
XXIV. éévfolyam 111. sszám
2012. mmárcius 222.LLOOKKÁÁLLPPAATTRRIIÓÓTTAA HHEETTIILLAAPP

Kanizsa
Március 29. 19 óra
Tavaszi Mûvészeti Fesztivál
Daniel Glattauer: GYÓGYÍR ÉSZAKI
SZÉLRE - színházi elõadás az Óbudai
Társaskör, a Kultkikötõ és az Orlai Pro-
dukciós Iroda együttmûködésével. Fordí-
totta: Kajtár Mária. Szereplõk: Fullajtár
Andrea és Õze Áron. Rendezõ: Göttinger
Pál. Producer: Orlai Tibor. Díszlet, jelmez:
Sebõ Rózsa. Grafika: Szöllõsi Géza. Belé-
põdíj: I. hely 3200 Ft, II. hely 2800 Ft.
Március 31. 15 óra
HÚSVÉTVÁRÓ JÁTSZÓHÁZ
Húsvéti képeslap és ajándékkészítés. Ve-
zeti: Pulainé Cserti Ilona népi iparmûvész.

Március 23. 16 óra
HÚSVÉTI TÁNCHÁZ, KIÁLLÍTÁS
ÉS KÉZMÛVESSÉG
Közremûködõk: Kócza Attila néptánc,
Hajgató Rita népzene, kézmûvesség Ecse-
diné Czinki Tünde. Belépõdíj 300 Ft.
Március 26. 9-16 óra
NEMZETKÖZI ÓVODAPEDAGÓ-
GIAI KONFERENCIA
Téma: A drámapedagógia alkalmazása az
óvodai nevelésben.

"TÛNÕDÉSEK" - Z. SOÓS ISTVÁN
KIÁLLÍTÁSA
Megtekinthetõ: március 31-ig
INDIA VÉGTELEN ÚTJAI - Kiállítás
Sass Brunner Erzsébet és Brunner Erzsé-
bet 1938-1950 között Indiában festett al-
kotásaiból. Megtekinthetõ: április 30-ig.

Március 30. 11 óra
Tavaszi Mûvészeti Fesztivál
ÁLOMJÁRÓK INDIÁBAN - Kiállítás-
megnyitó ünnepség. 
1929-ben egy álmot követve két törékeny asz-
szony indult el gyalogosan Indiába. Kevéske
pénz és hatalmas elhivatottság volt mindenük.
Szerencsés véletlenek sorozata folytán jutottak
el álmaik országába, amely nem csak tárt ka-
rokkal, de rengeteg festenivalóval is várta
õket. Festészetüket áthatotta a spiritualitás és
az India iránti rajongás. Nem kisebb személyi-
ségek kerültek vásznaikra, mint Mahátmá
Gándhí, a "Nagy lélek", a Nobel-díjas költõ
Rabindranath Tagore, a Nehru család több tag-
ja vagy a dalai láma. 
Megtekinthetõ: május 31-ig

Március 23. 20 óra
Tavaszi Mûvészeti Fesztivál
SZÕKE SZABOLCS QUARTET
Belépõdíj: 1 000 Ft.
Március 26. 17 óra
ÕSI MAGYAR GYÜMÖLCSFAJTÁK
Elõadó: Kovács Gyula, az õsi zalai gyü-
mölcsfák megmentõje.

2012. január 1-tõl már használt
lakás adás-vételénél is KÖTELEZÕ

ENERGETIKAI
TANÚSÍTVÁNY!

Kiváncsi rá, hogy energiapazarló rendszerét
hogyan lehet jelentõsen hatékonyabbá tenni?

Balassa Béla
építész, épületenergetikai tanúsító
30/9019013, balassabela@chello.hu

Mennyit fogyaszt 
az Ön háza, lakása?
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Az 1848-49-es forradalom és
szabadságharc a magyar nemzet
történetének egyik meghatározó
eseménye. A függetlenné válás
kivívásáért folytatott küzdelmek
március 15-én kezdõdtek meg.
Erre a fontos dátumra, a 164. év-
forduló alkalmából ünnepi prog-
ramokkal emlékezett városunk.

Az ünnepi program délelõtt a
Deák téren vette kezdetét a Nagy-
kanizsai Fúvószenekar térzenéjé-
vel, majd a Kanizsa Lovasklub Ha-
gyományõrzõ Huszárjai, a Törté-
nelmi Vitézi Rend Nagykanizsai
Hadnagysága és a Thúry Baranta
Közösség tagjai közremûködésé-
vel felvonták a Turul madár szobra
fölé a nemzetiszín zászlónkat. Az
emlékezõk a 48-as gyalogezred
emlékmûvénél helyezték el koszo-
rúikat, így a politikai pártok és a
civil szervezetek képviselõi.

A megemlékezés a koszorúzást
követõen a Hevesi Sándor Mûve-
lõdési Központ zsúfolásig megtelt
színháztermében folytatódott, ahol
Cseresnyés Péter polgármester
mondta el köszöntõjét, melyben
párhuzamot vont egy a közelmúlt-
ban történt tragédia és az 1848-49-
es események között. A felelõtle-
nül rakott tûz okán kigyulladt
Krasznahorka vára is viharos órá-
kat élt át, mint nemzetünk 1848-
49-ben. A vár megsérült, ahogy
nemzetünk is, de mégis szilárdan
áll. – A történelem már megtanított
bennünket arra, hogy a legna-
gyobb tragédiák után is talpra állt
az ország, talpra állt a nemzet –
mondta.

Hangsúlyozta, hogy az 1848.
március 15-én elhangzott Nemzeti
dalban leírtak mára sem vesztettek
aktualitásukból, hiszen ma sem ad-

hatjuk fel szabad döntési lehetõsé-
geinket, érdekeinket és jogainkat. A
történelem csatái köteleznek ben-
nünket, hogy folytassuk a harcot –
igaz más eszközökkel – hazánk ér-
dekében, annak megerõsítéséért bá-
tor kiállással és józan ésszel, ahogy
azt 48-49 bátor hõsei is tették.

Megváltozott a magyar történe-
lem, a 31 cikkbõl álló áprilisi tör-
vények új közjogi helyzetet terem-
tettek a Habsburg Birodalomban,
biztosítva a magyar országrész
polgári és demokratikus fejlõdését,
Magyarország parlamentáris ál-
lammá való alakulását. Ezzel befe-
jezõdött egy korszak, akárcsak a
tavaly elfogadott és idén januártól
hatályos alaptörvénnyel. – Az új
alaptörvény is lezárt egy korsza-
kot. Lezárta a diktatúra évtizedeit
és az átmenet húsz évét is, elismer-
ve és hangsúlyozva a magyar múl-
tat és a magyar értékeket, új távla-
tot nyitott az ország és polgárai
elõtt. Mi ezt a küzdelmet már ész-
szel, szívvel, lélekkel és összefo-
gással vívtuk, de figyeltünk Petõfi-
re és kortársaira, mert meghallot-
ta a magyar polgár a 48-as sza-
badságharc üzenetét. A múltból,
dicsõ õseink szellemébõl kezdtük
építeni a jövõt – mondta.

Hangsúlyozta, ’48 legfontosabb
üzenete az, hogy a jövõnek dolgo-
zunk. Összefogással a közös cél
érdekében kell megoldani a prob-
lémáinkat településeink fejlõdõsé-
ért, nemzetünk felemelkedéséért, a
jövõ nemzedékének jövõjéért.

Az emlékezést az Általános Is-
kola és Óvoda Nagykanizsa – Mik-
lósfa diákjainak mûsora színesítet-
te. A programot Farkasné Hõbe
Gabriella és Tulman Géza szer-
kesztette és rendezte. Közremûkö-
dött a Kanizsa Táncegyüttes, a mû-
vészeti vezetõk Vizeliné Paksi Va-
léria és Vizeli Dezsõ voltak.

Tisztelt Hölgyeim és Uraim!
Egy hétvégi képsor lebeg a sze-

mem elõtt: lángokban áll Kraszna-
horka büszke vára. A tragédiát va-
lakik, gyerekek vagy turisták idéz-

ték elõ, akik a nagy szél ellenére,
felelõtlenül, tüzet raktak e törté-
nelmi mementó közelében. A vár

kétszer is kigyulladt, leégett a tetõ-
szerkezete, de ma is áll – büszkén
és kérlelhetetlen szilárdsággal a
hegytetõn. És õrzi az 1739-bõl
származó Segítõ Mária-kegyképet.

Talán a sors akarta így, talán a
Teremtõ rendelte, hogy nemzeti
ünnepünk elõtt nem sokkal a ma-
gyar múlt egyik becses darabja,
történelmünk évszázados jelképe
viharos órákat éljen át. Akárcsak
nemzetünk 1848-49-ben, ’56-ban
vagy éppen ezekben a napokban.

A párhuzam kézenfekvõ. A vár
mellett tehát valakik, egészen pon-
tosan felelõtlen emberek gyújtot-
tak tüzet, és ilyen felelõtlen vagy
szándékosan kárt okozni akaró
emberek – képletesen – Magyaror-
szág mellett is minduntalan tüzet

raktak, raknak. Ám Magyarország
– akárcsak Krasznahorka vára -, ha
meg is sérül, de szilárdan állt, áll
és állni fog! A történelem már
megtanított bennünket arra, hogy a
legnagyobb tragédiák után is talp-
ra állt az ország, talpra állt a nem-
zet.

Tisztelt Hölgyeim és Uraim!
1848. március 15-én elhangzott

egy azóta jelképpé vált vers, a
Nemzeti dal.

Szavalni nem tudok, verset ele-
mezni nem akarok, mégis nézzük
mit üzen, mit üzenhet nekünk ez a
vers napjainkra. Az elsõ sorai így
hangzanak:

„Talpra magyar, hí a haza!
Itt az idõ, most vagy soha!
Rabok legyünk, vagy szabadok?
Ez a kérdés, válasszatok!”
1848 felszólító kérdése ma is

aktuális. Sõt, egyre inkább az. Va-
jon lehet-e, szabad-e szemet huny-

nunk ma afelett, ami ellen Petõfi
és hõs kortársai lázadtak.

Vajon rendben van-e, hogy mo-
dern rabok legyünk, az adósság
rabjai, olyanok, akiknek mindig
kívülrõl mondják meg, hogy mit
tegyenek – hogy mit tehetnek?!

Vajon nem leszünk-e hûtlenek
1848-hoz, ha – mint már annyiszor
a történelem során – újra rabigába
hajtjuk fejünket? Azt hiszem, a vá-
lasz csak nemleges lehet. Termé-
szetesen figyelnünk kell környeze-
tünkre, alkalmazkodni kell hozzá,
de érdekeinket, szabad döntési le-
hetõségünket, jogunkat nem sza-
bad feladni.

Tisztelt Emlékezõk!
Most, akárcsak 1848-ban, min-

denkire szükség van. Mindenkire,
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2012. március 22.

akinek fontos Magyarország ügye.
Mindenkire, akinek fontos a nem-
zet ügye. A gyávák, az ellendruk-
kerek most jobb, ha félreállnak. És
az is, aki stallum birtokában nem
mer, vagy nem akar szólni, ha Ma-
gyarországról – máshol – akarnak
dönteni.

Petõfi radikalizmusával mindez
így értelmezhetõ:

„Sehonnai bitang ember,
Ki most, ha kell, halni nem mer,
Kinek drágább rongy élete,
Mint a haza becsülete.”
A haza ma már nem kér életál-

dozatot. Nem kíván vért, nem akar
erõszakot. Történelmünk karddal
vívott csatái azonban köteleznek
bennünket, hogy, ha más eszkö-
zökkel is, de felsorakozzunk Ma-
gyarország megerõsítéséért. És
közben, biztassuk magunkat, Petõ-
fi történelmi versének 4. strófája
gondolatával, amelyben a bátor
küzdelemre biztat, láncaink ledo-
bására buzdít.

Tudjuk, hogy a deáki politika, a
deáki küzdelem a késõbbi kiegye-
zés Magyarország egyik aranyko-
rát hozta el. Ez tanulság is egyben
a mának. A szükséges kompro-
misszum azonban nem jelentette,
és nem jelentheti ma sem nemzeti
önrendelkezésünk és szabadsá-
gunk korlátlan feladását. Hisz De-
ák idejében, mint ma is az elme, a
józan ész és a bátor kiállás a kard,
amelyik védte, védi a magyar ér-
dekeket.

A deáki politika, az akkori józan
elme nem jelentette és a mostani
józan ész sem jelentheti azt, hogy
kizárólag külsõ diktátumok alap-
ján, más államok érdekeinek fel-
tétlen szolgai elfogadásával alakít-
suk saját sorsunkat. Mert tudjuk a
kiegyezés sikeréhez kellettek a
szabadságharc bátor hõsei.

Tudjuk: meg kell egyezni. Erre
tanít történelmünk. De arra is, amit
Deák Ferenc, az egykori kanizsai

piarista diák megfogalmazott:
“Amit erõ és hatalom elvesz, azt

idõ és szerencse ismét visszahoz-
hatja, de amirõl a nemzet, félve a

szenvedésektõl, önmaga lemond,
annak visszaszerzése mindig ne-
héz és mindig kétséges”.

Nos, a haza bölcsére ma is hall-
gatnunk kell.

Akárcsak Kossuthra, aki így
üzent nemzetének:

„Soha le nem mondani,
Soha el nem csüggedni,
Ha kell, mindig újra kezdeni!”
Ezt tették 48-49 bátor hõsei.

Bátran kiálltak és bátran küzdöttek
Magyarországért.

A bátrak tabukat döntöttek és
erõt adtak azoknak, akikben a féle-
lem erõsebb volt a bátorságnál. A
forradalom és a függetlenségért
folytatott harc hõsei jól tudták „AZ
ÖRÖKÖS HÁTRÁLÁS LEVER
MINDEN BÁTORSÁGOT A
NEMZETBEN”

A bátor embert arról lehet felis-
merni – történelmi kortól és hely-
zettõl függetlenül – hogyha szük-
ség van tettekre õ cselekszik.

Cselekszik akkor is, amikor má-
sok intik õt.

Cselekszik, amikor tudja, nincs
több vesztegetni való idõ.

A bátor cselekszik akkor is, ha

tudja bírálat és értetlenség kíséri.
Cselekszik, ha tudja, a nemzet

sorsa múlik rajta.
Tisztelet a bátraknak, akiket a

szeretet vezetett, a haza szeretete,
mert tudták, lemondásra, önfel-
adásra és gyûlölködésre hazát épí-
teni nem lehet.

