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Az országos ismertség után Ka-
nizsán is az érdeklõdés középpont-
jába került  a Nagy-Magyarország

Emlékmû. Az ismételt felállításá-
ban nagy szerepet játszó szoborbi-

zottság a napokban vehette át a
Nagykanizsa 7 csodája elnevezésû

elismerést.

1934. október 1-jén készült el az
emlékmû, amelynek költségeit

(25.000 pengõ) a nagykanizsai szü-
letésû, Ausztriában (Salzburg) élõ
Schless István adományozta a vá-

rosnak. Az Eötvös téren felállított 10
és fél méter magas emlékmû a díj-

nyertes Hübner Tibor felügyelete
mellett készült borosjenõi és duna-

haraszti kövekbõl. A Nagy-Ma-
gyarország-emlékmû a történelmi

Magyarország egységét és oszthatat-
lanságát, a trianoni békediktátum el-

viselhetetlenségét, a hatvanhárom
vármegye Szent Koronával való

együttességét, a Szent Korona alá
tartozó területek egységének Tria-

non által okozott megcsonkíttatását,
és a magyarság által évszázadokon
át a hazáért hozott véráldozatait fe-
jezte ki. 1952-ben eltávolították he-
lyérõl, és a mögötte lévõ volt víztá-
roló és az emlékmû között ásott gö-
dörben hantolták el. 1999-ben elha-
tározás született, hogy az emlékmû-

vet felébresztik hosszú álmából. A
Millenniumi Kormánybiztosi Hiva-
tal 10 millió forinttal, és Nagykani-

zsa Megyei Jogú Város Önkor-
mányzata 3,5 millió forinttal támo-

gatta az emlékmû visszaállítását. Így
2000 év nyarán Nagykanizsa város
tulajdonába került vissza, ahogy az

ledöntéséig is volt. A munkák koor-
dinálására Szoborbizottság alakult,

hogy megkönnyítse a város munká-
ját. A feltárás végeztével, a restaurá-
lás után, eredeti formájában helyez-

ték vissza az Eötvös térre a Nagy-
Magyarország-emlékmûvet. 2001.

augusztus 12-én, vasárnap, ökume-
nikus istentisztelet keretében került

sor a felszentelésére.

Nagy-
Magyarország

Emlékmû
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KANIZSA LOKÁLPATRIÓTA HETILAP

Az önkormányzat döntése
alapján végleges helyére került a
balesetben elhunytak emlékére
2009 májusában – egy országos
roadshow keretében – ideiglene-
sen az Erzsébet téren felállított
és felszentelt kopjafa. A Kinizsi
út és a 7-es elkerülõ út kereszte-
zõdésénél felállított emlékmû lá-
bazatánál csütörtökön elhelyez-
ték a Városi Balesetmegelõzési
Bizottság és az önkormányzat
koszorúját. 

Az avatási ünnepségen Dr. Mol-
nár József városi rendõrkapitány
az elõzményekrõl elmondta: A
közlekedésbiztonságban érintett

szervezetek – a polgárõrség, a Pol-
gármesteri Hivatal, a H-Turul Mo-
toros Klub, a rendõrség, a mentõk,
a tûzoltók – 2009-ben különbözõ
ígéreteket, vállalásokat tettek an-
nak érdekében, hogy javuljon a
közlekedésbiztonság a nagykani-
zsai kapitányság területén. – Ígére-
tünket megtartottuk. Baleseti sta-
tisztikánk az objektív felelõsség
bevezetése óta jelentõsen javult
országos szinten, hiszen tavaly 817
személy veszítette életét közlekedé-
si balesetben, ami a 2003-as ada-
tokhoz képest jelentõs javulást mu-
tat. De minden egyes elvesztett élet
a közlekedésben nagy veszteség! A
kezdeményezésnek a motorosok

voltak a zászlóvivõi, és ez nem vé-
letlen, hiszen az egy nyomon hala-
dók vannak legnagyobb veszély-
ben az utakon. Különösen azért,
mert az egymásra való odafigyelés
hiánya bizony nagyon sokszor bal-
esetveszélyes helyzeteket teremt. A
forgalmas, mindenki által látható
helyre került kopjafa legyen me-
mentó az erre közlekedõk számára.
Hívja fel az emberek figyelmét, bi-
zony a balesetben elhunynak em-
berek, és próbáljunk meg úgy köz-
lekedni, hogy balesetmentesen, sé-
rülésmentesen érkezzünk meg az
úticélunkhoz. 

Az avatással elkezdõdött egy fo-
lyamat. A rendõrség az önkormány-
zattal közösen keres egy olyan na-
pot, amikor minden évben megem-
lékeznek a balesetben elhunytakról.
Az a nap lesz Nagykanizsán a bal-
esetben elhunytak napja, melyhez
különbözõ balesetmegelõzési ren-
dezvényt kapcsolnak. 

Karádi Ferenc alpolgármester a
koszorúzás elõtt hangsúlyozta: a
kopjafát az elhunytaknak emelték,
de az élõk érdekében. Továbbá
ígéretet tett rá, hogy az emlékhely
környezetét az önkormányzat mél-
tóképpen kialakítja. 

B.E.

BBaalleesseettbbeenn eellhhuunnyyttaakk eemmlléékkéérree
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A Cserháti Sándor Mûszaki
Szakképzõ Iskola és Kollégium
70 éves születésnapja alkalmá-
ból négy napos ünnepségsoroza-
tot szervez az intézmény vezeté-
se. A november 17-20-ig tartó
Cserháti Napok programjáról
Farkas Tünde igazgató tartott
sajtótájékoztatót. 

Az ünnepet egy emlékkönyv ki-
adásával szeretnék emlékezetessé
tenni. A könyvben egykori és je-
lenlegi tanítványok és tanárok ír-
ják le élményeiket, érzéseiket,
gondolataikat az iskoláról. A volt

diákok visszaemlékezéseikben kö-
szönetüket fejezik ki pedagógusa-
iknak és az iskolának, amiért fel-
nõtté válásukhoz, késõbbi tanul-
mányaikhoz, munkájukhoz jelen-
tõs segítséget kaptak. A hagyomá-
nyos iskolai programokra, így pél-

dául a városi szavalóversenyre, a
Novemberfest és November Fes-
tivities országismereti vetélkedõre,
szakmai napokra meghívják az ál-
talános iskolásokat is. 

B.E.

7700 éévveess 
aa CCsseerrhhááttii

Fo
tó

: B
ak

on
yi

 E
rz

sé
be

t

IGR-„Jövõ a határtérségben”
elnevezéssel tartottak munkajo-
gi elõadást a Medgyaszay Ház-
ban. A rendezvényen a Magyar
Szakszervezetek Országos Szö-
vetségének munkajogi szakértõ-
je és jogásza adott tájékoztatást
a résztvevõknek.

– A munkajog gyakorlatát foglal-
juk össze egyszerûen és közérthetõ-
en – kezdte Horváth Csaba projekt-
menedzser, majd a kezdeményezés
részleteirõl adott tájékoztatást. – A
legnagyobb problémák a  munka-
szerzõdések, bérpapírok értelmezé-
sével, valamint a munkaviszony
megszüntetésével kapcsolatban
szoktak felmerülni. Azt tapasztaljuk,
hogy az embereknek néha fogalmuk
sincs bizonyos munkajoggal kap-
csolatos kifejezések jelentésével, és
ebbõl adódhatnak késõbb azok a
problémák, amelyek felvilágosítás-
sal megelõzhetõek lennének. A Kis-
térségi Információ-és Tanácsadó
Irodában „Jövõ a határtérségben”
nevû projekt keretein belül – Euró-
pai Uniós támogatással – minden
hónap utolsó hétfõjén lehetõség
nyílik a munkajoggal kapcsolatos
tanácsadásra, ebben dr. Kovács
Bernadett ügyvéd áll a segítségre
szorulók rendelkezésére. 

MMuunnkkaajjooggrróóll 
éérrtthheettõõeenn

November huszadikán Dr.
Mezõ Ferenc emléktúrán vehet
részt minden érdeklõdõ. A kirán-
dulók Nagykanizsáról indulnak,
majd Pölöskefõ, Pogányvár,
Kerecseny, Gelse, Újudvaron át
érkeznek vissza a városba. Indu-
lás kilenc órakor lesz különjára-
tú autóbusszal a Dr. Mezõ Fe-
renc Gimnázium elõtt. A progra-
mok között szerepel Dr. Mezõ
Ferenc szülõházának felkeresé-
se, koszorúzása, kisebb gyalog-
túra, majd a gelsei Termálfürdõ
felkeresése, de a program idõjá-
rástól függõen változhat. Szak-
képzett Nordic Walking oktató
segítségével lehetõség lesz a
NW botok használatára. A túra-
vezetõk Kiss László és Dávi-
dovics Mária lesznek. A rendez-
vényt Nagykanizsa Megyei Jogú
Város Szociális és Egészségügyi
Bizottsága Szociális Alap támo-
gatja, így a részvétel, a belépõ is
ingyenes. 

DDrr.. MMeezzõõ FFeerreenncc 
eemmlléékkttúúrraa

40.qxd  2010.11.29.  13:59  Page 2



Pályaválasztási Kiállítás és
Szakmabemutató napon vehet-
tek részt a város általános isko-
lásai a Zsigmondy Vilmos és Szé-
chenyi István Szakképzõ Iskola
sportcsarnokában. 

A rendezvényt Dénes Sándor al-
polgármester és Pölöskei János, a
Munkaügyi Központ igazgatója
nyitotta meg. Hangsúlyozták, min-
den pályaválasztás elõtt álló isko-
lásnak meghatározó döntése, hogy
melyik középiskolában folytatja
tanulmányait, a szakmabemutató
pedig megkönnyítheti a választást.
Dénes Sándor hozzátette, a tanács-
adás az általános iskolákban is

folytatódni fog, ahol bemutatják a
város által nyújtott továbbtanulási
lehetõségeket. 

A kiállítás és szakmabemutató
nap fõ szervezõje a Munkaügyi
Központ, a Kanizsa TISZK pe-
dig, mint partnerintézmény vesz
részt az eseményen. Mérksz An-
dor, a TISZK igazgatója elmond-
ta lapunknak, hogy régebben a
kanizsai diákokat Zalaegerszegre
kellett vinni hasonló rendezvé-
nyekre, három éve azonban már
városunkban is megtartják a be-
mutatót. A mostani kiállításon a
város összes középiskolája jelen
van és tájékoztatást adnak a
2011/12-es tanévrõl, a gyerekek

egyénileg mehetnek oda a stan-
dokhoz, és érdeklõdhetnek a
részletek felõl. Hozzátette, a kö-
zépiskolák természetesen rivali-
zálnak egymással, de a cél az,
hogy megfelelõ döntést hozzon a
diák. A TISZK tervezi, hogy a ké-
sõbbiekben a tanulókat kiviszik
cégekhez, hogy közvetlen tapasz-
talataik legyenek egyes szakmák-
kal kapcsolatban.

Pölöskei János elmondta, hogy
ez a kiállítás országos szinten a ti-
zenegyedik a pályaválasztási kiál-
lítások sorában.

– Három éve még csak Zala-
egerszeg, Szombathely, Gyõr tar-
tott hasonló rendezvényt a régió-
ban. A kanizsait horvát társfinan-
szírozók segítségével valósították
meg, Varasd és Kapronca munka-
ügyi szervezetei vettek részt az ese-
mény létrehozásában, amellyel a
magyar-horvát kapcsolatok erõsí-
tése a cél. Az általános iskolásokat
pályaválasztási tanácsadó segíti,
az egyes középiskolákban folyó
szakképzésekkel kapcsolatban
kaphatnak információkat,  vala-
mint kulturális program színesíti a
napot. – foglalta össze a Munka-
ügyi Központ igazgatója.

Z.A.
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A 2000-ben alakult Keresztúr
Nevû Települések Szövetsége a
hétvégén Murakeresztúron tar-
totta közgyûlését. Amikor 1999-
ben a bodrogi árvíz kapcsán ta-
lálkozott a két település, az elsõ
pillanattól kezdve úgy érezték,
számos hasonlóság van köztük,
és felröppent annak a gondolata,
hogy a kört bõvíteni kellene, más
Keresztúrokat is meg kellene is-
merni. 

A lázas keresés eredményeként
Bodrogkeresztúr és Balaton-
keresztúr 2000-ben a Balaton déli
partján vendégül látott tizenhárom
hazai és egy határon túli telepü-
lést. Az elsõ találkozó sikerén fel-
buzdulva a települések vezetõi ki-
nyilvánították szándékukat a foly-
tatásra, a szövetség megalakításá-
ra. 

A települések között az évek so-
rán erõs kötelék alakult ki. Határon
belüli és azon átívelõ testvér
települési kapcsolatok alakultak.
Önzetlenül segítettek egymásnak, ha
valakinek komoly gondja támadt.
Kapcsolatok épültek intézmények,
egyesületek, civil szervezetek között
erõsödött a magyarságtudat és a ha-
gyományaik megõrzése. A szövet-
ség alapvetõ céljai a mindennapi
kapcsolataik részévé vált. 

Kovács József, a szövetség elnö-
ke, egyben Balatonkeresztúr polgár-
mestere elmondta: A Kárpát-me-
dencében mintegy negyven telepü-
lés nevében található meg a kereszt-
úr szó. Közülük harmincnyolccal si-
került kapcsolatot teremteni, s eddig
harminckét település részt is vett
legalább egyszer a találkozón.
Murakeresztúrra a közgyûlést alko-
tó tizenhat település közül tizenhá-

rom képviselõi utaztak el. A napi-
rendek sorában többek között szere-
pelt az új polgármesterek bemutat-
kozása, az elmúlt négy év értékelé-
se, a közgyûlés elnökségének, fel-
ügyelõ bizottságának újraválasztása
és a jövõ évi találkozó programjá-
nak összeállítása. Jártak a Mura
partján, ahonnan élményekkel és ta-
pasztalatokkal gazdagodva érkeztek
a koraesti órákban városunkba. Ka-
nizsai programjuk részeként Rajnai
Miklós bemutatta a vendégeknek a
Nagy-Magyarország Emlékmû tör-
ténetét, majd a Tourinform Iroda
munkatársa kalauzolásával városné-
zésre indultak. A Halis István Váro-
si Könyvtárban meghallgatták Pap
Gábor mûvészettörténész Az Inka
ösvényen – Az Inka kultúra emberi
üzenetei címû elõadását.

B.E.

NNaaggyykkaanniizzssáánn iiss jjáárrttaakk aa KKeerreesszzttúúrr 
nneevvûû tteelleeppüülléésseekk ppoollggáárrmmeesstteerreeii 

A Kanizsai Dorottya Kórház
patológus fõorvosa, dr. Baranyay
Ferenc és munkatársai harma-
dik helyezést értek el tanulmá-
nyukkal a drportal.hu inter-
netes oldal publikációs verse-
nyén. 

