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Kanizsa

„Nem mentek el, hiszen itt min-
dig otthon vagytok, maradtok,
lesztek.” E szavakkal búcsúztatta
a végzõs diákokat szombaton a
Batthyány Lajos Gimnázium
igazgatója. Az intézményben –
ahogy város- és országszerte sok
középiskolában – szombaton tar-
tották a ballagási ünnepséget.

A Piarista Gimnáziumban már
pénteken búcsút mondtak alma
materüknek az utolsó évfolyamba
járó diákok; a három helyi közép-
iskola 4 tagintézményében szom-
baton, a Thúryban pedig jövõ hét-
végén ballagnak a vén diákok. A
nyakkendõk, öltönyök, matróz-
blúzok, egyen alkalmi ruhák, vi-
rágcsokrok és családi-baráti ösz-
szejövetelek hétvégi forgatagát a
végzõsök számára legnagyobb
megmérettetések, a hétfõtõl zajló
érettségi vizsgák követik.

„„AArrrraa mmeennjjééll,, aahhooll nneekkeedd zzeennééll aa sszzééll””

– 2010-ben jelentõs átalakulá-
son ment keresztül az Idõsügyi Ta-
nács – kezdte mondandóját Cse-
resnyés Péter polgármester, ami-
kor a Generációs Forgatagról tar-
tott sajtótájékoztatóját követõen
nyilatkozott a Kanizsának. – Azt
szerettük volna, hogy az addigi jó

szokásokat megtartva újabb aktivi-
tások jöjjenek létre. Ezért egy
olyan referenst neveztem ki az
Idõsügyi Tanács (IT) mellé, aki a
napi ügyekkel tud foglalkozni.
Szorosabb lett a kapcsolatunk a
klubokkal. És van itt egy másik
dolog is, amiben változás jött be, a
törvényi szabályozás okán.

– Miután az érettségi elõtt álló
fiataloknak a jövõ évtõl az önkén-
tes munkát bizonyítani kell, az IT
egy nagyon jó ötlettõl vezérelve
ennek az aktivitásnak élharcosává
vált. Teret ad annak a lehetõség-
nek, hogy az érettségi elõtt álló fi-
atalok hogyan tudnak önkéntes
munkát vállalni. Az idõsek segíté-
sérõl szólva nem csak arra kell
gondolnunk, hogy a fiatal felvágja
a fát és bekészíti a tüzelõt. Az is
segítség, hogy megmutatják, ho-
gyan kell a számítógépet használ-
ni. Hogyan lehet az életük része,
hogyan tarthatnak kapcsolatot
egymással általa, hogyan juthatnak
információkhoz. Az IT az együtt-

mûködés elég széles spektrumát
kínálta föl, ez is mutatja, hogy a
tagjai már kicsit másképp kezde-
nek el gondolkodni a várossal való
együttmûködésrõl, és a város is
másképp képzeli el ezt az együtt-
mûködést. Ugyanis a város aktív
résztvevõknek akarja látni az idõ-
seket. Az a tapasztalat, az a tudás,
az a rutin, amely megvan õbennük,
az a mindenkori városvezetésnek
hasznára lehet. Ezzel én személy
szerint élni kívánok, igénybe aka-
rom venni. 

– Tiszteletreméltó az az aktivi-
tás, amit az idõsek mutattak a re-
zsidíj-csökkentés kapcsán. Aláírá-
sukkal támogatták azt a szándékot,
hogy a külföldi cégek ne vigyék ki
az országból a hasznot, hanem az
itt élõket szolgálja az a pénz. Úgy
látszik, értõ fülekre talált ez a
szándék az idõsek körében. Sõt,
azt kérem tõlük, továbbra is keres-
sék az aláírásnak a lehetõségét,
mert minél több ember írja alá,

(folytatás a 2. oldalon)
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(folytatás a címlapról)
... annál nagyobb erõt tudunk

felmutatni a multinacionális cé-
gekkel szemben. Annak örülnék,
ha az a példa, amit felmutattak az
idõsek, ragadós lenne, és a fiatalok
is éreznék, hogy ez közös felelõs-
ség. Ha õk is látnák, hogy a jövõ
múlik azon, hogy mennyi pénzt
visznek ki az országból, vagy
mennyit tudunk megtartani ideha-
za. Hogy a saját céljainkra – akár
az egyén, akár a szûkebb (család)
vagy tágabb közösség (település)
javára – tudjuk fordítani. Hogy
ahelyett, hogy külföldi érdekeket
szolgálna, magyar közösségi érde-
keket szolgáljon. Ezért az idõseket
is arra kérem, magyarázzák el en-
nek jelentõségét a fiataloknak, a
fiatalokat pedig arra bíztatom, ve-
gyenek részt ebben az akcióban.
Hogy ne érezhesse rosszul magát
utólag senki: aláírhattam volna, de
kimaradtam. 

– Már tavaly is nagyon jó ötlet-
nek tartottam a Generációk Nap-
ját. Sokszor vagyunk úgy, hogy a
generációk elmennek egymás
mellett. Nem értik a másik problé-
máját, azt, hogy miért csinál vala-
mit úgy, ahogyan. A fiatalok talál-
koznak egymással – az a gond,
hogy nem találkoznak az idõsek-
kel. A Generációk Napja talán a
jobb megértést, talán a találkozás
lehetõségét is biztosítja. Óvodás-
tól középiskolásig mutatják meg
magukat a fiatalok, az idõsek is
bemutatkoznak többféle mûfaj-
ban. A különbözõ generációk rá-
csodálkoznak egymásra: – Lám, a
szomszéd néni mit tud! Bent van
egy énekkarban, vagy éppen idõs
kora ellenére még mindig táncol.
Vagy a szomszéd néni az óvodás
kisfiúra: – Nicsak, a szomszéd
kisfiú milyen ügyes!  Mindez
olyan találkozási, kapcsolat felvé-
teli pont, ami a legközelebbi alka-
lommal oda vezethet, hogy a
szomszéd néni megsimogatja a
kisfiúnak azt a buksi fejét. És az
óvodás is csillogóbb szemmel néz
fel a nénire. Addig csak köszöntek
egymásnak, legközelebb már szó-
ba is elegyednek. És ettõl a pilla-
nattól kezdve, a generációk ilyen
találkozásától kezdve mûködik jól
az, aminek a fontosságát mi min-
dig hangsúlyozzuk: az együttmû-
ködés. Mind egy kis közösségnek,
a családnak az életében, mind egy
nagyobb közösség, egy település
életében. Az összefogásnak óriási
ereje van. 

Kanizsa

Fõszerkesztõ: Dóró János. Munkatársak: Bakonyi Erzsébet, Polgár László, Szabó Zsófia, Varga Mónika. Tördelés, tipográfia: Hársfalvi Tímea.
Gazdasági ügyintézõ: Tóth Tihamérné. Hirdetésszervezõ: Dobri Katalin (+3630-640-8515). Szerkesztõség és kiadó: Nagykanizsa, Király u. 47.
földszint Tel./fax: 0693/312-305. Web: www.kanizsaujsag.hu E-mail: kanizsahetilap@chello.hu Levélcím: 8801 Nagykanizsa, Pf.: 154. Hirdetés-
felvétel: Kanizsa Újság Kft. Nagykanizsa, Király u. 47. földszint. Kiadja: a Kanizsa Újság Kft. Felelõs vezetõ: a Kanizsa Újság Kft. ügyvezetõje.
Nyomda: Martin Grafit Kft. Vonyarcvashegy. Felelõs vezetõ: László Károly. Terjesztés: Savaria Post. Felelõs: Szilágyi Gábor,  tel.: +3630/500-
6216. Megjelenik: 21000 példányban. ISSN 0865-3879

KKaanniizzssaa –– VVBB KKaanniizzssáánn 2013. május 9.2

KANIZSA LOKÁLPATRIÓTA HETILAP

A május 22-27-ig tartó 11.
International Dance Federation
Hungary, Látványtánc Világbaj-
nokság programjainak részletei-
rõl tartott sajtótájékoztatót Cse-
resnyés Péter polgármester, a há-
zigazda Szan-Dia FSC képvisele-
tében Vágó László, a szervezõbi-
zottság vezetõje, Vágó Lászlóné
elnök, valamint Zalakaros város
vezetésének részérõl Jámbor Tí-
mea stratégiai és marketingveze-
tõ, továbbá Czimondor Nándor, a
Zalakarosi Turisztikai Nonprofit
Kft. ügyvezetõje, a város turisz-
tikai egyesületének elnöke.

Cseresnyés Péter polgármester a
rendezvénnyel kapcsolatban ki-
emelte, örül annak, hogy négy év
után ismét egy jeles verseny hely-
színe lesz Nagykanizsa. Ennek több
oka is van: egyrészt „élet” jön újra
a városba, másrészt gazdasági hatá-
sa is lesz az eseménynek. A polgár-
mester emlékeztetett arra is, hogy a
2010-es év végén elkezdtek egy be-
szélgetést Zalakaros polgármeste-
rével, majd azt követõen alá is írtak
egy megállapodást, melyben rögzí-
tették, a lehetõségek szerint a két
város segíti egymást. Az elmúlt
idõszakban jó pár alkalommal jelét
is adták ennek. A Látványtánc Vi-
lágbajnokság is azt jelzi, hogy Ka-
ros nélkül Nagykanizsa nem tudná
megtartani a rendezvényt, és
Zalakaros sem Kanizsa nélkül.

– Jól kiegészítjük egymást, és
reményeink szerint a szervezõkkel
együtt a térség jó hírét tudjuk el-
vinni a világba. Megint egy jelen-
tõs céllal, hogy gazdaságilag erõ-
södjön Dél-Zala, és e két telepü-
léscsoport, a térség meghatározó
szereplõje – fejtette ki a polgár-
mester. 

Vágó László a polgármester
szavait megerõsítve elmondta, a
város támogatása nélkül a rendez-
vény nem kerülhetett volna Nagy-
kanizsára. Megjegyezte: a világ-
bajnokság fõszponzora, segítõje
mellett Zalakaros város támogatá-
sát is sikerült megnyerniük. 

Jámbor Tímea zalakarosi mar-
ketingvezetõ megjegyezte, örültek

a felkérésnek, hisz’ a világverseny
megrendezése nemcsak a két város
együttmûködését erõsíti rövid és
hosszú távon, hanem Magyaror-
szág hírnevét is öregbíti. Bíznak
benne, az idelátogató hazai és kül-
földi táncosok meglátogatják majd
az elkészült új beruházásaikat is.

Czimondor Nándor az elhang-
zottakhoz hozzátette: igyekeznek
különbözõ kikapcsolódási lehetõ-
ségekkel fogadni szabadidejükben
a csoportokat, akik a fürdõzés mel-
lett kikerekezhetnek akár a Kis-
Balatonhoz. Zalakaros továbbra is
szeretne egyfajta turisztikai vezetõ
szerepet betölteni a környéken, na-
gyon sok fejlesztésük van folya-
matban. 

A verseny szakmai programjait
Vágó László részletezte. Többek
között elmondta, a nemzetközi
vezetés mindenképpen Közép-
Európában tervezte megrendezni
a versenyt. Így került szóba a Ma-
gyar Táncszövetség, és általuk
Nagykanizsa neve. A polgármes-
ter szavaira utalva megismételte,
ebbõl a szempontból is jó pozíci-
óban van a város, hiszen Európa
közepén található. Központi hely
lévén a környékrõl könnyen, akár
repülõvel is ideutazhatnak a ven-
dégek, a turisták, a befektetõk.
Már tudják, jövõre Horvátország,
utána Olaszország lesz a világbaj-
nokság helyszíne, s 3 év múlva
kerül vissza ismét Magyarország-
ra. A Szan-Dia azzal vívta ki a
rendezés jogát, hogy 2007 óta fo-
lyamatosan részt vesznek a világ-
bajnokságon, mégpedig a klubok
közül végig a legtöbb versenyzõ-
vel. A rendezési tapasztalatok sze-
rint figyelembe vették a két város
hozzáállását is. 

A jelenlegi adatok alapján 19
ország versenyez Nagykanizsán.
Dél-Afrika 72 fõvel, Gibraltál 80,
Olaszország 250, Ukrajna 410 fõ-
vel, ami még valószínû 50 fõs
csoporttal növekedni fog. Az
orosz versenyzõk 180-200 fõvel
érkeznek, természetesen ezen kí-
vül Spanyolországból, Horvátor-
szágból és a környezõ országok-
ból is Nagykanizsára látogatnak

csoportok. Összesen 73 klub ne-
vezett be a nagykanizsai verseny-
re, mely május 22-én egy szín-
pompás megnyitóval veszi kezde-
tét. A HSMK elõl indulnak a csa-
patok huszárok vezetésével az Er-
zsébet térre. Az országok zászla-
ját a Kanizsa táncegyüttes néptán-
cosai viszik. Az egy órás mûsor-
ban énekkel, tánccal mutatkozik
be Nagykanizsa, majd a nagykö-
zönségnek bemutatják az IDF ve-
zetõit is. A bemutatkozások után 3
színpadon folytatódik a 4 napos
verseny; a HSMK színháztermé-
ben, a mellette lévõ parkolóban
felállított sátornál, és a kamarate-
remben. A versenyzõket 50-55 fõs
zsûri értékeli, a díjak, kupák érté-
ke eléri az 1 millió 650 ezer forin-
tot.

Végül Vágó László sajnálattal
megjegyezte, hogy a nagykani-
zsai egyesületek kihagyták ezt a
lehetõséget, és nem vesznek részt
a vb-n. Zala megyét egy zalaeger-
szegi klub képviseli 20 verseny-
zõvel.

Vágó Lászlóné hozzáfûzte:
114 versenyzõjük vesz részt min-
den korosztályból. A versenyen
való részvétel feltételeinek meg-
feleltek, mindegyik versenyzõ-
jük jogot szerzett a világbajnok-
ságra. Eddig jobbára két, a Fan-
tasy- és Free Show kategóriában
versenyeztek a nemzetközi és a
világversenyeken, három-négy
éve bontogatják szárnyaikat a
klasszikus kategóriában, a Dance
Show-ban, és idén elõször meg-
próbálkoznak a Disco kategória
erõsebbik válfajával, a Disco
Freestyle-jal. Mind a négy ver-
senynapon fellépnek a verseny-
zõik, és bíznak benne, meg tud-
ják ismételni az eddigi legjobb
eredményeiket. Büszkék rá, hogy
legnagyobb ellenfeleik, a spa-
nyolok, oroszok, ukránok, ola-
szok tisztelettel néznek a gyere-
keikre, szívesen tanulnak tõlük,
mert bizonyos kategóriában õk
azok, akik irányt mutatnak a töb-
bieknek. 

