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Kanizsa
Kerner Gábor, a Kulturális

Örökségvédelmi Iroda keszthe-
lyi területi mûemlékvédelmi
felügyelõje folyamatosan figye-
lemmel kíséri az átalakuló Er-
zsébet teret. Tapasztalata alap-
ján a helyreállítás a terveknek
megfelelõen folyik, szépül Ka-
nizsa. 

Már a helyén áll a Testvérvá-
rosok kútja, restaurálják a Szent-
háromság szobrot. Alakjainak
aranykoronáit jelenleg mûhely-
ben javítják, festik, és a térre
kerülésüket követõen térfigyelõ
kamerák vigyáznak majd rá. 

Szemenyei Nagy Tibor szob-
rászmûvész Vár és városma-
kettjének készül a kivilágítása
és a szellõzése, melyet a mûvész
maga is bemutatott. 

A szemlén – melyen jelen
volt Horváth István divízióve-
zetõ meghívására Deák-Varga
Dénes városi fõépítész, Párká-
nyi Raab Péter szobrászmû-
vész, a Testvérvárosok kútja
alkotója és Balogh László ön-
kormányzati képviselõ – el-
hangzott, hogy Erzsébet ki-
rálynõ szobra ma hivatalosan
elbúcsúzott Budapesttõl, s
amint elkészül a fogadására
kijelölt hely, megérkezik Nagy-
kanizsára, az Erzsébet térre. 

FFiinniissééhheezz
éérrtteekk aazz
EErrzzsséébbeett
ttéérrii mmuunnkkáákk
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Hatvan éve, 1952. június 17-én
majd 300 embert hurcoltak el
Nagykanizsáról és környékérõl a
hortobágyi kényszermunkatábo-
rokba, errõl emlékeztek meg a
Vasútállomáson elhelyezett em-
léktábla tövénél. 

– A totális hatalomra törõ új re-
zsim 1950. június 23-án éjjel csa-
ládok százait deportálta a jugosz-
láv határsáv falvaiból a Horto-
bágyra és a Nagykunságra – kezd-
te a Himnuszt követõen Dénes
Sándor alpolgármester múltidézõ
beszédét. Az elhurcoltak állami
gazdaságok kiürített és õrzött ma-
jorjaiba, istállókba, juhhodályokba
kerültek, ahol kényszermunka ju-
tott nekik osztályrészül. Az ezt kö-
vetõ három évben 45 kitelepítési
hullám volt a déli és a nyugati ha-
tár mellõl. Így alakult ki a szovjet
mintára szervezõdõ magyar Gulag.
Összesen 8-10 ezren lehettek azok,
akiket deportáltak, kitelepítettek és
kényszermunkára fogtak. Azon-
ban, ha nem csak a hortobágyi
kényszermunkatáborról beszé-

lünk, akkor az összes kitelepítés
közvetlenül mintegy 100-300 ezer
embert érinthetett, az elmenekült
embereket is belevéve, pedig ez a
szám valószínûleg elérte a félmil-
liót. Mindez a „kékcédulás” vá-
lasztásokon hatalomra került kor-
mány bosszúja volt az osztályel-
lenségnek kikiáltott emberek ellen,
akiknek általában csupán annyi
bûnük volt, hogy másként gondol-
kodtak, mint amit a kommunista
diktatúra elvárt.

– Közös felelõsségünk és köte-
lességünk az emlékezés, az, hogy
beszéljünk a vörös ragályról,
amely százezrek, milliók életét
nyomorította meg, tette tönkre. Be-
szélnünk kell róla és emlékeznünk,
generációkon és nemzedékeken át,
hogy a történelem ne ismételhesse
önmagát – zárta beszédét az alpol-
gármester. 

Ezt követõen mondott beszédet
Takács János, a Hortobágyi Kény-
szermunkatáborokba Elhurcoltak
Egyesületének alapító elnöke. – Nem
ünnepelni, csak találkozni jöttünk.
Találkozni és emlékezni a ma hatvan

évvel ezelõtt történtekre – kezdte. El-
mondta, a nagykanizsaiak érkezése
nemcsak mennyiségi, hanem minõ-
ségi változást is jelentett a recski tá-
bor életében, ugyanis felléptek a ki-
szolgáltatottság ellen, megszûntek a
verések, a testi inzultusok. Számta-
lan sok szenvedést fizikai és lelki
megpróbáltatást álltak ki. Takács Já-
nos a Hortobágyon eltöltött 40 hónap
alatt 20 ezer kilométert gyalogolt. 

A Piarista Iskola diákjainak mû-
sorát követõen elhelyezték az emlé-
kezés virágait a vasútállomás falán
elhelyezett mementó tövében, mely
arra emlékeztet, ezen az állomáson
haladtak át azok az emberek, akiket
a Gulagokba szállítottak.

V.M.

MMeeggeemmlléékkeezzééss aa kkéénnyysszzeerr-
mmuunnkkaattáábboorrookkbbaa eellhhuurrccoollttaakk 
6600.. éévvffoorrdduullóójjaa aallkkaallmmáábbóóll
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– A bírósági színjátékok, a jog
megcsúfolása nyomán sok száz öt-
venhatosra akasztófa várt. Ám
amikor már nyakukra hurkolták a

kötelet, utolsó lélegzetükkel is azt
kiáltották: Éljen Magyarország!
Ezért az ilyen megemlékezés is,
mint a péntek délutáni, nem a

gyászról szól és nem a múltról.
Hanem – a mártírok szándéka sze-
rint is – arról, mit kell tennünk,
hogy éljen Magyarország. – indo-
kolták az egyesületnél, mi vezeti
õket évrõl-évre, így június köze-
pén az ’56-os emlékkert vadgesz-
tenyefái közé. – Nem engedhetjük
vissza a hatalomba azokat, akik ár-
tottak a közösségnek. – szûrhette
le a hallgatóság a középiskolások
mûsora és Dénes Sándor alpolgár-
mester szavai nyomán. 

Kanizsa

„„aa ggyyiillkkoossookkaatt nnéévveenn nneevveezzNNII””
nnaaggyyggáássppáárrii ppaarraannccssáátt tteelljjeessííttvvee

Mertük volna-e gondolni, hogy a címbéli verssor, amely miatt
bezúzták a folyóiratot, a költõt pedig meghurcolták, még majd
három évtized múltán is városunkban a cenzúra áldozatává vá-
lik? A Nagykanizsai Polgári Egyesület meghívóját olvasva két
helyi orgánum is úgy gondolta, Nagy Gáspár 1998-as Magyar
abszurdja szerint kell eljárnia. „Nálunk /- két vállrándítás kö-
zött - /történelmileg úgy alakult /hogy a hóhérok /a vérbírák /a
sortûz-vezénylõk /a szadista államvédelmisek /a legfõbb ügynö-
kök /és a megzsarolt kis besúgók /sem tudnak (képtelenek) /meg-
bocsátani /áldozataiknak”

Napfényes idõ kísérte a Kani-
zsai Dorottya Kórház Semmel-
weis-napi ünnepségét a Csóna-
kázó-tó melletti önkormányzati
vendégháznál. A kórház vezetése
hagyományosan, évek óta ide
várja dolgozóit, és azok hozzá-
tartozóit. Az ünnepség – melyet
megtisztelt jelenlétével Rigó
Csaba kormánybiztos –, elsõdle-
ges célja, hogy a vezetés a nehéz
és válságos idõk ellenére is, egy
baráti hangulatú rendezvényen
megköszönje a dolgozók lelkiis-
meretes munkáját.

A bográcsok alatt már délelõtt
meggyulladt a tûz, 35 csapat rész-
vételével elkezdõdött a fõzõver-
seny, melyet a labdarúgó tornától
kezdve a hõlégballonozásig és a
talicskatoló versenyig számtalan
program színesített.

Az ünnepséget Prof. Dr. Bátorfi
József fõigazgató köszöntõje után,
mint a korábbi fenntartó hivatalos
képviselõje, Dénes Sándor alpol-
gármester nyitotta meg.

Az egy évvel ezelõtt alapított
Semmelweis Emlékérmet idén Dr.
Nád Márta, a Csecsemõ részleg
fõorvosa vehette át kiemelkedõ
munkájáért. A Kanizsai Dorottya
Emlékérem Arany fokozatát Prill
Katalin kapta pontos beszállítói
szolgáltatásáért.

Az osztályvezetõ fõorvosok javas-
lata és a vezetés egyetértése alapján
kiemelkedõ szakmai munkájáért ad-
junktusi kinevezést kapott Dr.
Mátyásy Helga (Belgyógyászati
Osztály), Dr. Peszleg Norbert (Inten-
zív Therápiás Osztály) és Dr.
Kopeczky Ágnes (Csecsemõ- és
Gyermekosztály). Fõigazgató dicsé-
retben kilencen, Kiváló Kórházi Dol-
gozó Dicséretben öten részesültek.

Az eseményrõl készült képeinket
galériánkban, a www.kanizsauj-
sag.hu-n tekinthetik meg.

B.E.

Semmelweis
Nap  
elismerésekkel
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2012. június 21.

Vereb Zsolt igazgató atya a Pi-
arista Iskola tanévzáró – Te
Deum – ünnepélyén vehette át a
Nagykanizsa Megyei Jogú Város
Címere emlékplakettet, mellyel
Nagykanizsa fejlõdéséhez, okta-
tási-nevelési rendszerének kitel-
jesítéséhez végzett tevékenységét
ismerte el a közgyûlés.

A tanévzáró hálaadó szentmisén,
és bizonyítványosztáson Vereb
Zsolt fõcelebránssal misézett
Labancz Zsolt, a piarista magyar

rendtartomány tartományfõnöke,
és Nyeste Pál, Zsolt atya utóda, aki
Vácról érkezett városunkba. 

Az emlékplakettet és az okleve-
let Dénes Sándor alpolgármester
adta át az atyának az iskola újrain-
dításának 20. évfordulóján, meg-
köszönve Nagykanizsáért végzett
áldozatos, kiemelkedõ munkáját,
azt a közel másfél évtizedet, ame-
lyet a 20 éve újraindult piarista is-
kola élén igazgatóként eltöltött. 

Ahogy az alpolgármester el-
mondta, az intézmény Vereb

Zsolt matematika-fizika szakos
pap-tanár mûködése alatt gyara-
podott gimnáziummal, kollégi-
ummal és óvodával. Ebben az
idõben kapta vissza egykori épü-
letegyüttesét az iskola, melyen
mûszaki feladatok sorát oldották
meg. Emellett tantestületet épí-
tett, tanulmányi és mûvészeti
versenyeket szervezett városunk
ifjúsága számára. A felnõtteknek
útjára indította az Októberi Esték
rendezvénysorozatot. Szociális
érzékenységétõl indíttatva fel-
vállalta a jótékonysági vásárokat,
és a piarista öregdiákok segítsé-
gével kórházi felszerelések váro-
sunkba juttatását szervezte. Élet-
re hívta diákjainak szeretetszol-
gálatát, a végzõs osztályok csík-
somlyói búcsúra történõ utaztatá-
sát. Nevéhez fûzõdik a Pompil-
iusz búcsú hangversennyel törté-
nõ megünneplése és az iskola ud-
varán, arccal a városnak felállí-
tott Mamma bella szobor kezde-
ményezése. Kiemelkedõen mun-
kálkodott az egyházközi kapcso-
latok ápolásán, illetve az iskola
hajdani tanulói közül üldöztetést

szenvedettek emlékét emléktáb-
lával örökítette meg. Régión túl
nyúlóan megerõsítette Nagykani-
zsa iskolavárosi vonzerejét és be-
kapcsolta az iskolát a város vér-
keringésébe. 

– Az egész Piarista nagycsalád
nevében köszönöm ezt az emlék-
plakettet – mondta Vereb Zsolt
atya. Hozzátette, bizonyos érte-
lemben nem õt illeti ez a kitünte-
tés, hiszen õ is olyan szerepet tölt
be, mint a postás. Az idõs nyugdí-
jas a postásnak örül, amikor hozza
a nyugdíjat, pedig õ csupán egy
közvetítõ. 

