Kanizsa Térségi Krónika
Kiadja: Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása

Megjelenik havonta

Közmunkaprogramokkal a térségért
A Nagykanizsai Kistérség
Többcélú Társulása területén
2010. február 1-től 193 fő kapott lehetőséget a közmunkára.
A Társulás két pályázatot is nyert
a Szociális és Munkaügyi Mi-

program keretében pedig 153 fő
roma származású munkanélküli
dolgozhat, 2010. június 15-ig.
A programok keretében elvégzendő tevékenységek a települési feladatok széles körét ölelik

I.évfolyam 3.szám - 2010.április
Szintén a roma közmunkaprogram keretében végez 20 fő adatfeldolgozási tevékenységet, mely
során az Országos Nyugdíjbiztosító Főigazgatóság iratait digitalizálják szigorúan meghatározott,
fegyelmezett, zárt rendszerben.
A programok végrehajtásában
a települési önkormányzatok és a
cigány kisebbségi önkormányzatok mellett szakmai partnereink a
VIA Kanizsa Városüzemeltető
Nonprofit Zrt., a Nagykanizsa Vagyongazdálkodási és Szolgáltató
Zrt., EURIFE Egyesület, valamint
a Nagykanizsai CKÖ.
A két program összköltsége
meghaladja a 112 millió forintot.

Nőnapi meglepetés
A virágok mellett különleges
nőnapi ajándékkal lepték meg a
Társulás Munkaszervezetének férfi

nisztériumtól: A téli-tavaszi közmunkaprogram keretében 38 fő
hátrányos helyzetű munkanélkülit
foglalkoztat a Társulás, a romák
munkaerő-piaci integrációja érdekében szervezett roma közmunka-

fel: a téli-tavaszi programban a
közmunkások főként közterület
gondozási feladatokat látnak el,
a roma közmunkaprogram keretében pedig e feladatok mellett
szociális feladatokat is ellátnak.
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Surdi farsang
Művészeti Fesztivál
beszámoló

gítségével képes mások gondolatába
látni és azokat befolyásolni. Képes
emellett megérezni olyan történéseket,
melyek
a
közeljövőben
fognak bekövetkezni. Ez utóbbira
példa, hogy 2009ben megjósolta a
Juventus-Bayern

Tanácsülések az elmúlt időszakból
A Nagykanizsai Kistérség
Többcélú Társulása 2010. február
8-án tartotta idei első tancsülését.
Az ülésen a részt vevők beszámolót hallgathattak meg a Társulás
által elnyert, mintegy 191 főt foglalkoztató közmunkaprogramokról, valamint szakmai beszámolót
kaptak a Társulás 2009. évi munkájáról. A tanácstagok elfogadták
a 2010. évi közfoglalkoztatási tervet, valamint a Társulás 2010. évi
költségvetését, emellett támogatási
kérelmekről döntöttek.
A soron következő tanácsülést
március 29-én tartotta a Társulás. Ekkor módosította a 2009.

évi költségvetési határozatát és
egyidejűleg elfogadta a 2009.
évi költségvetési gazdálkodásról
szóló beszámolót. A jelen lévők
meghallgatták a belső ellenőrzés
éves ellenőrzési jelentését. Elfogadták a belső ellenőrzési kézikönyvet, és a Társulás 2010. évi
közbeszerzési tervét. Döntöttek
továbbá a gyermekjóléti alapellátási feladatok bővítéséről. Végül
tájékoztatót kaptak a Nagykanizsa
és Környéke Foglalkoztatási, Szociális és Közművelődési Nonprofit
Kft. TÁMOP-5.3.1-C-09/2-20100041. azonosítószámú, benyújtott
pályázatáról.

dolgozói kolleganőiket: David
Blaise, az ifjú
mentalista és
gondolatolvasó
tartott számukra előadást. A
többféle műsorszámba aktívan
bevonta a közönség tagjait, akik
megtapasztalhatták a gondolatok
erejét.
David két éve fedezte fel magában azt a képességet, hogy olyan
energiákkal rendelkezik, melyek se-

meccs eredményét, valamint a góllövők nevét, négy nappal a mérkőzés
előtt. David műsoraiban megtalálható a gondolatolvasás, a szuggesztió,
a jóslás, a telepátia.
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Versenyképesebb Jövő

Kormányzati döntés eredményeként 2008 júniusában írták alá az alapítók a Nagykanizsa és Térsége TISZK Nonprofit Kft. megalakulásáról
szóló szerződést.