A díjnyertes cikk egy olyan be-
teg esetét mutatja be, akinek
megnagyobbodott lépében emlõ-
daganat-sejteket fedeztek fel. A
beteg nullás vércsoportú volt. A
lépben felfedezett daganatsejtek
felületén B vércsoportra jellemzõ
antigének jelentek meg, ezek im-
munválaszt váltottak ki a szerve-
zetben, amely antitesteket ter-
melt ellenük, hogy elpusztítsa
õket. A daganatsejtek a lépben ta-
láltak megtapadási felületet, így
próbáltak megbújni az immunvá-
lasz elõl. 

A kutatás jelentõsége, hogy ha
jobban megismerjük ezeket a vér-
csoport-antigéneket, és szinteti-
kusan elõállítjuk õket, akkor be
lehet juttatni õket a szervezetbe,
például oltással. A daganatsejt
felszínére kötõdve megindítják a
szervezet immunválaszát, és az
antigént megkötõ daganatsejteket
a szervezet elpusztítja, antiteste-
ket termel ellenük, így felerõsít-
hetõ a daganatsejtek elleni im-
munválasz.

EEllõõrreellééppééss 
aa ddaaggaannaattookk
eellppuusszzttííttáássáábbaann??

Szinte tavasz várta a gyereke-
ket a Négyévszak Kupa 19. foci
megmérettetésén, mely már a té-
li tornát volt hivatott jelenteni a
sorozatban. 

Ezúttal tizenhét csapat nevezett
a Mindenki Sportpályáján meg-
rendezett focitornára, mintegy 150
gyermekkel a soraikban. Õk nem
csupán kanizsaiak voltak, hanem a
környezõ településekrõl is jó né-
hány fiatal érkezett, s a jó hangulat
ezúttal is garantált volt. A csapa-
tok három négyes és egy ötös cso-
portban kezdték a tornát, ahonnan
az elsõk jutottak tovább, mely
együttesek körmérkõzéses rend-
szerben döntöttek a dobogós he-
lyezésekrõl. Az eredmények alap-
ján végül NTE, BLG, Zuglói Ku-
tyák sorrend alakult ki az elsõ há-
rom helyen.

SSzzáázzööttvveenn ffiiaattaall
sszzóórraakkoozzáássaa
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Az idei elõadónapon tizennégy vál-
tozatos témájú elõadást hallgathatnak
meg az érdeklõdõk. Azok a kutatók,

akiknek elõadása nem fért bele a prog-
ramba, tudományos eredményeiket ti-
zenhat poszteren mutatják be a hely-

színen. A Magyar Földtani Intézet jó-
voltából az ankét ideje alatt szakköny-
vek vásárlására is lesz lehetõség. A té-
mák sorában többek között szó lesz a
sekély földhõ hasznosítás aktuális
helyzetérõl, a nagymélységû elektro-
mágneses kutatások dunántúli ered-
ményeirõl, a sósvíz behatolás szimulá-
ciójáról egy szíriai példán, valamint
Magyarország talajvizeinek nitrát tar-
talmáról és érzékenységérõl, a mû-
szerkabinos gázszelvényezés fejlõdé-
sérõl és szerepérõl a szénhidrogének
megtalálásában. Az ankét résztvevõi
továbbá elõadásokat hallgathatnak
meg: a Rock-Eval pirolízis új alkal-
mazási lehetõsége: a talaj szerves
anyagának geokémiai jellemzése;
izosztatikus eredetû regionális gravi-
tációs anomáliák Magyarországon
címmel. A délutáni elõadások sorá-
ban informálódhatnak többek között
a növényzet hatása a magaspartok
mozgásaira, dunaföldvári és duna-
szekcsõi esettanulmányokról.

B.E.
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Az illetékes szakhatóságok rész-
vételével elkezdõdött a városköz-
pont rekonstrukciójához tartozó új
Huszti téri körforgalom mûszaki át-
adás-átvétele. A jelenlévõ szakem-
berek észrevétele nyomán hiánypót-
ló munkálatokra kerül sor. Ezek be-
fejezése után ismételten helyszíni
szemle következik. A végleges for-
galombahelyezés elõfeltétele u-
gyanis az eredményes mûszaki át-
adás. Ha ez megtörténik, utána
kérheti a végleges forgalomba
helyezési engedélyt a beruházó, s ez
után vehetik hiánytalanul igénybe
azt az autósok, gyalogosok.

HHuusszzttii ttéérr –– aa sszzaakkeemmbbeerreekk mmáárr sszzeemmlléézzttéékk 
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Amint azt annak idején meg-
írtuk, a Nagykanizsai Városi
Ügyészségre kerültek azok az
iratok, amelyek Megyesi Zsolt, a
Marton István fémjelezte Kani-
zsáért Közéleti Egyesület önkor-
mányzati képviselõjelöltjének
bûnösségét vélelmezik.

Megyesi Zsoltot, mint társasházi
közös képviselõt két Corvin utcai
lakos jelentette föl tavaly, többek
között számviteli fegyelem megsér-
tése okán. A helyi rendõrkapitány-
ságról az ügy a Vám- és Pénzügyõr-
ség Nyomozó Hivatalának Zala
Megyei Osztályára került, ahonnét
bûncselekmény alapos gyanújának
megállapításával postázták azt a
nagykanizsai ügyészségre. A vád-
hatóság a nagykanizsai városi bíró-
ságra jutatta az ügyet számviteli
rend megsértés vétségével. Itt jövõ
január végére tûzték ki a tárgyalást.

Megyesi ügyvédjének megkér-
dezése után akkor lapunknak úgy
nyilatkozott: a terhére rótt cselek-
ményben a felelõsséget nem isme-
ri el és véleménye szerint a nyo-
mozati anyag megalapozott vád-
emelésre nem alkalmas.

Az akkor a tisztesség, szakérte-
lem, elhivatottság jegyében kam-
pányoló Kanizsáért Közéleti
Egyesület nevében Marton István
egy sajtótájékoztatón azt mondta
Megyesi Zsolt István kapcsán:
nincs ügy.

D.J.

NNiinnccss üüggyy,,
ccssaakk 
vvááddeemmeellééss

A tizenegyedik Országos Nép-
rajzi Fotópályázat legjobb alko-
tásaiból nyílt kiállítás városunk-
ban. Nem volt egyszerû dolga a
zsûrinek, hiszen több, mint
négyszáz fotóból választották ki
a kiállításon látható közel két-
száz képet.

Cselló és két hegedû várakozott
a kiállítótér oldalához állítva a Pat-
kó Banda tagjaira, akik a megnyi-
tó elõtt prezentálták a megfelelõ
aláfestõ muzsikát a néprajzi témá-
jú tárlathoz. Számos portré, szo-
ciofotó jellegû alkotás és riportnak
is beillõ képsor várta az érdeklõdõ-

ket, amely fotók a hagyományõr-
zésnek köszönhetõen  élõ népszo-
kásokat, népmûvészetet vagy a fa-
lusi élet sajátosságait mutatják be. 

– A Néprajzi Fotópályázat két-
évente kerül megrendezésre, Nagy-
kanizsán immár második éve,
amúgy Zalaegerszegre érkeznek be
a pályamûvek. A történelmi Ma-
gyarország területének népszoká-
sait, népi mesterségeit, ünnepeit és
népviseleteit mutatják be a fotók,
amelyek között találhatunk fekete-
fehéret és színeset egyaránt. Nyil-
ván nagy szerepet kapott a szubjek-
tív vélemény a zsûri munkája so-
rán, viszont a minõségi munkákhoz

ragaszkodtunk, ezért csak azok a
pályamunkák mehettek át a rostán,
amelyek többségi szavazatot kap-
tak. Fekete Zsuzsa etnográfussal,
valamint Kotnyek István fotómû-
vésszel válogattuk össze a gazdag
képanyagot. – foglalta össze Gyõri
Lajos, a Magyar Fotómûvészeti Al-
kotócsoportok Országos Szövetsé-
gének elnöke, a zsûri harmadik
tagja. Konczér Katalin, a Zala Me-
gyei Közmûvelõdési Intézmény
igazgatója hozzátette, a néprajzi té-
mákhoz mindig ragaszkodni fog-
nak, hiszen a biennálé célja nemze-
ti örökségünk megõrzése.

A nagyszabású rendezvény meg-
nyitóján Cseresnyés Péter polgár-
mester, valamint Pácsonyi Imre, a
Zala Megyei Közgyûlés Kulturális
Bizottságának elnöke is köszöntöt-
te a kultúraszeretõ közönséget, va-
lamint átadták az elsõ három helye-
zettnek a díjakat. Az elsõ Hudák
János Túrkevérõl, a második Ta-
kács Gábor Gödöllõrõl, a harma-
dik pedig Bálint Zsigmond lett Ma-
rosvásárhelyrõl, de minden részt-
vevõ kapott oklevelet. Városunkat
Zágon László fotómûvész, a Kani-
zsa Fotóklub tagja képviselte. 

Z.A.

KKééppeekkbbeenn úújjjjáásszzüülleettõõ nnéépphhaaggyyoommáánnyy
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FFööllddttuuddoommáánnyyii AAnnkkéétt kkiilleenncceeddsszzeerr
A Magyarhoni Földtani Társulat Dél-Dunántúli Területi Szerveze-

te és a Magyar Geofizikusok Egyesületének Zalai csoportja idén 9.
alkalommal rendezi meg õszi földtudományi ankétját Nagykanizsán.
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– Elsõsorban a betegségek meg-
elõzésére helyeztük a hangsúlyt a
programok összeállításánál, hiszen
mindig van választási lehetõségünk,
hogy meglássuk az élet pozitív olda-
lait is. Úgy gondolom, hogy aki lel-
kileg kiegyensúlyozott, az a munká-
jában is sokkal jobban tud teljesíte-
ni. Éppen ezért buzdítok mindenkit

a szemléletmód-váltásra, a helyes
életmód kialakítására. Egészségna-
punkon a természetgyógyászat felõl
közelítjük meg a betegségmegelõ-
zést, így megismerkedhetünk a szí-
nek gyógyító hatásával, a tibeti
hangterápiával és a transzlégzéssel
is. – foglalta össze Kámánné Szép
Terézia intézményvezetõ.

A rendezvények nyitó elõadásá-
ban arról esett szó, hogyan tehetjük
egészségesebbé lakóhelyünket, pél-
dául milyen vegyszereket tanácsos
kerülni takarításkor. 

A jobb agyféltekés rajzolás tanfo-
lyamain készült képekkel voltak ki-
rakva az intézmény helyiségei, de
hogy pontosan mit takar ez a mód-
szer, arról Bihari László oktató tájé-
koztatott. – A jobb agyféltekés raj-
zolásnál megtanuljuk használni
agyunk olyan részeit is, amelyek a
hétköznapi tevékenységeinknél rejt-
ve maradnak, de a rajz által fejlõdik
a problémamegoldó képességünk és
szélesebb érzékelésre teszünk szert. 

A Magyar Vöröskereszt vér-
adásra buzdította a látogatókat, és
mint Kálmán Pál véradószervezõ
elmondta, nem panaszkodhattak,
hiszen mindig sokan szeretnének
segíteni. Az ÁNTSZ szervezésé-
ben különbözõ szûréseken lehetett
ellenõrizni a vérnyomást és a vér-
cukor-szintet, lazításként pedig
gyógyteákat szürcsölhettek az ér-
deklõdõk.

Z.A.

KKaanniizzssaa –– KKrróónniikkaa 2010. november 18. 5
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EEggéésszzssééggmmeeggõõrrzzééss tteerrmméésszzeetteesseenn

A november a fogászat hónap-
ja, ennek alkalmából tartottak a
Dr. Mezõ Ferenc Gimnáziumban
Egészségnapot. A rendezvényen
számos egészségügyi szûrésen és
az egészség megõrzésével kap-
csolatos programon vehettek
részt az intézmény diákjai.

Szájhigiénés, Diabetes, Ne gyújts
rá! illetve Nemzeti rákellenes napot
rendeztek a Mezõben, amely esemé-
nyek egy-egy világnaphoz kapcsolód-
nak, az iskola azonban egy napon tar-
totta meg õket, így kapta az Egészség-
nap elnevezést a programsorozat. Az
intézmény második emeletén külön-
féle szûréseket vehettek igénybe a ta-
nulók, emellett tájékozódhattak a he-
lyes száj-és fogápolásról, és a „leg-
szebb mosoly” verseny résztvevõinek
fogsorát is itt kapták lencsevégre. Egy
emelettel lejjebb különleges, sütõtök-
bõl és egyéb zöldségekbõl kifaragott
„szobrok” fogadták a csodálkozó me-
zõsöket, amely alkotások Borda Attila
mesterszakács bemutatójának részét
képezték. 

– Az önkormányzat Szociális és
Egészségügyi Bizottsága támogatta

az Egészségnapot. Fontosnak tart-
juk, hogy a diákok informálódjanak
az egészséges életmód felõl, a mai
rendezvényt is ennek jegyében hoz-
tuk létre. Persze nem csak a mai na-
pon foglalkozunk az egészséggel, hi-
szen az iskola védõnõje rendszere-
sen látogatja az osztályfõnöki órá-
kat. A Ne gyújts rá! – Inkább rágj!
felszólítás mögött nem tiltás áll, mert
amit nem szabad, az általában sok-
kal érdekesebb, inkább pozitív pél-
dákkal és figyelemfelkeltéssel pró-
bálunk hatni a fiatalokra. A faragott

és természetesen elfogyasztható
zöldségszobrok is ezt a célt szolgál-
ják. Azt tapasztaljuk, hogy már a ki-
lencedik osztályban vannak tanulók,
akik dohányoznak, és hiába kapnak
büntetést, mert annál inkább folytat-
ják ezt a rossz szokást. Úgy gondo-
lom, mindenekelõtt személyes példa-
mutatással érhetünk el eredménye-
ket, ezért is tartom hasznosnak a mai
napot. – fogalmazott Dávidovics
Mária programszervezõ.

Z.A.

NNee ggyyúújjttss rráá!! –– IInnkkáábbbb rráággjj!!

Az egészséges életmódra fogékony érdeklõdõket várták a Kodály
Zoltán Mûvelõdési Ház Egészségnapjára. A rendezvényen jósnõ, pszi-
choterapeuta és aurafotós is segített az egészséges életvezetés alapo-
sabb megismerésében. 
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Újabb diákszínpad alakult
városunkban. Vezetõje a nagy-
kanizsai születésû Tóth Géza,
aki a kaposvári Csiky Gergely
Színház színésze. 