Tisztelt Hölgyeim és Uraim!
1848. március 15-én megválto-

zott a magyar történelem. Az a for-
radalom elhozta azt az eufóriát,
amelyre ennek a nemzetnek évszá-
zadok óta szüksége volt. A tavaszi

szél kisöpörte a Kárpát-medencé-
bõl a csüggedés, a beletörõdés, a
lemondás felhõjét. Egy nép fel-
emelte a fejét. Egy nép történelmet
írt. Mint 1956-ban vagy mint
1989-ben. Mindig másként, min-
dig más eszközökkel, de a magya-
rok képesek voltak világraszóló
tettekre.

Mert tudták, és ebben bízhatunk
ma is, idézve újra Petõfit.

„A magyar név megint szép
lesz,

Méltó régi nagy híréhez.”
A jelen nagy tetteihez, a munká-

hoz, amely az ország javát szolgál-
ja, mindenkire szükség van.

Széchenyivel szólva: „Egynek
minden nehéz; soknak semmi sem
lehetetlen.”

Tisztelt Emlékezõk!
Anélkül, hogy aktuálpolitikai

párhuzamot akarnék vonni, csak a
tényt rögzítem: a 31 cikkbõl álló
áprilisi törvények, amelyek jórészt
a pesti forradalom 12 pontját emel-
ték jogerõre, új közjogi helyzetet
teremtettek a Habsburg Biroda-
lomban. Biztosították a magyar or-
szágrész polgári és demokratikus
fejlõdését, és a rendi államból tu-
lajdonképpen parlamentáris állam-
má alakították Magyarországot.

Vagyis az áprilisi törvények
1848-ban lezártak egy korszakot.
Akárcsak a tavaly elfogadott és
idén januártól hatályos alaptör-
vény, az úgynevezett húsvéti al-
kotmány, amely egy toldozgatott-
foltozgatott, de mégis csak dikta-
túrában fogant jogszabályt váltott
fel.

Tehát az új alaptörvény is lezárt
egy korszakot. Lezárta a diktatúra
évtizedeit és az átmenet húsz évét
is, elismerve és hangsúlyozva a
magyar múltat és a magyar értéke-
ket, új távlatot nyitott az ország és
polgárai elõtt.

Mi ezt a küzdelmet már ésszel,
szívvel, lélekkel és összefogással

vívtuk, de figyeltünk Petõfire és
kortársaira, mert meghallotta a
magyar polgár a 48-as szabadság-
harc üzenetét. A múltból, dicsõ
õseink szellemébõl kezdtük építe-
ni a jövõt.

Nem a dicsõség miatt, de bízva
Petõfi jövendölésében, amely re-
méli, hogy unokáink majd jó em-
lékkel gondolnak vissza ránk.

Igen, a jövõnek dolgozunk, nem
a mának - és ez ’48 legfontosabb
üzenete. A jelen jobbítása, a jöven-
dõ és a jövendõ nemzedékek érde-
kében. Ezt akarták 48-as elõdeink,
és akarjuk mi is ezt, összefogással
a közös cél érdekében, települése-
ink fejlõdõséért, nemzetünk fel-
emelkedéséért.

(folytatás a 4. oldalon)
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(folytatás a 3. oldalról)
Igen, tisztelt hölgyeim és uraim,

minden küzdelmet a jövõ, gyerme-
keink és unokáink jövõje miatt kell
vállalnunk. Pont úgy, ahogyan
1848-49 áldott emlékû hõsei tették.

Mi ma nem léphetünk más nem-
zetek által megjárt utakra. Nekünk
magyar útra van szükségünk, amely
ugyan nincs kikövezve, de a jövõbe
visz. Saját gondjainkat magunknak
kell megoldani és a megoldást ösz-
szefogással, közös akarattal kell
megvalósítanunk. Hangsúlyozom:
összefogással, ami, persze, nem zár-
ja ki a vitát. De a vitának a jobbítás-
ról kell szólnia, s ha valaki nem ért
egyet egy a többség által támogatott
szándékkal, nem játszhatja el a Pál
utcai fiúkból Gerébet. Mert ha így
tesznek sokan, úgy járunk, mint a
szabadságharc után nemzetünk. El
kell szenvedni a büntetést.

Az akkori büntetéseket már, saj-
nos, ismerjük. De azzal népünket
nem tudták megtörni. Sem 1849
után, sem a trianoni gyalázatot kö-
vetõen, sem az 1949 vagy 1956
utáni sötét években.

Ferenc Jóskának is be kellett lát-
nia – persze ehhez kellett Deák Fe-
renc is –, hogy a magyarok nélkül,
a magyarok ellenében nem ural-
kodhat. Hogy mi nem engedünk a
’48-ból, tehát nem lehet bennünket
önfeladásra bírni. Mert ezt az or-
szágot mi magunk, mi magyarok
tudjuk a legjobban irányítani, for-
málni, hiszen van hozzá tehetsé-
günk, erõnk, szorgalmunk és hi-
tünk.

Ehhez a feladathoz adjon kitar-
tást Petõfi többször idézett versé-
nek utolsó sora: Éljen a haza!

Az 1848-49-es forradalom és
szabadságharc 164. évfordulója
alkalmából rendezett emlékmû-
sor délután koszorúzással folyta-

tódott történelmünk kimagasló
személyisége, Kossuth Lajos
szobránál, ahol az ünneplõk
megtekintették a Rozgonyi iskola
diákjainak – verssel, Kossuth-nó-
tával, modern zenével, népdallal,
néptánccal fûszerezett – mûso-
rát, amit Várhegyiné Laskai Ág-
nes és Jakab Lászlóné szerkesz-
tett és rendezett. 

A Kossuth térrõl a Kanizsa
Lovasklub Hagyományõrzõ Huszár-
jaival az élen a megjelentek a városi
köztemetõbe vonultak, ahol lerótták
kegyeletüket az 1849-49-es forrada-
lom és szabadságharc kanizsai hõse-
inek sírjánál. Az ünnepi program
fáklyás emlékezõ sétával zárult.

Nemzeti ünnepünk alkalmá-
ból kopjafaavatásra került sor
Kiskanizsán, egy, a rendezõk re-
ményei szerint hagyományte-
remtõ rendezvény keretében. A
Templom téren mintegy 250 ér-
deklõdõ, egyben fõhajtó lehetett
tanúja a huszár-felvonulás után
annak a verses-zenés program-
nak, mellyel a szervezõk és a je-
lenlévõk emlékeztek az 1848-49-

es forradalom és szabadságharc
hõseire.

Dénes Sándor alpolgármester a
kopjafa, mint a magyar történe-
lem egyik összetartó erõt jelképe-

zõ alkotásáról beszélt, mely a je-
lenben is kifejezi az emlékezést
hõs elõdeinkre. Dr. Páhy János
plébános egyebek mellett arról
szólt, hogy a megosztottság vé-
szesen terheli az országot, s ezen
pillanatok megfelelõ alkalmak le-
hetnek arra, hogy elgondolkod-
junk, miként lehetne ezen túllép-
nünk. A Nagykanizsai Reformá-
tus Egyházközség részérõl Hella
Ferenc kitért arra, a magyarság a
történelem viharai során mindig
bizonyította, a kritikus helyzetek-
ben képes volt felülemelkedni a
nehézségeken, s a kiskanizsai
helyszín adta lehetõség végett
örömmel vette, hogy a fiatalság is
az ünnepi esemény részese lehe-
tett a délután folyamán.

A hõsök emléke elõtt aztán egy
új kopjafa felavatásával is lerótták
kegyeletüket az emlékezõk, me-
lyet Dávidovits László és Horváth
Ferenc készített és avathatott fel
(képünkön) idén március 15-én,
nemzeti összetartozásunk ünne-
pén.

SSaajjttóónnaappii kköösszzöönnttééss

A Szabad Magyar Sajtó Napja
alkalmából fogadta és köszön-
tötte a sajtó munkatársait Cse-
resnyés Péter polgármester a
Medgyaszay Házban. 

Az elmúlt évben végzett munká-
jukat megköszönve hangsúlyozta:
Sokszor megfogalmaztunk egy-
mással szemben kritikát, ami ter-
mészetes, hiszen ha sajtószabad-
ságról beszélünk, ez így van rend-
jén. Egy fontos szempontot azon-
ban tartsunk szem elõtt, ha Kani-
zsáról vagy kanizsai érdekekrõl be-
szélünk: lehetõleg mindent a város
érdekében tegyünk. Mint tapasztal-
hatták az elmúlt másfél évben, egy-
re több olyan hírt tudunk közreadni,
melyek arról szólnak, hogy érdek-
lõdnek városunk iránt, és bár las-
san, de a munkahelyteremtõ beru-
házások is megjelennek.

Volt bátorságuk megélni a
szenvedélyüket, mely hivatásuk
is egyben – e szavakkal méltatta
Réthelyi Miklós a Magyar Ér-
demrend tiszti- és lovagkereszt,
illetve Magyar Arany-, Ezüst- és
Bronz Érdemkereszt állami ki-
tüntetettjeit, köztük Dezsõ Fe-
rencet (képünkön), a Kõrösi
iskola nyugalmazott igazgatóját.

Nemzeti ünnepünk, március 15.
alkalmából, Magyarország köztár-
sasági elnökének megbízásából a
kimagasló színvonalú munka elis-
meréseként Magyar Érdemrend
tiszti- és lovagkereszt, illetve Ma-
gyar Arany-, Ezüst- és Bronz Ér-
demkereszt állami kitüntetéseket
adott át Budapesten a nemzeti erõ-
forrás miniszter, Halász János par-
lamenti államtitkár és Jávor And-

KKooppjjaaffaaaavvaattááss
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rás közigazgatási államtitkár.
Réthelyi Miklós méltató beszédé-

ben úgy fogalmazott: az ember ter-
mészetes, vele született igénye, hogy
a társadalom értékén és rangján fe-
jezze ki személyérõl alkotott véle-
ményét, méltányolja átlagon felül
végzett, közhasznú tevékenységét.

Életünket – utalt Weöres Sándor
versére a miniszter – „tetteink med-
re mélyíti”. Nem tudjuk, mely
mozdulatunkkal, milyen irányba

tereljük a valóság folyását, ezért is
hatalmas a példaképek felelõssége.

A tárcavezetõ leszögezte: a díja-
zottak olyan tetteket hajtottak végre,
olyan mûveket alkottak, melyekre
méltán büszke lehet Magyarország.
Olyan emberek állnak elõttünk, aki-
ket õszinte szívvel tisztelhetünk,
olyan emberek, akiknek volt bátor-
ságuk megélni szenvedélyüket,
mely hivatásuk is egyben – mondta.

A Kanizsai Császár Huszá-
rokkal találkozhattak a miklós-
fai iskola diákjai. 

A zsibongó gyermekhad a tornate-
remben gyûlt össze, ahol megismer-
kedhettek a huszárok történetével, az
1848/49-es forradalom és szabadság-
harcban betöltött szerepükkel. Rész-
letes tájékoztatót kaptak az öltözé-
kükrõl, az eszközeikrõl, amelyeket
kézbe is vehettek. Magukra ölthet-
ték a csákót, a mentét, gyakorolhat-
ták a huszárüdvözlést, a kemény, fér-
fias kézfogást és az alaki követelmé-
nyeket. Az emlékezetes találkozót
közös éneklés zárta, ami természete-
sen szintén a huszárokról szólt – adta
hírül az intézmény igazgatója
Szmodics Józsefné.

B.E. - P.L. - V.M.
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A Nagykanizsa és Térsége
TISZK Nonprofit Kft. szakkép-
zési fórumot tartott a Med-
gyaszay Házban, ahol az érintett
pedagógusok és közalkalmazot-
tak elõadásokat hallgathattak a
szakképzés területén a közel-
múltban történt változásokról.

Az elõadásokat megelõzõ tájé-
koztatón Mérksz Andor, a Nagyka-
nizsa és Térsége TISZK ügyvezetõ
igazgatója elmondta, a fórumot
azért rendezték meg, mert infor-
mációt szeretnének adni a pedagó-
gusoknak és a közalkalmazottak-
nak az új szakképzési törvénnyel
kapcsolatban.

– Nagyon komoly változások
történtek az elmúlt idõszakban a
szakképzés területén – mondta dr.
Czomba Sándor, a Nemzetgazda-
sági Minisztérium államtitkára. –
Lényeges, hogy a foglalkoztatás-
ban eredményeket akkor tudunk el-
érni, ha a humánerõforrásba is je-
lentõs energiát fektetünk – tette
hozzá.

Elmondta, a befektetõkkel, vál-
lalkozókkal lezajlott tárgyaláso-
kon gyakori kérdés, hogy az adott
térségben rendelkezésre állnak-e a
megfelelõ szakemberek. Azonban
erre nem minden esetben adható
pozitív válasz, aminek az oka az
elmúlt évek tapasztalatai alapján
az, hogy a szakképzési és a felnõtt-
képzési rendszer is kihívásokkal
küzd. Éppen ezért változtattak a
szakképzési törvényen, mellyel
céljuk, hogy tartalommal töltsék
meg azt az idõszakot, amit a tanu-
lók az iskolapadban és a gyakorló-
helyen töltenek. A korábbi idõ-

szakhoz képest rövidített szakisko-
lai képzésben – általában három év
– olyan szakmai és gyakorlati is-
mereteket szerezzenek, amelyek
alkalmassá válnak a minõségi
munkavégzésre. Ennek érdekében
ültették át magyar viszonylatba a
már Németországban és Ausztriá-
ban sikeres és hatékony duális
képzést. 

Tervezik, hogy a vállalkozáso-
kat bevonják a gyakorlati képzés-
be, így a tizedik és tizenegyedik
évfolyamos diákok tanulószerzõ-
déssel vállalkozásoknál tudják az
adott szakmához szükséges tudni-
valókat elsajátítani. Azonban a
szakképzésben való részvételre a
vállalkozásokat is érdekeltté kell
tenni, melyben a kereskedelmi és
iparkamarák tudnak hatékony se-
gítséget nyújtani. 

Ezzel párhuzamosan a szakkép-
zési hozzájárulások fizetési módja
is változott, melynek részleteire
kérdésre válaszolva tért ki az ál-
lamtitkár. A saját dolgozók képzé-

sének támogatását uniós keretbõl
biztosítanák a vállalkozóknak
(évente 6-7 millió forint), a koráb-
bi saját forrás helyett. A másik vál-
tozás pedig az, hogy a vállalkozá-
sok a hozzájárulások egy részét
ezentúl nem közvetlenül adhatják a
képzõhelyeknek, hanem pályázati
úton lehet majd elérni azokat. Eze-
ken kívül elmondta, a felnõttképzé-
si törvény az elõkészítés szakaszá-
ban van, és még a tavaszi ülésszak
idején a parlament elé kerülhet.