B.E. 
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Zala megye nagy részén július
31-ig megtörténik az átállás a di-
gitális televíziózásra, 46 települé-
sen október 31-éig kell átállni a
hagyományos antennával tévé-
zõknek a korszerûbb vételre –
közölte a Nemzeti Média- és Hír-
közlési Hatóság (NMHH) kom-
munikációs igazgatója csütörtö-
kön Zalaegerszegen.

Zsuppán Attila a digitális átállás
helyi sajátosságairól a dunántúli
megyék közül elsõként Zalában
tartott tájékoztatón hangsúlyozta:
március óta zajlik országszerte
azoknak a felmérése, akik saját
anyagi erejükbõl nem képesek a
korszerûbb televíziós vételt bizto-
sító eszközök beszerzésére.

Emlékeztetett: 2013 Magyaror-
szágon a digitális átállás éve,
amelynek során két ütemben foko-
zatosan megszûnik a hagyomá-
nyos, földfelszíni analóg mûsorsu-
gárzás, helyét pedig a korszerû, di-
gitális mûsorszórási technológia
veszi át. Az ország középsõ terüle-
tén – beleértve Zala megye na-
gyobb részét is – július 31-éig, a
fennmaradó területeken pedig ok-
tóber 31-éig szûnik meg az analóg
sugárzás.

Az átállás közvetlenül azokat
érinti, akik jelenleg is a hagyomá-
nyos szoba- vagy tetõantennákkal,
elõfizetési díj nélkül nézik az M1,
az RTL Klub vagy a TV2 adását.
Akik kábeles, mûholdas vagy
internettévé-elõfizetéssel rendel-
keznek, nincs teendõjük.

Az átállás elõnye, hogy három
helyett hét ingyenes csatorna érhe-
tõ el, sokkal jobb hang- és képmi-
nõségben, kiegészítõ szolgáltatá-
sokkal, de ehhez a régi tévé mellé
egy jelátalakítóra (set-top-box), új
szoba- vagy tetõantennára van
szükség, esetleg kábeles, mûhol-
das vagy internetes tévészolgálta-
tásra fizethetnek elõ.

Gyutai Csaba, Zalaegerszeg
polgármestere jelezte: a megyében
10 800 rászoruló családról tudnak
– közülük 1200 zalaegerszegi –,
õk igényelhetnek támogatást az
eszközök beszerzésére, amit eddig
mintegy 1300-an tették meg. A rá-
szorulókat a hírközlési hatóság
munkatársai keresik fel, az új be-
rendezések felszerelése május kö-
zepén kezdõdik.

Karl Károly, az NMHH hírköz-
lés-felügyeleti fõosztályának veze-

tõje arról beszélt, hogy az orszá-
gos, átfogó támogatási programból
azok részesülhetnek, akik a ható-
ság rendeletében felsorolt tíz tá-
mogatási forma valamelyikében
részesülnek. Az õ adataikat az ön-
kormányzatokkal, az államkincs-
tárral, a nyugdíjfolyósítóval
egyeztetve kapta meg a hatóság,
munkatársaik mindenkit szemé-
lyesen keresnek fel.

Az MTI kérdésére Zsuppán Atti-
la elmondta: Zalában Lenti és
Letenye térségében mûszaki okok
miatt tolódik késõbbi idõpontra az
átállás, ami így 46 települést érint.

Egy másik kérdés kapcsán arról
is beszélt, hogy országszerte 38
helyi televízió sugároz analóg mó-
don, a digitális átálláshoz számuk-
ra a médiatanács 312 millió forin-
tos keretösszegû pályázatot indí-
tott. A keretbõl 8 milliót kaphat-
nak azok a helyi tévék, amelyek
digitálisan szeretnék sugározni
mûsorukat.

MMeezzõõ nnaapp

Vidám hangulatban telt a pén-
tek a Dr. Mezõ Ferenc - Thúry
György Gimnázium és Szakkép-
zõ Iskola székhelyintézményé-
ben tanuló diákoknak is. Az im-
már hagyományos Mezõ Napot a
felhõtlen kikapcsolódás és szóra-
kozás jellemezte. 

A fõszerep ezúttal is – mint az
elmúlt években – a végzõs fiatalo-
ké volt, akik a rendezvényen vi-
dám hangulatban búcsúztak alma
materüktõl. Tették mindezt külön-
bözõ jelmezekben, ugyanis a
programkavalkád a bolondballa-
gással kezdõdött. Ezt követõen
egészségügyi mérések, íjászbe-
mutató, vetélkedõk, kézmûves
foglalkozások, pályaorientációs
tanácsadás, a Diákönkormányzat
közgyûlése színesítette az intéz-
mény aprajának, nagyjának nap-
ját. A szombati ballagás, és a jövõ
heti érettségi vizsgák elõtt kellett
is a jó alapozás, ugyanis mintegy
156 mezõs diákra vár ünnepélyes
búcsú és komoly szellemi tudás-
próba az elkövetkezendõ napok-
ban.

Mûtõsfiúvá, õsemberré, szer-
zetessé, öregasszonnyá, alkalmi
permetezõgéppé, Barack Oba-
ma-vá avanzsált jelmezes vég-
zõsökkel is találkozhattak a já-
rókelõk pénteken a belváros-
ban. Városunk Önkormányzata
a Diákönkormányzattal közö-
sen Központi Bolondballagási
Ünnepségen köszönt el a sok
száz, érettségi elõtt álló fiataltól. 

Az Erzsébet téren megtartott
közös búcsún a városvezetés ne-
vében Dénes Sándor alpolgár-
mester köszönt el a jövõ generáci-
ójától, a „szárnyat bontott sereg-
nyi diáktól”. A középiskolások
közös örömünnepe önfeledt han-
gulatban zajló mûsorral és közös
flash mob-bal ért véget. 

VVaarráázzssppaalleettttaa

A fenti címmel nyílt kiállítás a
Nagykanizsa és Térsége TISZK
Alkotó Ifjúság Galéria és Kávé-
házban, mely a Hevesi Sándor
Általános Iskola diákjainak al-
kotásait mutatja be.

– Az Alkotó Ifjúság Galéria és
Kávéházban 2011 óta tekinthetõ-
ek meg képzõmûvészeti, iparmû-
vészeti és népmûvészeti munkák,
melyek alkotói kezdetben a kö-
zépiskolából kerültek ki, azon-

ban a közelmúltban egy újabb
korosztály, az általános iskolások
is bemutatkozhatnak mûveikkel
– emlékezett vissza a kezdetekre
Mérksz Andor, a Kanizsa TISZK
ügyvezetõ igazgatója. 

Ezt követõen Lengyák István
nyitotta meg és mutatta be a tárla-

tot. Elmondta, az intézményben
már több évtizedes hagyománya
van a képzõmûvészeti nevelés-
nek, mely során elsõsorban a ké-
pességeket és a problémamegoldó
gondolkodást fejlesztik. Ennek a
tevékenységnek egy töredékét
mutatja be a kiállítás. 

Az iskolában a rajz és a kézmû-
ves szakkörök az alsósok és a fel-
sõsök körében is rendkívül ked-
veltek. A foglalkozásokon többfé-
le anyaggal és eszközzel dolgoz-
nak, különféle technikák – se-
lyemfestés, gyöngyfûzés, origa-
mi, nemezelés, agyagozás, üveg-
festés, fémdomborítás – segítsé-
gével születnek meg az alkotások.
A tanórai és a szakköri foglakozá-
sok egy részén pályázatokra ké-
szülnek, amikor kreatív módon
építik be munkáikba a megszer-
zett ismereteket. 

Az eredeti helyszíntõl (Szent
György Kápolna) eltérõen az
idei Szent György  napi misére –
melynek része a búzaszentelés
és 2003-tól a Miklósfai Szõlõjö-
vések Könyve megáldása a bõ-
séges termés reményében- a
Szentgyörgyvári II. szõlõhegy-
hát Miklósfa várorész felõli be-
járatánál álló hegykaput övezõ
parkosított, gondozott zöldterü-
leten, a Szent György Pihenõnél
gyülekeztünk április 28-án va-
sárnap délelõtt.

A Pihenõ területén 2005-tõl tart
rendezvényeket, Családi Napot, a
szõlõsgazdák miklósfai dr. Kot-
nyek István Kertbarát Köre. A ta-
vaszi napfényben a misét követõ-
en a közösség helyi civil kezde-
ményezésére épülõ immár hagyo-
mányos programján családok, fia-
talok vesznek részt.

Az idei szentmise helyszín rend-
kívüliségét a keresztavatás adta. A
hegykapunál álló Szent György vi-
téz szobor talapzata körül a friss
virágról mindig gondoskodó mik-
lósfai özv. Füllér Istvánné tett ja-
vaslatot a kereszt állíttatására és
jótékony adománnyal hozzájárult
az elkészületéhez, amelyet a kert-
barát kör tagok példás összefogás-
sal és a saját felajánlásaik révén is
megvalósítottak. A magas kereszt
Horváth József és Horváth László 

(folytatás a 4. oldalon)

ZZaalláábbaann kkéétt üütteemmbbeenn
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(folytatás a 3. oldalról)
...asztalos vállalkozók munkája,

fenyõfából készült. A fenyõfák egy
Somogy megyei közeli községi
templom tetõfaanyagából valók. A
feszületet mûkõbõl formálta meg
Temesi László kõfaragó vállalkozó.
A misét követõen Bojtor Róbert es-
peres a miklósfai római katolikus
Nagyboldogasszony templom plé-
bánosa áldotta meg a feltámadást
jelképezõ,  a II-III. hegyháti útel-
ágazásra tekintõ keresztet, majd
mindnyájan együtt elénekeltük a
Boldogasszony Anyánk… kezdetû
egykori (1714) magyar himnuszt.

Az ünneplõ jelenlévõket, köztük
Karádi Ferenc Nagykanizsa Me-
gyei Jogú Város alpolgármesterét
és Sajni József választókörzeti ön-
kormányzati képviselõt, Németh
József a kertbarát kör elnöke, vál-
lalkozó invitálta a Pihenõ fából
megmunkált asztalaihoz, szabadté-
ren fõzött ebédre, amelyhez a hely-
beli fõszakácsok a miklósfaiak
Szentgyörgyvári hegyi termésébõl
való bort kínáltak.

Ismét arany minõsítéssel sze-
repelt a szepetneki Királyi Kó-

rus, Kollonay Krisztina karnagy
vezetésével, országos megméret-
tetésen.

A Magyarországi Német Ének-,
Zene- és Tánckarok Országos Ta-
nácsa (Landesrat) által szervezett,
VI. Országos Kórus Találkozó
Kórusminõsítõ Versenyt Vá-
roslõdön, április 20-án tartották 18
kórus fellépésével, melyen Zala
megyét, a Királyi Kórus képvisel-
te. A három évente megrendezésre
kerülõ országos megmérettetésen
második alkalommal részt vevõ,
Kollonay Krisztina által vezetett
Királyi Kórust, ismét arany minõ-
sítésben részesítette a neves szak-
emberekbõl álló zsûri, így ezzel
tovább bõvült az énekkar országos
elismertsége.

A zsûri elnöke Birinyi József, a
Magyar Köztársasági Arany Érdem-
kereszt kitüntetésben részesült nép-
rajz- és népzenekutató, a Magyar
Kórusok és Zenekarok Szövetségé-

nek (KÓTA) társelnöke, továbbá
Tóth András, Bartók Béla- és Pász-
tory Ditta díjas karnagy és Dr. Már-
kus Miklósné Natter-Nád Klára Ní-
vó-díjas Szakíró, a Magyar Kodály
Társaság elnökségi tagjai voltak. A
rendezvényt Csekényi István pol-
gármester, Oszvald József a Német
Országos Önkormányzat elnöke, és
Kreisz Ferenc, a Landesrat Ének
szekció elnöke nyitotta meg.

A fellépõ kórusok komoly felké-
szültséggel, változatos német nem-
zetiségi programmal szórakoztat-
ták a hallgatóságot. A Királyi Kó-
rus repertoárjában ez alkalommal a
német klasszikus zenemûvészet
legnehezebb remekmûveibõl merí-
tett a kórus.

A kórus a versenyen mutatta be a
nemrég elkészült német stilizált
hosszú fellépõ ruháját is, amit az
Unger Ilona által elnökölt szepet-
neki Német Nemzetiségi Önkor-
mányzat finanszírozott, és a Nagy-
kanizsai Szociális Foglalkoztató
Nonprofit Kft. tervezte és kivite-
lezte. A kórus ez úton is köszönetét
fejezi ki a támogatásért.

A kórus eredményeivel és fellé-
péseivel kiemelten támogatja a Né-
met Nemzetiségi Önkormányzatok
által szervezett ünnepségeket és
fesztiválokat.

A kórus repertoárját klasszikus,
német, musical és operett mûsorok
alkotják.

Az idén márciusban tartotta a
Landesrat tisztújító gyûlését. Meg-
tiszteltetés, hogy már második al-
kalommal választották Kollonay
Krisztinát a Vas-, és Zala megye
szekció vezetõjévé.

A Királyi Kórus 1998-ban ala-
kult Szepetneken élõ lelkes ze-
nebarát hölgyek társaságából.
2006-tól, Német nemzetiségi
kórusként is mûködik. 2007-tõl
a kórus vezetõje Kollonay
Krisztina karnagy. 2007 Zala
megyei kórusminõsítõ verseny:
Kiemelt Nívódíj és Legszebb
Hangzás különdíj. 2008. KÓTA
(Magyar Kórusok, Zenekarok,
és Népzenei Együttesek Szövet-
sége) által szervezett minõsítõ
hangversenyen fesztivál kórus
címet nyerte el. 2010. Landesrat
(Magyarországi Német Ének-,
Zene- és Tánckarok Országos
Tanácsa) által szervezett minõ-
sítõ hangversenyen arany foko-
zatot nyert el. 2013. Landesrat
(Magyarországi Német Ének-,
Zene- és Tánckarok Országos
Tanácsa) által szervezett minõ-
sítõ hangversenyen arany foko-
zatot nyert el.
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Ahogy azt Lengyák István-
tól, a Nagykanizsai Civil Ke-
rekasztal soros elnökétõl meg-
tudtuk, a Város Napja tisztele-
tére rendezett program kereté-
ben került sor a Vasútpark kül-
téri bútorainak átadására. 