A piarista öregdiákok nevében
Dr. Perjés Ottó, városunk díszpol-
gára köszönte meg az atya munká-
ját. Az evangélikus lelkész, Deme
Dávid pedig arról beszélt, reméli a
jövõben is találkoznak majd, és
tartják a kapcsolatot. Az új igazga-
tónak, Nyeste Pálnak a misét kö-
vetõ tanévzáró végén Zsolt atya
adta át a nagykanizsai Piarista Is-
kola nemzetiszín szalaggal átkö-
tött kulcsát. 

V.M.

EEmmlléékkppllaakkeetttt VVeerreebb ZZssoolltt aattyyaa mmuunnkkáájjáánnaakk eelliissmmeerrééssééüüll

Fo
tó

: V
ar

ga
 M

ón
ik

a

A rendezvénnyel minden évben az
a célja a múzeumnak, foglalta össze
Száraz Csilla igazgató, hogy megmu-
tassák a közgyûjtemény tárgyait, a

múzeum munkáját, hogy lássa a la-
kosság, nem az osztálykirándulások-
ról ismert poros hely a múzeum, ahol
unalmas kiállításokat lehet látni. A

tárgyaknak történetük van, melyek
izgalmasak, színesek, azért találták ki
a kiállításhoz kapcsolódó divatkorzót
is, hogy Nagykanizsának egy fény-
korát, a XIX-XX. század fordulójá-
nak polgári életmódját megidézzék.
A rendezvény a Nemzeti Kulturális
Alap és az önkormányzat támogatá-
sával jöhetett létre. 

Elsõ alkalommal vett részt aktí-
van a rendezvényen a Kanizsai Mú-
zeumért Alapítvány. Nagy sikert
aratott a kuratórium által elsõ alka-
lommal kiírt patkódobó verseny és
történeti pályázat. A kuratórium ez-
úttal csak a 3. díjat adta ki, melyet
Miha Tamásné vehetett át Gyer-
mekkorunk „filléres vonatai”
avagy, hogy nyaraltunk az 1940-es
években címû pályázatával. 4. he-
lyezést ért el, és könyvjutalomban
részesült Barac, a labdarúgó – já-
tékvezetõ címû történetével Csi-
csek Anna. 5. helyezett lett A nagy-
kanizsai „KÉPCSARNOK” fény-
kora címû írásával Miha Tamásné,
míg a 6. helyet Radics Márta kapta
kanizsai történeteiért. 

B.E.

KKaallaannddttúúrrááttóóll aa SSzzeennttiivváánnééjjii áálloommiigg

Az országos kulturális programhoz csatlakozva hetedik alkalom-
mal szervezte meg a Múzeumok Éjszakáját a Thúry György Múze-
um. Szombat délutántól az intézmény udvarába betérõket családias
hangulat fogadta. A legkisebbektõl egészen a nagyszülõi korosztá-
lyig mindenki talált kedvére való idõtöltést, foglalatosságot, felidéz-
ve a régi, elfeledett játékokat, kézmûves tevékenységeket. Volt, aki
egyszerûen csak beszélgetni lépett be a Fõ útról a kellemes, éjszaká-
ba nyúló mûsorokra. 
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Zrínyi Miklós – Bolyai János
Általános Iskola Zrínyi Miklós
Székhelyintézmény fennállásá-
nak 140. évfordulója alkalmából
Sportnapot és Mûvészeti Feszti-
vált rendeztek. 

A Sportnap a vívásbemutató-
val vette kezdetét az iskola tor-
natermében. Napközben a Ság-
vári kertben sportolhattak a gye-
rekek, kézilabdázhattak, fociz-
hattak, karatézhattak. A délelõtt
folyamán pályaválasztási taná-
csokat kaphattak a TISZK képvi-
selõitõl. 

A Mûvészeti Fesztiválon az is-
kola mûvészeti csoportjai is be-
mutatkoztak. Délelõtt kézmûves
foglalkozások voltak az iskola
udvarán, majd az alsósok homok-
várépítõ és aszfaltrajzversenyen
mérhették össze ügyességüket,
míg a felsõsöknek mozilátogatást
szerveztek. A programok sorát a
Vakáció graffiti zárta a biciklitá-
rolónál. 

V.M.

Fennállásának 
140. éévfordulójára
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A Magyar Kórusok és Zene-
karok Szövetsége – KÓTA Or-
szágos Minõsítõ Hangversenyén
arany fokozatot ért Vegyeskar
kategóriában a Szent Imre Kó-
rus, Martonné Németh Mária
karnagy vezetésével 

„A Zalai Mûvészeti Fesztivál
Kórus szakág megyei bemutatója
2012. május 12-én Tornyiszent-
miklóson került megrendezésre.
Az elõkészítõ munka nagyon ala-
pos és gondos volt, amiért köszö-
netet mondunk Konczér Katalin-
nak, a ZMKI igazgatójának és
Preisinger Évának, aki mindenben
segítségünkre volt.

Megyénk egyik legszebb fekvé-
sû helyére szólította kórusunkat a
meghívás. Az idõjárás és a hangu-
latunk kedvezõ voltát érkezésünk-
kor a rendezett környezet, felké-
szült, kedves fogadtatás és az
azonnali beéneklés lehetõsége nö-
velte. Meglepetést csupán a meg-
jelent énekkarok alacsony száma
okozott. Ennek tényét Pintér Lász-
ló országgyûlési képviselõ és Völ-
gyi Péter Tornyiszentmikós pol-
gármestere sem leplezte rövid, lé-
nyegre tapintó megnyitójukban. 

Rövid köszöntõ dalt a tornyi-
szentmiklósi Kerti Sándor Kultu-
rális egyesület énekelt. A Nagyré-
csei Ritmus Kórus után, a KÓTA

minõsítést kérõk közül második-
ként szólalhattunk meg a kultúrház
jó akusztikájú nagytermében. 

Mûsorunkon Palestrina: Jesu, rex
admirabilis – F.Rosselli: Adoramus
te Christe – Harmat A. : O Crux ave
– A. Lotti: Regina caeli – C. Casci-
olini: Panis angelicus – Mozart: Ave
verum corpus és Bárdos Lajos : Glo-
ria tétel a Missa tertia-ból szerepelt. 

Számaink bemutatása után meg-
nyugtató belsõ érzéssel fogadhattuk
a közönség tapsát. Hiszen a beének-
lés során szerzett „hangzás tapaszta-
lat”, majd a sikerült elõadás éneke-
seink arcán is „visszaigazolható”
volt. 

Pislogó reményünk hamarosan
bizonyossá szilárdult: a háromtagú
bíráló bizottság produkciónkat
arany fokozatúnak minõsítette. Az
eredményt Vadász Ágnes, a KÓTA
ügyvezetõ elnöke, fõtitkára ismer-
tette, Nógrády László karnagy, a
Pedagógus Kórusok Országos ta-
nácsának elnöke és Dr. Döbrössy
János, az ELTE Tanító- és Óvókép-
zõ Fõiskolai Kar Ének-zenei Tan-
székének vezetõje, zsûritagok je-
lenlétében. 

Könnyû ebédünket követõen a
község és a táj kiemelkedõ pontján
levõ plébániatemplomot kerestük
fel. A különösen jó belsõ arányú ba-
rokk épület értékes, bár mielõbbi

restaurálásra váró freskóival, kiváló
akusztikájával érdemel kiváltképp
figyelmet. Hazánkban, megyénkben
több helyen is alkotó, nevessé vált
osztrák festõ, Johann I. Cymbal a
18. század utolsó harmadában készí-
tett, tán legszebb munkája a fõoltár
mögötti falon Szt. Miklós püspököt
jeleníti meg. A hely szellemétõl,
szépségétõl, egyben sikeres szerep-
lésünktõl is indíttatva mûsorunk
csaknem valamennyi számának is-
mételt bemutatásával adtunk hálát a
„vett jókért”. Átélhettük itt is a kö-

KKaanniizzssaa –– HHaannggjjeeggyy 2012. június 21.4

A dualizmus kori Nagykanizsa
és az 1920-as évek amerikai
dzsesszmuzsikája kapcsolódik
össze szombaton Nagykanizsán,
ahol a Magyar Plakát Ház a za-
lai városban született Sigmund
Romberg, a musical mûfaj meg-
teremtõje köré építi az éjszakai
programját.

Kõfalvi Csilla, a Magyar Plakát
Ház igazgatója és egyben a Sig-
mund Romberg Emlékbizottság
tagja a hétfõi sajtótájékoztatón el-
mondta: június 23-án este szeret-
nék bemutatni, hogy miként kap-
csolódik össze a dualizmus kori
Nagykanizsa és a város szülötte,
Sigmund Romberg, akik dalaival
amerikai karriert futott be. A 125
évvel ezelõtt Rosenberg Zsig-
mondként született zeneszerzõ,
szövegíró és producer ugyanis
olyan szellemi környezetben nõtt

fel Nagykanizsán, amely nélkül
nem építhette volna fel amerikai
karrierjét.

A musical hõskora nem kezdõd-
hetett volna el Romberg nélkül, aki
a zalai városban zongoratanár
édesapjának is köszönhette az ala-
pokat. Az operett mûfajában Bécs-
ben merítkezett meg, majd már az
Egyesült Államokban mindezeket
a dzsessz muzsikájával ötvözve
hozta létre a mai musical mûfaját -
hangoztatta Kõfalvi Csilla.

A nagykanizsai múzeumban két
téma köré épülve nyílik szombat
este kiállítás, egyrészt a 19-20.
század fordulóját – a város arany-
korának számító idõszakot – fo-
tókkal és korabeli dokumentumok-
kal idézik meg a Nagykanizsa a
dualizmus korában címû tárlat ré-
vén. A Rombergrõl 1954-ben ké-
szült amerikai életrajzi film címét
kölcsönözve a Deep In My Heart

címet viselõ tárlaton ugyanott csa-
ládjának szellemiségét és
Romberg regényes élettörténet-
ének pillanatait mutatják be.

Felcsendülnek majd a zeneszer-
zõ legismertebb dalai az alkalmi-
lag összeállt Jazz Quartet Tribute
to Sigmund Romberg tolmácsolá-
sában, de filmvetítések is elvezet-
nek majd a csaknem 100 évvel ez-
elõtti idõszakba. Zongorakísérettel
pergõ némafilmek megtekintése
mellett a látogatók korabeli kosz-
tümökbe is bújhatnak. Éjfélkor a
Kanizsa Big Band – ugyancsak
Romberg zenei világát bemutató –
koncertjével zárul a program.

Kocsis Katalin zenekutató kitért
arra, hogy Romberg édesapja,
Rosenberg Ádám zongorakereske-
dõként és zenetanárként jelentõs
szerepet töltött be Nagykanizsa
életében. Kórust alapított, zeneis-
kolát mûködtetett és úttörõ módon

gyerekeknek szóló hangversenye-
ket szervezett, és maga is tehetsé-
ges muzsikusként bejárta a világot.

Halász Gyula, az emlékbizott-
ság elnöke elmondta: Romberg da-
lait a mai napig neves muzsikusok,
énekesek szólaltatják meg. Ma-
gyarországon Karádi Katalin, ké-
sõbb Zalatnay Sarolta és a Ber-
gendy Együttes játszotta néhány
szerzeményét, manapság pedig
Szalóki Ági és Borbély Mihály is
dalainak elõadói közé tartozik.

A szervezõbizottság elnöke hoz-
zátette: a nagykanizsai múzeumi éj-
szaka programját Simonyi András
volt egyesült államokbeli nagykö-
vet nyitja meg, de mert jelenleg a
Johns Hopkins Egyetem transzat-
lanti intézetének vezetõje, így
videóüzenetben tesz eleget a felké-
résnek.

MTI - Kanizsa

MMúúzzeeuummookk ÉÉjjsszzaakkáájjaa 

AA dduuaalliizzmmuuss ééss aa ddzzsseesssszz kkaappccssoollaattaa NNaaggyykkaanniizzssáánn

AArraannyyooss lleetttt aa SSzzeenntt IImmrree KKóórruuss
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Nagykanizsa Corvin u. 1. társasház 
homlokzatszigetelési munkáihoz 
kivitelezõt keres.

