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Kanizsa

Városunknak több mint 2
milliárd forintot sikerült nyer-
nie a városrekonstrukció kere-
tén belül. Ennek egy következõ
lépcsõfoka a belvárosrekon-
strukció elsõ és második ütemén
túl a Ligetváros szociális célú
rehabilitációja elnevezésû pro-
jekt, melynek támogatási szer-
zõdését a minap írták alá a
Vasemberházban. A fejlesztés
révén 412,5 millió forintból újít-
ják fel a városi uszodát, a liget-
városi óvodát, kiépítik az Er-
dész utcai járdát és közvilágí-
tást létesítenek, térfigyelõ ka-
merákat helyeznek el és felújít-
ják a Csengery 117. szám alatt
található 24 lakást. 

– Nagykanizsán kézzel fogható
jele van annak, hogy a belváros-
rekonstrukció elsõ ütemének óriási
szerepe volt a város életében. A
második ütemmel folytatódhat ez
a fejlesztés, melynek különálló ré-
sze a szociális rehabilitáció –

mondta Cseresnyés Péter polgár-
mester. Ezt követõen részletezte,
hogy a tavasszal elkezdõdõ mun-
kálatok során 156 millió forintból
újulhat meg a Csengery 117/4-6.
szám alatti 24 lakás. Ezeket sokkal
komfortosabbá és energiatakaré-
kosabbá teszik, továbbá kicserélik
a belsõ és külsõ burkolatokat, a
gáz- és a villanyvezetékeket. A vá-
rosi uszodát 38 millió értékben re-
habilitálják és az óvoda felújításá-
ra is jelentõs összeget fordítanak.
Az Erdész utcában a kerékpárutat
580 méterrel meghosszabbítják és
közvilágítást is létesítenek. Ezzel
könnyebbé téve a belvárosból a Li-
getvárosba való eljutást. A bizton-
ságosabb mindennapok érdekében
pedig tíz térfigyelõ kamerát szerel-
nek fel.

– A belváros, a Fõ utca, a Liget-
város megújításával 2015-ben
Nagykanizsán, egy polgárváros-
hoz méltó belvárosban élhetjük
mindennapjainkat. Azonban, ezzel
nem zárjuk le a terveink megvaló-

sítását, hiszen komoly fejlesztési
elképzeléseink vannak – emelte ki
Cseresnyés Péter. 

Ahogy Breznovics István, a
Nyugat-dunántúli Regionális Fej-
lesztési Ügynökség ügyvezetõ
igazgatója elmondta, a szerzõdés
jól illeszkedik abba a 2 milliárdos
fejlesztési programba, amelyet há-
rom ütemre bontva az elmúlt idõ-
szakban megvalósítottak és meg
fognak valósítani városunkban.
Az Új Széchenyi Tervnél fontos,
hogy erõsítsék a foglalkoztatást,
munkahelyeket teremtsenek, de
fontos az is, hogy ennek peremfel-
tételeit is megteremtsék. Minél
több új munkahelyet teremtsenek,
és a Kanizsán élõk életfeltételei
javuljanak. 

Ezt követõen írták alá a támoga-
tási szerzõdést. A kivitelezõ kivá-
lasztását követõen indulhat majd
meg a szociális célú rehabilitáció a
Ligetvárosban. 

V.M.
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Múlt kedden a város tanintéz-
ményeiben kezdõdtek meg az
1956-os forradalomra és sza-
badságharcra emlékezõ ünnep-
ségek. A Batthyány Lajos Gim-
názium ez alkalommal újszerû
megemlékezést tartott.

Az intézmény 29 osztálya tízes
csoportot alkotva vett részt egy há-
romállomásos megemlékezõ sétán.
A helyszíneken humán szakos taná-
rok által összeállított mûsorral idéz-
ték fel a városunkkal kapcsolatos
'56-os történeteket. Az elsõ állomás
helyszíne Ungor Károly emléktáb-
lája volt a Zsigmondy-Széchenyi
Szakképzõ Iskola udvarán, a máso-
dik a gimnázium bejáratánál lévõ,
batthyányis '56-osokra emlékezõ
tábla, valamint a Csitt-esekre emlé-
kezõ kamara-kiállítás az iskola mú-
zeumában. A séta harmadik, egyben
utolsó állomása a Mozikert volt,
ahol az '56-os emlékmûvet „elfog-
lalva” figyeltek egymásra és az ün-
nep hangjaira a fiatalok, s végül
egy-egy szál szegfût helyeztek el a
tér sarkában lévõ kopjafánál.

A Nagykanizsai Mûszaki
Szakképzõ Iskola és Kollégium
Zsigmondy-Széchenyi Székhely-
intézményben Ungor Károlyra
emlékeztek és az intézmény ud-
varán található emléktáblánál
koszorúkat helyeztek el. 