Szervezetünk
számos
vonatkozásban országosan
egyedülálló.
Alapítói között van
Nagykanizsa Önkormányzata, Csapi
és Zalaújlak Községi Önkormányzatok
Intézményfenntartói
Társulása, a Pannon
Egyetem és a
tanműhellyel
rendelkező
Gázipari Gépgyár Kft. és a
DKG-EAST
Olaj- és Gázipari Berendezéseket Gyártó
Zrt. Az így
létrejött szervezet tágabb
környezetünket is tekintve
versenyképes
szellemi és technikai kapacitással rendelkezik. Nagykanizsa Erdész u. 30.
sz. alatti telephelyünkön leraktuk a 1000 m2 alapterületű központi képzőhely alapkövét, melynek átadására 2010 május végén kerül sor. Az új
épületrészben környezetvédelmi-, anyagvizsgáló laboratórium, taniroda,
CAD-CAM szaktanterem, multifunkciós informatika terem és kiszolgáló
helyiségek kerülnek kialakításra.
Célunk, hogy képzéseink résztvevői olyan versenyképes tudást szerezzenek, mely maximálisan kielégíti a gazdaság munkaerő-piaci igényeit.
Ennek megvalósításához személyi- és tárgyi feltételrendszerükkel rendelkezésünkre állnak társaságunk partnerintézményei:
-Batthyány Lajos Gimnázium és Egészségügyi Szakközépiskola
-Cserháti Sándor Műszaki Szakképző Iskola és Kollégium
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-Dr. Mező Ferenc Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskola
-Pannon Egyetem Veszprém
-Térségi Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola és Kollégium Csapi
-Thúry György Kereskedelmi, Vendéglátó és Idegenforgalmi Szakképző Iskola
-Zsigmondy Vilmos és Széchenyi István Szakképző Iskola
A gazdasági élet
szereplőivel
való
szoros együttműködés, hazai és nemzetközi tapasztalattal,
gyakorlatorientált
szemlélettel rendelkező tanárok, oktatók
és korszerű technikai
háttér biztosítja a tanulni vágyók magas
színvonalú felkészítését.
A KanizsaTISZK
szolgáltatói funkcióKépzést kínálatunk a
jának sokszínűségét mutat2010/2011-es
tanévre.
ja, hogy az iskolarendszerű
képzésen túl az iskolarendIskolarendszerű felnőttképzés
szeren kívüli felnőttképzés
Óvodai dajka
számos területén is kínál
Szakács
tanulási lehetőséget. AjánPincér
latunk felöleli a középfokú,
Cukrász
Élelmiszer- és vegyi áru eladó
emelt szintű és a felsőfokú
Ruházati eladó
szakképesítés megszerzéséKereskedő,
boltvezető
nek lehetőségét.
Vendéglátó
eladó
Szakképzési tevékenyséBolti pénztáros
günket egyéni jelentkezők,
Szállodai szobaasszony
valamint vállalati és intézTakarító
ményi megrendelők számáBevontelektródás hegesztő
ra egyaránt kínáljuk. Vidéki
Fogyóelektródás hegesztő
hallgatóinknak a Cserháti KolléCNC forgácsoló
Villanyszerelő
gium 6. emeletén 24 felújított féNyomástartóedény-gépész
rőhely áll rendelkezésére. Céges
Motorfűrész-kezelő
ügyfeleink a képzés költségét a
szakképzési hozzájárulás terhére
Felsőfokú szakképzés
elszámolhatják.
Pénzügyi szakügyintéző
Képzési kínálatunk alkalmazTitkárságvezető
kodik a megváltozott gazdasági
körülményekhez, megfelel a minTechnikus képzés
denkori munkáltatói igényeknek.
Vendéglős
Ápoló
Erre garancia szoros együttműköMegújulóenergia-gazdálkodási
désünk a Munkaügyi Központtal,
technikus
a térség munkaadóival és a gazdasáCAD-CAM
informatikus
gi kamarákkal.
Kereskedő
Fontosnak tartjuk, hogy hallgaGyógyszertári asszisztens
tóink a magas szintű elméleti tudást
a napi gyakorlatban, a mindennapi
Szakmunkásképzés
életben is sikerrel alkalmazzák.
Pincér
Bízunk benne, hogy munkákkal
Szakács
Cukrász
hozzájárulunk Nagykanizsa és térPanziós,
falusi vendéglátó
sége sikeres gazdasági fejlődéséhez.
Képzéseinkről további információt
a www.kanizsatiszk.hu honlapon, a
Mérksz Andor
93/510-251-es telefonszámon, vaügyvezető igazgató
lamint a Nagykanizsa, Erdész u. 30.
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2010.05.01
nGelesziget
„Örömhegyi majális”
2010.05.02.
Örömhegyi kulcsosház
Anyák napja
2010.05.02
Liszó
Anyák napja
2010.05.02
Magyarszerdahely
Anyák napja
2010.05.02
Nk.-Miklósfa Mindenki Háza
Répafőző Világrekord kísérlet
2010.05.10
Nk. Farkas Ferenc Zene-és Aranymetsz. Műv. Isk.
Megyei Tanári Hangverseny
2010.05.14
Surd
Idősek napja
2010.05. 14-16.
Nk. Csónakázó-tó
II. Kanizsai Sárkányhajó Bajnokság
2010.05.15
Fityeház
Horvát nemzetiségi nap
2010.05. 14-15.
Nk. Kanizsai Kulturális Központ
Csengei Dénes Versmondó Verseny
2010.05.15
Nk. Kanizsa Centrum parkolója
Motoros felvonulás és veterán motor börze
2010.05.16
Nk. Csónakázó-tó
Csó-Fu-Tó-Nap (10 km)
2010.05.16
Nk. Ferences-kert
Magyar Termelők és Kézművesek Vására
2010.05.22
Zalakaros
„Szent Orbán” teljesítménytúra
2010.05.22
Újudvar
Pünkösdi túra
2010.05.23
Fityeház
Pünkösdi búcsú
2010.05.23.
Gelsesziget
Pünkösdi falunap
2010.05.24
Liszó
Gyermeknap
2010.05.26
Nk. Csónakázó-tó
Idősek majálisa
2010.05. 26-30.
Nk. Hevesi Sándor Művelődési Központ
IDF Tánc Világbajnokság
2010.05.27
Nk. Móricz Zsigmond Művelődési Ház
Hősök Napja
2010.05.28
Fityeház
Óvodai évzáró, ballagás
2010.05.29
Murakeresztúr
Gyereknap
2010.05.29
Szepetnek
Falunap
2010.05.29.-30.
Magyarszerdahely
Felnőtt Klub
2010.05.30.
Gelsesziget
Gyermeknap
2010.05.30.
Magyarszerdahely
Gyermeknap
2010.05.30.
Nagykanizsa
Városi gyermeknap
Kendlimajor- Kisrécse
18. Ludvig Nemzetközi Művésztelep
2010.05.30.-06.
Nk. VOKE Kodály Zoltán Művelődési Ház
Nemdohányzó világnap
2010.05.31