Az összejövetelen elmondta,
szeretné a színészet fortélyait át-
adni az érdeklõdõknek, így az elsõ
hónap foglalkozásainak során stú-
diumot tart, májusban pedig egy
színdarab elõadását tervezi. 

A színész elárulta azt is, hogy
már több darabot is színpadra állí-
tott, és dráma pedagógiát tanított.

TTaarrooll aa kkuullttúúrraa
NNaaggyykkaanniizzssáánn

Kardos Balázs természetfotós
képeit tekinthetik meg a miklós-
fai általános iskolások november
30-ig. A közel harminc fotográfia
többnyire a Miklósfától nem
messze található mórichelyi ha-
lastó madárvilágát mutatja be.

A fényképezés a pillanat mûvé-
szete- gyakran hallhatjuk a fotó-
zással kapcsolatban, a természet
ellesett pillanataira pedig különö-
sen igaz ez az állítás. Kardos Ba-
lázs természetfotós már régóta ûzi
ezt a nagy türelmet – és nem mel-
lesleg korai ébredést – igénylõ
hobbit, egészen 2000 óta. – Magá-
val a természetfotózással koráb-
ban, 1996-ban kezdtem el foglal-
kozni, de megmaradtam a mada-
rak megörökítésénél. Persze ha
véletlenül eloson elõttem egy ró-
ka, akkor nem hagyom annyiban a
dolgot. Elsõ kiállításom idén ápri-
lisban volt, ez a második. Az itt
látható képek jó része a mórichelyi
halastónál készültek, illetve van
egy-két madár, amely Liszón és
Pogányszentpéter környékén lett
lencsevégre kapva. Gyakran már
napkeltekor, nyáron általában haj-
nali ötkor kinn kell várakozni a te-
repen, hogy elkészüljön a megfe-
lelõ kép. – árulta el Kardos Balázs.

Sajni József, a Miklósfai Iskola
igazgatója elmondta, a kiállítás
felhívja a gyerekek figyelmét a
természetvédelemre, és mivel ro-
hamos léptekkel közeledik a tél, a
fotók arra is emlékeztetnek, hogy
lassan itt az ideje a madáretetõk
készítésének, kihelyezésének. 

Z.A.

MMaaddáárrvviilláágg 
ppiillllaannaattkkééppeekkeenn
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Az Eötvös-teret átalakító térren-
dezést örömmel, és kritikával ve-
gyes véleménnyel követi az arra
haladók sokasága.

Végre rendezõdik a város tán
legforgalmasabb csomópontja,
amivel különösen a csúcsidõk za-
vara oldódik. A tér-rendezés nyil-
ván nemcsak az útvonalak vezeté-
sének átalakításával járt, hanem az
ún. kapcsolódó elemek rekonstruk-
ciójával, változtatásával is. A be-
épített kandeláberek méretezésük
folytán bizonyára jelentõsen növe-
lik a megvilágítást, következéskép-
pen a biztonságos közlekedést
szolgálják. A járókelõt azonban el-
gondolkoztatja e világító „alkalma-
tosságok” stílusa. Az egyébként is
változatos felfogásban készült
meghatározó négy épülete e térnek
a századvég „felfogásváltásainak”
kavalkádja. Ebben is a legnehezeb-
ben besorolható a Glóbusz-ház
frufrus álszecessziója, túlbonyolí-
tott tetõ, stb. szerkezeteivel. Mind-
ehhez hozzájárul az újonnan „tele-
pített”, a 19. századvég eklektiká-
jának elemeit viselõ, tizenegy sú-
lyos kandeláber-kolosszus. Felte-
hetõen a nem csekély beszerzési
költségeknél nagyobb az a –
egyébként össze nem mérhetõ –
„felfogás-zavar” – ami itt szemünk
elé került, és marad is…

Boros Antal ny.gimn.tanár
Nagykanizsa, Takarék u. 13/b.

„Nagy örömünkre ismét sok
eseményrõl számolhatunk be
gimnáziumunk kapcsán.” – szá-
molt be lapunknak Tislérné Tóth
Zsuzsanna, a Batthyány Lajos
Gimnázium igazgatóhelyettese.

„Iskolánk tanára, Dénes Sán-
dorné az idei esztendõben „Rátz
tanár úr életmûdíjat” kapott a ké-
mia tantárgyban elért eredményes-
sége alapján. A díjat 2010. novem-
ber 17-én vette át a Magyar Tudo-
mányos Akadémia dísztermében. 

Az október közepén lezajlott
Bolyai matematikai csapatver-
senynek az õszi szünet elõtt volt a
megyei eredményhirdetése, s ez
alapján elmondhatjuk: szép kani-
zsai sikerek születtek, hiszen a 4.
osztályosoknál a Zrínyi iskola
„Töprengõk” csapata lett országos
döntõs, míg a 6. és 8. osztályos
gimnáziumi kategóriában a BLG
csapatai, a „Matman” (6.A) és a
„Gyöngyszemek” (8.A) kerültek a
döntõbe.

Egy busznyi diákunk járt októ-
ber végén Németországban, mely-
rõl majd alább olvashatnak egy kis
„mesét”.

Pénteken sok minden történt: a
délelõtt folyamán két osztályunk
volt részese a volt lengyel nagykö-
vettel, Grzegorz Lubczykkal szer-
vezett könyvbemutatónak; 40 diá-
kunk indult útnak a Budapesti Mû-

szaki Egyetem által szervezett
„Nyílt laborok délutánja” elneve-
zésû rendezvényre, melyet néhány
kiválasztott iskola tanulóinak szer-
veztek. Az egyetem több mint egy
tucat laboratóriumot nyitott ki az
érdeklõdõknek, ahol többek között
olyan dolgokkal ismerkedhettek,
mint a robotok, villámok vagy a
folyékony nitrogén. 

A nap csúcseseménye azonban –
fõleg a kilencedikesek számára –
az esti gólyabál volt.

„Igaz mese
Egyszer volt, hol nem volt, volt

egyszer egy vállalkozó szellemû
csapat, akik felkerekedtek, hogy
felfedezzék Németország rejtelme-
it Salamonné Lackner Henriett,
Szalai Gabriella és Andl Melinda
tanárnõk kíséretével. Október 20-
án csomagjaikkal várakoztak az
iskola elõtt hintójukra, amely egy
busz képében érkezett meg. Hosz-
szú és fárasztó út után megérkez-
tek Drezdába, a Zwinger hatal-
mas, kastélyszerû épületébe. Miu-
tán mûveltségük már magasabb
szintre jutott a páncélok és egyéb
harci eszközök terén, egy gyors
német ebéd elébe néztek, ami
egyeseknek a jellegzetes német
kolbászt, másoknak a Hilton szál-
loda éttermét jelentette.:) Ezután
újabb út várt a díszes társaságra,
most már elérték fõ állomásukat,
a német fõvárost, Berlint. A szál-
láson megismerkedhettek a néme-
tek zord külsejének egyik okával,
a „Zéro-fûtés”-elvével. A kipako-
lást követõen olasz tudásukat is
megcsillogtathatták, hisz útjuk
egy olasz specialitásokkal szolgá-
ló étterembe vezetett. Ezt követte
az emeletes buszos városnézés és
a metrózáshoz kialakultak a „fal-
kák”, akik nem kis mértékben
pumpálták fel Berlin életét. Más-
napjukat teljes mértékben a néme-
tek központjának szentelték, mú-
zeumokat jártak és olyan neveze-
tességeket ismerhettek meg, mint
például a Reichstag épülete és a
Checkpoint Charlie. Aznap egy
hosszabb szabadidõvel örvendez-
tették meg õket tanáraik, így min-
denki eljuthatott az általa fonto-
sabbnak vélt helyekre, legyen az
élelmiszerbolt, ruhaüzlet, vagy az
utcai árusok hada. De október
21-e tartogatott még számukra
egy meglepetést: este eljuthattak
a magasan Berlin fölé emelkedõ
tévétoronyba, ahonnan fantaszti-
kus kilátás nyílt az egész városra.
Az utolsó nap megismerhették
Potsdamot egy valódi hintó segít-
ségével. Kicsit szorosan ugyan, de

mindenki felfért a kocsira, és ez-
zel látogattak el a város neveze-
tességeihez egy német idegenve-
zetõ útmutatásával. A szabadidõ
után elfogyasztották utolsó közös
ebédjüket, és újra útra keltek. A
busz ezúttal már Magyarországot
vette célba. A hazafelé út sem telt
eseménymentesen, a Németország
és Magyarország közti összes
benzinkúttal megismerkedhet-
tek.:)

Ez a pár nap mindegyikõjük szá-
mára felejthetetlen élményt jelen-
tett. A jó társaság, a látványossá-
gok örök emlékké váltak számukra.
Szép volt, vége volt… de nem volt
mese!!

Kovács Adél, 
Richter Zsóka, 9.A”

Beindult a gépezet, érkeznek a
szebbnél szebb eredmények diák-
jaink jóvoltából.

A gimnázium 10.A-s csapata,
Horváth Eszter, Kovács Dóra és
Szokol Krisztina Szekszárdon járt,
ahol a Garay János Gimnázium
immár második alkalommal ren-
dezte meg a Lázár Ervin Anya-
nyelvi Verseny országos döntõjét.
Csapatunk az elsõ helyet szerezte
meg – vagyis megismételték a ta-
valyi szép eredményt. Nagyon
büszkék vagyunk rájuk.

Az elmúlt hétvégén hetedik al-
kalommal rendezték meg a bony-
hádi Petõfi Sándor Evangélikus
Gimnáziumban a „Kvízelítõ” elne-
vezésû versenyt, melyen háromfõs
gimnáziumi csapatok vettek részt.
Az elõzõ évekhez hasonlóan a há-
rom közismert kvízmester, dr.
Dusek László, Gerlei Imre, és M.
Nagy József állította össze a kér-
déssort, és vezényelte le a játékot.
Az írásbeli fordulót követõen há-
rom szóbeli fordulót rendeztek,
hogy minden csapattag kipróbál-
hassa tudását a nyomógombok
mögött. Büszkék lehetünk erre a
végeredményre is, hiszen a
Megyes Melinda (12.B), Muzslai
Borbála (11.A), Skoda Péter
(12.D) összetételû csapat a képze-
letbeli dobogó 3. fokára állhatott.

Vendégünk volt a rendhagyó
történelemóra keretében Szigethy
Gábor irodalomtörténész, színház-
történész, rendezõ, aki az 1956-os
emlékeit osztotta meg a diákokkal. 

Pénteken (november 19-én) 10
órakor kerül sor a Hyány Galéria
legújabb kiállításának megnyitójá-
ra, ahol is Horváth Fanni, iskolánk
egykori diákja mutatkozik be. A
kiállítás címe: Madárka. 

Tislérné Tóth Zsuzsanna
igazgatóhelyettes
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A Kereszténydemokrata Nép-
párt Nagykanizsai szervezete
befejezte adománygyûjtõ akció-
ját, melyet a vörösiszap-káro-
sultak megsegítésére indított. A
napokban el is szállította az ösz-

szegyûlt adományokat. A gyûj-
tés szervezõi nevében Kovács
János önkormányzati képviselõ,
a KDNP elnöke köszönetet
mondott minden segítõ szándé-
kú embernek.

ÚÚttnnaakk iinndduulltt aazz aaddoommáánnyy

EEööttvvööss ttéérrii 
„„ffeellffooggááss-zzaavvaarr””

LLeevveelleekk 
aa BBaatttthhyyáánnyybbóóll

40.qxd  2010.11.29.  13:59  Page 6



Alapos kutatómunkáról valló
levelet kaptunk Papp Attilától.
Nyilván többen vitatni fogják
tartalmát, de ez a szabad véle-
mény rovata. Mi is így kezeljük.
Terjedelme miatt azonban szo-
katlan módon, két részletben kö-
zöljük. Alább az elsõ rész olvas-
ható.

Túl vagyunk a szokásos októ-
ber 23. napi megemlékezése-
ken, meg a november 4. napin
is. Most a sajnálkozó cikkek
futnak éppen, hogy már megint
milyen kevesen voltak a koszo-
rúzásokon, és hogy ez érthetet-
len (csak nekik, ugyanis talán

nem kéne annyira erõltetni,
mert ez a csökönyös magyar
már csak ilyen, minél jobban
erõltetnek valamit, annál job-
ban utálja, lásd 1956). Csak re-
mélni merem, hogy ennek nem
az lesz a vége (megint), hogy
aki nem volt ott, az talán nem is
magyar, de az tuti, hogy kom-
munista (mondjuk ez nálam
stimmel), és különben is,
egy(re kisebb) a tábor, egy(re
viharvertebb) a zászló(nk, na
nem a valóban közös nemzeti-
színû, hanem a nemzetvezetõ –
de ugye a végén nem lesz nem-
zetvesztõ – narancssárga), mi-
ért nem vesszük már észre, meg
tudomásul, mi, renitensek, úgy-
hogy nyomás emlékezni, mert
aki magyar velünk tart (én ma-
gyar vagyok, de most akkor ki-
vel is tartsak, vagyok (le-
gyek)?). Na de majdcsak le-

cseng ez is karácsonyig. Addig
is, hogy végre más(ok)ról is es-
sen szó, felsorolnék egynehány
nevet, embert, hõst – hátha ér-
dekel valakit –, akik 1956 õsze
elõtt 12 évvel, szintén valódi
hõstetteket hajtottak végre, de
persze róluk senki sem emléke-
zik meg Kanizsán, emléktáblát
sem láttam róluk a városban
egyet sem, se koszorúzás, se
ünnepély, se semmi, na, mond-
juk az is igaz, hogy õk csak egy
szobrot intéztek el, a Gömbö-
sét, és vörös csillagot sem ta-
postak meg, mert azt inkább a
sapkájukra tûzték. Biztos ez a
baja velük a kormányzó rezsim-
nek, ami egyre jobban átmegy
alkotmányellenes (mondjuk
nem sokáig lesz az, mert hama-
rosan megváltoztatják az alkot-
mányt, aztán majd mindjárt az
lesz alkotmányellenes, aki szól-
ni mer), diktatórikus juntába,
legalábbis már a Sólyom is ezt
mondja, és õ már csak tudja.
Mindenesetre a nemzetveze-
tõnknek már saját zsoldosai is
vannak állami pénzbõl, a volt
személyi testõre vezetésével,
terror(ellenes)elhárítás elneve-
zéssel, úgyhogy ha valaki – és
ezek csak a kommunisták lehet-
nek, mert hisz ki ne szeretné a
nép vezérét? – tüntetni, szer-
vezkedni vagy népszavazni (ez
utóbbi mondjuk sajnos nemigen
fog már menni, a népvezér új
alkotmánya majd gondoskodik
róla, mert hát õ csinálhatott
népszavazást, meg tüntetést, na
de hogy ellene, a nemzetvezetõ
ellen, na nehogy már elvtársak)
merne, arra majd azt mondják,
hogy terrorista, a zsoldosok
meg elkapják, oszt jó napot. A
hõsökre visszatérve, õk 1944
õszén-telén egyszerûen csak a
magyar szabadságért harcoltak
a német megszállók és a nyilas
gyilkosok, így tehát Szálasi el-
len is, akihez képest Rákosi
elvtárs (akinek ugyanúgy a bi-
tón lett volna a helye) egyszerû
polgárjogi aktivista volt. Ilyen
elfelejtett hõsünk például Bán
Tibor, az újpesti partizáncso-
port tagja, aki az újpesti nyilas-
ház felrobbantása közben esett
el. Az újpesti nyilas gyilkosok
az egyik budai zárdából 27
lányt hurcoltak el, akiket ké-
sõbb megbecstelenítettek, majd
a Dunába lõdöztek. A pártház-
ban õrzött további 48 foglyot a
partizánok elõször egy hamis
nyílt paranccsal kiszabadítot-