Bene Csaba intézményvezetõ
elmondta, Ungor Károly az akkori

intézmény tanulója volt. A szoba-
festõ-mázoló 1956. október 26-án
részt vett az MDP székháza, az
ÁVH épülete elõtti tüntetésben,
ahol a tömeg közé lõttek. Egy ha-
lott és 14 sebesült volt, köztük ott
volt a szentpéterúri Ungor Károly
is, aki november elsején belehalt a
haslövésbe. A Zsigmondy-Szé-
chenyi tagintézmény udvarán ta-
lálható táblát 2008-ban avatták
1956 hõsi halottjának tiszteletére.

Koszorú elhelyezésével tisztel-
gett Ungor Károly emléke elõtt vi-
téz Csap Lajos, a Politikai Fog-
lyok Országos Szövetsége Nagy-
kanizsai Szervezetének képvisele-
tében, vitéz Dávid Zoltán, egykori
barát, osztálytárs, valamint Bene
Csaba. 

A Piarista Iskola diákjai iro-
dalmi mûsorukkal emlékeztek
meg az '56-os forradalomra, a
magyar szabadság ünnepére az
'56-os Emlékkertben, ahol a fél-
betört oszlopok a félbetört élete-
ket jelképezik.

„Én Istenem az idõ hogy sza-
lad!/Ma még vagyunk, holnap már
nem leszünk,/múlt és emlék: min-
den elmarad./Nyomunkat rendre

belepi/rõtt lombjával az õszi
szél./S hogy kik voltunk:/mahol-
nap az sem tudja,/aki rólunk be-
szél. Ekképp kezdõdött a diákok
mûsora, majd a kezdetektõl a vég-
lecsengésig, a múltat idézõ szava-
latokkal folytatódott a program. A
mûsor végén koszorúk és mécse-
seket elhelyezésével hajtottak fõt
a forradalmárokra emlékezve. 

„…tõled függ, hogy milyen lesz
itt a holnap…” (Siklósi János)

A fõvárosi események nyomán
Zala megyében elsõként Nagyka-
nizsán és Miklósfa községben zaj-
lottak tüntetések a független, sza-
bad Magyarországért, a Kárpát-
medencei magyarság ügyéért, a
nemzet és keresztényellenes, a
szomszédos népeket is katonai
megszállás alatt tartó, vöröscsilla-
gos, bolsevik kommunista terror
ellen.

Miklósfai szemtanúk szóbeli
visszaemlékezései alapján tudjuk,
hogy október 23-án a kora délutá-
ni órákban Miklósfa utcáin, terein
a zászlóvivõkkel az élen (templo-
mi, levente, falu és országzászlók-
kal) az üres padlású, leszegényí-
tett portákról hõsként kiálló gaz-

dák, a becsapott munkások, a
tönkretett mesteremberek, kiske-
reskedõk, a családokból a sok fia-
tal, ipari iskolások, a helyi általá-
nos iskola tanulóifjúsága több ta-
nítóval mintegy négyszázfõs bé-
kés felvonulást tartott. A termény-
bõl, vetõmagból, jószágból, va-
gyonból, birtokból kiforgatók és a
maguk leplezésére munkáshatal-
mat hazudók bomlasztó diktatúrá-
ja alatt mégis újrateremtõdött a
magyar egység azon a napon.

A menet a Hõsök terétõl keletre
álló Nagyboldogasszony római ka-
tolikus templom elõl indult, né-
gyes-ötös sorokban. A követelése-
ket több helyszínen hangoztató és
rigmusokban is skandálók kört leír-
va értek vissza a Posta út (ma Mik-
lósfa utca) melletti Hõsök terére.

Nagykanizsa irányába észak felé
indultak tovább a tiltakozók. Gya-
logmenetben, lovaskocsikon ülve,
kerékpárral, miközben felettük a le-
vegõben egy katonai felderítõ repü-
lõgép körözött. A férfiak a tizennégy
év alattiakat a Határárok (Potyli)
partjától visszafelé irányították.

A belvárosi Deák téren a Jézus
Szíve Felsõtemplom és a Turul

szobor körül csatlakoztak a tilta-
kozó táblákat magasba tartó nép-
hez. A miklósfai gazdákat vezetõ
torma Horváth János újra beszédet
tartott és esküre emelt kézzel sza-
valta a Talpra magyart (Petõfi
Sándor: Nemzeti dal).

A megalakuló Nagykanizsai
Forradalmi Bizottság a tagjává vá-
lasztotta a miklósfai Siklósi János
(1916-2000) költõt. Az õ Ne menj
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2013. október 31.

el címmel 1956 decemberében
íródott versébõl való a szöveg ele-
jén a fenti idézet.