Kistérségi Koordinációs Hálózat
A területfejlesztési intézményrendszerben a kistérségek szerepe jelentősen megnőtt az elmúlt években, a kistérség a területfejlesztési politika területi alapegysége lett. Ennek megfelelően az erőforrások optimális felhasználása
és a támogatásokhoz való hozzáférés megköveteli a területfejlesztés intézményrendszerének helyi szinten történő
megerősítését. A Kistérségi Koordinációs Hálózat egy olyan országos hálózat, amelynek felállítását a Nemzeti
Fejlesztési Ügynökség támogatta, és amely hálózat minden régióban a Regionális Fejlesztési Ügynökség keretében
jött létre. A hálózat központi koordináló szerve a Központi Fejlesztési Programiroda, mely a Nemzeti Fejlesztési
Ügynökség keretein belül működik.
A hálózat fő céljai:
• Új Magyarország Fejlesztési Terv fejlesztési, és hazai területi alapú támogatások felhasználásának elősegítése
• a kistérségek együttműködési tevékenységének fejlesztése
• a 6 hátrányos helyzetű kistérség felzárkózásának gyorsítása
• a régió gazdaság fejlesztési törekvéseinek elősegítése
A koordinátorok fő feladatai:
A Kistérségi Koordinációs Hálózat elsődleges feladata az európai uniós és hazai pályázati lehetőségek ismertetése, a kistérségi szereplők részére személyre szabott szaktanácsadás nyújtása a megfelelő pályázati konstrukció
kiválasztásától a pályázat előkészítésén és a megvalósításához kapcsolódó adminisztrációs feladatokon át egészen
az elszámolásokig. Mindemellett a kistérségi együttműködések fejlesztése, valamint visszajelzés a fejlesztési programok helyi hatásairól a programok kiírói felé.
A nagykanizsai kistérség koordinátorainak az elérhetőségei:
Szabó Zsolt
Mobil: 06-30/430-3711
E-mail: zsolt.szabo@umpont.hu
Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft
8800 Nagykanizsa, Zrínyi u. 18.
Tel/fax: 06-93/314-431
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KVÍZ
3.szám