Cseresnyés Péter polgármester
az államtitkár által elmondottak-
hoz kapcsolódva kiemelte, manap-
ság a cégvezetõk, beruházók leg-
fontosabb kérdése az, van-e a vá-
rosban szakképzett, motivált mun-
kaerõ. Fontos, hiszen minõséget
csak jól képzett szakembergárdá-
val lehet elõállítani, mely elenged-
hetetlen feltétele, hogy Magyaror-
szág gazdasági lehetõségei javul-
hassanak.

V.M.
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A Keleti városrészbõl induló,
és átadás elõtt álló közel két és
fél kilométeres kerékpárút sánci
szakaszán befejezõdött a villa-
moshálózat fejlesztése is. A mun-
kálatok során földkábelre cserél-
ték a Kaposvári út északi oldalán
lévõ családi házak légvezeték há-
lózatát, a kerékpárút közvilágítá-
sát pedig a vasbeton oszlopokról
kandeláberekre helyezték át. Ké-
pünkön: az E.ON és a ViTE Vil-
lamosipari, Távközlési és Ener-
getikai Szolgáltató Kft. szakem-
berei elbontják a régi villanyosz-
lopokat.

MMáárr vviilláággííttaannaakk aazz úújj lláámmppáákk aa kkeerréékkppáárrúúttoonn
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A Nagykanizsai Hegyközség
Parasztegyetem címû sorozatá-
nak elsõ idei elõadására került
sor a kiskanizsai Móricz Zsig-
mond Mûvelõdési Házban. 

Ugyan a hallgatóság létszáma
ezúttal valamivel elmaradt a várt-
tól, azonban Dr. Májer János, a
Pannon Egyetem Agrártudományi
Centrum Szõlészeti és Borászati
Kutatóintézetének igazgatója iga-
zán érzékletes bemutatójával szólt
a szõlészeten és borászaton belüli
hungaricum fajtákról.

Amint azt bevezetõjében
Förhénci Horváth Gyula elnök el-
mondta, (a történelmi) Magyaror-
szág bõ száz esztendeje a világ
második számú bornagyhatalma
volt, s még mindig vannak olyan
fajták, melyekkel a világ élvonalá-
ban van az ország. Ahhoz, hogy
például ezen pozíciók megtartha-
tók legyenek és a magyar termelõk

a piacon továbbra is jelen lehesse-
nek ilyen kondíciók mellett, bi-
zony „fajta kell” és szükség van a
megújulásra is.

Dr. Májer János bevezetõjében
hangsúlyozta, az Osztrák-Magyar
Monarchiában (illetve az osztrákok-
kal közös történelmünk során) nem
fordult elõ az, ami a mai korszakban
jelentkezik, lévén lassan Ausztriában
már nagyobb (mûvelt) szõlõterület
lesz, mint nálunk. Vajon ilyen hely-
zetben mi lehet idõvel a magyar szõ-
lõ sorsa? Mindenképpen erõsíteni
kell a hungaricum szõlõfajták ter-
mesztését még akkor is, ha bizony
komoly ellenérdekek is munkálkod-
nak a hungaricumokkal szemben. Az
utóbbi meghatározására vonatkozó
törvényi szabályozás kikristályoso-
dása talán (komoly mértékben) is ja-
víthat a magyar „állásokon”.

Mégis mely fajták tekinthetõk
hungaricumnak? Az intézetvezetõ
szakember rámutatott, azok, me-

lyek a magyarsággal, illetve a tör-
ténelmi Magyarországgal kapcso-
latba hozhatók. Így léteznek õsho-
nos, „azzá lett”, illetve itt „szüle-
tett”, tehát nemesített fajták.

A fajták (eladhatósági) minõsé-
gét meghatározza a termesztési,
borászati, s a mai – piaci – viszo-
nyok közötti marketing értéke. Az
mindenesetre kijelenthetõ, emelte
ki Májer János, hogy Magyaror-
szág fehérbor(szõlõ)termelõ or-
szág, melyek közül kiemelkedik az
olaszrizling, a furmint, valamint a
Zala gyöngye.

A fajták között az õshonosaknál
a fehérek mellett megtalálhatók a
kék tájfajták is, aztán léteznek az
úgymond regionális fajták (ide so-
rolható a fentebb már említett
olaszrizling és furmint is), no és
nem szabad megfeledkezni az új-
fajtákról sem (a cserszegi fûsze-
restõl egészen a zenitig bezárólag
számos nemesített).

P.L.

ÕÕsshhoonnoossaakkttóóll eeggéésszzeenn aazz úújjffaajjttáákkiigg - 

Két ciklus, vagyis tíz évnyi
együttmunkálkodás után újra
választotta vezetõségét a Miklós-
fai Kertbarát Kör közgyûlése.

Elnök: Németh József, titkár:
Horváth József, pénztáros: Gár-
donyi József. Az ellenõrzõ
bizottság tagjai: Koncz Tivadar,
Mozsolics Ferenc és Imre Béla.
Elnökségi tagok: Boros Attila,
Horváth Miklós, Höbe István,
Imrei Ferenc, Kalamász György,
Milávecz László és Tóth Imre.

A választást követõen az új
elnök, Németh József tájékoztatást
adott az idei év tervezett program-
jairól és javaslatot tett a kör
nevének megváltoztatására. Az
összejövetelen sort kerítettek a
tavalyi borok borverseny elõtti
elõkóstolására is.

A közgyûlésen névváltoztatásra is
sor került, egyhangú szavazással a
Miklósfai dr. Kotnyek István Kert-
barát Kör nevet vette fel a civil
szervezet. Február végén, az idei elsõ
szakmai napon Förhénci Horváth
Gyula borászati elõadását közel hat-
van érdeklõdõ hallgatta meg. A

borászkodás és a bor után a második
szakmai elõadáson a pálinkáé volt a
fõszerep. Nem tudni, hogy a pálinka
ivás és fõzés újabb divatja lehetett-e
az oka a rendezvény iránti hatalmas
érdeklõdésnek, mindenesetre a késõn
érkezõ helybelieknek már csak pót-
szék jutott, mivel az elõadás hírére
Nagykanizsáról, Surdról, Galam-
bokról de még Berzencérõl is
érkeztek. A pálinkafõzésben szerzett
tudását Komoróczi Lajos osztotta
meg a hallgatósággal, aki nemcsak a
kezdõ, hanem a profi lepárlóknak is
hasznos ismeretanyagot adott át
vetítéssel illusztrált elõadásában. A
85 fõs vendégsereggel dugig megtelt
a Mindenki Háza kisterme, és az
otthonról hozott gyümölcspárlatok-
nak köszönhetõen hamar felszökött a
hõmérséklet is, hiszen közel hetven
féle házi párlatból lehetett kortyolgat-
ni. A teljesség igénye nélkül a mesés
nedûk között volt málna, birs,
cseresznye, meggy, szilva, sokféle
körte, naspolya, kajszi, szeder, bodza
és törköly. Egy gyakorlott borbíráló
véleményébõl az is kiderült, hogy a
pálinkakóstolás sokkal nehezebb és
veszélyesebb mûfaj a borversenynél.

A Miklósfai dr. Kotnyek István
Kertbarát Kör tagjai ezután Árvai
János borászati elõadását hallgatták
meg, március 17-én borversenyt tar-
tottak, április 22-én pedig családi
napot szerveznek, augusztusban
Horvátországba kirándulnak és
novemberben nótaesttel kezdik az
évbúcsúztatást.

AA ffaalluu bboorraaii

62 gazda összesen 140
bormintával nevezett, melybõl 92
fehér, 48 pedig vörösbor volt. 17
órakor munkába kezdett a Zalai
"DA BIBERE" Borlovagrend tag-
jaiból és a megszokott vendégek-
bõl álló zsûri. Három csoportban
bírálták el a véletlenszerûen eléjük
kerülõ mintákat és bizony
igyekezniük kellett a sok nevezés
miatt. Fehér borok közül 22 arany,
33 ezüst, 27 bronz, 10 oklevél. Vö-
rösborok közül 12 arany, 14 ezüst,
14 bronz, 8 oklevél került kiosz-
tásra. „A falu fehérbora” címet Né-
meth József Olaszrizlingje, „A falu
vörösbora” címet Koncz Tivadar
Merlot bora érdemelte ki.

K.H.
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SSzzíívveesseekkéérrtt
tteesszznneekk

Megtartotta a 2011. évi beszá-
moló közgyûlését is a Szív-
betegekért Egyesület. A szívbeteg-
ségben szenvedõ emberek érdeké-
ben tevékenykedõ mintegy 75 fõs
civil szervezet elnöke, Hegedûs
Györgyné ismertette az elmúlt év-
ben történt fõbb eseményeket, és
felvázolta az idei terveket. 

Összejöveteleiket minden hónap
elsõ hétfõjén tartják a HSMK-ban, a
téli idõszakban 15 órától, a nyári
idõszámítás szerint 16 órai kezdés-
sel. A találkozók és a szakmai elõ-
adások alkalmával vérnyomás-, vér-
cukor- és vérzsír-mérést, PSA-
szûrést, valamint diétás tanácsadást
is biztosítottak az érdeklõdõknek. A
Thúry György Szakközépiskolában,
ahol Dr. Matoltsy András, a Kani-
zsai Dorottya Kórház Belgyógyá-
szati Osztályának osztályvezetõ fõ-
orvosa tartott elõadást, felhívta a fi-
gyelmet a szív- és érrendszeri beteg-
ségek kialakulásának megelõzésére,
a kockázatok csökkentésére, a rizi-
kófaktorok felderítésére. A tagok fi-
zikai és szellemi frissességüket sike-
resen próbára tették az Idõsek Hete
Sportnapján, ahol az ügyességi ver-
senyen induló 26 csapat közül
ezüstérmet szereztek. Második alka-
lommal szervezték meg a Sáncért,
Szabadhegyért Majálist a kikapcso-
lódni vágyó helyieknek. Rendezvé-
nyeiket nemcsak a város különbözõ
klubjai, hanem a környékbeli tele-
pülések népdalkörei, táncegyüttesei
is szívesen látogatják.

2012-ben az anyagi nehézségek
ellenére folytatni kívánják az indu-
láskor megfogalmazott célkitûzései-
ket, többek között orvosi elõadások
szervezését az általános és középis-
kolások számára, és újdonságként
egy tavaszi gyógynövény túra is sze-
repel a programban a Csónakázó-tó
környékére. A túrához nemcsak
egyesületi tagok, hanem bárki csat-
lakozhat, aki meg akarja ismerni a
környezetünkben található minden-
napi csodaszereket, a gyógynövé-
nyeket. Az elnökség tagjai: Dr. Ka-
szás Gizella, a Családsegítõ és Gyer-
mekjóléti Központ igazgatója, Dr.
Matoltsy András, a Kanizsai Doroty-
tya Kórház Belgyógyászati Osztá-
lyának osztályvezetõ fõorvosa és Dr.
Kisjós Balázs, az osztály adjunktusa.

B.E.
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Újszülött kisbabát találtak a
kórház babamentõ inkubátorá-
ban – kaptuk a tájékoztatást
Prof. Dr. Bátorfi Józseftõl a Ka-
nizsai Dorottya Kórház fõigaz-
gatójától. Dr. Nád Márta, a
Gyermekgyógyászati Osztály
osztályvezetõ fõorvosa így szá-
molt be a történtekrõl.

– Azonnal érte mentünk és felvet-
tük az újszülött osztályra. A feltehe-
tõen az éjszakai órákban született,
néhány órás újszülött kislány egész-
séges, 2900 gramm súllyal és 51 cen-
timéter hosszúsággal jött a világra.

Az édesanyja ily módon gondos-
kodott róla, amit tisztelettel és elis-
meréssel fogadunk, mert úgy gondo-
lom, az õ élethelyzete ezt az egy utat
tette számára lehetõvé és ez egy he-
lyes megoldás. A kisbaba öltöztetése
is elárulta édesanyja törõdését. Dup-
la sapkát, zoknit és kapucnis kabát-
kát adott rá, nehogy megfázzon. Lát-
szott, hogy védeni, óvni akarta. A
médián keresztül üzenjük az édes-
anyának, hogy gondoskodni fogunk
a kisbabáról. Nyugodt lehet, itt az új-
szülött osztályon szeretettel vesszük
körül, egészségi állapotát megõriz-
zük, és a gyámügyi szolgálaton ke-
resztül a késõbbi sorsát is rendezzük.
Jó, és biztos körülmények közé fog
kerülni. Kórházunk neve után Kani-
zsai Dorottyáról neveztük el. Termé-
szetesen a késõbbiekben az örökbe-
fogadó, ha akarja, megváltoztathatja
a nevét. A baba, mint minden újszü-
lött az Újszülött Osztály intenzív
megfigyelõ egységébe került, mivel
az elsõ nyolc órában folyamatosan
figyeljük az életfontos mûködései-
ket. Késõbb a többi baba közé he-
lyezzük el, ahol fokozott gondosko-
dással, szeretettel vesszük körül, mi-
vel nincs mellette az édesanyja, aki a
távolból bizonyosan gondol rá.

A kanizsai kórház 2005 decembe-
rében helyezte ki a babamentõ inku-
bátort a rendelõintézet elõterébe. Az
eltelt hat és fél év alatt õ az elsõ kis-
baba, akit édesanyja ide helyezett.
Országosan évente 40-50 újszülött
kisbaba sorsa rendezõdik a baba-
mentõ inkubátornak köszönhetõen.

B.E.

BBaabbáátt
mmeenntteetttt aazz
iinnkkuubbááttoorr

Március 20-25. között rendezi
meg a XVI. Kanizsai Bútornapo-
kat a Faipari Szakosztály Egye-
sület. Az idei kiállítás szemmel
láthatóan szebbre sikerült a ta-
valyinál. Értékét nemcsak a kiál-
lítók számának növekedése, ha-
nem a külcsín is jelzi. 

Az eseményt Cseresnyés Péter
polgármester nyitotta meg a Kani-
zsa Centrum Bevásárlóközpont-
ban. Kiemelte: amikor azt tapasz-
taljuk nap, mint nap, hogy ember
embernek farkasa, a verseny
mennyire kiélezett, és a riválisok
sokszor nemtelen eszközökkel is
próbálják a másikat legyõzni a pi-
acon, akkor Nagykanizsán ez a fa-
ipari szakosztály pont az ellenke-
zõjét bizonyítja. És talán azért
erõs városunkban továbbra is a fa-
ipar, a bútorgyártás, mert a vállal-
kozók jelentõs része összefogott.

