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Komplex Kistérségi Szolgáltató Központ

Kedves Olvasó!
A Nagykanizsai Kistérség
Többcélú Társulása krónikájának
első számát tartja a kezében. Társulásunk 1996-ban alakult azzal a
céllal, hogy a térség önkormányzatainak célkitűzéseit összehangolva közös fejlesztéseket valósítsunk meg.
Jelenleg a Társulást alkotó
települések száma 27, központja
Nagykanizsa. Eddigi tevékenységünk során jól működő kapcsolatrendszert építettünk ki a térség
önkormányzataival, a civil élet
képviselőivel, megteremtve az
együttműködés feltételeit.
E folyamatot segítve és a lehetőségek körét bővítve indítjuk
el a Kanizsa Térségi Krónikát,

I.évfolyam 1.szám - 2009.november

mellyel célunk, hogy a térségünkben élők rendszeresen tájékozódhassanak szűkebb és tágabb lakóhelyük eseményeiről, és képet
kapjanak a térségben történő kezdeményezésekről, fejlesztésekről.
Bízunk abban, hogy jelen kezdeményezésünk sikeres lesz és
kívánjuk Kedves Olvasóinknak,
hogy haszonnal forgassák kiadványunkat.
A kitűzött célok megvalósításának reményében kívánok hasznos tájékozódást, ismeretszerzést
és sikeres együttműködést a térség minden lakosának.
Marton István
Elnök

„Út a munkához”

Megtörtént a Komplex Kistérségi Szolgáltató Központ műszaki átadása. A Társulás a Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanácstól nyert
18 millió forintos támogatásával újította fel a Társulás tulajdonában lévő
épületkomplexum főépületét. A Komplex Szolgáltató Központ korszerűen
felújított épülete nemcsak a Társulás Munkaszervezetének biztosít helyet:
az épületben tanácsülések, szakmai előadások tartására alkalmas tanácsterem is kialakításra került.
A Nagykanizsai Kistérség
Többcélú Társulása pályázatot
nyújtott be a Nyugat-dunántúli
Regionális Fejlesztési Tanácshoz annak érdekében, hogy a
tagtelepülési önkormányzatok
az „Út a munkához” program
keretében elvégzendő feladatokhoz megfelelő eszközállománnyal rendelkezhessenek.
A pályázat kedvező elbírálásban részesült, a Társulás 15
MFt támogatást nyert.

Tanácsülés
A Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása 2009. szeptember 21én Társulási Tanácsülést tartott. Az
ülésen a Tanács tagjai tájékoztatót
hallgattak meg a városi rendőrkapitány munkájáról, a szociális kártyáról, döntöttek többek közt a költségvetési határozat módosításáról, a
munkaszervezet alapító okiratának
módosításról, valamint elfogadta a
Társulás I. félévi költségvetési és
szakmai beszámolóját is.

Kanizsatérség kincsei fotó- és rajzpályázat
A Nagykanizsai Kistérség
Többcélú Társulása fotópályázatot
hirdet, „Kanizsatérség Kincsei”
címmel.
A pályázaton bárki részt vehet
saját fotóival, aki szeretné bemutatni a térség lakóit és életüket, a
táj természeti értékeit vagy épített
környezetét.
Pályázni olyan pályamunkákkal lehet, melyek a nagykanizsai
kistérség egészéhez, tájegységéhez
vagy a kistérség egy vagy több te-

lepüléséhez kötődnek. A legjobb
fotók kiállításra kerülnek a kistérség közművelődési és közoktatási
intézményeiben. A legjobb alkotásokat jutalomban részesítjük. A
pályázatok beérkezési határideje
2010 január 31.
A pályázat feltételei és a jelentkezési lapok letölthetőek a www.
kanizsaterseg.hu holapról, illetve
igényelhetőek a Munkaszervezettől (93-326-323, kanizsaterseg@
chello.hu).
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GELSESZIGET MEGÚJULT KÖNYVTÁRÁRÓL

Fotó: Halis István Városi Könyvtár

A Nagykanizsai Kistérség Többcélú Tárulása megalakulásakor felvállalta a könyvtári ellátás közös
megoldását. Célja az volt, a hogy
a Társuláshoz tartozó településeken megvalósuljon egy egységes,
internetes szoftver támogatásával
működtetett, a települések nagyságrendjét, szükségleteit figyelembe vevő könyvtári és információs
szolgáltató rendszer. Ezt a rendszert
nevezzük ma Nagykanizsai Kistérség Könyvtár-ellátási Szolgáltató
Rendszer-nek (NK-KSZR-nek).
A Társulás a mozgókönyvtári ellátásra fordítható normatívát
2005-ben 5 olyan település után
igényelhette, melyek 2004-ben nem
szerepeltek a nyilvános könyvtárak
jegyzékén. Mivel Gelseszigeten
nem működött már egy ideje a
könyvtár, így a település az elsők
között igényelte a mozgókönyvtári
szolgáltatást.
A szolgáltatóhely hivatalos
megnyitására 2005 november 3-án
került sor. Előzetesen megtörtént
a helyi állomány rendbe tétele,
az elavult kötetek selejtezése. A
mozgókönytári szolgáltatás egyik
alapvető feltétele az internet, mely
a könyvtárban rendelkezésre áll, sőt
az olvasók számára is van két számítógép internet eléréssel.
Általános, hogy a könyvtárak
heti nyitvatartási idejének egy részében (minimum heti 2 órában)
van jelen a teljes könyvtár-ellátási
szolgáltatás a településen.

