takarmánnyal való ellátása, és figyelmet kell fordítani a só kiegészítésre is.
Ezen kívül gondot kell fordítani a szőrzet és a paták
ápolására. Nem igényel
zárt tartást, a téli időszakban elég a három oldalról
zárt épületben tartani őket.
Minél többet törődünk
vele, annál hálásabb lesz,
de a következetesség
ugyanúgy fontos a szamárnál is, mint a gyermeknevelésben. Különben ugyanúgy viselkedik, mint egy
szabadjára hagyott gyerek,
és ez nem jó senkinek.
– Lehet-e kapni a vendéglőkben
szamárhúsból
készült ételt?
– Bizonyos vendéglőkben lehet kapni. A Somogy
megyei Bőszénfa látogató
központjának éttermében
rendszeresen szerepel a
szamárhúsból készült ételek széles repertoárja. Itt
általában a feleslegessé

vált méncsikóknak a húsát
értékesítik.
– Az egyesülethez tartozás hogyan tudja segíteni a
tagságot?
– Az egyesületben egy
koordinált tenyésztőmunka folyik, ami elsősorban az
elnökség és az elnök úr
érdeme. Nagyon lelkiismeretes munkával 20 éve végzi ezt az emberpróbáló feladatot, hiszen egy személyben egy egész ország
tenyésztését koordinálja.
Nagyra becsülöm a munkáját, és örülök neki, hogy
tagja lehetek sok kiváló társammal együtt ennek az
egyesületnek.
– Akik ismerik önt, tudják, hogy gyermek kora óta
kedvenc állata a szamár, és
azt is tudják, hogy sikerült
megfertőznie az unokaöc�csét, Botondot is az állat
szeretetével. Ajándékozott
neki egy csacsit, és végzős,
8. osztályos diák létére az
egyesület legfiatalabb tagja
lett.
– Ő egy rendkívül ígéretes, igazi elhivatott tenyésztő. Komolyan veszi a munkáját, és valóban igazi tulajdonos már. Kézügyessége
és rátermettsége a későbbiekben még sok kellemes,
együtt töltött időre fog
bennünket serkenteni.
BAKONYI Erzsébet
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Beszéltünk már arról, hogy
mostanában milyen gyenge telek vannak. Az enyhe
telek alatt pedig áttelelnek
a kórokozók. A tetvek is, a
földben. Meg a cseresznye
legyek, aztán a diót támadó legyek is maximálisan
átteleltek. Nem tudott úgy
lefagyni a föld, hogy ezeket legalább megtizedelje
– így kezdte a beszélgetést, sőt, inkább a felvilágosítást szaktanácsadónk,
Varga József. – Ez az év
egyes növények esetében
jól indult, a kajszi, cseresznye, meggy, monília… a
tafrinánál már nem.
Viszont a rovarok kegyetlenül sokan vannak. Az idei
évben mindenhol tetű
van. A kolléganőm például
nem gondolta volna, szedett kaprot, 10 centiset.
Tele volt zöld tetűvel. Mindig más színűek ugye, attól
függ, milyen folyadékot,
milyen anyagot szívnak ki
egy növényből. A bodzánál például fekete tetű van,
a rózsánál zöld vagy sárga
a tetű. A ribizlin stb. … a
vevők azt hiszik, mindegyikre más növényvédőszer kell. Nem. Csak egy
fajta – hangsúlyozta Varga
József növényvédelmi
szakember.
De talán ugorjunk vissza
a beszélgetésünk kezdetére, arra a problémára, ami-
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Csiga nincs, tetű van

– a kiskertekben idén hangsúlyos
a növényvédelem

vel minket is megkerestek
az olvasók és a nézők. A
házi praktikáktól elkezdve
mindennel próbálkoztak
már, a tetvek mégis vígan
élnek az összes növényen.
A legkényesebb talán a
díszkert ékessége: a rózsa.
– Így van. Azt szeretik, amiken most nőttek ki a hajtásvégek. Ott könnyebben
szívogatnak. Egyébként a
legnagyobb bűnös itt a
hangya. Ha valaki látja,
hogy például a fa törzsén,
vagy a rózsabokor szárán
hangyák mászkálnak, ott
100%, hogy tetű van. A
hangya gondozza, telepíti
a tetveket. És rengeteg a
hangya is az idén. Mindenhol megtalálhatók –
mondta a gazda.
Varga József szerint az
alapvető védekezés az:
meg kell gátolni a hangyák
feljutását a növényekre.

Nagyobb fáknál szóba
jöhetnek a ragasztós enyvek, a kisebb bokroknál és
növényeknél a porok, a
sprék és csapdák is elérhetőek és hatásosak. – A hangya által hurcolt tetvek
nagyon gyorsan szaporodnak. Ha két tetvet lát valaki
a rózsa bimbóján, mondjuk este, az reggelre 50-en
lesz. Eleven szülők ugyanis. Szinte másodpercenként szülnek. Aztán szívogatják a nedveket, és hos�szú csíkban a hajtásvégeken megjelennek. Tehát,
ha ilyenkor megpermetezzük, egy nagyon jó szerrel,
akkor ebben az évben nem
lesz ott tetű, garantálom –
hangsúlyozta Varga gazda.
Beszélgetésünk végén
újra kanyarodjunk vissza
ahhoz a kijelentéshez,
hogy tetvek vannak, csi- mondta: a tapasztalat is
gák nincsenek. A gazda azt azt mutatja, ciklikusan jönnek elő a kártevők, nagyjából négy évente. Idén cseresznye légy sincs, körtele-

vél bolha sincs. Az idei év a
tetveké, a hangyáké és a
gombabetegségeké.
Vincze Adél
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fotó: Horváth Zoltán

Ismét olvasóink és
a Kanizsa TV nézőinek visszajelzése
alapján fordultunk
rovatunk szakértőjéhez. „Ellepte a
rózsámat a tetű”,
„Nem tudom, mit
csinálhatnék”, „Próbálkoztam már mindenféle házi praktikával” – csupán
néhány észrevétel a
hobbikertészektől,
akik az idei esztendőben szó szerint
harcot vívnak a tetvek ellen.
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Dr.Gyergyák
Gyergyák Krisztina,
Krisztina, jegyző
Dr.
jegyző

SZOLGÁLTATÁS
SZOLGÁLTATÁS
2021. 12.
12. 09.
2021.
09. 14:24:40
14:24:40

SZOLGÁLTATÁS

Kanizsa TV
minden nap!
MŰSORUNKBÓL:
Minden nap 18 és 19 órakor
Híradó, a nap legfontosabb
történéseivel.
Saját készítésű és más televízióktól
kapott magazin műsorok,
természetfilmek, dokumentumfilmek minden este.
Youtube csatornánkon élő,
míg a televízió adásában
felvételről közvetítjük
a városi csapatok mérkőzéseit.
Keressen minket a Youtube-on is!
Kanizsa TV minden nap 18 órától!
Műsorunkat megismételjük
éjfélkor és másnap reggel 6.30-kor!
Részletes műsorunkat megtalálják a
Lapozóban, valamint a kanizsatv.hu
oldalon az interneten!

Ha tehetik, tartsanak
velünk továbbra is!
A LEGUTÓBBI MEGFEJTÉS:
Néha elég egy apróság és hirtelen
megváltozik az életünk.

REJTVÉNY
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Az egyetlen Isteni Irgalmasság
A Kaposvári Egyházmegyéhez tartozó
Zalakaros plébániáját és a zalamerenyei, a garabonci,
valamint a kisradai
filiáit dr. Háda László
plébános személye
köti össze. A plébános úr ezúttal az
Isteni Irgalmasság
templom történetét
osztja meg olvasóinkkal.
Bár a középkorban volt Szent László tiszteletére épített templom a
településen, de azt a török időkben lerombolták. Az 1800-as évek
közepén egy másik templom, a
Szent Anna templom épült
Zalakaroson, amely jelenleg nincs használatban, csak búcsúkor
van ott szentmise.
Hogy mi vezetett ide?
Amikor Zalakaroson
fölfedezték a termálvíz
adottságait és lehetőségeit, a település elkezdett fejlődni, egyre inkább igény volt egy
bővebb templom építésére. Nem
volt ez olyan könnyű – emlékeztetett az atya, hiszen az emberek egy
része akkor sem támogatta az újat.
Az igény jelentkezett, de hogy
miből valósuljon meg, nem volt
előre látható. 1997-ben közhasznú
alapítványt hoztak létre Zalakaros
új templomáért. A lehetőségek
azonban így sem valósították meg
az álmot, ezért fölmerült a régi
Szent Anna templom bővítése.
Néha az ember úgy érzi, hogy az
Isten beleszól a történelembe, és a
mi esetünkben is így történt.
Hogy hogyan? – Ezzel párhuzamosan történt, hogy egy idős
pécsi egyházmegyés atya, az újonnan kinevezett megyéspüspök,
Balás Béla prédikációját hallva, fölhívta a püspök atyát. Az atya egy
dobozban 48 millió Ft-ot adományozott a püspökség számára
azzal a feltétellel, hogy szeretne
egy olyan templomot építtetni a
Kaposvári Egyházmegye terüle-
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tén, amely a sugaras Jézus tiszteletére épül, és azzal a kitétellel, hogy
ebben a templomban szeretné
elmondani a gyémántmiséjét.
Gyimesi Vilmos atya ezen
fölajánlása nagy örömmel töltötte
el a kaposvári egyházmegyét,
mivel Nagykanizsán szerettek volna építeni egy plébániát. Ugyanis
ott is felmerült az a gondolat, hogy
a Keleti városrész kaphatna egy
saját templomot, ezáltal jobb és
biztonságosabb ellátásban részesülhetett volna Nagykanizsa ezen
városrésze. A kereszt elkészült az új
templom helyén, de a helyi lakosság nem fogadta el a templom építését. Ekkor Varga Péter plébános
úr fölajánlotta, hogy akkor a templom épüljön meg Zalakaroson. Így
került a fürdővárosba az Isteni
Irgalmasság templom, illetve
ennek nyomán kezdett el
épülni Hent László mérnök tervezésében. A
város azzal járult hozzá,
hogy helyet biztosított a
felépítéséhez, melyet
2006 áprilisában szenteltek fel. Közben teljesülhetett
Gyimesi Vilmos vágya, hiszen
ebben a templomban mondhatta
el 60. papi jubileumának alkalmát.
A templom valójában teljesen
berendezetlen volt, fokozatosan
nyerte el a bútorzatát, de az emberek örömmel vettek részt az Isten
háza sajátságos ünnepén – nyugtázta Háda László.
2010-ben változás történt a plébánia életében. Varga Péter plébánost elhelyezték, azóta én töltöm
be ezt a feladatot. Mielőtt az ember

Szent Anna templom

Isteni Irgalmasság plébániatemplom
azt gondolná, hogy örökké plébániatemplom volt ez a templom,
akkor el kell, hogy mondjam, nem.
Még én is galamboki plébánosként
nyertem el a kinevezésemet,
ugyanis Zalakaros, mint említettem kicsi faluként nagyon sokáig
nem bírt önálló plébániai ranggal,
hanem oldallagos ellátásban
részesült Galambokról, mint fília.
2014-ben történt ebben komoly
változás. Ez az év számunkra fontos dátummá lett 2006 után. Balás
Béla kaposvári megyéspüspök
2014. április 27-én Isteni Irgalmasság vasárnapján emelte plébánia
rangra Zalakarost kiszakítva a
Galamboki Plébánia területéből.
Az alapítás egyik oka, hogy Zalakaros közigazgatásilag várossá, idegenforgalmi központtá vált. A
másik pedig az, hogy a templom
területének rendezéséhez célszerűbb volt egy önálló jogi személyiséggel rendelkező zalakarosi plébánia, mint tulajdonos, hiszen
Zalakaros mégiscsak város. A plébánia működésének kezdete egybeesett II. János Pál (a Kaposvári
Egyházmegye
alapítója, az
Isteni Irgalmasság vasárnapja elrendelője) és XXIII.
János pápák
szentté avatásának napjával.
2014. de 
ce m b e ré b e n
vehettem át
Stanislaw Dzi
wisz krakkói

bíboros úrtól személyesen –
Magyarországon előszörre adományozott – II. János Pál pápa
vérereklyét, amely templomunk
szembe miséző oltára előtt kapott
helyet. Nem véletlenül mi is úgy
helyeztük el, ahogyan a krakkói
bazilikában található. Azonban az
ottani bazilikának az oltára, míg
széltől meggyötört faágakkal van
díszítve, ezzel ellentétben itt a
művészi szabadság az isteni irgalmasságot másképpen kívánta
megfogalmazni, méghozzá úgy,
mint Isten karjai, amelyek átölelik
azt a tájat, ahol ez a templom
épült, azaz a zalai tájat. A főoltár
megálmodója Huszár Ferenc
művész úr volt, aki a pécsi szerzetesi iskolának a rajztanára is egyben. Az ő tervei alapján került kivitelezésre a mellékoltár képe is. Időközben négy harangja és elektromos orgonája lett a templomnak.
A lehetőségeink annyira futották
akkoriban, hogy ez a megoldás
vált megvalósíthatóvá. Azzal, hogy
2014-ben plébánia rangra lettünk
emelve, ez az egyetlen egy Isteni
Irgalmasság plébániatemplom
Magyarországon, bár ezen kívül
található még három, ugyanerre a
névre szentelt templom az országban.
Ennek a gondolatnak a kifejezéseképpen tartottuk fontosnak,
hogy minden adott legyen ahhoz,
hogy az emberek itt mind több
kegyelmeket nyerjenek el. Ezért is
kérvényeztük 2020-ban az apostoli penitenciáriától, hogy akár minden nap lehessen elnyerni a templomunkban rendkívüli búcsúkat.
BAKONYI Erzsébet

SOROZAT

Újra lüktet Kendlimajor

„Most már csak az ünnep jön. 30.
alkalommal nyitottuk meg a
művésztelepet. Tehát egy nagyon
nagy jubileum, amire nagyon
készültünk, rengeteg programmal.
Most kezdtem el gondolkodni
azon, ha jól számolom, pontosan 30 képzőművész vesz
részt ezen a művésztelepen” – ez volt az első
gondolat, amit beszélgetésünk kapcsán a
szimpózium szervezője, Ludvig Klára hirtelen
mondani tudott.
A Ludvig Nemzetközi Művésztelepnek olyan oszlopos tagjai
vannak, akik minden esztendőben
visszajárnak, gyakorlatilag nevükkel fémjelzik a színvonalat. Emellett minden esztendőben új és új
képzőművészek érkeznek a világ
legtávolabbi pontjairól. Klárival
egy kicsit csemegéztünk, mi az
idei kínálat. – Az oszlopos tagjaink
igazándiból a hazai művészeink,
akik a kezdetek óta, gyakorlatilag
alapító tagnak számítanak. Ők újra
itt vannak, és idén két új művész
érkezett, méghozzá Indiából. A
Zoli, Ludvig Zoltán Katarban találkozott Jusuffal, aki indiai kép-

fotó: Kanizsa TV

Ölelések, csókok, kézfogások és véget nem érő
mosolyok – így lehetne jellemezni a 30. alkalommal megnyílt Ludvig Nemzetközi Művésztelep nyitó rendezvényét. Ismerősök, barátok, rég látott
társak – akik gyakorlatilag családtagok – az eufória szinte kézzel fogható volt vasárnap Kendlimajorban. A szimpózium a kéthetes időtartamra még
bőven tartogat programokat és meglepetéseket.
zőművész. Ráírt a neten, hogy lesz
a művésztelep. Ő pedig azonnal
válaszolt, ha lehet, eljönne a feleségével. Elsőként ők érkeztek meg, ez
nekünk nagyon nagy öröm –
mondta mosolyogva Klári.
A vendégek, illetve a hazajáró
művészek a legtöbben úgy
érzik, egy családhoz térnek vissza évről-évre.
Ugyanazt érzi az egyiptomi képzőművész,
mint a magyar – a legtöbben nem hagynák ki
ezt a lehetőséget, a kendlimajori szimpóziumot. Győrfi András például a nyáron megszokott,
Rovinj-ban lévő galériáját zárta be
két hétre azért, hogy itt lehessen, a
zalai dombok között. – A Zoli (Ludvig Zoltán – a szerk.) és köztem van
körülbelül 20 év. Még fiatal festő
voltam, amikor a Zoli felkarolt
engem. Azt mondta: vagy annyira
tehetséges, hogy meghívlak az
első művésztelepre! Azt gondolom, tartozom annyival neki is, és
egyáltalán ennek a baráti közegnek, hogy mindig eljöjjek és visszajöjjek. És valóban, Rovinj-ban kezdtünk két héttel ezelőtt. Akkor kinyitottam a kis ottani galériámat, de
ez egy olyan hely, ahova vissza kell jönni.
Tehát, azt bezártuk, és
itt vagyok – mondta
szemmel láthatóan
boldogan Győrfi András festőművész.
A következő időszakban számos nyitott program vár a kultúra szerelmeseire
Kendlimajorban és a
Ludvig Nemzetközi
Művésztelep vezetőinek köszönhetően
Nagykanizsán is.
Vincze Adél

KULTÚRA
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PRAXISHIRDETÉS

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata
pályázatot hirdet
a 2022. évi kulturális keret elnyerésére
1.

2.
3.
1.

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata ellátási területéhez
tartozó XI. számú házi gyermekorvosi körzetbe keresünk főállású vagy
helyettes gyermekorvost vállalkozási vagy egészségügyi szolgálati jogviszonyban.

A pályázat célja: Nagykanizsa Megyei Nagykanizsa Megyei Jogú Város kulturális életének támogatása Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének az
önkormányzat közművelődési feladatairól szóló 21/2019. (V. 03.) önkormányzati rendelete (továbbiakban: rendelet) alapján.
A támogatást az alkotóművészeti, az előadó művészeti, a múzeumi, a könyvtári, a levéltári, a közművelődési és az örökségvédelmi tevékenységek tekintetében az alábbi
célokra lehet nyújtani:
•
a kulturális ágazat területén a nemzeti és egyetemes értékek létrehozására, megőrzésére, digitalizálására, valamint hazai és határon túli terjesztésére, hozzáférhetővé tételére;
•
a nemzetközi kiállításokon, vásárokon a nemzeti kulturális jelenlét biztosítására, a hazai és kulturális rendezvényeken, fesztiválokon történő
részvételre;
•
a művészeti alkotások új irányzataira, új kulturális kezdeményezésekre, a
kultúrával kapcsolatos tudományos kutatásokra, az épített örökséggel, az
építőművészettel kapcsolatos tevékenységekre;
•
a kultúrateremtő, kultúraközvetítő, valamint egyéni és közösségi tevékenységekre,
•
kulturális vidékfejlesztésre;
•
kulturális jellegű civil és nonprofit szervezetek támogatására;
•
nemzeti és etnikai kisebbségek kultúrájának támogatására.
A pályázók köre: pályázó lehet nagykanizsai székhellyel, telephellyel vagy fiókteleppel rendelkező jogi személy, egyéni vállalkozó, civil szervezet, költségvetési szerv, jogi
személyiséggel rendelkező vallási közösség és belső egyházi jogi személy.
A támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás
A támogatásra rendelkezésre álló összeg 10 000 E Ft.

A körzet pontos megjelölését Nagykanizsa Megyei Jogú Város
Önkormányzata Közgyűlésének az egészségügyi alapellátások
körzeteinek megállapításáról szóló 56/2013. (XII.30.) önkormányzati
rendelete tartalmazza.
Körzethez tartozó állandó lakosok száma: 545 fő
A körzet kártyaszáma: 661 fő
A rendelő címe: 8800 Nagykanizsa, Csengery u. 89
8800 Nagykanizsa, Miklósfa u. 10.
A körzet ellátási területéhez tartozik a miklósfai városrész is. A Csengery utcai rendelő 2021-ben épült, így az ellátás egy modern, költséghatékonyan fenntartható, hosszú távon beavatkozást nem igénylő épületben
valósulhat meg. Mindkét rendelő mellett védőnői tanácsadó is működik.