Az ajánlattételhez a dokumentáció átvehetõ:
Zala Ingatlanszalon irodájában (Nagykanizsa Ady Endre u. 4.)
Az dokumentáció átvehetõ 2012. június 20-tól - június 30-ig.
Az ajánlatok beadási határideje: 2012. július 15.
Információ telefon: 06 30 601 55 80
Információ e-mail: info@zalaingatlanszalon.hu

Ajánlattételi felhívás!

Dioptriás napszemüveg és fényre sötétedõ lencse 
AKCIÓ 20-30 %

Az akció 2012. június 30-ig érvényes

A Magyar Energia Hivatal (MEH) 2012 elején indította el a Takarékoskodj a
Föld energiájával! elnevezésû, energiatudatosságra ösztönzõ kampányát. A
MEH célja, hogy az energiaellátás biztonsága érdekében informálja a hazai la-
kosságot, és ösztönözze a takarékos megoldások és a megújuló energiaforrás-
ok alkalmazására. A kampány keretében a lakosság széles rétegeinek szeretnék
megmutatni azokat a lehetõségeket, amelyek egyszerre környezettudatosak és
pénztárcakímélõek. A Magyar Energia Hivatal céljainak elérése érdekében kö-
zösségi kampányt indított, amellyel keresi a leginkább energiatudatos lakosok
települését. A legaktívabb városok között a játék végén egy szolár világítással
ellátott köztéri padot sorsolnak ki.
A következõ Facebook oldalon lehet regisztrálni a játékra: Magyar Energia Hi-
vatala -https://www.facebook.com/takarekoskodjMEH. Nagykanizsa Megyei
Jogú Város - https://www.facebook.com/pages/Nagykanizsa-Megyei-
Jog%C3%BA-V%C3%A1ros/233220560060671  hivatalos Facebook oldalán
is megtalálható a "kedvencek" között a Magyar Energia Hivatal oldala.
Nyerjünk együtt a város számára szolár világítással ellátott köztéri padot!

KKaanniizzssaaii PPoollggáárrookk ffiiggyyeelleemm!!

TTee mmiitt tteennnnééll mmeegg aa bbaarrááttaaiiddéérrtt??

Ki ne szeretne gyermekének tartalmas táborozást? Csúcshódítás az Í-
rottkõre, vadvízi evezés a Gyöngyös patakon, Aquapark Szombathelyen,
bobozás Sopronban, a Jurisics vár ostroma, büki strand, éjszakai õrség.
Mindezeken a lányok július 9-14. között, a fiúk pedig a rákövetkezõ hét-
fõtõl, 16-tól 21-ig vehetnek részt Kõszegen, a Szent József Plébánia üdü-
lõjének kertjében négyszemélyes sátrakban rendezett táborban. Ma-
gyarhertelend (Asterix), Csobánka (Kincses sziget), Nagytagyospuszta
(Narnia) után ennek a kõszegi tábornak a Sherlock Holmes nevében címû
magyar ifjúsági film ad kerettörténetet (innen ered cikkünk címe). Utazás
a plébánia autóbuszával. A hatnapos tábor költsége 16 000 Ft, melybõl
mérséklés lehetséges. 

Érdeklõdni, jelentkezni irodai órákban (hétfõtõl péntekig 8 - 10 és 16
- 18 óra között) a 06305085542-on, vagy személyesen az Ady u. 15-ben
lehet, itt jelentkezési lapot is adnak. www.szentjozsef.plebania.hu

zépkor teológusának – gyakran pon-
tatlanul idézett – mondását: Bis orat,
qui bene cantat. (Kétsze/resen imád-
kozik, aki jól énekel.) 

A nap történetén, élményein túl
nem maradhat említetlenül, hogy
3 éve, csaknem ugyanilyenkor
ezüst éremmel térhettünk haza
Nagyatádról. Azóta pedig most
nyílt elõször alkalom arra, hogy
minõsítõ kórustalálkozón adhas-
sunk számot felkészültségünkrõl.
Néhányunk szerint azért is „jó-
kor” érkezett az elismerés, mert
jövõre lesz újjáalakulásunk 20.
évfordulója. Munkánk és sike-

rünk örömében osztozik a korábbi
és jelenlegi karnagyunk, kiknek
érdeme vitathatatlanul megjelent
e teljesítményben, az arany diplo-
mában. 

Néhányunk szerint azért is „jó-
kor” érkezett az elismerés, mert jö-
võre lesz újjáalakulásunk 20. év-
fordulója. Munkánk és sikerünk
örömében osztozik a korábbi és je-
lenlegi karnagyunk, kiknek érde-
me vitathatatlanul megjelent e tel-
jesítményben, az arany diplomá-
ban. 

Boros Antal 
kórustag
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Nagykanizsán tartotta 2012.
évi közgyûlését az Országos
Alapellátási Szövetség. A szak-
mai és érdekvédelmi szervezetet
az önkormányzati döntéshozók,
valamint az egészségügyi és szo-
ciális intézetek, illetve szakem-
berek érdekeinek közös képvise-
letére hozták létre 2008-ban.

A közgyûlés résztvevõi a meg-
nyitó után meghallgatták Deák-
Varga Dénes fõépítész elõadását
városunk történetérõl, ezt követõ-
en Stimeczné Dr. György Ber-
nadette intézményvezetõ bemutat-
ta a nagykanizsai alapellátási in-
tézmény mûködését. A közgyûlés
városnézõ sétával fejezõdött be,
mely során néhány orvosi rendelõt
is megtekintettek a szövetség dele-
gáltjai.

A Hevesi Sándor Általános Is-
kolában került sor a Szuperbrin-
ga program záróvizsgájára, ahol
az általános iskolások elméleti
ismereteit és gyakorlati tudását
mérték fel.

A Technika Kft. és a Megyei
Balesetmegelõzési Bizottság e-
gyüttmûködésével tavaly indult a
közlekedésbiztonsági program,
melynek elsõ lépése a kerékpárok
mûszaki átvizsgálása volt, majd
decembertõl mintegy 30-40 órá-
ban oktatták a megyében élõ 5-8.
osztályos gyerekeket a kerékpáros
KRESZ alapjaira, így megismer-
kedtek a kerékpáros közlekedés
szabályaival és annak technikai
részleteivel is. 

A vizsga akkor minõsült ered-
ményesnek, ha elméleti és a gya-
korlati részek eredménye megha-
ladta a 80 százalékot, mely utólag
kiderült nem is volt olyan egysze-
rû, hiszen a teszten öt, a pályán há-
rom hibát lehetett véteni. Így az
arcképes Szuperbringa igazol-
ványt csupán ketten, Rábavölgyi
Zsombor (Rozgonyi Úti Általános
Iskola) és Nagy László (Bence
Galamboki Általános Iskola) ve-
hette át az iskola rendõrétõl és az
iskola igazgatójától a 2011-2012.
év tanévzáró ünnepélyén. 

A június 1-jén, Egerben megren-
dezett Kerékpáros Iskola Kupa or-
szágos döntõn elsõ helyezett lett
Hári Dániel, ötödik Böjti Tamara,
akik mindketten a söjtöri Deák Fe-
renc Általános Iskola diákjai. Az
országos döntõben a Zala megyei
csapat harmadik helyezést ért el. 

HHaahhóóttii eemmlléékkeekk

Féléves záró ülését tartotta a
HSMK-ban a Nagykanizsai Ku-
tatók Tudományos Egyesülete. 

Ezúttal dr. Dobó László „Hahóti
emlékek” címmel tartott elõadást.
A tanár úr „Hahóti emlék – töredé-
kek” címû könyve alapján szólt az
1954 és 1957 között, a faluban tör-
tént érdekesebb eseményekrõl,
emlékeirõl, ahol pedagógusként
dolgozott. Felidézte a sporttal, a
tantestülettel, az iskolai színházi
elõadásokkal kapcsolatos, vala-
mint a búcsúi bálról szóló élmé-
nyeit. Elmondta, hogy a régi kap-
csolat továbbra is él, s így õ félig-
meddig megmaradt hahótinak.

A találkozón dr. Horváth György
értékelte még az elsõ félév munká-
ját, s a tagok megállapodtak abban,
hogy õsszel folytatódik az NKTE
üléssorozata a legújabb kutatási
eredmények, tanulmányok bemu-
tatásával.

Víkendeztek ma a Magyar Vö-
röskereszt nagykanizsai Csalá-
dok Átmeneti Otthonának gyer-
mekei. Egy vakációt megelõzõ ki-

ránduláson vehettek részt az ott-
hon dolgozóinak kíséretében. A
kirándulás Kistolmácsról indult,
ahonnan az erdei kisvasúttal Pá-
kára utazott a népes kis csoport -
tájékoztatta a kanizsaujsag.hu-t
Túri Renáta az otthon vezetõje.

A Zalaerdõ Zrt. felajánlásának
köszönhetõen a gyermekek ingye-
nesen utazhattak az erdei kisvasút-
tal, amit nagyon élveztek, hiszen a
legtöbben még soha életükben nem
utaztak ilyen módon. Pákán a gye-
rekek két, Pákáról az otthonba ér-
kezett gyermek vezetésével, a tele-
püléssel ismerkedtek meg. Sajnos
az idõjárás miatt a bunkerekhez
tervezett túra elmaradt. Ebéd várta
a gyermekeket, majd Öveges Jó-
zsef lakóházát tekinthették meg a
gyerekek. Az erdei kisvasúttal
visszaérkeztek Kistolmácsra, ahol
a tó környéki erdõkben barangol-
hattak. Az izgalmas kirándulással
töltött nap és a rengeteg új élmény
után egészségesen elfáradva érkez-
tek vissza az otthonba.

A kirándulásra a dán Vöröske-
reszt és a Velux Alapítványok által
támogatott Remény program kere-
tén belül került sor, az erdei kisvas-
utat, pedig a Zalaerdõ Zrt. biztosí-
totta ingyenesen az otthon kis lakói
számára, amiért külön köszönetün-
ket fejezzük ki Rosta Gyula vezér-
igazgató úrnak.

„Fiatalok a helyi gazdaság fej-
lesztéséért” címû projekt záró-
rendezvényére került sor egy
workshop keretében a Pannon
Egyetem Nagykanizsai kam-
puszán, s ennek apropóján szá-
molt be Birkner Zoltán igazgató
arról, hogy a szeptemberben in-
dult angol nyelvû projektmene-
dzseri képzésük a végéhez ért.

Ahogy elhangzott, a magyar-hor-
vát közös program alatt összesen 20
tantárgyban 352 órát kellett lehall-
gatni angolul a közel 10 hónap alatt
annak a 30 felvett hallgatónak, akik
vállalkoztak e posztgraduális kép-
zésre. Mint megtudtuk, 100 feletti
volt a jelentkezõk száma, s magyar,
valamint horvát oldalról is 15-15-
en nyertek felvételt szeptemberben.
A képzés egyediségét a fentebb em-
lítettek mellett az is adta, hogy se-
hol a térségben nem volt ilyen irá-
nyú képzés, oktatás.

Kaszás Nikoletta koordinátortól
azt is megtudtuk, hogy a 30 hallga-
tó közül 25 adta le sikeresen szak-
dolgozatát, s a lehetõ legszélesebb
palettán mozgott azok témája. Mi
több, a diplomamunkák alapján há-
rom közös horvát-magyar projekt-
munka is körvonalazódik.

A leendõ projektmenedzserek
számadási ideje pedig az intéz-
ményben e hét péntekén és szom-
batján lesz.

Múlt év õszén ismeretlenek
megrongálták, piros festékkel fúj-
ták le a Vár úti Cigány Holokauszt
emlékmûvet és a hozzá tartozó em-
léktáblát. Csávás Csaba fafaragó
mûvét – a korábbi szokásoknak
megfelelõen – télre lecsomagolták,
idén tavasszal pedig a VIA Kanizsa
Zrt. munkatársai elvégezték az
egyébként is eléggé rossz állapot-
ban lévõ, kártevõ rovatok által is
kikezdett szobor megtisztítását,
konzerválását, festését és parkosí-
tották környezetét is.