A fentiek keretében a MÁV,
az NCK Vasútbarát és Vasútmo-
dellezõk Köre, a Nagykanizsai
Mûszaki Szakképzõ Iskola és
Kollégium Cserháti Tagintézmé-
nyének diákönkormányzata kö-
zötti együttmûködési megálla-
podás megkötésére is sor került
Zakó László országgyûlési kép-
viselõ beszéde után.

Az aláírás ceremóniája alatt az
állomásfõnökség részérõl Máthé
István, a vasútbarátok körétõl
Zsoldos Tamás, míg a diákönkor-
mányzat nevében Orbán Veroni-
ka látta el kézjegyével a doku-
mentumot, mellyel úgymond a
fiatalok rendelkezésére bocsátot-
ták a vasútparki teret, akik ezen-
túl már felelõsséggel is tartoznak
annak rendje iránt. A park továb-
bi gondozásából és a jármûvek
folyamatos megújításából is ki-
vehetik részüket.

ZZaallaa 77 ccssooddáájjaa

Mint arról a kedves olvasók
annak idején a zalai sajtókból,
televíziókból is értesültek,
2009-ben Lengyák István kez-
deményezése alapján a Nagy-
kanizsai Civil Kerekasztal
Egyesület, Zala megye Önkor-
mányzata, a Zalai Hírlap és a
megye televízióinak közremû-
ködésével, a beérkezett 300 fe-
letti javaslatból (több mint 80
ezer zalai polgár szavazatával)
megválasztották Zala megye 7
természeti és 7 épített csodáját. 

A gyõztesek nagyszerû ünnep-
ségek keretében vehették át a
megyei csodákat bizonyító szép
okleveleket és gránit táblákat.
Mint a „csodák tulajdonosaitól”
megtudtuk, ezeket az értékein-
ket felkeresõ turisták, látogatók
száma azóta jelentõsen meg-
növekedett.

A civil kerekasztal, egy újabb
pályázat keretében – a Vidékfej-

lesztési Minisztérium és a Zöld
Forrás támogatásával - most arra
is lehetõséget teremtett, hogy a
napokban megjelenhetett a „cso-
dáinkról” szóló színes kiadvány
is. Elõszavában Manninger Jenõ
Vilmos, a Zala Megyei Közgyû-
lés elnöke így fogalmaz: „A me-
gye büszkeségeirõl van szó, ame-
lyekre érdemes minden lehetsé-
ges módon felhívni a figyelmet.
Ezért is választottuk a 14 csoda
bemutatására a megye elsõ köz-

pontjában felépített Millenniumi
emlékmûvet. Olyan kiállítással
gazdagodott megyénk, amely to-
vább erõsíti hagyományaink to-
vábbélését, megyei identitásun-
kat. Remélhetõleg minél többen
felfedezik maguknak e gazdag
„kincsestárat” tovább erõsítve ez-
zel is megyénk országosan élen-
járó turisztikai potenciálját. Bí-
zom benne, hogy e kiadvány, de
még inkább a képek által is elme-
sélt történetek és pillanatok minél
több embert arra ösztönöznek,
hogy felkeressék és megismerjék
a megyénkben rejlõ varázslatot.”

A programot elindító civil
kerekasztal bevezetõjében pedig
ezt olvashatjuk: Tamási Áron ír-
ja: „Azért vagyunk a világon,
hogy valahol otthon legyünk
benne. A neves székely író gon-
dolatait követve valljuk mi, za-
lai emberek is azért vagyunk a
világon, hogy valahol otthon le-
hessünk benne. Járuljon hozzá
ez a megyénk „csodáiról” szóló
újság is otthonunk megismeré-
séhez, és megismerése által
megszeretéséhez, megbecsülé-
séhez, kincseinek, megõrzésé-
hez, felmutatásához, hagyomá-
nyainak ápolásához. Valljuk mi
is ezzel a kis képes ismertetõvel,
miként a magyar Corvin-koszo-
rú és a francia Becsületrend ki-
tüntetettje, a nagykanizsai szü-
letésû Hevesi Sándor tette, hogy

hagyomány hátrafelé nézni és
elõrehaladni, hagyomány emlé-
kezni apáinkra és dolgozni gyer-
mekeinkért, hagyomány szeretni
a régit, és akarni az újat”. Öröm
számunkra, ha ezzel a kiadvány-
nyal ezt segíteni tudjuk.

A megjelent, színes képekkel
ékesített írásban, nemcsak a hét-
hét megválasztott „csodával” ta-
lálkozhatunk, de a 25-ös döntõ-
be került többi megyei kincsünk
fotójával is. Részletesen olvas-
hatunk benne Becsehely-Pola
mûemléktemplomáról, az eger-
vári várkastélyról, a keszthelyi
Festetics-kastélyról, a kallósdi
Szent Anna-körtemplomról, a
Göcseji Falumúzeumról,  Ne-
mesnépi híres szoknyás ha-
ranglábjáról, a zalaszántói Béke
sztúpáról, a bödei energiadomb-
ról, a Keszthelyi-öbölrõl, a
Cserszegtomaji kútbarlangról, a
hévízi gyógytóról, a Kovácsi-
hegy bazaltfolyosójáról, a Kis-
Balatonról,  a Zalaegerszegi A-
záleás-völgyrõl.

Budavölgyi Kálmán, a kerek-
asztal ügyvezetõ elnöke el-
mondta, azóta számtalan helyen
– óvodákban, iskolákban, mûve-
lõdési intézményekben, civil
szervezeteknél tartottak már ve-
tített képes elõadásokat (sok he-
lyen vetélkedõket), hogy ezekre
a „csodákra” minél jobban ráirá-
nyíthassák a megyében élõk fi-
gyelmét. Képes ismertetõjüket –
elõzetes kérés alapján – szíve-
sen bemutatják a jövõben is.

A HPV okozta megbetegedé-
sekrõl, a védekezés módjáról és
a védõoltási programról adott
részletes tájékoztatást Dr.
Orosházi Attila szülész – nõ-
gyógyász, osztályvezetõ fõorvos
a Vasemberház Dísztermében.

Stimeczné Dr. György Berna-
dett, az Egészségügyi Alapellá-
tási Intézmény intézményveze-
tõje elmondta, a közgyûlés dön-
tésének köszönhetõen már ne-
gyedik éve vállalja át az önkor-
mányzat a 14. életévüket betöltõ
leánygyermekek méhnyakrák és
nemi szervi szemölcsök elleni
három oltásból álló védõoltás-
sorozatának költségét. 

Az életre szóló védettséget
biztosító vakcina igényléséhez

szükség van a szülõk beleegye-
zõ nyilatkozatára, illetve a kö-
zös háztartásban élés tényének
igazolásról szóló határozatra. Az
elsõ oltás beadására májusban
kerülhet sor, errõl a gyermekor-
vosoknál kell érdeklõdni.

A fórumon Dr. Orosházi Attila
az oltás és a gyakori szûrés fon-
tosságát hangsúlyozta. A humán
papillomavírus (HPV) a bõrön
és a nyálkahártyán okozhat el-
változásokat. Eddig több mint
100 különbözõ típusát azonosí-
tották, melyek közül egyesek
szemölcsöt, bõr-, nyelõcsõdaga-
natokat, de fõleg méhnyakrákot
is okozhatnak. A daganatok a
fej- és nyaki régióban, a ge-
nitális traktusban és a végbélnél
is jelentkezhetnek. A populáció
körülbelül ötven százaléka fer-
tõzõdik meg élete során.

Ahogy a fõorvos kihangsú-
lyozta, a HPV a ma ismert leg-
gyakoribb szexuális úton fertõzõ
ágens, évente 550 ezer méh-
nyak- és egyéb rák kialakulásá-
ért felelõs. Hazánkban a máso-
dik leggyakoribb halálozási ok.
A vírussal fertõzött anya a szü-
lésnél gyermekének is átadhatja.
A több mint 12 ezer éve jelenlé-
võ vírus kezelhetõ állapotát idõ-
ben ki lehet szûrni, mely így a
legtöbb esetben gyógyítható.

A férfiak egy része is fertõzött,
de esetükben ez nem mindig okoz
látható tüneteket és betegséget.
Fennáll a visszafertõzés veszélye,
újra megfertõzheti a betegségébõl
kigyógyult partnerét, hiszen az
óvszer használata sem nyújt teljes
védelmet, sõt akár orális szex
esetén is megtörténhet.

Ezen tények ismeretében vi-
tathatatlan a szûrések és a védõ-
oltás fontossága, hiszen meg-
elõzhetõ és a megelõzõ állapotá-
ban még gyógyítható.

Az oltási programról érdek-
lõdni a 0620/324-0954 telefon-
számon lehet.

Hatodik alkalommal ren-
dezték meg Vasváron a bérbal-
tavári születésû Kossuth-díjas
költõ, Nagy Gáspár tiszteletére
„A költõ hazatér” címû vers- és
prózamondó találkozót.

Az egész napos rendezvényen
az ország különbözõ települé-
seirõl érkezõ fellépõk felkeresték 

(folytatás a 6. oldalon)
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(folytatás az 5. oldalról)
...a költõ szülõházát, majd a

nagytilaji temetõben néma fõ-
hajtással és egy-egy szál virág-
gal tisztelegtek Nagy Gáspár
emlékének.

A zalai versenyzõk szép sikert
értek el. Dr. Vass Veronika
(Nagykanizsa), és Budai Fanni
(Zrínyi Miklós Iskola, Murak-
eresztúr) Arany minõsítést-,
Kecskés Luca (Piarista Iskola,
Nagykanizsa) Ezüst-, Kánya
Antalné (Nagykanizsa) Bronz
minõsítést kapott. 

Míg Tomasi Merylin (Kiska-
nizsai Általános Iskola) és Nagy
Viktória (Piarista Iskola, Nagy-
kanizsa) Vasvár város különdíját
vehette át.

Idén is a fittség és egészség
jegyében rendezték meg a nagy
népszerûségnek és érdeklõdés-
nek örvendõ egészségnapot a
Hevesi Sándor Általános Isko-
lában. A reggeltõl kora délutá-
nig tartó programkavalkád
több mint 500 diák közös, latin
tánc- és mozgáselemekkel tar-
kított zumbájával indult. 

A jövõ generáció egészséges
életmódra való nevelését, egész-
ségtudatos és sportbarát élet-
szemléletének kialakítását minél
fiatalabb korban célszerû elkez-
deni. A Hevesi iskolában mind-
erre nagy hangsúlyt fektetnek,
ugyanis rendszeresek a kicsiket-
nagyokat megmozgató verse-
nyek, zöldövezeti túrák. Ahogy
a hét elsõ napján megtartott
egészségnap is, ugyanis az ed-
dig évente megrendezett ese-
ményt a jövõben – egy TÁMOP-
pályázat jóvoltából – tanéven-
ként kétszer is megtartják.
Egészséges ételekkel, progra-
mokkal, test- és lélekbarát elõ-
adásokkal – tájékoztatta újsá-
gunkat Dékány Beatrix és Szabó
Erzsébet pedagógus. 

Idén sem történt ez másként:
orvosok, egészségügyi szakem-
berek, kortárs oktatók, a Magyar
Vöröskereszt, a Mentõszolgálat,

a Nagykanizsai Rendõrkapitány-
ság, a TISZK munkatársai és a
helyi sportéletben elismert szak-
emberek, tánctanárok közremû-
ködése tette teljessé a rendez-
vényt. Többek között testébresz-
tõ tornák, bõr- és fogápolási tip-
pek, pályaorientációs tanács-
adás, rajz- és ügyességi vetélke-
dõk színesítették a hevesis tanu-
lók napját. Non plus ultra pedig
az egészséges ételekbõl, gyü-
mölcsökbõl összeállított, kaló-
riaszegény ínyencségek, me-
lyekbõl mind az alsó, mind pe-
dig a felsõ tagozatosok egyaránt
nassolgathattak. 

A város nevelési intézménye-
iben az óvodai jelentkezések
március 5-6-án zajlottak le.
Összesen 337 gyermeket írat-
tak be a Nagykanizsa Közpon-
ti Rózsa, a Palini, a Kiskani-
zsai Pipitér és a Miklósfai
Óvodákba.

A 3-4 éves gyermekeket elsõ-
sorban abba az óvodába kell fel-
venni, átvenni, amelynek körze-
tében lakik, illetve ahol a szülõ-
je dolgozik. Azonban az idén az
egyes óvodákban túljelentkezés
volt, így más intézményekbe
történõ átirányítással oldották
meg az ellátás biztosítását. 

A szeptember 1-jétõl hatályba
lépõ nemzeti köznevelésrõl szó-
ló törvény értelmében az óvodai

csoportok minimum létszáma 13
fõ lehet, míg a maximális lét-
szám 25. Ezt abban az esetben
léphetik túl, ha a nevelési év so-
rán új gyermek felvételére kerül
sor. Az óvodai beíratások szá-
mából arra lehet következtetni,
hogy a Nagykanizsai Központi
Rózsa Óvoda Vackor Óvoda
Tagintézményében és a kis-
kanizsai intézményben férõhely-
szám emelésre lesz szükség. 

A nyári ügyeletre az elmúlt
évek gyakorlatának megfelelõ-
en a Nagykanizsai Központi
Rózsa Óvoda egy-egy tagintéz-
ményét jelölik ki. A zárva tartás
hét hetes idõszakában július 1-
19-ig az Attila óvoda (kisegítõ
intézmény Rózsa óvoda), míg
július 22 - augusztus 16-ig a
Vackor óvoda tart ügyeletet.
Ebben az idõszakban az ügyele-
tes óvodák a város valamennyi
óvodájából fogadják a gyerme-
keket. 

A Központi Rózsa Óvoda
Hevesi tagintézményének ne-
velõtestülete folytatva az elõzõ
évi hagyományokat, idén is
megszervezte a város vala-
mennyi nagycsoportos óvodá-
sainak az ÓVI Duatlon sport
rendezvényét. A programmal
egészséges és edzett, sportolást
igénylõ gyermekek nevelése, és
fizikai állóképességük fejlesz-
tése volt a céljuk.