1) 1)
Melyik településhez tartozik az Obornaki vadászház?
a)
Eszteregnye
b)
Rigyác
c)
Sormás
2)
Hol
található
Benyovszky kastély?
a)
Újudvar
b)
Rigyác
c)
Szepetnek

a

3)
Hol látható az 1800-as
évek elején készült népies késő
barokk stílusú Pieta-szobor?
a)
Fityeház
b)
Bocska
c)
Nagyrécse
4)
Melyik települést szeli
ketté a Kürtös-patak?
a)
Murakeresztúr
b)
Nagybakónak
c)
Magyarszerdahely
5)
Melyik településünk településrésze Kollátszeg?
a)
Murakeresztúr
b)
Magyarszentmiklós
c)
Homokkomárom
6)
Hol található a ma faluházként működő Pálffy Kúria?
a)
Pölöskefő
b)
Gelsesziget
c)
Zalaszentbalázs
7)
Melyik község határában található az egykori Sárkánysziget vár maradványa?
a)
Csapi
b)
Liszó
c)
Hahót
8)
Melyik településhez tartozik Kámáncspuszta?
a)
Fűzvölgy
b)
Újudvar
c)
Belezna
9)
Melyik településhez tartozik horgásztó?
a)
Csapi
b)
Belezna
c)
Újudvar
10)
a)
b)
c)

Hol található tájház?
Kacorlak
Surd
Hahót

Megoldás:
1-a, 2-b, 3-a, 4-c, 5-a, 6-a,
7-c, 8-b, 9-mindhárom, 10mindhárom
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TUDTA ?
Kastélyok, várak a kistérségben
Kistérségünkben számos kastély található. Állapotuk sajnos nem mindig tükrözi régi dicsőségüket. Az elmúlt évtizedek alatt az épületek nagy része az
enyészeté lett, mégis érdemesnek tartjuk, hogy pár szóval bemutassuk őket.
Csapi – Niczky kastély
1752-ben Niczky Györgytől kapta ajándékba a falut. A Niczky család hamarosan grófi rangra
emelkedett, és itt majorságot létesített. Gróf Niczky Malvin birtokos a 19. század végén építtetett
vadászkasztélyt, mely jelenleg iskolaként és kollégiumként működik. Az épület műemlék jellegű,
helyi védettség alatt áll.

Csapi-Niczky kastély

Magyarszerdahely Újnéppusztai
épület
Magyarszerdahely Újnéppuszta
településrészén álló épület jelenleg
szociális otthonként működik. Az
épület a 18. század második felében
épült, a Nagykanizsát Zalaegerszeggel összekötő út állomásaként.

Pálffy-kúria

Nagyrécse – Inkey-kastély
A kastély ma Művelődési Házként működik. Inkey László honvéd tábornok síremléke a
helyi temetőben látható, mely védett képzőművészeti alkotás. A kastélykertben számos fafajta, köztük idős fák, például egy több száz éves mamutfenyő él, valamint itt kapott helyet a
Milleniumi park.

Pölöskefő – Pálffy-kúria
A 18. században épült kúria jelenleg faluházként működik, parkjában tiszafákat és fehér
juhar levelű platánokat láthatunk. Pölöskefő Dusnok településrészében található a Csertánkúria.
Rigyác – Benyovszky-kastély
A 18. században építtette a Benyovszky-család. Jelenleg üresen áll, évtizedekig megyei
gyermekotthon működött az épületben.
Nagykanizsa – Batthyány-kastély
1705-12. között épült a kanizsai vár tégláiból a város legrégebbi háza. A Batthyány-család
tulajdonát képezte, a kanizsaiak hercegi várként emlegették. Az épület funkciója többször válBenyovszky-kastély részlet
tozott, jelenleg a Thury György Múzeum régészeti osztályának ad helyet, az utca felőli részen
üzletek vannak. Egyemeletes, barokk épület boltíves kapuzattal és kváderezett földszinttel. A múzeum udvarán helyezték el védőtető alatt az eredeti Török kutat, melynek
szögletes kőmedencéje - a hagyományok szerint - Kanizsa törökkori várából származik.
Nagykanizsa - Vasemberház
A város földesura építtette a XVIII. század közepén barokk stílusban, később klasszicista vonásokat is nyert. A
kétszintes épület homlokzatának egyszerűségét az Erzsébet téri oldalon látható timpanon sem változtatja meg. A
legutóbbi felújítás alkalmával kibontották az Ady utca
Bogenrieder palota
felőli rész boltíveit, és árkádokat alakítottak ki. Valaha
lakóház volt, a földszintjén üzletekkel és műhelyekkel,
az udvarán raktárakkal. A homlokzatán látható páncélos
vitéz egy vaskereskedő cégére volt.
A vasemberház névadója