A pályázat benyújtásának határideje és helye:
Pályázni kizárólag a pályáztató által kibocsátott adatlapon lehet, melyet 1 példányban
teljes körűen kitöltve, mellékleteivel együtt legkésőbb 2022. június 20. napjáig kell
személyesen, postai úton vagy - az elektronikus ügyintézés szabályai szerint -elektronikus úton eljuttatni a következő címre:

A körzet tartósan betöltetlen, igénybe vehető a letelepedési támogatás.
Érdeklődni az Egészségügyi Alapellátási Intézménynél lehet az alábbi elérhetőségeken:

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala
Humán és Hatósági Osztály Humánigazgatási Csoport
8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. II. em., 8. ajtó
[Hivatali Kapu elérhetőség: NKMJV (KRID: 202025174)]

alapellatas@nagykanizsa.hu

Formai vagy tartalmi hiányosság esetén - legfeljebb 8 napos határidő kitűzésével - hiánypótlásra hívható fel a pályázó, hiánypótlásra egy alkalommal van lehetőség.
A részletes pályázati felhívás és az adatlap letölthető a város honlapjáról: www.nagykanizsa.hu

Stimeczné Dr. György Bernadette intézményvezető 30/268-3271

PROGRAMAJÁNLÓ
Tegye próbára Ön is szerencséjét
a felújított nagykanizsai lottózónkban,
és játsszon a Black Jack sorsjegyekért!
2022. június 10-től megújult környezetben és különleges helyszíni
akcióval várja játékosait a Szerencsejáték Zrt. Nagykanizsa,
Boszorkány u. 2. szám (TESCO) alatti lottózója.
Aki június 10-én és 11-én egyszerre legalább 2000 forint összértékben vásárol sorsjegyet és lottójátékot
(Ötöslottó, Hatoslottó vagy Skandináv
lottó), megforgathatja a lottózóban
elhelyezett szerencsekereket, amellyel
akár ajándék Black Jack sorsjegyet is
nyerhet. *
De nem csak az extra nyerési lehetőségek miatt éri meg betérni hozzánk:
a modern ügyfélterű lottózónkban wifi
elérést és bankkártyás fizetési lehetőséget is biztosítunk. A sportfogadó
játékosaink pedig okoseszközökön és

kivetítőkön követhetik élőben a sporteseményeket.
Várjuk kedves vásárlóinkat hétfőtől
péntekig 9:00-20:00 óra, szombaton
8:00-20:00 óra, valamint vasárnap
9:30-15:00 óra között.
Bízunk benne, hogy megújult üzletünk is
szerencsét hoz játékosainknak. Lehet, hogy
Ön lesz a következő, akinek a szerencséjét
évekig emlegetik majd a környéken?
Adjon egy esélyt Ön is Fortunának,
és játsszon!

*Az akció az ajándék sorsjegykészlet erejéig érvényes. A részletekről érdeklődjön a helyszínen
értékesítő munkatársunknál.

www.szerencsejatek.hu

#maradjonjatek

HSMK
Június 3. (péntek) 19 óra
GRAND OPENING - ÖSSZEFOGÁS
2022
A Kanizsai Kamarazenei Műhely hangversenye
A részvétel INGYENES!
Támogatók: Emberi Erőforrások
Minisztériuma, Nemzeti Kulturális
Alap, Magyar Művészeti Fesztiválok
Szövetsége
Június 6. (hétfő)
VII. Kanizsai Pünkösdölő
15 óra Pünkösdi köszöntés és felvonulás
Állomások: Erzsébet tér - Fő út - Felső
templom plébánia - HSMK
Kísérő rendezvények a délután folyamán: gyermekprogramok, játszóház,
táncház, kirakodók, kézművesek
16 óra Csurgó zenekar koncert
17 óra Táncegyüttesek bemutatója
18 óra Z-Generáció koncert
19 óra Parno Graszt koncert - világzene
20.30 óra Fitos Dezső Társulat - Taven
Baxtale!
HSMK-színházterem Jegyár: 2.800 Ft
Június 7. (kedd) 17 óra
„CSUTA 70” – Csuta György festőművész kiállítása
Megnyitja: Ludvig Klára, a Kendlimajor
Galéria Kft. ügyvezetője
Megtekinthető: július 28-ig
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Június 8. (szerda) 18 óra
KANIZSAI FIATALOK KÖZÖSSÉGE MAGIC RITMO ÉVADZÁRÓ GÁLAESTJE
Jegyár: 2.500 Ft
Jegyek elővételben kaphatók a Kanizsai Fiatalok Közössége vezetőinél és a
Honvéd Kaszinóban
Június 13. (hétfő) 14 óra
„Az én hobbim” sorozat keretében
A BRIT KORONA VONZÁSÁBAN
– kiállítás a Nemzetközösség országairól Gelencsér Gábor újságíró gyűjteményéből
MEDGYASZAY HÁZ
Június 11. (szombat) 14 óra
Népi Kultúra Napja
Házigazda: a Csillag Citera Együttes és
a Fürge Lábak Néptánccsoport
Fellépnek: Sormási Népdalkör, Palini
Dalkör, Vasas Férfi Dalkör, Újudvari
Dalkör, Rozmaring Népdalkör (Eszteregnye), Fityeházi Hagyományörző
Népdalkör, Rezedák Népdalkör (Bajcsa), Rozmaring Népdalkör Murakeresztúr, Őszirózsa Dalkör (Eszteregnye), Farkas Miklós - harmónika
Információ: Lakatosné Ónodi Erzsébet
Ingyenes program!
Június 16. (csütörtök) 10 óra
Kiállításmegnyitó
„Művészeti alkotások létrehozása a
művészetterápia segítségével”
A kiállítást megnyitja: Szőke Veronika
művészet terapeuta

HIRDETÉS
2022. 05. 25. 9:46:37

Fotó: Nagy Zsuzsanna

Esély még van…
E hét szerdán a Kanizsa Vízilabda együttese a vízilabda OB I
osztályozójának első
felvonásán szállhatott vízbe Szentesen.
A folytatás vasárnap
11.30 órától következhet Nagykanizsán.
Alighanem a Kanizsa Vízilabda
„sport-történeti” csúcsot is magáénak tudhat, hiszen zsinórban ötödik alkalommal próbálhatja meg
osztályozó keretében kivívni az OB
I-es tagságot. (A kanizsaiak egyébként a mögöttünk hagyott OB I B-s
szezonban a második helyen
végeztek a KSI SE mögött, így vívhatnak osztályozót, az más kérdés,
hogy 2021-ben bajnokként ugyanúgy megversenyeztették őket...).
2018-ban az UVSE, 2019-ben a
Vasas, 2020-ban a KSI, míg tavaly a
Debrecen ütötte el a dél-zalaiakat
a magasabb, sőt a legmagasabb
osztályban szereplés lehetőségétől. A DVSE idén kiesett, ezúttal
pedig a Kanizsa Vízilabda számára
ismét alföldi együttes, patináját
tekintve még elismertebb klub
jutott osztályrészül, ez a csapat
pedig a Szentesi VK. Az egyesületet 1934-ben alapították, 1980-ban
kupagyőztes volt, mi több, a következő esztendőben a KEK-ben a
döntőig jutott. 1991-ben a bajnokságból van egy bronzérmük is,
egyébként pedig elmondható, a
honi mezőny meghatározó egyletei után azért rendszeresen megemlítendő tényező a szentesi vízilabda. Jelenleg úgy tűnik, nem a
legeredményesebb napjait éli,
hiszen az OB I utolsó előtti, azaz 13.
helyen végzett a Metalcom Szentes, a 2020-2021-es szezonban
ugyanakkor még a 11. helyezést

SPORT

Marnitz Gergő teljesítményéhez alighanem még többeknek is
zárkózniuk illene, hogy kanizsai siker szülessen
vallhatták magukénak. Mivel kellő
patinával beágyazott klubról van
szó, a rutin mindenképpen az alföldiek mellett szól, kérdés, a kanizsai
elszántság elég lehet-e ahhoz,
hogy a párharc két meccse során
mindezt áthidalja.
– Úgy gondolom, hogy készen
állunk az osztályozóra, felkészülten
várjuk a meccseket – fogalmazott
még a párharc rajtja előtt a dél-zalaiak trénere, Regős Áron. - Mindent meg fogunk tenni azért, hogy
méltó ellenfelei legyünk a Szentes
csapatának.
A szakember hozzátette, örömmel vennék, ha minél többen szurkolnának nekik a nagykanizsai
mérkőzésen, emellett azt is biztosra véve, hogy lélekben szintén
sokan lesznek majd velük. Szükség
is lenne mindezekre, hiszen a hét
közepén minden az alföldiek szája
íze szerint alakult.

mással a felek. Ehhez képest a kanizsaiak az első negyedben nem roppantak össze, kétszer is egyenlítettek, sőt még a felek 3-3-nál is egálban álltak. Onnantól lódultak meg,
vagy lendültek bele igazán a házigazda alföldiek, akiknek még az is
kapóra jött, hogy ezen a mérkőzésen a dél-zalaiaktól csak két játé-

kos, Balaska Dániel, valamint Marnitz Gergő tudott gólt szerezni.
Idővel a Szentesi VK fölénye így
mind nagyobb lett, s a felek a szentesiek előnyéből várják a nagykanizsai - emellett két győztes meccsig
tartó - folytatást, melyre vasárnap
11.30 órától kerül sor a kanizsai
P.L.
uszodában.

Metalcom Szentesi VK – Kanizsa
Vízilabda 14-7 (2-2, 3-1, 2-1, 7-3)
OB I-es vízilabda osztályozó, 1.
mérkőzés. Szentes, 150 néző.
Vezette: Kun Gy., Kollár Gy.
Kanizsa: Ajkay-Takács – Spitz, dr.
Illés, Klár, Marnitz 4, Márkus, Balaska 3. Csere: Ambrusz (kapus), Solymosi, Szőke B., Szávai, Balli, Gál S.
Edző: Regős Áron.
Eljött az igazi vizsgafeladat ismét
a Kanizsa Vízilabda számára, melynek eddig négyszer nem sikerült
győztesen megvívnia az OB I-es
osztályozóját. Az elmúlt évből kiindulva kissé tán félve engedték el a
csapatot Szentesre, hiszen bármelyik OB I-es csapat képes (volt)
bizonyítani, hogy mekkora különbség van a két liga között, ha igazán
tétre menő meccset vívnak egy-
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Aranyak a Kertvárositól Törökbálintig
Az ob keretében a fiúk és
lányok mezőnyében egyéni
és csapatversenyeket is
rendeztek, s időnként
kimondottan nagy csatározásokat hozott a sportprogram, melynek keretében
természetesen a házigazda
Nagykanizsai TE 1866 is
indította versenyzőit.
Egyéniben a fiúk kezdtek
és aranyérmesként a Kertvárosi VSE-ből Kerekes
Zalán örülhetett, a dobogó
második fokára Udvari
Lóránt (Törökbálinti Gerevich Aladár VE) állhatott,
míg a további két elődöntős versenyző Módos
Ferenc (UTE) és Bánházi
Bulcsú (KVSE) volt. A kani-

zsaiaktól a legjobb 32 közé
Bander László, Bogdán
Nimród, valamint Niklesz
Barnabás jutott.
A leányok egyéni megmérettetése során a dobogó első két fokának KVSE-s
„kisajátítását” tapasztalhatták a résztvevők, mivel Rácz
Brigitta mögött Bácskay
Kincső végzett, bronzérmesek pedig Bíróczi Nóra
(Törökbálinti GAVE), illetve
Felföldi Szonja (BVSC) lettek. Az NTE kardozója,
Deiszinger Annamária a 22.
pozícióban zárt.
Csapatban a fiúknál a
győzelmet a Törökbálinti
GAVE könyvelhette el, a
BVSC-t, valamint a KVSE-t

Az újonc kardozók országos bajnokságának
a Kanizsa Aréna adhatott otthont
megelőzve, a Nagykanizsai
TE 1866 egyes számú
legénysége (Bander László,
Bogdán Nimród, Csalló Zoltán, Niklesz Barnabás) nyolcadikként, míg az NTE II

Meglett a bennmaradás
Soltvadkerten rendezték a
női asztalitenisz Extraliga
záró három fordulóját, és a
Kanizsa Sörgyár SE csapata a Soltvadkert, a Kecskemét, valamint a megelőző
szezon bajnoka, a Budaörs
együttesével mérkőzhetett.
Kanizsa Sörgyár Sportegyesület I (10.) – Hufbau-Akker
Pinpongozz VSE Soltvadkert
(7.) 4:6. Női Extraliga asztalitenisz-mérkőzés, 20. forduló.
Soltvadkert. Kanizsai győztesek: Radmila Tominjak 2,
Ivana Vejnovics 1 és a Tominjak-Vejnovics páros.
KSSE I (10.) - Kecskeméti
Spartacus SK és KT I (3.) 4:6.
21. forduló. Soltvadkert. Kanizsai győztesek: Tominjak 2,
Vejnovics 2.
SH-ITB Budaörsi SC (2.) KSSE I (10.) 7:0. 22. forduló.
Soltvadkert.
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Fotó: Polgár László

A Kanizsa Arénában villantak a kardok, hiszen az újonc korosztályos
kard országos bajnokság küzdelmeit rendezték Nagykanizsán.

- Összességében tekintve
az erőviszonyok ismeretében kevés esélyünk lehetett
a pontszerzésre, talán csak a
Soltvadkert ellen reméltünk
- egy nagy bravúrral – pontot
– fogalmazott a zárást követően Jakabfi Imre, a kanizsaiak
csapatvezetője. - A Kecskemét
ellen nem vártuk a kialakult
szoros végeredményt, mégis
ellenük szintén közel voltunk
a pontszerzéshez. A Budaörs
nem véletlenül volt a bajnokság esélyese, velük szemben
reális eredmény született. A
vereségekkel visszacsúsztunk a nyolcadik helyről a tizedikre. Azonos pontszámmal
álltunk a Szekszárddal, de az
egymás elleni jobb eredmény
miatt ők lettek a kilencedikek.
Megelőztük ugyanakkor a
Nyíregyházát és a Békést, mindent egybevetve pedig teljesítettük a tervünket, sikerült a
bennmaradás.
P.L.

(Erdélyi István, Légár Milán,
Makoviczky Mátyás, Zadravecz Áron) tizedikként zárt.
A leányok csapatversenyében a Vasas SC győzött
a KVSE, valamint a BVSC

előtt, az NTE (Bárdosi Luca,
Deiszinger Annamária,
Ferencz Nóra, Péntek Janka) egysége a nyolcadik
lett.
P.L.

A hónap végén döntőzhetnek
Gyenesdiáson
rendezték meg
az
öregf iúk
megyei labdarúgó-bajnokságának utolsó fordulóját, mely előtt
már biztos volt,
hogy a Nagykanizsa készülhet az
országos fináléra. Jogos az öröme a kanizsai öregfiúk focisA kanizsaiak az táknak, mivel június 25-én a dabasi orszáelsőségük elle- gos döntőre hivatalosak
nére sem bíztak
semmit a véletlenre, hiszen a Bala- Ferenc és Somogyi Ottó érdemelték
ton-parti helyszínen is megnyerték ki 13-13 találattal. Bizonyára góljaik
mindkét meccsüket: előbb az eger- jól jönnek majd az országos döntőszegiek ellen nyertek 4-1-re, majd ben is, melyet június 25-én, szombaa Lenti-Lendva elleni mérkőzésük ton rendeznek Dabason, az ország
ért véget 3-2-es győzelemmel. A tizenkét legjobb – igaz, nem csupán
Lenti ugyanezzel a végeredmén�- a régiós győztes - együttesének
nyel, tehát 3-2-vel múlta felül a Zala- részvételével. Legjobb másodikként
egerszeget, ugyanakkor egy pont- ugyanis még a Zalaegerszegnek is
tal lemaradtak mögöttük, vagyis a van esélye a fináléra, tudtuk meg
Helyes Klárától, a zalai pontvadászat
második helyről a tabellán.
Az öregfiúk bajnokság gólkirá- főszervezőjétől.
lyi címét a kanizsaiak közül Ifjovics
P.L.
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Győzött a Puskás, kilencedik a Kanizsa Elismerés

FC Nagykanizsa (9.) – Puskás
Akadémia FC II (5.) 1-2 (1-0)
NB III Nyugati csoport labdarúgó-mérkőzés, 38. forduló. Nagykanizsa, 100 néző. Vezette: Bana (Kiss
B., Illés). G.: János (25.), illetve
Demeter (74.), Rabi (84.)
FC Nagykanizsa: Borsi – Pál D.,
Kovalovszki, Kószás, Horváth B. Kretz (Kobra, 75.), Béli M. (Józsa,
54.) – János (Kollár, 75.), Szabó P.,
Lőrincz – Kovács Gy. Vezetőedző:
Gombos Zsolt.
Úgy kezdte helyzeteket kidolgozva a mérkőzést az FC Nagykanizsa, hogy a 25. percben a sokadik
lehetőséget már gólra is váltotta
János Norbert révén (érdekesség,
hogy a kanizsai klub színeiben a
Puskás már a hetedik olyan ellenfél
volt, melynek betalált bajnokin a
támadó). A találatot követően sem

Miként tavaly júliusban a csapatfotózáson, úgy a bajnokság házi góllövő-listáján is Lőrincz Bence (szemből fehér
szerelésben) állt az élre az FCN-nél

Fotó: Polgár László

Jó ideig a kanizsaiaknak állt a meccs
a Puskás II elleni
szezonzáróján a labdarúgó NB III-ban,
végül azonban a fordító vendégek vitték el a három pontot az Olajbányász-stadionból.

változott sokat a játék képe, ugyanakkor a második játékrészben valamelyest esett már a mérkőzés színvonala. Nem úgy a Puskás koncentráltsága, hiszen a 74. percben előbb
Demeter Zsombor egyenlített, tíz
perccel később pedig a csereként
pályára lépő Rabi Dániel már vezetéshez juttatta a felcsúti gárdát,
mely meg is nyerte a találkozót. A
nagykanizsai klubnál már e meccs
előtt, majd közvetlenül utána is
folytak egyeztetések, tárgyalások
arról, hogy a keret idénybeli játékosai, sőt, a szakmai stáb tagjai közül

is kik azok, akik maradnak, illetve
távoznak. Komoly változások várhatók, melyek a védelemtől a támadószekcióig érintik az együttest, s
az elkövetkezendő napokban,
hetekben az események alighanem igencsak felgyorsulhatnak.
Ami biztos, hogy az FC Nagykanizsa a 2021-2022-es idényben a
kilencedik helyet szerezte meg 53
pontot szerezve, a csapat házi gólkirálya pedig Lőrincz Bence lett 11
találattal. Ez a liga Nyugati csoportjának összesített táblázatán a 14.
pozíciót eredményezte.
P.L.

a sportlövők
edzőjének
A nagykanizsai sportlövők, s
immár a fiatal utánpótlásuknak
sikerei nem kerülték el a honi
szövetség figyelmét.
A Nagykanizsa Polgári Sportlövész Egylet versenyzője, s
immár jó ideje egyben edzője is,
Horváth Károly hosszú évek óta
dolgozik szeretett sportágában.
Az ifjú lövők körében csak
Karcsi bácsiként szólított szakember a sportlövészetben végzett eddigi edzői munkájáért és
az utánpótlás neveléséért a
Magyar Sportlövők Szövetségétől kapott ezüst jelvényt a
napokban, melyet ünnepélyes
keretek között vehetett át a szövetségi vezetőktől.
P.L.