A nyitvatartási időben minden
településen a helyi segítő biztosítja
a szolgáltatóhely megfelelő technikai körülményeit (nyitás, fűtés,
világítás stb.). A nyitvatartási idők
kölcsönös megállapodás alapján, a
település igényeinek messzemenő
figyelembe vételével alakultak ki.
Jelenleg a gelseszigeti könyvtár heti
kettő alkalommal (hétfő: 8-11 óráig, szerdán 14- 17 óráig) 6 órában
várja a lakosokat. A mozgókönyvtár
jelenléte a településen minden szerdán 14.55 – 16.25-ig tart.
A regisztrált olvasók száma
2005-ben 16 fő, 2008 év végén
azonban már 51 beiratkozott olvasója volt a könyvtárnak. A lakosság
száma 2009 január 1-jén 272 fő.
A kölcsönzött dokumentumok
száma 2005-ben 75 volt, míg 2008
év végén már 805 dokumentumot
kölcsönöztek a felhasználók. Az
olvasóközönség vegyes. Jellemző, hogy elsősorban gyermekek,
fiatalok és kisgyermekes anyukák
használják a könyvtárat. De van
olyan felnőtt olvasó, aki nem csak
magának, hanem a szomszéd idős
néninek is kölcsönöz főleg lektűr
jellegű szépirodalmat. A fiatalokat
az internet mellet az újságok érdeklik (pl. Autómotor). A gyermekolvasók előszeretettel kölcsönözik a
most népszerű ifjúsági irodalmakat
(pl. High school musical). A kisgyermekes anyukák a mesekönyvek és a mese-DVD-k között válogatnak, de szívesen lapozgatják a

szakácskönyveket is. A felsőoktatási intézményekben tanuló vagy
levelező képzésben résztvevőknek
is többször nyújtottunk segítséget
dolgozataik megírásához, vagy a
tanuláshoz szükséges irodalom kölcsönzésében.
A településen pár éve nyitottak
egy új utcát, ahová előszeretettel
építkeznek a betelepülők vagy a
falu fiataljai. A mozgókönyvtárostól
többször kértek olyan szakirodalmat
és folyóiratot, melyek a házak tervezését belső kialakítását taglalja.
A gelseszigetiek a www.
gelsesziget.nagykar.hu
honlapon
tájékozódhatnak arról, hogy melyik mozgókönyvtárostól (kitől,
mikorra) kérhetnek dokumentumot.

Szakmai nap
A Nagykanizsai Kistérség
Többcélú Társulása Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálata
szakmai napot szervezett 2009.
október 5-én, „A szakmai ellátás
kapcsolatépítésének
erősítése,
színvonalas, eredményes munkafeltételeinek biztosítsa” címmel.
A rendezvényen az ellátási területükhöz tartozó 22 települési
önkormányzat jegyzői, gyámügyi
ügyintézői és az iskolák ifjúságvédelmi felelősei vettek részt. A
rendezvény meghívott előadója
Turi Renáta, a Zala Megyei Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat szakmai vezetője volt.
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Ezen a honlapon, mely a 2007-ben
megpályázott KÖZKINCS program
során nyert forrásból valósult meg,
a településről szóló internetes tartalmakból és a digitális könyvtárból
szerkesztett oldalak találhatók. A település múltjával, jelenével kapcsolatos ismeretek, linkek (természeti
értékek, szellemi értékek és épített
értékek) segítségével tekinthetők
meg. Itt olvashatunk pl.: a község
első írásos említéséről.
„Első írásos említése 1280-ból
való „Gelse Alsórajk alatt, tőle
délre fekszik Gelsesziget”. Ez
azonban csak a nevének említése.
Gelsesziget azok közé a települések
közé tartozik, melyről középkori
adatokat közöl Holub József Zala
megye története a középkorban
című munkájában. Ebből tudjuk: „A
XIII. század végén egy Szelesziget
nevű helységgel találkozunk, amely
Hahót comes fia István mester
birtoka volt, s amelyet 1299-ben
Bagotával együtt Atyusz comesnek
adott cserébe. Ekkor még csak földnek (terra) mondták, nem falunak, s
megmondja az oklevél azt is, hogy
Gelse földtől új határokkal választották el ekkor. Kétségtelen tehát,
hogy a mai Gelsesziget volt ez,
amely Nagykanizsától északra fekszik, Gelsétől délre.”
A település adatait feldolgozó
internetes játékok is találhatók a
honlapon.
A www.gelsesziget.nagykar.hu-t
még gazdagítja a Gelseszigetről
készült fényképalbum és körpanoráma.
A mozgókönyvtári normatívából
kifestették a könyvtárat és új bútorok kerültek a helyiségbe.
Tóthné Lábecz Katalin
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Folytatja munkáját a Közkincs Kerekasztal