Itt a nyár, a közhasznú mun-
kások foglalkoztatásának csúcs-
szezonja. 

AVIA Kanizsa Zrt.-nél a már má-
jus közepén felvettek mellett június
elsejétõl további, közel 30 fõ állt
munkába. A most felvettek a jogsza-
bályoknak megfelelõen, napi hat
órában, november végéig segítik a
közterületek gondozását. A felvettek
több mint fele, a temetõkben, a Csó-
nakázó-tónál és a belváros parkjai-
nak ápolásában kap feladatot, emel-
lett minden peremkerületi, hasonló
feladatot végzõ viás csapathoz jut
némi plusz munkaerõ. A most mun-
kába állók között sok a visszatérõ,
õk – státuszuk ellenére – tapasztalt,
hatékony közremûködõi a kanizsai
köz- és zöldterületek ápolásának.

B.E. - H.I. - P.L. - V.M. 

OOrrsszzáággooss AAllaappeellllááttáássii
SSzzöövveettsséégg kköözzggyyûûllééssee

AA SSzzuuppeerrbbrriinnggaa 
pprrooggrraamm aa vvééggééhheezz éérrtt

RRááhhaannggoollóóddááss 
aa vvaakkáácciióórraa

AAzz aannggooll nnyyeellvvûû
kkééppzzééssii éévvüükk
hhaajjrráájjáábbaann

FFeellúújjííttoottttáákk 
aa CCiiggáánnyy HHoollookkaauusszztt 
eemmlléékkmmûûvveett

KKöözzmmuunnkkáássookk ––
sszziinnttee
nnééllkküüllöözzhheetteettlleenneekk
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2012. június 21.

Értesítjük Tisztelt Ügyfeleinket, hogy Nagykanizsa Megyei Jogú Város Pol-
gármesteri Hivatalának telefonszámai 2012. július 3. napjától megváltoznak. 

Központi telefonszám / automata telefonközpont 20 995 0700
Ügyintézési elõjegyzés / idõpontfoglalás 20 849 2400 
Polgármester 20 849 2300
Alpolgármesterek 20 849 2302
Polgármesteri Kabinet 20 849 2309
Jegyzõ / Aljegyzõ / Titkárság 20 849 2305
Gazdálkodási Osztály 20 849 2350
Adóügyi Osztály 20 849 2360
Városfejlesztési Osztály 20 849 2345
Vagyongazdálkodási Iroda 20 849 2328
Fõépítészi Iroda 20 849 2346
Pályázati Iroda 20 849 2342
Mûvelõdési és Sportosztály 20 849 2332
Okmányiroda (nem idõpontfoglalás) 20 849 2411
Közigazgatási Osztály 20 849 2445
Anyakönyvvezetõ 20 849 2456
Szociális Osztály 20 849 2437
Gyámhivatal 20 849 2459
Építéshatósági Osztály 20 849 2489
Közterület Felügyelet 20 849 2485 
A hivatal FAX számai nem változnak. 
A polgármesteri hivatal részletes telefonkönyve a www.nagykanizsa.hu oldalon
2012. július 1. napjától elérhetõ. 

MMeeggvváállttoozzttaakk aa hhiivvaattaall sszzáámmaaii

ANagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata versenytárgyaláson értéke-
síti az alábbi ingatlant: 
Nagykanizsa, Batthyány u. 2. szám alatti 2333/C/1 hrsz-ú garázs. Versenytárgyalási
induló ár: 740.000 Ft, mely tartalmazza az ÁFA-t. A versenytárgyalás idõpontja:
2012. június 22-én 10.00 óra. A versenytárgyalás helye: Nagykanizsa Vagyongazdál-
kodási és Szolgáltató Zrt. Garay utca 21. szám alatti irodaházában az I. emeleti tár-
gyaló. További részletekrõl a Nagykanizsa Vagyongazdálkodási és Szolgáltató Zrt.
Garay utca 21. szám alatt lévõ irodájában személyesen, vagy telefonon (93/311-241)
lehet érdeklõdni. 
A további feltételek megtalálhatóak a www.nkvg.hu továbbá a www.nagykanizsa.hu
honlapon.

EEllaaddóó öönnkkoorrmmáánnyyzzaattii iinnggaattllaann

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata a 2012. évi költségveté-
sérõl szóló 12/2012. (III. 21.) számú rendelet alapján pályázatot ír ki Nagy-
kanizsán és kistérségében állandó lakhellyel rendelkezõk, valamint a vá-
rosból elszármazottak részére, mûveik a Kanizsai Antológia 13. számú kö-
tetében való megjelenésére.

Pályázat tárgya: irodalmi, mûvészeti, tudományos mûvek, valamint megjelenõ
versek, prózák, grafikák.
Pályázati feltételek: egy pályázó több pályázatot is beadhat, maximum 6 db A/4-
es oldal (70 leütés, 45 sor 12-es betûnagyság, palatino linotype  betûtípussal) ter-
jedelemben. A kéziratokat kinyomtatva, az alábbi címre kell beküldeni: Polgár-
mesteri Hivatal Mûvelõdési és Sportosztály Halmos Csaba koordinátor Nagyka-
nizsa, Erzsébet tér 7. valamint e-mail címekre halmos.csaba@nagykanizsa.hu és
kardosferenc@gmail.com  elküldeni.
A beérkezett pályamûvek bírálatát szakmai bizottság végzi. Kéziratot nem õr-
zünk meg, nem küldünk vissza, másodközlésre nem vállalkozunk.
A sikeres pályamunkák a Kanizsai Antológia 13-es számában - karácsonyi ün-
nepek elõtt - jelennek meg. Az alkotók tiszteletdíjban nem, hanem 5 db tiszte-
letpéldányban részesülnek.

A pályázat beadásának határideje: 2012. szeptember 14. (péntek) 13.00 óráig

KKaanniizzssaa AAnnttoollóóggiiaa 1133..

A szabálysértésekrõl, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántar-
tási rendszerrõl szóló 2012. évi II. törvény alapján valamennyi önkormányzat-
nak 2012. május 31-ig hatályon kívül kellett helyeznie önkormányzati rendele-
tébe foglalt szabálysértési tényállásokat. Nagykanizsa Megyei Jogú Város Ön-
kormányzata a 30/2012. (VI.7.) számú rendeletének megalkotásával eleget tett
e jogszabályi kötelezettségének.
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény
2012. április 15-i hatállyal lehetõvé teszi, hogy a helyi önkormányzat képvise-
lõ-testülete önkormányzati rendeletben meghatározzon tiltott, közösségellenes
magatartásokat, melyek elkövetõivel szemben önkormányzati rendeletben öt-
venezer forintig terjedõ helyszíni bírság, illetve százötvenezer forintig terjedõ
közigazgatási bírság kiszabása rendelhetõ el. A bírság az önkormányzat saját
bevételét képezi. 
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata a 30/2012. (VI.7.) szá-
mú rendeletével – néhány kivétellel – valamennyi, korábban önkormány-
zati rendeletben szabálysértésként meghatározott magatartást, illetve mu-
lasztást tiltott, közösségellenes magatartássá minõsített. Ennek megfele-
lõen a lakosság azon kötelezettségei, melyek az avar és kerti hulladék
égetésére, a gyommentesítésre, a közterület használatára, a fizetõparkolók
igénybevételére, az állattartásra, a zöldterület és a helyi környezet védel-
mére, a reklámok és hirdetõ-berendezések elhelyezésére korábban vonat-
koztak, továbbra is fennállnak, megszegõi tiltott, közösségellenes maga-
tartást követnek el. 
Az önkormányzat rendelete tiltott, közösségellenes magatartásként határozta
meg a kereskedelmi üzletek nyitvatartási idejével kapcsolatos jogszabályi kö-
telezettség megszegését is, vagyis a nyitvatartási idõ elõtti, vagy azon túli nyit-
va tartást. 
A rendelet a város honlapján megtekinthetõ. 

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata 
Polgármesteri Hivatal

VVáállttoozzootttt aa sszzaabbáállyysséérrttééss 
jjooggii mmeeggííttééllééssee

Befejezõdött a „Batthyánys diákok a fenntartható jövõért” c.
KEOP pályázat harmadik üteme, melynek keretében a 9. évfolya-
mos diákok osztályfõnöki órák keretében megtekintették „Az
utolsó óra” címû filmet. 

A film producere és fõszereplõje Leonardo di Caprio, témája a glo-
bális felmelegedés. Az alkotók feltárják, hogyan jutott el az emberiség
arra a pontra, hogy fegyverek nélkül is elpusztítsa önmagát.

A filmet követõen elõadás és kis csoportos foglalkozás keretében a
fenntartható jövõ témaköréhez kapcsolódóan a diákok kiszámították az
ökológiai lábnyomukat, illetve ötletpályázat keretében a háztartásokban
végrehajtható energiaspórolás témakörében gyûjtöttek ötleteket. 

A kiírt pályázat díjazottjai: Horváth Eliza, Karsai Fanni, Kunics
Bence, Marosi Anna Júlia, Milassin Sára, Németh Bálint, Takács
Thyra, Tislér Bence, Szegletes Dávid, Szmodics Evelin.

Az uutolsó óóra
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A 83. Ünnepi Könyvhét esemé-
nyei már a hét elején, a hivatalos
megnyitó elõtt elkezdõdtek. Kár-
olyi Attila: Nagykanizsa város
országgyûlési és nemzetgyûlési
képviselõi címû könyvét a Halis
István Városi Könyvtárban mu-
tatták be.

Károlyi Attila elõször arra gon-
dolt, hogy nem ír a könyvébe elõ-
szót, de aztán meggondolta ma-
gát, aminek az okát abban kell ke-
resni, hogy tudják meg az olva-
sók, mi vezette az anyaggyûjtésre,
egyáltalán mi volt a célja a dolgo-
zattal. Schuster Lóránt szavaival
élve, kiveszõben vagyok – mond-
ta, egyike annak a néhány pél-
dánynak, amelyik még belsõ in-
díttatás miatt hajlandó arra, hogy
szûkebb pátriája históriában meg-
jeleníthetõ alakjait sziszifuszi
munkával kiássa. Kiássa a már
betemetett alakokat, akik abban
bíznak, hogy „Egyszer megtalál-
nak, meg kell találjanak, Holdas
éj lesz a sivatagon. Két karom, uj-
jaim kimerednek a homokból –
Lebontják, ássák a fövenyt és
megtalálnak: a szívemet is, a kin-
csemet is, a titkomat is.”

Károlyi Attila Dsida Jenõt idéz-
te, mert ideillõnek tartotta a költõ
szép versének néhány sorát, nem-
csak az elfeledett személy, de a
szíve, a kincse, az élete bukkan
elõ, ha a titka nem is, ha azt a sír-
ba vitte, vagy a titok õ maga, a kö-
zösség korabeli választottja.

– A polgármesterekrõl szóló
könyv módszerét folytattam tehát,
a már elhaltakról nagyrészt saját
kora, az élõkrõl azonban maga a
megszólított vall, ez aztán uni-
kálissá is teszi a könyvet: ez az
igazi értéke, no meg a történelmi
arcképcsarnok. 

A könyvben szereplõ huszonhá-
rom képviselõ személye és élete a
város történelmének része. A könyv
tulajdonképpen egy történelmi arc-

képcsarnok, az 1848-1849-i elsõ
népképviseleti országgyûlés nagy-
kanizsai képviselõjével, Bója Ger-
gellyel kezdve, a 2010-i országgyû-
lési képviselõ választáson megvá-
lasztott Cseresnyés Péterig.