ták, majd pedig egy 14 kg-os
töltetet robbantottak fel a ház-
ban. Tûzharc alakult ki, és 28
nyilas bandita meghalt, a párt-
házuk pedig használhatatlanná
vált. Hullai Jenõ a kõbánya-kis-
pesti partizáncsoport tagja 22
társával együtt esett el a Pesti
Hírlap nyomdájának védelme-
zése közben, a Stollár-csoport
tagjaival együtt. Nevükhöz
olyan bátor tettek fûzõdnek,
mint a rákoskeresztúri nyilas-
ház felrobbantása, vagy 44’
szilveszter éjjelén a Kispest, Fõ
utcai nyilas pártház elleni táma-
dás. Matusek Tivadar 10 fõs,
kispesti partizáncsoportja is
említésre méltó, õk nyilas jár-
õröket támadtak meg rendszere-
sen. A 24 fõs rákoshegyi kom-
munista partizánegység, Szeke-
res Pál vezetésével a Ferihegyi
repülõtéren hajtott végre több
sikeres robbantást. 1944 kará-
csonya elõtt a rákoshegyiekhez
csatlakozott az egyetemi hall-
gatókból álló Táncsics Kiska-
zászlóalj (Kiska – Kisegítõ
Karhatalmi Alakulat, milícia
jelleggel hozta létre Horthy
bandája, de a melegágya lett a
kommunista szervezkedések-
nek), és a rákoshegyiekkel kö-
zösen fegyverezték le a helyi
nyilasházban tartózkodókat. A
ferihegyi Magyar Légiforgalmi
Társaság alkalmazottai meg
akarták akadályozni a repülõtér
mûszaki létesítményeinek fel-
robbantását, azonban a csoport
a Nemzeti Számonkérõ Szerve-
zet kezébe került. Pesterzsébe-
ten több partizánegység is tevé-
kenykedett. A legerõsebb Hazai
Jenõ csoportja volt. Konok Ferenc
esztergályos kommunistái mellett
említeni kell még a Bimbó úti cso-
portot is. Meg kell említeni a
Radó-csoport tagjait is. Központ-
juk a Visegrádi utca 36. alatt lévõ
lapkiadónál volt. Kitûnõ minõségû
hamis személyi és más igazoló ok-
mányokat, röplapokat gyártottak.
Fegyvereket is gyûjtöttek, amiket
a Mexikói út 56. szám alatt raktá-
roztak. De egy árulás miatt 1944.
december 29. –én az egész csopor-
tot felgöngyölítették, a tagokat,
több mint 100 embert a nyilasok a
Duna partján kivégezték. 

Papp Attila

Szomolányi sarkon parkolok a mi-
nap, bringám kormányán reklámtáska.

(folytatás a 8. oldalon) 
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A Pannon Egyetem Nagykani-
zsai Kampuszának Turizmus-
vendéglátás szakos hallgatói si-
keren szerepeltek pályamunká-
ikkal az Intézményi Diákköri
Konferencián Veszprémben
(ITDK). Egy I. helyezéssel egy
II. helyezéssel és egy dicsérettel
jutott tovább három hallgató a
2011 tavaszán megrendezésre
kerülõ XXX. Országos Tudomá-
nyos Diákköri Konferenciára.

A Pannon Egyetem 2010. no-
vember 10-én megrendezésre kerü-
lõ ITDK-án nyolc szekcióban, ezen
belül 24 tagozaton mérték össze tu-
dásukat a hallgatók. A Nagykani-
zsai Kampusz négy versenyzõje in-
dult a közgazdaságtudományi szek-
cióban. A turizmus és idegenforga-
lom tagozaton belül a végzõs hall-

gatók közül Dejcsics Éva (témave-
zetõ: Dr. Keller Krisztina) a Ma-
gyar Plakátház és a Képzõmûvé-
szetek házáról írt elégedettségi
vizsgálatával I. helyezett lett.
Hegedüs Éva (témavezetõ: Dr. Pé-
ter Erzsébet) a Gerõ cukrászdák fo-
gyasztói elégedettség vizsgálatával
II. helyezést ért el. Buzsics Kristóf
(témavezetõ: Dr. Keller Krisztina)
I. éves hallgató a Kempingturizmus
vizsgálatával dicséretben részesült.

Vezetés, szervezés és logisztika
tagozaton belül a Pannon Egyetem
Nagykanizsai Kampuszán õsszel
indult Master of Business Admin-
istration (MBA) közgazdász egye-
temi képzésünkrõl Varga Tamás
(Témavezetõ: Fehérvölgyi Beáta)
angol nyelvû pályamunkájával in-
dult a versenyen.

Lehota-Szolvik Edit

Nagykanizsai ssikerek aa
Tudományos DDiákköri KKonferencián

6666 éévvvveell eezzeellõõtttt 
ÕÕkk iiss eeggyy vvéérreess
õõsszz hhõõsseeii vvoollttaakk!!

SSzzeeggéénnyy SSzziinneekk!!
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(folytatás a 7. oldalról)

Meg se néztem, miféle, csak fel-
ragadtam otthon. Egy, az oviból
hazafelé tartó kicsi lány örömmel
fedezi fel rajta, hangosan örül is
neki: – Nyuszi!

A Kanizsa olvasói emlékezhet-
nek a GULÁG-ot megjárt bencés
szerzetes két évvel ezelõtti kani-
zsai látogatására. Olofsson Placid
atya akkor a piarista diákoknak
szólt a túlélés négy szabályáról.
Elsõ szabály: A szenvedést nem
szabad dramatizálni. Attól csak
gyengébb leszek, márpedig a
szenvedés elviseléséhez minden
energiámra szükségem van. Mi ezt
úgy csináltuk, hogy nem enged-
tük, hogy valaki is elkezdjen pa-
naszkodni. Ha valaki elkezdett pa-
naszkodni, akkor az elsõ fél mon-
dat után leállítottuk, és azt kértük,
hogy beszéljen a szakmájáról. A
tíz év alatt annyi szakmát tanul-
tam, hogy borzasztó. A méhésze-
tet, a pulykatenyésztést, a szõlé-
szetet, a bányászatot, a könyvköté-
szetet, a kutyafülét. A második
szabály: Keresni kell az élet apró
örömeit. Észre kell venni, és meg
kell örvendezni. A versenyt úgy
csináltuk az öröm észrevételére,
hogy összeálltunk reggel, hogy
máma lesni fogjuk, milyen apró
örömök érnek, és este, ha a ká-
posztalevest meg a zabkását me-
gettük, összejöttünk, és aki többet
tud mondani, az lett a gyõztes.
Egyszer volt egy olyan bajnokunk,
aki 17-et sorolt föl. A végén azt
mondta: „Gyerekek, hát én nem
értem rá ma szenvedni, nekem
örökké lesni kellett az apró örö-
möket, és örökké mondogatnom
kellett magamban, hogy föl tudjam
mondani.”

Pehm Józsefet felsõpatyi káp-
lán korában meghívták Sárvárra a
plébániára, mert valami Szinek
missziós atya tartott elõadást.
Ebéd alatt a Szinek mellett ült, és
a Szinek csak azt mondogatta
mindig magában: „Szegény
Szinek! Szegény Szinek!” Ezen az
önsajnálkozáson még akkor is jót
mulatott, amikor idõs korában el-
mesélte. Beleértette és belehang-
súlyozta az egész emberi nyomo-
rúság önsajnálkozását, amiben
mindig van valami mély humor is.
Mészáros Tibor az 1972-75 között
írt napi jegyzeteiben, A számûzött
bíboros szolgálatában címû kötet-
ben számol be Mindszenty József
elõbbi anekdotájáról.

Ön melyik szemléletet választ-
ja?

Papp János

A srácok nem bíztak semmit a
véletlenre, hiszen az egyik legnép-
szerûbb videómegosztó portálon
is követhetõk biliárd-trükkjeik
(http://www.youtube.com/watch?
v=N9pFp6eKThs), de mindazt,
amit Beznica Balázs „Bazsi”és
Varga András „Öcskös” tud a bili-
árd-asztalok világában, azt no-
vember 27-én 15 órától a HSMK
Kaán Károly termében személye-
sen is láthatják az érdeklõdõk.

Ahogy az eseményt hirdetik,
Nagykanizsa történetében elõször
kerül sor ilyen Biliárd és Trükklö-
kõ Show-ra, s már lázasan gyako-
rolnak avégett, hogy a majd két-
órás program igazi csemegét
nyújtson mindenki számára.

„Az is biztos, hogy ilyen még
nem volt itt, de még a környékün-

kön sem – vágott bele Balázs, aki
egyébként a KDE Biliárd-szakosz-
tályának NB III-as együttesében is
„terelgeti” dákóval a golyókat. –
Nem véletlen persze, hogy feltettük
mindezt a netre is, hiszen úgy gon-
doltuk, néhányan biztosan rákat-
tintanak majd a VABB Pool Trick
Shot címmel futó kisfilmünkre.”

„Azért azt tudni kell, hogy olyan
trükkökrõl van szó, amiknél fenn-
áll a százból egy esete is, hiszen ha
nincs megfelelõ összpontosítás,
igencsak nehéz kivitelezni a lökési
formációkat” – így András, aki
már lázasan készülõdött egy-egy
lökés bemutatására.

Balázs egyébiránt másfél, míg
András négy éve kötelezte el ma-
gát komolyan a biliárd mellett, s
amellett, hogy az utóbbi napokban
épp a november 27-i trükkös prog-

ramjukon törték fejüket, a ver-
senyszerû biliárdban is otthon van-
nak.

„Ha jól számolom, én jelenleg a
B-ranglistán a 27. vagyok, míg
„Öcskös” a 30. – vette át a szót is-
mét Balázs. – Mostanság együtt
veszünk részt az országos bajnok-
ságokon, mint volt például a
nyolc-, kilenc-, vagy legutóbb a
tízgolyós pool egyéni bajnokság.
Persze, mindig van új dolog, amit
el lehet sajátítani, s mi azon is va-
gyunk, hogy ezek mielõbb sikerül-
jenek is.”

Vissza azonban a november 27-
én sorra kerülõ mûsorukhoz:
„Mintegy negyven figurával kalku-
lálunk a délutánra, melyeket nagy-
részt mi találtunk ki Balázzsal –
mondta két trükk között ismét
András. – A kivitelezés úgy fog tör-
ténni, hogy elõzetesen elmondjuk,
az elrendezésbõl a különbözõ go-
lyókat melyik lyukba szeretnénk el-
tenni, s ha esetleg nem sikerül a
produkció, egyszer ismétlünk.”

Nos, azt a bizonyos klippet a
neten elnézve, a srácok igencsak
biztos kezûeknek tûnnek, vagyis
talán nem sokszor lesz szükség az
utólag említett javításukra. De er-
rõl mindenki meggyõzõdhet, ha el-
látogat november 27-én 15 órakor
a HSMK Kaán Károly termébe az
elsõ kanizsai Biliárd és Trükklökõ
Show-ra.  

Polgár László

UUggrraattáássookk,, ccssaavvaarrtt llöökkéésseekk ggaarrmmaaddáájjaa
aa ttrrüükkkkllöökkõõ sshhooww mmûûssoorráábbaann

A Magyar Közút Nonprofit Zrt.
Kiskõrösi Közúti Szakgyûjteményé-
nek egyetlen gõzhengere nem a kora
miatt nevezetes, hanem azért, mert
„Józsi”, azaz Szabó Gyula ezzel a
hengerrel robogott a „rezedaszagú
kis falujába” Nyírmadocsára az
1976-os „Robog az úthenger" címû
televíziós filmsorozatban. Az úthen-
ger a felvételeket követõen vissza-
került az Út- és Vasútépítõ Vállalat
békásmegyeri telepére, ahonnan
1978-ban érkezett Kiskõrösre. A
gõzhenger 1948-as építésû, amely a
Magyar Állami Vas-, Acél- és Gép-

gyárban készült Budapesten. Típu-
sát tekintve MÁVAG UG-18, azaz
18 tonnás volt a henger üzemi súlya,
szén- és víztartálya feltöltése után.

A Kiskõrösi Közúti Szakgyûjte-
mény bõvítését, átalakítását, valamint
egy korszerû, modern, látogatóbarát
és interaktív új állandó kiállítás építé-
sét lehetõvé tevõ Európai Uniós pá-
lyázat kapcsán a MÁV Nosztalgia
Kft. szakemberei elvégezték a gõz-
henger teljes körû felújítását. A láto-
gatók ezentúl interaktív elemként
használhatják majd a gyûjtemény
egyik legbecsesebb darabját, felülhet-

nek rá, kipróbálhatják és csodálhatják
egy mûködõ hatalmas gõzgép erejét. 

A MÁV Nosztalgia Kft. és a
Vasúttörténeti Park közös projekt-
jeként a gõzhenger nemrégiben si-
keres mûszaki átadáson esett át,
így nem volt akadálya az ünnepé-
lyes eseménynek sem. A gõzhen-
ger bemutatóján kívül a Parkban a
„Robog az úthenger” címû film
néhány epizódját is levetítették a
kíváncsi látogatóknak.

A gõzhengert egyébként a jövõ
évtõl – az új állandó kiállítás meg-
nyitásától kezdõdõen – minden
hónap elsõ szombatján fogják fel-
fûteni a Magyar Közút Nonprofit
Zrt. Kiskõrösi Közúti Szakgyûjte-
ményében, ahol bárki számára ki-
próbálható lesz, ezen kívül elõre
egyeztetett idõpontban áll majd
rendelkezésre ez az attrakció.