A kistérségi Közkincs Kerekasztal 2007. novemberében kezdte
meg működését, az Oktatási és Kulturális Minisztérium pályázati támogatásával. A Kerekasztal működtetésének fő célja, hogy szorosabbá
váljon az együttműködés a térség
közművelődésben érdekelt szervezetei, személyei között, elinduljon
egy párbeszéd, a jövőbeni együttműködések megalapozására.
Ennek eredményeképp készült
el 2008-ban a kistérségre vonatkozó
Közművelődési koncepció, mely a
Társulás honlapján is olvasható.
A koncepció nagyfokú részletességgel mutatja be a térség egé-

szének, valamint egyes településeinek közművelődési szempontból
releváns adottságait, valamint a
közművelődési fejlesztésekkel kapcsolatos cselekvési stratégiát is felállítottunk.
A Kerekasztal számos tájékoztató fórumot tartott, melyek fő témái
a következők voltak: „Kisebbségek
szerepe a kistérségben”, „Közművelődés szerepe a turizmusban”,
„Közoktatási intézmények szerepe
a közművelődésben”, „Múzeumi
néprajzi gyűjtemény közkinccsé
tétele”, „A különböző korosztályok
szerepe a közművelődésben”.
A Kerekasztal tagjainak célki-

tűzései a jövőben: együttműködés
kistérségi programok szervezésében, kistérségi információáramlás
elősegítése, szakmai előadások
szervezése.
Mindezek finanszírozása érdekében a Társulás 2009. júniusában
pályázatot nyújtott be az Oktatási és
Kulturális Minisztériumhoz, mely
kedvező elbírálásban részesült.
A Közkincs Kerekasztal e pályázat keretében 2009. október 15-én
ülésezett, melyen a résztvevők megvitatták a kistérségi programsorozat
megvalósításának módját, a fotópályázat kiírását illetve a kistérségi
gyűjtemény létrehozásának lehetőségeit, módozatait.
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KVÍZ
1) Melyik települést emlegetik
úgy, mint Zala megye egyik leghosszabb községét?
a)
b)
c)

Zalaszentbalázs
Hahót
Murakeresztúr

2) Hol található a Kőszikla-szurdok?
a)
b)
c)

Nagybakónak
Újudvar
Csapi

3) Melyik település híres szülötte
dr. Mező Ferenc?
a)
b)
c)

Hahót
Gelseziget
Pölöskefő

4) Melyik a térség legkisebb lélekszámú települése?

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:
Horváth Tamás
Mobil: 06-30/388-6959
E-mail: tamas.horvath@umpont.hu
tamas.horvath@westpa.hu
Tóth Andrea
Mobil: 06-30/501-5133
E-mail: andrea.toth@umpont.hu
andrea.toth@westpa.hu
Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft
8800 Nagykanizsa, Zrínyi u. 18.
Tel/fax: 06-93/314-431
		

a)
b)
c)

Börzönce
Csapi
Fűzvölgy

5) Hol található az egykori
Niczky-kastély?
a)
b)
c)

Nagyrécse
Fityeház
Csapi

6) Hol rendeznek minden évben
mezőgazdasági kiállítást és vásárt térségünkben?
a)
b)
c)

Nagykanizsa
Szepetnek
Murakeresztúr

7) Melyik község határában
emelkedik a 283 m magas Isten
dombja?
a)
b)
c)

Újudvar
Homokkomárom
Bocska

8) Melyik település ismert zarándokhely?
a)
b)
c)

Sormás
Hosszúvölgy
Homokkomárom

9) Melyik környékbeli település
büszkélkedhet 700 éves nemesi
múlttal?
a)
b)
c)

Kacorlak
Nemespátró
Magyarszentmiklós

10) Melyik közégben él horvát
kisebbség?
a)
b)
c)

Murakeresztúr
Fityeház
Szepetnek

Megoldás:
1)-b; 2)-a; 3)-c; 4)-a; 5)-c; 6)-b;
7)-c; 8)-c; 9)-b; 10)-a, b, c
mindhárom településen

Kistérségi Koordinációs Hálózat
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TUDTA ?
- Murakeresztúr és Belezna határában (területileg Őrtiloshoz tartozik), a visszafolyó-patak torkolatának két partján
található az 1664-ben lerombolt Zrínyi-Újvár. A vár nagy jelentőséggel bír a Zrínyi életműben, hiszen ez az egyetlen
épített objektum, ami a költő és hadtudós művei közül a mai Magyarország területén áll. A vár helyét és a végvári idők
emlékét ma egy kopja őrzi. Itt található a Zrínyi-kút, melyet a történelem úgy vésett emlékezetébe, hogy a portyáiról
hazatérő költő, hadvezér magát és lovát itt itatta.
Zrínyi-Újvár rajza

- Nagykanizsától 3 km-re, a Szentgyörgyvári hegyen
található a köznyelvben csak Romlott-várként emlegetett erődítmény maradványai. A helyi mondának több változata ismert: egyesek szerint Zrínyi vára, mások szerint a kanizsai pasa kéjlakja volt. A várat a valóságban Botszentgyörgy
várának hívták, és egy kis családi vár volt. Az 1480-ban kezdte el építeni a bajnai Bot család,
1574-ben írott emlékekben végvárként említik a település várát, melyet feleslegessé válása
után 1577-ben felrobbantottak.