– Az egyéni választókerületben
megválasztott képviselõk között
van, akire a nap mindig fényesen
sütött, de van olyan is, aki a fényes
magasságból a pokol kénköves
bugyraiba zuhant le, és holt tete-
mének ha akarnánk, sem tudnánk
a végtisztességet megadni. Külön-
bözõ korok különbözõ történelmi
alakjai, akik közül a ma élõk ön-
maguk életrajzírói egyben – mond-
ta az író –  vállalták, hogy megfo-
galmazzák országgyûlési képvise-
lõi hitvallásukat. 

Polgár József: Tovább az úton
címû kötetét a Honvéd Kaszinó-
ban mutatták be. Az íróval Hal-
mos Ildikó, az intézmény igazga-
tója beszélgetett. Dr. Polgár Jó-
zsef immár hetedik könyvét ve-
hettük kezünkbe az idei könyv-
héten. 2005-tõl 2012-ig minden
évben jelentkezett kiadásra
szánt írásaival, melyek kezdet-
ben hosszabb-rövidebb elbeszé-
lések, pontosabban kisprózák
voltak, majd regények következ-
tek. Közülük legutóbb a Tombo-
ló hormonok címen. 

Mostani könyve tizenöt történe-
tet beszél el. Elsõ pillantásra egy-
mástól különbözõ meséjû, helyszí-
nû, idejû jelenetek követik egy-
mást. Az elsõ címe: Séta Nagyka-
nizsán, melyet Halmos Ildikó olva-
sott fel a bemutató közönségének.

– Az élet és a történelem napon-
kénti száz és száz lehetõségébõl ki-
emelkedik egy, még inkább az író ki-
emel egyetlen egyet. A tegnapi és a
mai szülõváros – Nagykanizsa – lát-
nivalói ifjúkori és felnõttkori szem-
mel nézve, a látottakat egymásra ve-
títve, és a képeken elmélkedve. Egé-
szen addig, míg a szemlélõdés, a
szemlélet a „mennyire szeretlek té-
ged” érzésévé nem változik” – írja
az Utószóban Márkus Ferenc. 

A nagykanizsai séta így kezdõdik:
„Tavaszi szombat délután volt. A nap
már lefelé araszolt, így az észak-dél
irányú utcákban a nyugati oldal há-
zai beárnyékolták nemcsak az ellen-
oldal járdáit, hanem sziluettjüket
rajzolták a szemközti házsorra. A le-
menõ nappal szemben álló építmé-
nyek fürödtek a sárgás, bágyadt,
langyos, télen szûkösen mért napsu-
garakban. A város megpilledt; elült
a hétvégére készülõ zajos forgatag, a
péntek délután feszített, ideges vib-
rálása. A szombat délután az igazi
hétvége, mindenki leereszt, ráérõs
tempóban végzi a kitûzött feladato-
kat, az elképzelt programokat. 

Z. koraesti sétájára, megfogal-
mazása szerint „lójártatásra” in-
dult. Kilépett az utcára. Kellemes,
északi szellõ simogatta arcát.
Megindult a városközpont felé. Mi-
óta tudta az eszét, sokszor megtet-
te ezt az utat. A centrum egy kilo-
méterre lehetett…”.

Szabadi Tibor J. eszperantó
mûfordító két fordításkötettel
is szerepelt az ünnepi könyvhét
programjaiban. Allan Kardec:
A médiumok könyve, valamint
Franciso Candido Xavier: Az
otthonunk címû kötete ugyan
nem készült el az adott idõpont-
ra, és betegsége miatt a mûfor-
dító sem lehetett jelen a Hon-
véd Kaszinóban, ennek ellenére
az érdeklõdõk megismerked-
hettek a mûvekkel. A köteteket
Mileder Katalin mutatta be,
közremûködött Kocsis Edit
versmondó. 

A médiumok könyve a médiumi
képességrõl szól – amely lehetõvé
teszi a kapcsolatot az emberek és a
szellemek, az úgynevezett meghal-
tak között. Allan Kardec volt az el-
sõ, aki komolyan és tudományos
módszerrel tanulmányozta a médi-
umi képességet. A könyv a szelle-
mek tanításait, a szellemi kinyilat-
koztatásokat, a láthatatlan világgal
történõ kapcsolatot mutatja be.

Az Otthonunk a neve annak a
szellemi településnek, amellyel
Francisco Candido Xavier ismertet
meg bennünket André Luiz szelle-
mének közvetítésével. Az érdekfe-
szítõ elbeszélésben a szerzõ leírja
benyomásait és megpróbáltatásait
szellemvilági életében. 

A Halis István Városi Könyv-
tárban mutatták be Szoliva Já-
nos Merengés-terpesz címû, 13.
verseskötetét. A költõt Czupi
Gyula kérdezte szenvedélyérõl, a
versírás titkairól. Szoliva János
szerint a költeménynek mindig
kell esztétikai élményt nyújtani.
Az alkotási folyamatban fontos a
sejtelem, a titok, a csoda érzékel-
tetése. Eszerint próbál õ verset
írni. A mûvek által sugallt gon-
dolatokat Kotnyek István festõ-
mûvész grafikái idézik meg a fe-
hér lapokon. Az önkormányzat
által is támogatott könyvet a
Pannon Írók Társasága adta ki,
szerkesztette Péntek Imre. Az es-
ten közremûködött Bali Judit és
Bedõ Csaba versmondó.

Szoliva János immáron húsz esz-
tendeje akár egy verskõfaragó, líra-
festõ, vagy mint szó-metszõ kísérli
meg sûrû szövésû ecsetjével és ke-
mény vésõjével felvillantani törede-
zett világunk apró szemcséinek és
darabkáinak alakzatát – az emlékek
kísérteteit. – olvashatjuk Lehota M.
János könyvet záró gondolataiban,
melyet többek között így folytat:
Költészetében ez a kötet egy újabb
határhelyzet megteremtése a láthatat-
lan bensõ világ felépítésére és feltá-
rására, a láthatóság elemeibõl. Szoli-
va János ízig-vérig modern költõ, aki
tudatosan és professzionálisan képes
élni azokkal az eszközökkel, melyek
korunkat leginkább kifejezik, amik a
töredékességet és hitetlenséget, a fé-
lelmet és az elme homályosságát
megmutatják és feltárják. 

Szoliva János mára teljesen
egyedi, kiérlelt stílusával és poéti-
kájával beírta magát a költészet
nagy könyvébe. A költeményei
akár formált kövek építik fel a mû-
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vészetét, változatos és változtatha-
tó kompozícióit azonban az olva-
sónak magának kell létrehoznia.
Mert így lett megírva. 

Hóbor József, a lovászi születé-
sû szerzõ, és a könyv megjelente-
tésében részt vevõk Farkas Bélá-
nak, a lovászi munkástanács elnö-
ke élettörténetének bemutatásá-
val kívánnak fejet hajtani az ’56-
os forradalom egyik bátor vezetõ-
jének, a hosszú börtönbüntetést
megszenvedett embernek, a kitû-
nõ mérnöknek. A Halis István
Könyvtárban tartott könyvbemu-
tatón részt vett Farkas Béla is. A
könyv szerzõjével és fõszereplõjé-
vel  Czupi Gyula beszélgetett.

Farkas Béla (1926–) okleveles bá-
nyamérnök, az 1956-os forradalom
és szabadságharc egyik kiemelkedõ
szereplõje. 1956-ban a Lovászi Olaj-
ipari Munkástanács elnökeként a for-
radalom alatt irányította a vállalatot.
Szerepe volt abban, hogy nem voltak
a településen atrocitások, nem kelet-
kezett kár a termelõ berendezések-
ben. Ugyanakkor országosan is az
egyik legmarkánsabban állt ki a for-
radalom elvei és céljai mellett. Ennek
nyomán választották meg a Zala Me-
gyei Munkástanács elnökévé. 

A forradalom után, 1957 márciu-
sában letartóztatták, és koholt vádak
alapján az úgynevezett „Majerszky-
perben”, a legsúlyosabb ítéletet
szenvedve, 1963-ban amnesztiával
szabadult, politikai jogait azonban
csak 1978-ban nyerte vissza.

Orosházán alkalmazták 1963-
tól, ahol megszervezte az akkor ott
feltárt mezõ termelését. Ezzel
egyidõben, aktívan részt vett a dol-
gozók szakmai képzésében. A
mérnöki szervezõ-vezetõ munka
mellett tanított, és számos jegyzet
és szakkönyv szervezõje, társszer-
zõje volt. A ’70-es évek végétõl a
vállalat szolnoki központjába he-
lyezték, onnét ment nyugdíjba.

A forradalmi tevékenységéért
2006. október 23-án Lovásziban
emlékérmet kapott a község pol-
gármesterétõl. 

A könyvsátornál dedikálta
Parkerdei emlékeim címû köny-
vét Bõsze Aladár, melyet szeretett
felesége, Etuska emlékének aján-
lott.

„Vele éltem 52 évig szeretetben,
megértésben, nagyon boldog há-
zasságban, aki ismerte minden
gondolatomat, kívánságomat, és
önzetlenül teljesítette azokat. Aki
örült a jól sikerült tervezõ mun-
kámnak, látta kis otthonunkban
ahogy készültek, örült a szakmai
elismeréseknek. Õ biztosított min-
dig nyugodt körülményeket szá-
momra, újabb és újabb tervek ké-
szítésekor, mert észrevette, hogy ez
a munka örömet nyújt nekem. 

Jobb lett volna, ha hálám jeléül
még életében neki ajánlhatom ak-
kori munkáimnak ezt a kis gyûjte-
ményét, most fájó szívvel már csak
emlékének szentelhetem.”

A szerzõ visszagondolva szakmai
tevékenységére, a legszebb és leg-
örömtelibb munkái közé sorolja a
zalai parkerdõk építményeinek ter-
vezését és kivitelezésének irányítá-
sát. A könyvben nyolc zalai és egy
pannonhalmi parkerdõ mûszaki lé-
tesítményeinek megvalósításáról ol-
vashatunk fényképes ismertetést.

A könyvsátornál a kanizsaiak
mellett egy zalaegerszegi szerzõ
is dedikált. D. Bencze Erzsébet a
VITRIN Kortárs Képzõmûvé-
szeti Egyesület tagja, a nyilvá-
nosság elõtt korábban a Városi
Fiúkórus alapító karnagyaként
és üvegfestõként mutatkozott be. 

Erre is utal elsõ kötetének címvá-
lasztása, és ezt az oldalát villantja
fel, amikor a könyvet saját munkái-
val illusztrálja. Az önkifejezés nála
létszükséglet. Az üveg változé-
konysága és változatlansága jellem-
zi színes, kontrasztos egyéniségét,
amely festményein is tükrözõdik. A
versek – Turbuly Lilla ajánló sorai
szerint – a szerzõ költõi-mûvészi
ars poeticájától kezdve a születés,
szerelem, Istenre találás, halál stá-
cióin végighaladva szép ívet rajzol-
nak ki. A címben is szereplõ motí-
vum, az üveg pedig a maga gazdag
asszociációs holdudvarával számos
ponton kapcsolja össze a verseket. 

B.E.
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HHóóbboorr JJóózzsseeff:: 
NNeemm aakkaarrookk hhõõss lleennnnii

BBõõsszzee AAllaaddáárr::
PPaarrkkeerrddeeii eemmlléékkeeiimm

DD.. BBeenncczzee EErrzzsséébbeett:: 
ÜÜvveegghhaanngg

Kéthetes alkotómunka után
vasárnap zárta kapuit a XX.
Ludvig Nemzetközi Mûvészte-
lep. A négy kontinens 13 orszá-
gából érkezett 41 mûvész alko-
tásaiból rendezett zárókiállítá-
son a szervezõk elmondása sze-
rint az eddigi alkotótáborok
legszínvonalasabb anyaga jött
össze.