Az osztályozó nem szükséges
Nem kell a kanizsai bajnokcsapatnak osztályozót játszania,
így akár szintet is léphet feljutóként a férfi kézilabda NB I B-be.

nek a másodosztályú szereplésre.
Ha bizonyos feltételek teljesülnek,
a nagykanizsai gárda június 30-ig
élhet az NB I B-be nevezés lehetőségével, tudtuk meg Marczinka
A Tungsram SE Nagykanizsa férfi Csabától, a Tungsram SE szakmai
kézilabda NB II-ben aranyérmes, vezetőjétől.
P.L.
egyben címét
megvédő együttese előtt megnyílt az út a
másodosztály
f e l é,
his z e n
immár hivatalos
és az eredmény-hatékonysági számítások
alapján is úgy
jött ki, hogy a
kanizsaiak az A Tungsram SE Nagykanizsa férfi kézilabda bajnokcsapata immár az NB I B
ajkaiak mellett
kapujában
jogosultak lehet-
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18 nm-es
GARÁZSOK
KIADÓK
A TRIPAMMER
UTCÁBAN

Versenytárgyalás: 2022. június 13.
Induló ár: 875 Ft+ÁFA/nm
Érdeklődjön a +36 30 799 4989-es telefonszámon!
2022. 06. 03. | 23

GasztroKanizsa

Salátaleves,
Horváthné Nagy Mária a távoli
Székelyföldről érkezett immár 25
éve Nagykanizsára. Az Erdélyiek
Nagykanizsai Egyesületének elnöke magával hozta azokat az ízeket,
praktikákat, amelyeket édesanyjától, nagyszüleitől lesett el. Gyakran főz családi és egyéb rendezvényeken a vendégeknek különleges székely fogásokat. Emellett a
családját is szívesen kápráztatja el

túrós-kapros puliszka roláddal

akár egy kemencében sült ropogós kenyérrel, mely véleménye
szerint frissen készült padlizsán
krémmel, vagy egy székelyesen
főzött töltelékes káposztával az
igazi. Ám a konyhakertjében szedett friss zöldségeket felhasználva
gyorsan készülhet egy könnyű
csorba is.
Olvasóinknak a tavasz egyik elsőként fogyasztható konyhakerti növényéből készült salátalevest ajánlja, kiegészítve
egy tipikusan erdélyi
különlegességgel, a
túrós-kapros puliszka
roláddal.
A salátaleves hozzávalói
és elkészítés módja két fő
részére:
150 gr füstölt szalonna
kockára vágva, 0,5 l tej,
4 fokhagyma szár, két
fej saláta, két tojás, só és
kevés cukor ízlés sze-

rint. A szalonnát megpirítom,
rádobom az apróra vágott fokhagymaszárat, majd felöntöm az
előzőleg felforralt tejjel. Ezt követően teszem bele a széles csíkokra vágott salátát. A legvégén
belecsurgatom a felvert tojásokat. Végül az egészet összeforralom, sóval és cukorral ízesítem.
A puliszka rolád hozzávalói
és elkészítése:
1 liter víz, 250 ml kukoricadara,
ízléstől függően 250-300 gr. juhtúró, kevés só.
Első lépésben a forrásban lévő
vizet a sóval ízesítem. A kimért
kukoricadarát állandó keverés
mellett belecsurgatom, vigyázva,
hogy a közben pöfögő masszává
vált dara nehogy odaégjen. Mikor
keményebb tejbegríz állagúvá válik,
akkor készült el. Egy alufólia darabot
bekenek margarinnal és vízbe mártogatott kanállal ráhelyezem kb. 30
x 40 cm nagyságban a kukoricada-

rát. A téglalap alakká formált alapot
megszórom juhtúróval, és ha van,
friss kaporral. Ha ezzel elkészültem,
akkor felgöngyölöm úgy, mint a piskóta tekercset. Hagyom picit pihenni, és fogyasztás előtt kb. egy cm-es
méretűre szeletelem. 
BAKONYI Erzsébet


heti horoszkóp
KOS: 03.21 - 04.20.
Ne csak a pénzét, hanem a szabadidejét is ossza be az eddigieknél körültekintőbben. Ha így tesz és gyakrabban mosolyog, több mindent
elérhet az ismerősei körében.

MÉRLEG: 09.24 -10.23.
Ha kimozdul egy városi rendezvényre, tapasztalni fogja, hogy mennyi
meglepetés érheti és milyen sok
újdonságot fedezhet fel. Semmiképpen se hagyja ki ezeket az alkalmakat.

BIKA: 04.21-05.21.
Az idegességét lehetőleg ne másokon akarja levezetni, mert ellenszenvet válthat ki vele. Pihenjen többet,
és őrizze meg a testi-lelki harmóniáját.

SKORPIÓ: 10.24 -11.22.
Próbáljon megfeledkezni a régi berögzült szokásairól, és adjon helyet az
újnak. Ismerje meg jobban önmagát,
és ne adja senkinek a kezébe a sorsa
irányítását.

IKREK: 05.22-06.21.
Ha májusban még nem sikerült
társra lelnie, júniusban biztosan sikerülni fog. Minden esélye meglesz
egy szép kapcsolat kibontakozására,
csak mozduljon ki a lakásból.

NYILAS: 11.23-12.21.
Nyugodjon meg, a hétvégén nem a
szomszédja fogja kihozni a sodrából,
hanem a bolygóállások. Sajnos ezen
csak az idő tud segíteni, várja meg,
míg tovább haladnak az útjukon.

RÁK: 06.22-07.22.
Próbálja meg harmonikussá tenni a
családja mindennapi életét. Ne akarjon ellenőrzést gyakorolni felettük,
mert úgy sem sikerül. Inkább ajándékozza meg őket egy közös utazással.

BAK: 12.22 - 01.20.
Tanulja meg kezelni azokat a helyzeteket, amelyeket igazságtalannak
érez magával szemben. Az erőforrásait ne hagyja kiapadni ezek miatt
még akkor sem, ha időnként fel kell
emelnie a hangját.

OROSZLÁN: 07.23 - 08.23.
Itt az ideje, hogy megalapozza az
idénre tervezett elképzeléseit. Ha
lehet, akkor ne változtasson rajta
semmit. Csupán a nyaralás miatt
módosítson az időponton.

VÍZÖNTŐ: 01.21-02.19.
Ha előre akar haladni a munkájában,
akkor ne nézegessen folyton vissza.
Ne torpanjon meg még akkor sem,
ha nincs megelégedve az elért eredményével.

SZŰZ: 08.24-09.23.
Gondolkodjon, mielőtt elhamarkodottan bármilyen döntést hozna. Legyen szó akár fontos dologról, vagy
egyszerűről. A kapkodással csak a
hibák számát szaporítja.

HALAK: 02.20-03.20.
Az ismerősei kritizálása helyett egyelőre csak a saját életét ellenőrizze. Ha
nem hagyja figyelmen kívül a realitásokat, akkor jóban lesz saját magával,
és másokkal is.
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MOZAIK

XXXIV. ÉVFOLYAM
12. SZÁM
2022. JÚNIUS 17.

Zajos ülés soron kívül

Megszavazták a Széchenyi tér pótmunkáit
Levették a Vízilabda Kft. 10 millió forintos kérelmét
A fejlesztések megvalósításához az országgyűlési képviselő lobbi erejét kéri az ÉVE

Minifólia
és minikert

ÉRDEKES EMBEREK

BÜKI PÁLNÉ
KATEDRÁTÓL A KÖZÉLETI
TEVÉKENYSÉGIG
ÉLETPÁLYÁJÁT SZÁMTALAN
KITÜNTETÉSSEL ELISMERTÉK

5. oldal

12-13. oldal

NYERJEN FÜSTÉRZÉKELŐT!

3-4 NAPONTA KIGYULLAD
EGY INGATLAN ZALÁBAN
8. oldal

Magaságyás másként
Növényvédő csalánlé
Major Györgyné Rózsika
kolléganőnk kertjében jártunk
15. oldal

Kanizsa száma:

570

Művészeti tanulmányuk elismeréseként a héten átvehették a
bizonyítványukat a diákok a Farkas Ferenc Zene- és Aranymetszés Alapfokú Művészeti Iskola tanévzáróján. Az intézményben
sokat dolgoztak azért, hogy megtartsák a növendékek motivációját, emellett idén is kiemelt szerepet kapott a tehetséggondozás és számos programot, koncertet is meg tudtak tartani.

KANIZSA TÖRTÉNETE

1950 és 1953 között mintegy tízezer magyar állampolgárt telepítettek ki lakhelyéről a
Hortobágyra a kommunista államvezetés döntésének értelmében. A deportáltaknak alig
néhány óra alatt kellett elhagyniuk otthonukat és a Hortobágyi munkatáborban kellett
dolgozniuk évekig. A kitelepítések kárvallottjai korábbi tulajdonukat soha nem kapták
vissza. Nagykanizsán minden évben a vasútállomáson található emléktáblánál tisztelegnek a kitelepítések áldozatai előtt.

VILÁG KÉP – KANIZSA KÉPE
fotó: archív

Táncol a város
Június 17-én és 18-án
ismét a tánc kapja
a főszerepet
Nagykanizsán.
Az idén újra
megrendezett Utca
Tánc Fesztivál fő
helyszíne az Erzsébet
tér lesz, ahol mintegy
30 csoport 800
táncosa szórakoztatja
a közönséget.
A program egyik
leglátványosabb
elemének
a szombaton 15
órakor a Kanizsa
Arénától induló
karneváli felvonulás
ígérkezik.
IMPRESSZUM:
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EZ VOLT A HÉT

HÍRsorok
INDULHAT
A ZÖLDTÁBOR

DIÁKMUNKA
SZEZON

SÉTÁLÓUTCA
GONDOKKAL

NEMCSAK
FESTŐMŰVÉSZEK

A Zrínyi-iskola diákjai vendégeskedtek a héten a Zöldtábor főépületében. A létesítményt 464 ezer eurós pályázati forrásból újították fel, a
projekt része volt a program
is. A harmadik osztályos fiatalok szüleiknek és testvéreiknek készítettek ajándékot a
foglalkozáson. A horvát-magyar projekt részeként
kívül-belül megújult a létesítmény. Az új berendezéseket,
a bútorokat és a konyha teljes
felszerelését szintén egy nyertes pályázatból biztosította a
Városfejlesztő Kft. Érdekesség, hogy a felújítás ellenére a
hagyományos kanizsai nyári
táborok zöme nem tért vissza,
inkább az iskolákban rendezik
meg a napközis programokat.
- Nagyon sok foglalás van,
úgy tudom, sokan érdeklődnek a megújult létesítmény
iránt. De a hagyományos
Zöldtábor, amit minden
évben megszokhattak a gyerekek, az egyelőre úgy fog
megvalósulni, ahogy a covidos időszakban történt, tehát
az iskolák biztosítják a nyári
táborozási lehetőséget – tudtuk meg Czirákiné Pakulár
Judittól a Nagykanizsai Városfejlesztő Kft. ügyvezetőjétől.
Fontos pont a Csónakázó-tó
jövője kapcsán a Zöldtábor
felé vezető út kérdése, ami
már-már járhatatlan. A felújítás javaslata a közgyűlés előtt
van, de önkormányzati forrás
jelenleg nincs rá.

Elsősorban a tapasztalatszerzés és a pénzkereseti lehetőség miatt vállalnak munkát a
megkérdezett kanizsai diákok
a nyári hónapokban. Asztalos
Eszter, az egyik térségi diákszövetkezet kirendeltségvezetője elmondta, hogy a
városban is vannak álláslehetőségek, de leginkább a Balaton környékére, a vendéglátás
szektorba várják a fiatalokat
dolgozni. Nagykanizsán főleg
bolti kisegítőnek, áruházi
pénztárosnak és különböző
gyári munkákra jelentkezhetnek a tanulók. Asztalos Eszter
szerint egyre többen nyitnak
a Balaton felé is, ahol a nyári
időszakban nagy szükség van
a diák munkaerőre. A diákmunka feltétele a nappali
tagozatos hallgatói jogviszony. A tanulók arról számoltak be, hogy egyrészt hasznos, másrészt nagyon jó
élmény is betekintést nyerni a
munka világába. A megkérdezett fiatalok szerint jó, ha van
olyan pénz, amiért maguk
dolgoznak meg és arra költik
el, amire szeretnék. A diákok
átlagban, munkakörtől függően 1200-tól 1600 forintos
órabért kapnak.

Számos bejelentés érkezett az
önkormányzathoz az Ady
utca burkolathibái miatt. A
sétálóutcát 2019-ben adták
át, és ahogy azzal már foglalkoztunk, néhány hónappal
később jelentkeztek is a lakossági panaszok. Úgy tudjuk, a
szakértői vélemény szerint a
kivitelező hibázott a kiépítés
során. Az elmozdult térkövekre külön jelzésekkel igyekeznek felhívni a figyelmet, ám
egy esetben már így is történt
baleset a sétálóutcában. A
kövek a tér több részén
elmozdultak és számos pontban egyre nagyobb repedéseket lehet látni. - Olyan álhírek is felmerültek, hogy esetleg a Via ad ki olyan engedélyeket autókra, amik nem
hajthatnának be, de ezek nem
igazak. A tervezés eleve úgy
szólt, hogy kistehergépjárművek bejöhessenek, olyan
méretűre kellett tervezni
ennek az útszakasznak a
teherbírását, hiszen az üzleteket el kell látni áruval. Tehát
nem a mostani működésből
fakadó hibákról beszélünk,
hanem korábbról. Ugyanakkor azt kell megállapítani,
hogy ez kinek a problémája,
tervezési hiba, a kivitelező
tette-e azt rosszul le, amit a
tervező jól megtervezett,
vagy a műszaki ellenőr nem
vette észre azt a hibát, amit
átvett, hogy rosszul építették
meg – mondta Horváth Jácint
önkormányzati képviselő. Az
ÉVE frakcióvezető-helyettese
hangsúlyozta, hogy igazságügyi szakértő bevonását kérték az ügyben, és a városvezetés a hibás féllel fizettetné a
javítási költségeket.

Indiának egy már eltűnt világát tárja elénk az a fotókiállítás, amelyen Sass Brunner
Erzsébet és Brunner Erzsébet
felvételeiből látható válogatás. A Nemcsak festőművészek voltak… című tárlatot a
Magyar Plakát Házban tekinthetik meg az érdeklődők. A
fényképekkel anya és lánya
utazásait, élményeiket közvetlenebbül, nem a művészi
szűrőn keresztül tapasztalhatja meg a látogató. A több
ezres fotógyűjteményből
Szmodics-Tugya Beáta történész-muzeológus válogatta ki
a tárlaton látható felvételeket.
- Mikor Indiába megérkeztek
1930-ban onnan indulunk
egészen 1984-ig. Ugye valahol véget kellett vetni, azért
84-ben, mert utána már zömmel színes fotók vannak. Ezek
a fekete-fehér fotók egységesebb képet mutatnak. Így is
volt vele munka, hiszen nem
volt mindegy, hogy 30-as
vagy 60-as évekbeli volt a
fotó. Más technika, más árnyalat, így egységesíteni kellett a
küllemüket ezeknek a fotóknak – mondta el a kiállítás
kurátora. Sass Brunner Erzsébet és Brunner Erzsébet
japán, amerikai és európai
utazásáról készült felvételek
is helyet kaptak a tárlaton. A
megnyitón jelen volt az Indiai
Köztársaság magyarországi
nagykövete is, valamint az
eseményen egy korai Sass
Brunner festményt ajándékozott Schmidt Zsuzsanna a
Thúry György Múzeumnak.

BÉCS-SCHÖNBRUNN
2022. június 25.
Részvételi díj: 11.700 Ft/fő
Trieszt-Miramare-kastély
2022. július 30., augusztus 27.
Részvételi díj: 15.900 Ft/fő
KRK- SZIGET
Horvátországi fürdőzés!
2022. július 10.,24.,augusztus 7., 21.
Részvételi díj: 11.700 Ft/fő
A CSODÁLATOS DALMÁCIA
2022. augusztus 20-24.(4 éj)
Elhelyezés: Neumban **** szállodában
Ellátás: félpanzió
Részvételi díj: 137.000 Ft/fő
EGER- LILLAFÜREDKÉKESTETŐ
2022. augusztus 6-7. (1 éj)
Szállás: Hotel***
Ellátás: félpanzió (reggeli vacsora)
Részvételi díj: 31.500 Ft/fő
MESÉS GARDA-TÓ
PADOVA ÉS VERONA igazi mediterrán életérzés…
2022. július 10-13. (3 éj)
Elhelyezés: szálloda***
Ellátás: félpanzió:
Részvételi díj: 36.000 Ft/fő + 135€/fő
SVÁJC 4 ORSZÁG HATÁRÁN
2022. szeptember 8-11. (3 éj)
Elhelyezés: szálloda ***
Ellátás: reggelivel
Félpanziós felár: kb.40€/fő
Részvételi díj: 45.000 Ft/fő + 160€/fő
SZEPTEMBERI NYARALÁS
NYUGAT-ISZTRIÁN
2022. szeptember 22-25. (3 éj)
Elhelyezés: Poreč szálloda***
Ellátás: félpanzió
Részvételi díj: 83.000 Ft/fő
A részvételi díj tartalmazza az utazás, idegenvezetés, szállás költségét
félpanziós ellátással.
A részvételi díj nem tartalmazza
a belépőket és a BBP árát.

AKTUÁLIS
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Még az ág is húzza…

Kezdjük a hírrel, röviden. A Kanizsa Médiaház
Nonprofit Kft. ezúton tájékoztatja olvasóit,
hogy – a tervekkel ellentétben – a nyári leállást
követően bizonytalan ideig a Kanizsa Újság
nyomtatott verziójának kiadását felfüggeszti. A
döntést a cég ügyvezetője az önkormányzat elé
kívánja terjeszteni azzal, hogy amint rendeződnek a gazdasági körülmények, az Újságot feléleszti. A cég vezetője addig köteles lesz azt is
megvizsgálni, hogy lehet-e, és ha igen, akkor –
a tartalom megtartása mellett - milyen módon
a kiadás költségeit csökkenteni.
Nehéz, talán előre senki által el
nem képzelt helyzetbe került a
város az orosz-ukrán háború kitörésével. Egyik napról a másikra
lett fizetésképtelen az önkormányzat, de ugyanígy ki - és befizetésre is alkalmatlanná váltak az
önkormányzati intézmények,
cégek is. Azok, akiknek a SberBankban volt a pénzük, a jó részét
elveszítették. A kisebb cégek –
mint amilyen a lapunkat kiadó
Kanizsa Médiaház Nonprofit Kft.
is – nem veszítették el a „vagyonukat”. Némi utánjárással 38 millió forintig mindenki pénzéhez
juthatott, így a Médiaház is elérhette a számláján levő pénzt. Volt
ugyan egy kis kavarodás abban a
hónapban a fizetésekkel. A számlánkon rekedt összeget hetekig
nem értük el.
Ahogy fentebb már szó esett
róla, az önkormányzat is nehéz
helyzetbe került. Mára már tudható, hogy cca 2 milliárd, 2000
millió forintja rekedt a számlán,
melyhez egyelőre nem fér hozzá
a város. A kormánytól átmeneti
segítség ugyan érkezett, de ez a
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bent rekedt összegnek alig az
egyharmadát éri el, ráadásul ezen
központi segítséget nem lehet
bármire költeni. Azt pedig olvasóink jól tudják, hogy a város lapjának kiadását jelentős részben
az önkormányzat finanszírozza.
Miután az már látszik, hogy a
SberBank
végelsz ámolása
bizonytalan ideig tart, így senki
sem tudja, hogy mikor juthat
pénzéhez a város. Ezen helyzet
hozta kényszer szülte a költségvetés módosítását, mely a Médiaháztól 10 millió forintot vont el
azzal, hogy ha megkapja a város
a számlán rekedt összeget, akkor
ezt a tízmilliós tartalékot a cég
újra eléri, és mehet minden
tovább. Na, de addig?
Addig pedig megoldást kellett
találni. Ez természetesen az ügyvezető feladata, akinek ilyenkor
ki kell dolgozni, hogy a bizonytalan ideig tartó átmeneti pénzhiányt miként tudja a cég átvészelni. Mivel a Médiaház egyébként
is kicentizett költségvetés mentén gazdálkodik, így drasztikus
lépésre volt szükség. A munka-

fotó: Horváth Zoltán
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társak számának csökkentése
nem volt opció, mert már így is
alacsonyabb a létszám, mint ami
a feladat ellátásához szükséges.
A Kanizsa Újság előállítási költsége eközben radikális mértékben
emelkedett. Ismerve a gazdasági környezetet, még csak meg
sem lehetett kérdőjelezni az
emelések indokoltságát. A háború kitörése előtt emelkedett a
papír ára, amit csak tetézett a
harcok miatt kialakuló válság.
Nem tett jót a forint nagymértékű gyengülése az euróhoz és
más meghatározó devizákhoz
képest, ami szintén megjelent az
előállítási költségekben. Ezt kellett volna a város kinevezett
alpolgármestere szerint a többi
önkormányzati cég vezetőjéhez
hasonlóan a Médiaháznak kigazdálkodni. Megtesszük, de ezért
átmenetileg a költségeinket is
csökkenteni kell. Ez pedig most
csak úgy lehetséges, ha az Újság
kiadásának felfüggesztését kezdeményezzük.
Az önkormányzat várhatóan a
júniusi soros ülésen tárgyalja
majd meg az erről szóló határozat elfogadását, amely várhatóan
az ügyvezetőt felkéri arra is, hogy
gondolkodjon el a nyomtatott
változat előállításának racionalizálásán. Ezt természetesen meg
is teszi a Médiaház vezetése, de
egyelőre erősen kérdőjeles, hogy
létezik-e megoldás.