Nagykanizsa – Bogenrieder-palota
A szecessziós építészet mintájául is szolgálhatna ez
a gazdagon díszített ház, amely felrúgva a stílusbeli kötöttségeket rendkívüli élénkségével és
formagazdagságával tűnik ki. Egy jómódú gyógyszerész tulajdonában állt.
A szépvonalú, klasszicista házat 1820-ban építették. A kereskedőházra jellemző magas,
kőkeretes, vetőköves a kapuja, a homlokzatát nemesen egyszerű faldíszek borítják. Hajdani
tulajdonosa a Gutmann család.
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TÉRSÉGI NÉPZENEI-NÉPTÁNC TALÁLKOZÓ
A „Napra-forgós Kistérségi Napok” programsorozat 2. rendezvényének keretében népzenei és néptánc találkozóra került sor a kistérségünkben
működő néptánc, népzenei és népdaléneklő szólisták és csoportok részvételével.
A találkozónak a zalaszentbalázsi Művelődési Ház adott otthont. A
program a Petőfi Sándor Általános Iskola dolgozóinak lelkes szervezésével és közreműködésével valósult meg.
A szép számmal megjelent hagyományőrző csoportok közös
éneklésével kezdődő
programot
Molnár
Mihály polgármester
úr lelkesítő köszöntő
beszéde nyitotta.
Ezt követően minden csoport bemutatta otthonról hozott
dalcsokrát, művészi
produkcióját.
Fellépő csoportok és szólisták:
Zalaszentbalázsi Népdalkör
Zalaszentbalázsi Petőfi Sándor Általános Iskola csoportjai:
Búzavirág
Gál Tímea
Kishuszárok
Zsohár Patrik
Boglárkák
Pap Valentina
Pacsirták
Újudvari Népdalkör, Árvácska Dalkör, Csillag Citera – együttes
Zalaszentbalázs, Szepetneki Nefelejcs Együttes néptánc csoportja
Zalaszentbalázsi nyugdíjas klub énekkara, Nótakedvelők Nagyrécse,
Kodály Zoltán Művelődési Ház énekkara, Andrasek Pálné Murakeresztúr,
Szepetneki Nefelejcs Nyugdíjas Néptánc csoport, Rozmaring Asszonykórus Murakeresztúr, Tungsram Nyugdíjasok Énekkara, Szepetneki Horvát
Kórus, Gyöngyvirág Tánc-csoport Nagykanizsa.
A fellépők EMLÉKLAPOT kaptak ajándékba, melyen a napraforgó
virága szimbolizálja a rendezvénysorozat mottóját: összefogással, hagyományteremtő rendezvényekkel megőrizhetjük értékeinket, hozzájárulhatunk az összetartás és összetartozás érzésének megszilárdításához.
A vendégül látás
ízletes köményes kiflije a zalaszentbalázsi
asszonyok konyhaművészetéről tett tanúságot.
Ezen a szombat
délutánon
minden
résztvevő gazdagabb
lett az általa adott, és
a másoktól kapott népi értékek szívet-lelket melengető kincsei által.
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” Mint egy nagy
gyűjtőmedencébe,
ezer év alatt sok patak folyt bele. Nincs
a magyarságnak az
a rétege, annak egy
élménye, hogy ne hagyott volna nyomot
benne. Ezért: az egész
magyarság lelkének
tükre.
Százhangú orgona a magyar népzene, mindenre van hangja, a szelíd
tréfától a tragédiáig. …. A tűznek nem szabad kialudni.”
/Kodály Zoltán/