A Sugár út és Rozgonyi út sarkán
álló kommunista pártházból (MDP)
tömegoszlatásra kivezényelt fegy-
veres ÁVH alakulat elkobozta a
zászlókat és a tér közepén elkezd-
ték azok elégetését. A felbomló tö-
megbõl kivált miklósfaiak lövések-
tõl tartva a Csengery út helyett a
Szentgyörgyvári hegyhátak felé jöt-
tek hazafelé és délkelet felõl a me-
zõnek érték el a falu határát. Em-
beréletben nem esett kár.

Az idén az 1956-os nemzeti
ünnepen Nagykanizsa Miklósfa
városrészében a megemlékezésre
két helyszínen került sor október
22-én kedden délután. A Minden-
ki Házában a Himnusz közös el-
éneklését követõen láthatták az
Iskola utcai Miklósfai Általános
Iskola tanulóinak az ötvenhatos
eseményeket megidézõ elõadá-
sát. Felkészítõ tanáraik: Farkas-
né Hõbe Gabriella, Tulman Gé-
za.

A Hõsök terére a Kanizsa Lovas
Klub lovashuszárjai és a Thury
Baranta Közösség tagjai felveze-
tésével, emlékezõ gyalogmenet-
ben érkeztek a résztvevõk. 

A miklósfai kezdeményezésû,
a helybeli családok közadakozá-
sa által emeltetett 1956-os kop-
jafa (nemzeti jelkép) avatására,
megáldására és egy rögzített
köztéri pad kihelyezésére is sor
került. A kopjafa a miklósfai
Imics József népi fafaragó és a
nagykanizsai Csávás Csaba
szobrász alkotása. A köztéri pad
Senkó József, torma Horváth
László és Horváth József mun-
kája. A talapzatot Temesi László
készítette.

A beszédeket, szavalatokat
követõen az 1956-os hõseink
tiszteletére a kopjafánál koszo-
rút helyezett el Dénes Sándor,
Nagykanizsa Megyei Jogú Vá-
ros alpolgármestere, Kõvári
Zsoltné Imics Márta és Németh
József Kertbarát Kör elnök, a
Nyugdíjas Klub és a hazafias
kezdeményezéshez a technikai
segítséget nyújtó Miklósfai
Közmûvelõdési és Városszépítõ
Egyesület. Az ünnepségen köz-
remûködött Horváth István Rad-
nóti-díjas versmondó. A mécse-
sek elhelyezése után az ünnep-
ség a Szózat eléneklésével zá-
rult. A kopjafára nemzeti színû
szalagot kötött a közadakozást
és a megemlékezést szervezõ
Tóthné Kantó Katalin.

Az 1956-os forradalomra és
szabadságharcra emlékezõ vá-
rosi ünnepség a Nagykanizsai
Fúvószenekar térzenéjével kez-
dõdött, majd – a Kanizsa Lovas
Klub Hagyományõrzõ Huszárjai,
a Történelmi Vitézi Rend Nagy-
kanizsai Hadnagysága vitézei és
a Thúry Baranta Közösség köz-
remûködésével – ünnepélyes
zászlófelvonással folytatódott a
Deák téren. 

Innen a résztvevõk az 56-os Em-
lékkertbe vonultak. A város veze-
tõi, a pártok, egyesületek, civil
szervezetek és intézmények képvi-
selõi az 1956-os forradalom és sza-
badságharc 57. évfordulója tiszte-
letére, és a forradalom nagykani-
zsai áldozataira emlékezve koszo-
rúkat helyeztek el a hõsök emlék-
mûvénél, a kopjafánál és a kanizsai
nemzetõrség egykori parancsnoka,
Orbán Nándor emléktáblájánál. 

A megjelentek a Sugár utcáról a
Hevesi Sándor Mûvelõdési Központ-
ba vonultak, az 1956-os forradalom
és szabadságharc 57. valamint a Ma-
gyar Köztársaság kikiáltásának 24.
évfordulója alkalmából rendezett
emlékmûsor helyszínére. Emlékbe-
szédet Cseresnyés Péter polgármes-
ter, országgyûlési képviselõ mondott.

A délelõtti ünnepi program a
Zrínyi Miklós-Bolyai János Álta-
lános Iskola Bolyai János Tagin-
tézménye 7-8. osztályos diákjai-
nak „Nagyon fáj” címû elõadásá-
val zárult. A mûsor keretéül egy
iskolai jelenetet választott a rende-
zõ dr. Kupóné Gasztonyi Edit ta-
nárnõ. Az elõadás 1956. október
23-tól november 4-éig idõrendben
követte végig az eseményeket egy

iskolás gyermekcsoport szemével.
E néhány nap történéseit mutatták
be korhû dokumentumszövegek,
naplórészletek alapján, kiegészít-
ve az alkalomhoz illõ vers- és pró-
zarészletekkel. 