A cél, hogy a most elért szintet
túlszárnyalják a következõ évben.
A polgármester köszöntõjében ezt
az összefogást ajánlotta nemcsak
a nagykanizsai, hanem az ország
vállalkozói számára is. Végül azt
kívánta, a jövõben tudjanak olyan
új dolgokat, termékeket felmutatni
a piacon, amire jön vásárlóképes
kereslet, ami biztosítja a vállalko-
zások továbbélését és új munka-
helyek teremtését.

A kiállításon 14 cég képviselteti
magát legújabb termékeivel, fõ-
ként a bútorgyártás területérõl, de
megtalálható a lakberendezéshez
szorosan kapcsolódó tevékenysé-
gek széles tárházát. Lakószoba-,
konyha-, hálószoba-, étkezõbúto-
rok, fürdõszobák, bútoripari anya-
gok, függönyök, szõnyegek, bur-
kolóanyagok és üvegbútorok.
Amiért még érdemes ellátogatni a
lakosságnak a bútornapokra: a ki-

állítás területén bútorbörzét is tar-
tanak, ahol nagy kedvezménnyel
lehet megvásárolni a szebbnél-
szebb ülõgarnitúrákat, szekrénye-
ket.

Hohl László, az egyesület elnö-
ke elmondta: ez a kiállítás nagyon
fontos jubileumnak számít az
egyesület életében. Tíz évvel ez-
elõtt, 2002 márciusában rendez-
ték az elsõt hagyományteremtõ
céllal a KÖGÁZ csarnokában.
Akkor vajon miért tartják most a
tizenhatodikat? Ennek az a ma-
gyarázata, hogy 2008-ig, a gazda-
sági válság kirobbanásáig évente
két bemutatót tartottak, egyet ta-
vasszal és egyet õsszel. Az elnök
fontosnak tartotta megemlíteni
Stampf Bernadett ötletgazdát, a
kiállítás értelmi szerzõjét, aki
egyben a szervezet ügyeit is inté-
zi. A szakosztály együttmûködése
azért is példaértékû, mert egymás
konkurenseiként inkább egymás
kezét fogják, hiszen összefogás-
sal, közös erõvel, együtt többre
jutnak. Az elõrelépést az is mutat-
ja, hogy kiállításról kiállításra
megfigyelhetõ a cégek szakmai
fejlõdése, hiszen titokban min-
denki azt szeretné, az õ terméke
legyen a legszebb, a legjobb. Ez a
fejlõdés motorja. 

A látottakat március 23-án az
Országos Asztalos és Faipari Szö-
vetség zsûrije értékeli majd. A dí-
jakat a jubileumi ünnepi gyûlésen
adják át. 

B.E.
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A Víz Világnapja nagykani-
zsai programjairól tartott sajtó-
tájékoztatót Kassai Zoltán, a
Délzalai Víz- és Csatornamû
Zrt. vezérigazgatója és Benedek
Miklós, a Kaán Károly Környe-
zetvédelmi Egyesület elnöke a
Zrt. irodaházában. 

A szervezõk arra törekedtek, hogy
ráirányítsák a figyelmet a víz fontos-
ságára, a vízzel való takarékosko-
dásra, a víz gazdaságos felhasználá-
sára. Ezt indokolja az ivóvíz straté-
giai szerepének növekedése, hiszen
a Föld lakóinak mintegy egyharma-
da nem jut egészséges ivóvízhez.

A nemzetközi rendezvénysorozat
rajzkiállítással vette kezdetét a

HSMK-ban. Az idei év szlogenje az
országos akcióhoz kapcsolódva az
„I love csapvíz” címet viseli. A há-
rom kategóriában meghirdetetett
rajzversenyre 328 víz témájú alko-
tás érkezett be az óvodákból és az
általános iskolákból. A rajzverseny
helyezettjei oklevelet kaptak, a
szép munkákat külön díjjal jutal-
mazták. A korábbi évekhez hason-
lóan a felkészítõk sem maradtak ki
az ajándékozásból. 

A következõ rendezvény hely-
színe a városi uszoda, ahol szer-
dán, 13 óra 10 perctõl az általános
iskolák alsósai egy vízi, játékos
sportversenyen vehettek részt. A
viadal végén itt minden gyermek
kapott ajándékot. A szervezõk nem

feledkeztek meg azokról a tanu-
lókról sem, akik nem tudnak raj-
zolni. Õk, Mit jelent számodra a
víz? címmel esszévetélkedõn ve-
hettek részt. Ez a felhívás – mely-
nek lebonyolításában a Zala Me-
gyei Pedagógiai Intézet is részt
vett –, sok érdeklõdõt vonzott,
nemcsak a városból, hanem a me-
gye különbözõ pontjairól is küld-
tek be értékes munkákat. 

A program befejezéseként 21-én
illetve 22-én a Délzalai Víz- és
Csatornamû Zrt. mutatkozott be. A
diákok felkereshették a Teleki úti
régi Víztornyot, illetve a nagyka-
nizsai szennyvíztisztítót. 

B.E.
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Tisztelt Gyászoló Család, 
Iparostársaim, Barátaim!

Szomorú kötelességemnek te-
szek eleget, mikor elköszönök a
megyénk iparostársadalmának ne-
vében egy olyan EMBERTÕL,
aki mondható, hogy a II. világhá-
ború után fõ szervezõje és létreho-
zója volt szervezetünknek, és azt
33 évig példamutatóan vezette. 

Lengyel Lajos, nekem Lajos
bácsi búcsúztatására többen jöttek
el volt munkatársai, iparostársai
akik közül sokkal évtizedekig dol-
gozott együtt. 

A teljesség igénye nélkül életé-
nek néhány mozzanatát fontosnak
tartom elmondani. A költõ szavai-
val élve Õ is „oly korban született
és élt …” életének felnõtté válásá-
nak idõszakában, amikor sok ember
embertársainak  farkasává válhatott. 

Származása miatt nem tanulha-
tott tovább, ezért kitanulta a szabó
mesterséget. A „vészkorszakot”
munkaszolgálatosként szenvedte
végig. A felszabadulás után, mert
Néki is az volt, egy lerombolt or-
szágban hozzátartozóit elvesztve

hûséget fogadva a szocialista esz-
mének Õ is kivette részét az or-
szág újjáépítésében. Hûségét élete
végéig megtartotta. 

Megnõsült, feleségével több,
mint hatvan évet éltek boldog
egyetértésben, szeretetben. Örömü-
ket tetézte leányuk, majd unokája
és dédunokáik születése. Nagyon
büszke volt rájuk. Szinte minden
beszélgetésünk során szóba kerül-
tek életének folytatásaként. 

1948-ban KIOSZ tanfolyamot
végzett és belevetette magát a kis-
iparosok szervezésébe, az érdekvé-
delmi munka elõkészítésébe, hi-
szen az idõ tájt a kormány meg-
szüntette az ipartestületek kötelezõ
tagságát és ezért szükségessé vált
új érdekvédelmi szervezet létreho-
zása önkéntes alapon. Munkájának
errõl az idõszakáról már nyugdíjba
vonulása után, az általa létrehozott
megyei szövetség kérésére a rá jel-
lemzõ precizitással hosszabb visz-
szaemlékezést írt, amely gerincét
képezte az 1988-ban megjelent Za-
la Megyei Iparos Almanachnak,
melybõl kitûnik, hogy nem volt
könnyû az akkori társadalmi elõí-

téletek miatt összefogni a megye
iparosságát és ellátni érdekvédel-
mét úgy, hogy az beilleszkedjen a
gazdaság és politika rendszerébe.
Ezt csak nagy elhivatottsággal le-
hetett megtenni. Sok idõt vont el e
munka családjától, akiket nagyon
szeretett. Én magam is számtalan
esetben tanúja és résztvevõje vol-
tam e közös munkának. Sokszor az
egyeztetéseknek különbözõ szer-
vekkel, hatóságokkal és persze a
kemény érdekvédelemnek is.
Munkáját több magas kitüntetéssel
ismerték el. Iparos társai, de még
ellenfelei is becsülték bátor szóki-
mondó egyénisége miatt, mert Õ
híve volt az egyenes beszédnek.
Az együtt töltött évtizedek során,
egy nagy-családként jellemezhetõ
a megye iparossága, melynek érde-
kében dolgoztunk együtt, sokszor
vitatkoztunk, de mindig a közös-
ség érdekében. Õ alapozta meg a
megyén belül épült szolgáltatóhá-
zak építését. Sokszor még este éj-
szaka is meglátogatta az építkezé-
seket. Egy ilyen alakalommal még
éjjeliõrnek is nézték. Humorára
jellemzõ, hogy nem cáfolta.

Nyugdíjba vonulása után is
ameddig egészségi állapota en-
gedte eljárt rendezvényeinkre,
ahol minden esetben nagy tiszte-
lettel fogadtuk.

Tisztelt Gyászolók!
Elköszönünk egy iparos vezetõ-

tõl, baráttól Lengyel Lajostól. Be-
csületes életének csak egy részét
próbáltam meg felvillantani, hogy
érzékeltessem az általa, szerveze-
tünk iparosaink részére 33 éven ke-
resztül végzett áldozatos tevékeny-
ségét. Munkája maradandó. Emlékét
õrzi az a több ezer iparos, a valami-
kori szakmunkástanulók, mesterek,
akiket õ is tanított vagy munkája so-
rán vélük kapcsolatba került. Sokat
tett a kisiparos utánpótlás érdekében.
Õrizzük meg õt szívünk, agyunk egy
rejtekében, mint igaz embert.

Lajos bácsi 
MENJ BÉKÉVEL
(Elhangzott: Zalaegerszegen,

2012-03-18.-án az Izraelita Teme-
tõben, írta: Goldschmied István,
nyugalmazott KIOSZ titkár
(Keszthely), felolvasta: Szakony
Szilárd, a Zala Megyei Ipartestüle-
tek Szövetségéne megyei elnöke.)

NNEEKKRROOLLÓÓGG
Lengyel LLajos nnyugalmazott KKIOSZ mmegyei ttitkár ttemetésére

AFarkas Ferenc Zene- és Arany-
metszés Mûvészeti Iskolában Nyílt
napot tartottak az elsõ és a második
osztályos diákok részére, akiknek a
hangszereket is bemutatták. 

Ezzel a nappal céljuk, hogy a
március 26-27-i beiratkozáson mi-
nél több gyermek felvételizzen az
iskola különbözõ ágaira. Az isko-
lában a zenemûvészet, a népzene,
a klasszikus balett, a néptánc és a
képzõmûvészet mûfajok közül vá-
laszthatnak a gyerekek. 

V.M.

A Batthyány Lajos Gimnázium
Hyány Galériájában mutatkozott
be a fonyódi Mátyás Király Gimná-
zium mûvészeti mûhelye. Lengyel
Zsüliett rajztanár és tanítványai ki-
állítását Bántó Zsuzsanna, a fonyódi
intézmény igazgatója nyitotta meg.

Bántó Zsuzsanna a megnyitón el-
mondta, a közös tanár hatása legin-
kább az útkeresés bátorságában fe-
dezhetõ fel. Lengyel Zsüli képeit a
merész látásmód, az erõteljes meta-
forikusság, a meglepõ ellentétek
(ellentét a látszólagos elnagyoltság
és a részletek pontossága között, el-
lentét a világ groteszk ugyanakkor
helyenként lírai megjelenítése kö-
zött) jellemzik. Ez érezhetõ az Át-
tetszõ a szívem sorozat nagyméretû
akril képein és a Fény és ingovány
címû pasztellen.

Freiszberger Anna mindegyik
munkája nagyon különleges: a kom-
ponáltságban, színvilágban, a felüle-
tek kidolgozottságában és a világ
megközelítésének egyediségében.
Sárkány Noémi portréin az ellentétes
színek és formák s a kissé provokatív
eltúlzás uralkodik. Rákóczi Zoltán
kisméretû tusrajzait egyszerre jellem-
zi a nagyon igényes kidolgozás és az
elvont képi megfogalmazás többréte-
gûsége. Szilák Andrea nagyon érzé-
keny válaszokat ad a világban uralko-
dó jelenségekre, többféle technikát
próbált ki, a képek témája gyakran az
ember fenyegetettsége és esendõsé-
ge. Földi Ádám fotóin a különleges
látásmód, a részletek iránti fogékony-

ság, ugyanakkor a folyamatok meg-
ragadása válik az alkotásmód jellem-
zõjévé. A téma az ember és a termé-
szet. Mindkettõ nagyon Földi Ádám-
i ihletettséggel. Szövényi Barnabás
fekete-fehér fotói a fény-árnyék kont-
raszttal fogják meg a nézõt, a fényfes-
téses technikával készült képeken pe-
dig a statikus formafegyelmet oldja
fel a színek különleges váltakozása,
néha játéka.

V.M.

A Nagykanizsai Városi Baleset-
megelõzési Bizottság Középiskolás
Közlekedésbiztonsági Kupa elne-
vezéssel kerékpáros, segéd-motor-
kerékpáros és személygépkocsi ve-
zetõ kategóriában elméleti vetélke-

dõt hirdetett a város középiskolái-
ban, melynek keretében bûnmeg-
elõzési, elsõsegély-nyújtási teszt
megírására és KRESZ teszt kitöl-
tésére került sor. 

A városi versenyen továbbjutott
versenyzõk a zalaegerszegi megyei
vetélkedõn vehetnek részt.

A továbbjutó kerékpáros kategóri-
ában Szegletes Dávid, segéd-motor-
kerékpár kategóriában Révész Ferenc
és Simon Imre, illetve személygépko-
csi kategóriában Varga Csaba és Né-
meth Ádám.

Mint arról korábban már be-
számoltunk, a Nagykanizsai Ci-
vil Kerekasztal Egyesület 2012-
ben is folytatja városzöldítõ
programjait.

Idén az óvodák és az általános
iskolák udvarainak „zöldítését”
kezdeményezték. A programhoz
sok óvoda és általános iskola csat-
lakozott, s kért ültetnivaló fát,
cserjét a felajánlott növényekbõl.
Így tavasszal az oktatási intézmé-

AA ffoonnyyóóddii mmûûvvéésszzeettii
iisskkoollaa kkiiáállllííttáássaa aa
BBaatttthhyyáánnyybbaann

KKeeddvvccssiinnáállóó aa
zzeenneeiisskkoolláábbaann

KKöözzééppiisskkoollááss
KKöözzlleekkeeddééssbbiizzttoonnssáággii
KKuuppaa SSzzáállllííttjjáákk aa nnöövvéénnyyeekkeett,,

ffoollyyttaattóóddiikk aa ffaaüülltteettééss
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nyek udvarai 36 fával és 283 dísz-
cserjével gazdagodnak a gyerekek
segítségével. Az igényelt földlab-
dás növényeket ma délelõtt szállít-
ják ki az intézményekbe.