Települési Hírek

Hírek Zalaszentbalázsról
Zalaszentbalázs 10. alkalommal rendezte meg a Petőfi Sándor szavalóversenyt a névadó tiszteletére, melyre a kistérség számos általános iskolájából érkezett fellépő. Négy korcsoportban 41 szavaló szerepelt, a legjobbak
könyvjutalmat és oklevelet vehettek át a szervezőktől.
Felújítják a zalaszentbalázsi iskolát
Megújulhat a zalazentbalázsi iskola épülete. A közég mintegy 200 millió
forintot nyert a Nyugat-dunántúli Operatív Program keretében. A beruházás
keretében megvalósul az épület teljes körű
akadálymentesítése, külső
hőszigetelése.
A nyílászárók
cseréje és az
elektromos hálózat modernizációja is. Az
építési munkálatok
már
megkezdődtek
annak érdekében, hogy a következő tanévben a megújult épületben tanulhassanak a diákok.
Pölöskefő - Mező Ferencre emlékeztek
Pölöskefő neves szülöttére, Mező Ferencre emlékeztek a közelmúltban,
a XVII. Nemzetközi Sporttörténeti Konferencia keretében. A rendezvényt
az Európai Sport Hagyományőrző Egyesület, a Zalai Sportmúzeumért Alapítvány, a Dr. Mező Ferenc Olimpiai Baráti Kör, valamint a Pölöskefői
Önkormányzat szervezte. A szülői ház megkoszorúzását követően a részt
vevők előadásokat hallgathattak meg. A rendezvényen dr. Fenyvesi Máté, a
Ferencváros hajdani legendás válogatott labdarúgója is megjelent.
Surd, Liszó és Belezna– sikeres pályázatok
A szomszédos Surd és Liszó Községek mintegy 84 millió forint támogatást nyertek a Nyugat-dunántúli Operatív Program keretében belterületi csapadékvíz-elvezető rendszereik rekonstrukciójára. A munkálatokat a tervek
szerint a nyári hónapokban végzik el.
Surd emellett sikeresen pályázott óvodája felújítására is, amire 2,8 millió
forint támogatást nyert.
Belezna részére is jelentős támogatást ítéltek meg, a község mintegy 426
millió forint támogatást nyert a Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanácstól, a szennyvízkezelés korszerű megoldására.
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Őrségi üzenetek
Jelenleg a hegyhátszentjakabi
iskolában tanítónő és iskolavezető
helyettes.
Aktívan részt vesz a vasi, zalai
művészeti életben, de jelen van az
országos és külföldi tárlatokon is.
1994-ben Alkotói Díjat kapott.
Régi álma vált valóra
2007-ben, amikor könyvillusztrátorként is bemutatkozhatott.
A fővárosban kiadott,
Mesék a mellényzsebemből című színes mesekönyv
illusztrálását követte a
Versvásár című gyermekkönyv az Örök karácsony
című verseskötet, majd a
Gomb Gabi kalandjai című
könyv, melyet Devecsery
vitt közelebb bennünket a képeken László írt.
Legújabb munkája a Balogh–
megidézett hangulathoz.
A művészek egy őrségi, kicsi fa- Devecsery-Utassy József : Óriáskeluban, Szaknyérban élnek, alkotnak, rék című közös kötet megrajzolása.
Balaskó Ár4 gyermeket
pád a Zalalövő
nevelnek,
s
m e l l e t t i
mindketten
Őrségi üzenetek
Kövesparton
elvégezték a
született.
A
Hittudományi
2010. március 23-án nyílt a Mező
g
y
e
r
m
e
k
k
o
r
Főiskola hitFerenc Gimnázium galériájában
döntően megoktatói
szaSzkladányi Annamária és Balaskó Árhatározta gonkát.
pád Őrségi üzenetek című kiállítása.
dolatvilágát,
Képeik a
A művészek egy őrségi, kicsi faluban,
látásmódját,
hatások és élSzaknyérban élnek, alkotnak.
életre
szóló
mények belső
Alkotásaik - melyek a legkülönböé
l
m
é
n
y
e
ket
megéléséből
zőbb technikával készültek – tükrözik
adott.
születtek, úja természet szeretetét, a fények – árMár
ekrafogalmazva
nyékok játékát, a hangulatok sokszíkor is nagyon
azokat.
nűségét és a hit megélését.
Alkotásaik - melyek a
legkülönbözőbb technikával készültek – tükrözik a
természet szeretetét, a fények – árnyékok játékát, a
hangulatok sokszínűségét
és a hit megélését.
Balaskóné Szkladányi
Annamária
Budapesten
született és művészeti tanulmányait is a fővárosban
végezte.
A gimnáziumi érettségi
után az Óvónőképző Főiskolán szer- szeretett rajzolni, de festeni csak
zett diplomát. Közben folyamatosan felnőttként kezdett - Dóczi László
képezte magát különféle művészeti festőművész hatására. Az általános
iskolát Zalalövőn végezte, majd
szakkörökben, szabadiskolákban.
A fővárosban több kollektív Zalaegerszegen érettségizett 1975tárlaton vett részt, s rendszeresen ben, ezután szerelőként, majd rakjelentek meg munkái különböző fo- tárosként dolgozott, közben rajzolt,
festett és kiállításokon is szerepelt.
lyóiratokban, újságokban.
Mindig vidékre vágyott, s ez rendszeresen részt vett a főleg vas-,
1985-ben sikerült is, egy őrségi, és zala megyei, valamint országos
kicsi faluba, Szaknyérba költözött tárlatokon is.
Az utóbbi 15 évben férj és felecsaládjával.
2000-ben tanítói oklevelet szer- ség közösen állít ki.
Dávidovics Mária
zett a szombathelyi Tanárképző FőDr. Mező Ferenc Gimnázium
iskolán.
Szkladányi Annamária és
Balaskó Árpád kiállítása
2010. március 23-án 13.35 órakor nyitottuk iskolánk galériájában
az Őrségi üzenetek című kiállítást.
Szermek Zoltán igazgató úr köszöntője után Pávlicz Erika népdalaival
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Jeles napok áprilisban
Április Szent György hava. Egyik