Így nem marad más, mint a
búcsú, ami várhatóan nem végleges, de a csillagok jelenkori állása
szerint, várhatóan akár hosszú időre is szólhat. Jó lenne, ha konkrét
ígérettel köszönhetnénk el az
olvasóktól, de ebben a koordináta-rendszerben nagyon sok az
olyan változó, amelyek alakítása
jelentősen túl nyúlik egy ilyen kis
cég ügyvezetőjének lehetőségein.
Mindezek után már csak megköszönhetem minden kedves
olvasónak az eddigi figyelmet, és
remélem, együtt várjuk azt, hogy
elháruljanak az akadályok az
újság újraindítása elől. A visszajelzések alapján sokan megkedvelték azokat az írásokat, amelyeket a nagyszerű munkatársak tettek le az asztalra kéthetente.
Azt azonban még meg kell
jegyezni, hogy ezen tartalmak a
következőkben is megszületnek,
melyek a virtuális térben elérhetőek lesznek. A kanizsaujsag.hu
és a kanizsatv.hu ezután is igyekszik kiszolgálni azokat, akiket
érdekel a város élete. Ráadásul
rövidesen minden egyszerűbb
lesz, mert már készül a sok oldalunkat egy helyre integráló kanizsamediahaz.hu oldal, amely már
egy, a mai kor elvárásának megfelelő megjelenéssel várja majd a
látogatókat.
Remélem, rövidesen találkozunk!
Tar Mihály ügyvezető

AKTUÁLIS

Pótmunkák, ledöfött vízilabda

Az ülés összehívását tulajdonképpen a Széchenyi
teret érintő pótmunkák
indokolták, így ezzel is
kezdtek a felek. Összesen 8
millió forint értékben
maradt ki 7 feladat. Ezek a
következők: egy egyedi
fedlap elhelyezése a HSMK
lépcsőjén, az útburkolatban lévő fedlapok szintre
emelése, víznyelők építése, rámpa kialakítása,
kapaszkodó elhelyezése,
vakvezető burkolat kiépítése, végül az áruház északi oldalán lévő lépcső csatlakoztatása. Fodor Csaba
tett egy módosítót, hogy
vizsgálják meg a tervező
felelősségét az ügyben. A
testület elé került a Dénes
Sándor által leginkább
várt, és legtöbbször szóba
hozott pont, az energetikai
felújítás. Az egykori polgármester a mostani ülésen egyébként nem vett
részt. Itt is saját forrást kell
az önkormányzatnak biz-

ÖNKORMÁNYZAT

tosítania azokhoz a munkákhoz, amelyeket muszáj
elvégezni, de a milliárdos
pályázatban nincs rá fedezet. Szabó Szilárd, a
Fidesz-frakció vezetője
szegezte neki Czirákinének, hogy fontos lenne
tudni, ilyen nehéz gazdasági évben különösen,
hogy ez pontosan mekkora összeg lehet. A Városfejlesztő ügyvezetője szerint
teljes képet még nem látnak, de bíznak abban,
hogy 10 milliós tételnél
nem lesz nagyobb. Balogh
László tett egy enyhe utalást arra, hogy ez is pótmunka, amire Fodor Csaba
és Gondi Zoltán is reflektált: semmi köze a kettőnek egymáshoz.
A közgyűlés először a
Vízilabda Kft. újbóli 10 millió forintos kérelménél tért
ki a medréből. Balogh
László többször hangsúlyozta: a kanizsai felnőtt
vízilabda hattyúdala lehet,

és egy kis „Jakab Péterezés”
– Közgyűlési sorok

fotó: Horváth Zoltán

Történtek már fajsúlyos döntések és
előfordultak korábban is heves viták
a jelenlegi testület életében a soron
kívüli üléseken. Ennyire azonban –
sportnyelven fogalmazva – talán
még sosem esett szét a csapat.
Miután a Facebookon zajló politikai
üzengetés szinte megszűnt a két
frakció között, nem volt benne a
levegőben egy olyan közgyűlés, ami
nyílt sértegetésig fajul. Mégis megtörtént.

ha most nem segítenek a
cégen. Mint kiderült a gárda a második félévet kölcsönből csinálta végig, és
ahhoz, hogy az együttes 9
millió TAO-t kapjon, ki kell
fizetni a NAV-tartozást.
Hosszas vita folyt Fodor
Csaba, Károlyi Attila és
Balázs László, a Kanizsa
Vízilabda Kft. ügyvezetője
között. Fodor tudni akarta
például, hogy miért van a
cégnek 30 millió forintos
bér- és járulékkötelessége,
mennyiért eddzenek Pesten. Balázs László kiemelte:
a kölcsönöket azért kellett
felvennie, mert nem akart
úgy az osztályozóba belemenni, hogy tartozik a
játékosoknak. Azt is
elmondta, hogy havi 1 millió forint a pesti edzés, és a
játékosok zöme azért főállású, mert ezeket az eredményeket másként nem
lehetne elérni. Károlyi erre
úgy reflektált, ez egy budapesti csapat, ami nagykanizsai égisz alatt szerepel,
OB I-ből kiöregedett játékosokkal. Hozzátette: azt a
hírt kell vinnie Balázs Lászlónak haza, hogy Kanizsa
ezt a kft-t ledöfte. Horváth
Jácint felolvasta, hogy 59,5
millió forintot kapott a
várostól a kft. 2021-ben. S
jött még a TAO-forrás, ami
meghaladja a 200 ezer

eurót. Magyarán: ha az
önkormányzat 1 forintot is
ad, akkor Horváth érvelése
szerint szabálysértést
követ el. Ezt fajsúlyos hozzászólásként értékelte
Balogh László, majd Horváth és Fodor kérték,
vegyék le a napirendet. A
levételt 8 igen 0 nem 5 tartózkodással fogadták el a
képviselők.
A város fejlődéséért címmel hozott kedden egy
szóbeli előterjesztést Berta Krisztián. A napirend 21
fejlesztést sorol fel, amiket
az országos költségvetésbe kívánnak beadni, Cseresnyés Péter segítségével.
A pontnál Gábris Jácint a
mellett érvelt: igaza van
Cseresnyés Péternek,
együtt kell dolgozni, így
aki ezeket a fejlesztéseket
nem támogatja, elárulja
Nagykanizsát.
A
Fidesz-frakció szerint nem
ez a módja a beruházások
kiharcolásának, ezzel csak
hergelni akarja az ÉVE Cseresnyést. A kormánypárti
oldal részéről többen
sérelmezték, hogy a fejlesztési tételekről velük
nem egyeztettek. A pokol
Radics Bálint felszólalása
után szabadult el, aki már
úgy köszönt be, hogy a
jobbikos politikusok kirohanását és populista hoz-

zászólásait az indokolja,
hogy nem tudják, mi lesz a
főnökükkel. Szerinte senki
nem gondolhatja komolyan, hogy az ÉVE vezetése
mellett a kormány támogatni fogja ezt a listát.
Ahogy fogalmazott: „fönt
nem olyan emberek ülnek,
mint itt…” Ezt Fodor kérte
ki először, majd Schauta
felszólította a polgármestert, hogy intse rendre
Radicsot. A miklósfai képviselő folytatta: a háborús
helyzet sem indokolja ezt
az előterjesztést. Ezt a
mondatot Károlyi úgy
minősítette: ez jó válasz
Murakeresztúron a Jancsi
bácsinak, de nem a közgyűlésen. Majd kivonult a
teremből. Ezt követően
ugyan Berta előterjesztését elfogadták, de több
fideszes képviselő nem
szavazott. Ez a húzás némileg visszaütött, hiszen Bizzer Andrásnak volt egy
módosítója, hogy a lajstromot tegyék be Nagykanizsa Fenntartható Városfejlesztési Stratégiájába. A
kormánypárti potentátok
közül a káosz közepette
hárman nem szavaztak,
így az alpolgármester
javaslatát az ÉVE és Balogh
László voksával fogadták
el.
Mikó-Baráth György
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Gondok a város utcáin

A probléma nem újkeletű,
és nem csak Nagykanizsára
jellemző. A lakossági felháborodás viszont nagy, ezért
felkerestük az illetékeseket.
Szőke Rózsa a Vöröskereszt
által működtetett Átmeneti
Szálló és Éjjeli Menedékhely vezetőjeként folyamatosan találkozik az említett
problémával. – Valóban
vannak olyan hajléktalan
emberek, akik a közterületen élnek, és különböző
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okok miatt nem hajlandók
bejönni az intézménybe, és
nem veszik igénybe az általunk nyújtott szolgáltatásokat. Őket ismerjük, rendszeresen felkeressük őket, nem
ők a probléma okozói. Megjelentek ugyanis a városban olyan személyek, akik
számunkra is ismeretlenek
voltak. És ki kell mondani,
ők drogfogyasztók. Május
19-én bezártuk az intézmény előtt lévő konténere-

fotó: Novák Viktor

A jó idő beköszöntével egyre több
helyen lehet találkozni a városban
olyan személyekkel, akik finoman
fogalmazva nem megfelelően viselkednek. Zajonganak, alkoholt
fogyasztanak, kéregetnek, néha még
egymásnak is esnek. Szándékosan
nem írunk ebben a szövegkörnyezetben „hajléktalant”, ugyanis sok esetben nem róluk van szó.
ket. Ezek a krízis időszakban lettek felállítva, pontosan azért, hogy az utcán
élő, de az intézménybe
nem járó emberek ne fagyjanak meg az utcán. Nos,
ezekbe a konténerekbe
keveredtek be olyan fiatalok, akik drogfogyasztók.
Miattuk folyamatosan
viták, veszekedések, verekedések voltak, és úgy döntöttünk, a jó idő beálltával
bezárjuk a négy konténert.

Azokat a hajléktalanokat,
aki igénylik, el tudjuk
helyezni az intézményben,
természetesen csak akkor,
ha betartják a házirendet.
Azt ugyanis nem lehet
megengedni, hogy egy-két
ember miatt rettegjenek a
társaik. Nos, ők valóban
kint lehetnek a közterületen – mondta el Szőke
Rózsa.
A probléma miatt a közelmúltban egyeztetett a rendőrség, a szálló vezetése és
a közterület-felügyelet. A
nagy kérdés, „a mit lehet
tenni?” viszonylag még
mindig nyitva van. – A felügyelők a napi szolgálatteljesítés során rendszeresen
találkoznak hajléktalan személyekkel, ha kell segítséget nyújtanak, de inkább az
a jellemző, hogy néhányan
nem viselkednek megfelelően, vagy jogszabályt sértenek. Ezt általában a túlzott alkoholfogyasztás
okozza. Az utóbbi időben
egyre több panasz érkezik
hozzánk is, hogy járókelőket szólítanak le koldulás
céljából – ez a cselekmény
pedig szabálysértő és bün-

tetendő – mondta el Bakonyi Tamás, a Közterület-felügyelet vezetője. A munkatársak természetesen jól
ismerik azokat a gócpontokat a városban, amelyek
úgymond kedveltek a rendbontó személyek számára.
Ilyen az Erzsébet tér, a buszpályaudvar környéke, egykét dohánybolt környéke, a
Mozikert és újabban az Aréna melletti terület. – Én úgy
gondolom, minden illetékes intézmény megteszi,
ami tőle telik, a jogszabályi
előírásoknak megfelelően.
Ha kell, az utcai szociális
szolgálatot, ha kell, a rendőrséget értesítjük, saját
hatáskörben is intézkedünk, de ennél többet nem
tehetünk – hangsúlyozta
Bakonyi Tamás.
A beszélgetés során fény
derült arra: a bizonyos
rendbontó személyek úgynevezett „kívülállók”. A
hajléktalan ellátás tehetetlen velük szemben. A legtöbben pedig komoly
egészségügyi, vagy pszichiátriai problémákkal rendelkeznek.
Vincze Adél

KÖZÜGY

Kamaszfiúk az online világban
Egy átlagos tinédzser naponta négyöt órát tölt internetes böngészéssel.
Amellett, hogy ez a szociális kapcsolatokra is rányomja a bélyegét, a fiatalokat olyan impulzusok is érhetik,
amelyek a személyiségüket is döntően befolyásolhatják.

Számtalan cikk és televíziós
riport foglalkozik azzal,
hogy milyen hatással van a
közösségi oldalak túlzott
használata a kamaszlányokra. Tény, hogy a mai
világban, ahol sokak szemében a látszat mindenek
felett áll ők vannak kitéve a
legnagyobb fenyegetésnek arra, hogy az internet
eltorzítsa a személyiségüket. Szót kell ejteni azonban a kamaszfiúkról is, akik
esetében nem a külső,
hanem sokkal inkább a belső viselkedés változhat
meg, ha órákat töltenek a
világhálón. Molnár Ibolya
pszichológus szerint is létfontosságú, hogy ketté
válasszuk ebben a témában a két nemet, mivel a
hatások teljesen eltérőek. A
fiúk fizikai aktivitása csökken, ez kihat a biológiai teljesítményükre is. A szakember szerint nem elhanyagolható szegmens továbbá, hogy megváltozik a

kommunikáció is, mivel a
fiatalok lényegében egy
külön nyelvet hoznak létre
rövidítésekkel, új szavakkal,
amiket csak egy bizonyos
szubkultúra ért. Ez a terület
vizsgálásra szorul, ám sajnálatos módon a szakembereknek még mindig nem
áll elegendő információ a
rendelkezésére.
Nem elhanyagolható
tény a kommunikáció megváltozása mellett az, hogy a
fiatalok személyisége átalakulhat és egy idő után már
nem lehet tudni, hogy
melyik énjük is az igazi, az,
amit az interneten használnak, vagy az, amellyel a hétköznapokban találkozunk.
-Érdekes jelenség az a fajta kettős szocializáció, a
személyiségnek a szétválása, ami megtörténhet a fiataloknál a túlzott időtartamú internethasználatnál.
Lesz egy társadalom által
kialakított szabályrendszer
és megmarad az internet

sokkal lazább, nem mindenki által látott szabályrendszere. Ez egy nagyon
érdekes kettős hatást vált ki
a gyerekekben és nagyon
nehéz ezek között lépkedni. Ezt a jelenséget kettős
nevelésnek nevezzük, ami
a személyiségben nagyon
komoly konfliktusokat
okozhat – fejtette ki véleményét Molnár Ibolya.
Közhely, de ma a legnépszerűbb influenszerek olyanok, mint tizenöt-húsz éve
a rocksztárok. A legnépszerűbb youtube-videósok feliratkozószáma 1 millió
fölött van, videóikat pedig
akár ennél is többen nézhetik folyamatosan. A követők
egy része még gyerek vagy
kamaszkorú, aki megpróbálhatja elsajátítani azt,
amit lát a kedvencétől.
Ezért is hathat negatívan
az, ha az influenszer – még
ha csak „poénból” is – lekezelően bánik a nézőivel,
vagy belekeveredik valamilyen botrányba.
- A nagy nézettségű
hírességek viselkedése
egyértelműen példaként
működik a serdülők esetében, főleg a fiúknál. Egy
menő fiúnak, egy menő
sztárnak az utánzása azt
eredményezheti, hogy ő is
olyan menő lesz majd a

IFJÚSÁG

kortársai között, mint a
hírességek. Ezek a viselkedés-formák a reális életben
ott lesznek a közösségekben, az osztályokban. Megjelennek azok a kommunikációs szófordulatok, azok
a gesztusok, amiket ezek a
sztárok produkálnak az
interneten. Nekünk szülőknek, nevelőknek, szakembereknek az a dolgunk,
hogy ezeket a viselkedésmintákat korrigáljuk – tette
hozzá Molnár Ibolya.
A szakember úgy véli,
hogy a kamaszoknál csak
ideiglenes az, ha influenszerek viselkedésmintáit
követik, mivel a felnőttkor
eljövetelével már a saját
személyiségüket vállalják
mások utánzása helyett.
Kálovics Tibor
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Nyereményjáték
A Zala Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság felajánlásának köszönhetően a Kanizsa
Médiaház egy füstérzékelőt
sorsol ki a nyereményjáték
kérdéseire helyesen válaszoló
résztvevők között.

fotó: Horváth Zoltán

Június közepéig összesen hatvankét helyszínen volt szükség a
megye tűzoltóinak munkájára
lakástüzeknél Zalában, hét esetet pedig utólagosan jelentettek
be az állampolgárok. Ebben az
évben ezek a tüzek egy ember
életét követelték, négyen pedig

megsérültek. A statisztikai adatok szerint 3-4 naponta gyullad ki
egy lakás vagy ház megyénkben,
ezért a Zala Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság erősen
ajánlja a tulajdonosoknak egy
füstérzékelő készülék beszerzését! Az érzékelő idejekorán, hangos akusztikus jellel hívja fel a
tulajdonosok figyelmét a problémára, akkor, amikor még akár a
saját testi épségünk kockáztatása nélkül mi magunk is meg tudjuk fékezni a lángokat. A készüléket érdemes a lakások közlekedőibe, a mennyezetre felszerelni.
A füstmérgezéses
balesetek közvetlen
kiváltó oka az a körülmény, hogy az égés
során keletkező füstgáz egy része - vagy
akár egész mennyisége
- nem távozik el közvetlenül a kéményen,
hanem a lakás légterébe kerül. Nagyon fontos, hogy éljünk a
kéményseprői szolgál-

BIKA: 04.21-05.21.
Lehetőleg csak távolról figyelje
az ön körül zajló eseményeket, és
semmiképpen se kapcsolódjon be a
vitákba, mert pórul járhat. Ne akarja
kivívni a többiek ellenszenvét.
IKREK: 05.22-06.21.
Javítani kellene a kommunikációján,
ha el szeretné érni mindazt, amit
megérdemel. Forduljon segítségért
szakemberhez, vagy álljon a tükör
elé, és beszélgessen a tükörképével
egyedül.
RÁK: 06.22-07.22.
Biztosan használt minden porcikájának a hétvégi kirándulás, hiszen
teljesen feltöltődött energiával. Most
olyan munkákat is el tud végezni,
amin saját maga is meglepődik.

MÉRLEG: 09.24 -10.23.
Ha a párját lelombozódni látja, kön�nyedén, szó nélkül is segíthet ezen az
állapoton. Ön forogjon gyakrabban
körülötte, és ne a nagyvilág.
SKORPIÓ: 10.24 -11.22.
A megérzései jól működnek, melyről
hamarosan megbizonyosodhatnak a
családtagjai is. A véleményét figyelembe véve, nem hamarkodják el a
veszteséggel járó ingatlaneladást.
NYILAS: 11.23-12.21.
Ha netán egészségügyi problémája
lép fel, ne várakozzon, hanem minél
előbb tegye meg a gyógyulásáért az
első lépéseket. Kezdje a kísérletet a
Csónakázó-tó környékén szedhető
gyógyteákkal.
BAK: 12.22 - 01.20.
A saját igényeit is vegye figyelembe,
ne csak mások ügyes-bajos dolgaival
foglalkozzon mindig. Húzza meg a
határokat, és ahogy mondani szokták, ne engedjen a 21-ből.

OROSZLÁN: 07.23 - 08.23.
Készüljön fel testileg-lelkileg a nyaralásra, mert végre más ütemben
élheti majd a mindennapjait. Csak
az egészségével és a szórakozással
törődjön, semmi mással.

VÍZÖNTŐ: 01.21-02.19.
Ne akarja folyton másokhoz hasonlítani magát, hiszen önnek is vannak
jó képességei. Ha jobban belenéz a
tükörbe, észre fogja venni, hogy nincs
már szüksége fogyókúrára, és ez sem
utolsó szempont.

SZŰZ: 08.24-09.23.
Ha esténként nehezen tud elaludni,
összpontosítson a vonzás törvényére, hisz tudja, amire többet gondol
az ember, az előbb-utóbb megvalósul. Tegyen így ön is.

HALAK: 02.20-03.20.
A felszaporodó szabadidejében hajlamos lehet arra, hogy a múltba révedjen, és ott el is akadjon. Találjon ki valami új elfoglaltságot magának, és ne
ragaszkodjon a régi ismerőseihez sem.
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Kérdések:
1.	Mennyi lakástűz volt ebben
az évben eddig Zala megyében?
a. Kevesebb, mint 50
b. Több, mint 100
c. Mintegy 70
2.	Melyik számon lehet megrendelni a kéményseprői
szolgáltatást?
a. 1818
b. 112
c. 105
3.	Miért kell a saját lakásunk
fűtését biztosító tüzelő-,
fűtőberendezések kéményeit rendszeres időközönként ellenőriztetni?

a.	A kémények rendszeres ellenőrzése és szükség szerinti
tisztítása biztosítja azok
üzemszerű működését, biztonságos használatát
b.	Kizárólag azért, mert a jogszabályok azt kötelezővé teszik
c.	Mert a kéményseprő szerencsét hoz, és ha minden évben
találkozunk vele, nem lehet
probléma a hideg téli napokon
A kérdések megoldásait a kapcsolat@kanizsamediahaz.hu email címre várjuk, a beküldési határidő: június 26. éjfél. A megoldások
mellé kérjük, hogy a nevüket és a
telefonos elérhetőségüket is tüntessék fel.
Körtvélyessy Vivien

PROGRAMAJÁNLÓ

heti horoszkóp
KOS: 03.21 - 04.20.
Ha belenéz a pénztárcájába, bizony
el kell gondolkodnia azon, hogy
megéri-e tovább ottmaradni a munkahelyén. Figyelje az álláspiacot, és
változtasson a helyzetén.

tatással, amely magánszemélyeknek családi ház esetén ingyenes, ehhez a 1818-as számon
lehet időpontot foglalni. Emellett érdemes szakemberrel
átvizsgáltatni tüzelő-fűtő berendezéseinket évente legalább
egyszer, ezzel ugyanis megelőzhetjük a berendezések hibás
működését.