Romlottvár

- Markó Imre Lehel (1919-1994) katolikus pap, nyelvész évtizedekig Pölöskefő
lelkésze volt. A nyelvészeti kutatómunkával kiskanizsán töltött évei alatt kötelezte el magát, amelynek eredménye első tanulmánya, a Kiskanizsai ragadványnevek
megjelentetése volt. Az 1960-as évek elejétől részt vett a zalai földrajzi nevek
gyűjtésében és feldolgozásában. Közel négy évtizedes tudományos munkásságát
1990-ben Zala Megye Tanácsa Alkotói-díjjal, 1994-ben a Magyar Nyelvtudományi
Társaság és Zala Megye Önkormányzati Közgyűlése Pais-díjjal ismerte el.
- A szigetvári hős Zrínyi Miklós fia, Zrínyi György (1549-1603), kanizsai főkapitány 1587-ben Sárkánysziget és Kacorlak között vívott győztes csatát
a hatalmas túlerővel rendelkező törökök ellen. A kacorlaki diadal a zalai végvári katonák egyik legnagyobb sikere volt.
- Rockenbauer Pál nevét őrzi a „Rockenbauer Pál Dél-dunántúli Kéktúra” hosszútávú (560 km) turistaút, amit az „…és még egymillió lépés” című
útifilmsorozat bejárási útvonala mentén alakítottak ki 1989-ben.
- A homokkomáromi templomot 1703 és 1744 között építette a ferences rend Batthyány Lajos gróf, a vidék kegyura segítségével. Szűz Mária kegyképe 1722-ben, a jelenlegi templom alapjainak ásása közben került elő, a legenda
szerint az ott lévő tölgyfa gyökerei közül. Ezt a Mária-képet tették a templom elkészültekor a fő oltárra, és azóta is ott
van. A 40x60 cm-es nagyságú, a 17. századból származó képet, mely a kis Jézust tartó Máriát ábrázolja, csodatévő
képként tisztelték a 18. században.
- Fűzvölgy, Hosszúvölgy, Magyarszentmiklós lakóinak őseit 1722-ben az akkori tulajdonosa, báró Esch Ferenc
császári és királyi ezredes telepítette be a németországi Koblenz településről. A betelepült 19 család képezte lakosságának magvát, ők tették le a település - akkori nevén - Freiweiz – alapjait.
- A XX. században a Zichy grófok jelenléte meghatározta Surd létét. Sajnos a Zichy-kastélyt lebontották, csak a park maradt meg, amely azonban nem
mindennapi látvány. 100 éves, öreg platánfasor vezet a régi parkhoz. Található Homokkomáromi templom
itt ezüst juhar, gyönyörű piramistölgy, több törzsű tiszafa, normann fenyők,
erdei fenyők, kúszófenyők, mellettük öreg berkenyefa. A japánbirs és az aranyvessző tavasszal színessé, vidámmá
varázsolja a környéket.

öreg platánfasor -Surd-

- A Nemespátró település 1952. szeptember 30-áig Nemespátró néven szerepelt a közigazgatásban. A községi tanács vezetői azonban a korszellemnek megfelelően a Nemes- előtagot az akkori politikai elvárásoknak megfelelően
törölték, így 1990. december 31-ig Pátrónak hívták a települést. A név visszaszerzéséért a rendszerváltást megelőző
időszakban szabályos népmozgalom bontakozott ki. Az 1990-ben választott önkormányzat végül „visszakérte” a
falu nevét. Göncz Árpád köztársasági elnök 1991. január 1-jén engedélyezte a régi név használatát, ezzel helyreállt
a világ rendje a barátságos, hangulatos Nemespátrón is.

- Szepetnek nevezetes szülötte Királyi Pál (1818-1892) író, újságíró, aki az 1848-49-es szabadságharc
őrnagya, Zala megye országgyűlési képviselője volt. Emlékét a Szabolcs Péter szobrász által készített bronz
dombormű őrzi, ez az ÁMK aulájában látható.
- A Nagykanizsai Felsővárosi templom (Jézus Szíve templom) helyén korábban temető állt, amit 1784-ig
használtak. 1764-ben egy kisebb barokk temetőkápolnát emeltek itt. 1823-ban a városi tanács határozatot hozott a bővítésére, a hajót négy ölnyivel megnagyobbították és egy kétemeletes tornyot építettek hozzá. Idővel
a templom kicsinek bizonyult, ezért 1942-ben a 18. századi részek lebontása után az eredetinél jóval nagyobb
alapterületű, kereszthajós, modern részt építettek hozzá, csupán a tornyot hagyták érintetlenül.

Felsővárosi templom
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Az időseket köszöntötték Surdon

Október 9-én Surd Község Önkormányzata az Idősek Világnapja alkalmából vacsorára hívta a község nyugdíjasait, melyen 130-an vettek részt.
A meghívottakat Kanász János polgármester és Koller Jutka az Egyesített

Szociális Intézmény igazgatónője köszöntötte. 18:00 órától Dömsödi Farkas Bálint előadóművész szórakoztatta a megjelenteket, 19:00 órakor pedig
vacsorát szolgáltunk fel. A vacsorát követően pedig élő zenés mulatság következett, mely hajnalig tartott.