A vernisszázsra összesereg-
lett vendégeket, Dénes Sándor
Nagykanizsa város alpolgár-
mestere köszöntötte. Az alpol-
gármester beszédében büszke-
séggel beszélt a Ludvig Zoltán
mûvészeti irányításával létre-
hozott mûvészteleprõl, kiemel-
ve ebben Páli László és Wil-
heim Gábor tulajdonostársak
szerepét. Ezt követõen Matits
Ferenc mûvészettörténész érté-
kelte az idei mûvésztelepet.
Matits a kortárs képzõmûvészet
fontos területének nevezte a ha-
zai mûvésztelepeket, ahol a
mûvészek megmutathatják, s
egyben megmérethetik magukat
hazai és nemzetközi mezõny-
ben. A megnyitón Dénes Sán-

dor és Matits Ferenc is kiemel-
te a Ludvig Mûvésztelepek nyi-
tott, vendégszeretõ légkörét és
a nemzetközi szintet immár
meghaladó színvonalat. Mi sem
igazolja ezt jobban, mint az a
tény, hogy idén már hazai tá-
mogatók mellett németországi
és dél-afrikai szponzorokat is
sikerült megnyerni. Az idei ki-
állításon a bõség zavarával küz-
döttek a szervezõk hiszen ren-
geteg színvonalas festményt,
szobrot, kerámiát és objekteket
hoztak létre az alkotók. Így az-
tán egy kreatív ötlettel az egész
mûvésztelepet egyetlen kiállí-
tótérré változtatták. A jó hangu-
latról ezúttal a 17 éves múltra
visszatekintõ Orff Ütõegyüttes
gondoskodott. Nemzetközi al-
kotótelephez nemzetközi reper-
toár dukál. Ezért az európai
dallamok mellett teret kapott az
amerikai gyökerû jazz, az ázsi-
ai és az afrikai ritmusok. Ez a
zenei program méltán koronáz-
ta meg a záróakkordot. Viva vi-
lág, viva Ludvig Mûvésztelep!

H.Gy

FFiieessttáávvaall zzáárruulltt aa 
kkeennddlliimmaajjoorrii mmûûvvéésszztteelleepp

Az idei Igricfesztiválon a gyer-
mekek számára 16 órától kez-
dõdött a szórakozás, az esti
órákban pedig a nagykanizsai
Gipsyndrome, a Balkan Fanatik,
valamint A Köztársaság Bandá-
ja nevû formáció szórakoztatta a
közönséget.

Június 19-tõl elindult a tíz esztendõs
Nyáresti szerenád sorozata 19.30-tól,
majd június 22-én kerül sor a Szent
Iván Éji vigasságokra este fél kilenctõl
a „Svejk vagyok” címû darabbal, éjfél-
kor pedig jön az úgynevezett tûzugrás.

P.L.

Az IIgricfesztivállal eelindultak 
a nnyári kkulturális pprogramok
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AZ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS
ÓVODA KISKANIZSA
GYERMEKEINEK RAJZ 
ÉS KÉZMÛVES KIÁLLÍTÁSA
Megtekinthetõ: június 30-ig
"UTAZÁS PERZSIÁBAN"
Gál Cecília fotókiállítása
Megtekinthetõ: július 5-ig
Június 27. 19.30 óra
NYÁRESTI SZERENÁD
Gyöngyvirág Néptánccsoport és
Sulyokné Nagy Erzsébet énekes

ALKONYI ELÉGIA
Z. Soós István kiállítása
Megtekinthetõ: szeptember 30-ig
DREAM OF BRUNNERS
Kiállítás Sass Brunner Erzsébet és
Brunner Erzsébet Indiában festett
alkotásaiból

LÁNGNYELVEK - Gyûjtemé-
nyes kiállítás az elmúlt évtizedek
plakátgrafikáiból
Megtekinthetõ: augusztus 31-ig
Június 22.
SZENT IVÁN ÉJI 
VIGASSÁGOK
20.30 óra Nyári színházi elõadás
Jaroslav Hasek - Mikó István:
SVEJK VAGYOK. Szereplõk: Svejk:
Mikó István; Palivec, kocsmáros: Suha Kál-
mán, Poldi, harmonikás: Rusz Milán. Belépõ-
díj: elõvételben 1 400 Ft, helyszinen 1 800 Ft.
Helyszín rossz idõ esetén: Medgyaszay Ház
22 óra A zene hullámhosszán:
Hajdú Sándor - zongora és a Vá-
rosi Vegyeskar
24 óra Tûzugrás
2012. június 23.
MÚZEUMOK ÉJSZAKÁJA
"A HAJNALIG TARTÓ MÛÉL-
VEZET" ROMBERG EMLÉKEST
A MÚZEUMOK ÉJSZAKÁJÁN
20 óra: SIGMUND ROMBERG
EMLÉKKIÁLLÍTÁS - kiállítás-
megnyitó
21-22 óra: SIGMUND
ROMBERG TRIBUTE
QUARTET
Vámos Béla, Gayer Mátyás, Farkas
Norbert, Kõfalvi Csaba
22-24 óra: FILMVETÍTÉSEK,
KALANDOZÁSOK A MÚZEU-
MOK ÉJSZAKÁJÁN
24 óra: KANIZSA BIG BAND
KONCERT

Június 24. 16 óra
SZENT IVÁN-ÉJI MULATSÁG
ÉS TÛZUGRÁS
Néptáncosok családi napja
A belépés: díjtalan. Helyszín: Nagyrác Úti Iskola
Június 30 - Július 1.
HAGYOMÁNYOK NAPJA -
Kiskanizsai Búcsú
Kézmûves játszóház, vásár, utcabál a Magton
Zenekarral, Harmónia Garden és még sokan
mások. 
Helyszín: Templom tér

AKanizsai Kutyás Szabadidõ- és
Sportegyesület szervezett összejö-
vetelt elsõként nem titkoltan azzal a
céllal, hogy az elkövetkezendõkben
rendszeressé tegyék az ilyen talál-
kozókat. Az eltelt több mint 40 esz-
tendõben számtalan tenyésztõ és
hobbikutyás fordult meg a
kiskanizsai kiképzõte(l)repen. Né-
metjuhásztól a boxeren át a dober-
mannig számtalan fajtával foglal-
kozhattak az oktatók, s a kutyák
alaposan felkészítve vizsgázhattak
az idõk folyamán.

Többek között dr. Niklesz Tibor
és Tóth József klub-elnök társasá-
gában nosztalgiázhattunk, akik
rögtön elmondták, nagyon lénye-

ges, hogy a német területrõl szár-
mazó fajták okán bizony jelenleg
is a vizsgáztatás ezen országok kri-
tériumai szerint történik szigorú
feltételekkel.

Ahogy mesélték, nagyon lénye-
ges, hogy a kutya mindvégig ke-
zelhetõ legyen, s további komoly
feltétel: a négylábúak meddig ké-
pesek például a koncentrációra.
Annak idején persze a terhelhetõ-
séget szem elõtt tartva a rendõrség
és a határõrség is különösen nagy
hasznát vette tevékenységüknek és
az évek folyamán az is kirajzoló-
dott példának okáért, hogy az
egyes esztendõk során mely fajták
képviselték a legjobb minõséget.

Lévén az sem titok, hogy már a

kutyatenyésztés is a pénz körül fo-
rog, s gyakorlatilag mint más álla-
tok esetében, ebben a szegmens-
ben is a hitelesség megõrzésén van
a hangsúly. Tehát a tenyésztés és
aztán a majdani kiképzés során is a
minõségnek kell játszania a fõsze-
repet.

Igaz, a kutyákkal való foglalko-
zásnak akad olyan területe, melyen
„sportos” irányba is lehet terelni
kiképzést, hiszen a versenyeztetés
terén, ahogy Tóth József fogalma-
zott, a futballhoz hasonlóan volt
NB I, aztán az egyes osztályokban
Keleti, Nyugati csoport... Ez is
mutatja, hogy a kutyákkal való
foglalkozásnak nem csupán nagy
hagyománya, de komoly presztí-
zse is van a gazdáik körében.

P.L.

KKuuttyyáássookk ttaalláállkkoozzóójjaa

A versenyben 28 csapat vett
részt, a zalaiak, kanizsaiak mellett
nemcsak az ország különbözõ te-
rületérõl, hanem külföldrõl is ér-
keztek résztvevõk. Így román, két

szerb, horvát, szlovén és szlovák
horgász csapat mérte össze ügyes-
ségét a magyarokkal.

A versenyt Biri László, a MOL
Bányász Szakszervezet elnöke

nyitotta meg. A megjelenteket Dé-
nes Sándor alpolgármester kö-
szöntötte, aki egyben városnézésre
is invitálta õket. A horgászatot
ügyességi verseny, – célba dobás,
barkácsolás, totó és halászléfõzés
– elõzte meg. A zuhogó esõ azon-
ban megtréfálta a pecásokat, va-
sárnap reggel traktorral kellett ki-
vontatni a sárba ragadt autóikat. A
díjakat Juhász Attila, a MOL Bá-
nyász Szakszervezet alelnöke, a
versenybizottság titkára adta át.

1. helyezést ért el az összesített
versenyben a Nagykanizsai Olajbá-
nyász Horgász Sport Egyesület; 2. a
szolnoki Olajbányász HE; 3.
Acoustic Kft. Összesen 259 kilo-
gramm halat fogtak szombat este 18
órától vasárnap reggel 8 óráig. A
legjobb külföldi csapat a Petrom
Románia lett, a legjobb egyéni ered-
ményt Mihalcea Costel román ver-
senyzõ érte el, akinek egy 12, 34 ki-
logrammos ponty akadt a horgára.

B.E.

RRoommáánn vveerrsseennyyzzõõéé aa lleeggnnaaggyyoobbbb hhaall

Az ország legnagyobb horgászrendezvényének volt a helyszíne a Csó-
nakázó-tó. A MOL Nyrt. Üzemi Tanács, a MOL Bányász Szakszervezet
és a nagykanizsai Olajipari Horgászegyesület idén itt szervezte meg a
XXXVIII. MOL Nemzetközi Horgász Kupa Versenyt.
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Vasárnap a kistolmácsi kem-
pingben nyitották meg azt a kor-
társsegítõ-képzõ tábort, mely jú-
nius 24-ig nyújt választékos
programot a jelentkezõ diákok-
nak.

Az egyhetes felkészítés során
több mint húsz új tanuló felkészí-
tésére kerül sor a napokban és a

„tábori” élet irányításában három
régi kortárssegítõ vesz részt. A fia-
talok a büntetõjog, a drogpreven-
ció, valamint a kommunikáció té-
makörében hallgathatnak elõadá-
sokat, s a tábor természetesen vizs-
gával zárul.

A kiképzett kortárssegítõk aztán
a Zalakarosi Bûnmegelõzési Iro-
dában, illetve a Nagykanizsai

Strandfürdõ területén vagyonvé-
delmi célú járõrözéssel fogják
hasznosítani ismereteiket, majd a
következõ tanév során kortársaik
számára tarthatnak elõadásokat a
Nagykanizsai Rendõrkapitányság
Bûnmegelõzési Csoportjának ko-
ordinálásával.

P.L.

KKoorrttáárrsssseeggííttõõkk kkiissttoollmmááccssii ttáábboorrnnyyiittáássaa
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Horoszkóp

Mivel az elmúlt hónapok fáradhatatlan
tempója miatt minden energiáját kisugá-
rozta magából, kimerültnek érzi magát.
Egy vízparti lazítás mindenképpen jót
tenne az egészségének.

Jól kezeli az anyagi ügyeit, ennek megfe-
lelõen továbbra is törekedjen a bizton-
ságra. A birtoklási vágyát elég, hogyha
csak a materiális dolgokra terjeszti ki,
mert a párja nem a saját tulajdona.

Jó kommunikációs készségének köszön-
hetõen egy-kettõre elfogadtatja családjá-
val a nyaralási útitervét. Legyen figyel-
mesebb, mert uralkodó bolygója, a Mer-
kúr keresztül húzhatja a számítását.

Az érzékenység és a rokonszenv megtes-
tesítõjeként ismerik a környezetében.
Éppen ezért, akár csak az idõjárás, ön is
váratlan meglepetéseket okozhat hangu-
latváltozásaival. 

A család középpontjának tekinti magát,
akinek a véleményére mindig oda kell fi-
gyelni. Ebbõl nem lesz semmi baj, de ab-
ból már igen, ha mindenki felett uralkod-
ni akar. Legyen nagylelkû Oroszlán.