Cseresnyés Péter polgármester
Márai Sándor gondolataival kezdte
ünnepi beszédét: „Búcsúra bocsána-
tot kértünk egymástól: õ azért, mert
otthon maradt, és én azért, mert el-
utaztam.” – Márai Sándor búcsúzott
így kedves barátjától annak a nap-
nak a hajnalán, amikor végleg el-
hagyta szülõhazáját. A magyar
emigráns irodalom egyik legfájdal-
masabb mondata volt ez, hiszen
százezrek válhattak el egymástól
valahogy így az elmúlt száz-egyné-
hány esztendõben Magyarországon
– hangsúlyozta, majd e szavakkal
folytatta: akár 1890-ben, 1920-ban,
1945-ben vagy 1956 telén. Ahogy
az idézet is megfogalmazza: az
egyik magyar elmegy, és bocsánatot
kér a másiktól ezért. A másik ma-
gyar itthon marad, például 1956-ban
Nagykanizsán, és ezért kér bocsána-
tot az elmenõtõl. A két magyar be-
szélgetésében benne van az egész
XX. század. 

De 1956 nem a búcsúzással
kezdõdött. Hanem az összefogás-
sal, a függetlenségért vívott nemes
harccal, és azzal a reménnyel,
hogy a sötét diktatúra megváltoz-
tatható. Budapesttõl Nagykanizsá-
ig, Soprontól Szegedig azért vo-
nultak utcára fiatalok és idõsek,
értelmiségiek és munkások, hogy
szembeszálljanak a sztálinista dik-
tatúrával, a szovjet megszállással.
Hogy Magyarország magyar or-
szág legyen. Ez a szabadságharc
volt a 20. századi magyar történe-
lem egyik legmeghatározóbb ese-
ménye, amely a budapesti diákok-
nak az egyetemekrõl kiinduló bé-
kés tüntetésével kezdõdött 1956.
október 23-án, és az önrendelke-
zés visszaszerzéséért indított moz-

galom az egész országban köve-
tõkre talált – részletezte a város
elsõ embere, majd felidézte Tildy
Zoltán rádióban közvetített szava-
it, aki 1956 forró õszén azt mond-
ta: „A magyar nemzet elõtt kije-
lentem – és az egész világ elõtt –,
hogy ezek a fiatalemberek, kato-
nák és munkások, akik velünk
harcoltak, nemcsak érdemesek az
1848-as márciusi ifjak nevére, de
túltettek 1848. március 15-én hõsi
harcukkal.(…) Amit a magyar
nemzet tehet, az az, hogy azt a na-
pot, amikor a küzdelem megin-
dult, nemzeti ünneppé nyilvánítja
a hõsi harcok emlékére.”

Október 23-a ma már nemzeti
ünnep. Az egyik legszentebb nem-
zeti ünnepünk – határon innen és
túl. A szabadság reményének ünne-
pe. A nemzet összefogásának ünne-
pe – emelte ki e nap jelentõségét
Cseresnyés Péter. – A Szabadság
napján a magyarok ugyanis össze-
fogva, vállat vállal vetve tabukat és
egy olyan rendszert döntöttek meg,
amely saját hatalmát csakis a féle-
lemmel, a gyûlölettel, az egymás
iránt táplált bizalmatlansággal és az
erõszakkal volt képes fenntartani.
Lelkek, szívek, szobrok, emlékmû-
vek õrzik azoknak a napoknak az
emlékét szerte a Kárpát-medencé-
ben. Akárcsak ’48-as hõseinkét,
legnagyobb magyarjainkét. 

Mi itt Nagykanizsán is számos
szobrot emeltünk, tisztelegve és
emlékezve azokra, akikre büszkék
vagyunk, akiknek meg akartuk és
meg akarjuk õrizni az emlékét.
Nem azért emeltük ezeket a szob-
rokat, hogy ledöntsük, hanem
azért, hogy leróhassuk kegyele-
tünket elõttük.

Sztálin szobrának ledöntése is
mindössze egy diktatúra elleni tilta-
kozást jelképzett. Egy tömeggyilkos
és az általa létrehozott esztelen vi-
lágrend elleni bátor fellépés volt. De
demokráciában inkább szobrot
emelnek és építkeznek, mert egy
demokráciában a pusztítás és a rom-
bolás nem lehet cél, mert ott van a
tiltakozásnak, az ellenvélemények
kimondásának más eszköze is –
részletezte. – A rombolás egy de-
mokráciában a gyávaság jele.