IIssmméétt rroobbooggootttt aazz úútthheennggeerr
Rendhagyó eseményen avatták fel a nemrégiben teljes felújításon

átesett, kultikus, a „Robog az úthenger" címû film egyik fõszereplõ-
jét, egy MÁVAG gõzhengert. 
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Dénes Sándor alpolgármester fogadónapot tart minden hónap negyedik
szerdáján 15-17 óráig fogadóórát tart a Polgármesteri Hivatal Erzsébet téri
épületében (I./6. sz. iroda)

AAllppoollggáárrmmeesstteerrii ffooggaaddóóóórraa

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyûlése pályázatot hirdet a Fogyaték-
kal Élõk Integrált Intézménye (8800 Nagykanizsa, Ûrhajós u. 6.) intéz-
ményvezetõi álláshelyének határozatlan idejû, önálló magasabb vezetõi
munkakörben történõ betöltésére. 
A pályázat benyújtásának határideje: 2010. december 2. 
A pályázattal kapcsolatos további felvilágosítás a 93/500-708, illetve a 93/500-
810-es telefonszámokon kérhetõ.
A részletes pályázati kiírás a www.kszk.gov.hu, illetve a www.nagykanizsa.hu
internetes oldalakon található.

ÁÁlllláássppáállyyáázzaatt - iinnttéézzmméénnyyvveezzeettõõ

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Jegyzõje pályázatot hirdet a Polgármesteri
Hivatalban az alábbi köztisztviselõi állások betöltésére: 
1. beruházási ügyintézõ - határozott idejû
2. beruházási ügyintézõ - határozatlan idejû
A részletes pályázati hirdetmények a www.kszk.gov.hu és a
www.nagykanizsa.hu honlapokon tekinthetõk meg.

KKöözzttiisszzttvviisseellõõii áálllláássookk aa HHiivvaattaallbbaann

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyûlésének Városfejlesztési, Környe-
zetvédelmi és Idegenforgalmi Bizottsága pályázatot ír ki falfirkák eltünte-
tésének támogatásáról szóló 81/2007. (XII. 21.) sz. önkormányzati rendelet
szerinti önkormányzati támogatás elnyerésére.

A támogatásra rendelkezésre álló keretösszeg 2010. évben 500 000 Ft.
A pályázati kiírás és a pályázati adatlap kérhetõ Nagykanizsa Megyei Jogú Vá-
ros Polgármesteri Hivatal Fõépítészi Csoport Irodáján ügyfélfogadási idõben
(Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. II. em. 14.), vagy letölthetõ a
www.nagykanizsa.hu honlapról.
A pályázat befogadásához szükséges a közpénzekbõl nyújtott támogatások át-
láthatóságától szóló 2007. évi CLXXXI. törvény szerinti összeférhetetlenség,
illetve érintettség fennállásáról, vagy hiányáról szóló nyilatkozat kitöltése és
csatolása.

PPáállyyáázzaatt - ffaallffiirrkkáákk eellttüünntteettéésséérree

A Nagykanizsa Vagyongazdálkodási és Szolgáltató Zrt., mint az önkormányzati ingat-
lanok kezelõje vevõ jelentkezését várja az alábbi ingatlanokra: 1. Nagykanizsa, Bar-
tók B. u. 1. szám alatti 3071 hrsz-ú tízemeletes lakóépület, mellette orvosi rendelõ.
Irányár: 59.000.000 Ft + áfa. 2. Nagykanizsa Berzsenyi út 5. magasföldszint 1. szám
alatti, egyéb helyiség megnevezésû iroda-jellegû ingatlan (volt MSZMP pártiroda).
Hrsz.: 1363/13/A/1. Mérete: 131 m2. Ára: 8.400.000 Ft. 3. Nagykanizsa Magyar utca
76. saroktelek, a hátsó részén bontásra váró épületrésszel, telek mérete 934 m2. Elsõ-
sorban építési szándékú vevõ jelentkezését várjuk. Fõbb beépíthetõségi paraméterek:
50%-os beépíthetõség, 8 m magasságig. Ára: 10.700.00 Ft. 4. Ipari Park területén:
4378/29. hrsz 1 ha 4833 m2 – 56.520.000 Ft + áfa, 4378/32. hrsz 3015 m2 – 11.460.000
Ft + áfa, 649/92. hrsz 4535 m2 – 18.140.000 Ft + áfa,  649/93 hrsz  6389 m2 –
25.560.000 Ft + áfa. Komoly érdeklõdõ esetén a társaságunk támogató javaslata alap-
ján az önkormányzat közgyûlése, illetve bizottságai döntenek az értékesítés feltételeirõl.
További részletekrõl a Nagykanizsa Vagyongazdálkodási és Szolgáltató Zrt. Garay ut-
ca 21. szám alatt lévõ irodájában vagy telefonon (93/311-241) lehet érdeklõdni.

EEllaaddáássrraa hhiirrddeetteetttt iinnggaattllaannookk

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyûlése 2008. év folyamán döntött ar-
ról, hogy Nagykanizsa Megyei Jogú Város Szabályozási Terve és Helyi Épí-
tési Szabályzata Király u. - Kalmár u. - Vásár u. - Sabján Gyula utcák ál-
tal határolt tömbjének (31/11 hrsz) szabályozását a B & H Régió Bt-vel
módosítatja.

Az épített környezet alakításáról és védelmérõl szóló 1997. évi LXXVIII tör-
vény 9. § (6) bekezdésének megfelelõen, "A véleményezési eljárás befejezése
után a településrendezési eszközöket az elfogadásuk elõtt a beérkezett, de el
nem fogadott véleményekkel és azok indoklásával együtt a polgármesternek
legalább egy hónapra a helyben szokásos módon közzé kell tenni azzal, hogy
az érintettek a közzététel ideje alatt azokkal kapcsolatban észrevételt tehetnek"
- Ezért a módosított tervet, valamint az Állami Fõépítész egyet nem értõ véle-
ményét 2010. november 24-ig kifüggesztjük a Polgármesteri Hivatal elõcsarno-
kában, ahol munkanapokon megtekinthetõ.
A Nyugat-dunántúli Regionális Közigazgatási Hivatal Állami Fõépítész vélemé-
nyét az alábbi okok miatt nem fogadjuk el: 1. Az Önkormányzatot bírósági végzés
kötelezi a tömbben lévõ területek tulajdoni arány szerinti megosztására, ami csak a
szabályozási terv fenti módosulása esetén hajtható végre. 2. A tömbben lakók szó-
szólói több fórumon kinyilvánították azon igényüket, hogy a tömbbelsõben koráb-
ban tervezett közúti átjárhatóság szûnjön meg. 3. A tömbben lévõ magántulajdonú
terület-hányadok kisajátításához az Önkormányzatnak a közeljövõben nem áll ren-
delkezésre elégséges pénzügyi fedezet. 4. Az Állami Fõépítész Úr által észrevéte-
lezett parkolóhely-hiány valóban fennáll, azonban ennek orvoslása nagy távon el-
vileg a tömbbelsõben föld alatti mélygarázs kialakításával is megoldható.
A tervvel kapcsolatos észrevételeiket, javaslataikat a Polgármesteri Hivatalba a
városi fõépítésznek (Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. Fax.: 93/500-735) címzett le-
vélben jelezhetik.

SSzzaabbáállyyoozzáássii TTeerrvv ééss HHeellyyii ÉÉppííttééssii
SSzzaabbáállyyzzaatt mmóóddoossííttáássaa

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyûlése 2009. év folyamán döntött  több
tömb rendezés alá vonásáról, melyet a B & H Régió Bt-vel készítetett el.
Az épített környezet alakításáról és védelmérõl szóló 1997. évi LXXVIII tör-
vény 9. § (6) bekezdésének megfelelõen, "A véleményezési eljárás befejezése
után a településrendezési eszközöket az elfogadásuk elõtt a beérkezett, de el
nem fogadott véleményekkel és azok indoklásával együtt a polgármesternek
legalább egy hónapra a helyben szokásos módon közzé kell tenni azzal, hogy
az érintettek a közzététel ideje alatt azokkal kapcsolatban észrevételt tehetnek"
- Ezért a módosított tervet 2010. december 02-ig kifüggesztjük a Polgármeste-
ri Hivatal elõcsarnokában, ahol munkanapokon megtekinthetõ.
A rendezés alá vont tömbök a következõk:
- Kiskanizsai Felsõmajor területe ( M7-es autópálya - 0382/4 hrsz-ú út - 0378
hrsz- út - 0362/1 hrsz-ú út által határolt tömb ) építési övezeti besorolásának
módosítása
- Bajza utca - Kossuth tér - Kisfaludy utca - Batthyány utca -által határolt tömb
szabályozásának módosítása
- Mánta-patak - Principális csatorna - 0397 hrsz-ú közút által határolt tömb öve-
zeti szabályozásának megváltoztatása
- 61 sz. fõút (0122 hrsz) - 0125 hrsz-ú Bakónaki csatorna - 0124/3 hrsz-ú "Ee"
övezeti jelû ingatlan - "M-ksz" övezeti jelû ingatlanok által határolt terültek
övezeti besorolásainak felülvizsgálata
- 087 hrsz-ú út - 070 hrsz-ú Turisztikai erdõ által határol tömb (az 099 és 070
hrsz-ú ingatlanok, az Ifjúsági tábor területe) szabályozásának módosítása
- Szabadhegyi utca - Hegyalja utca - belterületi határ - Pásztor utca által hatá-
rolt tömb szabályozásának módosítása, valamint a tervezett "CSÍK LAKÓ-
PARK" rendezési tervi beillesztése
A tervvel kapcsolatos észrevételeiket, javaslataikat a Polgármesteri Hivatalba a
városi fõépítésznek (Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. Fax.: 93/500-735) címzett le-
vélben jelezhetik.

SSzzaabbáállyyoozzáássii TTeerrvv ééss HHeellyyii ÉÉppííttééssii
SSzzaabbáállyyzzaatt mmóóddoossííttáássaa

(A megjelenéstõl november 30-ig)
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Nemrégiben reprezentatív ki-
állítás nyílt Melega István grafi-
kusmûvész alkotásaiból: grafi-
kák, festmények, fotók, plaszti-
kák és plakátok mutatják be a
sokszínû életmûvet. Nem köny-
nyû egyetlen kiállításba sûríteni
ilyen nagyszabású munkásságot,
épp ezért arról beszélgettünk a
mûvésszel, hogyan lehetséges a
nagyvonalúság és nyitottság,
amely jellemzõ a mûvek egészé-
re. Erre a titokra fény derült az
interjú alatt, de csak akkor ér-
hetjük meg igazán, ha képesek
vagyunk olvasni a sorok között
és átérezzük a képek hangu-
latiságát.

– Október 15-én nyílt nagysza-
bású kiállítása ötven év munkás-
ságából. Számos képzõmûvészeti
irányzattal találkozhatunk a tár-
laton. Honnét ered ez a mûfaji
sokszínûség?

– Amit itt láthatunk kiállítva, az
ötven év átfogó anyaga. Alkalma-
zott grafikusként, ezen belül ter-
vezõ grafikusként végeztem, a
mostani tárlaton is láthatóak ezek-
bõl a munkáimból. Nagy szerepet
kapott az életemben a képgrafika,
a plakátok, az alkalmazott foto-
gráfia, de pasztellképek és ceruza-
rajzok is láthatóak a jelenlegi kiál-
lításon. Ehhez a sokszínûséghez
az kellett, hogy alaposan megta-
nuljam a szakmát. Azt szoktam
mondani, hogy nem születik min-
denki ceruzával a kezében, de ha
nincs valakinek affinitása egy
szakmához – mindegy, hogy mi-
lyen szakmáról van szó –, akkor
jobb, ha bele se kezd. Akkor érez-
zük tehernek a munkánkat, ha

nem értünk hozzá és nem is érdek-
lõdünk iránta. Aki folyton kételke-
dik a munkája helyességében,
nem fogja megtalálni a helyét az
életben. Nálam hál'Istennek szó
sem volt ilyesmirõl. Az édes-
anyám tanítónõ volt, õ sok min-
denre felhívta a figyelmemet, ami
a kiegyensúlyozott életszemlélet
kialakításához kellett. Egyik fõ ta-
nácsa az volt, hogy soha ne tekints
hátra, a múltadba. Ha mégis visz-
szanézel, akkor tanulhatsz a hibá-
idból, de gyorsan meg kell fordul-
nod és folytatnod kell az utadat.
Ha örökké a múltaddal foglalko-
zol, akkor egy helyben fogsz topo-
rogni, és ott maradsz, ahonnét el-
indultál. 

– Hogyan fordult az alkalma-
zott grafika felé?

– Az alkalmazott grafika úgy
született meg, hogy már gyerekko-
romban lekötöttek a betûk formái,
a különbözõ stílusok, a betûk rend-
je, az, hogy nem lehet összekever-
ni õket, mert úgy nincs értelme a
szövegnek. A kiállítás anyagán is
látható, hogy sokféle mûvészeti
ágban tevékenykedem. Egy egész
életen át  alkalmazott grafikusként
dolgozni meglehetõsen fárasztó. A
tervezõ grafikánál megrendelõvel
dolgozunk, akit ki kell szolgálni,
ez azt jelenti, hogy meg van kötve
az ember keze, és nem szárnyalhat
olyan szabadon, mint a mûvésze-
teknél. Inkább a tervezésen és a
szakma alapos ismeretén van a
hangsúly, és egy idõ után el lehet
érni, hogy ha nem írja alá az ember
a nevét, akkor is felismerik a mun-
káját és tudják hogy ki készítette.
Szerencsére nekem sikerült ezt el-
érnem. Az alkalmazott grafika volt

a bázis, amibõl megéltem, emellett
foglalkoztam a különféle képzõ-
mûvészeti ágakkal is. 

– Eredetileg erdélyi származá-
sú. Hogyan került Nagykanizsá-
ra?

– A Partiumban, Mára-
marosszigeten születtem, innét ke-
rültem 1952-ben Nagyváradra,
1980-ban pedig az óhazába. Négy
évig a fõvárosban éltem, majd
Nagykanizsára kerültem. Huszon-
hat éve élek ebben a városban és
nagyon megszerettem Zalát, mert
sok tekintetben a szülõvárosomra
és környékére emlékeztet. 

– Nem érezte úgy-fõleg Buda-
pest után-hogy a kisvárosi élet
korlátokat állít mûvészeti tevé-
kenysége elé?

