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KanizsaAz 1848/49. évi forradalom és
szabadságharc hõsi halottainak
tiszteletére rendezett megemlé-
kezést az önkormányzat az Ara-
di udvarban. A velünk élõ törté-
nelmünk hõseire, a szabadság-
harc áldozataira, Aradra, az
Aradon kivégzett 13 magyar tá-
bornokra, gróf Batthyány La-
josra, az elsõ felelõs magyar kor-
mány miniszterelnökére, és egy-
ben olyan eseményekre emlékez-
tek a Hevesi Sándor Általános
Iskola diákjainak közremûkö-
désével, amikor népünk jövõjé-
ért tenni akartak, áldozatot vál-
laltak legjobbjaink.

Köszöntõbeszédet Cseresnyés
Péter polgármester, országgyûlési
képviselõ mondott:

– „Micsoda fényes deputatio
megy Isten õfelsége elé, hogy a
magyarok ügyében reprezentál-
jon!”– Ezt mondta Poeltenberg tá-
bornok társainak, amikor a hóhér
az akasztófa alá szólította – kezdte
beszédét a polgármester, majd így
folytatta: – 163 évvel ezelõtt a ma-
gyar történelem egyik legsötétebb
reggele virradt fel. Szabadsághar-
cunk utolsó mozzanataként ekkor
végezték ki a magyar honvédsereg
kiváló vezetõit. Az õ halálukkal
megpecsételõdni látszott mindazon
eszmék sorsa, amelyek megvalósí-
tásáért a Kárpát-medence oly’ sok
nemzetének annyi fia vérzett el a
megelõzõ másfél esztendõben. 

Vajon kik voltak ezek a veze-
tõk?

Mindannyian hivatásos katonák,
de egyikük sem világforradalmár.
Élték a maguk életét, gondoskod-
tak a rájuk bízott legénységrõl.
Udvaroltak, nõsültek, gyermeket
neveltek. Úgy éltek, mint bárme-
lyikünk. Aztán 1848 márciusának
forgószele kimozdította õket békés
életükbõl. Azok az eszmék, ame-
lyek megérintették a kor Európá-
ját, a Habsburg-monarchia népeit
is elérték. Õsszel vesztes csatáink-
ra, eltiport forradalmainkra emlé-
kezünk. Ám legalább mi emléke-
zünk, hiszen megmaradtunk. A
gyõztesek ugyanis nincsenek se-
hol. Nincsenek ottománok, Habs-
burgok és szovjetek sem. Hosszú
távon, a történelem mércéjével te-
hát mégsem voltak vesztesek ezek
a csaták, háborúk, forradalmak.
Ezektõl maradt magyar a magyar, 

(folytatás a 2. oldalon)

Méltónak 
kell llennünk
örökségünkhöz
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(folytatás a címlapról)
ezeknek köszönhetõen maradt

fenn nemzetünk, országunk. 
Ma nem a névtelen hõsökre, ál-

dozatokra emlékezünk, hanem
vértanúinkra, azokra a mártírokra,
akik életüket, fiatalságukat és jö-
võjüket adták a magyar szabadsá-
gért. Õk korábban fényes gyõzel-
meikkel megszégyenítették a csá-
szári sereget, és a polgári Magyar-
ország megteremtésével bebizo-
nyították: a magyar nemzet 1848.
márciusában talpra állt - és talpon
is tudott maradni. Visszaszerezte
szabadságát, és élni is tudott ezzel
a szabadsággal. 

Ma ugyanez a helyzet, csak nem
fegyverrel és nem háborúban kell
kiállni szabadságunkért, nemze-
tünkért, megmaradásunkért. De a
kiállásra, ’48-49-es hõseink erejé-
re szükségünk van. A szabadság-
harc bebizonyította, képesek va-
gyunk arra, hogy megszervezzük
önmagunkat, hogy mûködtessük
az államunkat, és arra is, hogy
megvédjük közös érdekeinket.
Nem kardlappal és ágyúval ugyan,
de ma is ugyanezt kell tennünk.
Magyarország ugyanis nem szorul
idegen hatalmak gyámságára,
nincs szüksége arra, hogy mások
mondják meg, hogyan éljünk, mit
tegyünk, miként alakítsuk saját
sorsunkat. Elnyomó, diktáló hatal-
makból – jöjjenek akár Keletrõl,
akár Nyugatról – volt itt elég ezer
év alatt. 

Hat nemzedék választ el ben-
nünket 1848 hõseitõl. Ma már a
kõszívû ember dédunokái sincse-
nek közöttünk, mégis szabadság-
vágyunk és konok kitartásunk nem
változott. 

Jó hír, hogy ma már Európában
nincsenek gyarmatok, és gyarma-
tosítók sincsenek. A háborúk alatt
szétszakított Európa újraegyesült.

A rossz hír viszont az, hogy az alá-
rendeltség, a hazugság és a szolga-
ság követei még harcban állnak, és
még mindig vissza akarnak húzni
bennünket a múltba. De egyre töb-
ben vagyunk, akik úgy gondoljuk:
szövetségben, és nem egymás ká-
rára tehetjük erõssé nemzeteinket,
és így egész Európát, mert Európa
jövõje nemzetei erejében rejlik. 

’49-es mártírjaink otthagyták a
családjukat, vállalták a fegyveres
harcot, és naponta szembenéztek a
halállal. Odaadták a legértékeseb-
bet, amit ember csak adhat: odaad-
ták az életüket. 

Szinte a semmibõl teremtõdött
meg a honvédõ sereg, amelyben
minden korosztálynak volt helye
és szerepe. Akinek volt már annyi
fizikai ereje, fegyvert ragadott, aki
még nem bírta el, futárnak állt, pa-
rancsot továbbított, vagy dobot
vert, trombitát fújt a csatamezõn.
Nem akartak õk történelmet írni,
nem akartak hõsök lenni. Nem
gondoltak arra, hogy egyszer majd
hálával fog rájuk gondolni az utó-
kor. Csak volt egy céljuk, egy kö-
zös céljuk, ami összetartotta, egy-
ségbe kovácsolta õket. Ilyen közös
célok ma is vannak, ma is kelle-
nek. A család, a város, az ország
sem boldogul közös akarat nélkül. 

Akik elõtt ma fejet hajtunk, nem
a csatamezõn estek el. A táborno-
kok a vesztõhelyen adták oda éle-
tüket a magyar szabadságért. 

Méghozzá olyan halállal, ame-
lyet egy katona csak akkor érde-
mel, ha a leggyalázatosabb bûnt
követi el: akkor, ha áruló lesz.
Ezek az emberek mégis vállalták
ezt. Vállalták rendületlen lélekkel
és emelt fõvel. Vállalták akként,
amint a Bibliából Jézus szavaként
megtanulták: „Senkinek sincs na-
gyobb szeretete annál, mint aki
életét adja barátaiért.” 

Micsoda fényes küldöttség ment
azon a bizonyos október 6-dikán
Isten õfelsége elé, hogy a magya-
rok ügyében reprezentáljon! Mi-
csoda kitûnõ emberek, micsoda
hazafiak! 

Magyarok, akik közül többen
nem tudtak vagy csak törve beszél-
tek magyarul.

E fényes deputáció élére gróf
Batthyány Lajos, Magyarország
elsõ miniszterelnöke került. Az el-
sõ miniszterelnök, akinek a mártí-

romság jutott osztályrészül. 
Az aradi vértanúk súlyos örök-

séget hagytak ránk. Olyat, amely-
hez méltónak kell lennünk. Leg-
elõször is meg kell ismernünk tör-
ténetüket. Meg kell ismernünk az
aradi várbörtönben lobogó mécse-
sek mellett a halálra készülõ embe-
reket, hogy tudjuk, mit is adtak va-
lójában oda. És meg kell ismer-
nünk az árat, a nemzet és a haza
közös javát, hogy mi magunk is
méltók legyünk ahhoz az áldozat-
hoz, amit a vesztõhely követelt
ezektõl a kitûnõ emberektõl, ezek-
tõl a hazafiaktól. 

Cseresnyés Péter beszédét köve-
tõen a város vezetõi, a politikai pár-
tok, egyesületek, intézmények, ci-
vil szervezetek vezetõi, képviselõi
koszorút helyeztek el gróf Batthyá-

ny Lajos emlékmûvénél. Az ünne-
pi megemlékezés a Szózat és a
Székely Himnusz közös eléneklé-
sével zárult.

Idén is méltó módon emlé-
keztek meg városunkban az
1848/49-es szabadságharc hõsi
halottaira. Míg péntek dél-
elõtt az Aradi udvarban, dél-
után a Székely kertben adóz-
tak fõhajtással a zsarnokság
és a kegyetlenség ellen vérü-
ket, életüket áldozó nagyjaink
emléke elõtt. Nem gyásznap-
ként tekintettek az ünneplõ fi-
atalok, felnõttek október 6-
ára, hanem az élni akarás, az
elszántság és az áldozatteli

gyõzelem reánk hagyott örök-
ségeként.

Az 1848/49-es szabadságharcra
vagy ahogy elõdeink nevezték, ön-
védelmi háborúra, és hõseire a
Nagykanizsa szívében található
Aradi udvaron kívül a Keleti vá-
rosrészben is megemlékeztek. A
Hevesi Sándor Általános Iskola di-
ákjai még öt évvel ezelõtt, a
nyergestetõi harcosok szellemi és
cselekedet kész mementójára
fenyves-parkot hoztak létre a Szé-
kely kertben, melyek tövében
együtt, egymással egységben és
egyetértésben ünnepelnek azóta is
diáktársaikkal, pedagógusaikkal és
a városrész lakóival.

Nagykanizsa Megyei Jogú Város
Önkormányzata és a Polgári Kani-
zsáért Alapítvány jóvoltából az idei

esztendõben is az összetartozást
erõsítõ nemes tradíciónak lehettek
részesei a megemlékezõk. Hagyo-
mányõrzõ lovas huszárok felveze-
tésében több száz hevesis kisdiák
indult pénteken kora délután az ün-
nepségnek otthont adó Székely
kertbe, a Munkás utcán át, a Kazan-
lak körútig – mintegy jelt adva min-
den Keleti városrészben élõnek,
hogy a 48/49-es áldozatok ember-
ségét senki se feledje. Hiszen Szé-
chenyi óta tudjuk: Magyarország
nem volt, hanem lesz, de csak az ál-
dozatkész magyaroktól, mert a
nemzetet a vértanúk vére élteti –
hangzott el a Himnuszt követõen a
Hevesi Iskola diákjainak mûsorá-
ban a forradalom és szabadságharc
ünnepének fõ mondanivalója –
„emlékeznünk kell azokra, akik két
kezükkel és emberségükkel felépí-
tették a magyarok évezredes közös-
ségét. Azokra, akik mindezért áldo-
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2012. október 11.

zatot hoztak, mert õk tudták: jövõn-
ket nem a múltunk dönti el, hanem
hogy itt vagyunk és cselekszünk
egymásért.”

Az iskolások szavalatait követõ-
en Dénes Sándor alpolgármester
osztotta meg gondolatait a megje-
lentekkel, fiatalokkal, felnõttekkel
egyaránt:

Kedves Hevesis diákok!
A mai hatodik osztályosok öt év-

vel ezelõtt elsõsökként álltak itt a
Székely kertben: ugyanúgy péntek-
re esett a megemlékezés, mint ma.
Akkor, elõször nemcsak az Aradi
udvarban, hanem itt, a Székely kert-
ben is fejet hajtott a város, együtt a
Hevesi Iskolával. Minden osztály-
ból két-két tanuló ültette el ezt a fe-
nyõcsemetét, amely által megszüle-
tett ez a kis fenyves, a nyergestetõi
szabadságharcosok emlékére. Mert
bizony nemcsak az 1848/49-es sza-
badságharcot követõ megtorlás hó-
héraira – az aradi 13 honvédtábor-
nokra és a Pesten kivégzett Batthyá-
ny Lajos miniszterelnökre emléke-
zünk, hanem a csatatereken a túlerõ-
vel helytállt és elesett hõsökre is,
köztük a nyergestetõi csata székely
honvédeire.