10 óvoda 6-6 fõs csapata mér-
te össze ügyességét a Mindenki
Sportpályáján. A feladatok kö-
zött szerepelt zenés gimnaszti-
ka, 60-60 méteres futás, 400 mé-
teres kerékpározás. Az értékelés
során kiderült, a gyerekek álló-
képessége lényegesen jobbnak
bizonyult, mint az õket kísérõ
felnõtteké. Gyarmatiné Sonkoly
Erika, a Hevesi Óvoda vezetõje
megdicsért minden kisgyerme-
ket, akik ajándékcsomagot ve-
hettek át jutalmul, míg óvodájuk
emléklapot kapott.

B.E. - P.L. - Sz.Zs. - T.K.K.- V.M. 

KKaanniizzssaa –– KKrróónniikkaa 2013. május 9.6

Nagykanizsa Megyei Jogú Város
Önkormányzat Idõsügyi Tanácsa ré-
szérõl  2013. május 30-án (csütör-
tök) 10.00 órától lesz a Polgármeste-
ri Hivatal alagsorában kialakított
ügyfélszolgálaton fogadóóra, tartja:
Dániel László, az Idõsügyi Tanács
tagja, valamint dr. Szabados Gyula
önkormányzati tanácsadó, idõsügyi
referens.

Nagykanizsa Megyei Jogú Város
Önkormányzat Idõsügyi Tanácsa 

IIddõõssüüggyyii
ffooggaaddóóóórraa
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Dr. Csákai Iván önkormányzati
képviselõ fogadóórát tart 2013.
május 14-én 17.00 órától a Hevesi
Sándor Általános Iskolában.
Jerausek István önkormányzati
képviselõ fogadóórát tart 2013.
május14-én (kedden) 17.00 órá-
tól 18.00 óráig Sánci Kultúrház-
ban, 18,00 órától 19.00 óráig a
Bagolai Kultúrházban, 19.00
órától 20.00 óráig Kisfakosi
Kultúrházban. E-mail: jerausek-
istvan@freemail.hu. 
Karádi Ferenc alpolgármester
fogadónapját 2013. május 15-én
(szerdán) 8.30 órától 12.00 óráig
tartja a Polgármesteri Hivatal 1.
emeleti tárgyalójában.

KKééppvviisseellõõii
ffooggaaddóóóórraa

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyûlésének az
önkormányzati bérlakásokról szóló 42/2007. (IX.25.)
önkormányzati rendelete alapján az alábbi üres ön-
kormányzati bérlakások bérleti jogának elnyerésére: 

Szociális és költség alapon, önkormányzati bérlakás
bérleti jogával rendelkezõ (csere), illetve nem rendel-
kezõ pályázók részére:

1. Nagykanizsa, Ady u. 20. I. em. 10.
A lakás alapterülete: 32 m2, szobaszám: 1 szoba, kom-
fortfokozata: komfortos. A lakás településen belüli fek-
vése: belvárosi terület. Költség alapú bérleti díj összege:
16.160 Ft. A lakás állapota: helyreállítás alatt. A bérleti
szerzõdés idõtartama: 5 év, vagy a cserélt lakás bérleti
szerzõdésével megegyezõ idõtartamú. A lakás megtekin-
tésének idõpontja: 2013. május 22. 15.00-15.30 óráig.
2. Nagykanizsa, Bartók B. u. 8. VII. em. 2.
A lakás alapterülete: 45 m2, szobaszám: 1+1 fél szoba,
komfortfokozata: komfortos. A lakás településen belüli
fekvése:  egyéb városi terület. Költség alapú bérleti díj
összege: 17.730 Ft. A lakás állapota: helyreállítás alatt. A
bérleti szerzõdés idõtartama: 5 év, vagy a cserélt lakás
bérleti szerzõdésével megegyezõ idõtartamú. A lakás
megtekintésének idõpontja: 2013. május 22. 10.00-
11.00 óráig. 
3. Nagykanizsa, Csengery u. 117/11/D/2.
A lakás alapterülete:  44 m2, szobaszám: 2 szoba, kom-
fortfokozata: összkomfortos. A lakás településen belüli
fekvése: peremterület. Költség alapú bérleti díj összege:
15.796 Ft. A lakás állapota: helyreállítás alatt. A bérleti
szerzõdés idõtartama: 5 év, vagy a cserélt lakás bérleti
szerzõdésével megegyezõ idõtartamú. A lakás megtekin-
tésének idõpontja: 2013. május 21. 15.00-15.30 óráig.
4. Nagykanizsa, Fõ u. 15. udvar 3.
A lakás alapterülete: 32 m2 szobaszám: 1 szoba, kom-
fortfokozata: komfortos. A lakás településen belüli fek-
vése: belvárosi terület. Költség alapú bérleti díj összege:
15.328 Ft. A lakás állapota: helyreállított. A bérleti szer-
zõdés idõtartama: 5 év, vagy a cserélt lakás bérleti szer-
zõdésével megegyezõ idõtartamú. A lakás megtekintésé-
nek idõpontja: 2013. május 21. 15.00-15.30 óráig. 
5. Nagykanizsa, Fõ u. 23. fsz. 8.
A lakás alapterülete: 30 m2, szobaszám: 1 szoba, kom-
fortfokozata: komfortos. A lakás településen belüli fek-
vése:  belvárosi terület. Költség alapú bérleti díj összege:
15.540 Ft. A lakás állapota: helyreállított. A bérleti szer-
zõdés idõtartama: 5 év, vagy a cserélt lakás bérleti szer-
zõdésével megegyezõ idõtartamú. A lakás megtekintésé-
nek idõpontja: 2013. május 21. 15.30-16.00 óráig.
6. Nagykanizsa, Kazanlak krt. 5/B. II. em. 3.
A lakás alapterülete: 54 m2, szobaszám: 2 szoba, kom-
fortfokozata: összkomfortos. A lakás településen belüli
fekvése: egyéb városi terület. Költség alapú bérleti díj
összege: 24.624 Ft. A lakás állapota: helyreállítás alatt. A
bérleti szerzõdés idõtartama: 5 év, vagy a cserélt lakás
bérleti szerzõdésével megegyezõ idõtartamú. A lakás
megtekintésének idõpontja: 2013. május 22. 15.30-
16.00 óráig.
7. Nagykanizsa, Rózsa u. 15. fsz. 4.
A lakás alapterülete: 50 m2, szobaszám: 2 szoba, kom-
fortfokozata: összkomfortos. A lakás településen belüli
fekvése: egyéb városi terület. Költség alapú bérleti díj
összege: 21.650 Ft. A lakás állapota: helyreállítás alatt. A
bérleti szerzõdés idõtartama: 5 év, vagy a cserélt lakás
bérleti szerzõdésével megegyezõ idõtartamú. A lakás
megtekintésének idõpontja: 2013. május 22. 8.30-9.30
óráig.

8. Nagykanizsa, Rózsa u. 15. I. em. 4.
A lakás alapterülete: 55 m2, szobaszám: 2 szoba,
komfortfokozata: összkomfortos. A lakás telepü-
lésen belüli fekvése: egyéb városi terület. Költség
alapú bérleti díj összege: 25.080 Ft. A lakás álla-
pota: helyreállítás alatt. A bérleti szerzõdés idõ-
tartama: 5 év, vagy a cserélt lakás bérleti szerzõ-
désével megegyezõ idõtartamú. A lakás megte-
kintésének idõpontja: 2013. május 22. 8.00-9.00
óráig. 
9. Nagykanizsa, Rózsa u. 15. III. em. 3.
A lakás alapterülete: 55 m2, szobaszám: 2 szoba, kom-
fortfokozata: összkomfortos. A lakás településen belüli
fekvése: egyéb városi terület. Költség alapú bérleti díj
összege: 23.155 Ft. A lakás állapota: helyreállított. A
bérleti szerzõdés idõtartama: 5 év, vagy a cserélt lakás
bérleti szerzõdésével megegyezõ idõtartamú. A lakás
megtekintésének idõpontja: 2013. május 22. 9.00-10.00
óráig.
10. Nagykanizsa, Városkapu krt. 10/C. II. em. 5.
A lakás alapterülete: 34 m2, szobaszám: 1 szoba, kom-
fortfokozata: összkomfortos. A lakás településen belüli
fekvése: egyéb városi terület. Költség alapú bérleti díj
összege: 16.694 Ft. A lakás állapota: helyreállítás alatt. A
bérleti szerzõdés idõtartama: 5 év, vagy a cserélt lakás
bérleti szerzõdésével megegyezõ idõtartamú. A lakás
megtekintésének idõpontja: 2013. május 22. 10.00-
11.00 óráig.

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyûlésének a
Garzonházakról szóló 32/2001. (VI.27.) önkormány-
zati rendelete alapján - a 35. életévüket be nem töltött
fiatal házasok illetve legalább egy évet meghaladó
élettársi közösségben élõk részére - az alábbi bérla-
kások bérleti jogának elnyerésére:

1. Nagykanizsa, Dózsa Gy. u. 142/A. fsz. 2.
A lakás alapterülete: 38 m2, szobaszám: 1 szoba, kom-
fortfokozata: összkomfortos. A lakás településen belüli
fekvése: városi terület. Szálláshasználati díj összege:
13.490 Ft. A lakás állapota: helyreállítás alatt. A szállás-
használati szerzõdés idõtartama: maximum 60 hónap. A
lakás megtekintésének idõpontja: 2013. május 21.
14.00-15.00 óráig.
2. Nagykanizsa, Dózsa Gy. u. 142/A. I. em. 7.
A lakás alapterülete: 40 m2, szobaszám: 1 szoba, kom-
fortfokozata: összkomfortos. A lakás településen belüli
fekvése: városi terület. Szálláshasználati díj összege:
14.920 Ft. A lakás állapota: helyreállított. A szálláshasz-
nálati szerzõdés idõtartama:  maximum 60 hónap. A la-
kás megtekintésének idõpontja: 2013. május 21. 14.00-
15.00 óráig. 
3. Nagykanizsa, Dózsa Gy. u. 142/C. fsz. 1.
A lakás alapterülete: 36 m2, szobaszám: 1 szoba, kom-
fortfokozata: összkomfortos. A lakás településen belüli
fekvése: városi terület. Szálláshasználati díj összege:
12.780 Ft. A lakás állapota: helyreállított. A szálláshasz-
nálati szerzõdés idõtartama:  maximum 60 hónap. A la-
kás megtekintésének idõpontja: 2013. május 21. 14.00-
15.00 óráig.

A pályázatokat a Polgármesteri Hivatal Szociális
Osztályán (Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. alagsori
ügyfélfogadó) lehet benyújtani. Pályázati nyomtatvá-
nyok ugyanitt kaphatók!

Pályázatok benyújtásának határideje: 
2013. május 31. (péntek)

PPáállyyáázzaatt öönnkkoorrmmáánnyyzzaattii bbéérrllaakkáássookk bbéérrlleettii jjooggáánnaakk eellnnyyeerréésséérree

VOKSH Oktatási Kft.
Nagykanizsa, 

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

OKÉV nyt. szám: 20-0003-04 AL: 0448

TANFOLYAM INDUL
2013.05.14-én 16 órakor

személyautó, motor
2013.05.13-án 16 órakor

gépkezelõ (targonca,
emelõgép és földmunkagép)

2013.05.16-án 16 órakor
C, D, C+E

A 2013.05.25-i GKI 
vizsgára jelentkezési határidõ

05.16.-a

Diákkedvezmény!
Részletfizetés! 

Ingyenes tankönyvkölcsönzés!

2013.05.16. CSÜTÖRTÖK
10:00 – 12:00 Csapi
Kollégium, Petõfi u. 3.
2013.05.16. CSÜTÖRTÖK
13:30 – 16:30 Galambok

VVéérraaddááss
Magyar
Vöröskereszt
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Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyûlésének a nyugdíjasok elhelyezésére
épült bérlakások bérletérõl szóló 36/1997. (XI.4.) számú helyi rendelete alap-
ján a Nagykanizsa, Kodály Z. u. 10. számú Nyugdíjasházban  megüresedett
önkormányzati bérlakások bérleti jogának elnyerésére.

Pályázatra kiírt lakások: 1. Nagykanizsa, Kodály Z. u. 10/A. fsz. 7., 2. Nagykani-
zsa, Kodály Z. u. 10/A. I. em. 10.
A pályázat benyújtásának határideje:  2013. május 31. Helye: Polgármesteri Hiva-
tal Szociális Osztály Nagykanizsa, Ezsébet tér 7. ügyfélfogadó. A licitálás idõpont-
ja: 2013. június 6. de. 9.00 óra. Helye: Polgármesteri Hivatal Szociális Osztály
Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. I. em. 9.
A bérlemények leírása:
1. Nagykanizsa, Kodály Z. u. 10/A. fsz. 7.
Elhelyezkedése: Nagykanizsa, keleti városrész, alapterülete: 24 m2, szobaszáma: 1
szoba, komfortfokozata: összkomfortos, állapota: helyreállított. Bérleti díja: bérla-
kást leadó pályázó esetén 11.232 Ft + igénybevett szolgáltatásokért fizetendõ díj +
rezsiköltség. Adományt felajánló pályázó bérleti díjat nem fizet, rezsit és az igény-
bevett szolgáltatásokért díjat köteles fizetni.
2. Nagykanizsa, Kodály Z. u. 10/A. I. em. 10.
Elhelyezkedése: Nagykanizsa, keleti városrész, alapterülete: 25 m2, szobaszáma: 1
szoba, komfortfokozata: összkomfortos, állapota: helyreállított. Bérleti díja:  bérla-
kást leadó pályázó esetén 12.275 Ft + igénybevett szolgáltatásokért fizetendõ díj +
rezsiköltség. Adományt felajánló pályázó bérleti díjat nem fizet, rezsit és az igény-
bevett szolgáltatásokért díjat köteles fizetni.
A lakások megtekinthetõk: 2013. május 23. (csütörtök) 14.00-16.00 óráig.

A pályázaton való részvétel feltételei:
1. Személyi feltételek
Pályázhat mindazon nagykanizsai állandó lakhelyû nyugdíjas, nyugdíjas házaspár,
aki/k/ Nagykanizsán állandó lakos/ok/, öregségi nyugdíjas/ok/, vagy az öregségi
nyugdíjkorhatár elérte/k/, önmaga, vagy legalább egyikük önmaga ellátására ké-
pes, a lakással kapcsolatos fizetési kötelezettségeket vállalja/k/ és annak eleget
tud/nak/ tenni, a pályázó a pályázati feltételeket, a pályázati tárgyaláson történõ li-
citálást elfogadja.