Zrínyi–napok 2009 - Murakeresztúr
A murakeresztúri iskolában ünnepélyesen megemlékeztek gróf Zrínyi
Miklósról és a Zrínyi családról. Az elsőosztályosok esküt tettek Zrínyi
Miklós domborműve előtt, és az iskola régi tanulója Papócsi László a helyi
vasútállomás állomásfőnöke emlékezett az iskolában eltöltött diákéveire.

1. Dr.Gadányi ösztöndíjasok

lamint a Muramente
településeinek polgármesterei.
Az
ünnepség
után került sor az”
Ezt Írták rólunk”
pályázat anyagából,
készített
kiállítás
megnyitójára, majd
iskolai versenyekre
jelentkezhettek a tanulók.

Kiosztásra kerültek a Prof. Dr.
Gadányi Károly által alapított ösztöndíjak. Az ünnepély
vendégei
voltak
a Zrínyi Miklós
Nemzetvédelmi
Egyetem küldöttsége, a csáktornyai Zrínyi-gárda
tagjai,
Kotoriba
iskolaigazgatója,
Donja
Dubrava
polgármestere, vaDolgozik a túra kérdésein a csapat
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Az idén sem maradt el a már hagyománnyá vált Zrínyi emléktúra regionális verseny - biciklitúra az Új-Zrínyi várhoz. A túrán 8 csapat vett
részt akik szintén a Zrínyi családhoz kapcsolódó feladatokat oldottak meg
az állomásokon.
Új-Zrínyivár Várjátékok
Szombaton került sor az önkormányzat, a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem, a Honvédelmi Minisztérium Hadtörténeti Intézet és Múzeum, valamint Murakeresztúr, Őrtilos, Belezna, Zákányfalu, a horvátországi Alsódomború
és Légrád összefogásával életre hívott
III.
Új-Zrínyivár
Várjátékokra. A rendezvényre évről évre
a legendás költő-hadvezér nevéhez fűződő, egykoron a mai
Belezna és Őrtilos
közelében állt erődítmény feltárását,
rekonstruálását
és
látogathatóvá tételét
szorgalmazó települések valamelyikén kerül sor. Háromszor is robbanás
rázta meg a települést szombat délután. Nem kell rosszra gondolni, csupán
egy mozsárágyút sütöttek el a magyar, a horvát és a török nemzet tiszteletére, hét kisdiákot pedig Zrínyi-apróddá avattak, akiknek a Mura és a
Zrínyi-kút vizében is kezet kellett mosniuk. A nap fénypontját jelentette
(az érintettek számára mindenképp), amikor a csáktornyai Zrínyi Gárda
részvételével hét, kiemelkedő tanulmányi munkájával példát mutató helyi
kisdiákot - Abonyi Mátyást, Czapári Józsefet, Kővágó Bencét, Kalinics
Tibort, Tislerics Mátyást, Koósz Dánielt és Skobrics Ádámot - Zrínyi-apróddá avattak. Az ifjak korhű öltözéket és kardot viselhetnek.
A nap további részében művészeti csoportok fellépésére, hagyományőrzők bemutatójára került sor.
Filmvetítés
Az ” 56-os emlékműért Polgári Egyesület” szervezésében került sor a
Népek Krisztusa Magyarország című film bemutatójára. A filmbemutató
után közönségtalálkozót tartottak a rendezővel, Jelenczki Istvánnal.
Emléktábla avatás
Az „56-os Emlékműért„
Polgári Egyesület valamint Murakeresztúr
Község
Önkormányzata
a
Magyarországért Alapítvány
pályázati
támogatásával
Dr.
Radnai Árpád állatorvos és lokálpatrióta
tiszteletére emléktáblát állítatott.
Az
emléktábla
avatása 2009. október 26-án volt, a murakeresztúri temetőben. Az ünnepélyes program 11.00 kor kezdődött szent misével a templomban, majd ezt
követte a tábla avatása a temető ravatalozójánál. Az eseményen részt vettek murakeresztúri temetőben eltemetett svábok hozzátartozói is. A műsort
a Zrínyi Miklós ÁMK diákjai adták elő, Kovácsné Kővágó Anna igazgatónő szerkesztésében. Az ünnepség alatt az emléktáblánál díszőrséget álltak
a Keresztúri napok rendezvénysorozat során felavatott Zrínyi apródok.
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Nagyrécseiek a Gasztrocsatán!

A Magyar Nemzeti Gasztronómiai Szövetség évente megrendezi
a Gasztrocsatát, mely a gasztronómia területén az egyik legnagyobb
ünnep.
Az idei évben Győr adott otthont
a rendezvény lebonyolítására. Az
ország minden részéből érkeztek
szakácsok, népi sütő-főző csapatok,
hogy ízelítőt adjanak a tájegységükre jellemző ételeikből, találkozzanak egymással, beszélgessenek,
kikapcsolódjanak.
Régiónkat a Kanizsa és Környéke
Gasztronómiai Egyesület képviselte. Prikryl József és szakács csapata
mellett községünkben működő népi
sütő-főző asszonyok vettek részt a
rendezvényen, akik a Dödöllefesztiválról már ismerősek mindenki számára. A Kanizsai
Egyesületnek lehetősége nyílt arra,
hogy felterjessze
Nagyrécse csapatát a „Magyar Népi
Sütő-Főző Hagyományok Örzője”
cím elnyerésére.
Erre a kitüntetésre a régiók jelölhetnek olyan személyeket, illetve közösségeket, akik
sokat tettek a tradícionális magyar
gasztronómiáért.
Községünk pályázatot nyújtott
be, s örömmel értesültünk arról,
hogy elnyertük a címet, s a Győri
Gasztrocsatán vehetjük át a kitüntetést.
A rendezvényen nemzetközileg
is elismert szakácsokból álló zsűri
járta végig a portákat, kóstolta az
ételeket és figyelemmel kísérte a