„A múltra való emlékezés nem
más, mint a jövõ iránti elkötele-
zettség.” Ezeket a szavakat II. Já-
nos Pál pápa, a szabadság pápája
vetette papírra. Most, amikor hon-
védõ harcunk mártírjainak emléke
elõtt tisztelgünk, talán érdemes
felidéznünk ezt a gondolatot, hi-
szen nem öncélúan kell emlékez-
nünk történelmünk egyik legsöté-
tebb reggelére, és nem merenge-
nünk kell a múlton. A mai napon
inkább azt keressük, miként tarto-
zunk össze azokkal a derék hazafi-
akkal, akik Aradon vagy Pesten ál-
dozták életüket a magyar szabad-
ságért. Ha valahol elhelyezzük ko-
szorúnkat, az azt jelenti: fontos
számunkra az a hely, fontosak
azok az emberek, akikre emléke-

zünk. Koszorút olyannak fontak a
görögök és a rómaiak, akikrõl úgy
gondolták, kiérdemelték az utókor
csodálatát. Valami olyasmit vittek
véghez, ami kiállja az idõk próbá-
ját. Ezt fejezte ki a hervadhatatlan
levelekbõl álló babér. Nos, a ma-
gyar szabadság mártírjai – életük-
kel és halálukkal!- örök példát állí-
tottak minden szabadságszeretõ
embernek, minden magyarnak.

„ Amit Isten ad, kedves öregem,
el kell viselnünk, mint oly sok há-
borús veszedelmet. Keményen és
félelem nélkül nézzünk szemébe a
kaszásnak, és próbált férfiként áll-
juk ki mindazt, amit ránk mértek.”
Ezt írta Damjanich kedves barátjá-
nak, a néhány cellával odébb ra-
boskodó gróf Leiningen-Wester-

burg Károlynak. Majd maga járt
elõl jó példával. Rendíthetetlen
nyugalommal, szivarozva ment az
akasztófa alá. És nem azért, mert
nem félt, hanem azért, mert tiszta
volt a lelkiismerete. Tudta, hogy
az ügy, amelyért életét áldozza,
igaz ügy. És tudta azt is, hogy
megéri az áldozatot.

A magyarokat a szabadságharc
leverése után sem tudták megtör-
ni. A rendõrállománnyal szemben
is ellenálltunk. A vértelen márciu-
si forradalommal, a hatalmas túl-

erõvel szemben álló szabadság-
harcunkkal, majd az azt követõ
konok kitartásunkkal példát mu-
tattunk az egész világnak. És ezt
tesszük, igaz, más körülmények
között, mind a mai napig. NEM
engedünk a ’48-ból! Nem enged-
tünk ’56-ban az azt követõ meg-
torlások idején, nem engedtünk
’89-ben, és nem engedtünk ma
sem. Szent István, Kossuth, Szé-
chenyi és a ’49-es mártírok orszá-
gát és nemzetét ugyanis meg kell
õriznünk. Erre kötelez bennünket
hõseink áldozatvállalása, küzdel-
me. A cél hasonló, mint 1848-49-
ben volt: a nemzeti önrendelkezé-
sünk újbóli megteremtése. Tarto-
zunk ennyivel a ’48-49-es honvé-
dõ harcok hõseinek, mártírjainak,
és tartozunk ennyivel a jövõnek,
az utánunk következõ nemzedé-
keknek, a mai fiataloknak is. Erre
a kötelezettségünkre figyelmez-
tetnek II. János Pál pápa már idé-
zett szavai is.

Gyulai Pál Hazám címû versé-
ben így ír: „Inkább halál, mint
gyáva élet, Igen, vesszünk, ha
veszni kell, De küzdjünk, míg csak
egy magyar lesz, És vérezzünk di-
csõen el.”

1849 októberének áldott emlékû
hõsei az életüket adták a közösség
szolgálatáért. Az aradi vértanúk,
nemzetünk halottai, nem mindennapi
emberek voltak. Némelyikük gróf, a

legtöbben egyszerû polgárok. Közös
bennük, hogy életükkel és vérükkel
arra tanítanak bennünket, hogy egyi-
künk sem csak önmagában, és legfõ-
képpen nem önmagáért él.”

Az alpolgármester beszédét kö-
vetõen a megemlékezés a Szózat
és a Székely Himnusz közös ének-
lésével fejezõdött be.

(A mûsor szereplõirõl és a résztvevõ
gyerekekrõl további képeket láthat a
www.kanizsaujsag.hu galériájában)

B.E. - Sz.Zs.

Október 11., 18., 25. 16.30 óra
KEREKÍTÕ - mondókás félóra 0-
3 éveseknek. Vezeti: Vajda Margit
zenepedagógus (30/6160-847)
Részvételi díj: 700 Ft/család, bérlet-
tel 600 Ft/család. www.kerekito.hu 

Október 14. 18 óra
Színház - Rátkai bérlet
Lehár Ferenc: LUXEMBURG
GRÓFJA - nagyoperett három fel-
vonásban. Fõszereplõk: Kõszegi
Németh József, Illés Gabriella,
Dráfi Mátyás, Rózsa Sándor
(Teátrum Polgári Társulás Komá-
rom Szlovákia). Belépõdíj: 3700 Ft

Október 18. 19 óra
BÖDÕCS TIBOR EST
Belépõdíj: 2 800 Ft

Október 19.
III. Táncmûvészeti fórum - a Ka-
nizsai Kulturális Központ  és a Tûz-
madár Mozgásszín szervezésében
A belépés díjtalan

Október 20. 19 óra
ROCKTÓBERFESZT
Fellépõ zenekarok:
20:00 Fanatic Attack, 21:00 Taste
My Pain, 22:00 Onogur, 23:00
Turán. Belépõdíj: 500 Ft

Október 11. 13 óra
ÁLMOM INDIA - Juhász Balázs
fotókiállítása
Megtekinthetõ: november 9-ig

Október 11. 13 óra
ENIGMA - Kiállítás Sass Brunner
Erzsébet és Brunner Erzsébet Indi-
ában festett alkotásaiból
Megtekinthetõ: december 21-ig

Október 20. 18 óra
KANIZSA BIG BAND 
KONCERT

Október 17. 10 és 14 óra
Gyermekszínházi bérlet sorozat 
1. rész. A BÛBÁJOS LAKAT
A pécsi Bóbita Bábszínház 
mûsora
Bérlet ára: 1800 Ft, 
Belépõdíj: 800 Ft 

Október 19. 18 óra
TÁNCHÁZ
Zene: A Bojtár Népzenei Együttes
Sárközi, szatmári, széki és mezõsé-
gi táncok tanítása

Október 20. 15 óra
KÓRUSTALÁLKOZÓ
Szervezõ: az Árvácska Dalkör
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Díszdiplomásokat, nyugdíjba
vonulókat és pályakezdõ pedagó-
gusokat köszöntöttek a Mûvelõ-
dési és Sportosztály által szerve-
zett ünnepségen a Medgyaszay
Házban. A rendezvény fõhajtás
volt mindazok elõtt, akik a gyer-
mekek tudását gyarapítják, er-
kölcsét csiszolják, tisztességes,
becsületes, ismeretekben gazdag
embert faragnak belõlük. 

Az összejövetel tulajdonképpen
egy „idõutazás” is volt, hiszen a
rendezvényen megjelent pedagó-
gusok egy egész életutat fogtak
össze: a pályakezdõét, aki most in-
dul azon az úton, amelynek árny-
oldalait és egyedi szépségeit már
megismerte a nyugdíjba készülõ
kolléga, valamint a díszdiplomás
pedagógusokét, bizonyítékaként
annak, hogy a pedagógus mindig
pedagógus marad: aki hisz a nevel-
hetõségben, a tudás hatalmában.

Ünnepi köszöntõjében Cseres-
nyés Péter polgármester e szavak-
kal szólt a megjelentekhez:

„A tudományos emberfõ meny-
nyisége a nemzet igazi hatalma.
Nem termékeny lapály, hegyek, ás-
ványok, éghajlat teszik a közerõt,
hanem az ész, mely azokat józanon
használni tudja. Igazibb súly és erõ
az agyvelõnél nincs. Ennek több
vagy kevesebb léte a nemzetnek
több vagy kevesebb szerencséje.”

Egy áldozatos életút méltatásá-
hoz néhány mondat kevés. De Szé-
chenyi István gondolata talán pon-
tosan tükrözi mindazt, amiért önök,
akik ma átveszik díszdiplomájukat,
az elmúlt évtizedekben dolgoztak.
Pedagógusnak, tanárnak, tanítónak
lenni nehéz mesterség, komoly fel-
adat, egész életre szóló hivatás.
Önök nagy dologra, egyesek szerint
a legnagyobbra vállalkoznak, ami-
kor fiataljainkat tudásra, jóságra ta-
nítják, és a mindennapokban példa-
ként állnak elõttük.  

Akár életre szóló példaként,
mintaként szolgálnak a legna-
gyobb tanáregyéniségek, akiknek
hatása végigkíséri a felnövekvõ fi-
atalokat életpályájukon. És itt
nemcsak az átadott tudásra gondo-
lok – sõt: elsõsorban nem arra. Ha-
nem az egyéniségre, az emberre,
aki amellett, hogy tanít, nevel is.
És nem feltétlenül szavakkal, ha-
nem tettekkel, személyes példával. 

Kazinczy Ferenc ezt úgy fogal-
mazta meg: az a tanító, aki a gyer-

mekeket úgy tudja tanítani, hogy
elfelejtik, hogy iskolában vannak,
és azt vélik, hogy anyjuk ölében
hevernek; az a tanító, aki tanítvá-
nyainak a fejét és a szívét míveli,
aki õket nyájasan tanítja és javítja. 

Szerencsére Nagykanizsán nem
voltunk, és nem vagyunk híján az
ilyen egyéniségeknek.  

Egy ilyen rendezvény nem arra
való, hogy napi aktualitásokról be-
széljünk, de magunk között talán te-
hetünk egy kis kitérõt. Ma a nagy
rendszerek átalakításra szorulnak, és
nem kivétel ez alól az oktatás sem.
És itt nem a sajtó által felkapott té-
mákra, a bulváros megközelítésekre
gondolok, hiszen nem az a lényeg,
hogy kell-e iskolaköpenyt viselni
vagy sem. A fontos az, hogy tudjuk-
e biztosítani oktatási intézményeink
mûködését, és tudjuk-e garantálni,
hogy egy kis faluban született gyer-
meknek is ugyanannyi esélye és le-
hetõsége legyen a tanulásra, a fejlõ-
désre, mint egy nagyvárosi társának. 

A rendszer átalakításának ez két
nagyon fontos célja. Mindemellett
a pedagógusoknak kínált életpá-
lya, a jövõkép megrajzolása is fon-
tos, hiszen szükség van arra a biz-
tonságra, amelyre támaszkodva az
ember át tudja magát teljes egészé-
ben adni a feladatnak, az oktatás, a
nevelés nemes küldetésének.  

Nincsenek sokan idén városunk-
ban a pályakezdõ pedagógusok, aki-
ket köszönthetünk, és akiknek sok
sikert, a díszdiplomásokéhoz hason-
ló, eredményes pályafutást kívánok.
Útravalóul hadd idézzem Benjamin
Franklint, aki úgy fogalmazott:

„Tanítsd az embereket mindig úgy,
mintha nem is tanítanád, és az új dol-
gokat úgy tárd eléjük, mintha mindig
tudták, csak elfelejtették volna.”

Mai ünnepünkön a fiatal pedagó-

gusok mellett azokat köszöntjük,
akik hosszú-hosszú évtizedekkel
ezelõtt vették át oklevelüket, és a
nehézségek ellenére is megmarad-
tak a pályán. Ma már nyugdíjasként
élik mindennapjaikat, de ez a mai
ceremónia azt is jelzi: pedagógusok
maradtak, katedra nélkül is. 

Köszönetet kell mondanom önök-
nek, és azoknak is, akik idén vonul-
nak vagy vonultak nyugdíjba. Meg-
illeti a köszönet és az elismerés önö-
ket, akik generációkat oktattak és
neveltek itt Nagykanizsán. Olyan
alapokat raktak le, amelyekre építhet
ez a város, hiszen mindazok, akik
munkájukkal, tehetségükkel, szor-
galmukkal hozzájárulnak Nagykani-
zsa fejlõdéséhez, mindennapi mûkö-
déséhez, önöktõl kapták ismeretei-
ket, és talán az önök hatására válasz-
tottak szakmát, hivatást. 

Az ünnepi köszöntõt a pálya-
kezdõ pedagógusok eskütétele kö-
vette. Az eskü szövegét Bagarus
Ágnes, a Mûvelõdési és Sportosz-
tály osztályvezetõje olvasta fel, és
adta át az esküokmányokat. 