2. Egyéb feltételek
Pályázhat mindazon 1. pontban részletezett személy/ek/, aki/k/ a rendeletben meg-
határozott összegû pénzadományt ajánl fel, legalább komfortos önkormányzati
tulajodonú lakás bérleti jogával rendelkezik, és

a) amennyiben lakásbérleti joga határozatlan idõre szól, a lakást tisztán, kiürí-
tett állapotban, térítésmentesen,
b) amennyiben lakásbérleti joga határozott idõre szól, a lakást a lakások és he-
lyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról
szóló 1993. LXXVIII. törvény 7. § (2) bekezdésében meghatározott rendelte-
tésszerû használatra alkalma állapotban a bérbeadó rendelkezésére bocsátja.
Városrendezési célból kiürítendõ, illetve életveszély miatt lebontásra kerülõ
önkormányzati lakás bérlõje, és a felajánlott lakást cserelakásként elfogadja.

Pályázni a  Polgármesteri Hivatal Szociális Osztályán (Nk, Erzsébet tér 7.) átvehe-
tõ PÁLYÁZATI LAP két példányban történõ kitöltésével lehet, melyen fel kell tün-
tetni: a pályázó/k/ személyi adatait, a folyósított nyugdíj/ak/ összegét, csatolva az
utolsó havi nyugdíjszelvény és törzslap fénymásolatát, a felajánlásra kerülõ önkor-
mányzati bérlakás pontos címét, helyiségeit, komfortfokozatát, havi bérleti díját,
csatolva a bérleti szerzõdés fénymásolatát, saját tulajdonú lakás esetén annak pon-
tos címét, helyrajzi számát, alapterületét, komfortfokozatát, helyiségeit, minden tu-
lajdonos adatát.
A pályázatokat a Polgármesteri Hivatal Szociális Osztályának ügyfélszolgálatán
(Nk, Ezsébet tér 7. alagsor ügyfélfogadó) kell benyújtani. A licitálásra a pályázók-
nak külön értesítést nem küldünk. 
A licitálás szabályai: a licitáláson részt vehet az a pályázó, aki pályázatát határidõ-
ben, a kiírásban foglalt tartalommal nyújtotta be. A pályázót megbízással megha-
talmazottja is képviselheti.
A licitálás induló összege:
1. Nagykanizsa, Kodály Z. u. 10/A. fsz. 7. 2 000 000 Ft, 2. Nagykanizsa, Kodály
Z. u. 10/A. I. em. 10. 2 000 000 Ft. A licitálás során a licitösszeg 50.000 Ft-onként
emelkedik. 
A nyertes pályázóval a lakásra vonatkozó bérleti szerzõdést a Nagykanizsa Va-
gyongazdálkodási és Szolgáltató Zrt. köti meg az adomány befizetését, illetve ön-
kormányzati bérlakás leadása esetén a kijelölést követõ 15 napon belül. A felján-
lott adományt a kijelölést követõ 6 hónapon belül kell az önkormányzat számlájá-
ra megfizetni. 
A nyugdíjasok bérlakása másik lakásra nem cserélhetõ, tartási szerzõdés nem köt-
hetõ.

KKiiaaddóó NNyyuuggddííjjaasshháázzii bbéérrllaakkáássookk

Sok szabadideje van, és elhivatottságot
érez arra, hogy segítsen másokon?! Szíve-
sen venne rész helyi értékmegõrzõ kultu-
rális és környezetvédelmi programokban? 

Nincs munkahelye? 
Önnek nem volt lehetõsége a közfoglal-

koztatásban részt venni, de jogosultságot
akar szerezni a foglalkoztatást helyettesí-
tõ támogatás megszerzéséhez? Keresse
fel a Nagykanizsai Önkéntes Pontot, ahol
közérdekû önkéntes munka révén nyílik
lehetõsége megtartani támogatását.

Te is lehetsz önkéntes!
Tanulsz, de még nem tudod, mit szeret-

nél csinálni igazán? Most fejezted be az is-
kolát és nincs még szakmai gyakorlatod?
Dolgozol, de nem tudod, hogy ez-e a neked
való munka? A fiatalok, pályakezdõk szem-
pontjából elõnyös, ha elsõ munkahelyi gya-
korlatukat segítõ környezetben végzik.

Nem tudod, hol töltsed le az ifjúsági kö-
zösségi szolgálatot? A nemzeti köznevelés-
rõl szóló törvény szerint az érettségi vizsga
megkezdésének feltétele ötven óra közös-
ségi szolgálat teljesítése, amelyet elsõ al-
kalommal a 2016. január 1-je után érettsé-
gi vizsgára jelentkezõ tanulóknak kell iga-
zolniuk. Keresd fel az Önkéntes Pontot!

Csatlakozzon közösségfejlesztõ érték-
teremtõ és megõrzõ vagy városszépítõ
programjainkhoz! Néhány példa, hogy hol
és miben segíthet. 

Jótékonysági gyermektábor
A kanizsai gõzõs felújítása
Kórházi önkéntes segítõ szolgálat
Térségi bûnmegelõzési program
Adományközpont
Amatõr színjátszócsoport
Mûvészeti galéria
Önkéntesek toborzása térségi 

nagyrendezvényeken

Próbálja ki magát önkéntesként! 
Az önkéntes tevékenységének köszön-

hetõen gyakorlatot szerezhet, kiszélesít-
heti ismeretségi körét és gyakran ennek

köszönhetõen juthat késõbb fizetett mun-
kahelyhez. 

Várja Önt a nagykanizsai Önkéntes
Pont a Halis István Városi Könyvtár alag-
sorában, vagy a civiliroda.eu honlapon,
és most a Májusi Generációs Forgatagon
is május 16-án, csütörtökön a kanizsai
Eötvös téren. Vödör – Vidéki önkéntes
döntések rendszere, fõként-önként.

Várjuk közénk! 
Ön is lehet önkéntes! 
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08.45 Térzene
09.00 Megnyitó

Cseresnyés Péter Nagykanizsa MJV polgármestere,
országgyûlési képviselõ, Gõcze Istvánné - vers, 
Roósz Péter - vers, Sipos Jácint - fuvola, Kõrösi Csoma 
Sándor - Péterfy Sándor Általános Iskola, Péterfy Sándor 
tagintézménye másodikos tanulóinak táncjátéka

09.30 Óvodások a pódiumon 
Játékos ügyességi versenyek, vetélkedõk

11.00 Generációs pódiummûsor
VOKE Kodály Zoltán Mûvelõdési Ház Énekkara
Belvárosi Nyugdíjas Klub - Gyöngyvirág Tánccsoportja
Batthyány Lajos Gimnázium Diákszínpad
Batthyány Lajos Gimnázium Kisgimnazisták Kórusa

13.00 Generációs pódiummûsor
Kórház Klub dramatikus jelenete, Honvéd Kaszinó Dalos 
Társasága, Sulyokné Nagy Erzsébet szólóének
Rozgonyi úti Általános Iskola kiskórusa, Honvéd 
Kaszinó Hölgyklubja - „Tiroli tánc”, Farkas Ferenc 
Zene- és Aranymetszés Mûvészeti Iskola gyermek csoportja
Tûzmadár Tánccsoport produkciója
Magasdi Dóra - ének, Zrínyi Miklós - Bolyai János 
Általános Iskola tagintézménye

Farkas Ferenc Zene- és Aranymetszés Mûvészeti Iskola
felnõtt csoportja, Honvéd Kaszinó Hölgyklubja 
és a Szociális Foglalkoztató generációs divatbemutatója
Premier Táncklub mûsora, Nagyrécsei musical csoport

17.00 Mozdulj Nagykanizsa! Mozdulj MindenKor! 
Játékos, vidám torna. Monspart Sarolta tájfutó 
világbajnok, MOB alelnök, Dr. Lubics Szilvia 2011-es
Ultrabalaton és Spartathlon nõi gyõztese

17.30 A generációs vetélkedõk, adománygyûjtõ akció
eredményhirdetése
A díjakat átadja: Asztalosné Zupcsán Erika 
Szociálpolitikáért Felelõs helyettes államtitkár
Cseresnyés Péter polgármester

18.00-22.00 Bál – Tüttõ János Nótaklub Dáridója

További programok
9.30-16.30 „Játssz velünk a parkban!” - családi versenyek
11.00-18.00  KRESZ Park a Nagykanizsai Rendõrkapitányság 

szervezésében
12.00-13.00  „Védd magad!”- önvédelmi bemutató 
13.00-16.30  Generációk utcája - szórakoztató vetélkedõ

„Miénk a tér!” - bemutatók, Aszfaltrajz - verseny 

MMáájjuussii ggeenneerráácciióóss ffoorrggaattaagg 2013. mmájus 116. ((csütörtök)

A mûsorváltoztatás jogát fenntartjuk.

Helyszín: Eötvös ttér éés kkörnyéke

9.00-13.00 Sakkverseny
Helyszín: Bagonyai Attila 

Sakk-Klub
Nevezési határidõ: 

2013. május 13. (hétfõ) 17 óra

Kísérõ program: 22013. mmájus 115.

A rendezvénnyel kapcsolatos további információk a www.nagykanizsa.hu honlapon.
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Miért nálunk érettségizett –
budapesti születése ellenére – 74
évvel ezelõtt? Errõl is szólt azon
a rendhagyó földrajz órán, me-
lyen egykori iskolájában két év-
folyam hallgatta figyelemmel a
derült kedélyû, halk szavú tu-
dóst. Édesapja halála után dön-
tött úgy a család, a fiúnak férfias
nevelést kell kapnia. Így esett a
választás a nagykanizsai piaris-
tákra. A város napi ünnepi köz-
gyûlésen Nagykanizsa Megyei
Jogú Város Címere Emlékpla-
kettet vett át, ám elõtte tartal-
mas napot töltött városunkban
és környékén Ponori Thewrewk
Aurél csillagász.

– Mekkora sebességet adjunk
egy földi tárgynak, hogy égi test
legyen belõle? Ezt könnyû kiszá-
mítani – kezdte az örökifjú isme-
retterjesztõ az elsõ (8 km/sec) és
a második (11 km/sec) kozmikus
sebesség magyarázatát. Ugyanis
nem rövid pályája alatt az ûrku-
tatás és az elektronika hozta a
legnagyobb változást a csillagá-
szatban. – 1957-ben, az 1956-os
forradalom után – mely csak
1848-hoz hasonlítható – lõtték
fel az oroszok az elsõ mestersé-
ges holdat. El lehet képzelni, a
szovjet második megszállás
után, mekkora lelkesedéssel fo-
gadták a magyarok. A fele nem
hitte el, aki meg elhitte, minden
csúnyát kiabált a felbocsátókra,
akik egy évvel ezelõtt halomra
lõtték a házakat és az embereket.
Meglehetõsen hûvös volt az elsõ
szputnyik fogadtatása Magyaror-
szágon. – emlékezett Aurél bá-
csi.

Lajka kutyáról is szólt, az elsõ
élõlényrõl, „aki” elhagyta a Föl-
det.  (Bizony, a diákok szülei sem
emlékezhetnek már rá.)  Az ûrál-
lomásokon folyó kísérletek közül,
mint legérdekesebbet, az olyan
fémötvözetek elõállítását említet-
te, melyet csak a súlytalanság ál-
lapotában lehet megtenni. Beszélt
a harmadik kozmikus sebességgel
(16 km/sec) indított, a Nap gravi-
tációjából is kikerült, talán 30
000 év múlva célba érõ mestersé-
ges égitestekrõl. Az esetleges ér-
telmes lényeknek magyar nyelvû
üzenetet is visznek. – Szeretettel
köszöntünk mindenkit, aki
jószándékú a világegyetemben. –
Ezt egy amerikai magyar hölgy
rosszul írta: világegyetemen.
Úgyhogy rosszul fognak megta-
nulni magyarul azok, akik megta-
lálják…(derültség).

A régi tablókat nézegetve elme-
sélte, hogyan lett magyartanára,
Santora Mihály piarista atya az õ
fiának keresztapja. Az egykori pár-
beszéd: – Tanár úr, miért szólít en-
gem Ajtonynak? Van nekem rendes
nevem, az Aurél./ – Milyen szóból
származik az Aurél?/ – Az aurum,
azaz arany szóból./ – És hogyan
hívták a régi magyarok az ara-
nyat?/ – Nem tudom./ – Ajtony-
nak./ – Én már nem lehetek Ajtony,
de ha fiam lesz, megígérem a tanár
úrnak, Ajtonynak fogom hívni.

Úgy is lett, Kanizsára el is kísér-
te édesapját a friss nyugdíjas
Ponori Thewrewk Ajtony. Bohar-
csik Pálnak, piarista természettan
tanáromnak már nem tudtam meg-
köszönni, hogy a csillagászat felé
terelt, mert visszatért hazájába,
Lengyelországba – említette még

Aurél bácsi a Vastagh-mûhelybõl
kikerült tablók tövében. 

Ebéd után a Nagykanizsai Ama-
tõrcsillagász Egyesület két motor-
ja: Vilmos Mihály alapító és az õ
egykori szakkörösébõl vezetõvé
érett Gazdag Attila kalauzolta a ta-
nár urat két csillagdájukban. Elõ-
ször Becsehelyre, a Kossuth utcá-
tól 3,5 kilométerre, a 310 méteres
Kis-hegyre vezetett az út. Itt, Dél-
Zala második legmagasabb pont-
ján épült meg 2004 – 2010 között
összefogásból – a város is kivette a
részét – az a Canis Minor obszer-
vatórium, ahol az észlelést lehetet-

lenné tevõ fényszennyezés nélkül
dolgozhatnak. – Égeti a Tejút a re-
tinámat! – idézte föl az elsõ él-
ményt Attila. Az univerzumra nyí-
ló ablak – így is emlegetik, joggal,
csillagdájukat – tövében a földi
természet is káprázatos látványt
nyújt. Majd a hajdani Úttörõház (a
Pannon Egyetem Zrínyi utcai cam-
pusa) kertjébe tértek vissza a csil-
lagászok. Itt áll 1981 óta a Canis
Maior csillagvizsgáló, melyet
2007-ben újítottak fel. Mindkét
csillagdájukban szívesen látják az
érdeklõdõket. Amely tapasztalatuk
szerint nem korfüggõ. – Életem-
ben nem láttam ilyen szépet! – val-
lotta be egy 70 éves ember. Az ál-
talános iskolás korosztály pedig –
ahogy annak idején az egyesület
elnöke is – különösen kíváncsi. A
vendég, Ponori Thewrewk Aurél is

a kíváncsiságot jelölte meg a csil-
lagász legfontosabb tulajdonságá-
nak. A nem ismert dolgok tengeré-
bõl kiválasztunk egy gyûszûnyit,
és azt kutatjuk – érzékeltette azt,
hogy soha nincs vége. Ami pedig
az egyesület rendkívül informatív
honlapját – nae.hu – és a youtube-
on  mcco64 csatornáját illeti,

mindkettõt érdemes gyakran láto-
gatni.