– Egy kisvárosnak mindig az a
legnagyobb átka, hogy kevés in-
formációt tud felszívni magába,
ritka a kiállítás-megnyitó, fülelni
kell, hogy ki mikor, hol állít ki,
vagy éppen mit csinál. Megvan az
a szorítója, hogy bizonyos érte-
lemben beszûkül, az ország pedig
nagy mértékben Pest-centrikus, vi-
szont egy nagyváros nem tudja
megadni azt a nyugalmat, ami itt
tapasztalható. Ha felmegyek Pest-
re, olyan, mintha egy felbolydult
méhkasba lépnék. Úgy tûnik, hogy
senki nem találja a helyét, és úgy
gondolom, hogy aki a saját kör-
nyezetét nem érzi otthonának, az
rögtön megnyilvánul valamilyen
módon-gyakran zûrzavarban.
Nagykanizsán otthon érzem ma-
gam. Megszerettem a domborza-
tát, a nyugalmát, sok barátom van
itt és a családom is ideköt. Ennek
ellenére gyakran utazom Pestre is,

mert szükség van az informálódás-
ra, a kitekintésre is.

– Tematikailag külön tudná
választani a mûveit? 

– Az alkalmazott grafikát eleve
elhatárolnám a többi munkámtól,
hiszen ez volt a megélhetési forrá-
som, és nem volt benne akkora al-
kotói szabadságom, mint más mû-
fajban. Ezt leszámítva, akár fo-
tográfiákról, akár képgrafikáról
vagy pasztellképekrõl beszélünk,
nem tudom különválasztani õket,
mert egy sínen szalad az agyam.
Sok mûfajhoz kötõdtem, például
a már említett mûvészeti ágakon
kívül szobrászattal is foglalkoz-
tam. Életem során számos, külön-
bözõ mûvészeti ágakban tevé-
kenykedõ emberekhez látogattam
el, és mindig az érdekelt, hogy mi
van a másik fejében. Szeretek
gondolatokat cserélni, és itt most
nem a szakmai dolgokra gondo-
lok, hanem a szellemi töltetre. A
képeimen nincs gyûlölet, agresz-
szió, én nem pusztítom el önma-
gam és a mûveim sem a pusztu-
lásról szólnak. Vajúdni sem szok-
tam, mert amit annak idején, gye-
rekként megtanultam, az mind a
mai napig hatással van a gondol-
kodásomra. Ott kezdõdik a prob-
léma, amikor az ember zavart,
méghozzá azért, mert sok min-
dennel nincs tisztában a saját éle-
tét illetõen. Ezért fontos az, hogy
„felépítsük” önmagunkat és meg-
találjuk a harmóniát az életünk-
ben. A mûveim a kiegyensúlyo-
zottságot, a rendet közvetítik,
amelyet már gyerekkoromban ki
tudtam alakítani önmagamban.

– A kiállításon látható fotók
mirõl szólnak? Milyen témák ér-
deklik igazán?

– A fotográfiáknál rögtön el-
mondanám, hogy a dokumen-
tarista jelleg és a szociofotó soha
nem érdekelt, inkább az anyag-tér-
forma-fény kötõdései, valamint a

KKaanniizzssaa –– ÉÉrrttéékkrreenndd 2010. november 18.10
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különféle faktúrák mozgatják meg
a fantáziámat. A fényképeim alap-
vetõen a szürreál kategóriába tar-
toznak, általában két-három felvé-
telbõl készülnek és elég gyakran
használom a fekete-fehér negatí-
vot. A mûvek nem egy jelenséget
mutatnak be, hanem valamire asz-
szociálnak, elvonatkoztatnak a va-
lóságtól. Azt az impressziót, amit
beszívok magamba, megpróbálom
átszûrni és képek formájában meg-
jeleníteni. Ezzel a folyamattal va-
lami újat adok, ugyanakkor a kép
felépítése során én magam is sok
tapasztalathoz jutok. Van, aki be
tudja fogadni a végeredményt,
van, akinek meg kell magyarázni a
látványt, de aki túl van egy bizo-
nyos képi kultúrán, az valószínû-
leg megérti a képeimet, legfeljebb
azt mondja, hogy ez nem az õ vilá-
ga. A kiállításon több blokkba ren-
deztük a képeket. Vannak, ame-
lyeknél világosan megmutatkoz-
nak az etno jegyek, hiszen gyakran
fényképezek régi, omladozó pa-
rasztházakat, elhagyatott borospin-
céket, amelyeket jócskán kikezdett

már az idõ, és ezeket a látványokat
ötvözöm bizonyos faktúrákkal,
omladozó falfelületekkel. Vannak
aktfotóim is, amelyeket még a ré-
gi, hagyományos technikával ké-
szítettem. Ezeknél a képeknél nyil-
ván nem a modell személyisége a
lényeg, hanem a megjelenített képi
világ, a fény-árnyék viszonyok ál-
tal kirajzolódó formák. Nem mind-
egyik akt konvencionális, van
amelyikre rávetítettem egy-egy
szõlõfürtöt, csendéletet vagy
egyéb szokatlan elemet, ezáltal ju-
tott többlethez a kép. Különbözõ
témákat járok körbe, van egy soro-
zat, amelyik olyan mint egy könyv,
tudatosan vannak a fotók egymás
mellé szerkesztve. Mindegyik kép
kötõdik a másikhoz, mert ha nem
így lenne, akkor széthullana az
egész. 

– Hogyan készülnek az egy-
másra vetített képek?

– Az egyik fotóm úgy készült,
hogy volt egy csendéletem-egy
fürt szõlõvel, két-három száraz le-
véllel- és ezt elhelyeztem egy vö-
röses-barnás papírra, a háttéranyag

pedig, ami már a második képet je-
lenti, egy fekete-fehér téli kép. A
kettõbõl megszületett az új lát-
vány, amely sokkal gazdagabb és
tisztább lett, mint a kettõ külön.
Egy másik mûvemnél az egyik fo-
tó egy pince belsejét ábrázolja, a
másik pedig a külsejérõl készült
makro-fotó, falrészletek, leszakadt
faktúrák, és ezt a kettõt összetet-
tem. A pusztuló pince önmagában
legfeljebb csak az elmúlást ábrá-
zolja, így viszont új életet kapott.

– Úgy látom, hogy inkább az
anyagok faktúrája, felületeinek
sokszínûsége az, ami megragad-
ja a képzeletét.

– Így van. A régi zsidó temetõt
ábrázoló képemet egy rozsdamarta
felülettel tettem teljessé, és ezáltal
sokkal archaikusabb lett a téma,
mint eredetileg volt. Egy másiknál
a fekete-fehér aktra illesztettem
egy téli, havas szántás vízióját,
ami olyannak tûnt, mintha a víz
felszíne hullámozna. Gyakran
használom a régi boronafalak felü-
letét is egy újabb minõségû kép
létrehozásához.

– A téma dönti el, hogy színes
vagy fekete-fehér lesz a kép?

– Mindig a téma, illetve a továb-
bi képfeldolgozás határozza meg,
hogy végül milyen lesz a kép. Van
ahol jó a monokróm technika, van
ahol viszont a színes anyagot kö-
veteli meg a téma. 

– A rajzai és a pasztellképei
létrehozásánál hasonló képi vilá-
got szeretett volna megjeleníteni,
mint a fotókon?

– A kiállított pasztellképeim
egytõl egyig téli tájat ábrázolnak,
egy letisztult, nyugalmat árasztó
légkört közvetítenek a nézõ felé. A
rajzaimnál hangsúlyos szerepet
kap a humor. Az egyik sorozatnál
eldeformálódott, túlsúlyos nõk
aktjait rajzoltam meg, mert ma-
napság sok ilyen látványban lehet
részünk… Szobrászkodtam is, de
mivel a tizedik emeleten lakom,
ezért ott nem igazán tudok hódolni
ennek az elfoglaltságnak, így in-
kább megrajzolom, amiket nem tu-
dok szobornak megcsinálni. 

– Üdítõ látni ezt a kiállítást a
mai mûvészet „borzalmai” után.
Gyakran azt tapasztalom a kiál-
lításokon, hogy a mûvészek nem
tudnak mit adni a közönségnek.

– Általában nem a szemlélettel
van a baj, hanem azzal, hogy ren-
geteg a felkészületlen ember.
Olyanok hiszik magukról, hogy
mûvészek, aki éppen csak kibúj-
tak a tojásból. Öt perc alatt nem
lehet mûalkotást létrehozni, de ez
nem csak erre a szakmára igaz, ha-
nem minden egyébre is. Ha nincs
mit mondanunk, akkor inkább
hallgassunk, és ne járjon fölösle-
gesen a szánk. Van Gogh és az õ
korának mûvészei még olyan ké-
peket tudtak csinálni, amelyeket
ha elemeire bontunk, akkor is jó-
val értékesebbek, mint például a
minimal art alkotásainak bármely
képe. Utóbbi mûveknél már any-
nyira le van egyszerûsítve a for-
ma, hogy teljesen elveszíti eredeti
lényegét.

– Az alkotó folyamat nem állt
meg, Ön mind a mai napig ter-
mékeny mûvész.

– Persze, mindig csinálok vala-
mit, nem szoktam unatkozni. Soha
nem zárkóztam el semmilyen mû-
vészeti csoportosulás elõl, ugyan-
akkor a magányos munkát jobban
kedvelem, nem szeretem, amikor
ott állnak a hátam mögött, és azt
nézik, hogyan dolgozom. A Kani-
zsa Fotóklubot látogatom rendsze-
resen, immár tizenhat éve.

Ziegler Anita

A nosztalgiázni vágyókat szó-
lítja meg leginkább a Thúry
György Múzeum új, Elvek és al-
kuk – így éltünk a hatvanas évek-
ben címû idõszaki kiállítása. A
tárlat egy kiállítássorozat része,
legközelebb a hetvenes éveket
mutatja be a múzeum.

Nagy számú érdeklõdõ – fiata-
lok és idõsebbek egyaránt – sora-
kozott a múzeum folyosóján a ki-
állítás megnyitóján, ahol elõször
Száraz Csilla intézményigazgató,
majd Balogh László, az Oktatási,
Kulturális, Ifjúsági és Sportbizott-
ság elnöke köszöntötte a megje-
lenteket. Személyes gondolataival
magyarázta meg a kiállítás címé-
ben szereplõ szavakat, így az elv
számára 1956 lelkét és lelkesültsé-
gét jelenti, az alku pedig az úgyne-
vezett gulyáskommunizmust, vagy
fridzsider – szocializmust. Mit is
jelent ez az alku? A hatvanas évek
egyik jelszava az volt, hogy aki
nincs ellenünk, az velünk van. Az
akkori hatalom elvárta az állam-
polgároktól, vagyis az elvtársak-
tól, hogy tabuként kezeljék ‘56-ot,
cserébe engedett egy kis mértékû
fogyasztást. Megindult a panelhá-
zak építése, lehetõség volt belföldi
nyaralásokra, bizonyos idõ után
hozzá lehetett jutni autóhoz, elsõ-

sorban Trabanthoz, de külföldre
még mindig nagyon nehéz volt ki-
jutni. A Kádár-rendszer diszkrét
bájának is nevezik ezt a hozzáál-
lást, de az engedmények ellenére a
hatalom ekkor még mindig bék-
lyóban tartotta a társadalmat. Pont
emiatt, Balogh László arra figyel-
meztetett, kissé fenntartással ke-
zeljük a nosztalgiázást, nehogy
egyfajta szirupos érzelgõsségbe
menjen át, ami pedig nem a való-
ságról szól. 

Béres Katalin, a Göcseji Múze-
um muzeológusa, történésze – aki
elhozta városunkba a kiállítási
anyagot – kiemelte, hogy amikor
régi kacatjainkkal találkozunk

egy-egy nagyobb takarítás során,
akkor ne dobjuk ki azokat, hanem
gondoljunk a múzeumra és vi-
gyük be õket az intézményekbe.
Ezzel egy tévhitet próbálnak el-
oszlatni, miszerint a múzeum
pusztán mûkincsek gyûjtõhelye,
hiszen a régi, több évtizedes tár-
gyak is alkalmasak a történelem
bemutatására. 

Az idén húsz éves Eraklin Tánc-
klub táncosai három hatvanas
évekbeli számra ropták, majd film-
vetítés és gazdagon berendezett
korabeli szoba, üzletbelsõk, plaká-
tok várták a látogatókat. 

Z.A.

AA hhaattvvaannaass éévveekk ddiisszzkkrréétt bbáájjaa 
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Városunkban számos táncot
oktató klub létezik, de talán az
Eraklin Táncklub az egyik legré-
gebbi és legrangosabb egyesület.
Az Eraklinosok idén ünneplik
huszadik születésnapjukat, a-
melyre nagyszabású esttel ké-
szülnek november 27-én. Ennek
apropóján beszélgettünk az
egyesület vezetõjével, Lekszikov
Csaba táncoktatóval az Eraklin
múltjáról, jelenérõl és természe-
tesen a jövõbeli tervekrõl.

– Idén ünnepli huszadik szüle-
tésnapját az Eraklin Táncklub.
Hogyan alakult meg az egyesü-
let, milyen fontosabb mérföldkö-
veket emelnél ki?