HSMK
Június 22. (szerda) 14 óra
A nagykanizsai PETŐFI KLUB programja
FILMKLUB – A Hídember c. film vetítése
A film gróf Széchenyi István életét mutatja be. Főbb szereplők: Eperjes Károly,
Cserhalmi György, Nagy Ervin, Darvas
Iván, Pindroch Csaba, Kováts Adél.
A programon való részvétel INGYENES!
Június 23. (csütörtök) 19 óra
Kanizsai Nyári Színház
B. Bartha: HÁRMASBAN A LEGJOBB vígjáték két részben (Négy Arc
Műsorügynökség)
Játssza: Xantus Barbara, Gregor Bernadett, Magyar Attila
Jegyár: I. helyár: 3.500 Ft, II. helyár: 3.000
Ft
Június 27. (hétfő) 16 óra
LIFE - KÖRNYEZETI MOZGÓPROGRAM
GYERMEKEKNEK
Erasmus+ projektzáró gálaműsor
A Szentegyházi Gyermekfilharmónia
koncertje
Karmester: Haáz Sándor
A részvétel INGYENES, de előzetes
regisztrációhoz kötött!
Regisztrációt június 7-től fogadunk a
HSMK információs szolgálatánál személyesen, vagy a 93/311-468-as telefonszámon.
Szervezők: a Nagykanizsa Központi Óvoda és a Kanizsai Kulturális Központ
MEDGYASZAY HÁZ
Június 18. (szombat) 16 óra
a Kalimapa Színház bemutatja:
GESZTENYEFA PALOTA - mesekoncert,
bábokkal
Nemes Nagy Ágnes verseiből

Szereplők: Medgyesi Anna bábszínész,
Berkes Dániel jazz zongorista, énekes,
Takács Ferenc ütőhangszeres művész,
Koller László nagybőgős, és Felföldi
Gábor szaxofon- és klarinétművész.
Rendezte Bartal Kiss Rita, a díszletet és a
bábokat Szegedi Katalin mesekönyv
illusztrátor tervezte.
Jegyár: 1200 Ft
Június 24. (péntek) 20 óra
Szentiván-éji vígasság
Koncert - tánc - tűzugrás
Közreműködik : a Daniel Speer Brass és a
Zalagyöngye Táncegyüttes
Ingyenes program!
MÓRICZ ZSIGMOND
MŰVELŐDÉSI HÁZ
Június 30. (csütörtök) 18:00
TELJES LÉNYEDDEL - színmű egy felvonásban
GUBÁS GABI önálló estje
Polcz Alaine születésének 100. évfordulójára
„ Polcz Alaine írásaival tudatosan dolgozta fel újra és újra a vele történteket, és
tette ezt úgy, hogy finoman kézen fogva
tanítja meg olvasóját élni, túlélni és meghalni. A színházi est pont erre az attitűdre
koncentrál, lépésről lépésre vezeti a
nézőt azon az úton, melynek a végén
mindannyian elsajátíthatjuk azt a különleges valamit, amit egyedül Polcz Alaine
adhat nekünk.”
A rendezvény lebonyolítója: Matola
Krisztina
Belépés díjtalan!
A rendezvény támogatója: a Nemzeti
Kulturális Alap

AKTUÁLIS

A kanizsai írókról és Nyáry Krisztiánról

Az első program során a
„Pék Pál breviárium” című
kötetet mutatták be az
érdeklődőknek. A nagykanizsai költő, irodalomtörténész, tanár megkerülhetetlen alakja volt évtizedekig a
nagykanizsai kulturális
életnek, vagy ahogyan
Czupi Gyula könyvtárigazgató fogalmazott, egy
jelenség volt, akire nem
lehetett nem odafigyelni.
A könyv egyszerre mutatja
be Pék Pált a költőt és az
embert, mivel nemcsak a
versei, de a hagyatékából
fennmaradt levelezései is
megtalálhatóak a kötetben. A gyűjteményt Kardos
Ferenc, a bibliotéka igazgatóhelyettese állította össze,
azzal a szándékkal, hogy
Pék Pál sokoldalúságát
bemutassa az olvasóknak.
Mindig is jellemző volt a
könyvhétre, hogy egy elismert és népszerű alkotót
látnak vendégül író-olvasó
találkozón. Idén a szervezők választása Nyáry Krisztiánra esett, akinek az írásait szinte folyamatosan keresik az olvasók az intézményben. A jóhangulatú
beszélgetés során az író
több titkot is elárult alkotási folyamatáról, illetve
azokról a témákról, amelyek leginkább inspirálják
őt az alkotásban.
– A szerelem azért érdekel engem, mert az irodal-

KULTÚRA

mat érdekli. Valószínűleg a
két legfontosabb téma az
irodalomban, ami a leginkább érdekli az embert, az
a szerelem és a halál. Valószínűleg, ha ezt a kettőt
összeraknánk és megnéznénk, hogy a könyvtárban

szólt az Ünnepi Könyvhét

idejüket, hogy digitális formában olvassák az információkat.
– Az embernek az őskortól kezdve kétfajta információgyűjtési stratégiája van.
Az egyik ez, hogy gyorsan
összekapkodni az információkat és hirtelen valamilyen elemzésre jutni, a
másik pedig a fókuszált
információszerzés és ezt
könyvekből tudjuk megtanulni és baj, hogyha ezt
elveszítjük. A jó hír az, hogy
ezt könnyen vissza lehet
szerezni. Minden nap 20
percet rá kell szánni arra,
hogy olvassunk könyvet a
kezünkben, kikapcsolva a
digitális kütyüket és akkor
karban tudjuk tartani olyan
képességeinket, amelyek a
mindennapokban nagyon
fontosak – fogalmazott az
író.

fotó: Kanizsa TV

Változatos programot állítottak össze
az Ünnepi Könyvhétre a Halis István
Városi Könyvtárban. Három, különböző
műfajban publikáló, nagykanizsai
kötődésű szerző mellett az érdeklődők Nyáry Krisztiánnal is találkozhattak a bibliotékában.

ságot biztosít ahhoz, hogy
az alkotó csak a számára fontos dolgokat tudja ábrázolni.
A könyvhét zárásaként
Kondricz Péter „Életmorzsák reggeli kávé mellé”
című kötetét ajánlották a
kanizsai könyvbarátok
figyelmébe. A szerző korábban Nigériában dolgozott
diplomataként, előző két
munkája is az afrikai kontinenst érintette. Most egy
személyesebb hangvételű
művet igyekezett bemutatni, amely a mindennapi élet
a szépirodalmi részlegen a
könyvek hány százaléka
foglalkozik egyikkel vagy
másikkal, vagy a kettővel
együtt, akkor gyanítom,
hogy a könyvek háromnegyede e két téma körül
forogna. Ez az ember két
legfontosabb belső problémája – nyilatkozta stábunknak Nyáry Krisztián.
Az alkotó az olvasáshoz
fűződő viszonyáról is vallott a közönségtalálkozón.
Úgy fogalmazott, hogy
jelenleg azért olvasnak az
emberek kevesebb könyvet, mert azzal töltik az

A könyvhét harmadik napján Babati Csaba „Divergens” című könyvét mutatták be. A nagykanizsai művészettanár kötetbemutatója
azért is számított különlegesnek, mert egyúttal kiállítása megnyitójaként is funkcionált. A szerző még az
egyetem alatt kezdett el
naplót írni kedvenc témájával, a redukciós festészettel
kapcsolatban, és most, évtizedekkel később értek
könyvvé a gondolatok.
Babati Csabát leginkább az a
folyamat fogta meg a stílusban, hogy művészi szabad-

ket átéltem egészen kiskoromtól, a gyermekkoromtól kezdve a Nagykanizsa
környéki, a bagolai nyarakon át a felnőttkorom pillanatai, amikor az utcán
megyek, a budapesti évek.
Minden, ami nekem emlékül jutott, amit átéltem –
avatta be munkatársunkat
a kötet témájába Kondricz
Péter.
A könyvhét végével sem
áll meg az élet a bibliotékában, hiszen továbbra is
teret szeretnének biztosíta-

apró impulzusairól szól ni arra, hogy a nagykanizsai
negyven rövid történeten írók, költők bemutathassák
keresztül.
műveiket a közönségnek.
– A mindennapi élet pilKálovics Tibor
lanatait ragadja meg, ami-
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A pandémia után igyekszünk
egy kicsit felpörgetni
A rendszerváltás után újra életre kelt a Vitézi Rend.
Mint minden más, úgymond régebbi szervezetbe,
ide is beépültek olyan egyének, akik nem igazán
tettek jót a rend életének, emiatt ketté szakadt a
rendünk. Mi a Történelmi Vitézi Rend elnevezéssel
mentünk tovább, és a Horthy Miklós kormányzó
által 1920-ban megalapított rend jogutódjának tartjuk magunkat – jegyezte meg beszélgetésünk elején Kámán Géza, a Dél-nyugat Magyarországi Törzskapitányság 2019-ben kinevezett vezetője. A törzskapitányság állományát a Zala Megyei Székkapitányság alkotja, melyet v. Papp Gábor vezet, illetve
a Somogy Megyei Székkapitányság v. Csicsai László irányításával.
Történelmi visszatekintésében
Kámán Géza kiemelte: a Vitézi
Rend gondolata az ezeréves történelmi múlt alapjára épült, gyökerei visszanyúlnak nemzeti fejlődésünk legrégibb korszakaiba. A
vitézi tetteket Magyarország
királyai Szent István óta
nemességgel és földbirtokkal jutalmazták.
Szent István hűbéri
rendszerében az adománybirtok célja a
katonai szolgálat biztosítása volt.
II. Endre megkezdte a kisbirtokos vitézi osztály kialakítását, IV.
Béla pedig megerősítette a harcoló hűbéres vitézi elemet. Igen sok
érdemes harcost emelt vitézi
rangra. A vitézi eszme tovább
emelkedett a történelmünkben,
így a Vitézi Rend életre hívása is a
magyar történelem alakulásának
természetes folytatása.
Az I. világháború ismét időszerűvé tette a vitézi magatartás
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jutalmazását, ezért vitéz nagybányai Horthy Miklós kormányzó
1920-ban a hősi magatartás erényére emlékeztetve, a VITÉZI
REND megalapításával újjáélesztette a hagyományokat. Olyan
egyéneket avattak vitézzé,
akik a harctereken és a
nemzeti felkelések
alatt példaadó, személyes bátorsággal
állták meg a helyüket,
magas kitüntetésben
részesültek , vagy
önfeláldozó bátorsággal
párosult kiváló nemzetszolgálatban tűntek ki. Az igénylőket
vitézi telekkel is jutalmazta.
Társadalmi állásra és rangra való
tekintet nélkül a Vitézi Rend tagjai
lehettek mindazok, akik az előírt
feltételekkel rendelkeztek. A
követelmények, a jogok és kötelességek egyenlőek voltak, a rend
tagjai egyforma jelvényt viseltek,
és ezáltal a Vitézi Rend nemes
értelemben demokratikus jelleget is nyert. A Vitézi Rend kerete, a vitézi cím, az avatás és a
vitézi telekadományozás, valamint a várományosi jog a régi
lovagrendek hű másaként felelevenítette azok hagyományait
is.
Kanizsára térve, jó munkát
végeztek az elődeink – hangsúlyozta a törzskapitányság-vezető. – Nagykanizsa tekintetében
vitéz Bartal György András
székkapitány nevét említeném
meg, akinek sikerült egy olyan
díszegységet felállítania a
megyében, akikkel példaér-

a vitézi életet

tékűen meg tudunk jelenni a rendezvényeken.
Nagykanizsán is rengeteget tett
a Vitézi Rend. Olyan tagjai voltak –
akik már sajnos elhunytak –, mint v.
Rózsás János és v. Szabadi Tibor J.
A Vitézi Szék 2012. júniusi döntésével rendszeresítette a vitéz Bartal
György András Zala megyei székkapitány és vitéz Papp Gábor nagykanizsai v. hadnagy által tervezett
és kialakított vitézi díszszablya családot. A díszszablya család létrehozásánál az 1926. évben avatott
vitéz Kalamár Szilveszter gelsei
lakos földben elásott, majd felújított szablyája az ún. „zalavármegyei vitézi szablya” volt a minta. A
2012. évi budapesti vitézi bálon
került bemutatásra és átadásra a
Nyugat-Dunántúli Törzsszék által
adományozott 0001. számú szablya vitéz Hunyadi László főkapitány
számára. A korhű vitézi szablyának,
mely Nagykanizsán készül, minden
olyan vitéz tulajdonosa lehet, aki
már letett bizonyos eredményt az
asztalra. Sok rendtársunk a vitézi
címet az élete munkájával nyerte
el, mint például dr. Papp Lajos szívsebész és Béres Ferenc, a Béres
csepp feltalálója, vagy a régiek
közül Wass Albert író, költő, aki
posztumusz vitézzé lett.
A városi köztemetőben az I.
világháborús katonai temetőparcella felújítását a Vitézi Rend tagjai
már akkor elkezdték rendbe tartani, mielőtt a kormány úgy döntött,
hogy a hősi temetőket gondozásba veszi. Vannak olyan rend társaink, akik jelentős gyűjteménnyel,
háborús relikviákkal rendelkeznek, melyekből rendkívüli történelemórákon bemutatókat tartanak a diákoknak. Vannak olyan
rendtársaink is, akik más-más szervezetek munkájában is részt vesznek. Például v. Vörös András, aki a

Thúry Vitézlő Oskola vezetője.
Vannak olyan rendtársaink is, akik
nem várományosként kerültek be
a rendbe, hanem a Vitézi Rend
Nemzetvédelmi Tagozatába vettük fel őket, mint ahogy én is így
kerültem be a rendbe. Mi nem
vitézek vagyunk, hanem a rendvédelmi tagozat tagjai. Ha kiemelkedő munkát végez valaki, megkaphatja a vitézi címet, de az nem örökölhető.
A rendezvényeken történő
megjelenésen kívül milyen feladatsorokat fogalmaztak meg
maguknak?
Most a pandémia után igyekszünk egy kicsit felpörgetni a vitézi életet. Tervbe van véve Rózsás
János tiszteletére egy emlékpark
kialakítása a városban, természetesen hogyha az önkormányzat is
hozzájárul.
Rengeteg olyan feladat áll előttünk, ami még jobban erősíti a
civil szervezetekben, hogy érdemes magyarként élni, magyarként
viselkedni. Egy kicsit ki kell zökkenteni az embereket ebből a
pénzéhes világrendszerből. Egy
kicsit magunkhoz kell vonzani
azokat, akik tenni akarnak ezért,
csak maguktól nem igazán lépnek, vagy nem mernek lépni. Egy
kicsit fel kell nyitni a szemüket
arra, hogy van más lehetőség is…
BAKONYI Erzsébet

CIVILEK

Pályázati Felhívás
Nagykanizsa Megyei Jogú Város közigazgatási területén helyi, autóbusszal végzett, menetrend szerinti
személyszállítási feladatok ellátására
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése (a továbbiakban:
Kiíró/Ellátásért felelős) Nagykanizsa Megyei Jogú Város közigazgatási területén autóbusszal végzett menetrend szerinti személyszállítás közszolgáltatási szerződés keretében történő ellátására pályázatot ír ki, a személyszállítási szolgáltatásokról szóló
2012. évi. XLI. törvény alapján.
1.A Kiíró neve, címe, telefon- és telefaxszáma
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata
8800, Nagykanizsa Erzsébet tér 7.
Tel.: 06-20/849-2300; Fax: 06/93-510-077
Kapcsolattartó: Balogh László polgármester
e-mail cím: balogh.laszlo@nagykanizsa.hu
2.Az eljárás tárgya, illetve mennyisége
Autóbusszal végzendő, menetrend szerinti helyi tömegközlekedési feladatok ellátása Nagykanizsa Megyei Jogú Város vonatkozásában közszolgáltatási szerződés
keretében, ezen kívül a pályázatban foglaltak szerint a menetrend, jegyek és bérletek biztosítása. A személyszállítást meghatározott számú és helyű megállóhelyet
tartalmazó, Nagykanizsa Megyei Jogú Város helyi közforgalmú autóbusz-közlekedésének aktuális menetrendje szerint kell végezni, mely a szolgáltatást jelenleg ellátó
VOLÁNBUSZ Zrt. honlapján (https://www.volanbusz.hu/hu/menetrendek/helyi-jaratok/nagykanizsa) elérhető és letölthető.
3.A szerződés meghatározása:
Közszolgáltatási szerződés
4. A szerződés időtartama
Kiíró a szerződést határozott időtartamra, - 2023. január 01. napjától 2027. december 31. napjáig tartó - 5 évre köti.
5.A szolgáltatás megkezdésének napja
2023. január 01.
6.A teljesítés helye
Nagykanizsa Megyei Jogú Város közigazgatási területe.
7. A pályázat benyújtásának határideje
A Magyar Közlöny mellékleteként megjelenő Hivatalos Értesítőben való közzétételt

követő 60. nap 12.00 óra, amennyiben a megjelenést követő 60. nap munkaszüneti
vagy ünnepnap, úgy az azt követő munkanap 12.00 óra.
8. Az eredményhirdetés legkésőbbi időpontja
2022. október 14. 10.00 óra
9. Szerződéskötés tervezett legkésőbbi időpontja
2020. december 15.
10. Elbírálás módja és szempontja
A Pályázati kiírásban meghatározott alkalmassági követelmények és bírálati szempontok alapján, az összességében legelőnyösebb ajánlatot benyújtó ajánlattevővel
köt szerződést.
11. A Pályázati kiírás beszerzésének feltételei
A Pályázati kiírás ellenértéke: 50.000 Ft. + ÁFA
A Pályázati kiírás ellenértékét a Pályázó átutalással teljesítheti a Kiíró OTP Bank
Nyrt.-nél vezetett, 11749015-15432694 számú bankszámlájára. A Pályázati kiírás az
átutalási megbízás másolatával vehető át hétfőtől csütörtökig 8-16 óra között, ill.
pénteken 8-12 óra között a következő címen:
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala
8800 Nagykanizsa Erzsébet tér 7.
Gazdálkodási Osztály
Vagyongazdálkodási és Városüzemeltetési Csoport
A Pályázati kiírás kérésre – az erre vonatkozó igény kézhezvételétől számított öt
munkanapon belül - postai úton kerül megküldésre, amennyiben az ellenérték
megtérítését a Pályázó igazolja. A megvásárolt Pályázati kiírás másra át nem ruházható. A Pályázati kiírás megvétele előfeltétele az eljárásban való részvételnek.
12. A pályázók köre
A pályázat nyilvános, a verseny tisztaságát és átláthatóságát bárki számára biztosító
módon zajlik. Az Európai Gazdasági Térségen kívüli székhelyű szolgáltató a pályázaton abban az esetben vehet részt, ha országában is biztosított a menetrend szerinti
autóbusz közlekedésben a nemzeti elbánás a külföldiek számára. A pályázat nyelve
magyar.
Nagykanizsa, 
Balogh László polgármester

Polgármesteri fogadónap

TÁJÉKOZTATÁS
Nagykanizsa MJV Önkormányzata településrendezési eszközének módosításáról,
és az eljárás részeként meghirdetendő lakossági fórumról
Tisztelt Lakosság, Érdekképviseleti, Civil
és Gazdálkodó Szervezetek, Vallási Közösségek!
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata a településrendezési eszközök; a
településszerkezeti terv, a helyi építési szabályzat és szabályozási terv módosításáról
döntött. A tervek módosításának véleményezését Nagykanizsa MJV Önkormányzata a 314/2012. (IX.8.) számú Korm.rendelet
szerinti teljes eljárással kívánja megvalósítani. Partnerségi egyeztetés keretében,
jelen hirdetménnyel, a város honlapján és
lakossági fórumon is tájékoztatjuk Önöket
a tervezett változtatási szándékokról.
A tervezett módosítások részletezett leírásai megtalálhatók a www.nagykanizsa.hu
honlapon az Önkormányzat-Közgyűlések
menüpontban, a 2022. május 26-i soros
ülés Jegyzőkönyvében a 147/2022.(V.26.)
számon elfogadott határozatban, valamint
a lakossági fórumon is bemutatásra kerülnek.
A lakossági fórumon a partnerségi
egyeztetés során a tervezett, illetve lehetséges változtatások kerülnek bemutatásra,

KÖZÉRDEKŰ

valamint az egyeztetés keretében az Önkormányzat lehetőséget kíván biztosítani
az abban résztvevők számára a tervezett
változtatásokkal kapcsolatos állásfoglalásuk kifejtésére. Tájékoztatom továbbá
Önöket, hogy az észrevételeket és javaslatokat a lakossági fórumon szóban, továbbá
a lakossági fórumtól számított 8 napon
belül papír alapon (Nagykanizsa MJV Polgármesteri Hivatala Nagykanizsa, Erzsébet
tér 7. címre) vagy elektronikusan (hivatali
kapura küldve) lehet megtenni.
A lakossági fórum helye és ideje:
Nagykanizsa, Erzsébet tér 1. Vasember ház tükörterme, 2022. június 29.
16.00 óra
Kérem a lakosságot, a gazdálkodó, gazdasági és civil szervezetek, valamint a vallási közösségek képviselőit, hogy a most
meghirdetett lakossági fórumon szíveskedjenek részt venni és esetleges észrevételeiket megtenni.
Nagykanizsa, 2022. június 13.
Tisztelettel:
Balogh László
polgármester

Balogh László, Nagykanizsa polgármestere fogadónapot tart 2022. július 6-án (szerda) 9-12 óra között a
Polgármesteri Hivatal I. emeleti tárgyalójában (Erzsébet tér 7.).
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata a 2022. június 30. napján megtartásra kerülő nyilvános versenytárgyaláson értékesíti az Ipari Parkban található
nagykanizsai 4378/54 hrsz-ú 6,5084 ha
alapterületű, a 4378/57 hrsz-ú 3,5230 ha
alapterületű és a 4378/58 hrsz-ú, 3,5015
ha alapterületű kivett beépítetlen terület
megnevezésű ingatlanait.
Részletes feltételek és kiírás megtekinthető a www.nagykanizsa.hu honlap Befektetőknek menüpont Eladó/Bérbeadó
ingatlanok almenüpontja alatt.
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Akit mindig különleges
Nem könnyű megtalálni Büki Pálné Erzsébetet. A
Honvéd Kaszinó Hölgyklubjának 83 éves megálmodója és vezetője minden napra talál magának
elfoglaltságot. Azt is elmondhatjuk, mindenki
ismeri őt, és ezzel a kijelentéssel akár pontot is
tehetnénk írásunk végére. Pedagógus, számtalan
egyesület aktív tagja, helytörténeti könyvek írója, városi rendezvények szervezője. Amikor találkozunk vele az utcán, az a benyomása az embernek, mintha éppen órára igyekezne osztálynaplóval a kezében. Siet, de azért ebben az úgymond
„nagyszünetben” mindig jut néhány perce szót
ejteni az ismerőseivel. Így voltam ezzel én is,
amikor beszélgetésre kértem az egykori „kanizsaújságos” kolléganőt. A válasza, mely így hangzott; „Csak most jutottam eszedbe...” Mit mondjak, nem nélkülözte a pedagógusi allűröket.