Az 1956 utáni kommunista pro-
paganda állításaival szemben hõse-
ink célja Magyarország független-
ségének kivívása volt. És ma is ez
Magyarország célja. Hiszen kétfé-
leképpen lehet egy országot meg-
szállni. Katonai és politikai eszkö-
zökkel, illetve úgy, ha gazdasági
kényszerhelyzetbe hozzák. 1956

(folytatás a 4. oldalon)

HHõõsseeiinnkk ccéélljjaa
MMaaggyyaarroorrsszzáágg
ffüüggggeettlleennssééggéénneekk 
kkiivvíívváássaa vvoolltt
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(folytatás a 3. oldalról)
szabadságharcosai a katonai, po-

litikai önkény ellen keltek fel. A
mai Magyarország pedig a gazda-
sági rabigát és a külsõ diktátumot
akarja levetkõzni – vont párhuza-
mot ’56 és napjaink küzdelmei kö-
zött Cseresnyés Péter. – 1956-ban
sem politikailag, sem gazdaságilag
nem voltunk függetlenek, de a sza-
badságharc, még ha akkor el is bu-
kott, megteremtette az alapját a ké-
sõbbi rendszerváltásnak, a demok-
rácia kivívásának. Mert a szabad
levegõ érzésének emlékezete meg-
teremtette az esélyét a politikailag
szabad Magyarországnak.

Most azért küzdünk, hogy a politi-
kai függetlenségünk erõsítésére a
gazdaságit is visszaszerezzük. Hogy
ne külföldrõl diktáljanak nekünk,
hogy ne a mohó multik gyarapodja-
nak. Azért küzdünk, hogy a magyar
emberek, a magyar családok életkö-
rülményei javuljanak. Ezt a gazdasá-
gi szabadságharcot néhányan nem
nézik jó szemmel. Pénzügyi érdekeik
miatt, hazai csatlósaikkal karöltve,
mindent elkövetnek, hogy pénzzel
gyarmati sorban tartsanak bennünket,
és hogy nemzeti érdekeink érvényesí-
tése helyett csak az õ gazdasági érde-
keiknek megfelelõen cselekedjünk.

Az eszköztáruk pedig végtelen
– figyelmeztetett az ünnepi szó-
nok. – Demokráciadeficitet, szél-
sõségességet kiáltanak, csak hogy
támadhassák Magyarországot, tá-

madhassák a magyar embereket, a
magyar családokat. De, hogy csak
egy példát mondjak ezen állítások
hamisságáról: ahol nem kell félni
attól, hogy a szobordöntögetõk
véleménynyilvánítása megtorlás-
sal jár, ott nincs diktatúra. 

1956. október 23-án élt a ma-
gyarokban a remény, hogy létezik
egy másik, egy szabad, független
és gyarapodó Magyarország, ahol
az emberek nem rettegnek a besú-
gástól, hanem bizalommal fordul-
nak egymás felé. Nem az irigység,
hanem a másik sikere feletti öröm,
nem az osztályharc, hanem a sze-
retet tölti el a lelkeket.

De ma is vannak olyanok, akik
gondolatban a rettegés évtizedeit
akarják visszahozni. Õk azok, akik
díjat tûznek ki a besúgásért, a jelen-
tésért: egymás feljelentéséért. Õk
azok, akik egy letûnt kort akarnak
visszaidézni, egy olyat, amikor
nemcsak a hatalomtól, hanem egy-
mástól is félni és rettegni kellett. 

Fekete István Levél Bécsbe címû
cikkében, amely 1956 november 4-
én jelent meg az Új Emberben, azt
írta: „Itt nem voltak altábornagyok,
itt nem volt stratégia és taktika, itt
csak halálba menõ tizennégy-húsz-
éves gyerekek voltak, lányok is,
akik betelvén egy istentelenség
szörnyû ürességével, a jelszavak
csatornalevesével, a hazugság
emészthetetlen maszlagával, és ne-
kimentek felborítani a hegyet, meg-

fordítani a történelmet, eszméletlen
céltudatossággal élni vagy meghal-
ni. És felborították a hegyet, és
megfordították a történelmet, és
gyõztesen élve maradtak. Élve ma-
radtak elsõsorban azok, akiknek a
testük meghalt, mert örökké élnek
az örökkévalóban és a nemzet szí-
vében, és élve maradnak a többiek,
akik talán csak most eszmélnek
ájult boldogságban a kitárult mesz-
szeség, a testi és lelki szabadság, a
végtelenség szemléletében.”