A rendezvény további részében
huszonegy nyugdíjba vonuló peda-
gógus vett át Pedagógus Szolgálati
Emlékérmet. Aranydiplomát öten,
Gyémántdiplomát négyen, Vasdip-
lomát öten, Rubindiplomát hárman
– Bátkai Józsefné, Klima Gertrúd,
Péntek Ferenc és Plander Józsefné,
Varga Klára – vettek át Cseresnyés
Péter polgármestertõl és Dénes
Sándor alpolgármestertõl. A megje-
lent pedagógusokat a Pedagógus
Szakszervezet nevében Rábavölgyi
Attila területi vezetõ köszöntötte. 

(Az elismertekrõl készült fotóink
a www.kanizsujsag.hu galériájában
láthatók.)

B.E.
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A Dr. Mezõ Ferenc – Thúry
György Gimnázium és Szakkép-
zõ Iskola Thúry Tagintézményé-
ben ünnepélyes keretek közt nyi-
tották meg az új, korszerû eszkö-
zökkel felszerelt tancukrászatot,
melynek köszönhetõen a diákok a
21. század technikai követelmé-
nyeinek megfelelõ feltételek kö-
zött sajátíthatják el szakmájukat.

A közel 40 milliós beruházást,
mely a Kanizsa TISZK-nek kö-
szönhetõen valósulhatott meg, Cse-
resnyés Péter polgármester méltat-
ta. Elmondta, a szakképzés abban
az esetben eredményes, és akkor
adhat a társadalomnak hivatásuk-
hoz értõ, képzett szakembereket, ha
a diákokat felkészült pedagógusok,
korszerû körülmények közt oktat-
ják. Ennek az utóbbinak a feltételei
valósultak meg az intézményben.

Majd Szermek Zoltán fõigazgató
emlékezett a kezdetekre. A középis-
kola a város legrégibb szakképzõ is-
kolája, hiszen a szakképzés elõször
az 1800-as évek közepén ebben az
intézményben indulhatott el. A ke-
reskedelmi képzés a 60-as években
bõvült a vendéglátóipari oktatással.
A rendszerváltást követõen, amikor
a Zrínyi utcából az Ady utcai épület-
be költözött az intézmény, alakítot-
ták ki a tanmûhelyeket. A második
tankonyhát 2004-ben hívták életre
és idén megépülhetett a tancukrá-
szat is. Ennek köszönhetõen a leg-
korszerûbb technikai eszközök és
körülmények között sajátíthatják el
a diákok a szakma csínját-bínját.
Hozzátette, a közel 40 millió forint-
ból egy öltözõt, egy új raktárt és egy
cukrászmûhelyt létesítettek, melyet
nagy teljesítményû sütõkkel, hûtõ-
géppel és rozsdamentes pultokkal
szereltek fel. Továbbá létrehoztak
egy olyan szaktantermet is, ahol a
tanulók többek között az étlap és a
menükártya készítésének a módját
sajátíthatják el. 

A tájékoztatót követõen vágták
át a nemzetiszín szalagot, és kós-
tolták meg a helyben sütött, íny-
csiklandó illatú termékeket.

(Az eseményrõl készült fotóink a
www.kanizsaujsag.hu galériájában
tekinthetõk meg.)

V.M.

Tancukrászatot
avattak aa
Thúryban
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A Magyar Sebész Társaság ki-
emelkedõ szakmai, tudományos
illetve oktató tevékenysége elis-
meréseként a „Magyar Sebésze-
tért” emlékérmet adományozott
Prof. Dr. Bátorfi József címzetes
egyetemi tanárnak. 

A Kanizsai Dorottya Kórház fõ-
igazgatója Szegeden, a Magyar Se-
bész Társaság Nemzetközi Kong-
resszusán vette át az elismerést. Dr.
Bátorfi József nagy megtiszteltetés-
nek tartja a kitüntetést, mely termé-
szetesen nemcsak neki szól, hanem a
tanítómestereinek, és nem utolsó
sorban annak a kollektívának,
amelyben dolgozik. A sebészeti
munka egy csapatmunka – hangsú-
lyozta –, s az elismerésben benne
van valamennyi munkatársa igyeke-
zete, lelkiismeretes szakmai munká-
ja. Tulajdonképpen az emléklap és

az emlékérem az egész nagykanizsai
kórháznak, de kiemelten a nagyka-
nizsai sebészetnek is elismerést je-
lent – jegyezte meg a fõigazgató.

Prof. Dr. Bátorfi József 1968-ban
szerzett doktori diplomát a Buda-
pesti Orvostudományi Egyetem Ál-
talános Orvosi Karán. Ezt követõen
28 évig dolgozott egyetemi oktató-
ként az intézmény sebészeti klini-
káján, ahol 1981-ben adjunktusi,
1989-ben docensi kinevezést ka-
pott. Ezt követõen igazgatóhelyet-
tesi feladatokat látott el.

Kandidátusi disszertációját
1983-ban védte meg. 1994-ben az
országban elsõk között szerzett
habilitációs képesítést, amely
önálló egyetemi elõadások tartásá-
nak jogával ruházta fel. 1996-ban
pályázat útján elnyerte Nagykani-
zsa Megyei Jogú Város Kórháza
Általános Sebészeti Osztályának

osztályvezetõ fõorvosi állását.
1999-ben a Pécsi Orvostudományi
Egyetem rektora egyetemi magán-
tanárrá nevezte ki. 2005-ben a Pé-
csi Akadémiai Bizottság a tagjai
közé választotta. Számos hazai és
nemzetközi társaság tagja és tiszt-
ségviselõje. Tagja a Sebész Szak-
mai Kollégium Tanácsának, veze-
tõségi tagja a Magyar Sebész Tár-
saságnak, a Sebészeti Endoszkó-
pos Szekciónak, a Dunántúli Se-
bész Szakcsoportnak. Szerkesztõ-
ségi tagja a Magyar Sebész szakfo-
lyóiratnak.

Tudományos munkáját 14 szak-
könyv, illetve könyvfejezet írása,
168 tudományos közlemény publi-
kálása (köztük 26 idegennyelvû
szaklapban), és 287 tudományos elõ-
adás (közte 31 külföldön) jellemzi.

Nyelvismerete francia és orosz (
3 év szakmai munka francia nyelv-

területen, az afrikai Guineában,
valamint 4 év levelezõ aspirantúra
Moszkvában, és a disszertáció
megvédése orosz nyelven).

2009 januárjától a kanizsai kór-
ház fõigazgatója. Fõigazgatói fel-
adatait sebészeti munkájának meg-
tartása mellett vállalta és végzi…

B.E.

AA „„MMaaggyyaarr SSeebbéésszzeettéérrtt”” eemmlléékkéérrmmeett 
kkaappootttt PPrrooff.. DDrr.. BBááttoorrffii JJóózzsseeff

– Még ajkai mentõápoló ko-
romban történt, nem tudtam el-
fogadni egy közúti baleset kis-
gyermek-halottjának állapotát.
A mentõorvos szólt rám szelíden:
– Laci, állj le az újraélesztéssel.
– Akkor eldöntöttem, ha ezt a pá-
lyát akarom csinálni, nem vezet-
hetnek az érzelmeim. Aki segít-
ségre szorul, annak olyan em-
bert kell látnia, aki biztos a dol-
gában. – Az Októberi esték – a
Piarista Iskola elõadás-soroza-
ta – elsõ vendége Pavelcze Lász-
ló, a Baptista Szeretetszolgálat
vészhelyzet-kezelési igazgatója
volt. A négygyermekes, fehér-
vári születésû parancsnokhoz
záporoztak a hallgatóság kér-
dései.

– Minden földrengés más – mond-
ta a 22 év alatt 48 külföldi bevetést
megjárt férfi. – Más, ami a helybeli-
ek hozzáállását illeti. Megvallom, a
törökországi érintett meg a legjob-
ban. Ott mindenki segíteni akart. Az
eredményesség, a biztonság érdeké-
ben kellett távol tartani õket. A ro-
mok alatt élõt jelzett a kutya. Lefúr-
tunk a betonba, a kamerával szembe-
nézett egy asszony. Amikor eltávolí-
tottuk a fölötte tornyosodó törmelé-
ket, kiderült, õ épségben van, de az
egyik karja a szomszédos helyiség-
ben. A ránehezedõ betongerenda vá-
lasztotta el tõle, ha azt felemeljük, az
elhalt testrészbõl áramló méreg-
anyagok megölték volna a nõt. – Am-
putálni kell – mondtuk. – De ki? –
kérdezték. – Itt a fõorvos úr, mutat-
tam csapatunk tagjára. – És az
anesztes? – Majd a fõorvos úr, ismé-
teltem, és a három szakvizsgás orvos
meg is mentette az asszonyt. A törö-
kök – vallásuk miatt – utálják a ku-
tyákat, a mi mentõkutyánkat nem
gyõzték csókolni. Bár az összedõlt
épületek alatti ékszerboltok kínálata
kint hevert a földön, senki hozzájuk
sem nyúlt. A romokkal együtt marko-
lógépek hordták el töltésbe. 

– Hogyan lehet valaki tagja ennek
a mentõcsapatnak? – kérdezte egy
fiú – A http://rescue24.org/ oldalon
kitöltöd a jelentkezési lapot. Bejelö-

löd, milyen területen kívánsz dolgoz-
ni: alpintechnika, búvár, egészség-
ügy, gépkezelõ, kutyás, légi, logiszti-
ka, mûszaki, tanácsadó, tolmács,
tûzoltó, tûzszerész, vízimentés, vegyi.
Aztán majd válaszolok – mosolygott
Pavelcze, aki elmondta, ebben a
Rescue24 mentõcsapatban minden-
ki önkéntesként – térítés nélkül – ke-
nyérkeresõ munkája mellett, szabad-
idejében dolgozik. – Okoz-e nehéz-
séget a munkahelyrõl való kikérés?
– Az esetek többségében nem, a leg-
több vezetõ belátja, neki is jobb, ha
gyakorlatot szerzett, értékes embert
kap vissza. – Veszélyes a munkája,
mit tesz, ha fiai is követni akarják? –
Sem tiltani, sem kényszeríteni nem
fogom õket. Van bennük érzék. El-
végre egy gyerek azt utánozza, amit
a szüleitõl lát. Az enyém – másfél
évesen – már szabályos karmozdu-
lattal emelte be a gumicsónakba a
kislányt az aligai strandon.

– Persze itthon is dolgozunk,
csak annak nincs akkora média-
visszhangja. Ugyanakkor szükség
van a médiára, hiszen az mozdítja
meg az adakozást, márpedig ezek
a mentõakciók sokba kerülnek.

– Talpraesettség is kell, nem min-
dig a diplomácia a megoldás. Pa-
kisztánba érkezésünkkor késedel-
meskedést tapasztaltunk, ez engem
nagyon idegesített. Míg a nagy álla-

mok mentõi sátraikban várták az in-
tézkedést, mi odatelepedtünk ku-
tyástól a reptéri parancsnok ajtajá-
ba. Aki – szintén muszlim lévén – a
mentõkutyáink iránti utálatának kö-
szönhetõen helikopterrel vitetett a
katasztrófa helyszínére. A többiek
csak napok múltán, teherautóval ér-
tek utol minket.

A fiatalokat különösen érdekel-
ték ezek a sok életet megmentõ ku-
tyák. – A kutya tanítja a gazdát, a
gazdának kell megtanulnia a kutya
jelzéseit – osztotta meg tapasztala-
tát velük a parancsnok. – Hogy bír-
ják a szállítást? – A kutyák megér-
zik, hogy munka vár rájuk, ilyenkor
magukra erõltetik a fegyelmet.
Utaztam olyan Lufthansa gépen,
ahol minden ülés alatt kutya fe-
küdt, mégse volt egy mordulás sem.
A kutya a jutalmul kapott játékért
dolgozik. Ha talál embert a romok
alatt, övé a teniszlabda. Mi, embe-
rek pedig sose tudjuk feledni a cse-
csemõjét holtan is ölelõ édesanyát.
Megfogadtam, ha álmaimban is
visszaköszön a munkám, abbaha-
gyom, hiszen az annak a jele: meg-
telt a szoftver. – És mit csinál, ha
abbahagyja? –Tanítom azokat,
akik továbbdolgoznak – állt készen
a válasszal Pavelcze László.