Városunk két napóráját – a Sze-
keres utcait és a Munkás utcait – is
fölkereste a már sok napórát terve-
zett vendég, majd frissítõül a cser-
fõi Antal pince borait kóstolta
meg. A nagyszülei révén a törté-
nelmi Zala megye másik végébõl,
Paloznakról származó férfi nem
csak a Balaton-felvidék boraival
hasonlíthatta össze a kitûnõ cser-
fõi borokat, de kíváncsian hallgat-
ta a gazdát a redukciós tartályról,
vagy gyönyörködött a hatalmas
bakó-présben. (Más szóval gúzs-
présnek is nevezik ezt a vidékünk-
re jellemzõ impozáns szüreti esz-
közt.) Lelkesítette a vendéglátókat
az idõs ember mindenre nyitott ér-
deklõdése. Persze õket sem csak
az univerzum érdekli, a természet
közelibb gazdagsága – gombák,
gyógynövények, fügepálinka ké-
szítés – is leköti a Dobriból szár-
mazó egyesületi elnököt, ez utób-
bival ajándékozta meg a tanár
urat. Ugyanis a TIT Uránia Csil-
lagvizsgáló és a Planetárium nyu-
galmazott igazgatója, csillagászat-
történeti és kronológiai mûvek
szerzõje – ha választani lehet – ma
is legszívesebben tanár úrnak szó-
líttatja magát. 

Az ünnepi közgyûlés után sem
csökkent a vendég anekdotázó
kedve. – 74 év után már elmond-
ható, hogyan tettük le a német
érettségi vizsgát… – kezdte. De jó
humorral vette észre, örökítette
meg azt is, ahogy huszár szablyák
õrizték vacsora közben táskáját. A

Ponoriak pozitív gondolkodására
jellemzõ, ahogyan a városi utak ál-
lapotára reagáltak: – Épül, szépül.
Cseresnyés Péter polgármestertõl
elköszönve pedig minden magyar
városnak ilyen, a kanizsaihoz ha-
sonló erõs identitást kívántak. 

Kanizsa

PPoonnoorrii TThheewwrreewwkk:: „„FFéérrffiiaass nneevveelléésstt 

KKaanniizzssaa –– ÉÉrrddeemmeesseekk 2013. május 9.10

kkaappttaamm NNaaggyykkaanniizzssáánn””
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2013. május 9.

„Liliomkert – kiállításom cím-
adója a Balaton-felvidék szívé-
ben, Káptalantótiban létrejött
termelõi- és használtcikk piac
neve. Megtalálható itt a manga-
licaszalonnától a helyi gyümöl-
csökön és borokon át régi könyv,
bútor, haszontalan, ki tudja mire

való, régi tárgy, csupa gyönyörû-
ség, nyüzsgõ tömeg jó fazonok-
kal, szép nõkkel a sugárzó táj-
ban. Egy-egy korty bor, idill,
napfény, élet, álom, dolgok, ami-
ért jó élni, és amit mindig szeret-
tem volna megragadni.” 

Ekként vall legújabb, retrospek-
tív tárlatáról s annak címválasztá-
sáról Stamler Lajos. A képzõmû-
vész-pedagógus Magyar Plakát
Házban május 15-ig megtekinthe-
tõ festményei, szobrai híven tükrö-
zik azt a sokszínûséget, mely az al-
kotó legbensõbb énjére és munká-
ira egyaránt jellemzõ.

„Az igazgyöngy, jelesül az al-
kotás gyönyörködtet, elvarázsol,
csodálatra késztet. Ráadásul
Stamler Lajos Liliomkertje, egy
mesebeli világba, a mindig nyüzs-
gõ idillbe kalauzol.” Márai Sándor
mûvészetrõl írott gondolataival
köszöntötte a szép számban össze-
gyûlt érdeklõdõket a kiállítás pén-
teki ünnepélyes megnyitóján Cse-
resnyés Péter polgármester, Kõ-
falvi Csilla, a Magyar Plakát Ház
vezetõjének üdvözlõ szavai és a
Farkas Ferenc Zene- és Aranymet-
szés Mûvészeti Iskola pedagógu-
sainak mûsorát követõen. A város-
vezetõ rámutatott arra is, hogy
Stamler Lajos az élet több terüle-
tén is igazgyöngyöt készít, hiszen
tanárként dolgozik, emellett pedig
a képzõmûvészet szerteágazó te-
rületeivel, számítógépes grafiká-

val, festészettel és szobrászattal is
foglalkozik. Külön elismerést ér-
demel a mûvész-tanár azért is,
hogy tanítványai közül sokan kép-
zõ- és iparmûvészek valamint épí-
tészek lettek.  Egy életmûvet né-
hány mondatban azonban lehetet-
len bemutatni – ismerte el Nagy-
kanizsa elsõ embere – ezért fonto-
sabb az, amit az alkotások szavak,
tér-és idõkorlátok nélkül sugall-
nak, így láttatva a valóságot, ami,

Ottlik Géza szavaival élve, sem
nem szép, se nem csúf, se nem jó,
sõt, értelme sincs semmi, amíg a
mûvészek értelmet nem adnak ne-
ki. A lélek teremtõ ereje a valót
felruházhatja minden csodával, az
igazzal, a jóval, a széppel. Ám
mindehhez szükség van olyan
szemre és kifinomult látásra, amik
az ember saját képzeletében meg-
születendõ dolgokat meglátják. A
képek tehát nemcsak a Balaton-
felvidék parányi szegletét, Kápta-
lantóti Liliomkerjét tükrözik, ha-
nem bemutatják az alkotót és lel-
kének ottliki teremtõ erejét. Stam-
ler Lajos személye és munkássága
iránti tiszteletbõl ajánlotta e gon-
dolatokkal Cseresnyés Péter a ki-
állítást a mûvészetkedvelõk fi-
gyelmébe, egyben megköszönve a
Batthyány Lajos gimnázium taná-
rának, hogy nemcsak intézménye,
hanem városunk szellemi értékeit
is gazdagítja. Szemadám György
Munkácsy Mihály-díjas magyar
festõmûvész, mûvészeti író, film-
rendezõ szintén életszerû gondo-
latokkal – amik egyértelmûen
Stamler Lajos habitusát jellemzik
– nyitotta meg a kiállítást. – Azt
tanácsolom, ne vegyük szó szerint
azt, amit egy mûvész mond, külö-
nösen abban az esetben, ha kinyi-
latkoztat. Ugyanis ennek a kiállí-
tásnak az a címe, hogy Liliomkert,
ahol mindent lehet kapni, a házi
lekváron, a régi téglákon és köny-
veken át egészen a ruhákig. Stam-

ler Lajos valami olyasmit mond,
hogy ez a tárlat afféle zsibvásár.
Csúnyább nevet is találhatnék ne-
ki, hát nem az. A Liliomkertet
hagyjuk meg a maga piaci mivol-
tában. A név ugyan találó, de ne-
kem róla egészen más jut eszem-
be. Számomra a Liliomkert pazar
látvány-csodákat kínáló perzsa
vagy török könyv, melyben csodá-
latos szerelmes versek vannak,
sok-sok huncutsággal s Stamler
Lajos gyönyörû illusztrációival.
Ezeknek a dús ornamentikáknak,
arabeszkeknek a dekorativitása el-
sõsorban – jómagamnak - az ezer-
egy éjszaka világát idézik, amitõl,
persze, nem áll nagyon messze a
zsibvásár sem. Jellemzõ Stamler
Lajos fanyar humorára, hogy sze-
reti lefokozni, kisebbíteni a dolgo-
kat. Azonban ez esetben rejtett
utalásokat, szellemi muníciókat
lehet kitapintatni, olyasfajta indít-
tatásokat, amik sokszor egészen
messzire vezethetnek. Hrabal vilá-
ga Újudvar tekintetében, „Kék cá-
pa” viszonylatban, vagy Gulácsi
rejtélyessége egyaránt megjelenik
némelyik képen, ahogy az õsi kul-
túra, a mesélõs-beszédes jelleg,
amikor egy tájról vagy éppen egy
emberrõl „regél”. Pompás festõi-
ségnek, arctalan, ám alakszerû va-
lóságnak is nyoma van a festmé-
nyeken, csakúgy, mint a szobro-
kon. Ebben a többsíkú bonyolult-
ságban, vérbõ festõiségben érde-
mes az embernek elmélyedni,
mindeközben meggyõzõdhetünk
arról, hogy egy kiváló mûvész ke-
ze, szíve munkái. Olyan alkotóé,
akiben a játékosság, a szerethetõ-
ség és a színekben történõ tobzó-
dás állandósult. Az érzelmi elraga-
dottság, mely munka közben eléri
Stamler Lajost, csak kevesekre
jellemzõ, ám õ személyével, re-
mekmûveivel gazdagítja mind a
mûvészet, mind a kultúra világát
helyben, közel s távol egyaránt –
zárta beszédét Szemadám György. 

A Batthyány Lajos Gimnázi-
um jeles pedagógusának tanít-
ványai is megköszönték munká-
ját egy karikatúrával, amit Ba-
logh László igazgató adott át az
érdemeltnek, aki a pénteki nap
folyamán még egy elismerést
vehetett át. Stamler Lajosnak
komplex mûvészeti tevékenysé-
géért, áldozatos rajztanári és
környezettudatosságra nevelõ
munkájáért a Nagykanizsa Kul-
túrájáért kitüntetõ címet adomá-
nyozta a városvezetés

Szabó Zsófia

LLiilliioommkkeerrtt

Mûvészi igénnyel és tudással
készített, hétköznapi életben is
használható tárgyak adnak kö-
zelképet a népi kultúráról a
Palini Általános Iskola galériá-
jában megtekinthetõ kiállításon.
Hadiné Szalai Gabriella iparmû-
vész munkái méltón szimbolizál-
ják, hogy a mûvészet sokszor,
valóban kézzel is fogható. 

Ugyanis a fûzvesszõbõl megfor-
mált kosarak, székek, dekorációs
eszközök nem érinthetetlen mûre-
mekek, hanem akár otthonunk több-
funkciós díszei, ékei is lehetnek, esz-
tétikumuknak, praktikumuknak kö-
szönhetõen. Hadiné Szalai Gabriella
helybéli alkotó nagyapáink, nagy-
anyáink hagyományát folytatva már
régóta foglalkozik a népi kultúrával,
a kosárfonással – szólt köszöntõjé-
ben Péntek Lászlóné, a Palini Általá-
nos Iskola igazgatóhelyettese, az in-
tézmény diákjainak és a Zala-
gyöngye Néptáncegyüttes hagyo-

mányõrzõ mûsorát megelõzõen. Ar-
ról pedig, hogyan került kapcsolatba
a Palinhoz több szállal is kötõdõ mû-
vész a varsa megmunkálásából kifej-
lõdött kultúrával, Prokné Tirner
Gyöngyi, a Gébárti Kézmûvesek
Háza szakmai vezetõje adott közel-
képet. Elmondta, hogy Hadiné Sza-
lai Gabriella belsõ indíttatásból dön-
tött úgy, alig a húszas évei elõtt,
hogy kézmûves szakiskolában tanul-
ja meg a kosárfonás mesterségének
alapjait. Tette mindezt sikerrel –
hangzott el a tárlatnyitó beszédben –
hiszen nem sokkal késõbb már ok-
tatta is Zalaegerszegen a jövõ vélhe-
tõen iparmûvész-nemzedékét; õ ma-
ga pedig már 23 évesen eme nemes
cím birtokosa lett. 

Sz.Zs.

Kézzel ffogható
mûvészet
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Május 11. 19 óra
FERGETEGES ANYÁK NAPI
OPERETT GÁLA OSZVALD
MARIKÁVAL ÉS A
HUNGAROPERETT
SZTÁRJAIVAL
A mûsorban fellépnek az Operett Szín-
ház, a Madách Színház és a volt
InterOperett fiatal szólistái, valamint a
mûfaj koronázatlan királynõje: Oszvald
Marika. 2,5 óra önfeledt szórakozás
kitûnõ szólisták, professzionális zenekar
és tánckar, közel 200 gyönyörû jelmez,
egyedi látványvilág az ország
leglátványosabb operett showján!
Belépõdíj: 2900 Ft, 3500 Ft és 4500 Ft.
A jegyek megvásárolhatók a HSMK
jegypénztárában. Zalai Hírlap hûségkár-
tyával 10% kedvezmény a Zalai Hírlap
ügyfélszolgálatán.
Május 12. 15 óra
"TOVÁBB MESÉL A VÁROS" -
városnézõ séta idegenvezetõvel 
Gyülekezõ a HSMK elõtt
Útvonal: Kossuth tér - Sétakert - Maort
telep - Alsóvárosi Templom
Vezeti: Ferencz Judit.
Május 16. 9 óra
GENERÁCIÓS FORGATAG 
A SZÉCHENYI ÉS EÖTVÖS
TÉREN
Szervezõ: Nagykanizsa Megyei Jogú
Város Önkormányzata.

Május 10. 19 óra
ROCK KONCERT
Fellépnek: a Lumber Jack Kommandó,
Muerte Cara, Raw és az LMB 
együttesek. A belépés díjtalan. 
A rendezvény alatt büfé üzemel!
Május 24. 
FOLYTATÓDIK A
TEHETSÉGKUTATÓ!
A Kanizsa Kulturális Kincsei tehet-
ségkutató vetélkedõ sorozat döntõje 5-
10 éves korosztály számára. Jelentkezési
határidõ: május 10. (péntek)!