A hivatása iránti elkötelezettsége mellett
ne feledkezzen meg az élet apróbb örö-
meirõl sem. Családtagjaival legyen tole-
ránsabb, a kritika helyett inkább dicsérje
õket. 

A Vénusz hatásának köszönhetõen von-
zódik a szép dolgokhoz. Bár folyamato-
san törekszik a harmóniára, ez azonban
nem mindig sikerül. Legyen toleránsabb,
és eléri a céljait.

Jellemzõ tulajdonságát, a szertartásosságot
a nyári szabadsága alatt nem kell betarta-
nia. Lehet akár mohó is. Nyugodtan hab-
zsolja az élvezeteket, legyen szó akár fa-
gyizásról, vagy vitorlázásról a Balatonon.

Szinte észre sem veszi, már ízlelgeti a
nyári szabadságot. Szállna, mint egy ma-
dár. Csak gondol egyet, átruccan a ten-
gerpartra, és mint a nyílvesszõ, úgy talál
célba a szerencsecsillaga.

Számíthat rá, hogy ismerõsei körében
félreértik a rokonszenves tulajdonságait,
és emiatt távolságtartónak ítélik meg. Ezt
a véleményt humorérzékével könnyedén
fel tudja oldani, ha akarja.

Könnyedén felülemelkedik az anyagi ne-
hézségeken, és nem lesz semmi akadálya
a tervbe vett nagy utazásának. A szabad-
sága alatt azonban ne keressen senkiben
sem hibát, álljon a realitások talaján.

A Neptunusz bolygónak köszönhetõen egy
álomutazás ötletével lepi meg a nyárra a
családját. A hozzá szükséges anyagiakkal
nem kell törõdnie, mert egy váratlan fordu-
lat jelentõs javulást hozhat pénzügyeiben.

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 el-
adó. Érd.: 0630/448-6072 

Bagolai hegyen pince kedvezménye-
sen eladó, 780 négyszögöl területen, tel-
jes felszereléssel, jól termõ gyümölcsfák-
kal. Víz, villany bevezetve, a közlekedés
jó. Érd.: 0630/473-9120 (7503K)

Csengery út elején udvari garázs
bérbeadó. Tel.: 0693/312-767 (délután)

ETZ 150-es nagymotor eladó. Érd.:
0693/324-219 (7507K)

Ápolást, gondozást vállalok délutá-
nonként. Tel.: 0620/382-3085 (7508K)

Fûnyírást, kaszálást vállalok. Tel.:
0620/510-2723 (7509K)

Úszótanfolyam indul a nyári szü-
netben! Öt éves kortól minden jelent-
kezõt szeretettel várok. Tel.: 0692/312-
798, 0630/319-7662, 0620/365-4324
(7510K)

KKaanniizzssaa –– SSppoorrtt // AApprróó 2012. június 21.14

intézményvezetõ szakirányú közalkalmazotti
építõ üzemmérnök felsõfokú megegyezés szerint
informatikai rendsz.fenntartó szakirányú megegyezés szerint
pénzügyi tanácsadó (váll.ig.) közép- és felsõfokú megegyezés szerint
mélyépítõ tech. vagy mérnök szakirányú megegyezés szerint
eladó építõ osztályra szakirányú megegyezés szerint
sportbolti eladó +  webáruház kez. szakirányú megegyezés szerint
cukrász szakirányú megegyezés szerint
lakatos szakirányú megegyezés szerint
karosszéria lakatos szakirányú megegyezés szerint
teherautó-szerelõ szakirányú megegyezés szerint
elektromûszerész szakirányú megegyezés szerint
kárpitos szakirányú megegyezés szerint
nehézgép-kezelõ szakirányú megegyezés szerint

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

Könnyû fizikai munkára (cím-
kézés, készletezés), keresünk diáko-
kat, fiatalokat, letenyei raktárba!

Munkavégzés: hétfõtõl-szombatig,
délelõttös és délutános mûszakban. Kul-
turált, tiszta munkakörülmények, rugal-
mas munkarend, korrekt bér. Közleke-
dés: ingyenes céges buszjárattal! Érdek-
lõdni: 0620/913-71-10; 0630/983-33-
87, e-mail: diakmelo@diakmelo.hu
vagy illes.alpar@diakmelo.hu.

2012.06.26. (kedd) 10:00 – 13:00 Magyar Vöröskereszt, Nk. Sugár u. 28.
2012.06.26. (kedd) 14:30 – 16:30 Surd – IKSZT, Kossuth u . 24.
2012.06.28. (csütörtök) 10:00 – 15:00 Ipari Park - Inkubátorház, Nk. Buda Ernõ u. 19.

VVéérraaddááss - VVöörröösskkeerreesszztt

Szombathelyen rendezték meg
a bajnokságok elõtti felkészítõ
versenyt a fiataloknak. Gyer-
mek-korosztályban (ami a 2000-
2001-es születésû sportolókat
érinti) remekeltek a nagykani-
zsai Délzalai Vízmû SE úszói,
közülük is kiemelkedett Heder-
ics Hanna teljesítménye.

Hederics Hanna (2000) 2 arany-,
1 ezüst-, és 1 bronzérmet szerzett.
(100 m gyors 1:09,06 I. hely; 400
m gyors 5:07,60 I. hely; 100 m pil-
langó 1:25,16 II. hely; 100 m hát
1:20,39 III. hely), Tóth Benett
(2001) 100 m mellen 1 bronzérmet
harcolt ki magának 1:34,62-es idõ-
eredménnyel. Doszpoth Csenge
(2001) 100 m mellen 4. helyen
végzett 1:39,62-vel. Szörcsök Eni-

kõ (2002) a még delfin-korosztá-
lyos versenyzõjük 100 m mellen 6.
helyezést ért el 1:49,32-es idõvel,
a 200 m vegyesen pedig 3:30,98-
cal lett 5. helyezett.

A napokban lezajlott Budapest
Open Olimpiai Kvalifikációs és
Utánpótlás Úszóversenyen a Délza-
lai Vízmû SE sportolója Abay
Nemes Anna (képünkön) Budapest-
bajnok lett 100 m háton 1:03,78-as
idõvel, maga mögé utasítva a
nemzetközi felnõtt mezõnyt és az
olimpiai szintet már korábban
megúszó zalaegerszegi sportolót,
Szekeres Dorinát, aki második lett.

A kanizsai úszó élete eddigi leg-
fontosabb úszóversenyére, a bel-
giumi Antwerpenben megren-
dezésre kerülõ Ifjúsági Európa
Bajnokságra készül, melyet 2012.

július 4-8. között rendeznek. A
felkészülést Nagykanizsán folytatja
a sportoló Polgár Sándor mes-
teredzõ segítségével addig, míg a

nemzeti korosztályos válogatotthoz
nem kell csatlakoznia.

P.L.

AAbbaayy NNeemmeess AAnnnnaa BBuuddaappeesstt-bbaajjnnookk 110000 mm hhááttoonn

TTiizzeennhhaarrmmaaddiikkkkéénntt zzáárrttaakk aa vvíízziillaabbddáássookk
Heat Group Kanizsa VSE –

Ceglédi Vasutas SE 11-9 (1-3, 4-
3, 3-1, 3-2)

OB I B férfi vízilabda-mérkõzés a
13. helyért, elsõ találkozó. Nagykani-
zsa. Vezette: Horváth M., Németh A.

Kanizsa: Leposa - Virt 2, Bencz 1,
Gulyás Á. 1, Szilvasán 3, Kéri, Kaszper
G. 3. Csere: Karácsony T., Fábry 1,
Mrvicic. Játékos-edzõ: Kéri Péter.

Nem kezdõdött túl jól a meccs a
hazaiak számára, hiszen a ceglédi-
ek nem feltartott kézzel szálltak
medencébe, határozottan vízilab-
dáztak. Szilvasán Bence és
Kaszper Gábor góljaival azonban
sikerült fordítani a találkozón, így
a Ceglédi Vasutas otthonába két
gól elõnnyel utazhattak Karácsony
Tiborék.

Ceglédi Vasutas SE – Heat
Group-Kanizsa VSE 10-9 (3-2,
1-4, 3-1, 3-2)

OB I B vízilabda-mérkõzés, al-
sóházi rájátszás a 13. helyért, visz-
szavágó. Cegléd, 50 nézõ. Vezette:
Birri, Horváth M.

Kanizsa: Kiss Cs. - Bencz 1,
Gulyás Á., Szilvasán 1, Kéri 2,
Kaszper G., Mrvicic 1. Csere: Virt

1, Karácsony T. 1, Fábry 2. Játé-
kos-edzõ: Kéri Péter.

A 13. helyen végzett: Kanizsa
VSE (20-19)

Egy remek második negyeddel
megalapozta a mérkõzés további
alakulását a kanizsai csapat, s vé-
gül az OB I B 13. helyét sikerült
megszereznie a 2011-12-es bajno-
ki idényben.

MMeegghhíívvóó Az Ökölvívó Edzõ és Bíró Bizottsága Nagykanizsai
Testülete nosztalgia összejövetelt szervez a volt ökölvívó öregfiúk részére. 
Várjuk jelentkezéseteket. A hozzájárulási költség, az idõpont és a helyszín a jelent-
kezõk számától függ. Jelentkezni telefonon lehet, az alábbi számokon:
0620/298-3110, 0620/804-7917 

id. Ferincz Jenõ örökös nemzeti ökölvívó bíró

ÁÁLLLLÁÁSS
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A szlovéniai Dobronakon került
megrendezésre a sportlövõk
Szlovén-Magyar MK Liga (kiska-
liberû) versenysorozatának 3. for-
dulója. Akárcsak az eddigi fordu-
lókban, a Nagykanizsai Polgári
Sportlövész Egylet puskásai ezút-
tal is kitettek magukért és meg-
nyerték a csapat, valamint az egyé-
ni számot is.

A 17 induló egység közül a ka-
nizsaiak 775 körös eredményük-
kel állhattak a dobogó legfelsõ fo-
kára, 10 körrel megelõzve
Slovenske Konjice együttesét. A
gyõztes gárda tagjai Szobolics Já-
nos, Horváth Károly és Horváth
Szilárd voltak.

Szobolics János 267 körös ered-
ménnyel egyéniben is a legjobb-
nak bizonyult az 53 induló ver-
senyzõ között.

A 3. forduló után az összetett-
ben a Nagykanizsai PSLE maga-
biztosan vezet, a második helyen a
PLE Zalaegerszeg áll, egyéniben
elsõ Horváth Károly, második
Horváth Szilárd, negyedik helyen
pedig Szobolics János áll.

P.L.

JJóóll áállllnnaakk hháárroomm 
ffoorrdduullóó uuttáánn

Csornai SE (3.) – Nagykani-
zsai TE 1866-Horváth Méh (12.)
5-3 (3-2)

NB III Bakony csoport labdarú-
gó-mérkõzés, 30. forduló. Csorna,
300 nézõ. Vezette: Szalai L. (He-
gedûs L., Szûcs B.). G.: Molnár G.
(15., 22., 32., 58., 80.); Ujvári M.
(12., 36.), Nagy T. (50.)

NTE: Freischmid (Szekeres P.,
46.) - Rákhely M., Bozsoki, Bara-
nyai, Szép D. (György M., 73.)-
Ujvári M., Nagy T., Szõke Á. - Cs.
Horváth G. (Kõrösi A., 46.),
Babati T., Petánovics. Vezetõedzõ:
Koller Zoltán.

A szezon utolsó mérkõzésére
készülõ Nagykanizsai TE azzal
számolhatott, hogy a csornai sport-
telepen az éremátadó apropóján a
hazaiak nagyon készülnek (leg-
alábbis kolbásszal, finomságokkal
adták meg az alkalom módját)...
Molnár Gábornak, a házigazdák
játékosának csúcsformájával vi-
szont aligha, hiszen a Csorna SE
valamennyi találatát õ jegyezte. Ez
még akkor is szép teljesítmény, ha

ebbõl kettõ tizenegyesbõl esett, no
és azt is jegyezzük meg, hogy a
szurkolók ezen „ötös-csomagon”
kívül is lehettek remek attrakció-
nak tanúi, mivel Nagy Tamás majd
40 méterrõl bombázott a felsõ sa-
rokba az NTE részérõl.