P.J.
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Szüreti mmulatság PPalinban A Falunapok után negyedik al-
kalommal szervezett szüreti mu-
latságot a palini városrész kultu-
rális rendezvényeinek megszer-
vezését is felvállaló Palin FC. 

A Sport Egyesület tagjai ezúttal
is kitettek magukért. A népviseletbe
öltözött focisták családostól, har-
monikaszó kíséretében végigéne-
kelték a városrész utcáit. A szüreti
mulatság résztvevõi a Palini Sport-
pályán gyülekeztek szombaton, a
kora délutáni órákban. A lovasko-
csik feldíszítését, valamint Kuti
László elnök köszöntõ szavait kö-
vetõen Dénes Sándor alpolgármes-
ter nyitotta meg a rendezvényt. Az
alpolgármesteri köszöntõ után a

Kanizsa Táncegyüttes és a Palini
Általános Iskola Gyöngyvirág
Néptánccsoportja, valamint a Palini
Nyugdíjas Nótaklub mûsora szóra-
koztatta a lakosságot. A szüreti fel-
vonulást nyolc lovas vezette, õket
követte öt hintó, nyolc lovaskocsi,
három traktor, és egy személyko-
csira kapcsolt utánfutó táncosok-
kal, énekesekkel, helyiekkel és a
Nagykanizsai Fúvós Zenekar tagja-
ival, akik végigmuzsikálták a vá-
rosrész utcáit, felhívva a kisbíróval
együtt a lakosság figyelmét az este
20 órakor kezdõdött szüreti bálra.

(További képek a www.kanizsauj-
sag.hu galériájában.)

B. E. 

A Székelyföld egyik legismer-
tebb településének eszmei érték-
kel bíró kincsei tekinthetõek meg
a Hevesi Sándor Mûvelõdési Köz-
pont elõcsarnokában nyílt tárla-
ton. Tófalvi József korondi lakos
magángyûjteményének segítségé-
vel – használati- és dísztárgyak-
kal, fotókkal, különbözõ doku-
mentumokkal – elérhetõ közel-
ségbe hozta városunkba Erdélyt.

Korond neve sokak számára is-
merõsen cseng: elég csak szépen el-
készített, míves kerámiáira gondol-
nunk. Azonban iparmûvészeti reme-
keinél jóval több a hargita megyei
falu. Határában található egy arago-
nit bánya, melynek ásványkincsei-
bõl ügyes kezû helyiek különbözõ
használati tárgyakat készítettek. Az
aragonitból megformált mûalkotás-
ok ma is megtalálhatóak köz- és ma-
gángyûjteményekben szerte a világ-
ban. E tárgyak egy része november
4-ig a Hevesi Sándor Mûvelõdési
Központban is megszemlélhetõ ka-
nizsaiak és környék béliek számárra

– ajánlotta a megjelentek figyelmé-
be a használati- és dísztárgyakat
Horváthné Gelencsér Edit, a ház
mûvelõdésszervezõje. A tárlatnyitó
ünnepségen a meseszerû aragonit
szépségek világába Sata-Lugosi
László nyújtott betekintést. Elmond-
ta: Erdély, mint az Óperenciás ten-
ger világa, nincs is olyan messze.
Hiszen értékei itt vannak, elérhetõ
közelségben mindenkinek. Az erdé-
lyi születésû pedagógus beszédében
visszatekintett az aragonit-bányászat
kezdeteire, egészen az 1770-ig, va-
lamint köszönetét fejezte ki Tófalvi
Józsefnek, hogy magángyûjtemé-
nyét a nagyközönség számára bo-
csátotta, illetve Csécsei Gábornak,
aki a kiállítás létrejöttében nagy se-
gítséget nyújtott. Kihangsúlyozta
még azt a tényt is, hogy Korond jó-
val több sóbányáinál, fazekainál
vagy természeti értékeinél, mint
mondta a települést, ahogy Erdély
egészét becsületes, dolgos székely
emberek tették világhírûvé.

Sz.Zs.

KKoorroonndd kkiinnccsseeii KKaanniizzssáánn

A Magyar Népmese Napja al-
kalmából az Egyesített Bölcsõde
szervezte meg a Hamuban sült
pogácsa elnevezésû szakmai
konferenciát a Halis István Vá-
rosi Könyvtárban, ahol a mesék
gyerekekre gyakorolt jótékony
hatásairól szóltak az elõadók.

A megjelent bölcsõdei nevelõ-
ket, óvodapedagógusokat és álta-
lános iskolai tanárokat az Egyesí-
tett Bölcsõde vezetõje, Körmendi
Viktória köszöntötte. A konferen-
ciát a rendezvény fõvédnöke,
Cseresnyés Péter polgármester
nyitotta meg. Elmondta, mesére
mindenkinek szüksége van az
életkortól függetlenül. Fõleg nap-
jainkban, mikor a gyermekek túl
sok idõt töltenek a számítógép
elõtt. A népmesékkel nevelhe-
tünk, átadhatjuk identitásunkat és
megõrizhetjük a hagyományokat.
Az a gyermek, aki megszerette a
mesét, késõbb megkedveli az ol-
vasást, a könyveket és talán tuda-
tosabban éli majd az életét fel-
nõttként. Fogékonyabb lesz a
színvonalas irodalomra és való-
színû a filmekben is majd az igé-
nyesebbet választja. Hozzátette,
Benedek Elekre is emlékezünk
ezen a napon. 

Ezt követõen Kardos Ferenc
könyvtáros, Bogyay Lászlóné óvo-
davezetõ, Szentgyörgyi Ildikó is-
kolai pedagógus és Kavcsákné
Gyábolkó Mária kisgyermekneve-
lõ tartották meg elõadásaikat,
utóbbi a mese gyermekek életére
gyakorolt hatását mutatta be. Ki-

emelte, a mesék varázslatos vilá-
gába elsõsorban a szülõknek kell
elkalauzolniuk a kicsiket, hiszen
rendkívül fontos az együtt eltöltött
idõ, rengeteg élményt ad szülõnek
és gyereknek egyaránt. A mesék
célja, hogy értékekben gazdag élet
megélésére biztassa hallgatóját,
melyet a szórakoztatáson keresztül
ér el. Többek között az igazságos-
ságra, az õszinteségre, a becsüle-
tességre és az elfogadásra tanítja
õket. Kerek egész képet adnak a
világról és a különbözõ konfliktu-
sokra megoldási mintát kínálnak a
gyermekek számára. A mindenna-
pi élet történéseirõl, az emberi
kapcsolatokról olyan tapasztalato-
kat közvetítenek, amelyek meg-
szerzésére más élethelyzetekben
nem nyílna lehetõségük. A játék
mellett elõsegítik a testi, az érzel-
mi, az értelmi és a szociális fejlõ-
désüket. 

A konferencia díszvendége
Kóka Rozália Egy asszony két vét-
kecskéje címmel tartotta meg elõ-
adását. A Népmûvészet Mestere
évtizedek óta lenyûgözi meséivel a
felnõtteket, maradandó élményt
adva ezzel. Elõadásokat tartott ha-
tárokon belül települések százain,
valamint a Felvidéken, Erdélyben
és a Vajdaságban is. Munkájával
az európai kulturális örökség ré-
szévé tette a bukovinai székelyek
hagyományát.

Az elõadássorozat tanulsága,
hogy olvassunk minél többet a ki-
csiknek, a nagyobbaknak és ma-
gunk se pironkodjunk, ha kedvün-
ket leljük a mesékben. 

V.M.

AA mmeessee ggyyóóggyyíírr aa lleellkkii 
bbaajjookkrraa
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Kanizsai 
HASZNOS

Tintapatron és lasertoner
töltés a nagykanizsai TESCO

Áruházban KEDVEZMÉNYESEN.
Eredeti és utángyártott 

kellékanyagok 100% garanciával.
Tel.: 0670-517-7836

Kövessen mminket
okostelefonján iis:

wwwwww..kkaanniizzssaauujjssaagg..hhuu

Kertek, sziklakertek, tavak...

Az Állatok Világnapjával kez-
dõdött el a Péterfy Sándor Álta-
lános Iskolában a jeles napok,
rendezvények egész tanéven át
tartó sorozata. Alsótól a felsõ ta-
gozatos gyermekekig mindenki
aktív részese a programoknak: a
rendhagyó tanítási óráknak, ve-
télkedõknek, kézmûves-szóra-
koztató játékoknak, melyek játé-
kos formában ugyan, de a tuda-
tos állattartásra, állatszeretetre
nevelik a gyermekeket.

Évrõl évre immár hagyomány,
hogy a Kõrösi Csoma Sándor-
Péterfy Sándor Általános Iskola
Attila utcai tagintézményében
rendhagyó tanítási napokkal ün-
neplik meg az Állatok Világnapját.
Habár e jeles nap pusztán egyszer
szerepel a kalendáriumban, a
Péterfys diákok a szerdától-szom-
batig tartó programsorozat jóvoltá-
ból több alkalommal, több helyszí-
nen ismerkedhetnek meg a világ-
nap jelentõségével, a felelõsségtel-
jes és nyitott gondolkodásmóddal
az állatok iránt. A rendezvény nyi-
tóakkordjaként az alsó tagozato-
sok kedvenceiket és védett állatai-
kat vetették papírra, színes plakát
formájában. Szerdán az iskolarádi-
óban rövid megemlékezéssel, ki-
sebb mûsorral hívták fel legkiseb-
bek, legnagyobbak figyelmét az
állatszeretetre, a törõdésre és a
gondoskodásra. Majd rendhagyó
környezetismereti órákon a kiseb-
beket kedvenc plüssállataikkal, ol-
lóvágta játékokkal, a nagyobbakat
pedig vetélkedõvel szintén az Ál-
latok Világnapjára emlékeztették
pedagógusaik – mondta Õri Sán-
dorné. A program fõszervezõ pe-
dagógusa elmondta: kirándulások-
kal is színesítik a diákok minden-
napjait, csütörtökön a 3. évfolya-
mosok – az iskola alapítványának
támogatásával – a budapesti Állat-
kertbe látogatnak, szombaton pe-
dig a túra szakkörösök a fenék-
pusztai madárgyûrûzõ állomásra
és kórházba kirándulnak. Szintén
az Állatok Világnapja kapcsán –

már nem elõször – a Péterfy Sán-
dor Általános Iskolában gyûjtést
szerveznek a helyi Állatmenhely
részére. Az adományokat – tápot,
konzervet, eledelt, takarót – az is-
kola aulájába elhelyezett kosárba
tehetik mindazok, akik szívükön
viselik az elhagyott kutyák, cicák
sorsát. 

ÁÁllllaattii jjóó vviilláággnnaapp!!

Az állatbarát szemlélet és a tu-
datos állattartás elsajátítása már
kis korban is fontos – ezt ismer-
te fel – sok más intézmény mel-
lett – a Kertvárosi Óvoda vezetõ-

sége is. Immár tíz esztendeje
minden októberben nagyszabá-
sú rendezvénnyel ünneplik meg
az Állatok Világnapját. Nemcsak
a Csokonai utcai tagóvoda ber-
kein belül, hanem – mint ennek
ékes példája a Sétakertben csü-
törtökön megszervezett játékos
délelõtt – közösen a város, a
Kiskanizsai és a Sánci Óvoda
apró lakóival.

Mintegy 550 nagycsoportos
óvodás töltötte délelõttjét a helyi
„Hétszögletû kerek erdõben”.
Mindez nem mese, bár a játékos,
humoros délelõtt a Sétakert árnyas
fái alatt valóban idilli, meseszerû
világot varázsolt a kisgyermekek-
nek. S ha már erdõrõl beszélünk,
nem hiányozhatnak az állatok
sem: természetesen, ezúttal csak
plüss-kedvenceikkel kellett beér-
niük a lurkóknak. A lényeg viszont
az, hogy akár játékaik révén, akár
vicces feladatok közben már kis
korban lehet beleplántálni a gyere-
kekbe a természet- és állatvédelem
iránti elkötelezettséget. Ebben rej-
lik az Állatok Világnapjának jelen-
tõsége, s nem utolsósorban abban
is, hogy a kicsik olyan élmények-
kel gazdagodjanak ezen a jeles na-
pon, aminek megõrzik késõbb is
az emlékét – vallja Hartainé
Bobay Éva. „E szellemben rendez-
tük meg idén – meghívva a város
más óvodáit – a Világnapot, hogy
közösen eltöltsünk egy hangulatos
délelõttöt, játszva tanuljunk és
nem utolsó sorban megszilárdítsuk

az egymás közti összetartozást” –
hangsúlyozta a Kertvárosi Óvoda
tagintézmény vezetõje. Ahogy azt
is, hogy intézményük harmadszor
is sikeresen pályázott a „Zöld
Óvoda” címre. 