TÁJAK, KOROK - Z. SOÓS
ISTVÁN KIÁLLÍTÁSA
Megtekinthetõ: június 30-ig
INDIA ÖRÖKSÉGE
Kiállítás Sass Brunner Erzsébet és
Brunner Erzsébet Indiában festett
alkotásaiból. Megtekinthetõ: május
31-ig.

LILIOMKERT
Stamler Lajos kiállítása
Megtekinthetõ: május 31-ig
ARANYKOR
Nagykanizsa a dualizmus korában.
- Fotókiállítás,
Megtekinthetõ: május 31-ig

Május 15. 9 óra
"NETEZZ TOVÁBB NAGYI"
KLUB
Téma: fajl kezelés

– 20 éves lehettem, amikor éle-
temben elõször az Adrián nyaral-
tunk és láthattam a tengert. Sze-
rettem volna lefényképezni édes-
apám Zenit gépével, de õ rám
szólt, hogy nem tudom megcsi-
nálni, arra csak a fényképészek
képesek. Majd veszünk egy ké-
peslapot. Itt kezdõdött minden.

A fenti idézet Varga Györggyel,
a Magyar Távirati Iroda (MTI) fo-
tóriporterével folytatott beszélge-
tésbõl származik, mely talán sok
ember számára példa lehet és erõt,
lendületet adhat álmai megvalósí-
tásánál. Elmondta, leginkább a
fentiek inspirálták. Ennek a láza-
dásnak az eredménye, hogy az ál-
lattartó telepi gépészbõl fotós lett.
Meg szerette volna mutatni, hogy
meg tudja csinálni, képes rá. 

A fotózást elõször autodidakta
módon tanulta, minden álma az lett,
hogy vehessen egy jó gépet, és fo-
tós lehessen. Járta a természetet és
rengeteg képet készített. – Az elsõ
munkahelyem a Matávnál volt,
majd egy kerékpárboltban dolgoz-
tam. De, ahogy elkezdtem fotózni
azt éreztem, olyan hivatást szeret-
nék, amely többet ad, amire büszke
lehetek – idézte fel a kezdeteket.

Ez után következett egy nagy
váltás az életében, amikor egy is-
merõse ajánlásával a városi lapnál
kezdett el dolgozni. A továbbiak
pedig azt bizonyítják, hogy ha egy
ajtó bezárul, valahol egy másik ki-
nyílik, ugyanis a 30. születésnap-
ján közölték vele, másnap már
nem kell mennie dolgozni. 

A kezdeti elkeseredés után a
somogyi és a zalai napilapnak is
készített képeket. Az MTI-nek
elõször 2001-ben küldött fotót a
Nagy-Magyarország-emlékmû
restaurálás utáni kihelyezésérõl.
Az elsõ nagyobb munkája pedig
a balatonkeresztúri körforga-
lomnál történt buszbalesetnél
volt. 

– Hajnalban hívott az MTI ak-
kori szerkesztõje, menjek készít-
sek pár fotót a balesetrõl. Egy ma
már nevetséges géppel mentem a
helyszínre, amivel 76 kockát tud-
tam csak lõni, és megtelt a 32
megás kártya. Rohantam haza, és
egy órán át tartó mentés után el-
küldtem a képeket és mentem a
kórházba, este pedig a gyertya-
gyújtásra. Másnap reggel is hívott
a szerkesztõ, hogy nézzem meg az
újságokat. Annak ellenére, hogy
más fotósok is kint voltak, az én
képeimet vették át a lapok. Rájöt-
tem, nem kell nagy gép, se sok
kocka, de a fotós igen. Amit gon-
dolok a történetrõl, amit látok a té-
mában, az általam vetül ki a felvé-
telen. Azóta a hobbim az MTI –
emlékezett vissza.

Ami sokaknak nagy tragédia, az
neki a munka kezdete. Ahogy
mondja, a fotóriporterkedés kicsit
olyan, mint a színészet. Egyszer
belecsöppen egy születésnapba, ott
mindenki boldog, majd a követke-
zõ pillanatban már egy baleset
helyszínén van, melynek egészen
más a hangulata. Egy pillanat alatt
meg kell találnia a megfelelõ han-
got a helyszínen lévõ emberekkel.

– A munkám során találkozom
szép lányokkal, gazdag értelmes fi-
úkkal. Rengeteg síró arcot, balese-
tet és tragédiát látok. Megtanítottak
arra, hogy szeressem és tiszteljem
az életet. Megtanultam feldolgozni
a balesetek hideg éjszakáit. 

Árvíz, hóesésben sétáló gólya,
virágzó kockásliliom az éjszakai
fényekben, balesetek, éjszakázá-
sok. Állandó, folyamatos készen-
létben kell lennie. Éjjelente felug-
rik, mikor vonulnak a tûzoltók.
Soha nincs pihenés. Rengeteg ér-
dekes kaland, élmény van már a

háta mögött. Megesett már vele az
is, hogy elfelejtett gépet vinni egy
balesethez és egy kollégájának
kellett szólnia, vigye utána. 

A kolontári vörösiszap-kataszt-
rófát végigfotózta a levegõbõl is,
egy tapolcai pilótának köszönhetõ-
en. Az elöntött területrõl készített
döbbenetes képeit szinten mind-
egyik napilap átvette, és többek
között a The New York Times és
egy norvég újság is leközölte,
nyomtatásban, valamint online is.

A fotózás mellett nagy szerelme
még a Ju Jitsu, amit ott gyakorol
azt a fotózásnál alkalmazza, az
emberismeretet pedig a harcmûvé-
szetben. 

– Az évek során rengeteg ta-
pasztalatot gyûjtöttem, és számta-
lan érdekes emberrel találkoztam.
Sokszor érzem, hogy olyanoknak
kellene lennünk, mint a japánok-
nak, akik figyelték a világ esemé-
nyeit, és ha láttak egy jó utat, azt
mondták, ennek ez a része jó, ezt
járjuk. Azt tartom, és e szerint is
élek, hogy soha ne a nagyokat kö-
vesd, hanem akiket õk követtek.

Varga Mónika

OObbjjeekkttíívveenn áátt aa vviilláágg

AKCIÓS ÁRON! Palin-
ban 120 m2-es, nappali + 3
szobás, központi fûtéses
családi ház 1736 m2-es te-

lekkel eladó. Irányár: 13.8 MFt, Kód: A-141.
Szabadhegyen 99 m2-es,
tetõtér beépítéses, nappali
+ 3 szobás, cirkó  + kan-
dalló, napkollektor fûtésû

családi ház, 1794 m2-es telekkel eladó.
Irányár: 15 MFt Kód: B-1810. 

Munkás utcában, 57 m2-
es, 1 + 2 félszobás központi
fûtéses lakás eladó.  Irányár.
5.4 MFt, Kód: B-1783. 

Huszti téren 69 m2-es,
1+2 félszobás, 3. emeleti
cirkós lakás eladó. Zárt
udvarban parkolási lehe-

tõség. Irányár. 9.5 Mft, Kód: B-1714.
AKCIÓS ÁRON! Ko-
dály Z. utcában 54 m2-es,
2 szobás, 3. emeleti, erké-
lyes, egyedi gázas lakás

eladó! Irányár. 4.5 Mft, Kód: B-1738.
Északi városrészben 78
m2-es, nappali + 3 félszobás,
2 szintes, egyedi gázas sor-
házi lakás 2 beállós garázs-

zsal eladó. Irányár: 11.9 Mft, Kód: B-1789.

8800 Nagykanizsa, Magyar utca 2.
Tel./fax: 0693/314-012
Mobil: 0630/95 92 254
E-mail: info@csaszi.com, Web: www.csaszi.com
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2013. május 9.

Horoszkóp

Ha munkahelyet szeretne változtatni, a siker
érdekében meggyõzõen adja elõ az elkép-
zeléseit. A változékony idõjárás és a boly-
góállások hatással lesznek kapcsolatára,
emiatt nagyobb türelemre lesz szüksége.

Mielõtt hangot adna otthon elégedetlenségé-
nek, ne csak tízig számoljon, hanem mérle-
gelje saját hozzáállását is a dolgokhoz. A
párja munkája is erõteljes odafigyelést igé-
nyel, oldják meg együtt a gondokat. 

A jövõ héten újabb lehetõségei adódnak a
kikapcsolódásra. A generációk forgatagá-
ban akár egy új sportágat is kipróbálhat. A
nézeteltérések is könnyen veszíthenek így
a jelentõségükbõl.

A bolygóállások szûnni nem akaró vitát
válthatnak ki partnerkapcsolatában. Enyhítse
a feszültséget, látogasson el a jövõ héten az
Eötvös térre, a Generációk utcájába, és
élvezze a szabad levegõ nyugtató hatását.

Hogyha észérvekkel nem tud a párja szo-
kásaink változtatni, akkor tegyen le róla
egy idõre. Sétáljanak ki a természetbe, a
virágzó fák szépsége gyógyír lehet kap-
csolatuk felpezsdítésére.

Ne csodálkozzon el, csak figyeljen. Megma-
gyarázhatatlan dolgok történhetnek önnel
hétvégén a konyhában. Mint egy gondolat-
olvasó, úgy készül a sütés-fõzéshez, meg
sem kell kérdeznie, ki, mit kíván enni.

A május számtalan meglepetést tartogat ön-
nek. Csak mozduljon ki otthonról, készüljön
fel idejében a generációk nagy találkozására
az Eötvös téren. A csillagok állása szerint va-
laki táncba viszi az esti kanizsai Dáridón.

Májusban önfeledten álmodozhat. Gondol-
jon kitartóan egy kedves ismerõsére, mert
könnyen elõfordulhat, hogy a valóságban is
megjelenik ön elõtt. Kisugárzására nem csak
a közvetlen környezetében figyelnek fel.

Abolygóállások szerint a májusi esték elmés
szócsatákra késztetik. Ez nem is baj, csak
olyan, alkalomhoz illõ társat kell keresnie eh-
hez, akire élénkítõen hat az esti társalgás,
mert ellenkezõ esetben alvás lehet a vége.

A hétvégén sok tennivalója akad a
kertjében. Ha mindent meg akar oldani,
koncentráljon több dologra egyszerre. Ha
bulit tervez a hétvégén, ne csak testben,
hanem lélekben is készüljön fel rá. 

Magas energiaszintjével most bármit elér-
het. Újult erõvel a munkahelyén legyõzhet
minden akadályt. Pihenésképpen hívja meg
vidéki rokonait, és szórakozzanak a generá-
ciók pódiummûsorán. 

Kezdje a hétvégi pihenõjét egy kellemes
masszázzsal, fürdõzéssel, aztán értékelje át
párjával a héten történteket. Acsillagok szerint,
ha benevez párjával a Mozdulj MindenKor!
vetélkedõre, nagyon jó helyezést érhetnek el.

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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Körmendi FC (6.) – Nagykani-
zsai TE 1866-Horváth Méh (11.)
6-0 (2-0)

NB III Bakony csoport labdarúgó-
mérkõzés, 22. forduló. Körmend,
150 nézõ. Vezette: Móri (dr. Bede,
Ács P.). G.: Takács Á. (32., 62., 80.),
Niksz (44.), Szalai R. (66.), Sipos B.
(84.). Kiállítva: Szekeres P. (30.)

NTE: Szekeres P. - Rákhely,
Cserfõ L., Mavolo, Szép D. -

Schuller - Szõka Á. (Lõrincz P.,
79.), Nagy T., Cs. Horváth G.,
Rieger (Zsirai A., 74.) - László R.
(Mód, 67.). Vezetõedzõ: Visnovics
László.

Az elsõ játékrész 30. percében
alapvetõen változott meg Vis-
novics László addig jól teljesítõ
együttesének játékrendszere, hi-
szen az NTE kapusának, Szekeres
Péternek a kiállítása után a fiatal

védõ, Schuller Ferenc állhatott a
gólvonalra.

Ami azt követõen történt, szak-
mailag szinte alig értékelhetõ, hi-
szen cserekapus nélkül ilyen törté-
nések után nehéz maradandót alkot-
ni. Bizony, a hazaiak ki is használták
a kanizsaiak problémáját, s gyakor-
latilag kedvükre lõhették góljaikat.

Labdarúgással kapcsolatos hír,
hogy az UFC Nagykanizsa labda-
rúgó toborzót hirdet az 1995 és
2000 között született fiúk részére.
A toborzó idõpontja és helye:
2013. május 22. 15.30-17 óra kö-
zött az Olajbányász-stadion.To-
vábbi részletekkel a klub részérõl
Vass Gyõzõ, a klub technikai igaz-
gatója szolgálhat. 

P.L.

VVEEGGYYEESS

Kidobásra szánt hûtõjét, TV-jét,
mikróját, mosógépét, stb. elszállí-
tom. Tel.: 0620/510-2723 (7575K)

Fûnyírást, kaszálást vállalok.
Tel.: 0620/510-2723 (7576K)

Keresek jó fizikumú (40-50 év
közötti) nagykanizsai férfit, aki heti
egy alkalommal segítségünkre tudna

lenni. Megbeszélés személyesen.
Tel.: 0620-431-1311 (7572K)

Keresem azokat, akik néhai Böjti
Lászlóval (Egyeduta, 1927.08.01)
bármilyen rokoni kapcsolatban áll-
nak, vagy ezzel kapcsolatban infor-
mációval rendelkeznek. Tel.:
0670/589-8906 (7573K)

Május elsején a kora esti órákban
az autóbuszpályaudvar - Fõ út - Te-
leki utca vonalán elveszett egy kis-
kabát, a zsebében egy kulcscsomó-

val. Kérjük a becsületes megtalálót,
hogy legalább a kulcscsomót adja le
a Kanizsa Újság szerkesztõségébe.
A tulajdonos pénzjutalmat ajánlott
fel érte. (7574K)

KKaanniizzssaa –– SSppoorrtt//AApprróó 2013. május 9.14
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K V Suresh immáron ötödik
alkalommal tartja meg váro-
sunkban egy napos SKY work-
shopját, melyen a résztvevõk a
világ egyik legerõteljesebb lég-
zéstechnikáját, énekeket, egysze-
rû és hatékony jógagyakorlato-
kat sajátíthatnak el május 11-én
9.30-17.30-ig, a VOKE Kodály
Zoltán Mûvelõdési Házban.