Vince napjáról (április 5.) azt
tartják, hogy ilyenkor
megcsordul a jégcsap
az ereszen, azaz most
már biztosan megérkezett a tavasz.
Április 24. Sárkányölő
Szent
György ünnepe. Ő

legismertebb napja
április 1-e, mely az
ugratások, csúfolódások napja, mind a mai
napig.

volt évszázadokon át a lovagok, fegyverkovácsok, lovas
katonák, vándorlegények, s
utóbb a cserkészek patrónusa.
A néphagyomány szerint ha
ezen a napon megszólalnak a
békák, az korai nyarat jelent.
Az igazi tavasz kezdetét a
néphagyomány e naptól számítja, ez az állatok kihajtásának első napja.
Április 25. Márk evangélista ünnepe. Ekkor tartották a
búzaszentelő körmenetet.

Foglalkoztatási paktum a kistérségben

A Nagykanizsai Kistérség
Többcélú Társulása és a Nagykanizsa és Környéke Foglalkoztatási, Szociális és Közművelődési
Nonprofit Kft., mint főpályázó
2010. március 25-én tartotta a
Nagykanizsai Kistérség Foglalkoztatási Paktum TÁMOP-1.4.408/1-2009-0001. azonosító számú

projektjének nyitórendezvényét. A rendezvényt
Marton István, a Társulás
Elnöke nyitotta meg, ezt
követően a Nonprofit Kft.
ügyvezetője, Horváthné
Bagó Mónika tájékoztatta
a jelen lévőket a projektről, annak hátteréről, céljairól. A konzorciumi tagok célkitűzése egy olyan
foglalkoztatási együttműködés megszervezése és
ösztönzése a térségben, mely segíti a munkaerő-piaci szereplőket a
munkanélküliség, a foglalkoztatási
problémák kezeléséhez. A projekt
további konzorciumi partnerei a
Nyugat-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ, a SaubermacherPannonia Hulladékgyűjtő Kft., valamint a DKG-EAST Zrt.
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Bemutatkozik
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A Kistérségi Krónikában minden hónapban szeretnénk röviden bemutatni a kistérség egy-egy települését, betűrendes sorrendben.

A harmadik számban bemutatkozik: Börzönce
A község Zalaszentbalázstól
nyugatra hatalmas erdőségek között
fekszik. Egyutcás település, melynek iránya a domborzatot követi.
Régóta lakott hely, korai bronzkori
leleteket találtak a régészek az úgynevezett Temetej-dűlőben, itt volt

a víznévként is szereplő szláv brzyors, sebes szóval függ össze. Kanizsa közelsége miatt sokat szenvedett
a töröktől. Fő jövedelemforrása a
földművelésből és a szőlőművelésből származott. A népesség száma
az elmúlt évtizedekben folyama-

mú települése, lakosainak száma
2009. január 1-én mindössze 63 fő
volt.

ugyanis régen a falu és a temető.
Első írásos említése is ősi, 1234-ből
való. A település nevének eredete:

tosan csökkent, így
jelenleg a kistérség
legkisebb
lélekszá-

A
Kürtöspatak folyik át
a falun, régen
Malom-ároknak
nevezték az itt
működő vízimalom
miatt.
Határa dombos,
agyagos, árkokkal
szabdalt.
A szőlőhegyen
1801-ben már
állt a Szent Lőrinc tiszteletére
szentelt kápolna. Tiszta időben innen látni
a Badacsonyt
is. Szép panorámát nyújt a
környező festői
táj, a nyugodt,
békés természeti környezet, mely a
Rockenbauer emléktúra része.
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Surdi Farsangoló és Kistérségi Művészeti Fesztivál
A Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása az Oktatási és Kulturális Minisztérium „Új tudás-műveltséget mindenkinek” pályázati
program támogatásával Napra-forgós Kistérségi Napok programsorozatot valósít meg.
Célkitűzésünk, hogy a kistérség
lakosai felelevenítsék és megis-