A diákok, pedagógusok, szülõk
és segítõ szakemberek közremû-
ködésével elültetett fákat, díszbok-
rokat az óvónõk, tanítók, tanárok
vezetésével gyerekek gondozzák
tovább. Hasznos munkájuk is segí-
ti majd környezettudatos gondol-
kodásuk kialakulását.

A városzöldítõ program kereté-
ben a civilek két nagyobb, több
éven át tartó rehabilitációs tevé-
kenységbe is belefognak. Az egyik
a kórház udvarának, a másik pedig
a Palini Általános Iskola kertjének,
az egykori grófi parknak a teljes
megújítása lesz. A kórház udvará-
ban a munkák áprilisban megkez-
dõdnek, a palini park szépítése pe-
dig az õszi ültetési idõszakban in-
dul el.

B.E.

A Nagykanizsai Kutatók Tu-
dományos Egyesületének márci-
usi ülésén dr. Kelemen Ottóné
nyugalmazott iskolaigazgató
tartott elõadást a HSMK-ban. 

A téma ezúttal az Alaptörvény
preambuluma volt, amely új alkot-
mányunk bevezetõ részét jelenti. A
tanárnõ elmondta, alkotmányozási
kényszer nincs, de a sok módosítás
miatt megérett az idõ arra, hogy új
alkotmány szülessen, amely tartal-
milag és formailag is sajátosan
magyar modell.

A preambulum nemzeti hitval-
lás, 33 mondatból és három rész-
bõl áll, amelyek a következõk: ün-
nepélyes deklaráció, normatív tar-
talom és erkölcsi értékek, valamint
felhatalmazási klauzúra. (Ez utób-
bi kimondja az 1949-es alkotmány
törvényen kívül helyezését.) 

Dr. Kelemen Ottóné összességé-
ben arról szólt, hogy a bevezetés
patetikus, emelkedett, érzelmekre
ható, s a nemzeti büszkeséget
hangsúlyozza.

Horváth Ilona

Évek óta szoros a kapcsolat a
Kõrösi Csoma Sándor – Péterfy
Sándor Általános Iskola székhely-
intézménye és a nagykanizsai Te-
leki utcai Idõsek Otthona között.

A Kõrösi iskola 7.b osztályos di-
ákjai és tanáruk Heckenast Márta
ennek jegyében hangulatos, meg-
ható mûsorral kedveskedett a szép-
korúaknak.

„Ennek keretében lehetõsége-
inkhez, adottságinkhoz mérten
igyekszünk segíteni az ott folyó
munkát. Szeretnénk szebbé tenni az
ott élõk életét. A karácsonyi közös
ünneplés után, most március 13-án
iskolánk tanulói és az ott lakó idõ-
sek közösen ünnepelték a Nemzeti
ünnepet.” – mondta Kókainé
Hámorszki Éva igazgató.

K.H.

EEggyy áálloomm kkeezzddeettee

Szász Barbara, a Dr. Mezõ Fe-
renc – Thúry György Gimnázi-
um és Szakképzõ Iskola végzõs
tanulójának alkotásaiból nyílt
kiállítás Egy álom kezdete cím-
mel a Nagykanizsa és Térsége
TISZK Nonprofit Kft. Alkotó If-
júság Galéria és Kávéházában. 

Versekkel, dalokkal iskolatársai,
Farkas Rebeka, Varga Döníz és
Kovács Patrik kedveskedtek a tár-
latlátogató közönségnek. A kiállí-
tást Mérksz Andor ügyvezetõ igaz-
gató nyitotta meg, bevezetõt mon-
dott Lengyák István pedagógus.

Barbarát a rajz és a festés gyer-
mekkora óta érdekli, az elmúlt
években pedig a mûvészettörténet,
a különbözõ korok stílusirányzatai
és az egyes technikák elsajátításá-
nak módja keltették fel a figyelmét.
Tudása bõvítésére a gimnázium
rajz fakultációján Zsoldos Péter pe-
dagógus vezetésével nyílt lehetõsé-
ge. Az olajfestés iránti érdeklõdése
néhány éve kezdõdött, amikor al-
kalma nyílt Kustár Zsuzsa iparmû-
vész és lánya, Haraszti Janka kép-
zõmûvész mellett megízlelni e fes-
tési mód rejtelmeit. Több mûvésze-
ti táborban vett részt, a rajzolás és a
festés mellett lehetõsége adódott
kipróbálni az Erdélybõl érkezõ
népmûvészeknek köszönhetõen a
különbözõ népmûvészeti ágakat,
például a fafaragást, a tojásfestést
és a bõrözést. A kiállítás április 14-
ig tekinthetõ meg.

B.E.

Az Interaktív Kool-Túra or-
szágos információs körút nagy-
kanizsai állomásának helyszí-
nén, a Rozgonyi Úti Általános
Iskolában ismerkedhettek meg
a város és vonzáskörzetének
pedagógusi a SMART interak-
tív eszközök használatával. A
SMART interaktív táblák kizá-
rólagos magyarországi képvi-
selete, az LSK. Hungária Kft.
idén is folytatja a 2011-ben út-
jára indított országos prog-
ramját. 

A körút célja az volt, hogy el-
juttassák a HunDidac 2011. Ok-
tatási Szakkiállításon és az Edu-
catio 2012. Nemzetközi Oktatási
Szakkiállításon nagy sikerrel be-
mutatott SMART Stand progra-
mot azon pedagógusok és intéz-
ményvezetõk számára is, akik
nem tudtak ellátogatni a buda-
pesti rendezvényre. A taneszköz-
bemutatót és kiállítást – melyre a
helyieken kívül Somogy megyé-
bõl is érkeztek érdeklõdõk –,
Jeszenõi Csaba iskolaigazgató
nyitotta meg. 

B.E.

Dr. Simán László fotómû-
vész Templom az õserdõben
címû, Kambodzsában készí-
tett fotósorozatát láthatták az
érdeklõdõk csütörtöktõl a He-
vesi Sándor Általános Iskola
galériájában. A kiállítást
Lehota M. János esztéta nyi-
totta meg.

Az 1963-ban Zalaegerszegen
született alkotót, a Ságvári Endre
(ma Kölcsey) Gimnázium és a
Pécsi Orvostudományi Egyetem
egykori hallgatóját, Söjtör és vi-
dékének háziorvosát a világjáró
fotósok családjába sorolhatjuk.
Fényképei közt éppúgy megtalál-
juk a növényeket, a tájat, az álla-
tokat, mint az emberekrõl és kör-
nyezetükrõl készült nagyszerû
felvételeket. Afrika, Amerika,

Ázsia, Európa országait járva
örökíti meg a fontosnak, érdekes-
nek ítélt témákat, melyekrõl úgy
érzi, hogy azokat másoknak is
látni kell. Simán László olyan fo-
tós, aki munkáival igyekszik nyo-
mot hagyni az emberek szívében
és lelkében az általa bejárt, meg-
ismert világról.

A Hevesi Sándor Általános Is-
kola galériájának most megnyílt
tárlatán Délkelet-Ázsia középko-
ri kultúrájának gyöngyszemét, a
mai Kambodzsa északnyugati ré-
szén, Sziemreap városától 6 kilo-
méterre található Angkor temp-
lomvárosát, a világörökség cso-
dáját tárta az érdeklõdõk elé.
Akinek már megadatott a lehetõ-
ség, s látta ezt a hatalmas temp-
lom-együttest, bizonyára ugyan-
úgy hatása alá kerül ennek a
majdnem elfeledett, a lerombolás
közelébe került egykori birodal-
mi központnak, mint Simán
László.

Angkor város virágkorát a
Khmer királyság csúcspontján, a
9-13. század folyamán élte. A
12. században közel 1 millió
polgára volt (ebben az idõben
Londonban még csak 50 ezren
laktak). A történelmi település
több száz kisebb-nagyobb épít-
ménybõl áll, elég nagy területen
szétszórva a dzsungel közepén.
Talán éppen a szétszórtság volt a
megmentõje, amikor a XX. szá-
zadban a Pol Pot vezette rém-
uralom idején a Vörös Kmerek
pusztító terrorhada nemcsak a
vallástól, a gondolkodástól, de
történelmi emlékeitõl is meg
akarta fosztani a kambodzsai né-
pet. A másfélmillió embert el-
pusztító diktatúrát – Vietnam se-
gítségével – sikerült legyõzni.
Azóta az ország a haladás útját
járja, s múltjának értékes kin-
csei a rohamosan fejlõdõ világ-
turizmus célállomásai lettek. Dr.
Simán László jó érzékkel ragad-
ja meg kamerájával az ország
múltjának emlékeit, s villantja
fel bemutatása közben egy-egy
jól választott fotóval az ott élõ
emberek életét, népi hagyomá-
nyaik legszebb értékeit, a mai
Kambodzsa hangulatát. Ebben
volt segítségére a vetítettképes
tárlat-nyitón Lehota M. János
esztéta, valamint a Farkas Fe-
renc Zene- és Aranymetszés
Mûvészeti Iskola szintetizátor
tagozatának diákjai, tanárai, és a
Hevesi Sándor Versmondó Kör
tagjai.

B.E.

AAzz AAllaappttöörrvvéénnyy 
pprreeaammbbuulluummáárróóll

EEggyyüütttt üünnnneeppeelltteekk 
aazz iiddõõsseekkkkeell

IInntteerraakkttíívv KKooooll-TTúúrraa

TTeemmpplloomm 
aazz õõsseerrddõõbbeenn
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Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyûlése az elmúlt idõszakban döntött
több tömb rendezés alá vonásáról, melyet a B & H Régió Bt-vel készíttet el.
Az épített környezet alakításáról és védelmérõl szóló 1997. évi LXXVIII tör-
vény 9. § (2) bekezdésének megfelelõen, "A településrendezési eszköz kidolgo-
zása elõtt - beazonosítható módon - meg kell határozni a rendezés alá vont terü-
letet, ki kell nyilvánítani a rendezés célját és várható hatását oly módon, hogy az
érintettek azzal kapcsolatban 15 munkanapon belül javaslatokat, észrevételeket
tehessenek, véleményt nyilváníthassanak. Ennek során biztosítani kell:
a) a helyben szokásos módon a kidolgozás elhatározásának tudomásra hozata-
lát és az érintett lakosság, szervezetek, érdek-képviseleti szervek véleménynyil-
vánítási lehetõségét." 

A módosítások a következõk:
- Kinizsi utca - Rákóczi F. u. - Sugár u. - tervezett Arany J. - Királyi P. u. átkö-
tés által határolt tömb övezeti besorolásának módosítása
- A HÉSZ 17. § (8) bekezdésének hatályon kívül helyezése
- Mánta patak (5444 hrsz) - 0362/2 hrsz-ú út - 0378/2 hrsz-ú út - 0461/2 hrsz-
ú közlekedési út (7-es fõút) - Principális csatorna (0401/5 hrsz) - 0397 közút ál-
tal határol tömbre vonatkozó rendezési tervi módosítása
- A HÉSZ 23.§ (3) bekezdés kiegészítése
- 0397 hrsz-ú út (Õrtorony u. északi folytatása) - Principális-csatorna - Mánta-
patak által határolt tömb övezeti besorolásának módosítása
- Kinizsi utca - Rákóczi F. u. - Sugár u. - tervezett Arany J. - Királyi P. u. átkö-
tés által határolt tömb övezeti besorolásának módosítása
- 3866/10 - Csengery utca (3780/3 hrsz) - Sörgyár utca (3811 hrsz) - tervezett
12,0 m széles út kivétele
- Budapesti vasútvonal - Csónakázó-tó gátja - Csónakázó-tó bekötõ útja - 61.
út által határolt tömbben kiszolgáló út területének szabályozása
- Kinizsi utca - Rákóczi F. u. - Sugár u. - tervezett Arany J. - Királyi P. u. átkö-
tés által határolt tömb övezeti besorolásának módosítása
- Vécsey u. - Olaj u. - Papp S. s. - Tripammer u. - vasút nyomvonala által hatá-
rolt tömb övezeti besorolásának módosítása
- Nagykanizsa közigazgatási területén lévõ utak szabályozási szélességének
csökkentése 
- Kertes mezõgazdasági területeken az építménymagasság megnövelése 
- Veres P. utca - Szentgyörgyvári utca - Gárdonyi G. utca - Marek J. utca által
határolt tömb tömbfeltáró útjának megszüntetése
- 0284/1 hrsz-ú út - 0291/2 hrsz-ú erdõ mûvelésû ágú ingatlan - 0291/3 hrsz-ú út
- 0290/20 hrsz-ú árok - 0286 hrsz-ú út  által határolt tömb övezeti besorolásának 
- 0447 hrsz-ú ipari vasút - 264 hrsz-ú ipari vasút - Magyar utca - tervezett észa-
ki gyûjtõút - 0546/2 hrsz-ú vasút által határolt tömb övezeti besorolásának mó-
dosítása
- Petõfi S. utca - Dózsa Gy. utca - Honvéd utca által határolt tömbben fennálló
ellentmondásos szabályozás feloldása
- Teleki u. - Laktanya u. - volt Thury laktanyát átszelõ kerékpárút - Interspar
áruház által határolt tömbben tömbfeltáró út megszüntetése
Az Ipari Part területén a megengedett beépíthetõségi százalék megemelése
Részletesebb leírás a Polgármesteri Hivatal Fõépítészi Irodáján megtekinthetõ
ügyfélfogadási napokon.

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 Kanizsai Múzeumért Alapítvány kuratóriuma pályázatot
hirdet kanizsai történetek gyûjtésére. Várjuk egyetemisták,

középiskolások, városi polgárok által gyûjtött érdekes
történeteket 2012. március 1. és április 30. között. 

Beküldési cím: Thúry György Múzeum, 
Nagykanizsa, Zrínyi u. 62. vagy a tgym@zmmi.hu mail cím.

Pályázni olyan történettel – akár érdekes családival is – lehet, amely
az utóbbi 10 évben nem jelent meg nyomtatásban.

A történetek további hasznosítását a pályázó díjmentesen az
alapítványra ruházza át.

A kuratórium által kiválasztott legjobb 8-10 pályamunkát bemu-
tatjuk a Városi Televízióban és a Kanizsa Lokálpatrióta Hetilapban,
melyekrõl a VTV és a Kanizsa Lokálpatrióta Hetilap honlapján elek-
tronikusan és postai úton levélben is lehet szavazni. A három legtöbb
szavazatot elért történet közül az elsõ 30.000 Ft, a második 25.000 Ft,
a harmadik 20.000 Ft értékû utalványt nyer.