Az egyik leghíresebb indiai
tanító egy nemzetközi banknak
dolgozik, Dél-Indiában született
és nõtt fel. Eddig már több száz
tanfolyamot tartott, az elmúlt
egy évben pedig több mint ezer
embert tanított Magyarorszá-
gon.

– A nap legfontosabb célja,
hogy a részvevõk kizökkenjenek a
napi rutinjukból és megtanulják a
stressz kezelésének lehetséges
módjait. Egyszerû gyakorlatokat
sajátíthatnak el, melyet otthon is
gyakorolhatnak – ismertette az
egy napos rendezvény részleteit
Takács Katalin szervezõ. 

Az egyik leghíresebb indiai
tanító által bemutatott gyakorla-
tok végrehajtásához nem szük-
séges elõképzettség, így kortól,
nemtõl és foglakozástól függet-
lenül mindenkinek ajánlják
Suresh workshopját. A légzés-
technika elsajátításával pedig
megtanulhatják a levegõvétel
szabályozását és ezzel kontrol-
lálhatják az érzelmeiket, gondo-
lataikat. 

– Reményeink szerint a részt-
vevõk egy másik látásmódot,
életfilozófiát ismerhetnek meg,
melynek segítségével jobban
hisznek majd önmagukban és
magabiztosabbak lesznek a min-
dennapokban. Erre és a támoga-
tásra nagy szükség van a mai ér-
tékválságban szenvedõ, rohanó
világban. 

A szombati workshopra a
tolmo0716@gmail.com címre
küldött e-maillel lehet jelentkezni.
A szervezõk azt kérik, polifoamot,
vizet, laza ruhát, könnyû ennivalót
mindenki vigyen magával. Min-
den érdeklõdõt sok szeretettel vár-
nak az ingyenesen látogatható, an-
gol és magyar nyelven zajló spiri-
tuális utazásra. 

V.M.

Spirituális uutazás
ismeretlen 
igazsága SSuresh-eel

Gyere és tölts velünk egy igazi
csajos napot!

Minden szerdán 18:00-tól ingyenes aerobik, zumba, cross fitt, fanatic
jump, fitness, tánc és sok más az Erzsébet téren a Testnevelési Egyetem,
az Aerobik Szövetség és Nagykanizsa Város közös programja. Elsõ óra:
május 15. 18:00 óra, Erzsébet tér. A barátodról se feledkezz meg!

EEggyy óórráánnyyii jjááttéékk kkéénnyysszzeerrkkaappuussssaall...... 

BVSC-Zugló II (1.) – Heat
Group Kanizsa VSE (4.) 14-13
(2-3, 4-3, 4-5, 4-2)

OB I B vízilabda-mérkõzés, rá-
játszás az 1-6. helyért, 3. forduló.
Budapest, 50 nézõ. Vezette: Füze-
si, Marosvári.

Kanizsa: Kiss Cs. - Szilvasán 5,
Kaszper G. 2, Virt M. 1, Gulyás 2,
Kéri 1, Kádár 2. Csere: Bencz, Ka-
rácsony T., Cserdi, Kis Zs, Fábry.
Edzõ: Németh Zsolt.

Izgalmas, változatos mérkõzést
vívott a két csapat és a harmadik
negyed végéig a vendégek inkább
irányították a találkozót. Az utolsó
játékrészben a hazaiak viszont egy
úgymond könnyen megkapott
elõnyt kihasználtak, a vendégektõl
Fábry Józsefet cserével kiállítot-
ták, s 40 másodperccel a vége elõtt
a BVSC vezetett is – a meccs fo-
lyamán elõször és mint nem sokkal
késõbb kiderült, számukra a leg-

jobbkor.
Németh Zsolt: „Véleményem

szerint nem játszottunk rosszul, jól
is tartottuk magunkat, de talán egy
picit a medence lejtett a hazaiak
felé... Mindenesetre kiengedésre
nincs mód, hiszen a következõ ta-
lálkozónk a Hegyvidék-YBL ellen
lesz idegenben a mostani hétvé-
gén.”

P.L.

ÉÉlleesseeddiikk aa hheellyyzzeett aa KKaanniizzssaa VVSSEE-nnééll 
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A Honvéd Kaszinó SZKES
Tánccsoportja nagyszabású gá-
lával jelezte, hogy az idei évad-
ban maximálisan felkészült a to-
vábbi (világ)eseményekre, illet-
ve a már megrendezett országos
bajnokság(aik)ról is mutattak
be produkciókat a csapat tagjai.

A HSMK-ban fellépett színpadi
forgatag majd két órán keresztül
szórakoztatta a nagyérdemût, s a
legfiatalabbaktól a felnõtt korcso-
portig adták elõ az egyes formációk
mûsoraikat. Igaz, a közeljövõben
nem csupán ismerõs terepen tehetik
ezt meg, hiszen a moderntáncosok
nemzetközi szövetsége által rende-
zendõ világbajnokságon már ko-
moly zsûri elõtt léphetnek fel a ta-
nítványok, tudtuk meg Szécsényiné
Kápolnás Edinától. A világbajnok-
ságuknak Szigetszentmiklós ad ott-
hont június utolsó harmadában.

A klubot koordináló táncoktató
mellett a SZKES kötelékében tanít
már – versenyzése mellett – Szeke-
res Kinga is, s erõsítés gyanánt ér-
kezett a táncosok egyesületéhez
Török Eszter Gyõrbõl, valamint
Kelemen Kata a fõvárosból.

KKaanniizzssaa –– SSppoorrtt 152013. május 9.

NN
AAGG

YYKK
AANN

IIZZ
SSÁÁ

RR
ÓÓ

LL 
AA 

LLEE
GG

FFRR
IISS

SSEE
BB

BB
EENN

!! ––
 ww

ww
ww

..kk
aann

iizz
ssaa

uujj
ssaa

gg..
hhuu

Tatabányán rendezték meg a
IV. korcsoportosok (14-15 éve-
sek) szabadfogású birkózó or-
szágos diákolimpia döntõit. 

A Kanizsai Birkózó Sportegye-
sület versenyzõi közül iskoláikat
képviselve két birkózónak, a 42
kg-os Németh Mártonnak (Zrínyi-
iskola) és az 50 kg-os Egyed Ba-
lázsnak (Piarista-iskola) (képün-
kön edzõjükkel Szatmári Zsolttal)
sikerült igazán jól a megméretés,
hiszen az elõbbi sportoló elsõ, míg
utóbbi második lett. Egyed Balázs
súlycsoportjában tizenhatan vol-
tak, a nagykanizsai birkózó négy
meccsébõl mind a négyet nyerve
lett aranyérmes. Németh Márton is

jó formában volt, õ három gyõze-
lemmel jutott a fináléig, ott azon-
ban ellenfele egyes vélemények

szerint idõn túli akcióval gyõzte le
a dél-zalait, akinek így az ezüst-
érem jutott.

EEggyyeedd BBaalláázzss aarraannyyéérrmmeess aa ddiiáákkoolliimmppiiáánn Gálájuk uután 
a vvb-rre 
készülnek

Magyar Testnevelési Egyetem-
TFSE (2.) – Kanizsai Vadmacs-
kák SE (7.) 65-59 (18-22, 20-16,
13-7, 14-14)

Amatõr NB nõi kosárlabda-mér-
kõzés, rájátszás az 1-8. helyért, 6.
forduló. Budapest, 50 nézõ. Vezet-
te: Kovács Z., Vida J. Kanizsa: Fe-
kete Cs. (7), Fuisz V. (18/6), Hegyi
(5/3), Jurkó (6), Oros (12). Csere:
Olasz (2), Nagy D., Jagarics (9).
Edzõ: Farkas József. 

A kanizsaiak az elején öt ponttal
is vezettek, s a folytatásban is kellõ
odafigyeléssel kosaraztak. Jagar-
ics Anett kosaraival tíz pontos
elõnyre tettek szert a 16. percben, a
negyed végére azonban a hazaiak
jól hajráztak és egyenlítettek. 

Nagyszünet után hat percig nem
tudtak pontot szerezni a vendégek,
így a fõvárosiak elhúzhattak. Fuisz
Viktória sikeres dobásai csak csök-
kenteni tudták a dél-zalai hátrányt,
aztán a záró periódusban Fekete
Csilla pontjaival feljött a KVSE,
vezetett is, de a hazaiak a végén a
maguk javára fordították a fordu-
latos találkozót.

Nyíregyházi FSE-NYKS (4.) –
Kanizsai Vadmacskák SE (7.)
82-72 (23-20, 24-15, 23-16, 12-
21)

7. forduló. Nyíregyháza, 50 né-
zõ. Vezette: Bagula, Balogh Gy.
Kanizsa: Fekete Cs. (24/6), Fuisz
V. (16/6), Hegyi (8), Jurkó (6),
Nagy D. Csere: Olasz (11), Jagar-
ics (4), Oros (2), Horváth E. (1),
Kovács K. Edzõ: Farkas József.

Fuisz Viktória és Fekete Csilla

hármasokkal nyitott, de a hazaiak
a negyed közepétõl egy 10-2-es
etapot értek el, amivel már vezet-
tek is. A második negyed elején a
hazai csapat kihasználta magas-
sági fölényét és elhúzott tíz pont-
tal.

Nagyszünet után a vendégek vé-
dekezési hibáit rutinosan használta
ki a nyíregyházi csapat és fokoza-
tosan lépett el a kanizsaiaktól. A
záró tíz perc elején Fekete pontjai-
val felzárkózott a Vadmacskák,
Fuisz kipontozódása után védeke-
zést is kellett váltaniuk Farkas Jó-
zsef tanítványainak, akik akkor
14-2-es szakaszt produkáltak. Az
addig kialakult különbséget azon-
ban így is csak csökkenteni tudták
a kanizsaiak.

Farkas József: „Két negyed ala-
kult számunkra rosszul, az akkor
megszerzett elõnnyel a hazaiak
nyertek is. Magas embereik vertek
meg minket, az 53 megszerzett le-
pattanójuk sokkalta több lehetõsé-
get jelentett számukra. Megsíny-
lettük ráadásul, hogy Fuisz három
perc alatt kipontozódott, aki fél-
idõig igencsak eredményes volt."

Kanizsai Vadmacskák SE (8.)
- Kecskeméti KC (7.) 54-61 (12-
15, 17-12, 15-18, 10-16) 

8. forduló. Nagykanizsa, 50 né-
zõ. Vezette: Szalai Zs. Németh S.

Kanizsa: Fekete Cs. (4), Fuisz V.
(17/3), Hegyi (13/3), Jurkó (2),
Jagarics (10). Csere: Olasz (4),
Oros, Nagy D. (4). Edzõ: Farkas
József. 

Sok hibával indították a találko-

zót a hazaiak és a negyed végére
sem tudtak felzárkózni pontatlan
dobásaik miatt. A folytatásban is
akadozott támadójátékuk, így
nyolc pontos hátrányt kellett ledol-
gozniuk Fuisz Viktória és Hegyi
Vivien pontjaival, melyek után
még a vezetést is át tudták venni a
vendéglátók.

Nagyszünet után Jagarics Anett
volt elemében, de a kecskemétiek
egyenlítettek és az elõnyt is visz-
szavették. Az utolsó 10 percben
fej-fej mellett haladtak a felek, a
végjátékban többször volt lehetõ-
sége a hazaiaknak megnyerni a
mérkõzést, de döntõ pillanatokban
hibáztak, amit a vendégek ki is
használtak. A Kanizsai Vadmacs-
kák így a nyolcadik helyrõl várhat-
ja a folytatást.

P.L.

JJööhheett aa bbaajjnnookkssáágg vvééggssõõ sszzaakkaasszzaa

Majd kilencszáz versenyzõvel,
több mint 50 egyesület részvéte-
lével zajlott az a kétnapos úszó
utánpótlásviadal Székesfehérvá-
rott, melyen számos korosztályos
válogatott indult. A rangos verse-
nyen a Délzalai Vízmû SE 14 fi-
atallal vett részt. A dobogós he-
lyezésekrõl ezúttal is Molnár
Flóra (1998) és Abay Nemes An-
na (1996) gondoskodott.

Zámodics Márk (1997) 800 m
gyorson elért eredménye új megyei

korosztályos és felnõtt rekord. Pol-
gár Sándor vezetõedzõ elégedetten
nyugtázta tanítványai teljesítményét.

A nagykanizsai egyesület do-
bogós eredményei: Molnár Flóra
100 m gyors - 1. helyezés -
1:00,17. Abay Nemes Anna 50 m
hát - 2. helyezés - 30,89. 50 m
pillangó - 3. helyezés - 29,90. 50
m gyors - 3. helyezés - 28,32.

Zámodics Márk új megyei re-
kordja 800 m gyorsúszásban
9:00,16.

Javában ggyûjtögetik éérmeiket 
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MMeegghhíívvóó
Az évfordulók tiszteletére 

MENTÉSTÖRTÉNETI KIÁLLÍTÁS
nyílik Nagykanizsán a Halis István Városi Könyvtárban

2013. május 10-én 9.30-kor.

Ebbõl az alkalomból EGÉSZSÉGNAPot is tartunk, ahol elõadá-
sokkal, mentéstechnikai és egészségmegõrzési bemutatókkal,
szûrõvizsgálatokkal, színes, interaktív programokkal várjuk Önt,
családját, barátait, munkatársait.

Az elõzetesen kiírt rajzpályázat eredményhirdetésére, a díjak
átadására a megnyitón kerül sor.

ÍZELÍTÕ A PROGRAMOKBÓL:

– Mentõk: ALS = emeltszintû újraélesztés bemutatása
– BEMER terápia: Zsuppánné H. Mária, dr. Rada Éva
– Borda Családi Gazdaság: Frissen préselt natúr gyümölcs
– CERAGEM Nagykanizsa
– Diétás tanácsadás
– Dr. Rada Éva: Táplálékallergia elõadás
– Egészségügyi Alapellátási Intézmény: szûrõvizsgálatok
– Magyar Vöröskereszt Nagykanizsai Szervezete:

- Jelzõrendszeres házi segítségnyújtás
- Drogprevenció
- Elsõsegélynyújtási bemutató

– Revital Gyógyászati Szaküzlet: Termékbemutató
– Vörös Tulipán Gyógynövény és Biobolt: Termékbemutató

Fényre sötétedõ lencse AKCIÓ 20 %
Az akció 2013. május 31-ig érvényes
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