ÉRDEKES EMBEREK,
ÉRDEKES TÖRTÉNETEK 29.
Van egy vezérlőelvem! Úgy készültem az életre – amikor már volt
annyi öntudatom –, hogy emberileg, szakmailag és női mivoltomban soha csorba ne essen. Igaz, szerencsém is volt, mert kiváló házasságban éltem – hangsúlyozta.
A pedagógus pályát választotta
élethivatásul. Időközben nem
jutott eszébe, hogy elhagyja a
katedrát és más hivatást válasszon
magának, mint ahogyan gyakran

tapasztaljuk ezt napjainkban?
Soha nem hagytam volna el ezt
a pályát, melyet Nagybakónakon
kezdtem el. A hétvégén emléktáblát avattunk a faluban, az egykori
iskolaigazgató, Miklósy Pál tiszteletére. Semmi kis 19 éves lányként
kerültem Bakónakra. Még azt sem
tudtam, mi a falusi élet, falusi iskola, és azt sem tudtam igazán, hogy
mi a tanítás! Abban az időben a
tanítónői állás fogalom volt egy

MEGHÍVÓ
33 NŐ
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faluban. Engem is megbecsültek.
Minden szempontból egy életre
szóló tanítást kaptam ott. Az igazgató bácsi mindig azzal bíztatott,
hogy „Erzsike, maga ezt meg tudja
csinálni. Fogjon hozzá.” Szavait a
férjem – Büki Pál, akit Nagybakónakon ismertem meg –, is átvette.
Az elmúlt évek során gyakran
eszembe jutott az igazgató
bácsim, aki a ’60-as évek elején
megkérdezte tőlem, hogy mit
gondolok arról, rendezzünk
olyant, hogy szülők bálja? Ilyen
még nem volt divatban akkoriban.
Miért mondja ezt nekem Pali
bácsi? – kérdeztem tőle. Azért,
mert maga tud táncolni! Nagyon
számítok magára. Ha megrendezzük, ugye mindenkivel táncol
majd, anyukával, apukával? Hát én
bevetettem magam, mindenkivel
táncoltam. Utána elvégeztem a
néptánc oktató tanfolyamot is,
hogy tudjak majd a gyerekeknek
segíteni. Közben férjhez mentem,
gyermekünk született, 3 évig
Nagyrécsén is dolgoztam, aztán
bekerültem Kanizsára, a Hunyadi
iskolába tanítani – idézi fel a múltat Erzsike. - Engem mindig felkértek a feladatokra. Hajdanán nem is
volt olyan, hogy pályázat. Úttörőház igazgatónak, és a Fabik Károly
Országos Vívóverseny megrendezésére is felkértek. Amikor az Úttörőház igazgatója lettem, Debreczeni Attila volt a Tisztiklub
vezetője. Akkor a Sugár utcai
művelődési ház már nem működött, az új Hevesi Sándor Művelődési Központ pedig még nem
épült meg. Egy alkalommal Attila
átjött hozzám, és azt mondta:
Figyelj ide Erzsi! Mi ketten ezt a feladatot el tudjuk látni. Megegyeztünk, hogy ő a jazz fesztiválokat, a
zenés rendezvényeket szervezi, én
meg a többi témával foglalkozom,
színművészeket hívok meg Kanizsára. Így történt ez 4 éven keresztül, de ki emlékszik már erre? –
sóhajtott Erzsi, aztán hozzáfűzte,
ezek a dolgok még régebben
szem előtt voltak.
Míg élek, el nem felejtem, hogy
a mozikertben a napközit ellenőriztem éppen, megjelent Gál

Róbert, az MSZMP városi titkára, és
azt mondta: Erzsi, holnaptól te
vagy a Hunyadi iskola igazgatója.
Én nem akartam eljönni az Úttörőházból, mert az a feladat az én
egyéniségemnek megfelelt. Olyan
eredményeket értem el, ami igazolta, hogy én oda való vagyok.
– Oda kell menni, mert annyi baj
van ott, hogy évente ott hagyják
az iskolát az igazgatók! – válaszolta Gál Róbert. Elfogadtam a felkérést, és onnan is mentem nyugdíjba. Hatszor kaptam a pedagógusi
pályám alatt pedagógiai nívódíjat.
Én nem voltam politikai potentát.
Úgy lettem úttörőház meg iskolaigazgató, hogy nem voltam párttag. Ma már ezt el sem hiszik,
pedig így volt.
A nyugdíjazásom óta egy percig
le nem álltam. Maros Sándor is el
tudja mondani, hogy másnap

bementem a Kanizsa TV-hez, és
azt mondtam neki, hogy itt akarok
dolgozni. Ő azt mondta, rendben
van, hiszen ismert engem. Itt, és a
Kanizsa Újságnál eltöltött 12 év is
szép része volt az életemnek. A
Koller Jutka intézményvezető által
létrehozott Idősekért Nagykanizsán Ünnepi Hét rendezői munkacsoportjában több mint egy évtizedig vettem részt, és a Város Napja programsorozat megszervezésére is rendszeresen felkértek.
Ezek szintén gyönyörű éveim voltak. Kizárólag szakmai alapon
választottak ki bennünket, a politikai hovatartozás számításba se

ÉRDEKES

es feladatokra kértek…
A katedrától a közéleti tevékenységig

jöhetett. Termékeny, színvonalas
életpályámat számtalan kitüntetéssel ismerték el.
Az Idősügyi Tanács életre hívását a városban Litter Nándor polgármester indította el szintén
azzal a megjegyzésével, hogy
maga meg tudja szervezni.
A legutolsó felkérésem a nyugdíjas óvónőktől érkezett 2002
tavaszán, amikor a Honvéd Kaszinóban megszerveztem a novemberben 20. születésnapját ünneplő Hölgyklubot.
Ezekből is lemérhető, a pedagógusi véna tagadhatatlanul minden
tevékenységében megmutatkozott. A Hölgyklub 60-70 fős pártoló tagjai mind a mai napig megkérdezik, mi a titka annak, hogy pandémia ide, pandémia oda, a Hölgyklub rendszeresen működött.
Csak két hónapra zártunk be, a
többi programunkat megtartottuk. A Kossuth rádiótól is felkértek,
hogy nyilatkozzak a divatnapunkról és a 33 NŐ című könyvemről.
Azt szoktam mondani, hogy mi
hölgyek okosak, szépek és ügyesek vagyunk, de ezen kívül két dolgot még tudni kell. Ha nem a Honvéd Kaszinóban lenne a helyünk
Halmos Ildikó igazgató segítsége
nélkül, nem tudnánk így működni.

ÉRDEKES

A másik pedig a hosszú vezetői
munkatapasztalatomnak köszönhető. Az induláskor elmondtam a
klubtagoknak, hogy mire számíthatnak; rendszeres programjaink
lesznek, név szerinti teljesítés,
valamint rend és fegyelem. Ezt ők
elfogadták, és az évek során egy
nagyszerű csapat jött össze.
Mindenki éltében vannak apróságok, fiaskók, de az én életemben
roppant kevés volt. Számomra
mindig nagyszerű érzést jelentett,
hogy hittek bennem, és képes voltam mindent megcsinálni. Olyan
embert ma nem találsz Kanizsán,
aki 1966-tól tudja dokumentálni,
hogy részt vett a közéletben.
Visszatérve a táncra, 2001-ben
Erdélyben, az ördöngősfüzesi
táncházban volt alkalmam látni
táncolni. Olyan irigylésre méltóan,
természetes mozdulatokkal,
örömmel és hibátlanul táncolt a
Gólya, gólya, hosszú lábú gólyamadár című dalra, mintha egy
összeszokott párost alkottak volna
az ottani fiatalemberrel. Az esti
beszélgetésen el is mondta, még
az első iskolaigazgató, Miklósy Pál
hívta fel a figyelmét a tánc fontos
szerepére, stresszoldó hatására.
A tánccal kapcsolatban volt még
egy csodálatos élményem. Akkori-

Nagykanizsa városért végzett tevékenységét 2006-ban
Pro Urbe díjjal ismerték el.
ban pezsgő báli élet jellemezte a
Centrált. A házaságkötésünk után
egy évig laktunk Nagybakónakon
az anyósomnál, utána megépült a
házunk itt Kanizsán, a KISZ-lakótelepen. Pénzünk ugyan nem volt,
de kölcsön kértünk és belevágtunk. Amikor már volt egy kis pénzünk, és a fiúnkat is el tudtuk
helyezni, gyakran eljártunk a Centrálba táncolni. És ki játszott ott? –
Az egykori hunyadis diák, Tábori
Imre. Odamentem hozzá, és elbeszélgettem vele. Ő úgy köszönt el
tőlem, Erzsi néni! Mostantól kezdve ugye mindig eljönnek, mert
öröm nézni, ahogy maga a férjével
táncol. Na és a sors mit hozott? –
Imre elment óceánjáró hajókra
zenélni, s amikor hazajött, a lányától, Zitától elkértem a telefonszámát, és társalogtunk egy kicsit.
Azóta ez az ember eljár a rendezvényeinkre és koncertet ad, de rajta kívül még számtalan személyt
fel tudnék sorolni, akinek a klubunk számíthat a segítségére.
Ilyen volt Tarnóczky Attila is.
Az elmúlt évtizedekben a város
vezetőinek elmondhattam a problémáinkat. Időpontot kértem
tőlük, és bármikor felmehettem
hozzájuk akár a pártbizottságra,
akár a polgármesteri hivatalba.

Vagy azt válaszolták, hogy igazam
van, vagy tanácsot adtak a kérdés
megoldására.
Ezt a típusú személyt, amilyen
én vagyok, az emberek egy része
nagyon szereti, mert kreatív, kommunikatív, de nem mindenki –
jegyezte meg önkritikusan a klubvezető. – A kommunikáció nagy
adomány, embereket lehet megnyerni általa. Sok nagyszerű
emberrel dolgoztam, ilyen volt
Janzsó Antal, Papp Ferenc, Czupi
Gyula és Cseke Zoltán. Rengeteg
helyen megfordultam, de támadást, mellőzést soha nem tapasztaltam, talán azért, mert nyitott
voltam. Hiszek abban, hogy a kommunikáció, a nyitottság, az igazmondás érték, sok mindent el
lehet vele érni.
A legnagyobb szerencsém az
életemben a férjemmel volt, akivel
55 gyönyörű évet töltöttünk el. Bár
a megismerkedésünk elején sokan
megjegyezték, hogy egy tanítónő
hogyan mehet hozzá egy tűzoltóhoz. Két éve adtam át Pali kitüntetéseit a tűzoltó laktanya múzeumának. A parancsnok azt mondta
róla, hogy a Pali bácsi „talpig férfi
és talpig ember volt!” Egyedüllétem napjait ez a mondat teszi kön�nyebbé. 
BAKONYI Erzsébet
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Börtön járhat érte
Az utóbbi hetekben – de a tapasztalatok szerint sajnos szinte minden
évben - találnak a kutyasétáltatók a
közterületre kihelyezett szögekkel,
vagy pengékkel teletűzdelt kolbászt,
virslit, egyéb olyan élelmet, amit az
ebek felvehetnek. A gazdik felháborodása jogos. Az elkövető kilétét
homály fedi, de azt nem árt tudnia,
hogy cselekménye büntetendő, és
szabadságvesztéssel sújtható.
Az úgynevezett kutyások
egy összetartó társadalmat
képeznek, így ha valaki
gyanús dolgot lát, vagy
tapasztal, azonnal értesíti a barátokat,
ismerősöket. A
f igyelemfelhívásra tökéletes
eszköz a közösségi média, a hír
gyorsan terjed,
ezzel talán megelőzhető a baj. Nemrégiben
újra azt a hírt lehetett
olvasni az interneten, hogy
Nagykanizsán – a keleti
városrészben – éppen pengékkel teletűzdelt kolbászdarabokat talált sétáltatás
közben egy kutyatulajdonos. A jelenség sajnos nem
újdonság, nem első alkalommal fordult elő, és nem
csupán Nagykanizsára jellemző. A problémát megpróbáltuk több oldalról
megközelíteni. Mit tehet
például a felelős gazda? Elsősorban nagyon
oda kell figyelni,
hogy a kutyák a
sétáltatás során
ne egyenek fel
semmit. Ugyanis, ha egy ilyen
kolbászt felvesznek, amiben, penge,
vagy méreg van, nagyon
komoly következményei
vannak. Ezt úgy tudjuk
megelőzni, ha nagyon
sokat foglalkozunk a kutyával. Elhozzuk az iskolába,

megtanítjuk arra, hogy ne
vegyen fel dolgokat. De
mivel a kutyák nem 100
százalékig megbízhatók
ebből a szempontból,
hangsúlyozom
még egyszer,
nagyon oda
kell figyelni,
mit vesz fel a
földről
–
mondta el Szereczné Fazekas
Szilvia, a Hűséges Eb Kutyabarát Egyesület elnöke.
Amennyiben megtörténik a baj – vagy akár
csak a gyanúja
merül fel, hogy a
négylábú társunk megevett
valamit a közterületen, ami az
egészségét – netán
az életét veszélyezteti –
azonnal orvoshoz kell vinni. Nem csupán a kutyabarátok, a szakemberek is ezt
mondják. Dr. Horváth Lászlóhoz – mint fogalmazott – szerencsére ilyen
páciens még
nem érkezett,
a probléma
viszont előtte
sem ismeretlen. –
Van a kutyás és a
nem kutyás társadalom.
Utóbbi sok mindent neheztel a másik tábor részéről,
és sajnos ilyen szélsőséges
megnyilvánulások is vannak. Amik nyilvánvalóan
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teljesen elítélendők, az
állatvédelmi törvény szerint ez büntetendő cselekmény. Nem ez a megoldása
a felek közti problémáknak.
Ha ilyenre van gyanú, azonnal orvoshoz kell fordulni,
idegen testek esetében
szükség van röntgen vizsgálatra, hiszen csak úgy hirtelen meghánytatni nem
szabad az állatot. Ez összetett kérdés, bízzunk benne,
hogy nem túl gyakran fog
ilyen előfordulni – hangsúlyozta Horváth László állatorvos.
A problémával kapcsolatban megkerestük a Közterület-felügyeletet is. A
szervezet munkatársai
azok, akiket mindig felkeresnek hasonló probléma
esetén. Bakonyi Tamás, a
felügyelet vezetője azt
mondta: korábban is voltak
lakossági jelzések hasonló
ügyek miatt. – Amit az elkövetőnek tudni kell, a Btk.
szerint két év szabadságvesztésre is ítélhetik
azt a személyt,
aki az állatok
elpusztítására
alkalmas csalétket helyez
ki. Tehát maga
az előkészület is
büntethető. A felügyelők annyit tudnak csinálni, hogy fokozottan ellenőrzik azokat a területeket
– mint például a Mező
Ferenc teret, korábban a
Munkás utcát vagy a Csónakázó-tó környékét –
tehát minden olyan városrészt, ahonnan panaszok
érkeztek.
A tettenérés lehetséges
százaléka ugyan nagyon
kevés, hiszen a cselekményt bizonyítani kell. De a
homályban lévő elkövető
jó, ha tudja, nem csak a
Közterület-felügyelet munkatársai járnak nyitott
szemmel…
Vincze Adél

AKTUÁLIS

Sok kicsi sokra megy, a
kevés néha több, a valami
is több, mint a semmi –
folytathatnánk az okos
szólás-mondások sorát. Ez
most éppen azért lényeges, mert amikor Rózsika
elé álltunk az ötlettel és a
kérdéssel, szerepelne-e a
rovatban, csak legyintett
egyet mosolyogva, mondván: „ááá Adélka, az én kertem olyan kicsi…” Meggyőzésben viszont nagyon
jók tudunk lenni, így egy
szép cseresznye-érlelő
júniusi délután vendégeskedtünk kolléganőnknél.
A kert valóban kiskert, a
fólia is az aranyos kategóriába tartozik, ennek ellenére nagyon hasznos, és
Rózsikának sikerült megvalósítania a tervét az idei
esztendőben. – Régebben
volt fóliánk, egy sokkal-sokkal nagyobb, ez
most egy kis nosztalgia.
Kedvet kaptam ugyanis
magaságyást csinálni, de
nem kaptam hozzá megfelelő segítséget, ezért önállósítottam magamat. Így
lett a tervemből ez a kis
mini fólia, 4x4 négyzetméteren. Végülis ötvözve van
benne a magaságyás a fóliával, mert felhasználtam
régi faládákat, gyümölcsös
ládákat, és ugyanúgy,
mintha magaságyások lennének, földet raktam bele.