A Sétakertben 10 helyszínen ol-
dottak meg vicces feladatokat a ki-
csik, nem megmérettetés jelleggel,
hiszen minden résztvevõ – egy jó
hangulatú délelõttön túl – apró
meglepetéssel is gazdagodott az
egyik legnagyobb multinacionális
cég jóvoltából. A játékos „vetélke-
dõ” központi témája természetesen
az állatvilág volt, ám a feladatok
nem kevés testmozgást is igényel-
tek a gyerekektõl. S ha már az ap-
rónép délelõtt jól elfáradt, a dél-
után a kikapcsolódás jegyében telt
óvónõiknek. A fõszervezõ tagin-
tézmény vezetõje elmondta: ha-
gyománynak számít a Kertvárosi
Oviban, hogy a pedagógusok, da-
dák is ünneplik az Állatok Világ-
napját, vicces házi vetélkedõ kere-
tében.

Az Állatok Világnapjával nem
ért véget a szabadtéri rendezvé-
nyek sokasága a Központi Rózsa
Óvoda Kertvárosi tagintézményé-
be járó gyerekeknek, ugyanis ok-
tóber 17-tõl 3 napon keresztül a
Csónakázó tó és környéke ad ott-
hont az „Erdei Óvodának.”

Közös sétára invitálja a város
kutyusait, és persze a gazdikat is
az Élettér Állat- és Természetvé-
dõ Egyesület. 

Mint azt a nagykanizsai állat-
menhelyet üzemeltetõ egyesület
sajtóreferensétõl, dr. Papp Attilától
megtudtuk, a minden év október 4.
napján megtartott „világnap” apro-
pójából rendezi meg a menhely
2012. október 13-án, szombaton az
elõreláthatólag nem kis látványos-
ságnak ígérkezõ rendezvényt. Mi-
vel az állatmenhely árvái is Nagy-
kanizsa kutyáinak népes táborát
gyarapítják, így természetesen õket
is bele kívánja vonni a menhely a
tartalmasnak ígérkezõ programba.
Ehhez viszont „alkalmi” gazdik
kerestetnek – hívta fel a Kanizsa
Hetilap olvasóinak figyelmét a saj-
tóreferens. Így tehát a kanizsai ál-

„„MMoonndddd,, sszzeerreetteedd 
aazz áállllaattookkaatt??””

ÜÜggyyeessssééggii vveerrsseennyy
ééss ttaalláállkkoozzóó aa
nnaaggyykkaanniizzssaaii 
kkuuttyyáákknnaakk
aazz ÁÁllllaattookk VViilláággnnaappjjaa
aallkkaallmmáábbóóll
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A haszonállatok és a kedvtelésbõl tartott állatok tartására az alábbi jogsza-
bályok tartalmaznak részletes elõírásokat.

Az állatok védelmérõl és kíméletérõl szóló 1998. évi XXVIII. törvény (további-
akban: Áv.tv.)
A kedvtelésbõl tartott állatok tartásáról és forgalmazásáról szóló 41/2010. (II.
26.) Kormány rendelet (továbbiakban: Korm. rend.)
Mezõgazdasági haszonállatok tartásának állatvédelmi szabályairól szóló
32/1999. (III. 31.) FVM rendelet
Az Állat-egészségügyi Szabályzat kiadásáról szóló 41/1997. (V. 28.) FM rende-
let

Az állat tartásának általános szabályait az Áv.tv. az alábbiakban határoz-
za meg:

4. § (1) Az állattartó köteles a jó gazda gondosságával eljárni, az állat fajának,
fajtájának és élettani szükségleteinek megfelelõ életfeltételekrõl gondoskodni.
(2) Az állat életfeltételeinek kialakításánál tekintettel kell lenni korára, nemére
és élettani állapotára. Biztosítani kell az egymásra veszélyt jelentõ, egymást
nyugtalanító állatok elkülönített tartását.
(3) Az állattartónak gondoskodnia kell az állat igényeinek megfelelõ rendsze-
res, de legalább napi egyszeri ellenõrzésérõl.

5. § (1) Az állattartó gondoskodni köteles az állat megfelelõ és biztonságos el-
helyezésérõl, szakszerû gondozásáról, szökésének megakadályozásáról.
(2) A megkötve tartott vagy mozgásában egyéb módon korlátozott állat számá-
ra is biztosítani kell a zavartalan pihenés és a sérülésmentes mozgás lehetõsé-
gét.
(3) A szabadban tartott állatok számára - azok természetes viselkedését is figye-
lembe véve - biztosítani kell olyan területet, illetve létesítményt, ahol azok ve-
szély esetén, valamint az idõjárás káros hatásaival és az egészségre ártalmas ha-
tásokkal szemben védelmet találnak.
(4) Az állandóan zárt körülmények között tartott állat számára az állattartó kö-
teles az állat szükségleteihez igazodó, megfelelõ mozgásteret biztosítani.
(5) A gazdasági haszon céljából tartott állat tartása során elõnyben kell részesí-
teni az állatkímélõ technológiákat.
(6) A kedvtelésbõl tartott állat ürülékét az állattartó a közterületrõl köteles eltá-
volítani.

A kedvtelésbõl tartott állatok tartására és az állatokkal való bánásmódra
vonatkozó rendelkezések:

(3) A kedvtelésbõl tartott állatot és az állat tartási helyét az állat tartójának na-
ponta legalább egy alkalommal ellenõrizni kell. Az állattartónak gondoskodnia
kell arról, hogy az állatok tartási helyén a környezeti viszonyok megfeleljenek
az állatok szükségleteinek, valamint hogy a tartási helyük úgy legyen kialakít-
va, hogy az ne okozhasson sérülést az állatoknak. Állandó fényben vagy állan-
dó sötétségben, valamint állandó zajban állatot tartani nem szabad.
(4) A kedvtelésbõl tartott állat tartási helyének olyan méretûnek kell lennie,
hogy az állat fajára jellemzõ mozgási igényét ki tudja elégíteni. Lófélék és eb
esetében a mozgási igény az állat mozgatása útján is kielégíthetõ, azonban ese-
tükben is törekedni kell az olyan tartási módra, amely lehetõvé teszi az állat
kedve szerinti mozgását.
(5) Tilos
a.) kistestû ebet 10 m2-nél, közepes testû ebet 15 m2-nél, nagytestû ebet 20 m2-
nél kisebb területen tartósan,
b.) kistestû ebet 4 m2-nél, közepes testû ebet 6 m-nél, nagyobb ebet 8 m-nél rö-
videbb eszközzel tartósan kikötve,
c.) gerinces állatot kör alapú kalitkában vagy gömb alakú akváriumban,
d.) gerinces állat kifejlett egyedét 30 liternél kisebb ûrtartalmú térben
tartani.
(6) Tartósan csoportosan tartott ebek esetén számukra egyedenként legalább 6
m2 akadálytalanul használható területet kell biztosítani. Nem minõsül csoportos
tartásnak a szuka együtt tartása a kölykeivel, azok hathetes koráig.
(7) Amennyiben ebet futólánccal - vagy ahhoz hasonló elven mûködõ szerke-
zettel - kikötve tartanak, a feszített és futó részek hosszának összege nem lehet
kevesebb 8 m-nél, valamint a futó rész nem lehet rövidebb 3 m-nél.
(12) Patás állat és eb kivételével kedvtelésbõl tartott állatot kikötni tilos. Patás
állatot és ebet állandó jelleggel, hat hónaposnál fiatalabb ebet tartósan kikötve
tartani tilos.
(13) Az ebek kikötéséhez, illetve vezetéséhez használt eszközöknek az állatra
történõ rögzítésére kizárólag nyakörv vagy hám használható oly módon, hogy
az az állat egészségét ne veszélyeztesse.

AAzz áállllaattttaarrttááss jjooggsszzaabbáállyyaaii
latmenhely vezetõsége várja mind-
azon állatbarátok jelentkezését,
akik szívesen töltenének el pár órát
a város kutyáinak – és kutyás gaz-
dijainak a társaságában. Minden
jelentkezõt – akár családokat is –
szeretettel várnak tehát 2012. októ-
ber 13-án, déli 12 órakor a nagyka-
nizsai állatmenhelyen, a vasútállo-
más alatt. Itt mindenki kiválaszt-
hatja a neki tetszõ kutyust (aki tud,
pórázt hozzon magával!), majd el-
indul a minden bizonnyal nagy fel-
tûnést keltõ menet az Ady utcai
vasúti aluljáró („Bújóhíd”) mellett
található parkba, a „Bécsi Korzó”
öles fái alá. Ide várnak minden
csatlakozni kívánó, és már (saját)
kutyával érkezõ érdeklõdõt, 13
órára. A kutyások összerendezõdé-
se után indul meg a menet, az Ady
utca – Fõ utca – Deák tér útvona-
lon, az Eötvös térre. Itt, a Nagy
Magyarország Emlékmû mögött
található parkban veszi majd kez-
detét 14 órától a több kategóriás
(engedelmességi, ügyességi, gyor-
sasági) verseny, illetve minden ér-
deklõdõ alapos és pontos felvilágo-
sítást kaphat mind az ebadóval
kapcsolatos jogszabályi elõírások-
ról, mind a kutyatartással kapcsola-
tos egyéb jogi tudnivalókról, mind
pedig bármely, a kutyatartással
kapcsolatban felmerülõ – akár gya-
korlati, szakmai – kérdésekrõl. A
kutyusok versengésének nyerteseit
természetesen gyõzelmi serlegek-
kel fogja jutalmazni a nagykanizsai
állatmenhely, de tulajdonképpen
mindenki nyer, aki ellátogat az

Eötvös térre, hiszen néhány kelle-
mes órát tölthet együtt Nagykani-
zsa kutyás közösségével – fogal-
mazott dr. Papp Attila sajtórefe-
rens.

K.H. - Sz.Zs. 

2012. október 4-én izgalmas
napra ébredt az iskolánk. Az Ál-
latok Világnapját, Assisi Szent
Ferenc napját ünnepeltük. En-
nek kapcsán elhozhattuk az is-
kolába kedvenc kisállatainkat.

Volt, aki cicát, nyulat, teknõst, hör-
csögöt vagy degut hozott. Nekem
mégis legjobban a botsáska tetszett.
Némelyik állat már kicsit fáradt volt,
de voltak olyanok, amelyikek kifeje-
zetten élvezték a rájuk irányuló fi-
gyelmet. Egy teknõs folyton befelé
fordult, hogy még csak ne is lássa a
sok hangoskodó iskolást. Jó volt ez a
nap, mert ráirányította figyelmün-
ket az ember – állat kapcsolatára.

Károlyi Anna Georgina 5.a
Kõrösi Csoma Sándor – Péterfy

Sándor Általános Iskola 
Székhelyintézménye

ÁÁllllaattookk VViilláággnnaappjjaa 
aa KKõõrröössiibbeenn
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Telefon: +36 93 510 137 vagy a +36 30 5686 327
Nagykanizsa, Ipari Park, Buda Ernõ utca 19. www.inkubatornk.hu

Az akció október 11 - november 30-ig tart.

Tisztelt Temetõlátogatók!
A Via Kanizsa Nonprofit Zrt. értesíti az érintetteket, hogy a 

2012-es évben az 1987-ben megvásárolt sírhelyek 25 éves bérlete lejár
a Nagykanizsai Köztemetõben valamint az alábbi temetõkben: Kiskanizsa,

Bajcsa, Sáncs, Bagola, Fakos, Miklósfa, Palin, Korpavár.
Tájékoztatjuk Önöket arról is, hogy ebben az évben 

a 2002-ben megvásárolt urnafülkék 10 éves bérlete is lejár.
Kérjük, hogy az újraváltásról szíveskedjenek gondoskodni.

Temetõgondnokság
Nagykanizsa, Tripammer u. 3., Tel: 93/311-530, 

e-mail: via.temeto@nagykanizsa.hu

LEJÁR a sírhelyek 25 éves
és az urnafülkék 10 éves bérleti joga
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2012. október 11.