– A táncklub 1989 õszén, egy
baráti társaság kezdeményezésére,
saját maguk szórakoztatására jött
létre. Kezdetben sok problémával
kellett szembenézniük, például
meg kellett szervezni a próbák
helyszínét. Eleinte a tûzoltóság
épületében tartották a táncórákat.
Hamarosan bebizonyosodott, hogy
Nagykanizsán és környékén igény
van a társastáncra, az ekkor még
néptáncot is mûvelõ csoport mun-
kájára. Ezért 1990-ben Eraklin
Táncklub néven önálló, nonprofit
egyesületként jegyeztették be ma-
gukat a cégbíróságon. Ekkora a
próbák helyszínéül már a mai
Honvéd Kaszinó (akkor Fegyveres
Erõk Klubja) szolgált. Az egyesü-
let tagjai és akkori elnöke, Erdõs
Zoltán és a táncosok folyamatos,
kitartó munkája eredményeképp
egyre több fellépési lehetõséghez
jutottak. Idõközben a néptánc tel-
jesen elmaradt és a társastánc lett a
klub mûfaja. Ekkor még csak hob-
biszerûen foglalkoztak a tánccal,
sem tánctechnikailag, sem zenei
anyaggal, sem kosztümökkel nem
volt elegendõ még a felkészültség

professzionális produkciók létre-
hozásához. 1992-tõl ‘97-ig az
edzéseknek a HSMK adott helyet.
Itt rendeztük elsõ önálló mûsoros
estünket 1994-ben, ahol az elsõ
társastáncruhának mondható öltö-
zékeinket is láthatta a közönség.
1995-tõl én lettem az egyesület ve-
zetõje. Ezen év végén a második
önálló estünk helyszínéül a Cser-
háti Sándor Szakközépiskola tor-
nacsarnoka szolgált, ami a közön-
ség nagy létszáma miatt kicsinek

bizonyult. ’96-tól fogtunk bele az
utánpótlás-nevelésbe, hiszen erre
az idõre már szinte teljesen kicse-
rélõdött a társaság, és egyre többen
jelentkeztek klubunkhoz. A meg-
növekedett taglétszám miatt „ki-
nõttük” a HSMK-beli próbatermet,
így új megoldást kellett találnunk.
1998 és 2007 között a Honvéd Ka-
szinó és a Zsigmondy-Széchenyi
Szakképzõ Iskola tudott számunk-
ra helyet biztosítani. Két helyszí-
nen, több csoportban folyt a mun-
ka. 2000 telén, a tíz éves születés-
napunkat ünnepelve szerveztünk
nagyszabású estet, ahova meghív-
tuk a ‘70-es évek kanizsai tánc-
egyesületének tagjait és tanárait.
2003-ban megkaptuk a Hevesi
Sándor Mûvelõdési Központ Mû-
vészeti Díját. Ebben az esztendõ-
ben, április 29-én elsõ ízben szer-
veztünk városunkban a Táncmûvé-
szet Világnapja alkalmából egy
nagy volumenû táncos estet, ahova
Kanizsa táncklubjait hívtuk meg,
és a tánc összes mûfaja képviselte
magát. A rendezvénnyel hagyo-
mányt teremtettünk, azóta is az
Eraklin rendezi meg minden évben
ezt az eseményt. A 2007-es év
azért jelentõs, mert ekkor sikerült
kedvezõ feltételekkel kibérelnünk
az Ady utca 1. szám alatti klubhe-
lyiségünket, ahol a felújításokat
követõen megfelelõ próbahely áll
rendelkezésünkre. Tulajdonképpen
ez adta meg az alapot a szakmai
munkához. Sok helyen próbáltunk
elõtte, de mindenhol problémát je-
lentett, hogy kötött idõpontokhoz
kellett alkalmazkodnunk. Amióta
itt vagyunk, azóta szabadon ren-
delkezhetünk az idõnkkel, tagjaink
bármikor feljöhetnek gyakorolni
tánctermeinkbe.  Úgy gondolom,
hogy az idei évben még inkább fel-
felé kezdett ívelni a klub karrierje,
hiszen március 28-án tartottunk
két táncversenyt, a Kanizsa Kupát
és az Eraklin Kupát. Elõbbi egy

meghívásos tíztánc-, míg utóbbi
országos klubközi pontszerzõ ver-
seny. Az események nagy forduló-
pontot jelentettek az életünkben,
hiszen harmincöt év után elõször
került megrendezésre városunkban
társastánc-verseny. Úgy tervezzük,
hogy minden évben megtartjuk
ezeket a sporteseményeket, sõt,
nemzetközivé szeretnénk tenni a
Kanizsa Kupát. 

– Milyen táncokat oktatnak a
klubban?

– Klubunk ‘94-tõl a versenytánc
tíz táncával foglalkozik, amelyek a
következõk: Standard táncok: an-
golkeringõ, bécsi keringõ, tangó,
quick step és slow fox.  Latin-ame-
rikai táncok: cha-cha-cha, szamba,
rumba, paso doble és jive. Tánc-
klubunk fõ profilja a versenytánc
egyéni formája, ahol a párosok
egyénileg mérkõznek meg a többi
párossal. Emellett a mûsorainkon
formációkkal is szórakoztatjuk a
nagyérdemût. 

– Általában kik jönnek a tánc-
klubba és miért döntenek úgy,
hogy táncolni szeretnének? Egy-
általán milyen készségek szüksé-
gesek ahhoz, hogy valaki megta-
nuljon táncolni?

– A klubban minden korosztály
képviselteti magát öt éves kortól
hatvan éves korig. A versenytánc-
ról tudni kell, hogy nem csak
sport, hanem mûvészet is. Ebbõl
következik, hogy a mozgás és a
zene szeretete elengedhetetlen. A
táncolni vágyók kétféle céllal ér-
keznek hozzánk, vannak, akik csak
az alaplépésekkel és ritmusokkal
akarnak megismerkedni. A jelent-
kezõk másik része komoly elhiva-
tottságot érez a versenytánc iránt,
amihez alázat, kitartás, tanulás és
sok gyakorlás, valamint odafigye-
lés és precizitás szükséges – mint
minden máshoz, amit profi módon
szeretnénk mûvelni. A tánc egy idõ
után már nem csak testileg ad tar-
tást, hanem mindenképp van sze-
mélyiségformáló hatása is. A ver-
senytánchoz – mivel sok ember elé
kell kiállni – elengedhetetlen egy-
fajta exhibicionizmus.

– Hogyan telnek a klub hét-
köznapjai?

– A klubon belül nyolc csoport
mûködik életkor és tudásszint
alapján. Minden csoport heti kettõ
versenytánc órán, egy vezetett
edzésen, egy streching-tartásjavító
órán és egy balett órán vesz részt.

Tagjaink szabadidejükben bármi-
kor használhatják a tánctermeket
egyéni edzésekre, hiszen a verse-
nyekre való felkészüléshez a gya-
korlás elengedhetetlen. Természe-
tesen – mint minden közösségben
– nálunk is vannak nehezebb idõ-
szakok, és olyanok, amikor épp si-
kert sikerre halmozunk. Minden
karácsony elõtt házi bemutatót
szervezünk a Zsigmondy-
Széchenyi Iskola tornacsarnoká-
ban, ahol táncosaink megmutathat-
ják családjuknak, barátaiknak,
hogy mennyit tanultak az év folya-
mán. Ezen az eseményen kerül át-
adásra az „Eraklin-ért” vándordíj,
melyet a vezetõség minden évben
annak ítél oda, aki munkájával a
legtöbbet tette az egyesületért és
hozzáállásával a legjobb példát
mutatta. 1994-tõl minden évben
szervezünk nyári edzõtáborokat,
melyek meghatározóak a szakmai
munkában és a közösségépítésben
egyaránt – az utóbbi három nyáron
Marcaliban tréningeztünk. El-
mondhatom, hogy az egyesület
olyan, mint egy nagy család,  elõ-
fordul, hogy a próbák után itt ma-
radunk, beszélgetünk, vagy a ren-
dezvényeinket követõen zsíroske-
nyér-partit tartunk. A farsangi sze-
zonban megrendezett Eraklin Bá-
lon nem a munkáé a fõszerep, a
táncosok, szülõk, barátok együtt
szórakozhatnak, az elsõ bálozókat
pedig ajándék is várja.

– Mik a jövõbeli tervek?
– Továbbra is fontosnak tartjuk

az alapító tagok célkitûzését, azaz
hogy minél szélesebb körben meg-
ismertessük és megszerettessük a
társastáncot. Komolyan foglalko-
zunk az utánpótlás-neveléssel, és
természetesen az egyik fõ cél,
hogy minél több technikailag ma-
gasan képzett párost neveljünk ki,
akik országos és nemzetközi ver-
senyeken is megállják a helyüket.
Több párosunk jó eredményei már
bizonyították ezen törekvésünk si-
kerét hazai, horvátországi, és
ausztriai versenyeken is.

– A húsz éves születésnapi est
programjáról mit lehet tudni?

– November 27-én, este hat órá-
tól várjuk az érdeklõdõket a Zsig-
mondy-Széchenyi Szakképzõ Is-
kola tornacsarnokában.  Néhányan
az egykori táncosaink közül ve-
lünk együtt színpadra lépnek, akik
közremûködésével rég nem táncolt
formációkat is bemutatunk. Ter-
mészetesen az erre az alkalomra
készült új produkciók mellett a pá-
rosaink versenyprogramjaikat is
eltáncolják.  

HHúússzz éévveess aazz EErraakklliinn TTáánncckklluubb

EGY KATTINTÁS 
weblapunkra, 

és naponta friss híreket,
tudósításokat, 

riportokat olvashat.

Tekintse meg 
KÉPGALÉRIÁNKAT, 
írjon FÓRUMUNKBA, 

vagy adjon fel INGYENES
APRÓHIRDETÉST

(regisztrációhoz kötött)
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Horoszkóp

Mozgalmas és költséges hétre számíthat.
Az ünnepnapok tervezésénél hirtelen jött
ötleteit gondolja át alaposan. Figyeljen
oda a kiadásaira, és lehetõleg ne költsön
többet a szükségesnél. 

A csillagok állása kedvez munkakedvének.
Ha olyan feladattal bízza meg a családja, ami
nehezére esik, próbálja meg viccesen elutasí-
tani a kérésüket. Ahétvégén helyezze elõtérbe
a szerelmi ügyeit és kalandozzon többet.

Romantikus hétvégére számíthat. Nemcsak
a párja, hanem a bolygók is gondoskodnak a
jókedvérõl. Kezdeményezéseit, legyen az
akár nagytakarítás, vagy növényápolás, szí-
vesen veszik és elfogadják a környezetében.

Jól kezdõdik, és jól folytatódik ez a hete is. Anya-
gi téren jelentõs javulásra számíthat. Lehetõleg
maradjon a realitás talaján, és a pénzkiadást gon-
dolja át. Atelihold egy kicsit feszültté teszi a hét-
végén, de egy kedves ismerõse felvidítja majd.

Továbbra is jól bírja a hajtást a munkahe-
lyén. Ha fárasztja az egyhangúság, fedezze
fel a hétköznapok apró örömeit. Vásároljon
például egy-egy új virágot a lakásba, vagy
cserélje le a függönyöket a szobákban.

Továbbra is optimistán kezeli a feladatait.
Ha elfárad, kényeztesse magát egy kicsit, de
arra ügyeljen, hogy ne vigye túlzásba. Eljön
annak is az ideje, közelednek az ünnepek, s
szerettei elhalmozzák ajándékokkal. 

Sok tennivalóra számíthat a magánéletében.
Rugalmasan teljesítse a családja kéréseit, de
óvakodjon a feszített tempótól. Lazításként
szenteljen több idõt a hobbijának, olvasgas-
son, és járjon gyakrabban moziba.

Mutasson nagyobb kompromisszum-
készséget a családjában, mert makacs-
sággal nem ér el semmit. Szóljon ez a
hét minden téren a szeretetrõl. Úgy ro-
koni körben, mint a munkahelyén.

Nem szívesen mond le a szokásos programja-
iról, bár a szervezete azt jelzi, hogy nem árta-
na kissé lelassítani, és egészségesebb életmó-
dot folytatni. Vesse el egy idõre a gyors meg-
gazdagodás gondolatát, és pihenjen többet.

Titkos gondolatait egyelõre ne ossza meg má-
sokkal. Várja meg a teliholdat, mert elképzel-
hetõ, hogy utána köddé válnak, s nem jelen-
tenek önnek már semmit. Ha netán pénzt kér-
nek kölcsön, bátran mondja meg, hogy nincs.

Tegye hasznossá mindennapjait, s a pénz he-
lyett mást is vegyen észre maga körül. Otthon
lehetõleg a saját elképzelései szerint alakítsa a
dolgokat, mert meg lesz az eredménye. Akar-
rierjével ne törõdjön, az megy a maga útján.

Jó híreket hoznak önnek ismerõsei ezekben a
napokban. Ha rögtön nem is, de hosszú távon
anyagi hasznot jelentenek. Legyen türelmes
és ugyanolyan szorgalmas, mint eddig. A hét-
végi telihold miatt pedig legyen körültekintõ.

III.21.–IV.19. Kos

IV.20.–V.20. Bika

V.21.–VI.21. Ikrek

VI.22.–VII.22. Rák

VII.23.–VIII.22. Oroszlán

VIII.23.–IX.22. Szûz

IX.23.–X.22. Mérleg

X.23.–XI.22. Skorpió

XI.23.–XII.21. Nyilas

XII.22.–I.20. Bak

I.21.–II.19.  Vízöntõ

II.20.–III.20.  Halak

ÚJ
SMS szám:

06-30/
4-956-956

Az Ön
rádiója
FM 95,6

MHz
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Keresünk olyan vállalkozót,

aki belvárosi ingatlanunkat (Hu-
nyadi utca) a bontott anyagért cse-
rébe lebontaná. Érd.: +3630/448-
6072 vagy +3630/227-3294
(7108K)

Garázs eladó a Platán soron.
Érd.: 0620/915-9152 (7302K)

Platán soron 1,5 szobás, 3. eme-
leti lakás eladó. Irányár: 6 millió Ft.
Érd.: 0620/3398-238 (7306K)

Nk-án Garay utcában I. emeleti
felújított, egyedi fûtéses, két szo-
bás, erkélyes lakás eladó. Ala-
csony közös költség. Érd.:
0630/238-7469 (7307K)

Nk-án a keleti városrészben
egyszobás, cirkofûtéses, földszinti

lakás tárolóval eladó. Tel.:
0630/489-5486 (7308K)

Belvárosban kétszobás, egyedi
fûtéses lakás (kert, udvar) 30.000
Ft +  rezsiért kiadó. Kaució szük-
séges. Tel.: 0693/312-232,
0630/905-1532 (7309K)

Pioneer TS-E 20-90 hangszóró
és Clarion Paonyir CD-s rádió el-
adó. Érd.: 0630/258-2205 (7310K)

Készpénzért vásárolok
könyvet, festményt, porcelánt,
régi népi parasztbútorokat,
használati tárgyakat és teljes
hagyatékot. Érd.: 0620/555-
3014 (7276K)

Labdarúgó világbajnokság
Lutra-albumába való matricát cse-
rélnék. Tel.: 0630/9049619
(7296K)

Masszázs! Reumatikus, izületi
problémákra, vérkeringés harmo-
nizálására, stressz, feszültség
okozta izomcsomók, letapadások
oldására. Idõpont egyeztetés és be-
jelentkezés: 0630/540-6664
(7288K)

Masszázs a nagykanizsai
Uszodában! (A szolgáltatás belé-
põjegy nélkül is igénybe vehe-
tõ.) Szolgáltatások: alakformáló-
, talp-, egyéb masszázs, fényte-
rápia, méregtelenítés, stb. Hívás-
ra házhoz is megyek. Érdeklõdni
és bejelentkezni: a +3630/481-
2323 telefonszámon lehet
(6273K)
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Lakossági apróhirdetés 15 szóig egy alkalommal: 600
Ft (Amennyiben hirdetését egyszerre több alkalomra adja fel, úgy a
másodiktól 300 Ft.). Vállalkozási apróhirdetés 15 szóig egy
alkalommal: 1200 Ft (Amennyiben hirdetését egyszerre több
alkalomra adja fel, úgy a másodiktól 600 Ft.)

A Nagykanizsai Cukorbetegek Egyesülete november 26-án
pénteken 15.30-kor a Kanizsai Dorottya Kórház tanácster-
mében tartja klubfoglalkozását, amelyen Dr. Késmárki Nóra
fõorvos asszony a Cukorbetegség és a daganatok címmel tart
elõadást.

MEGNYITOTTA
kapuit a Nagykanizsai Inkubátorház és Innovációs Központ,

mely kedvezõ bérleti díjjal és szolgáltatások széles körével várja a
házba betelepülni szándékozó vállalkozásokat.