MEZŐGAZDASÁG

Nem volt rossz ötlet, mert
sok paprika és paradicsom
elfér ezen a kis helyen, és
már ehetünk is róla –
mutatta kis birodalmát
Rózsika.
A fóliasátor mögött szabadföldi veteményes is
van, amit Major Györgyné
az unokákkal közösen
ápol. – Így lehet hozzászoktatni őket, és legalább
tudják azt is, honnan származik, amit megeszünk.
Boti unokám már 4,5 éves,
ő most már azt is láthatta,
hogy a kicsi magból, amit
elültettünk, mi lett –
mondta a mindig mosolygó Rózsika. Utóbbit elfogultság nélkül állíthatjuk, a
segítőkész kolléganőnk a
napi irodai munkában – ha
éppen félbeszakítjuk egy
felmerülő problémával –
mosolyogva válaszol. Szepetneken a Királyi Kórus
oszlopos tagja, éppen
ezért nem is gondoltuk
azt, hogy ennyi tevékenység – no meg az unokák
mellett hektárokat művelne szabadidejében. De az
a megörökölt valami megmaradt, és most is ott van,
talán a szülők, nagyszülők
iránti tisztelet miatt. – A
szülőktől ezt láttam, ez
valóban
örök lődöt t.
Régebben a mezőn is dolgoztak apukámék, és amikor felcseperedtem, kellett

ÁSÓ, KAPA, GEREBLYE
71. RÉSZ

Mini fólia,

fotó: Novák Viktor

A téma az utcán
hever – így tartja
a mondás. Jelen
esetben pedig
házon belül,
hiszen a Médiaház
harmadik munkatársát mutathatjuk be rovatunkban. Major Györgyné Rózsika cégünk
adminisztrációs
egységét erősíti.
Szepetneki lakos,
így biztosak voltunk abban, akad
a ház környéken
veteményes…

mini kert Rózsikánál
– Kapáló Médiaház#3

menni a szülőkkel. Nem
mintha nagyon szerettem
volna akkor… de most idősebb fejjel hiányzik is ez a
fajta tevékenység. Egyrészt a szabadban vagyok
ilyenkor, másrészt, az
ember amit megtermel,
arról tudja, mivel permetezte, kellett-e egyáltalán,
ehető- e, vagy nem ehető.
Gyümölcsfák is vannak,
amiből teszünk el télre,
lekvárt is. Visszatérve a
növényvédelemre, anyukámnak van egy nagyon jó
módszere, napokig áztatja
a csalánt, annak a levével
öntözünk. Milyen szép a
paprikám ugye ...
Vincze Adél
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Az állatorvosi
készenlét
telefonszáma:

VOKSH
OKTATÁSI
KFT
Induló képzéseink:
GÉPKEZELŐ KÉPZÉS (Hatósági vizsga)
(2022. január 1 től már a megújult oktatás és
vizsgáztatás szerint, minden gépcsoportra)
– KÖZÚTI ÁRUFUVAROZÓ,
SZEMÉLYSZÁLLÍTÓ VÁLLALKOZÓ
(JOGSZABÁLY VÁLTOZÁS!
2022.05.21-től a 2,5 tonna feletti járművek
esetén is kötelező a szakmai irányító megléte!)
Továbbá folyamatosan lehet jelentkezni kategóriás és szaktanfolyami képzéseinkre:
KEDVEZŐ ÁRAKON!
Részletekről érdeklődjön irodánkban
Nagykanizsa Ady E u. 30 szám Tel. 93/516-634

Filharmónia
Fortissimo bérlet
2022-2023
Hevesi Sándor
Művelődési Központ
Nagykanizsa
filharmonia.hu

06-30/600-6466

A szolgáltatás a város
területén szombat,
vasárnap és ünnepnapokon 9-12 óráig,
illetve 16-18 óráig vehető
igénybe.

Következő
véradások
2022.06.21. 13:00-17:00
Bazár- udvar
(Nagykanizsa Zrínyi út 35)
A megjelenítést ezúton is
köszönjük!
Véradásaink időpontját
megtalálják a Kanizsa TV
Lapozójában is!
A véradás mindenki
számára nyitott.

béreljen galériás irodát a rozgonyi úton!

Alapterület:
34 nm vagy
41 nm

Induló ár: 1500 Ft+ÁFA/nm/hó
Érdeklődjön a 06 30 799 4989-es számon
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SZOLGÁLTATÁS

Kanizsa TV
minden nap!
MŰSORUNKBÓL:
Minden nap 18 és 19 órakor
Híradó, a nap legfontosabb
történéseivel.
Saját készítésű és más televízióktól
kapott magazin műsorok,
természetfilmek, dokumentumfilmek minden este.
Youtube csatornánkon élő,
míg a televízió adásában
felvételről közvetítjük
a városi csapatok mérkőzéseit.
Keressen minket a Youtube-on is!
Kanizsa TV minden nap 18 órától!
Műsorunkat megismételjük
éjfélkor és másnap reggel 6.30-kor!
Részletes műsorunkat megtalálják a
Lapozóban, valamint a kanizsatv.hu
oldalon az interneten!

Ha tehetik, tartsanak
velünk továbbra is!
A LEGUTÓBBI MEGFEJTÉS:
Minél több hírt olvasok, annál inkább
csak azt hiszem el, amit látok.

REJTVÉNY
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NAKKIK
Küldöttgyűlése

Nagykanizsai Kereskedelmi és
Iparkamara
8800 Nagykanizsa, Ady u. 1.
Telefon: 93/516-670,
93/516-671
Mobil: 0630/754-3616
E-mail: nakkik@nakkik.hu,
Honlap: www.nakkik.hu

A Nagykanizsai Kereskedelmi és
Iparkamara május 26-án a
kamara nagytárgyalójában tartotta meg Küldöttgyűlését.
A kamarai Küldöttgyűlésen
Dr. Polay József elnök köszöntötte a megjelenteket és beszámolt az elmúlt év eseményeiről.
A napirendi pontoknak megfelelően a 2021. év gazdálkodásának elfogadásáról, és kamara
2022. év költségvetési tervéről
döntöttek a küldöttek.

Az adatok végleges
Vállalkozási feltételek
hozzáférhetetlenné
Németországban és
tételét lehetővé tevő
Ausztriában 2022
címkével kapcsolatos Megjelent a Magyar Kereskekereskedői feladatok - delmi és Iparkamara Vállalkozási Feltételek Németországban
tájékoztató
Az adattörlő alkalmazás a tartós
adathordozó eszközök – például mobiltelefonok és laptopok –
széles körénél teszi lehetővé az
eszközön tárolt adatok biztonságos és visszavonhatatlan törlését.
Az adatok végleges hozzáférhetetlenné tételét lehetővé
tevő alkalmazás biztosításával
kapcsolatos eljárási szabályok
meghatározásáról
szóló 726/2020. (XII.31.) Korm. rendelet előírásai alapján, 2021.
december 1-től a Nemzeti
Média- és Hírközlési Hatóság a
személyes adataink védelmében ingyenes adattörlő szolgáltatást nyújt a fogyasztók
részére.

Elnökségi Ülés

A kamara 2022.05.02-i elnökségi ülésén dr. Polay József elnök
beszámolt az előző elnökségi
ülés óta eltelt időszak legfontosabb eseményeiről, értékelte a
2021. évi költségvetés teljesítését, és ismertette a 2022. évi
költségvetés tervezetet. Az ülésen elfogadásra került a következő küldöttgyűlés időpontja
és a küldöttgyűlés napirendi
pontjai. Az elnökség tagjai
megszavazták az idei év kitüntetettjeit, akik az „Év Vállalkozása”, „Év Vállalkozója”, „Szakoktatói Nívódíj”, „Kiváló Gyakorlati
Képzőhely” és „Nagykanizsai
Kamarai Gazdaságfejlesztésért”
Díjban részesülnek.
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A Küldöttgyűlés egyhangúlag elfogadta a Nagykanizsai
Kereskedelmi és Iparkamara
2021. évi gazdálkodásáról szóló
egyszerűsített éves beszámolót
70 566 eFt mérlegfőösszeggel
és 1.342 eFt adózás utáni eredménnyel, illetve a 2022. évi gazdálkodásról szóló tervet 101 517
eFt tervezett bevétellel, 101 099
eFt kiadással és 418 eFt eredménnyel. A kamara díjátadó
ünnepsége a tervek szerint
2022 szeptemberében kerül
megrendezésre.

Az NMHH a kereskedőknek és
a fogyasztóknak az nmhh.hu/
veglegestorles címen tájékoztató aloldalt hozott létre saját
weblapján.
A tapasztalatok azt mutatják,
hogy a vállalkozásoknak gondot okoz a rendeletben foglaltak értelmezése, alkalmazása és
betartása. A kamara honlapján
megtalálható mellékletek segítséget nyújtanak a vállalkozóknak a jogszabályok helyes értelmezésében.

Elérhető az
Adótanácsadó 2022

A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara idén is kiadta általános
adózási tájékoztatóját, ami a
kis- és középvállalkozásoknak
segít eligazodni a különböző
adónemek, és adózási formák
között.
A kiadvány ingyenesen átvehető ügyfélszolgálatunkon.

és Ausztriában 2022 című kiadványa.
A vállalkozók körében népszerű kiadvány nyomtatott formában is megjelent és elérhető
a területi kereskedelmi és iparkamarák ügyfélszolgálatain,
vagy kamaránk honlapjáról
letölthető.

Közlemény!

A Nagykanizsai Kereskedelmi és
Iparkamara lehetőséget biztosít Nagykanizsa és térsége vállalkozói számára egy évre (365
nap) térítésmentesen vállalkozói honlap létrehozására.
A honlap készítése díjmentes,
azaz nem terheli a domain
regisztráció és a tárhely fenntartási költség sem (pl: www.
vallalkozasnev.hu). Az egy éves
díjmentes fenntartás után a vállalkozás dönthet, hogy fenntartja-e a honlapot a szolgáltatóval leszerződve, vagy megszünteti azt. A fenntartási időszakban nincs rejtett költség,
fenntartási díj, a honlap használata 365 napig díjmentes. A
honlap szerkesztése, feltöltése
egyszerű, nem igényel szakirányú ismereteket (IKT tanácsadó
munkatársunk segít a honlap
elkészítésében, adatok feltöltésében, betanításban).
Amennyiben élni szeretne a
vállalkozása ezen ingyenes
lehetőséggel, kérem, keresse
Szécsényi Szabolcs IKT tanácsadó munkatársunkat a 30/33
55 949-es telefonszámon, vagy
a szecsenyi.szabolcs.balazs@
ginop-mkik.hu e-mail címen.

KAMARA

Mestervizsgára felké- Pályaorientációs
szítő tanfolyam indul hírek:
a NAKKIK szervezésében

Szerezzen mesterlevelet
83 %-os állami támogatással!
Legyen Ön is szakmájának
mestere!
A Nagykanizsai Kereskedelmi és
Iparkamara szervezésében gázfogyasztóberendezés és csőhálózat-szerelő mestervizsgára
felkészítő tanfolyam indul 2022
szeptemberében. A képzés, várhatóan 2022. november végén
mestervizsgával fejeződik be.
A mestervizsga célja, hogy a
szakemberek számára biztosítsa a szakmai fejlődés és egzisztenciális életpálya modell, karrier kialakításának lehetőségét,
valamint a tanulóképzéshez és
vállalkozásvezetéshez szükséges ismeretek elsajátítását.
Tanúsítsa/Biztosítja a mindennapi vállalkozási gyakorlathoz
szükséges szakmai, gazdasági,
pénzügyi, vezetési, munkaügyi
és jogi ismeretek megszerzését
és készségszintű ismeretét.
Ezzel a szakmai megbecsülés,
anyagi erkölcsi elismerés és
bizalom garanciáját teremtse
meg.
A részletekről, személyre szabott lehetőségekről várjuk
érdeklődését az alábbi elérhetőségeken:
Nagykanizsai Kereskedelmi és
Iparkamara
Tubolyné Csilla mestervizsga
referens
Tel.: 93/516-671; 30/585-0925
e-mail: titkarsag@nakkik.hu
Felnőttképzési engedély szám:
E/2021/000121

KAMARA

A Nagykanizsai Kereskedelmi és
Iparkamara egyik kiemelt feladata a pályaorientáció, a gazdasági igényeknek megfelelő
pályaválasztás ösztönzése.
Kamaránk ingyenes pályaorientációs és továbbtanulást támogató szolgáltatásokat kínál az
iskolák, a diákok, szüleik, az osztályfőnökök és minden érdeklődő számára.
A koronavírus járvány miatt
bevezetett korlátozások megszűnése után Kamaránknak a
korábbinál nagyobb mozgástere volt a pályaorientációs tevékenységek szervezése során.
2022 első félévében 150-nél is
több diákkal találkozhattunk
személyesen, számukra osztályfőnöki órákat tartottunk.
Január hónapban lehetőségünk volt több 8. osztályos
tanuló szüleinek tájékoztató
előadást tartanunk a továbbtanulási lehetőségekről.

A 6. és 7. osztályos diákoknak
interaktív önismereti és pályaismereti foglalkozásokat tartottunk, mellyel továbbtanulási
döntésüket szeretnénk segíteni. A 8. osztályban meghozandó döntés, a „Merre tovább?”
kérdése sok diák számára akár
nyomasztó is lehet, ám a szülői,
tanári, és tanácsadói jelenlét, az
általuk átadott információk
mind segíthetik feloldani ezt a
stresszt. A jó döntés kulcsa az
önismeret! Ezeknek megfelelően a szülőkkel való kapcsolatfelvétel kulcsfontosságú a
pályaorientációban.
A veszélyhelyzet elmúltával

ismét szerveztünk üzem-, és
tanműhelylátogatásokat is.
Idén az általános iskolás diákok
a Hotel Kőnigbe, a Heni Cuki Kft.
cukrászüzemébe, Ágoston
Tibor műhelyébe, a NETTAPannónia Kft.-hez, valamint a
Zsigmondy Vilmos Technikum
Petőfi utcai tanműhelyébe látogathattak el.
Az idei év legjobban várt eseménye a két év után először
megrendezésre kerülő Szakma
Kiváló Tanulója Verseny és az
Országos Szakmai Tanulmányi
Verseny volt. E rendezvényeken
65 szakmában több mint 7000
diák mérette meg tudását országosan. E versenyek közös döntőjében, a HUNGEXPO területén
megszervezésre kerülő SzakmaSztár Fesztiválon a legfelkészültebb 250 diák szerepelhetett. E rendezvény látogatók
számára is nyitva állt, ennek
megfelelően Kamaránk 80 diák
buszos utaztatását bonyolította
le. A nívós versenyen nagykanizsai siker is született: Bali Zsófia
fodrász, a Nagykanizsai Szakképzési Centrum Zsigmondy Vilmos Technikumának tanulója 3.
helyezést ért el, felkészítő tanára
Kalamászné Vári Ibolya volt.
Mindkettőjüknek gratulálunk!
Előre is tekintünk, hiszen
közeledik a nyári időszak, ismét
szerveznek nyári táborokat is.
Kamaránk idén is örömmel tesz
eleget a meghívásoknak! A
táborok remek lehetőséget
kínálnak szabadabban, még
játékosabban elmélyíteni az
önismeret fontosságát.

Szakképzés
A 2021/2022-es tanév utolsó
tanítási napja június 15., ezt
követően a szakmát tanulók
megkezdik az összefüggő nyári
gyakorlatukat a duális képzőhelyeken. A 4 hetes gyakorlat ideje alatt a diákok mélyebben is
megismerkedhetnek az általuk
választott ágazat sajátosságaival, belekóstolhatnak a napi
munka ritmusába.
Az idei év sajátossága, hogy a
nyári gyakorlatot kétféleképpen
kell, hogy szervezzék az iskolák,
hiszen az a tanuló, aki 2020.
májusa előtt létesített tanulói
jogviszonyt, az még a régi rend-

szer szerinti együttműködési
megállapodás keretében tölti le
a 4 hetes gyakorlatát.
Ezen időtartam alatt tanulói
juttatásra jogosultak, ami jelenleg a minimálbér 15%-nak
1,3-szorosa, tehát heti 9.750 Ft
minden megkezdett hét után,
melyet bankszámlára vagy akár
készpénzben is megkaphatnak.
A 2018. évi LII. törvény a szociális hozzájárulási adóról átmeneti szabályban rendelkezik
arról, hogy adókedvezmény
érvényesíthető a régi szakképzési törvény szerinti tanulók
összefüggő szakmai gyakorlatának teljesítése esetén is. Az
adókedvezmény olyan együttműködési megállapodással
érintett tanuló esetében érvényesíthető, akinek a családi és
utónevét és oktatási azonosító
számát az együttműködési
megállapodás konkrétan meghatározza.
Az adókedvezményt azokra a
napokra lehet figyelembe venni, amelyek átlagában a tanuló
gyakorlati ideje eléri a napi hét
órát.
A régi szakképzési törvény
szerinti együttműködési megállapodás alapján történő adókedvezmény mértéke a szakirányú oktatás önköltsége egy
munkanapra jutó mértékének a
70%-a, azaz 1 200 000 Ft × 1 ×
0,7 / 254 nap = 3 307 Ft/gyakorlati nap.
Azok a tanulók, akik 2020.
májusát követően iratkoztak be
szakmát tanulni, azok számára
a rövidített szakképzési munkaszerződés kötésével lehetséges
a nyári gyakorlat letöltése. Fontos, hogy a képzőhelynek szerepelnie kell a duális képzőhelyek
nyilvántartásában, csak így
fogadhat tanulót. A nyilvántartásba való felvételt a területileg
illetékes kamarához benyújtott
kérelemmel lehet elindítani. A
rövidített szakképzési munkaszerződésre vonatkozó előírások megegyeznek az „éves”
szakképzési munkaszerződésre
vonatozó mindennemű feltétellel és előírással.
A támogatást a GFA terhére az
Innovációs és Technológiai
Miniszter biztosítja a GFA-KAITM-12/2021/TK/13 számú támogatási szerződés alapján.
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1801-ben kezdték építeni
A Kaposvári Egyházmegyéhez tartozó
galamboki Urunk
Mennybemenetele
templom és filiája, a
zalaszentjakabi Jézus
Szíve templom plébánosa dr. Háda László.
A templomok történetét a plébános úr,
Laci atya osztja meg
olvasóinkkal.
A római katolikus egyház galamboki
plébániája a régi okmányokban először 1465-ben fordul elő, amikor Pius
pápa a plébánia fölött az esztergomi
prímás joghatóságát megerősítette.
A falunak korábban is volt plébánosa. Tudjuk, hogy az 1256-os esztergomi érseki zsinaton a zalavári
apátság, illetve az apát tanújaként a
galamboki plébános azt vallotta,
hogy ő mindig a zalavári apát és egyháza fennhatósága alatt állt, a tizedet is neki fizette.
A Szent István által alapított
monostort az uralkodó 1019-ben
Modestos és Bonipertus püspökökkel szenteltette fel, amely alkalommal alapítólevelet is kiadott. Ezt
elsőként Kollár Ferenc tette közzé a
régi oklevelek Syllogejából, melyet
Rajcsányi Ádám, Mária Terézia császári felségnek ajánlott, ahol ez az
oklevél Zsigmond király saját kezével megírt levélként szerepel. Az
alapítólevél felsorolta a monostor
szolgáltatására engedett birtokokat, tizedeket és halastavakat. A
tizedek falvai között említette többek között Kolon, Komár, Kolum-

Zalaszentjakab, harangláb
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a galamboki templomot

Zalaszentjakab,
Jézus Szíve templom
bok, Karus községeket. A Szent Istvánt követő királyok, így Szent
László 1091-ben a monostorba
betérve megerősítette a nekik
kiadott adománylevelet. Ezeket a
kiváltságokat kellett a zalavári apátnak – először 1256-ban, majd 1371
és 1471-ben a nemzeti zsinat előtt –
megvédenie a veszprémi püspökkel szemben, mivel ő a veszprémi
egyházhoz tartozónak mondta a
felsorolt tizedfizető falvak némelyikét. Az egyházi hatóságok minden
esetben a monostor mellett döntöttek. A falu plébánosát 1512-ben
is említik.
Környékünk a 16. század folyamán
fokozatosan a reformációhoz csatlakozott. A 17. sz. elején már alig volt a
megyében katolikus lelkész. Radonai Mátyás pécsi püspök nem véletlenül írta Kecskeméthy János óbudai
prépostnak: „Jobb volna, ha kegyelmed ide Komár városába és Galambokra jó magaviseletű, tudós és
istenfélő misemondó papot adna és
az eretnekséget kigyomláltatván az
óbudai prépostságból.”
A visszatérés a 17. század végén
vette kezdetét. Először a ferencrendiek, majd a jezsuiták végezték
nagyobb eredménnyel. A szatmári
béke után újra szervezik a katolikus
egyházat.
A török uralom alatt elpusztult
galamboki plébániát az 1702-ben
felállított kiskomáromi plébániához
csatolták, mint fiókközséget Karos
községgel együtt. 1748-ban Szabar,
1754-ben pedig Komárváros filiájaként említik.
1757-ben a galamboki hívek a Csapi utcában (ma Dózsa György utca) a
hajdani csordás-ház helyén fatemplomot építettek Krisztus mennybe-

menetele titulusára szentelve. Ekkor
Kiskomárom filiájaként említik.
1790-ben Horváth Ádám galamboki plébános Dédre ment. Nagyon
egyszerű házban, egy kis szobában
lakott. Új pap addig nem akart
Galambokra jönni míg nem lesz plébánia.
A katolikusok mai templomát
1801 októberében kezdték építeni,
és 1808 novemberében fejezték be,
majd 1809-ben szentelték fel. A
templom oltárképe és a szentély
freskója Dorfmeister mester munkája. 1802-ben felújított plébániához a
következő filiális helységek tartoztak: Karos, Töllös, Nagyvölgyi és
Behiák puszták. Első plébánosa Marton Imre kiskomáromi káplán lett.
Kegyura az óbudai prépostság, illetve a Központi Szeminárium volt. A
barokk stílusú templom mellett áll
az ugyancsak műemlék jellegű és
barokk stílusú, a 18. században épült
plébániaház.
Galambok, Krisztus
mennybemenetele templom