jó hangulatról gondoskodókat, hisz
mindezeket külön díjakkal jutalmazták.
Sátrunkban az asszonyok gondoskodtak a finom dödölléről, a
hagyományos népi sütemények sütéséről, fiataljaink pedig a szép portáról, a kiszolgálásról, valamint a jó
hangulatról.
Szakács csapatunk elnyerte a
legkülönlegesebb ízű étel címet, a
„Cicamári nénje libalevesét medvehagymás mácsikkal”.
A sütés, főzés mellett a
Nagyrécsei Nyugdíjasok Nótakedvelői a központi színpadon is felléptek. Népdalokkal szórakoztatták
a közönséget.
Az eredményhirdetés legvégén

hangzott el az örömhír, miszerint
a jövő évi Gasztrocsatát Zala megyében, Keszthelyen rendezik meg.
Így a rendezvény jelképes kulcsát
Prikryl József vehette át.
A vidámság, jókedv mindvégig
jellemző volt csapatunkra. Sok élménnyel gazdagodva tértünk haza.
Köszönet a szervezőknek, s nem
utolsó sorban azoknak, akik lehetővé tették a rendezvényen való részvételünket.

„Napra-forgós” Kistérségi Napok
Társulásunk Komplex Kistérségi Napokat kíván szervezni,
„Napra-forgós Kistérségi Napok”
elnevezéssel. Célunk, hogy a kistérség lakosai felelevenítsék és
megismerjék egyrészt saját hagyományaikat, szokásaikat, szellemi és
tárgyi örökségeiket, másrészt hogy
egymás értékeivel is megismerkedhessenek.
A „Napra-forgós Kistérségi
Napok” keretében egyrészt hagyományőrző jellegű programsoroza-

tot szervezünk a kistérség különböző településein, másrészt kistérségi
fotógyűjteményt hoznánk létre és
térség lakosainak vándorkiállítás
keretében mutatnánk azt be. A fotók a múltat, a helyi népszokásokat,
munkaszokásokat, gasztronómiai
szokásokat, történelmi eseményeket megörökítő szellemi és tárgyi
emlékeket mutatunk be.
A programsorozat megvalósítását az Oktatási és Kulturális Minisztérium anyagilag támogatja.
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Tájházat alakítottak ki Kacorlakon
Kacorlak régi álma vált valóra, miután megvásárolták a település egyik
legrégibb, az 1800-as évek végén épült házát. A hagyományos kacorlaki otthonok mintájára berendezett tájházban kis múzeumot hoztak létre, melynek
segítségével megismerkedhetünk Kacorlak múltjával, a régi paraszti életmóddal. Az épület falai vályogból készültek, hagyományos helyiségelosztással, fagerendás födémmel, apró zsalugáteres ablakokkal.
A ház korábbi tulajdonosa
számos bútort, tárgyat az önkormányzat részére hagyományozott, emellett a falu lakói
is segítettek megtölteni, berendezni a tájházat. A tájházban állították ki a „Múlt és jelen” fotókiállítást is, melynek
anyagát szintén a kacorlakiak
bocsátották az önkormányzat
rendelkezésére. A tervek szerint a jövőben a tájház tetejét
nádra, kerítését fára cserélik. A
településen emellett áll kettő, szépen felújított, eredeti állapotában megőrzött zsúpfedeles lakóház is, melyek jelenleg magántulajdonban vannak.

Turisztikai kiadvány készült a kistérségről:

Elkészült a Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása turisztikai
kiadványa. A
három nyelven
íródott (magyar,
német, angol)
kiadványunk
minden tagtelepülésünkről
tartalmaz rövid
ismertetőt, színes képeket és
a
települések
térképeit.
Feltüntettük benne a
kistérség és a
régió térképét,
valamint
sok
más
hasznos
információt és
elérhetőséget
is. Kiadványuk az Önkormányzati
és Területfejlesztési Minisztérium
támogatásával, 5 000 példányban

készült, melynek egy részét terjesztésre átadtuk a nagykanizsai
tourinform iroda
részére.
Szintén pályázati forrásból
készült 2008-ban
a –még a 48 települést magába
foglaló Társulást- bemutató
turisztikai térkép.
A térkép szintén
három nyelven
íródott (magyar,
német,
angol)
és hátoldalán a
térség turisztikai
kínálatát mutatja
be.
A kiadványunk ingyenes,
keresse a Tourinform irodában, a
Halis István Városi Könyvtában illetve a társulásnál.