Keressen meg minket és tájékozódjon a lehetõségekrõl!

Projekt neve: Nagykanizsai Inkubátorház és Innovációs Központ
létrehozása 

Projekt kódszáma: NYDOP-1.3.1-2f-2009-0005
A projekt az Európai Unió támogatásával, az
Európai Regionális Fejlesztési Alap társfi-
nanszírozásával valósul meg.

További információ: Mihovics Zoltán projektmenedzsernél
8800 Nagykanizsa, Garay u. 21. Telefon: 93-510-026 vagy 30-575-2943

www.inkubatornk.hu

ÁLLÁS - ÁLLÁS - ÁLLÁS
A Nyugat-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ Nagykanizsai

Kirendeltség és Szolgáltató Központ az alábbi szakmákban, illetve
munkakörökben kínál elhelyezkedési lehetõséget: 

villamosmérnök felsõfokú megegyezés szerint
gépészmérnök felsõfokú megegyezés szerint
szerkezetlakatos szakirányú megegyezés szerint
géplakatos szakirányú megegyezés szerint
CNC-esztergályos szakirányú megegyezés szerint
kárpitos szakirányú 110 000 Ft
varró szakirányú megegyezés szerint
marós szakirányú megegyezés szerint
lakatos szakirányú megegyezés szerint
víz-, gáz-, 
központi fûtés szerelõ szakirányú 105 000-115 000 Ft
szállító középfokú megegyezés szerint
CO, AWI hegesztõ szakirányú megegyezés szerint
szerszámkészítõ szakirányú megegyezés szerint
textilipari technikus szakirányú megegyezés szerint

Bõvebb felvilágosítást a munkahelyi ajánlatokról Nyugat-dunántúli
Regionális Munkaügyi Központ Nagykanizsai Kirendeltség és Szol-
gáltató Központban Nagykanizsa, Fõ út 24. szám alatt adunk, vagy
www.nyugatrmk.hu címen.

Ügyfélfogadási idõ: hétfõ - kedd - csütörtök: 8.00 - 12.00 és 13.00
- 15.00 óra között, péntek: 8.00 - 12.00 óra.

VOKSH Kft.
Nagykanizsa, 

Ady u. 30
Tel/fax: 93/516-634

OKÉV nyt. szám: 20-0003-04 AL: 0448

Tanfolyam indul:
2010.11.29. 16 óra: 
személyautó, motor, 

segédmotor kategóriákban
2010.12.01. 16 óra: C+D+E 

2010.12.03. 16 óra: 
GKI (régi belföldi és
nemzetközi helyett)
2010.12.06. 16 óra: 
gépkezelõ (targonca, 

emelõgép, földmunkagép)

Részletfizetés
Diák kedvezmény

Ingyenes tankönyvkölcsönzés
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Nagykanizsai Izzó SE (12.) –
Mohácsi TE (1.) 27-35 (12-18)

NB I B Nyugati csoport nõi ké-
zilabda-mérkõzés, 9. forduló.
Nagykanizsa, 100 nézõ. Vezette:
Horváth L., Kosztend.

Nagykanizsa: Gyurákovics -
Csaba E. 2, László R. 6/2, Pintér
K. 1, Dabóczi A. 3, Ruppert
B.,Gyánó 5. Csere: Hofbauer (ka-
pus), Gácser 6/1, Bouti 4. Edzõ:
Bujáki Tibor.

A mérkõzés elõtt már az ifjúsá-
giak találkozóján hangoltak a
mohácsi „Déli Brigád” ultrái, akik
minden bizonnyal azon is belelke-
sedtek, hogy együttesük eddig re-

mekül szerepel a bajnokságban és
listavezetõként várhatta a mérkõ-
zést. Aztán a pályán is igyekeztek
fölényüket érvényesíteni a bara-
nyaiak, igaz, 4-4-ig együtt voltak a
csapatok.

A jóval lendületesebb Mohácsi
TE kettõs emberelõnyben nem
csoda, hogy képes volt gólt szerez-
ni, de mindezt megtette ugyan-
ilyen arányú emberhátrányban is.
Ennek ellenére hazai oldalon is
voltak szép pillanatok, hiszen
Gácser Klaudia szemfüles gólt
szerzett, ugyanakkor a Mohács fel-
sõ sarkos bombái ellen kevés el-
lenszer volt.

A második félidõ Bouti Lívia
bravúros találatával indult, viszont
Hofbauer Petra sajnos több gólt is
kapott a „levédett” rövid sarokra.
22-28-nál mintha még „visszajött”
volna a meccsbe a Kanizsa, de kö-
zelebb kerülnie már nem sikerült a
vendéglátóknak a mohácsiakhoz.

Edzõi mérleg: 
Bujáki Tibor: „Sajnálom, hogy

rögtön a bajnokság egyik legjobb
együttese ellen kellett az új védeke-
zési variációinkat gyakorolnunk.
Viszont úgy látom, a lányok fogé-
konyak lesznek rájuk.” 

P.L.

AA lliissttaavveezzeettõõ eelllleenn kkeezzddeetttt aazz úújj ttrréénneerr

Szolnokon, a helyi Sportiskola
tornatermében rendezték idén a
Felnõtt Vívó Vidékbajnokságot,
melynek férfi tõr szakágában tizen-
két egyesület szakosztályának 34
versenyzõje lépett a pástokra. Az
indulók között természetesen az
Nagykanizsai TE 1866 vívóival –
Szmodics Zoltánnal, Pataki Zoltán-
nal, valamint Somoskeõy Péterrel.

Az egyéni versenyek során
elõbbi kettõnek sikerült igazán ki-
tenni magáért, hiszen a csoport-
meccsek után a tizenhat, a nyolc,
majd a négy közé is bejutottak, mi
több, késõbb a finálét is egymás
ellen vívhatták. A mindent eldöntõ
csatában aztán Szmodics nyert a
Zoltánok csatájában Pataki ellen
15:4-re.

A csapatverseny elõdöntõjében a
kanizsaiaknál 33:32-re bizonyult
jobbnak a szegedi egység, a harma-
dik helyért vívott találkozón aztán a
Nagykanizsa 45:32-re nyert a Zala-
egerszegi Vívó Egylet tõrözõi ellen.
Kanizsán a kard mellett tehát a tõr
szakág is hallatott magáról.

P.L.

KKaanniizzssaaii hháázziiddöönnttõõvveell aa vviiddéékkbbaajjnnookkssáággoonn

Az OB I B-s férfi vízilabda baj-
nokság Piros csoportjában szereplõ
Heat Group-Kanizsa VSE gárdája
az utóbbi két fordulóban olyan ered-
ményeket ért el, melyek feljogosít-
ják egy masszív alapszakaszi sze-
replésre. Elõbb a Tipo VSC együtte-
sét gyõzték le idegenben 18-13-ra,
majd szintén a fõvárosban, a kani-
zsaiak elsõ mérkõzésén a dél-zalai-
akra nagy verést mérõ KSI SE ellen
játszottak 7-7-es döntetlent.

Tipo VSC (5.) – Heat Group-
Kanizsa VSE (3.) 13-18 (3-6, 2-4,
3-7, 5-1)

OB I B Piros csoport vízilabda-
mérkõzés, 5. forduló. Budapest.
Vezette: Jancsecz, Bors.

Kanizsa: Kiss Cs. - Virt 4, Bedõ 2,
Dene, Puskás 2, Rajna 3, Ulman 4.
Csere: Bajnogel (kapus), Gulyás 1,
Csóka, Kaszper G. 1, Szabó G.,
Fábry 1. Játékos-edzõ: Szabó Gábor.

A csoport utolsó helyén álló
Tipo ellen nagyon ment a gólgyár-
tás, Virt Mátyás mellett Ulman Ist-
ván volt különösképp elemében.

KSI SE (1.) – Heat Group-
Kanizsa VSE (3.) 7-7 (0-1, 2-2, 4-
1, 1-3)

OB I B Piros csoport vízilabda-
mérkõzés, 7. forduló. Budapest.
Vezette: Marosvári, Vogel.

Kanizsa: Kiss Cs. - Virt, Dene,
Puskás, Csóka, Keresztes 3, Ulman.
Csere: Bajnogel (kapus), Gulyás 1,
Kaszper G. 1, Fábry 2, Bagaméri.
Játékos-edzõ: Szabó Gábor.

Gulyás Ábel vége elõtt szerzett
akciógólja (nagyon) kellett a pont-
mentéshez. Hazai medencében
november 20-án 11 órától ját-
szanak Kecskemét ellen.

P.L.

KKeeddvveezzõõ aallaapphhaannggggaall aa ttoovváábbbbiiaakkrraa

Kanizsai Vadmacskák SE (5.) –
BSE II (6.) 83-45   (18-9, 24-6, 21-
13, 20-17)

Amatõr NB I nõi kosárlabda-
mérkõzés. Nagykanizsa, 50 nézõ.
Vezette: Benedek Z., Szalai Zs.

Kanizsa: Fuisz (22), Tarnai (4),
Olasz A. (5), Jagarics (13), Fekete
(17). Csere: Oros (5/3), Jurkó
(15), Hegyi, Tóth Sz. (2). Edzõ:
Gábor Erzsébet.

Jó ritmusban kezdték a hazaiak
a találkozót, Fuisz Viktória és Fe-
kete Csilla pontos dobásaival
gyorsan el is húztak 13 ponttal. A
folytatásban is remekül védekez-
tek, a megszerzett labdákból gyors
kosarakat tudtak dobni, amivel to-
vább növelhették megszerzett elõ-
nyünket.

Fordulás után is a vendéglátók
irányították a játékot, Jurkó Noémi
és Jagarics Anett ügyes betörései-
vel pedig már 30 pont fölé nõtt a
különbség, ami a találkozó végén
magabiztos gyõzelmet jelentett a
Vadmacskák együttese számára.

Kanizsa KK-DKG East (5.) –
Ceragem Kozármisleny SE (11.)
78-76 (22-16, 25-23, 8-20, 23-17)

NB I B Nyugati csoport férfi
kosárlabda-mérkõzés, 8. forduló.
Nagykanizsa, 150 nézõ. Vezette:
Németh S., Dombay.

Kanizsa KK: Tóth O. (6),
Stárics (16/9), Babócsai (5/3),
Zsámár K. (11), Hoffmann (12).
Csere: Balogh L. (4), Kovács D.
(6/3), Murvai (3), Fonai, Klír (4),
Bíró B. (6), Beck (5/3). Edzõ: Far-
kas László.

Kimondottan éles lett a találko-
zó vége, de mindez annak is volt
köszönhetõ, hogy az elsõ húsz
percben a tabella hátsó felében ta-
nyázó mislenyiek támadásait nem
sikerült jól megszûrniük a hazai-
aknak.

A harmadik tíz perc még sors-
fordítónak is tûnt, de a hazaiak a
végén összekapva magukat, ha
kissé döcögõsen is, végül behúz-
ták gyõzelemmel a találkozót.  

Ha apró lépésekkel is, de a Ka-
nizsa KK hozza a gyõztes formá-
ját. Hogy ezt miért tartottuk fon-
tosnak leírni? Elhangzottak
ugyanis már olyan felhangok is,
melyek szerint a jelenlegi tréner
helye nem a legbiztosabb...

Hõgyészi SC (6.) – Nagykani-
zsai Izzó SE (3.) 28-34 (13-13)

NB II Délnyugati csoport férfi ké-
zilabda-mérkõzés, 10. forduló. Tamá-
si, 50 nézõ. Vezette: Kóbor, Tasnádi.

Nagykanizsa: Bolla - Nagy B.,
Balogh Z. 6, Baranyai N. 8, Hor-
váth Balázs 2, Kiss G. 11/1, Füle
4. Csere: Németh N. 3, Felde.
Edzõ: Tóth László.

A kanizsai tréner, Tóth László érté-
kelése a találkozóról: „A Hõgyésznek
sem volt tét nélküli a találkozó, hiszen
egy gyõzelemmel akár a szigetvári
csapatot is megelõzhették volna a ta-
bellán. Ennek fényében egy roppant
kemény elsõ félidõt produkáltak a csa-
patok, a második félidõben azonban
kapusunk Bolla Máté, valamint Bara-
nyai Norbert és Kiss Gergely nagyot

játszott. Ismét csapatként sikerült
nagyszerûen mûködniük a srácoknak,
s arattak szép gyõzelmet idegenben.”

Az összeállítást böngészve feltûn-
het, hogy nem az elsõ számú kapus,
Dolezsár Roland védett a találko-
zón. Nos, a csapat a gyõzelmet
azonban  ajánlhatja a távol lévõ játé-
kosnak, hiszen a mérkõzés napján
született meg a kiváló hálóõr fiú-
gyermeke.

P.L.

ÉÉrrttéékkeess kkéézziiss ggyyõõzzeelleemm 

VVééggiigg 
mmaaggaabbiizzttoossaann

IIggeennccssaakk 
éélleess lleetttt aa vvééggee
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Nagykanizsa Környezetvédelméért Alapítvány
8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7.

Számlaszám: OTP Nk. 11749015-20029401

Az 1992-ben létrehozott Alapítványt a Zala Megyei Bíróság Apk. 60.
064/1992/19 sz. végzésével, majd 1998. október 16-án „közhasznú szervezet”
jogállással nyilvántartásba vette.
A Kuratórium 1/2010. (XI.03.) Nk.V.Kv.A. számú határozatával megerõsített
közhasznúsági jelentés és beszámoló kivonata:

Nyitó pénzkészlet 2009. január 1. 988.415
Bevételek
- Szabadics József önk. képv. (Zalakaros Város PMH) 80.000 
- Banki kamat 1.569
Összesen: 1.069.984
Kiadások:
- Ajándéktárgy (környezetkultúra terjesztéséért) 60.032 
- Postaköltség 4.840 
- Horvát-magyar szakmai találkozó 461.360
- Támogatás visszafizetése 70.000
- Bankköltség 13.825
- Zenei pavilon látványterve 60.000
- Könyvelési szolgáltatás (2009. I. félév) 28.800
Összesen 698.857
Záró pénzkészlet 371.127
Az Alapítvány tevékenységét a környezetkultúra terjesztésére, továbbfej-
lesztésére, kiemelten a diákok épített környezettel kapcsolatos ismeretei
bõvítését szolgáló rendezvényekre, valamint a városi rendezvények támo-
gatására, illetve a horvát-magyar környezetfejlesztési szakmai nap megren-
dezésére fordította.
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata az Alapítvány részére 2009.
évben pénzbeli támogatást nem nyújtott.
Az Alapítvány kuratóriumának tagjai, az elnök és a titkár 2009. évben sem-
miféle juttatásban, díjazásban nem részesült.

Köszönjük a támogatásokat
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