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata kedvezõ feltételekkel kínál
hasznosításra (eladás, bérlet) zártkerti valamint külterületi ingatlanokat a Cser-
fõi-, a Szentgyörgyvári-, a Mórichelyi-, a Förhénci- valamint a Kis- és Nagy-
bagolai hegyen és azok vonzáskörzetében. 
Érdeklõdni:  Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Vagyon-
gazdálkodási Iroda (Nk, Erzsébet tér 7. II. emelet. 6. ajtó) címen és a 20/500-
724 telefonszámon lehet.

ZZáárrttkkeerrttii,, kküülltteerrüülleettii iinnggaattllaannookk

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyûlése a sze-
mélyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvény 23. § rendel-
kezései alapján Nagykanizsa Megyei Jogú Város közigazgatási területén
autóbusszal végzett menetrend szerinti személyszállítás közszolgáltatási
szerzõdés keretében történõ ellátására pályázatot ír ki.
1. A Kiíró neve, címe, telefon- és telefax száma: 
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata (8800 Nagykanizsa, Erzsébet
tér 7., Tel.: 06-20/849-2300; Fax: 06/93-510-077). Kapcsolattartó: Cseresnyés
Péter polgármester (email: cseresnyes.peter@nagykanizsa.hu)
2. Az eljárás tárgya, illetve mennyisége: 
Autóbusszal végzendõ, menetrend szerinti helyi tömegközlekedési feladatok el-
látása Nagykanizsa Megyei Jogú Város vonatkozásában közszolgáltatási szerzõ-
dés keretében, ezen kívül a pályázatban foglaltak szerint a menetrend, jegyek és
bérletek biztosítása. A személyszállítást meghatározott számú és helyû megálló-
helyet tartalmazó, a pályázati kiírás "A" jelû mellékletét képezõ menetrend sze-
rint kell végezni. 
3. A szerzõdés meghatározása: közszolgáltatási szerzõdés.
4. A szerzõdés idõtartama: kiíró a szerzõdést határozott idõtartamra, - 2013.
január 1. napjától 2020. december 31. napjáig - 8 évre köti.
5. A szolgáltatás megkezdésének napja: 2013. január 1.
6. A teljesítés helye: Nagykanizsa Megyei Jogú Város közigazgatási területe.
7. A pályázat benyújtásának határideje: a felhívásnak a Magyar Közlöny
mellékleteként megjelenõ Hivatalos Értesítõben való közzétételét követõ 60.
nap 12.00 óra.
9. Az eredményhirdetés legkésõbbi idõpontja: 2012. december 10. 10.00 óra.
10. Szerzõdéskötés tervezett legkésõbbi idõpontja: 2012. december 20.
11. Elbírálás módja és szempontja: 
A Kiíró a pályázati kiírásban meghatározott alkalmassági követelmények és bí-
rálati szempontok alapján az összességében legelõnyösebb ajánlatot benyújtó
ajánlattevõvel köt szerzõdést. 
12. A pályázati kiírás beszerzésének feltételei: 
A pályázati kiírás ellenértéke: 50.000 Ft + ÁFA összeg. 
A pályázati kiírás ellenértékét a pályázó átutalással teljesítheti a Kiíró Magyar-
országi Volksbank Zrt.-nél vezetett 14100330-92660049-01000003 számú
bankszámlájára. A pályázati kiírás az átutalási megbízás másolatával vehetõ át
hétfõtõl csütörtökig 8-16 óra között, ill. pénteken 8-12 óra között a következõ
címen:  Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala (8800 Nagy-
kanizsa, Erzsébet tér 7.) Városfejlesztési Osztály.
A pályázati kiírás kérésre - az erre vonatkozó igény kézhezvételétõl számított öt
munkanapon belül - postai úton kerül megküldésre, amennyiben az ellenérték
megtérítését a pályázó igazolja. A megvásárolt pályázati kiírás másra át nem ru-
házható. A pályázati kiírás megvétele elõfeltétele az eljárásban való részvételnek.
14. A pályázók köre: 
A pályázat nyilvános, a verseny tisztaságát és átláthatóságát bárki számára biz-
tosító módon zajlik. Az Európai Gazdasági Térségen kívüli székhelyû szolgál-
tató a pályázaton abban az esetben vehet részt, ha országában is biztosított a
menetrend szerinti autóbusz közlekedésben a nemzeti elbánás a külföldiek szá-
mára. A pályázat nyelve magyar.

PPáállyyáázzaatt aauuttóóbbuusssszzaall vvééggzzeetttt 
mmeenneettrreenndd sszzeerriinnttii sszzáállllííttáássrraa

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyûlése pályázatot hirdet a Fogyatékkal Élõk
Integrált Intézménye (8800 Nagykanizsa, Ûrhajós u. 6.) intézményvezetõ (magasabb
vezetõ) munkakörének teljes munkaidõben, közalkalmazotti kinevezés szerinti mun-
kakör mellett történõ betöltésére. A pályázat benyújtásának határideje: 2012. október
15. A pályázattal kapcsolatos további felvilágosítás a 20/849-2301, illetve a 20/849-
2436-os telefonszámokon kérhetõ.
A részletes pályázati kiírás a www.kozigallas.gov.hu, illetve a www.nagykanizsa.hu
internetes oldalakon található.

ÁÁlllláássppáállyyáázzaatt:: FFooggyyaattéékkkkaall ÉÉllõõkk 
IInntteeggrráálltt IInnttéézzmméénnyyee vveezzeettõõii hheellyyéérree

Tisztelt Emberek!

A civil összefogás folytatódik, melynek célja az
I. Világháborús sírok megtisztítása 

a Nagykanizsai Temetõben.
Aki szívesen segítene, az hozzon magával: vödröt, drótkefét és

olyan rongyot, amit nem sajnál.
Idõpont: 2012. október 13-14. 9.00 óra

Célunk, hogy ez év november 1-jére elkészüljünk a tisztítással.
Szeretettel várok minden olyan résztvevõt, aki egy kicsit is magá-
énak érzi ezt a feladatot. A múlt alkalommal nagyon szépen halad-

tunk, köszönet érte mindenkinek, aki részt vett!
Úgy gondolom, ennyivel tartozunk az elõttünk járt hõsöknek!

Tisztelettel: Petõ Attila

2012. október 12. péntek
15.30 Fúvósfelvonulás, térzene

16.00 Az I. Kanizsai Sörünnep megnyitója
A rendezvényt megnyitja: Cseresnyés Péter polgármester

Elsõ ünnepélyes sörcsapolás.
16.15 Orkiestra Deta Sobolow - Lengyelország

17.15 Nagykanizsai Fúvószenekar
18.15 Csáktornyai Fúvószenekar - Horvátország

19.15 sÖrömzene
20.00 Smile együttes koncertje 

2012. október 13. szombat
9.30 Ébredj Kanizsa! 

Zenés ébresztõ a város különbözõ részein: 
Interspar - Thury tér: Balaton M&K

Tesco - Stop Shop: Letenye Város Fúvószenekar
Vásárcsarnok - Erzsébet tér: Orkiestra Deta Sobolow

Eötvös tér - Deák tér: Nagykanizsai Fúvószenekar 
10.30 Rezesbandák felvonulása az Erzsébet téren

11.00 Nagykanizsai Fúvószenekar 
11.30 Orkiestra Deta Sobolow

12.00 Letenye Város Fúvószenekara
12.30 Balaton M&K Fúvószenekar
13.00 Nagykanizsai Fúvószenekar

13.30 Letenye Város Fúvószenekara
14.00 Zalaegerszegi Városi Fúvószenekar

14.30 Szigetvári Ifjúsági fúvószenekar
15.00 Balaton M&K Fúvószenekar

15.30 Orkiestra Deta Sobolow
16.00 Karos Fúvósegyüttes

16.30 Közös zárókoncert - 280 zenész együtt játszik a téren
17.30 Zorall együttes 

18.30 sÖrömzene
20.00 Firkin együttes 

Erzsébet tér
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Mindig örömteli hír beszámolni
kanizsai sikerekrõl, fõleg ha en-
nek nemzetközi vonatkozásai van-
nak. A Gayer Mátyás trió szep-
tember elején, háromnapos kon-
certturnén vett részt Londonban.
Az együttes vezetõjét, Gayer Má-
tyást kértük, ossza meg a Kanizsa
Hetilap olvasóival élményeit.

– Hogyan jött létre ez a koncert-
turné és milyen helyszíneken ját-
szottatok?

– Londoni fellépésünket Pallai
Péternek a BBC egykori zenei
szerkesztõjének, és a dobosunk Ju-
hász Márton családjának köszön-
hetjük. Ennek során felléptünk a
606 Clubban, a londoni Magyar
Kulturális Intézetben, és a Jazz
after dark klubban. Pallai Péternek
sokat köszönhetnek a magyar jazz
muzsikusok, hiszen nagyon sok
magyar zenésznek szervezett fellé-
péseket a brit fõvárosban. Az én el-
sõ londoni fellépésemet is õ szer-
vezte meg. A 606 Clubról annyit,
hogy Londonban a Ronnie Scott’s
klub után ez a legrangosabb hely és
elsõ koncertünket itt adtuk.

– Kik alkották a triót, milyen re-
pertoárt mutattatok be és milyen
volt a közönség fogadtatása?

– Mindegyik helyen akusztikus
koncertet adtunk. Juhász Márton
volt a dobosunk, aki nemrég vég-
zett a bostoni Berklee College of
Music jazz tanszakán. Farkas Nor-
bi bõgõzött, akivel együtt indul-
tunk Cserfõn és Grazban is egy
egyetemre járunk. A mûsorunk
egy-pár számtól eltekintve ugyan-
az volt mindhárom helyen. Jazz
standardeket és saját számokat ját-
szottunk. Úgy éreztük, hogy a kö-
zönségnek is tetszett, amit játszot-
tunk. Jól fogadták Norbi Walz for
Dexter Gordon, és az én két szer-
zeményemet a Louisa, valamint a
Fire in Summer-t is. E koncert után
megkeresett minket egy francia
jazz klub vezetõje, hogy szívesen
meghívna bennünket egy párizsi
fellépésre.

– Itt érkeztünk el a közeljövõ ter-
veihez. Mi vár rátok még ebben az
évben?

– Norbi és én folytatjuk Grazban
a zenei tanulmányainkat, de köz-
ben több fellépésünk is lesz. Ha-
marosan egyhetes jazz-táborba
megyünk Svájcba, ahol rangos
amerikai tanárok tartanak kurzuso-
kat. Azután Freiburgban lesz egy
fellépésünk. Körvonalazódik egy
szigetországi turné, London, Edin-

burgh és Dublin helyszínekkel. A
tervek szerint fellépünk a Nagyka-
nizsáról Elszármazottak Találko-
zóján is. Emellett Grazban és Bu-
dapesten is fogunk játszani klu-
bokban. Reményeim szerint egy
CD felvételt is sikerül tetõ alá hoz-
ni. Ezek a tervek, aztán meglátjuk,
mi jön össze.

Gayer Matyi egy régi jazz
szlogent idézve elkapta a rit-
must. Az utóbbi idõben futósza-
lagon szállítja a jó híreket. Ezút-
tal egy Baden-Württenberg tar-
tományban rendezett tehetség-
kutató versenyen elért helyezé-
sével.

A Németországi Freiburgban
tartották azt a fiatal zongoristák ré-
szére kiírt tehetségkutató versenyt,
ahol a nagykanizsai Gayer Mátyás
a 2. helyet érte el. A Graz-i Kun-
stuniversität hallgatója a The Inter-
national Jazzpiano Competition in
Freiburg 2. helyezésével újabb el-
ismerést söpört be. 

H.Gy

AA GGaayyeerr MMááttyyááss ttrriióó eeuurróóppaaii ssiikkeerreeii

MMaattyyii eellkkaappttaa 
aa rriittmmuusstt

A Zrínyi Miklós – Bolyai Já-
nos Általános Iskola Bolyai Tag-
intézményében immáron máso-
dik alkalommal mutattak be
szülõk és nevelõk alkotásaiból
készült válogatást. 

A fenti címet viselõ kiállítást Járá-
si Ildikó képzõmûvész mutatta be, az
alkotók munkáit egyenként méltatta
és tanácsokat is adott a továbbiakhoz
a szülõknek és a nevelõknek, akik
közt volt kollégái és egykori tanítvá-

nyai is megtalálhatóak. A kiállításon
Tóth István, Paszternákné Nagy Ág-
nes, Maháczi István, Majorosné Né-
meth Ildikó, Krániczné Babati Mária,
Kepe Andorné Cserfõ Bernadett és
Dani Zoltánné Nagy Ágnes mutat-
koztak be lenyûgözõ alkotásaikkal. 