A nagykanizsai Tourinform Iroda hírei
A nagykanizsai Tourinform Iroda ezúton kér minden polgármester
asszonyt és urat, más rendezvényszervezőt és programgazdát, hogy
a 2010. évben megrendezésre kerülő rendezvényeiket küldjék meg a
nagykanizsa@tourinform.hu e-mail
címre vagy a 93/536-077-es fax
számra.
Kérjük tüntessék fel a rendezvény:
- nevét, időpontját (ha pontos
időpont még nincs: hónap eleje,
közepe, vége), helyszínét, kapcsolattartó nevét és elérhetőségét,
esetleg rövid leírást az eseményről, örömmel vesszük, ha fényképet is tudnak mellékelni.

A Tourinform Irodába eljuttatott események bekerülnek adatbázisunkba, felkerülnek a saját ill.
számos turisztikai honlapra, a jelentősebb események pedig bekerülhetnek az éves nyomtatott rendezvénynaptárunkba.
Beküldés határideje: 2009. december 15.
Kérdés, kérés esetén szívesen állunk
rendelkezésre:
Tourinform Nagykanizsa
Csengery út 1-3.
Tel: 93/313-285 Fax: 93/536-077
E-mail: nagykanizsa@tourinform.
hu
http://tourinform.nagykanizsa.hu
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Bemutatkozik

A Kistérségi Krónikában minden hónapban szeretnénk röviden bemutatni a kistérség egy-egy települését, betűrendes sorrendben.

Az első számban bemutatkozik: Belezna
Belezna a nagykanizsai kistérség délnyugati felében a Principális
csatornától keletre és NagykanizsaGyékényes útvonaltól nyugatra helyezkedik el. Földrajzilag a Zalai
dombság déli peremén található. Lélekszáma immár több éve állandóságot mutat mintegy 820 fő körül.

neogót stílusú Mátyás templomról,
a Budavári Főtemplomról vettek a
mintát a tervezők.
A Szabadság téren található az
első és második világháborús hősök
emlékére, 1994-ben állított emlékmű. A Millenium évében a község
főterén emlékparkot
is létesítettek Szent
István szobrával, és
emlékfát ültettek.
A község természeti értékei közé
tartozik a Petőfi utcában álló mintegy
400 éves kocsányos
tölgy, törzsének körmérete 630 cm, magassága 26 m.

Ezen magyar-horvát határszél
történelmi nevezetességekben gazdag terület. Itt található a Principális-csatorna (Kanizsa patak) és
a Visszafolyó-patak torkolatától
mintegy 8-900 méterre a Murafolyó holtága, és a Mura-folyón
1949-ben lezárt, 1994-ben felújított
ideiglenesen működő Zrínyi Miklós
komp. Évszázadokon keresztül kötötte össze Belezna-Kakonyát, és
Kakonya-Donja-Dubrovát (AlsóDomborút). A komp volt az itt élő
magyar és horvát lakta, horvát és
magyar lakta települések egyetlen
gazdasági, kulturális, rokoni, kettős
birtokrendszert összekötő hídja. A
visszafolyó-patak torkolatának két
partján található 50-60 méterre az 1661-ben épült, 1664-ben
lerombolt Zrínyi-Újvár. A vár
helyét és a végvári idők emlékét
ma egy kopja őrzi.
A település dísze az 18981899-ig épült templom. A község közreműködésével építette
id. gróf Zichy Ödön, akinek
gótikus síremléke a katolikus
templom szentélye mögött van.
A szép, parkosított templomkertben álló, éjszakánként fényárban úszó Isten háza - a falu
első háza. A templom a neogót
stílus jegyében épült, a szintén

Beleznának
gyönyörű
horgásztavai vannak a faluközponttól
mintegy 1 km-re, melyek kiválóan
alkalmasak horgászásra, pihenésre.
A községben horgászegyesület is
működik. Ha valaki felkeresi, tapasztalhatja, hogy ez a nyugalom
szigete. A településtől nem messze
van a Dráva és a Mura folyó horvátországi szakasza, amely tájvédelmi
terület különleges növényekkel és
ritka madárfajtákkal.
A község állandó rendezvényei
az augusztusi falunap és a szeptemberi búcsú. Az 1995-ös falunap
alkalmával került sor BeleznaKakonyánál, a Mura-folyón az új