Harcuk tehát nem volt ered-
ménytelen. Bár hosszú küzdelem
áll mögöttünk, olyan, amelyrõl év-
tizedekig úgy hittük: elbukott, de
végül, 34 év múltán, amikor meg-
szûnt a szovjet hódoltság, és Ma-
gyarország újjászületett, beteljese-
dett Márai Sándor versének jósla-
ta: „Angyal, vidd meg a hírt az ég-
bõl, Mindig új élet lesz a vérbõl.”

Beszédét, kötelességeinket, célja-
inkat megfogalmazva – zárta Cse-
resnyés Péter polgármester. Mára
nem csak az 1956-os szabadság-
harcra való emlékezés jogát szerez-
tük vissza. Megerõsödtünk – test-
ben és lélekben is. És mind több
magyar hiszi, hogy az összefogás-
ban, egymás megbecsülésében óriá-
si erõ van. És a legtöbben ma már
építkezni akarunk, mert közös
munkánk, közös áldozatvállalásunk
eredményeként ennek jött el az ide-
je. Ma megvalósíthatjuk 1956-os
hõseink vágyait. Ha elég sokan és

elég erõsen akarjuk, akkor politikai
szabadságunk mellé visszaszerez-
hetjük gazdasági függetlenségünket
is, és magunk dönthetünk arról, mi-
lyen Magyarországot építünk. 1956
hõsei ennek a munkának teremtet-
ték meg az alapjait. Nekünk pedig
kötelességünk, hogy az õ mûvüket
kiteljesítsük, az õ igazságuknak ér-
vényt szerezzünk. Az Evangélium
szerint a Mester azt mondta a tanít-
ványoknak: „ha ketten vagy hár-
man összejöttök a nevemben, én ott
leszek veletek.” Ez adjon erõt. Hi-
szen ma többen vagyunk, ma sokan
vagyunk, akik a gazdaságilag is
független Magyarországban hi-
szünk. Pont úgy, ahogyan 1956-os
elõdeink is tették. 

Széchenyi István egyszer azt
mondta: „Magyarnak lenni páratlan
élmény, de nem kifizetõdõ dolog”. A
mi célunk nem lehet más, mint hogy
az elveszített XX. század után, most,
a XXI. században, már ne csak fel-
emelõ élmény legyen, hanem sike-
res, kiszámítható, a gyermekeink
számára biztonságos életet jelentsen
a magyar nemzethez tartozni.

A nap további programja a Kos-
suth téri Kórház-kápolnától induló
fáklyás emlékezõ sétával folytató-
dott 18 órakor. A résztvevõk a for-
radalmárokra emlékezve fõt haj-
tottak: az 56-os Emlékkertben, az
Erzsébet és a Deák téren.

B.E. - K.K. - V.M.

Minden lélek, akit szeretek,
egy-egy kis gyertyavilág a végte-
lenben; legalább is olyan, mint az
én gyertyavilágom a temetõ no-
vemberi estéjében. Mindegyik
biztosít, hogy én is oda való va-
gyok, és bíztat, hogy éljek az élet
esti árnyaiban is a hit világossá-
gából s gyõzzem le a világ törpe-
ségét saját öntudatom fölényével.

S még egy más gondolat szállja
meg lelkemet a halottak estéjén: az,
hogy bízzam az életben, mert az le-
gyõzi a halált. Csalódásnak látszik,
sírok közt a halált legyõzõ életrõl
merengeni; de mégis szó szerint
igaz, hogy az élet legyõzi a halált,
hogy a halált is az élet hordozza, s
hogy a halál maga a több élet miatt
van; vedlik a lélek, s új alakot ölt a
halálban az élet. Ez a halált legyõzõ
erõ lakik bennem, bennem s min-
den emberben. Mily csodálatos
lény is az ember, õ az egyedüli az
Isten nagy világában, aki a halál tu-

datával jár s elbírja azt, bizonyára
azért, mert erõsebb nála. Egy állat
sem tudja, hogy meghal; egy élet
sem ismeri a halált, csak az ember.
Mindenütt az enyészet árnyát látja;
ha énekel, úgy énekel, mint aki tud-
ja, hogy csend nyeli el utolsó ak-
kordját; a madár ezt nem tudja,
azért nem is lehet annyi érzés az
énekében; ha szépségét kibontja az
ifjú arca, a gyermek szeme, e szép-
ségen is átverõdik a halál árnyéka;
a virág, az állat szépségén ez nincs
kipontozva, de azért nincs is annyi
lélek abban a szépségben. De hát
minek tudja s minek látja az ember
az enyészetet s a halált mindenben?
Tán, hogy megkeserítse örömét s
tompítsa jókedvét? Nem, hanem
azért hogy az az egyetlen, hozzá
méltó fûszere legyen minden örö-
mének s minden élvezetének, az az
érzés, hogy életének a halál sem
árthat, s hogy ez az élet, mely itt
lendül, szökell és énekel, ha eltûnik
is, ha elnémul is, akkor is tovább