Egy 19. század eleji látogatásból
tudjuk, hogy 1809-1842 között már
Németh István volt a plébános. A
magyar és német nyelveken beszélő
Németh Istvánt 1803-ban szentelték
pappá, majd rövid kápláni szolgálat
után tapolcai, gógánfai, bakónaki
plébánosként dolgozott.
A plébániabéli népek, főként az
anyahelységbeliek ájtatosak voltak,
ünnep- és vasárnapokon szorgalmasan megjelentek az isteni tiszteleteken, de dologtevő napokon is
amennyire munkájuk megengedte.
Napjainkra térve dr. Háda László
kiemelte, ma is plébániatemplom-

Galambok, Krisztus mennybemenetele templom, oltárkép
ként funkcionál a templom, de jelenleg nincs helyben lakó plébánosa a
településnek. - Bár, engem 2010-ben
még galamboki plébánosnak neveztek ki, a plébániaépület akkori állapota okán nem laktam itt, hanem Zalakarosra költöztem, az egyházi tulajdonú régi iskolaépületbe. A 2014-ben
megalapított Zalakarosi Plébánia létrejötte után így oldallagos ellátásban
részesül Galambok. A plébániaépületet táborozási lehetőségként hasznosítjuk, ami céljából az elmúlt 10 éven
belül több, mint százmillió forintot
költöttünk uniós és állami támogatás
jóvoltából – mondta a plébános.
A Zalaszentjakabi Egyházközség
ugyancsak Galambok eredeti filiái
közé tartozik. Zalaszentjakab „1311től gyakran fordul elő az okleveleinkben. Szent Jakab tiszteletére
szentelt templomáról és Domonkos
nevű papjáról tudunk. A templom a
hódoltság alatt elpusztult. A török
kiűzése után a Szt. Jakab apostol
tiszteletére emelt kőharangláb volt
a településen. A településen jelenleg található harangláb a világháború áldozatainak emlékére készült,
jelenleg önkormányzati tulajdonban van. Zalaszentjakab új templomát 1986-ban szentelték föl. Titulusa Jézus Szíve lett. Dr. Schuszter
Lajos plébános emlékét ma is egy
márványtábla őrzi a templom bejáratánál, hiszen ő szorgalmazta a
templom építését. Igaz, az eredeti
templom nem épülhetett toronnyal,
mivel az akkori állampolitika ezt
nem tette lehetővé, így később
emeltek rá fából egy kis tornyot.
Templomaink látogatottsága
hasonlóan, mint a környező településeken, főleg idősebbekből tevődik
ki. A települések fiataljainak elvándorlása, valamint a korunk megan�nyi vívmányának előtérbe helyezése
nehezíti az utánpótlást.
BAKONYI Erzsébet

SOROZAT

Fotó: Polgár László

Potyogtak a gólok, de továbbra is OB I B
A vízilabda OB I-es
osztályozó második
mérkőzését is megnyerte a Kanizsa
Vízilabda ellen a
Szentesi VK, így
nem lett szükség
harmadik találkozóra az első osztályú
tagság apropóján.

SPORT

A két vízilabda mérkőzésen kiderült, a Szentes
azért jobb csapat a Kanizsánál
- Úgy gondolom, hogy a koncepcióváltás jól sikerült annak ellenére, hogy végül maradtunk az OB I
B-ben. Az egész szezont tekintve
mindössze négy vereségünk volt,
ami összességében kifejezetten jó.
Két-két vereség a Szentestől, illetve
a KSI-től, akik lényegesen többet
edzettek nálunk, és hosszabb ideje
együtt játszanak. Nálunk a játékosok munka vagy iskola mellett vízilabdáztak, és ezért tiszteletet érdemelnek, mert ennek ellenére beletettek mindent a közös munkába,
és megpróbálták a feljutást. Büszke vagyok a csapatra, a játékosokra. Mindezek mellett köszönet illeti
elnökünket, Balázs Lászlót, valamint másodedzőnket, Ludányi
Kadosát, Farkas László erőnléti
edzőnket, ők mindenben támogatták a csapatot. Köszönöm a
szurkolóinknak, mindenkinek, akik
támogattak minket, szurkoltak
nekünk azért, hogy minél jobban
szerepeljünk. Sok erőt adtak ebben
az évben.
– Érezzük ugyanakkor, hogy
következnek mást illetően is mondatai...
- Hogyan is fejezzem ki magam,
szóval elképzelhető, hogy akadnak, akik ezúttal örülnek, mond-

hatni kárörvendenek azon, mert
nem sikerült öt próbálkozás után
sem feljutnia a csapatnak. Nos,
eléjük azzal állnék, hogy aki meg
sem próbál valamit elérni, alkotni,
annak nem számít semmilyen formában a véleménye. Ezek az
emberek el sem jutottak volna idáig. Bátraké a szerencse, mi megpróbáltunk valamit, az erőviszonyok ellenére, és lehet, hogy nem

sikerült, de emelt fővel fejeztük be
a szezont. A jövőt meglátjuk,
elkezdtünk felépíteni valami mást,
remélhetőleg folytatódni fog a
munka, és jövőre megtérül az erőfeszítés, összességében feljut a
Kanizsa. Egyébként pedig gratulálok a Szentesnek a bent maradáshoz, a KSI-nek meg a feljutáshoz. A
körülmények miatt kijelenthetjük,
ez a realitás.
P.L.

Maradhattak
A Tungsram SE Nagykanizsa
egyesülete értesítést, visszajelzést, vagy fogalmazzunk
úgy egyszerűen, hogy szövetségi levelet kapott női NB II-es
együttesének apropóján.
Miként azt Marczinka Csaba, a
kanizsai kézilabda klub szakmai
vezetője elmondta, a szövetség
hivatalosan is megerősítette,
hogy a női NB II-es bajnokság
9-10. helyezettje is bent maradt a
ligában. Mivel a Tungsram SE a
Dél-nyugati csoport tizedik
helyén zárt, érintett volt a dön-

Fotó: Polgár László

Kanizsa Vízilabda – Metalcom
Szentesi VK 14-22 (3-5, 5-6, 2-7,
4-4)
Vízilabda OB I-es osztályozó,
második mérkőzés. Nagykanizsa,
150 néző. Vezette: Vogel, Tordai.
Kanizsa: Ajkay-Takács – dr. Illés 3,
Klár, Szőke B. 3, Marnitz 4, Márkus,
Balaska. Csere: Ambrusz (kapus),
Spitz 2, Vlaszák, Vass B. 2, Szávai,
Balli, Gál S. Edző: Regős Áron.
Három-kettes szentesi vezetésig
a kanizsaiak a találkozó elején még
ellenfelük nyomában tudtak szorosan maradni. Még a második
negyed elején is volt esélye a hazaiaknak arra, hogy ne szakadjanak le
ellenlábasuktól, s megmaradjon
annak reménye, hogy harmadik
meccset csikarjanak ki a dél-zalaiak
a zsinórban ötödik – évek alatt
összejött – osztályozójukon. Az
alföldiek 8-4-es előnye után aztán
talán már úgy tűnt, a Kanizsa kénytelen elengedni reményeit, ugyanakkor kétszer is visszajöttek még
mínusz kettőre. Idővel aztán a
Szentes rá tudott még kapcsolni, s
az idei vízilabda osztályozó második találkozóját is megnyerte.
A párharc győztese, a Szentes két
győzelemmel, 36-21-es gólkülönbséggel maradt az OB I-ben.
– Véget ért a szezonunk a két
osztályozós meccsel, ahol sajnos
nem sikerült a feljutás – mondta el
az osztályozós párharccal kapcsolatban Regős Áron, a Kanizsa Vízilabda szakvezetője. - Az eddigi
évekkel ellentétben más koncepcióval vágtunk bele a munkába, a
bajnokságba. Sok fiatal játékos, pár
idősebb, rutinosabb játékossal
alkották a csapatot. Fiatalos lendületet próbáltam ötvözni a rutinnal.
– Mennyire működött az elképzelés?

Női kézilabda NB II-es
meccsek lehetnek ősztől
is Kanizsán
tésben, melynek értelmében
tehát a következő idényt is a harmadik vonalban kezdhetik a
dél-zalaiak.
P.L.
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Teljes mezőny, kanizsai bravúrok
A Szan-Dia FSC már a poreci ESDU
Dance Star látványtánc világbajnokságára is intenzíven készült, így
előtte a zágrábi Eb-n is indultak,
melyen egy-egy aranyat, ezüstöt,
valamint két bronzérmet könyvelhetett el. Emellett a ritmuscsapatok
országosán a kanizsaiak 10 aranyat
és 2-2 ezüstöt, bronzot szereztek.
batikus, musical, open és az
úgynevezett produkciós
kategóriákban gyűjtöttek.
A felnőtt akrobatikus szóló mezőnyében például a
dobogó mindhárom fokára magyar, tehát szan-diás
lány állhatott.
ESDU Dance Star, a SzanDia FSC dobogós eredményei. Akrodance, junior szóló
B: 1. Szabadi-Horváth Katalin.

Újra teljes mezőnyben, népes csapattal versenyezhetett ismét
Porecben a Szan-Dia FSC
Felnőtt szóló B: 1. Lanz Tamara, 2. Felde Zorka, 3. Gelencsér
Hanna. Junior duó A: 1. Szerdahelyi Enikő-Hóbor Kinga.
Felnőtt duó B: 1. Lanz Tamara-Ujj Viktória Zóra. Musical

Nyolc között a tengerparton
A 9. Crikvenica Cup nemzetközi labdarúgó utánpótlástorna küzdelmeit
rendezték meg a horvát
tengerparti településen,
melyre az FC Nagykanizsa
fiatal szekciója szakmai
stábjával együtt is már vis�szatérő vendég.
A kanizsaiak - számos egyesülethez hasonlóan - több
korosztályban indíthatták az
olaszoktól kezdve például
bosznia-hercegovinai futball
együttesekig bezárólag

alkotta mezőnyben ifjú
legénységeiket.
Közülük legtovább, az
egyenes kiesés fázisába az FC
Nagykanizsa U13-as csapat
jutott, mely csoportköréből
döntetlenekkel jutott a legjobb tizenhat közé. Ott a szlovén ND Dravinja várt rá, Ifjovics Ferenc tanítványai azonban – akkor is döntetlent,
0-0-t elérve – lelkes, összeszedett játékkal, végül büntetőkkel 3-1-es sikert elkönyvelve jutottak a nyolc közé. A
negyeddöntőben a HNK Orijent 1919 következett és a találkozó
végén a horvátok
lehettek boldogabbak, mivel 1-0-s
sikerrel kerültek az
elődöntőb e.
A
dél-zalaiak azonban így is remekül
helytálltak a rangos
mezőnyben, lényegében az ötödik
helyen zártak.
P.L.
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kategória, gyermek szóló
B: 2. Ladola Ramóna. Junior
szóló B: 2. Tóth Mira, Junior
duó A: 2. Sipos Jázmin-Marton Dóra. Gyerek csoport B:
3. Fanny Girl. Junior csoport

B: 1. Schules Joe. Open kategória, junior szóló B: 3. Tímár
Katalin. Gyerek duó B: 1.
Berta Bonita-Stimecz Janka.
Felnőtt formáció B: 3. Fekete
Párduc.
P.L.

Mezőnyük tizedik pozíciójában

Fotó: facebook/
Nagykanizsai Futsal Club

Az ESDU Dance Star seregszemléjére aztán 32 ország
hétezer táncosa érkezett a
horvátországi helyszínre,
köztük a Szan-Dia FSC 55
táncosával. A nagykanizsaiak az isztriai napok során
nem várt fantasztikus sikert
könyvelhettek el: 6 aranyérmet, illetve 4-4 második
és harmadik helyezést hozhattak haza, melyeket akro-

A Nagykanizsai Futsal Club csapata az NB II Nyugati csoportjának végül a tizedik helyén zárt
A futsal NB II Nyugati csoportjában a tizedik helyén végzett a
Nagykanizsa Futsal Club együttese, miután szezonbeli utolsó bajnokiján kikapott Pécsen.
PTE PEAC-B Build & Trade (7.) – Nagykanizsai Futsal Club (10.) 8-5 (3-3)
NB II Nyugati csoport futsal-mérkőzés, alsóházi rájátszás, 10. forduló.
Pécs, 50 néző. Vezette: Aczél (Vida,
Bereczki). G.: Vénosz (13., 25., 30.),
Udvardi (15., 16., 24.), Koronics (21.),
Romvári (36.), illetve Kollár (3., 6., 32.),
Papp M. (9., 34.)
NFC: Németh M. - Kollár, Papp M., Takács
D., Horváth G. Csere: Papp B., Szollár.

Foghíjas kerettel utazhattak el a
kanizsai futsalosok Pécsre, ugyanakkor
a dél-zalaiak szinte repülőrajtot vettek
Kollár Péter és Papp Milán góljaival. A
baranyaiak azonban nem adták fel és
még a szünetig egyenlíteni tudtak. A
második húsz percben már jelentkezett, hogy a vendéglátók merítési
lehetősége szélesebb volt, s idővel
már négygólos lett az előnyük. A nagykanizsaiak még zárkózni tudtak ugyan,
de a „nyugati” alsóház legelőkelőbb
helyét, vagyis a bajnokság hetedik
pozícióját a Baranya megyeiek szerezték meg, a Kanizsa pedig a szezon 10.
helyezését könyvelhette el.
P.L.
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Lényegében iskolai mérföldkő
A Miklósfai Általános Iskola csapata
képviselte Zalát a diákolimpia III-IV.
korcsoportos leány labdarúgás országos döntőjén, melyet Debrecenben
rendeztek. A viadalon az egyes
megyék aranyérmesei, valamint a
fővárost képviselő együttes alkották
a finálé mezőnyét.
A leány labdarúgó országos döntő csoportmérkőzései a Gyulai Pál Atlétikai
Stadion füves pályáján
kerültek sorra és a kanizsaiak nyitányként a somogyi
első Csurgót 4-1-re, majd a
borsodi bajnok Szirmabesenyőt 2-1-re győzték le. A
folytatás is remekül sikerült
a Miklósfa számára, hiszen
a Jász-Nagykun-Szolnok
megyei aranyérmes Mezőtúrt és a hajdúsági Debreceni Egyetem Gyakorlóiskoláját is 4-2-vel múlták felül. Pontveszteség nélkül
tehát jöhetett a legjobb
nyolc mezőnye, ahol elsőként a békési Gyula következett – sima 3-0 oda, plusz
még a miklósfaiak legjobbja, Béda Viktória agyrázkó-

dást szenvedett egy ütközést követően, aminek kórház lett a vége. A Fejér
megyei Felcsút 3-2-re győzött Gyarmati Tibor testnevelő csapata ellen, ugyanakkor a 7. helyért a Miklósfai Általános Iskola végül
budapesti riválisát legyőzte 3-1-re.
- Szinte ugyanaz az öt fő
játszotta végig a hét mérkőzésünket, a többiek, nem
kisebbítve persze senki
érdemét, csupán epizódszerepet töltöttek be –
fogalmazott Gyarmati. Mindez hatalmas terhelést
jelentett a tűző napon
azoknak, akik ehhez igazából nincsenek hozzászokva, hiszen egy kivétellel
valamennyien amatőrök,

A miklósfai lányok örömmel fotózkodhattak a DVSC válogatott futballistáival, Bódi Ádámmal, illetve Varga Józseffel
vagyis nem futballisták.
Nem voltak vérmesebb
reményeink, tudtuk előre,
hogy nem nagyon lehet felvenni a versenyt a sportiskolásokkal, valamint az akadémistákkal teletűzdelt,

nagy létszámú iskolákból
érkező csapatokkal. Ráadásul amúgy is később kezdtünk készülni már a megyeire, majd az országosra is,
ezért vagyok különösen
büszke tanítványainkra,

akik lényegében sporttörténelmet írtak, mivel a Miklósfai Általános Iskola történetében még sohasem fordult elő, hogy valamelyik
labdajátékban országos
P.L.
döntőbe kerüljön.

Kezdőik is dobogón
A kaposvári kvalifikáció után a
MLTSZ látványtánc országos
bajnokságát a Honvéd Kaszinó
SZKES Tánccsoport növendékeivel - is - Pestszentimrén rendezték.
Az elődöntőn elért magas pontszámok alapján a zsűri 8 kanizsai
koreográfiát az A kategóriába
sorolt és idén egy-egy mini, valamint gyerek kezdő dél-zalai versenycsoport is kvalifikálta már
magát az országos bajnokságra, ők
a B kategóriában mérettették meg
magukat.
- Büszkeséggel töltött el, hogy a
kvalifikáció után az országoson
csapataim többsége már az A
kategóriában indulhatott – mondta el a csapatvezető Szécsényiné
Kápolnás Edina. - A mezőny erős
volt, de így is szép eredményeket

SPORT

értünk el. Külön kiemelném, hogy
kezdő csapataink a dobogó felső
fokán végeztek. Ezen a bajnokságon is sikerült egy különdíjat
elnyernünk, Az erdő mélyén című
koreográfiával.
SZK E S - e re dm é nyek. Látványtánc
mini csoport kategória: 1. Szeretjük a
sajtot! Látványtánc
gyermek csoport
kategória: 1. Tyúkanyó csibéi. Látványtánc gyermek formáció kategória: 2.
Pingvinek élete. Látványtánc gyermek
trió kategória: 2.
Barátnők Párizsban.
Látványtánc junior
formáció kategória:
2. Az erdő mélyén.

Látványtánc junior csoport kategória: 4. Hotel Transylvania. Látványtánc junior duó kategória: 3.
Titkos ügynökök Pop felnőtt csoport kategória: 2. God is a woman.

Látványtánc felnőtt csoport kategória: 2. A Föld elemei. Látványtánc junior csoport kategória: 5.
Angyal a démonok között.
P.L.

A SZKES táncosai
az országosukon is
jól szerepeltek
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GasztroKanizsa

Székelykáposzta, sóstangli és linzer – minden mentesen
Némethné Lakatos Márta
szeret kísérletezni a konyhában. A családja két éve
tért át az egészséges táplálkozásra. A hétvégén
készített glutén, laktóz, és
tejmentes ételek receptjét
Márti megosztja olvasóinkkal is. Az ily módon
készített székelykáposzta, sóstangli és linzer nem-

csak a vendégeik körében Fűszerek: babérlevél, vörösaratott sikert, hanem a hagyma, fokhagyma, őrölt
bors, só.
szomszédban is.
Elkészítése:
A húsból pörköltalapot
A glutén és tejmentes
készítünk, ha félig megfőtt,
székelykáposzta hozzávalói 2
hozzáadjuk a savanyúkászemélyre:
0,5 kg kockázott hús, 60-70 posztát, picit később a rizst.
dkg savanyúkáposzta és rizs.
A habaráshoz: rizsliszt, rizsital, növényi főzőkrém.

kenéséhez: 1 db tojás és
kömény.
Elkészítése:
A lisztet a margarinnal összekeverjük, a tejet meglangyosítjuk és felfuttatjuk benne
az élesztőt. Az egészet
összegyúrjuk, kelni hagyjuk,
majd lisztezett
deszkán kerek
formára kinyújtjuk. Cikkekre szeleteljük, és a szélesebb felénél
fogva feltekerjük.
A tetejét tojással
megkenjük,
köménnyel, sajttal megszórjuk,
Végül a rizsliszttel, a rizsital- és 175 fokra előmelegített
lal és a főzőkrémmel beha- légkeveréses sütőben 20-25
barjuk az ételt.
percig sütjük.

zsír is), 2 tojássárgája, 10 dkg
porcukor, 1 cs gluténmentes
sütőpor, citromhéj, lekvár.
Elkészítése:
Az alapanyagokat összedolgozzuk, majd hűtőben legalább 1 órát pihentetjük. Ezután kinyújtjuk a tésztát, majd
formázzuk. Végül 170 fokra
A tejmentes sóstangli hozzávalói: A glutén, laktóz és tejmentes linzer előmelegített légkeveréses
50 dkg liszt, 12,5 dkg növé- hozzávalói:
sütőben 20 percig sütjük. Ha
nyi margarin, 2,5 dkg élesz- 30 dkg rizsliszt, 20 dkg mar- kihűlt, lekvárral töltjük.
tő, 2 dl rizsital. A tészta meg- garin (használható helyette
BAKONYI Erzsébet
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