S ha már a góloknál tartunk, az
NB III Bakony csoportjának zárá-
sával érdemes megjegyezni, hogy
a kanizsaiak támadója, Cs. Hor-
váth Gábor 15 találattal a góllövõ-
lista negyedik helyén végzett.
Hogy egyéb örömteli hírrel lehet-e
számolni az NTE háza táján, nos, a
napokban eldõlhet. Egyelõre az
biztos, hogy semmi sem biztos, a
jövõkép enyhén szólva sem szív-
derítõ a kanizsai NB-s futball kö-
rül...

Koller Zoltán: „Jó mérkõzést
játszottunk, s míg a házigazda ki-
használta az összes helyzetét, mi
sajnos egy-két ziccert bizony elhi-
báztunk.”

Zárultak a 2011-12-es megyei
labdarúgó-bajnokság küzdelmei
is, ami a nagykanizsai együttesek

esetében korántsem jelenti azt,
hogy ne lenne még feladat, esetleg
mérkõzés, illetve függõben lévõ
kérdés. A Palin FC például a me-
gye kettõért mérkõzik vasárnap
Sárhidán a Zalaháshágy gárdájá-
val, míg a Kiskanizsai Sáskák (ké-
pünkön) megye egyes tagsága el-
méletben megszûnt, de az induló
gárdák létszáma miatt még ez is
nyitott téma...

Megyei I. osztály: Miklósfa SE
(10.) – Szerszámsziget Zalalövõi
TK (3.) 1-1. 

G.: Majtán T.; Pásztor R. Gel-
lénháza-Farkas Pálinka (6.) –
Kiskanizsai Sáskák SE (15.) 2-0.
G.: Borsos Cs., Varga Z.

Megyei II. osztály: Bagola VSE
(5.) – Znet-Mikronet Becsehely (9.)
3-2. G.: Harangozó B., Kalmár I.,
Kisharmadás G.; Kalmár Z., Vitéz.

Megyei III., Déli I.: Palin FC
(2.) – Baktüttõsi SE (6.) 2-2. G.:
Bársony Sz., Kuti B.; Szabó Z.,
Dömötör.

P.L.

Amint arról már elõzetesen
beszámoltunk, Németh Ádám, a
Kanizsa Kajak-Kenu Klub kaja-
kosa legutóbb is Szeged felé ve-
hette az irányt, ahol a MOL II.
Felnõtt Olimpiai és Ifjúsági Vá-
logató, Masters Magyar Kupa
versenyét bonyolították. A meg-
méretés akár az olimpiára, de az
idõben ezt jóval megelõzõ, e hét-
végi zágrábi Európa-bajnokság-
ra is kvalifikáló erõfelmérõ volt.

Nos, a kanizsai sportoló a K-1
200 méteres sprintszámban elõfuta-

mát 36,606-tal vette elsõként, s ju-
tott tovább a II. elõdöntõbe. Az idõ-
eredményre érdemes figyelni, mert
néhány sorral lejjebb lehet jelentõ-
sége. Ádám az újabb lépcsõfokot
másodikként véve került a fináléba,
ideje 36,575 másodperc volt.

A döntõben aztán már nem sike-
rült az eltervezettek szerint kajakoz-
nia, hiszen hatodik helyen ért célba
38,346-tal. A gyõztes Dudás Miklós
36,786-ot tudott abban a futamban.
Ha tehát kicsit a formaidõzítés job-
ban sikerül akkor... Bár, ehhez nem
árt hozzátenni, példának okáért a

szélirány változása is sokat változ-
tathat az idõkön, mint kiderült, ezút-
tal nem éppen kedvezõ irányba...

Mindenesetre Németh Ádám
számára egy, a szegedinél jóval
közelebbi túra a zágrábi Jarun-tóra
(ahogy a horvátok hívják, a fõvá-
ros Adriája, hiszen hétvégenként
több ezren vannak a partján nya-
ranta...) kimarad, viszont ami biz-
tosnak tûnik, hogy lesz még úgy-
nevezett válogató, melyet július 4-
ére írtak ki a mezõny számára.

P.L.

Angliában rendezték az IDF
(Nemzetközi Tánc-szövetség) vi-
lágbajnokágát, ahol a magyar
tánc-csapat sorait nagykanizsai
indulók is színesítették. A Szan-
Dia Fitness SC sportolói a ma-
gyar válogatottban végül hat
aranyérmet könyvelhettek el
(Szalai Kata, Tom és Jerry-duó,
Zorba-kiscsoport, Mexikó-kis-
csoport, Shrek-formáció, Afrika-
formáció), s a kanizsaiak érem-
kollekcióját további öt ezüst
(Szabó Tímea, Zeusz és Héra-
duó, Szinbád-duó, Madagaszkár-
kiscsoport, Hamupipõke-formá-
ció), illetve három bronz (Dzsin-
gisz kán, Marry és Bart, Twist
Oliver) tette teljessé. Helyezé-
sekbõl is jutott jó néhány: egy-
egy 4., 5., 8. és 12. hely, valamint
két 6. pozíció.

Az eredményeket részletesen
lapunk internetes oldalán a sport-
rovaton belül olvashatják, ahol a
formációk teljes névsora is szere-
pel.

P.L.

CCssúúccssffoorrmmaa eelllleenn nneemm vvoolltt eelllleennsszzeerrüükk
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HHaa jjoobbbbaann ssiikkeerrüüll aa ffoorrmmaaiiddõõzzííttééss......

A gyermek-, újonc- és serdülõ
kardozók csapatbeli magyar baj-
nokságát rendezték a budapesti
Gerevich Aladár Sportcsarnokban.
Az egyéni eredmények elõrevetí-
tették, hogy a kard fegyvernemben
vívó kanizsaiak érmet szerezhet-
nek. Az éves teljesítmény szerint a
serdülõk mutattak kiegyensúlyo-
zott produkciót, amit a csapatver-
seny is jól tükrözött, hiszen a lá-
nyok ezüst-, a fiúk pedig bronzér-
met szereztek.

Serdülõ nõi kard (7 csapat): 4-be
jutás: Nagykanizsai TE 1866 -
Veszprém 45:8. Elõdöntõ: NTE
1866 - Kertvárosi Sportegyesület
45:30. Döntõ: NTE 1866 - BVSC
42:45.

Ezzel a serdülõ nõi kardcsapat a
2. helyen végzett. A csapat tagjai:
Kungli Borbála, Vernyel Sára,
Flumbort Sára (edzõ Piecs Adrienn).

Serdülõ férfi kard (8 csapat): 4-
be jutás: NTE 1866 - Kertvárosi
Sportegyesület 45:42. Elõdöntõ:

NTE 1866 - Kárpáti Vívóklub
44:45. Bronzmérkõzés: NTE 1866
- BSE 45:40. 

Ezzel a serdülõ férfi kardcsapat
a 3. helyen végzett. A csapat tagjai:
Dobó István, Erdõs Péter, Bagarus
András, Farkas Márton (edzõ
Piecs Adrienn).

Az egyéni ob-k után tehát a
csapat bajnokság során is jutottak
érmek az NTE-nek.

P.L.

CCssaappaattsszziinntteenn ddoobbooggóóss hheellyyeezzéésseekk
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A Nagykanizsai Mûszaki
Szakképzõ Iskola és Kollégium-
ban elkezdõdött a „Zsigmondys
diákok a fenntartható fogyasz-
tásért” elnevezésû projekt. Az
iskola a program megvalósítá-
sához Európai Uniós támoga-
tást nyert a Környezet és Ener-
gia Operatív Program, A fenn-
tartható életmódot és az ehhez
kapcsolódó viselkedésmintákat
ösztönzõ kampányok (szemlé-
letformálás, informálás, kép-
zés) – "A" komponens pályáza-
ti kiíráson. A projekt kódszá-
ma: KEOP-6.1.0/A/11-2011-
0096

A projekt célja, hogy az iskola
tanulói megismerkedjenek a
fenntartható fejlõdés fogalmával,
információkat szerezzenek arról,
hogy mindennapi tevékenységük
milyen hatással lehet a környe-
zetre és mit tehetnek annak meg-
óvása érdekében.

A projekt folyamán az iskola di-
ákjai, életkorukhoz igazodó kör-
nyezetvédelmi témájú filmet te-

kintettek meg, melynek üzenetét
elõadások és kiscsoportos foglal-
kozások keretében dolgozták fel.

A most lezárult részben a 9-11.
évfolyamos diákok megtekintet-
ték a „Hülyeség kora” címû fil-
met, mely a klímaváltozás követ-
kezményeit mutatja be. A filmve-
títést követõ elõadás célja az volt,
hogy a gyerekek megismerjék és
megértsék a fenntartható fejlõdés
koncepcióját, továbbá megtud-
ják, melyek azok a lépések, ame-
lyek hozzájárulhatnak ahhoz,
hogy ne következzen be a film-
ben bemutatott klímaváltozás.

A csoportfoglalkozásokon az
„ökológiai lábnyomszámítással”
ismerkedtek a diákok.

A film témájához kapcsolódó-
an meghirdetett „Ne pazarolj!”
rajzpályázaton az alábbi diákok
részesültek díjazásban:

Vránics Virág 9.A, Kéri Dávid
9.A, Horváth Anita 10.A, Nagy
Marcellina 10.B, Tomsics Má-
tyás 10.E, Lakatos János 10.E,
Kovács Rajan 9.M, Tino Anasz-
tázia 9.C, Kalucza Kitti 9.M,
Csertán Andrea 9.A.

ZZssiiggmmoonnddyyss ddiiáákkookk
aa ffeennnnttaarrtthhaattóó 
ffooggyyaasszzttáásséérrtt

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Városfejlesztési- és Üzemeltetési Bizottsága pá-
lyázatot ír ki az épített környezet értékeinek helyi védelmérõl szóló 91/2011. (XI.
04.) sz. önkormányzati rendelet szerinti támogatás elnyerésére. A támogatásra ren-
delkezésre álló keretösszeg 5 millió Ft - vissza nem térítendõ támogatás (csak 2013-
ban kerül kiutalásra).
A támogatás célja; a Nagykanizsa városképét meghatározó épített értékek
megmentése, azok felújítása, restaurálása. A támogatásra az épületek, épít-
mények tulajdonosai és használói pályázhatnak.
A részletes pályázati feltételeket Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyûlésének
az épített környezet értékeinek helyi védelmérõl szóló 91/2011. (XI. 04.) számú
rendelete tartalmazza, amelyet a Polgármesteri Hivatal Fõépítészi Csoportjánál
(Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. II. em. 15. a. ) lehet beszerezni ügyfélfogadási napo-
kon (hétfõ, szerda, péntek). Megtalálható még a www.nagykanizsa.hu honlapon is.
A pályázaton résztvevõknek a közpénzekbõl nyújtott támogatások átláthatóságáról szó-
ló 2007. évi CLXXXI. törvény elõírásainak megfelelõen nyilatkozatot kell tenniük,
melyhez a szükséges nyomtatványok szintén a fenti helyeken hozzáférhetõk. A pályá-
zatokat 2012. augusztus 10-ig lehet beküldeni, vagy személyesen benyújtani a Polgármes-
teri Hivatal Fõépítészi Csoportjához. Kizárólag zárt borítékban beküldött vagy benyújtott
pályázatok vesznek részt az elbírálásban. A borítékra kérjük ráírni: Helyi értékvédelem tá-
mogatása 2012. Akiíró a beérkezõ pályázatokat a 2012. szeptemberi soros Városfejlesz-
tési- és Üzemeltetési Bizottsági ülésen bírálja el 2012. szeptember 30-ig.

PPáállyyáázzaatt hheellyyii éérrttéékkeekk vvééddeellmméérree
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