folyik, van s kivirágzik ismét. — A
gyõzelmes élet tudatával térdelek
halottjaim sírja mellett. Nem félek
haláltól, sem temetõtõl. Hisz a te-
metõt is a lélek csinálja; az festi, az
alakítja, az telíti hangulattal és...
élettel! Hisz temetõ sincs, ahol lé-
lek nincs. Nem a holtak, nem a sí-
rok, hanem a holtak közt járó élõk
adják a temetõt. Temetõ nem a sír,
hanem az élõ ember lelkén tükrözõ
sír, s halottja csak annak van, aki él;
a halottnak pedig — annak ott a sír-
ban — semmije sincs, halottja
sincs. Azért a halottak estéje is vol-
taképp az élõk estéje, kiknek halott-
juk van, mert szeretõ s emlékezõ
lelkük van; s hozzáteszem, hogy a
halottak estéjét csak azok ülik meg
igazán, kiknek oly halottjuk van,
aki lelkükben, hitükben most is él s
a hit lámpásával kezében mutat utat
a világ botorkáló vándorainak.

Kövessük hát a holtak nyomait az
élet öntudatával, hittel s reménnyel;
az élet nyomai azok! S ha igazán a

temetõ is a lélektõl van, s ha a sírke-
reszt tõle lesz beszédes, s a haraszt
zizegése tõle lesz zenévé: akkor ne
törjön össze sírnál, koporsónál sen-
ki, hanem ébredjen a végtelen élet
Istenének s halált legyõzõ erejének
öntudatára. Vigyen lelket, tehát hitet
s reményt a temetõbe s szeresse a
holtakat, az igaz élõket, s imában
közlekedjék velük. Szeresse õket és
segítse õket! Szeresse sírjaikat is;
nézze azokat lélekkel s ültesse be
virággal. S ha néha fölsír lelkében a
keserû fájdalom diszharmóniája,
nézzen olyankor a síron lobogó
gyertyalángra s a síron nyíló virág-
ra, s imádkozzék örök életért, örök
világosságért s örömért; s meglátja,
hogy lelkébe is megnyugvás és bé-
ke tér, s kifeslik a hit gyökerébõl a
sír sötétségét, az élet kegyetlensé-
gét, a fájdalom keservét harmonizá-
ló erõs érzés: a remény.

A hitnek gyertyavilágától s a re-
ménynek síron nyíló virágától lesz
ünnep a halottak estéje.

PPrroohháásszzkkaa OOttttookkáárr:: HHaalloottttaakk eessttééjjéénn - rréésszzlleett
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E címmel szervezett konfe-
renciát és üzletember találko-
zót városunkban a Nagykani-
zsai Kereskedelmi és Iparka-
mara. A rendezvény elsõsorban
azt a célt szolgálta, hogy az
orosz piac iránt érdeklõdõ he-
lyi vállalkozások megismer-
kedjenek azokkal az üzleti le-
hetõségekkel, melyek kapukat
nyithatnak számukra orosz
földön is. 

A Magyar Kereskedelmi és
Iparkamara, valamint a Nemzet-
gazdasági Minisztérium támoga-
tásával lezajlott eseményen
nemcsak magyar, szûkebb-tá-
gabb pátriánkban tevékenykedõ
cégek vettek részt, hanem
Oroszországból érkezett befek-
tetõk is. 

Dr. Polay József, a Nagykani-
zsai Kereskedelmi és Iparkamara
elnöke kérdésünkre elmondta, a
Nagykanizsán mûködõ vállalkozá-
sok közül jelenleg a DKG-EAST
Zrt. rendelkezik a legnagyobb, leg-
jelentõsebb orosz kapcsolatrend-
szerrel, ám a szervezõ kamara elsõ
embere szerint a minap tartott kon-
ferencia révén más cégek, szerve-
zetek is feltérképezhetik a számuk-
ra is elérhetõ terjeszkedés potenci-
áljait. 

– Leginkább gépiparban tevé-
kenykedõ vállalkozások érdeklõd-
nek oroszországi kapcsolatterem-
tés, befektetés iránt, így nekik kü-
lönösen nagy segítséget nyújt,
hogy a konferencián akár közvet-
lenül is felvehetik a kapcsolatot a
meghívott orosz partnerekkel –
hangsúlyozta. 

Cseresnyés Péter polgármester
szerint pedig – mint megnyitó be-
szédében rá is világított – az is
fontos, hogy az orosz üzletembe-
rek városunkkal, térségünkkel
megismerkedjenek, ugyanis ná-
lunk nemcsak jól képzett szakem-
berek vannak, hanem Nagykani-
zsán minden más lehetõség is
adott, aminek jóvoltából bármely,
külföldrõl befektetési szándékkal
érkezõ vállalkozás biztos alapokra
építhet.