A díjak ünnepélyes átadására a múzeumok éjszakája ren-
dezvénysorozat keretében kerül sor.

Pályázat vvárosi ttörténetek
gyûjtésére

A Március 15-ei koszorúzás után, a Hevesi Sándor
Mûvelõdési Házba menet elvesztettem az 1956-os
Vitézségi Jelvényemet. Kérem a becsületes megta-
lálót, hívjon fel az alábbi telefonszámon:
0693/325-969.

Elveszett

Autóban is sötétedõ lencse AKCIÓ 
Magas hõmérsékleten is extra sötét

2012. március 8. - 2012. március 31.

Elõadás aa CCukorbetegek EEgyesületénél

A Nagykanizsai Cukorbetegek Egyesülete március 30-án, pénteken a
Kanizsai Dorottya Kórház tanácstermében 15.30-kor klubfoglalkozást tart,
amelyen 1-es és 2-es típusú cukorbetegség inzulin kezelése témában Dr.
Késmárki Nóra fõorvos asszony tart elõadást.

A Farkas Ferenc Zene- és Aranymetszés Mûvészeti Iskolába a 2012/13-as
tanévre, 2012. március 26-27-én 13-tól 17 óráig tartunk beiratkozást az isko-
la székhelyén (Nagykanizsa Sugár u. 18.).

Zenemûvészet: klasszikus zene, népzene, elektroakusztikus zene. Táncmûvé-
szet: néptánc, klasszikus balett. Képzõ- és Iparmûvészet: rajz-festés-mintázás,
grafika. További információt: www.ffzami.hu 

A következõ szakokra várjuk a gyerekek jelentkezését:

11.qxd  2012.03.29.  15:36  Page 10



KKaanniizzssaa –– VVáárroosshháázzaa 112012. március 22.

NN
AAGG

YYKK
AANN

IIZZ
SSÁÁ

RR
ÓÓ

LL 
AA 

LLEE
GG

FFRR
IISS

SSEE
BB

BB
EENN

!! ––
 ww

ww
ww

..kk
aann

iizz
ssaa

uujj
ssaa

gg..
hhuu

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyûlése pályázatot hirdet Nagykanizsa
Megyei Jogú Város Jegyzõ állásának betöltésére

Fõ feladatok:
A vonatkozó jogszabályokban (különös tekintettel a helyi önkormányzatokról szó-
ló törvény és a közszolgálati jogviszonyban álló köztisztviselõkre vonatkozó sza-
bályozásra), valamint Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala
Szervezeti és Mûködési Szabályzatában a megyei jogú város jegyzõje hatáskörébe
tartozó feladatok ellátása.
A munkavégzés helye: 8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. 
A kinevezés teljes munkaidõben, határozatlan idõre szól, hat hónap próbaidõ kikö-
tésével.
A munkakör a pályázat elbírálását követõen tölthetõ be.
Pályázati feltételek: magyar állampolgárság, cselekvõképesség, büntetlen elõélet,
igazgatásszervezõi vagy állam- és jogtudományi doktori képesítés vagy okleveles
közigazgatási menedzser szakképesítés, jogi vagy közigazgatási szakvizsga, vagy
az  OKV elnöksége által a teljes körûen közigazgatási jellegûnek minõsített tudo-
mányos fokozat alapján adott mentesítés (ennek hiányában a pályázó nyilatkozata,
hogy kinevezése esetén a kinevezéstõl számított egy éven belül azt megszerzi), leg-
alább kétévi közigazgatási gyakorlat.
A pályázatnak tartalmaznia kell az alábbi dokumentumokat:
- a pályázónak a közszolgálati tisztviselõkrõl szóló 2011. évi CXCIX. törvény
(Kttv.) 5. számú mellékletében meghatározott adatköröket is tartalmazó szakmai
önéletrajza,
- a pályázónak a munkakör betöltésével kapcsolatos szakmai, vezetési elképzelései,
- három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, amely tartalmazza azt is,
hogy a pályázó foglalkozástól eltiltás hatálya alatt nem áll (vagy az arra vonatko-
zó igazolás, hogy a pályázó a pályázata benyújtásáig az erkölcsi bizonyítványt  ké-
relmezte),
- a pályázatban feltételként vagy elõnyként elõírt iskolai végzettség, szakképesítés,
szakvizsgát tanúsító okiratok másolata (szakvizsga hiányában a megszerzésére vo-
natkozóan a pályázati feltételek között írt  nyilatkozat),
- a kétévi közigazgatási gyakorlat hitelt érdemlõ igazolása,

- a pályázó arra vonatkozó nyilatkozatai, hogy 
- nem áll cselekvõképességet kizáró vagy korlátozó gondnokság alatt,
- kinevezése esetén munkaköri összeférhetetlenség vele szemben nem áll fenn, il-
letõleg nem áll hivatalvesztés fegyelmi büntetés hatálya alatt, amely miatt állam-
igazgatási szervnél nem alkalmazható,
- a 2007. évi CLII tv. szerinti vagyonnyilatkozat tételi kötelezettséget vállalja,
- hozzájárul a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a  pályázati eljárás-
sal  összefüggõ kezeléséhez,
- a pályázati eljárás során az elõkészítõ bizottsági üléseken és a döntéshozó Közgyû-
lés ülésén a napirendnek a nyilvános ülésen történõ tárgyalásához hozzájárul-e, 
- a teljes pályázati anyaga nyilvánosságra hozható vagy bizalmasan kezelendõ oly
módon, hogy csak az elbírálásban résztvevõk ismerhetik meg.
A pályázat kiírója a pályázati határidõ leteltét követõen az erkölcsi bizonyítvány ki-
vételével hiánypótlási lehetõséget nem biztosít.  Az erkölcsi bizonyítványt legké-
sõbb a véleményezõ bizottság meghallgatásán be kell nyújtani.
Az illetmény és egyéb juttatások megállapítására a közszolgálati tisztviselõkrõl
szóló törvény vonatkozó szabályozása, a 47/2001. (X.10.) önkormányzati rendelet,
a hivatal Szervezeti és Mûködési Szabályzata és Közszolgálati Szabályzata alapján
kerül sor. 
A pályázatokat Cseresnyés Péter polgármesternek címezve (Nagykanizsa Megyei
Jogú Város Polgármesteri Hivatala, 8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7.) kell be-
nyújtani. 
A pályázatok benyújtásának határideje: 2012. március 31.
A pályáztató nem zárja ki, hogy a döntést megelõzõen - külsõs szakértõ közremû-
ködésével - vezetõi képességfelmérést szervez, amelyen a pályázók részvétele ön-
kéntes.
A beérkezett érvényes pályázatokat az Ügyrendi, Jogi és Közrendi Bizottság a pá-
lyázók meghallgatása után véleményezi, és a polgármester terjeszti a Közgyûlés
elé. 
A pályázatok elbírálásának határideje a benyújtási határidõ lejártát követõ elsõ
közgyûlés.
A pályázattal kapcsolatban további felvilágosítás kérhetõ a 93/500-701 telefonszá-
mon. 
A pályázati hirdetmény közzétéve a Nemzeti Közigazgatási Intézet Internetes olda-
lán (Elérhetõ: www.kozigallas.gov.hu, www.kszk.gov.hu vagy www.nki.gov.hu
Közszolgálati állásportál)  

ÁÁllllááss - NNaaggyykkaanniizzssaa MMJJVV - jjeeggyyzzõõ

Bizzer András önkormányzati képviselõ fogadóórát tart március 30-án 17
órától a Hevesi Sándor Általános Iskolában.

KKééppvviisseellõõii ffooggaaddóóóórraa

A Nagykanizsa Vagyongazdálkodási és Szolgáltató Zrt., mint az önkormányza-
ti ingatlanok kezelõje vevõ jelentkezését várja az alábbi ingatlanra: 
1. Nagykanizsa, Bartók B. u. 1. szám alatti 3071 hrsz-ú tízemeletes lakóépület,
mellette orvosi rendelõ. Irányár: 59.000.000.-Ft+áfa.
Komoly érdeklõdõ esetén a társaságunk támogató javaslata alapján az önkor-
mányzat közgyûlése, illetve bizottságai döntenek az értékesítés feltételeirõl.
További részletekrõl a Nagykanizsa Vagyongazdálkodási és Szolgáltató Zrt.
Garay utca 21. szám alatt lévõ irodájában vagy telefonon (93/311-241) lehet ér-
deklõdni. A hirdetett ingatlanok adatai és az értékesítés további feltételei rész-
letesen megtalálhatóak a www.nkvg.hu honlapon.

EEllaaddóó aa BBaarrttóókk 11.. sszzáámm aallaattttii iinnggaattllaann

A

Nagykanizsai Önkormányzat versenytárgyaláson értékesíti az alábbi ingatlanait: 
Ingatlan címe, megnevezés, méret, helyrajzi szám, ár Versenytárgyalás idõpontja
Bajza u. 9/A. Pincelakás, 35,8 m2, 2477/4. (50/200-ad része), 380.000 Ft március 27. 8.30 óra, április 3.; április 17.
Batthyány u. 10., Lakás, 22 m2, 2338/B/1., 1.300.000 Ft március 27. 9.00 óra, április 3.;április 17.
Batthyány u. 10., Mûhely, 27 m2, 2338/B/2., 770.000 Ft március 27. 9.00 óra, április 3.;április 17.
Erzsébet tér 16., Lakás, 81 m2, 989/1/A/8., 6.800.000 Ft március 27. 9.30 óra, április 3.;április 17.
Király u. 6., Lakás, 39 m2, 2037/A/9., 2.500.000 Ft március 27 10.00 óra, április 3.;április 17.
Király u. 34., Lakás, 113 m2, 1975/1/A/8., 11.600.000 Ft március 27. 10.30 óra, április 3.;április 17.
Sugár u. 16/D., Pincelakás, 38 m2, 1122/A/6., 880.000 Ft március 27. 11.00 óra, április 3.;április 17.
Sugár u. 43., Lakás, 55 m2, 1638/A/2., 2.800.000 Ft március 27. 11.30 óra, április 3.;április 17.
Zrínyi u. 37., Lakás, 103 m2, 1946/A/4., 11.200.000 Ft március 27. 12.00 óra, április 3.;április 17.
A Versenytárgyalás helye: Nagykanizsa Garay u. 21. szám alatt, a Vagyongazdálkodási és Szolgáltató ZRT elsõ emeleti irodájában.
A versenytárgyaláson való részvétel feltételei megtalálhatók a www.nagykanizsa.hu továbbá www.nkvg.hu weboldalon. Személyes
érdeklõdés esetén információ a Vagyongazdálkodási és Szolgáltató ZRT irodájában vagy telefonon a 93/311-241-es telefon, 16-os
mellék. Az ingatlanok megtekinthetõk a versenytárgyalást megelõzõ héten, a fenti telefonon egyeztetett idõpontban.

VVeerrsseennyyttáárrggyyaalláássoonn éérrttéékkeessíítteetttt iinnggaattllaannookk

A Kanizsai Múzeumért Ala-
pítvány szeretné 2012-ben a
szociális gondozást végzõk vé-
dõszentjeként tisztelt, Szent
Lujzát ábrázoló üvegképet res-
tauráltatni s a múzeum épületé-
ben a közönség számára bemu-
tatni. Az ablak jelentõs felújí-
tásra szorul, sok üvegszem ki-
tört, repedt, síkjából kimozdult,
az ólomsínek deformálódtak.
Az árajánlat szerint a restaurá-
lás díja 600 ezer forint.

A restauráláshoz a Kanizsai
Múzeumért Alapítvány szám-
laszámára várja – Szent Luj-
za megjegyzéssel – a támogató
átutalásokat, befizetéseket.
Szlsz: 14100134-11722449-
01000007

FFeellhhíívvááss
aa nnaaggyykkaanniizzssaaii 
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Mormonok. Akár meg is hök-
kenhetünk, amikor kezünkbe
nyomják könyvüket (A Mormon
könyve) missziójuk képviselõi
itt, a kanizsai fõutcán. Egyene-
sen az Amerikai Egyesült Álla-
mokból érkeztek. Wanlass, Ro-
sen, Velasquez és Headrick jó né-
hány hete itt vannak már ná-
lunk, hiszen vállalták ezt a misz-
sziót. S nem is furcsa szerzetek.
Elküldték vezetõjüknek jelent-
kezõ leveleiket, amire Salt Lake
City-bõl érkezett a válasz: irány
Közép-Európa!

Gyakorlatilag közülük Wanlass
a „rangidõs”, hiszen már másfél
éve van nálunk, Velasquez 10,
Rosen 6, míg Headrick 2 hónapja
az övéhez képest még egyáltalán
nem a top itt tartózkodás.

– Egyszer mindenképp teljesíte-
nünk kell egy ilyen missziót a val-
lásunk szolgálatában – fogalma-
zott Wanlass, aki egyébként Las
Vegas-i származású, viszont a szá-
mokkal nem a kaszinókban, ha-
nem egy Utah állambeli egyetem

matematika szakán kombinál.  –
Emellett az is rendhagyó, hogy 8
éves korban keresztelkedünk, de
értelemszerûen bárki, bármikor a
mormon vallási mozgalom követõ-
je lehet. 

A kanizsai csapatból Rosen ab-
szolút “központi személynek”
vallhatja magát, hiszen õ egyene-
sen a mormon vallás központjából,
Salt Lake-bõl érkezett, Velasquez
kubai származásúként él(t) Kana-
dában és az USA-ban, Headrick
pedig Ohióban az informatika rej-
telmeivel ismerkedik nagyobb
mélységben. S hogy mivel foglal-
koznának szûkebb pátriánkban, il-
letve ha egyáltalán Európába
kerüln(t)ek?

– Missziónk egyik lényeges
pontja, hogy ahová vetõdünk, ott
akár fizikai segítséget is vállalunk
önkéntes alapon, illetve az angol
nyelv oktatásában is sokat tudunk
segíteni – folytatta Wanlass, s nem
véletlen, hogy õ már remekül fel-
találja magát hazánkban. (Nagyka-
nizsa elõtt õ például volt már Bu-
dapesten, Tatabányán, Székesfe-

hérváron és Szolnokon is.) Apropó
nyelvtudás. Hogy mormon sajátos-
ság, vagy kiváló nyelvérzék, azt
nem állt módunkban eldönteni, de
nem csupán Wanlass, hanem a csu-
pán bõ két hónapja itt élõ Headrick
is remekül érti, mi több beszéli is
már a magyart. Hogy aztán neta-
lántán a fizikai munkában
Velasquez lenne az igazi munka-
erõ? Nos, az biztos, hogy a karibi
származású fiatalember nem a ba-
seballért, sokkal inkább az ökölví-
vásért van oda (na ja, a másik ku-
bai sikersportág...), nem véletlen,
hiszen 57-60 kg-ban öklözik ott-
hon. 