Atárlat, mely olajfestményeket, ce-
ruzarajzokat, bõrbõl és fából készült
alkotásokat, valamint gobelineket
mutat be, október végéig látogatható.

V.M. 

„„FFooggaadddd bbee aa vviilláággoott!!””

Az idei tanév elsõ tárlata nyílt
meg a Kanizsa TISZK Alkotó If-
júság Galéria és Kávéházában A
nyár emlékei címmel. A kiállított
alkotások között, melyek az Élet-
Stílus táborban készültek, selyem-
és üvegfestés, gyöngyfûzés, csomó-
zás, indiánfonat technikákkal ké-
szült munkák tekinthetõek meg. 

A kiállított tárgyak június 30. és
július 5. között készültek Sármellé-
ken a Kanizsa TISZK Merre visz
az út? projektjének Élet-Stílus tá-
borában, melynek mindennapjairól
Bali Judit pedagógus szólt. El-
mondta, a kézmûves foglalkozások
a délutáni és az esti órák kedvelt el-
foglaltságai voltak. A majd egy hét
alatt a fiatalok többféle technikával
és anyaggal ismerkedtek meg. Ké-
szítettek selyem- és üvegfestést, a
moldvai csángó nõk által viselt
csipkemintás gyöngygallér karkötõ
változatát, pompon állatkákat, kitû-
zõket és hajpántokat. 

A kézmûves foglalkozásokkal
nem csupán ügyességüket, kreati-
vitásukat, ismereteiket fejlesztet-
hették, hanem segítették az elmé-
lyülés képességét, a koncentrációt
és jótékonyan befolyásolta a cso-
portdinamikai folyamatokat.

Mudry Anna Dorottya, Kuzsner
Sára, Bacsi Bianka, Kovács Krisz-
tina, Kovács Kálmán, Orbán Vero-
nika, Bánfai Enikõ, Fábián Adri-
enn, Gerencsér Anna, Papp Viktó-
ria és Varga Klaudia alkotásai no-
vember 8-ig tekinthetõek meg.

V.M.

KKiiáállllííttááss 
aa nnyyáárr
eemmlléékkeeiibbõõll
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2012. október 11.

Horoszkóp

Ha azt akarja, hogy nyugodtan és ki-
egyensúlyozottan teljenek el napjai, ak-
kor ne követeljen meg másoktól olyas-
mit, amit maga sem tudna megtenni.
Szerelmi téren kihívásokra számíthat.

Hajlamos lesz ezekben a napokban a kemény-
ségre, a csökönyösségre. Tegyen önvizsgála-
tot, és vegye figyelembe, hogy másoknak is
vannak elvárásai önnel szemben. A szerettei-
hez az eddigieknél közeledjen megértõbben.

Szokatlan, sõt vad elképzelésekkel lepi meg a
párja a hétvégén. Ne rémüljön meg az új hely-
zettõl, hanem tekintse ezt a párja megújulási
törekvésének, még akkor is, ha nem a tavasz
közeledik, hanem bent járunk az õszben.

Egészsége érdekében nem árt, ha jobban
hallgat a megérzéseire, mint ahogyan ed-
dig tette. Ha kell, határozzon el olyan je-
lentõs lépéseket is, amelyek hatással le-
hetnek a környezetében élõkre is. 

Ne legyen túlságosan nagylelkû és elnézõ a
barátaival, mert visszaélhetnek a bizalmával,
segítõkészségével. Kimutathatja az irántuk
érzett szeretetét, de idõnként legyen kissé ön-
zõ ön is, várjon el tõlük is viszonzást.

A hétvégén feledkezzen bele a semmitte-
vés örömébe. A pihenés is szépít, nem-
csak a kozmetikai szerek. A problémáit
most könnyedén megoldja, szinte a kis-
ujjából rázza ki a megoldást.

Nemcsak a kikapcsolódásra, hanem a dip-
lomáciai érzékére is szüksége lesz ezekben
a napokban. Párkapcsolata kiegyensúlyo-
zottabb lesz, ha kipiheni végre magát, és
törõdik a saját egészségével is.

A csillagok állása szerint sikeresen foglal-
kozhatna szabadidejében akár gyógyító
tevékenységgel is. Elõbb azonban tanulja
meg, hogy nem szabad engedékenynek
lennie mindenkivel szemben.

Bizonyára tudja, a sport is segít egészsé-
ge megõrzésében, s erõt ad a problémái
megoldásához. Kedvese végleges meg-
hódításához azonban önnek is több sze-
retetet kell nyújtania. 

A kertészkedés, a gazdálkodás területén
újabbnál újabb ötletei támadnak. Pénz-
ügyi gondok nem merülnek fel, nyugod-
tan belevághat a munkába, csak az egész-
ségével törõdjön kicsit többet. 

Szeretne békében élni a környezetével,
de ehhez önnek is meg kell változnia.
Elõször is tanulja meg, hogy csak annyi-
ra legyen szigorú másokkal, mint ameny-
nyit saját magának kívánna.

Lehetõleg tartózkodjon ezekben a napok-
ban az elhamarkodott lépésektõl. Anyagi
téren nem érik negatív változások, ki-
fogyhatatlan energiájával mindazt elõte-
remtheti, amit év elején eltervezett.

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 

Garázs bérbeadó személygépkocsi
vagy motorkerékpár tárolására, Nagyka-
nizsán, a Csengery út elején az udvarban.
Tel.: 0693/312-767 (délután) (7517K)

Lada 1500-as személygépkocsira
masszív tetõcsomagtartó kedvezõ áron
eladó. Érd.: 0630/389-5918 (7513K)

Készpénzért vásárolok régi köny-
vet, festményt, porcelánt, régi  népi
parasztbútorokat és ruhákat, vala-
mint használati tárgyakat és teljes

hagyatékot. Tel.: 0620/555-3014
(7523K)

Kidobásra szánt televízióját,
mikróját, mosógépét, gáztûzhelyét,
stb. elszállítom. Tel.:0620/510-2723
(7530K)

Meghibásodott távirányítóját (TV,
DVD, HIFI, stb.) megjavítom. Tel.:
0620/510-2723 (7531K)

55 éves független, rendezett anyagi
körülményekkel rendelkezõ, magas,
igényes, sportosan elegáns, társaság-
kedvelõ férfi keresi hasonló hölgy
ismeretségét 52 éves korig. Leveleket
Liliom jeligére kérem a hetilap szer-
kesztõségébe.

KKaanniizzssaa –– SSppoorrtt // AApprróó 2012. október 11.14

2012.10.16. kedd, Garabonc 10:00 – 12:30 óra. Nagyrada 14:00 –
16:30 óra. 2012.10.18. csütörtök, Batthyány Gimnázium 09:00 –
13:00 óra Hevesi Óvoda 14:30 – 16:30 óra.

VVéérraaddááss Magyar VVöröskereszt

Dajka tanfolyam indul Nagykani-
zsán 2012. októberben (70 ezer Ft
vizsgadíjjal, két-három részlet). Tel.:
0620/4237877, 0630/6374083
Ny.sz.: 05-0219-04

A sakk NB I-es csapatbajnoki
pontvadászat második forduló-
jában mérföldkõhöz érkezett az
Aquaprofit Nagykanizsai TSK
együttese, hiszen sorozatban öt-
venedik gyõzelmét aratta – a
Pénzügyõr SE vendégeként haj-
totta végre a nagy tettet. A kani-
zsaiak 7,5:4,5-re nyerték a talál-
kozót a fõvárosban.

Pénzügyõr SE (9.) – Aquaprofit
NTSK (1.) 4,5:7,5. Sakk NB I csa-
patbajnokság, 2. forduló. Budapest.

Eredmények (elöl a hazaiak):
Horváth Cs. - Lenic 0,5:0,5, Ba-

log I. - Márkus 1:0, Héra - Ribli
0,5:0,5, Antal G. - Lupulescu
0,5:0,5, Seres - Pintér J. 0,5:0,5,

Bokros - Bánusz 0:1, Szük - Bérczes
0:1, Mester - dr. Flumbort 0,5:0,5,
Tatár Kis - Galyas 0,5:0,5, Bakos -
Gara T. 0,5:0,5, Korpa - Bodó 0:1,
Bea Boglárka - Kántor 0:1

– Óriási küzdelemben tudtuk
megszerezni sorozatbani félszáza-
dik sikerünket – mondta Papp Nán-
dor csapatvezetõ. – Elég, ha csu-
pán annyit mondok, hogy 4:3-ra
még ellenfelünk vezetett, s onnan
csináltunk egy remi mellett négy
gyõzelmet. Ahogy már a korábbi-
akban többször is, ezúttal is meg-
szenvedtünk a Pénzügyõr ellen.

Érdekesség, hogy a kanizsaiak
nagy sorozatának kezdetekor, va-
gyis 2008. március 16-án Luka
Lenic, Constantin Lupulescu,

Bánusz Tamás, Bérczes Dávid és
dr. Flumbort Amdrás is ott ült a
tábláknál. Ráadásul a sorozat is
egy fõvárosi klub, a Statisztika-
MLTC ellen indult (7,5:4,5).

Vessünk egy pillantást arra, az
ötvenes sorozat egyes mérföldkö-
veihez mikor és melyik csapat el-
len érkezett az Aquaprofit NTSK:
10. gyõzelem 2009. január 25.:
ASE Paks – NTSK 4,5:7,5; 20.
gyõzelem 2010. január 31.: HASE
– NTSK 2,5:9,5; 30.gyõzelem:
2010. december 5.: Tabáni Sparta-
cus – NTSK 1:11; 40. gyõzelem:
2011. nov. 13.: Decs – NTSK
5,5:6,5. 

P.L.

AA PPéénnzzüüggyyõõrrnnééll lleetttt mmeegg aazz ööttvveenneeddiikk......

Németországba hetenként 
kisbuszokkal (háztól-házig is)!

Tel.: 0672-441-542, 
0630-237-5007 Lakossági apróhirdetés 

(15 szóig) Kanizsa Kártyával csak
600 Ft. Vállalkozási apróhirdetés

15 szóig 1600 Ft. Gyakorisági 
kedvezmény mindkét esetben 50%.

Mint ismert, a napokban Gö-
rögországban rendezett Spar-
tathlon ultrafutó verseny majd
250 kilométeres távját dr. Lubics
Szilvia és Rudolf Tamás is impo-
náló eredménnyel teljesítette.

Elnyûhetetlen sportolók a Kani-
zsai Futóklub tagjai, s velük beszél-
gettünk az Athén és Spárta között
megrendezett viadal számos öröm-
teli de egyben szenvedésekkel is bõ-
ségesen tarkított pillanatairól.

– Számomra ami nagyon fontos,
hogy abszolútban még javítottam
is a tavalyinál – fogalmazott
Lubics Szilvia, aki immár harmad-
szor teljesítette a távot, s ezúttal
29:45:46 órás teljesítménnyel a
nõknél harmadik lett, ami összesí-
tésben a 13. helyet jelentette szá-
mára. – Azt viszont hozzátenném, a
körülmények idén még kimerítõb-

bek voltak, mivel iszonyú hõség
uralkodott, ami már-már kataszt-
rófális helyzetet hozott a futóknak.
Meg aztán ott volt a világ talán leg-
jobb nõi ultrafutója is, így egyálta-
lán nem lehetek elkeseredett.

– Nincs tehát önben semmifajta
hiányérzet?

– Nincs, fõképp úgy, hogy idén
sokan értek be a célba, én pedig
maximálisan kihajtottam magam.
Nyugodtan állíthatom, egy perc
sem volt bennem célbaérkezé-
semkor. Ugyan az ember elfelejti a
korábbi szenvedéseit, de a táv
most is roppant nehéz volt.

– Szerepel-e az olaszországi ult-
rafutó Világkupa-döntõ a menet-
rendjében, amire 50 km-en kvalifi-
kálta magát?