komp felavatására, mely időszakonként üzemel. Két testvértelepülése is van Beleznának. 1993-ban a
horvátországi Alsó-Domborúval kerültek kapcsolatba, míg 1995-ben az
erdélyi Barátossal vették fel a kapcsolatot. Ez utóbbi együttműködésének nagyon szép példája a falu főterén a fából faragott kopjafa, 1997
Belezna-Barátos bevéséssel. 2003tól Polgárőr Egyesület működik a
településen, melynek jelentős része
van a közbiztonság javításában.
A Zrínyi-Újvár története: A költő és hadvezér Zrínyi Miklós (16201664) a dédapa Zrínyi Miklós, a
szigetvári hős méltó leszármazottjaként folyamatos harcot vívott a
törökkel. Ennek egyik és egyetlen
Magyarországon található
emléke ZrínyiÚjvár, melynek rövid története éppen
olyan viharos,
mint a Zrínyi
család élete.
Az építkezést
1661.
nyarának elején
kezdték meg
Wassenhoven
hadmérnök rajza alapján. A törökök
az új erősség felépítését provokációként értelmezték, lerombolását
a béke kulcsának tekintettéi. Többször és visszatérően rátámadtak és
ostromba fogták. A vár felépítését I.
Lipót király is ellenezte, mivel nem
akart ellenségeskedést a törökkel.
Mindezek ellenére, a vár birtokában Zrínyi az osztrák császári és a
magyar csapatok segítségével Kanizsa elfoglalása mellett döntött. A
vár ostroma több hónapig tartott, de
Kanizsát mégsem sikerült elfoglalnia. Zrínyi ezután visszahúzódott a
Muraközbe, mivel időközben megérkezett a török egy hatalmas felmentő
sereggel, mely a becslések szerint a
segédnépekkel és a felszerelésekhez
tartozó személyzettel 200.000 főt
számlált. Az oszmánok törökök, és
tatárok alkotta serege eztán néhány
hétig ostromolta Zrínyi-újvárt. A
Rajmund Montecuccoli vezette császári csapatok, eközben a közelben
állomásoztak, de nem indultak az
ostromlott vár felmentésére, mivel
állítólag parancsot kaptak arra,
hogy csak akkor csatlakozhatnak
harcokba, ha a török előrenyomulás
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már Bécset fenyegetné. A törökök
végül is a vár tornyainak aláaknázása és lerombolása, valamint a
palánkfal felgyújtása után elfoglalták Zrínyi-újvárt. És hogy többé ne
okozzon gondot, az 1663-1664. évi
háborút lezáró vasvári békébe belefoglalták, hogy a háborút kirobbantó Zrínyi-Újvárat egyik fél sem
építtetheti újjá, és nem láthatja el
őrséggel. Így azt követően, hogy a
török 1664. június 30-án elfoglalta,
majd július 7-én porrá égette, végleg eltűnt a föld színéről.
„Magyar Maginot-vonal”
1949 és 1955 között a magyar
határ és a volt jugoszláv határ között
épült egy katonai védelmi vonal, a
dél-védelmi rendszer, vagy ahogyan

ma nevezik, a Magyar Maginotvonal. Az erődrendszer kiépítésének
alapja az 50-es évek hidegháborús
hisztériája volt, amikor a szovjet
iránytól eltérő utat járó szocialista
Jugoszlávia ellenséggé vált. Sztálin
halálát követően rendeződött a viszony Titóval, így 1955-ben már be
is fejezték a Magyar Maginot-vonal
építését. A védelmi rendszer bontása 1961 végére - a vasbeton építmények kivételével - befejeződött. Zala
megyében Nagykanizsa és Lenti
környékén a mai napig is megtalálható az erdőben, szántóföldeken,
települések határában a főként betonból megépített számtalan géppuskafészek, gyalogsági árok, akadály
és más erődelem. Az erődrendszer
Belezna község közigazgatási területét is érinti. A Zrínyi Miklós
Nemzetvédelmi Egyetem oktatói és
hallgatói, valamint a HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum munkatársai
2008-ban felmérték az erődrendszer
helyzetét a község határában, majd
2009 júliusában megkezdték az első
erőd helyreállítását. Az úgynevezett
csőszelvényes óvóhely már most is
látogatható.

2009. október				

Kanizsa Térségi Krónika						

8

Falunap Nemespátróban
Nemespátró község 2009. szeptember 5-én tartotta falunapját. A
falu lakói főzőversenyen mérhették
össze főzőtudományukat. A falunapon felléptek a helyi és a szomszédos települések művészeti csoportjai, így a Gyékényesi Férfikórus, a
Tótszentmártoni Fúvószenekar, a
Beleznai Tánccsoport, a Beleznai

Nyugdíjas és Hagyományőrző Egyesület, a Nemespátrói Tánccsoport, a
Nemespátrói gyermekek valamint
az Eraklin Táncklub. Felléptek még
az Aranymetszés Művészeti Iskola
néptáncosai és Kócza Attila tanítványai is. Az este jó hangulatú szabadtéri bállal zárult, melyen Csocsesz
volt a sztárvendég.

Napköziotthonos Óvoda felújítása
Surd Község Önkormányzata sikeresen pályázott az Önkormányzati
Minisztérium által kiírt, a közoktatási intézmények infrastrukturális fejlesztése elnevezésű pályázaton. A pályázaton elnyert 2.560.000 Ft-ból
megújulhatott az óvodaépület. Az elmúlt évi külső szigetelés és festés
után az idei felújításokkal ma egy szép, felújított épület várja a surdi gyermekeket.

Falunap és főzőverseny Beleznán
Harmadik alkalommal rendezte
meg idén augusztusban –falunapi programja keretében- Belezna
az Aranykanál főzőversenyt, melyen meghívott vendégek és helyi társadalmi szervezetek vettek
részt. A falunapon gyermek- és
ifjúsági programokra, kerékpárversenyre, focimeccsre, kutyás
bemutatóra is sor került. Fellépett
továbbá a Gyékényesi Férfikórus,

a Tótszentmártoni Fúvószenekar,
a Beleznai Nyugdíjas és Hagyományőrző Egyesület, a Nemespátrói
lányok, asszonyok, Bellák Tibor
tangóharmónikás, valamint Gulyás
Attila bűvészshowját is megtekintették a jelen lévők. A településen
„Legvirágosabb házak” címet is átadtak a falunapon. A napot vacsora
és szabadtéri bál zárta, melyen Kefír
volt a sztárvendég

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 Király u. 47.
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.