A Huszti téren található az úgy-
mond irodájukat, ami egyben
gyülekezeti ház is, s az ott sorra
kerülõ vasárnapi istentiszteletüket
bárki meg is tekintheti. – A him-
nuszunk és az ima után következik
az úrvacsora, majd a felolvasás.
Leegyszerûsítve így lehetne leírni
istentiszteletünk felépítésének lé-
nyegét – ezt már Rosen fûzte be-
szélgetésünkhöz. Amúgy, mint azt
a missziós tevékenységet folytató

fiataloktól megtudtuk, az egyház-
tagok adnak beszédeket az össze-
jöveteleik alkalmával, s tágabb
értelemben egyházuk felépítésére
tekintve, nem árt tudni, hogy a
mormonoknál is van püspök, te-
rületi vezetõ, illetve az úgyneve-
zett apostolok. Próbálják a Jézus
korabeli felépítést egyházuk alap-
jául venni, s ezért az apostol, va-
lamint a próféta megnevezés sem
véletlen. A mormonizmuson belül
az õ irányzatuknak (vagyis Az
Utolsó Napok Szentjeinek Jézus
Krisztus Egyházának) a feje
Thomas S. Monson, aki 2008 óta
tölti be elnöki tisztét. S még vala-
mi. Ahogy Wanlass megfogal-
mazta, egyáltalán nem okoz szá-
mukra problémát, ha furcsának
tartják õket és érthetõ is, ha ódz-
kodnak elõször a közeledésüktõl.
Ahogy fogalmazott ezzel kapcso-
latban a 21 esztendõs fiatalember:
– A magyar hozzáállás olyan,
hogy a kezdeti keménység után
nyílik meg akár roppantmód az
ember, míg az amerikaiaknak a
kezdeti kedvességük alatt rejtõzik
lelkük keménységének igazi mi-
volta...

P.L.
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2012. március 22.

Horoszkóp

Lehet, hogy fáradtnak és nyûgösnek érzi
magát ezekben a napokban, de a terveit
akkor se adja fel. Mindenkinek hinnie
kell valamiben. Legyen bátor kos, és vál-
toztasson a szokásain.

Ne üljön a babérjain, hanem használja ki
a vonzerejét, és kapcsolódjon be a kör-
nyezetében élõk tevékenységébe. Ha
nem bírja a tempót, haladjon lassabban, a
tétlenségnél ez is többet ér.

A Jupiter segítségével kétszeres gyorsa-
sággal végzi el a feladatait,  így több ide-
je marad a pihenésre. Az elmúlt napok
sürgés-forgása után célszerû néhány órát
nyugalomban töltenie.

Sok munkával telnek el a napjai, szinte
élvezi, hogy hasznos munkát végezhet.
Ha a karrier, vagy a szerelem között kell
választania, alaposan gondolja meg,
hogy mit lép. 

Elégedett lehet, szinte irigylésre méltó a
családi helyzete, és konfliktusok sem ke-
serítik meg mindennapjaikat. Arra azon-
ban ügyeljen, hogy ne éljenek vissza jó-
indulatával a környezetében.

Elõfordulhat, hogy akarata ellenére viták
kereszttüzébe kerül. A konfliktushelyze-
tet kiválóan feloldhatja akár egy tányér
finom, krémes süteménnyel. Így beara-
nyozhatja mások életét.

Váratlan és érdekes események részese
lehet, ha gyakrabban jár társaságba. Fe-
lesleges energiáját használja ki jobban,
mert ezekre a napokra a csillagok sikert
jeleznek.

A figyelmét a feladataira irányítsa, és ne
foglalkozzon mások ügyes-bajos dolgai-
val. Ne csak a pénzével, hanem az idejé-
vel is gazdálkodjon jobban, ha végére
akar érni a tennivalóinak.

Hasznos történések részese lehet a hétvé-
gén. A sok jó mellett sajnos arra is szá-
míthat, hogy valaki felbosszantja. A Jupi-
ter ugyan felkarolja, de indulatait csak a
bulizás csillapíthatja le.

Ha rossz napjai lesznek a hétvégén, úgy
segítsen magán elsõ nekifutásként, hogy
egyen és igyon valami finomat. Ha nem jár
sikerrel, menjen ki sétálni az utcára, és
hallgassa meg figyelmesen ismerõseit.

Ne hagyja, hogy minden ok nélkül siet-
tesse munka közben a párja. Ha lehet,
kapcsolódjon ki egy fürdõhelyen, így
könnyen nyugvóhelyzetbe kerül a hangu-
latingadozása. 

Szemmel láthatóan jót tesz lelkivilágá-
nak az egyre több napsütés, a várva várt
tavasz.  A Merkúr olyan sok energiával
látja el, ami még a párját is meglepi. Sõt,
vitaminokra sem lesz szüksége.

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
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Belvárosban (Hunyadi utcában)

700 négyzetméteres építési terület
eladó. Érd.: 0630/448-6072 

Eladnám vagy elcserélném 2
vagy 3 szobás csak kanizsai házra,
jelenleg 100 m2-en felújított, tetõ-
teres családi házamat. Tel.:
0630/681-0581 (7491K)

Készpénz nélkül Nagykanizsán
Zemplén Gyõzõ utcában tehermen-
tes, beköltözhetõ, 1,5 szobás, felújí-
tott panellakás eladó 3,5 millió Ft-
tól. Tel.: 0630/972-5045 (7493K)

Nagyteljesítményû, hordozha-
tó, vadonatúj háztartási gõztisztító
(Modell: SC-23840) eladó. Érd.:
0693/315-559 (este) (7486K)

Két éves, Indesit, négy lángos
gáztûzhely eladó. Érd.: 0693/324-
219 (7488K)

Készpénzért vásárolok régi
könyvet, festményt, porcelánt, régi
népi parasztbútorokat, használati

tárgyakat és teljes hagyatékot.
Érd.: 0620/555-3014 (7489K)

Kerti kisgép tartozékokkal,
négyszemélyes kanapé fotellal,
asztallal felújított állapotban el-
adó. Képek: apród.hu, jófogás.hu-
n. Tel.: 0630/374-8903 (7494K) 

Megbízható kõmûves vállal-
kozó vállal minden nemû mun-
kát az alaptól a tetõig, a komp-
lett kivitelezéstõl a kisebb átala-
kításokig (térkövezést is). Tel.:
0630/575-3859 (7490K)

Matematikából általános- és
középiskolások korrepetálását,

felkészítését vállalja szaktanár
Nk-án. Tel.: 0630/9693-115
(7475K)

Televíziók ,  LCD monito-
rok, videók, DVD-k és táv-
irányí tók javí tása.  Balaskó
István, Nagykanizsa, Zrínyi

u. 20.,  tel.:  0630/597-1530
(7492K)

Idõsgondozást, otthonápolást
vállal szociális ápoló végzettségû
hölgy Nagykanizsán és környékén.
Tel.: 0630/251-2500, 0693/391-
536 (7495K)

KKaanniizzssaa –– SSppoorrtt 2012. március 22.14

2012.03.29. CSÜTÖRTÖK 
09:00 – 14:00 óra között
Thúry György Kereskedelmi
SZKI., 
Nk. Ady E. u. 29.

Véradás

mûszakvezetõ szakirányú megegyezés szerint
értékesítõ középfokú megegyezés szerint
felszolgáló szakirányú megegyezés szerint
pultos szakirányú megegyezés szerint
óvónõ angol nyelvtudással szakirányú megegyezés szerint
szakács szakirányú megegyezés szerint
húsbolti eladó pénztári gyak.-tal szakirányú megegyezés szerint
cukrász szakirányú megegyezés szerint
hegesztõ-lakatos (Nagykanizsa) szakirányú 130.000 - 150.000 Ft
köszörûs (Marcali) szakirányú megegyezés szerint
festõ-burkoló-karbantartó szakirányú megegyezés szerint
esztergályos szakirányú megegyezés szerint
állatgondozó, növénytermesztõ szakirányú megegyezés szerint
gyalugép kezelõ szakirányú 130.000 - 150.000 Ft

8800 Nagykanizsa, Fõ út 24. 93/310-327/102

LAKOSSÁGI APRÓHIRDETÉS egy alkalommal, 15 szóig 800 Ft 
(folyamatos megjelentetés esetén, másodiktól 400 Ft).
VÁLLALKOZÓI APRÓHIRDETÉS egy alkalommal, 15 szóig 1600 Ft 
(folyamatos megjelentetés esetén másodiktól 800 Ft).

Nevükkel a kanizsai sportki-
tüntetések apropóján már szám-
talan alkalommal találkozhat-
tunk, tehát a Honvéd Kaszinó
SZKES Tánccsoportja hosszú
évek óta versenyezhet a különbö-
zõ (modern)táncos bajnokságo-
kon – akár nemzetközi szinten is.
Szécsényiné Kápolnás Edina csa-
patvezetõ szerint jót tehet tánco-
saik számára a szövetség-váltás is,
s az elképzelések még több cso-
port „befuttatásáról” szólnak.

– A tavaly Olaszországban meg-
rendezett IDF-világbajnokságon is

számos remek helyzést értünk el
az 1-8. hely között – kezdett bele
Szécsényiné Kápolnás Edina –,
idén azonban váltottunk és az úgy-
nevezett IFMD-szövetség keretein
belül rendezendõ megmérettetése-
ken veszünk részt.

– Hogyan alakul akkor a nem-
zetközi program?

– Ennek a csoportosulásnak 16
tagországa van és a világbajnok-
ságát idén Veszprémben rende-
zik június 28. - július 1. között.
Kilenc kategóriában tervezzük
az indulást a különbözõ korcso-
portokban a fantasy kiscsoport

minitõl egészen a disco formáció
felnõttig.

– Kire érdemes odafigyelni a
tánccsoportból a vb tekintetében?

– A 12 esztendõs Tatai Benita
(képünkön) egy elõdöntõn már túl
is jár, neki és a többieknek is áp-
rilis 14-15-én lesz a hazai finálé-
juk a világeseményen való indu-
lás jogáért. Nagyon bízunk Be-
nitában, hiszen jók az esélyei, rá-
adásul népes és erõs mezõnyben
teheti ezt a dance show solo gyer-
mek kategóriában.

– S a klub háza táján helyi vi-
szonylatban milyen dolgokra érde-
mes koncentrálni?

– A gálánkat március 31-én 17
órától rendezzük a HSMK-ban, s
az is újdonságként szolgálhat,
hogy szeptember óta beindíthattuk
hip-hop képzésünket a legkiseb-
beknél is.  A 6-21 éves kor közötti
versenyzõink ötvenen vannak, de a
taglétszámunk nagyjából száz tán-
cos összesen. A célunk, hogy vala-
mennyiük számára a kikapcsoló-
dás adva legyen, a versenytánco-
saink pedig mind jobb eredménye-
ket produkáljanak.

P.L.

SSzzöövveettssééggvváállttááss uuttáánn,, aa ggáálláájjuukk eellõõtttt 
Nagykanizsai Izzó SE (5.) –

Alsóörs SE (8.) 28-23 (14-11)
NB II Dél-nyugati csoport férfi ké-

zilabda mérkõzés, 15. forduló. Nagy-
kanizsa,  100 nézõ. Vezette: Kóbor ,
Tasnádi. Izzó SE: Tóth Á. - Füle Cs.
4, Horváth Balázs 6, Répási 3, Tom-
pek A. 1, Kiss G. 12/5, Senger 1. Cse-
re: Vastag (kapus), Felde, Vadász M.,
Horváth Bence 1, Kovács B., Németh
D. Edzõ: Tóth László.

Jól kezdtek a hazaiak és a 13.
percben már 8-3-ra vezettek. Ez-
után rendezte sorait az Alsóörs, és
nekik is sikerült egy 8-3-as „sza-
kaszgyõzelmet” összehozni, ami a
29. percben a 11-11-es döntetlen
hozott. Az utolsó percben a hazaiak
azonban három gólt szereztek és
megnyugtató elõnnyel vonulhattak
az öltözõbe. A végjáték izgalmasra
sikeredett. A vendégek zsinórban
lõttek három gólt, amire a hazai
alakulat is három góllal válaszolt,
így a mérkõzés végére megmaradt
az ötgólos különbség. 

Tóth László: „Ez egy igazi négy-
pontos mérkõzés volt és gyõzel-
münkkel sikerült leszakítani az Al-
sóörsöt. Kiss Gergely, Horváth Ba-
lázs és Tompek Alajos teljesítmé-
nye külön kiemelést érdemel.”

AA ggyyõõzzeellmmeenn vvoolltt 
aa hhaannggssúúllyy
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2012. március 22.

A Kanizsai Vadmacskák SE
utolsó alapszakaszbeli kosárlab-
da-mérkõzését játszotta – hazai
pályán – az Amatõr NB Nyugati
csoportjának nõi pontvadászatá-
ban, vagyis a második vonalban
az Autópark PVSK csapatával.
A kanizsaiak végig vezetve arat-
tak magabiztos gyõzelmet a pé-
csiek felett.

Így az alapszakasz végén a dél-
zalai együttes vezeti a tabellát a

„nyugatosoknál” és a rájátszás so-
rán a Keleti csoport második he-
lyezettjével, a TFSE-vel játszik
(kuparendszerû) oda-visszavágós
alapon.

Kanizsai Vadmacskák SE (1.)
– Autópark PVSK (8.) 89-54 (25-
12, 20-17, 19-15, 25-10)

Amatõr Nõi NB Nyugati cso-
port nõi kosárlabda-mérkõzés, ta-
lálkozó a 17. fordulóból. Nagyka-
nizsa, 100 nézõ. Vezette: Horváth
A., Szalai Zs. Kanizsa: Fekete Cs.

(9), Fuisz V. (22/3), Olasz A. (10),
Jurkó (10), Jagarics (10). Csere:
Kiss V. (17), Hegyi (3/3), Simon
V. (2), Oros (2), Rajkai, Nagy D.
(4), Kovács K. Edzõ: Gábor Er-
zsébet.

Az elsõ negyed 4. percéig nem
szakadtak el egymástól a csapatok,
majd onnan 18-0 eredményt pro-
dukáltak a hazaiak, s nem véletlen,
hogy a 9. percben már húszpontos
különbség is volt a két együttes
között.

A második tíz percben tartot-
ták megszerzett elõnyüket a
vendéglátók, s ekkortól már
mindkét csapat sokat cserélt, ál-
landóan frissítették csapatukat
az edzõk.