merjék saját
népszokásaikat, szellemi és tárgyi
örökségeit,
illetve hogy
egymás értékeivel is
m e g i s m e rkedjenek.
A programsorozat vándoroltatás jelleggel
érinti a térség arra alkalmas infrastruktúrával rendelkező településeit,
illeszkedve a helyi hagyományokhoz.
A rendezvénysorozat első helyszíne SURD község volt.
„Térségi Farsangoló” címmel vidám farsangi maskarázásra hívtuk a
térség „apraját-nagyját”.
Kanász János, Surd község polgármesterének szívéjes köszöntője,
valamint Marton István, a társulás
elnökének elismerő szavait követően kezdetét vette a farsangolás.
A program hangulatos jelmezes
felvonulással kezdődött. A surdi fiatalok ifjúsági csoportja, valamint a
kistérség munkaszervezetének dolgozói közül jó páran ötletes maska-

rába bújtak.
A farsang hercegi párjának nyitó
táncát követően kezdetét vette a fergeteges farsangi mulatozás.
A surdi asszonyok szakácstudományának és szorgalmas munkájának köszönhetően barátságos és bőséges vendéglátásban volt részünk.
Többek közt megízlelhettük a finom

Az ifjúsági-és felnőtt korcsoport
seregszemléjének a LISZÓI FALUHÁZ adott ideális otthont. A kistérség 27 településéről 22 produkciót
láthattak az érdeklődők, több mint
kettőszáz fellépővel. A program vé-

gén minden fellépő emlékérmet kapott Novák Csaba polgármestertől.
Továbbjutók: Bárdos Lajos kamarakórus
Újudvar,
Végh Tiborné versmondó
Bocskáról,
Nagybakónaki Színjátszók, Árvácska Dalkör
Nagykanizsa,
Viola
Népdalkör Liszó, Hor-

szalagos farsangi fánkot, igazi házi
lekvárral.
Köszönet a házigazdának és a
szervezőknek a hangulatos délutánért.
A Zala Megyei Közművelődési Intézmény - a több éves sikeres
hagyományt követve - 2010-ben is
megrendezi a Zalai Művészeti Fesztivált.
A fesztivál szakági bemutatóira azok nyertek meghívást, akik a
Kistérségi Művészeti Fesztiválról a
zsűri véleménye alapján arra érdemesnek találtattak.
Értékes bemutatókkal, nagy sikerrel, két helyszínen zajlottak a
Nagykanizsai Kistérségi Kulturális
bemutató programjai.

vát Kórus Szepetnek, Pap Valentina
népdalénekes Zalaszentbalázsról,
Csillag
Citera
együttes
Zalaszentbalázs, Rozmaring Táncegyüttes Nagykanizsa, Kanizsa
Táncegyüttes Nagykanizsa, Balogh
Brigitta modern tánc
Murakeresztúr,
Aranymetszés
Művészeti
Iskola
modern tánc Nagykanizsa, VIVACE
Kamarakórus
MagyarszerdahelyÚjnéppuszta, Récsei
Ritmus
Kórus
Nagyrécse, Vastag
Istvánné könnyűzene Nagykanizsa
A GYERMEK
korcsoport bemutatkozására a Hevesi Sándor Művelődési
Központban került sor.
Továbbjutók:
Roósz
Péter,

Kiskanizsai Általános Iskola –
vers, Kisrozmaring Táncegyüttes
– néptánc, Neubauer Nóra – akrobatikus modern tánc, Farkas F.
Zene és Aranymetszés Művészeti
Iskola 5. o. balett növendékek,
Honvéd Kaszinó SZKES haladó
csoport, Tűzmadár Mozgásszínház – mindhárman modern tánc
kategóriában.
Kiadja: Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása
Cím: 8800 Nagykanizsa Bajza utca 2-1.
Telefon: 06-93-326-323
Fax: 06-93-536-454
Web: www.kanizsaterseg.hu
E-mail: kanizsaterseg@chello.hu
Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat:
Cím: 8800 Nagykanizsa Bajza u. 2-1
Telefon: 06-93-333-427
Nyomda: Qualité Reklám és Dekoráció
Megjelenik havonta 500 példányban

Készült az Oktatási és Kulturális Minisztérium támogatásával, a „Kistérségi Közkincs-kerekasztal létrehozása, működésének támogatása” pályázati program keretében.