– Nem, viszont decemberben
lesz Tajvanon egy 24 órás verseny,
amit még beterveztem. Hiszen a

repülõjegyet már megrendeltük...
Rudolf Tamás viszont elsõ bálo-

zó volt a nagy kitartást igénylõ ver-
senyen, ehhez képest azonban iga-
zán remek eredménnyel büszkél-
kedhet, hiszen a férfiaknál a hato-
dik lett 28:29:59-es idejével, amivel
abszolútban hetedikként zárt.

– Tulajdonképpen nem volt tel-
jesen új az ilyen léptékû verseny a
számomra, hiszen Balaton körüli
futáson már indultam kétszer is,
ami majd' 220 kilométert takar. A
görögországin a limitidõ 36 óra
volt az útvonalra, s a 246 kilomé-
teren 75 frissítõ, egyben ellenõrzõ
pont volt, ugyanakkor az idõt sok-
kal szigorúbban mérik. No, és a
görögöknél sokkal „szintesebb” a
kijelölt pálya, vagyis a tengerszint
feletti magasságokban sokkal na-
gyobb különbségek vannak, ami
nem kis megterhelést jelent.

– Hogyan sikerült úgymond akk-
limatizálódni  az ottani viszonyok-
hoz?

– Nem ismertem a pályát, így
nem is gondolkodtam konkrét idõ-
eredményben. Csak azt tudtam, ha
jól megy a futás, az idõben sem
lesz rossz számomra.

– Sikeresen megvolt az elsõ, te-
hát jövõre jöhet a második?

– A következõ esztendõre egy
másik versenyt néztem ki magam-
nak, ami sokkal inkább tekinthetõ
terepfutásnak és teljesen más válfa-
ja az ultrafutó viadaloknak. Arra
ugyanakkor mindig nagymértékû
túljelentkezés van, s gyakorlatilag
sorsolással döntenek arról a szerve-
zõk, kik indulhatnak az erõpróbán.

– Európai a helyszín?
– Igen, a Mont Blanc csúcsának

megkerülésérõl van szó, ami Fran-
ciaországot, Olaszországot és
Svájcot érinti.

P.L.

SSppaarrttaatthhlloonn tteelljjeessííttvvee mmiinnddkkéétt mmeezzõõnnyybbeenn
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Nagykanizsai Izzó SE (12.) –
Georgikon DSE Keszthely (1.)
23-27 (10-13)

NB II Dél-nyugati csoport férfi
kézilabda-mérkõzés, 3. forduló.
Nagykanizsa, 120 nézõ. Vezette:
Csányi T., Zörgõ.

Izzó SE: Tóth Á. - Füle Cs. 2,
Andó 2, Répási 6/2, Tompek 3, Kiss
Gergely 4/1, Senger. Csere: Vastag
(kapus), Felde I., Weywara 2, Hor-
váth B., Sziva, Nagy B. 2, Kovács
B. 2, Gilitsch. Edzõ: Tóth László.

A mérkõzés után kikristályosodó
tabella-helyzet tükrében a megyei
rangadón nem is szolgál(t) megle-
petésként a keszthelyiek gyõzelme.
A kanizsaiak viszont a rajtvonalon
ragadtak három kör után, bár az
nem állítható, hogy nem próbáltak
meg mindent e találkozójukon. A
két együttes közötti különbség nem
volt eget rengetõ, s kicsit nagyobb
koncentrációval a hazaiak közelebb
is férkõzhettek volna a Keszthely-
hez. Igaz, abba nem férnek bele
olyan esetek, mint Felde István
„törlesztés-gyanús” megmozdulá-
sa... Azért csupán piros lap és fe-
gyelmi jár. A vendégek küzdeni-
tudásból jelesre vizsgáztak és az iz-
zósok valamennyi lépésére tudtak
reagálni a találkozó során.

Tóth László: „Magunkat vertük
meg a fegyelmezetlenségeinkkel,
de gratulálok a Keszthelynek, mert
példamutatóan küzdöttek. Van
még hová fejlõdnünk!”

Ennél jobb bemutatkozást el
sem képzelhettek volna a Heat
Group Kanizsa VSE OB I B-s ví-
zilabdázói... Illetve dehogyis
nem... Történt ugyanis, hogy a
szombat 11 órára kiírt idénybeli
elsõ bajnokijuk elmaradt, mivel
a Szegedi Vízipóló Suli legénysé-
ge nem érkezett meg a meccs
helyszínére.

Az ellenfél busza ugyanis útköz-
ben lerobbant, s ugyan utánuk küld-
tek egy másikat, de a délelõtti kezdés-
re már nem tudtak Kanizsára érkezni.

– Ahogyan arról tájékoztattak a
szegediek, talán délután egyre let-
tek volna mérkõzéskész-állapot-
ban, így viszont inkább azt java-
solták nekik, forduljanak vissza -
fogalmazott Móni Béla, az össze-
csapás ellenõre. – A hazaiaknak
meghatározott idõpontra van úgy-
mond uszoda-bérleti ideje, illetve
ilyen esetben amúgy fél óra a vára-
kozási idõ. Így már csak azt lehe-
tett tenni, hogy hivatalosan elma-
radtnak tekintjük a találkozót. A
továbbiakról már a szövetség ha-
tásköre dönteni.

Mindenesetre megbizonyosod-
hattunk arról, hogy valamennyien
inkább játszani akartak volna, hi-
szen a szegediek két játékosa, akik
egyetemistaként Pécsrõl érkeztek,
is szomorúan bandukolt ki az
uszodából. Igaz, azt rögtön hozzá-
tették, számukra nincs mese, a kö-
vetkezõ erõfelmérõ alkalmával így
még fontosabb lesz a pesterzsébe-
tiek elleni bajnoki. Mert nagy az
esély arra, hogy a gyõztesnek járó
pontokat a Kanizsa VSE kapja.

P.L.

KKééssiikk aazz úújj iiddéénnyybbeellii bbeemmuuttaattkkoozzáássuukk NNaaggyy 
ttaakkttiikkaaii ccssaattaa uuttáánn

A Kanizsai Vadmacskák SE
megkezdte bajnoki szereplését a
nõi amatõr liga Nyugati csoport-
jának 2012-13-as idényében. Az
elsõ hazai mérkõzésükön az Autó-
park PVSK ellen bizonyíthattak
és a második húsz percben felja-
vult védekezésüknek (is) köszön-
hetõen nyerték meccsüket. 

Kanizsai Vadmacskák SE – Au-
tópark PVSK Pécs 59-38 (22-14,
8-10, 14-8, 15-6)

Amatõr NB nõi kosárlabda-mér-
kõzés, találkozó a 2. fordulóból.
Nagykanizsa, 200 nézõ. Jv.: Né-
meth S., Dombai L.

Kanizsa: Fekete Cs. (14), Fuisz

V. (21), Olasz A., Jurkó (4), Hegyi
(14). Csere: Oros, Jagarics (2),
Nagy D. (2), Rajkai (2), Simon V.
Edzõ: Farkas József. 

Szépszámú közönség várta a
Vadmacskák idei bemutatkozását,
s ami roppant fontos volt a kani-
zsaiak szempontjából: az U20-as
válogatott Fuisz Viktória is vállal-
ni tudta a mérkõzést. A találkozó
elején Fekete Csilla és Hegyi Vivi-
en pontjaira nagy szükség volt, hi-
szen a vendégek bizony nem hagy-
ták magukat, illetve jókor jött a ne-
gyed végén Nagy Dóra villanása
is. A folytatásban nem ment a tá-
madójáték a vendéglátóknál, sok
hibával játszottak, dobásaik pon-

tatlanok lettek, ennek ellenére elõ-
nyük alig fogyott.

A nagyszünet után Fuisz állított a
célzó pontosságán, de hátrányát a jól
küzdõ vendégcsapat némileg csökken-
teni tudta. A záró tíz percben a hazaiak
védekezése olyan hatékonnyá vált,
hogy a két csapat teljesítménye között
húsz pont feletti lett a különbség.

Farkas József: „Az eredmény
nem tükrözi, de küzdelmes meccs
volt a bemutatkozónk. Kemény vé-
dekezés, sok fault, kipontozódás
mindkét oldalon. Döntõ volt, hogy
a negyedik negyedben nyolc percig
nem kaptunk kosarat.”

P.L.

JJoobbbbaann nneemm iiss kkeezzddõõddhheetteetttt vvoollnnaa...... 

A közelmúltban rendezte meg
a Magyar Sportlövõk Szövetsége
a 2012. évi Nemzeti Verseny-
számok Országos Bajnokságát
Budapesten. Kispuska és stan-
dardpuska 50 m-es fekvõ test-
helyzet versenyszámokban in-
dulhattak a Nagykanizsai Polgá-
ri Sportlövész Egylet lövészei.

A nyílt irányzék kategóriában a nõi
csapatuk (Papp Józsefné, Pölöskeiné
Hertelendi Erika, Papp Bernadett)
második helyezést ért el az Angyalföl-
di PLE mögött, míg a férfiak (Horváth
Szilárd, Szobolics János, Horváth
Károly) harmadik helyen végeztek az
APLE és a Taktaharkányi LK mögött.

A standardpuskásoknál a nõk (ké-
pünkön Domaföldi Andrea, Papp Ber-
nadett, Papp Józsefné) másodikként
zártak, náluk szintén az APLE nyert.

Standardpuska férfi egyéniben

Obermaier Nándor ért el harmadik
pozíciót 290 körös eredménnyel -
szoros küzdelemben Agot György-
gyel (APLE - 291) és Butykai Zol-
tánnal (Taktaharkány LK - 291).

Az idõközben befejezõdött Szlovén
– Magyar MK Liga sorozat küzdelmei

során csapatban elsõ helyezett a Nagy-
kanizsai PSLE lett, egyéniben pedig a
dobogó valamennyi fokára kanizsaiak
állhattak: 1. Horváth Szilárd, 2. Horváth
Károly, 3. Szobolics János.

P.L.

DDoobbooggóóss llöövvéésszzeekk aa ffõõvváárroossbbóóll
Sárvár FC (6.) – Nagykanizsai

TE 1866-Horváth Méh (7.) 2-0 (2-0)
NB III Bakony csoport labdarúgó-

mérkõzés, 8. forduló. Sárvár, 200 né-
zõ. Vezette: Görög (Németh L., Nagy
Z.). G.: Kocsis T. (26.), Csákvári (40.)

NTE: Freischmid - Rákhely
(Bagarus, 63.), Baranyai Z., Cserfõ
L., Szép D. - Bozsoki, Kotnyek I.
(Schuller, 88.) - Rieger, Nagy T.,
Babati T. - László R. (Petánovics
M., 80.). Vezetõedzõ: Koller Zoltán.

Már az elsõ félidõben eldöntötte
a találkozó sorsát a hazai együttes.
A kanizsaiak ezúttal tompák vol-
tak, s csapatvédekezés szintjén
sem mûködött ezúttal a gépezet,
amibõl gólokat is kaptak.

Koller Zoltán: "Két azonos képessé-
gû csapat mérkõzésén ezúttal mi gyen-
gébb napot fogtunk ki. Ellenfelünk
megérdemelten nyerte a találkozót."

AA fféélliiddõõiigg eellddõõlltt -
nneemm aazz NNTTEE jjaavváárraa
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RAMDA FÛRÉSZÁRU-KERESKEDÉS
Nagykanizsa, Csengery út 111., tel.: 06-70-270-2222

Kalodás fa (éger szél) 1x1x1,70 m3 8.000 Ft+áfa
Méter tûzifa (éger) 1x1x1,70 m3 14.000 Ft+áfa
Kalodás fa (tölgy szél) 1x1x1,70 m3 15.000 Ft+áfa
Kalodás fa (tölgy szél apró) 1x1x1,70 m3 17.000 Ft+áfa
Méter tûzifa (akác, tölgy, kõris, bükk) 1x1x1,70 m3 18.000 Ft+áfa
Kalodás fa (éger, nyár) 1x1x1,70 m3 22.200 Ft+áfa
Kalodás fa (tölgy, bükk vegyes) 1x1x1,70 m3 24.200 Ft+áfa
Kalodás fa (akác) 1x1x1,70 m3 25.200 Ft+áfa
(A kalodás fa kaloda nélkül -1.000 Ft.)

HÁZHOZSZÁLLÍTÁS 10 km-en belül 4.000 Ft+áfa/1 ill. 2 db kaloda (1-2
m3), 20 km-en belül 5.000 Ft+áfa/1 ill. 2 db kaloda (1-2 m3), 30 km-en belül
6.000 Ft+áfa/1 ill. 2 db kaloda (1-2 m3).
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