Már az utolsó játékrészben jár-
tak, amikor villámrajtot vett a
KVSE és a 14-0-s részeredmény-
nek köszönhetõen már harminc
pont felett volt a különbség a mér-
kõzõ felek között, amit aztán a ta-
lálkozó végéig Olasz Adriánáék
meg is tartottak.

P.L.

AAllaappsszzaakkaasszz-eellssõõkk aa NNyyuuggaattii ccssooppoorrttbbaann

Treff 07 SE (11.) – Kanizsa
KK DKG-EAST (1.) 67 - 100
(11-31, 21-23, 13-26, 22-20)

NB I B Nyugati csoport férfi ko-
sárlabda-mérkõzés, 20. forduló. Érd,
50 nézõ. Vezette: Vida, Györki, Gaál.

Kanizsa KK DKG-EAST:
Bausz (17/3), Balogh L. (11/3),
Beák (8/6), Hoffmann B. (7),
Zsámár K. (12). Csere: Murvai
(13), Tóth O. (10/3), Bus (8/3),
Stárics (11/3), Lovas (3/3), Hideg.
Edzõ: Kovács Nándor.

Az érdiek otthonában nem is le-
hetett más célja a gépgyári csapat-
nak, mint a két meccsen át tartó
hullámvölgybõl való kilábalás, le-
hetõleg hathatós támadójátékkal, s
koncentrált védekezéssel kísérve.

Ennek megfelelõen léptek pá-
lyára Kovács Nándor játékosai,
akik már az elsõ negyedben érvé-
nyesítették a papírformát, s a Ba-
logh László – Bausz Kornél –
Zsámár Krisztián trió vezetésével
jelentõs elõnyre tettek szert.

A második negyedben tovább fo-
kozta a nyomást a magasabb fordu-
latszámon pörgõ kanizsai gárda, így
a 15. percben már 25 ponttal járt elõ-
rébb vendéglátójánál (15-40). Ezt

követõen a hazaiak is elkapták a fo-
nalat, miáltal a félidõbõl hátralévõ
percekben már felváltva estek a ko-
sarak. Ebben a szakaszban a látoga-
tók részérõl különösen Murvai Dá-
niel (képünkön fehérben) palánk
alatti határozottsága volt feltûnõ.

Térfélcsere után ismét a dél-za-
laiak uralták a játékot, s a csere-
ként érkezõ Tóth Olivér és Stárics
Kornél villámgyors akcióival duz-
zasztották tetemesre elõnyüket.

A befejezõ etapban már csak az
volt a kérdés, hogy eléri-e a bûvös
100 pontot a valamennyi játékosát
kipróbálható KKK, s a végén Bus
Milán büntetõjével erre is megkap-
tuk a választ. 

A 20. fordulóban lendületes és
végig koncentrált játékkal nyert
magabiztosan a KKK DKG-EAST
csapatata, mely vasárnap 17 óra-
kor a négy közé kerülésért harcoló,
s a Gyõrt és a Veszprémet is legyõ-
zõ PTE-PEAC PVSK együttesét
fogadja a Cserháti-csarnokban.

Edzõi mérleg – Kovács Nándor:
„Ezúttal biztosan hoztuk a kötelezõt.”

Ami a legfontosabb, a kanizsaiak
(jelenleg 16-4 a gyõzelem-vereség
mutatója Kovács Nándor legénysé-

gének) az eredmény-összevetést te-
kintve mindegyik ellenlábasánál
jobb, de lássuk, mögötte hogy áll a
tabella: a második helyre feljött a
Bonyhádi KSE (15-5), míg harma-
dik a Veszprémi Egyetem (14-6). A
KKK a hátralévõ két hazai találko-
zójából az egyiket nyerve már el-
mondhatná magáról, hogy a Nyuga-
ti csoport küzdelmeit az élen zárja...

P.L.

RRáákkaappccssoollttaakk:: sszzáázzzzaall aa fféérrffii kkoossaarraassookk

Az NB III Bakony csoportjában
szereplõ Nagykanizsai TE 1866-
Horváth Méh együttese a második
Szombathelyi Haladás II csapatától
kapott ki 3-1-re úgy, hogy a
kanizsiak szépítõ gólját (egyik) ka-
pusuk, Freischmid Roland szerezte
– mezõnyjátékosként. A középme-
zõnyben tanyázó nagykanizsaiak
mindössze 12 játékossal utaztak el
a vasi megyeszékhelyre, ahol a téli
szünetben az NB II-es Egernél is
próbázó 21 esztendõs hálóõr a ta-
lálkozó 70. percéig volt a pályán a
vendégek támadószekciójában.

Szombathelyi Haladás II (2) –
Nagykanizsai TE 1866-Horváth
Méh 3-1 (1-0) (7)

NB III Bakony csoport labdarú-
gó-mérkõzés, 17. forduló. Szombat-
hely, 100 nézõ. Vezette: Görög (Mo-
gyorósi, Németh I.). G.: Hanzl (32.),
Gyurján (46., 82.); Freischmid R.
(69.). Kiállítva: Baranyai Z. (88.).
NTE: Szekeres P. - Baranyai Z.,
Rákhely M., Cserfõ L., Kotnyek I. -
Kõrösi A. - Nagy T., Cs. Horváth G.,
Ujvári, Freischmid R. (Szak-
meiszter J., 70.), Szõke Á. Vezetõ-
edzõ: Koller Zoltán.

Szép Dávid (labdaelrúgásért máso-
dik sárga lap) és Boros Zoltán (a Mór
elleni találkozó hajrájában a publi-
kum köszöntése nem éppen egy Ka-
zinczy-est stílusában, amiért õ is me-
hetett zuhanyozni...) szélsõ védõk
elõzõ fordulóban begyûjtött piros
lapjai azt jelentették, hogy az amúgy
is szûkös kerettel bíró kanizsai együt-
tes még „felforgatottabb” kezdõvel
tudott kiállni Szombathelyen.

Ugyanakkor a vasi megyeszékhe-
lyen az eredendõen hálóõr Freis-
chmid Roland ezúttal már kezdõként
lehetett ott az együttesben, méghoz-
zá az elõre-játékban is aktívan tény-
kedve. Mi több, idõvel gólt is szer-
zett Nagy Tamás (a játékos szerint
szombaton a Várpalota ellen század-
szor léphet pályára NB III-as talál-
kozón) szögletébõl, 2-1-re szépítve
ezzel az NTE-nek... Mint a tréneri
gyorsértékelésbõl kiderült, azonban
nem csupán játékoshiány mutatko-
zott a kék-pirosak háza táján.

Koller Zoltán: „A játék képe alap-
ján teljesen megérdemelt a hazai gyõ-
zelem, de ásványvíz és étel nélkül uta-
zó csapatunk is nagyon jól teljesített.”

P.L.

HHáállóóõõrrbbõõll
ggóóllffeelleellõõss?? 
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Boldog lehet az a költõ, akinek
unokája ír ajánlást a versesköte-
te elé. Dezsõ Ferenc is ezen köl-
tõk sorába tartozik, bár nem na-
gyon szokta híresztelni magáról
hogy verset ír. A közelmúltban
megjelent második, A végtelen
felé címû kötetérõl már írtunk
egy alkalommal lapunkban a be-
mutatót követõen. A bevezetõ so-
rok így szólnak Danitól az olva-
sóhoz és a nagyapához:

Egy pohár borral ülök a félho-
mályban… Persze nem azért, mert
azt remélem, hogy – Márai szava-
ival élve – bölcs leszek, mint a
bor, melyet ittam. Csupán elme-
rengek. Az emlékek pillanatról
pillanatra buknak fel, s alá elmém-
ben – fõként gyermekkorom ké-
pei. Eszembe jut a dalosi szõlõ-
szüret, mely még az iskola alól is
kibúvót jelentõ szõlõszedésbõl és
puttonyozásból önfeledt gyermek-
játékká változott; a sportcsarnok-
ban töltött hideg téli esték, melye-
ket csak a gólok adta öröm mele-
gített; a Balatonon töltött nyári
szünidõ, melynek szabadságérzete
a mai napig mámoros állapotban
tart…s Te, nagyapám, aki mind-
ezeknek részese voltál.

Emlékszem, lúdtalpas, törékeny
lelkû gyerkõcként álltam elõtted, s

szigorral neveltél. Mára egészen
pontosan körvonalazódott ben-
nem, hogy mi is történt: Te a ko-
vács voltál és én voltam a fém. Fi-
noman formáltál, gondosan alakí-
tottál.

Megváltoztunk mindketten.
Mondhatnánk úgy is: helyet cseré-
lünk. Ahogy lassan felnõtté válok,
Te úgy leszel újra gyermekké. Egy
olyan érzékeny lelkû kölyökké,
akinek a múltja jelenti az egyetlen
kapaszkodót, aki nehezen találja
már a helyét, s akinek a haza, a szü-
lõföld többet jelent puszta lakó-
helynél…

Remélsz és kutatsz; aggódsz,
félsz és menekülsz. Elbújsz, szinte
láthatatlanná válsz – a versekbe
burkolózol. Azokba a versekbe,
melyekbõl most meg is mutatsz
nekünk majd’ százötvenet.

Bizonyára lehetne õket bírálni,
megmagyarázni, átfogalmazni
vagy kibontani – de mind felesle-
ges. Egytõl egyig bennük vagy, s
õk is benned. Ezért fejezem ki
szerény ajánlásomat – verssel a
végtelen (f)elé: Harminchat ta-
vaszán / hetvenkettõt vert egy szív,
/ s már hetvenöt éve tesz így / a
maga törvénye szerint. Mert volt,
bizony százszor is, / hogy majd-
nem szétesett, / s tán ezerszer,
hogy nem tudtad, / mire véld szé-
dülésedet…/ De hidd, Nagyapám:
Milliárd dobbanás / milliárd gyö-
nyört rejt, / s bár mindet meglátni
kevés / megannyi idegsejt, / tudd,
ha elindulsz egyszer / a végtelen
felé, / mint ki már mindent megélt
/ mi végtelenszer esünk / harminc-
hat részre szét. S a „Végtelen fe-
lé” vezetõ útról, a kötet elsõ köl-
teményeként olvassuk el most a
nagyapa, Dezsõ Ferenc költõ sza-
vait: Csak út van, utaknak útja, / s

a mélységes mély, mely magába
zár. / Elfog a sivár félelem, / s
visszatart a hõkölõ világ. / A sem-
mi aggaszt, s védtelen / cipelem
magamban az elmúlást. / Sorsom-
nak kettétört keresztjét, / és a teg-
napok bûnét, mit a holnapoknak
adok át, / s visz az utam a végte-
len felé.

A kötet versei az emberrõl, a
társról, a kapcsolatokról, a haza-
szeretetrõl szólnak nem hangos-
kodva, kiabálva, hanem halkan.
Ugyanúgy, ahogyan szerzõjük
alaptermészete a halk beszéd. De-
zsõ Ferenc azt vallja magáról, hogy
bátortalan, ha bátor lenne, sokkal

többre vihette volna, vagy még
ennyire sem!

A csenddel, a beszédes csenddel
folyton-folyvást találkozunk a
könyv – Hazám, földedre menekü-
lök, a Csivitelõ élet, az Isten arcát
hordozom, a Hullámzol az idõn át
és az Utolsó trombitaszó címû –
versciklusaiban. Pilinszky János
szavaival szólva a képzeletnek ar-
ra a végsõ testvéri csendjére gon-
dolt, amit semmiféle zajjal nem le-
het elnémítani. Lapozzuk fel De-
zsõ Ferenc kötetét, hiszen a vers-
sorok olyan fogódzót jelenthetnek
számunkra, mellyel eljuthatunk a
saját belsõ csendünkhöz is.

DDeezzssõõ FFeerreenncc:: AA vvééggtteelleenn ffeelléé

A Medgyaszay Házban került
bemutatásra a Mementó 1942—
1956 címû könyv, melyben az át-
élõk szubjektív elbeszélései alap-
ján elevenedik meg a korabeli
város. A többszólamú kötet szer-
zõje Miha Tamásné, aki egyrészt
megjelent írásokat használt fel,
másrészt pedig szóra bírta a
korszakban élõket.

A vendégeket a Rozgonyi Pol-
gári Egylet nevében Miha Tamás-
né elnök köszöntötte, elmondta,
Nagykanizsának már 1836-ban
volt egy polgári egylete, mely ne-
mes hagyományokkal rendelke-
zett. – A mi civil szervezetünk en-
nek a régi egyletnek az utódja,
amely a polgári értékrendet és
annak eszmeiségét, szellemiségét
tovább szeretné örökíteni – mond-
ta.

Az elbeszéléskötetet Lehota M.
János esztéta ajánlotta az érdeklõ-

dõknek. Kiemelte, Magyarorszá-
gon ez idáig nagyon kevés olyan
mû jelent meg, mely mementó kí-
vánt lenni, és nem objektív, tárgyi-
lagos történelmi eseménytár. Hoz-
zátette, a történelem megjeleníthe-
tetlen, nem lehet jelenvalóvá tenni,
róla írni, elmélkedni, vitatkozni és
diskurzust lehet folyatni, ki-ki a
maga módján: románcszerûen, tra-
gikusan, komikusan vagy szatiíri-
kusan. – Amikor a kezembe fogtam
ezt a könyvet és elolvastam, akkor
teljességgel ez a felfogás jutott az
eszembe, és ez az értelme ennek a
könyvnek. Nem akar beállni a tör-
ténelmi könyvek sorába, hanem
egyedi arculatú, és egyedi érzelmû
momentumokat kíván felsorakoz-
tatni. Egy olyan egyéni és szemé-
lyes nézõpontot szeretne felmutat-
ni, mint amilyen egy emberi arc is
– mondta.

Az emlékezetre épülõ könyv két
korszakot jár körbe, 42 tragédiáját,
és 56-ot, ahol budapesti és elsõsor-
ban nagykanizsai történetek ját-
szódnak le más-más szemszögbõl.
A könyvben 40 szerzõ meséli el él-
ményét, történetét, nézõpontját,
így egy nagy közös látás jön létre,
valós igazi képet kaphatnak azok
az olvasók is, akik nem élték meg
ezt a korszakot.

Az eseményen közremûködött
Laskai Lilla, a Farkas Ferenc Ze-
ne- és Aranymetszés Mûvészeti Is-
kola növendéke és Horváth István
Radnóti-díjas versmondó.

V.M.

KKaanniizzssaaii eellbbeesszzéélléésseekk 
aa 4400-eess ééss 5500-eess éévveekkrrõõll

(Az akció április 1- április 30-ig érvényes.)
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