– Ennek egyik ékes példája,
hogy kedden egy jelentõs külföldi
beruházás megnyitója lesz. Egy
külföldi cég jelentõs vállalkozást
nyit Nagykanizsán, így hamarosan
több mint 150 új munkahely is lé-
tesül – fejezte ki örömét Cseres-
nyés Péter, hozzátéve, hogy váro-
sunk a vízgazdálkodás területén, a

vízzel kapcsolatos ipari szegmens-
ben kíván élen járó szerepet betöl-
teni.  

– A jelen konferencia pedig
megalapozza a késõbbi együttmû-
ködést – szögezte le. 

Ezzel a gondolattal egyetértés-
ben tartotta az Orosz Föderáció
Kereskedelmi Képviseletének
magyarországi gazdasági igazga-
tója, Dmitrij Markov helyzetérté-
kelõ-, elemzõ beszédét. Elmon-
dása szerint Oroszország export-
jának jelentõs részét még ma is
az energiahordozók adják,
ugyanakkor ezek mellett Ma-
gyarországra gépek, valamint kü-
lönbözõ berendezések is érkez-
nek orosz földrõl. 

A szakember szólt továbbá a
térségünkben egyre jobban nö-
vekvõ orosz jelenlétrõl is, mely
javarészt a turizmusnak tudható
be. Mint ismertette, 20 száza-
lékkal több orosz befektetõ és

turista érkezik hazánkba, mint
jó pár évvel ezelõtt. Dmitrij
Markov arról is említést tett,
hogy Orbán Viktor ez évi,
moszkvai látogatása is erõsíti a
két ország üzleti kapcsolatait,
bár Magyarországot amúgy is
az egyik legfontosabb partnere-
ként tartja számon – kelet-kö-
zép európai mércével nézve –
Oroszország. 

A gazdasági vezetõ beszédében
hangot adott annak a ténynek,
hogy az épülõ, Déli Áramlat föld-
gázvezeték 340 km-en érinti orszá-
gunkat is. Mint köztudott, a veze-
ték áthalad majd Zala megyében is
– így a magyar-orosz interre-
gionális kapcsolatépítés is fajsú-
lyos szerepet kap. 

A nap további részében neves
szakemberek elõadásai adtak kö-
zelképet, egyfajta iránytût az
orosz piacról, a rendezvény zárá-
saként pedig gyárlátogatásra in-
vitálták a résztvevõket a DKG-
EAST-be.

Sz.Zs.
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Új anyagmozgatógéppel bõvült a
ZALAERDÕ Zrt. lenti fûrészüze-
me nemrégiben. ASTILLRX 60-35
típusú, 3,5 tonnás homlokvillás tar-
goncával korszakváltás kezdõdött a
cég életében, hiszen míg eddig dízel
mûködésû gépeket használtak, ez a
mérföldkõnek számító új berendezés
szinte hangtalanul, nulla emisszióval
dolgozik, azaz nincsen füstgáz-kibo-
csátása. AZALAERDÕ Zrt. fejleszté-
si stratégiájában kiemelt hangsúlyt ka-
pott a fûrészüzem környezet- és lakó-
környezet-baráttá tétele, a továbbiak-
ban terveik között szerepel az összes ré-
gi anyag mozgató gép korszerûbbre
cserélése, illetve a fûrészcsarnok tetején
naperõmû-park létesítése.

ZZöölldd iirráánnyyvvoonnaall aa ZZaallaaeerrddõõ ZZrrtt.. lleennttii
ffûûrréésszzüüzzeemmee ffeejjlleesszzttéésséébbeenn
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Iskolánk diákjainak jóvoltából
ismét szép versenyeredmények-
rõl adhatunk hírt a Batthyány
Lajos Gimnáziumból – tájékoz-
tatta lapunkat Tislérné Tóth Zsu-
zsanna igazgatóhelyettes.

A Rákóczi Szövetség 2013-ban
18. alkalommal hirdette meg Kár-
pát-medencei középiskolások szá-
mára Gloria Victis elnevezésû tör-
ténelmi vetélkedõjét. Az évente
más-más témakörben meghirdetett
vetélkedõ idén Bethlen Gábor – Az
Erdélyi Fejedelemség története
címmel került meghirdetésre.

A vetélkedõre háromfõs csapa-
tokban jelentkezhettek a diákok egy
tesztsor kitöltésével, valamint egy
történelmi esszé megírásával. Ösz-
szesen 160 dolgozat érkezett a fel-
hívásra, közülük a legjobb 60 csa-
pat kapott meghívást a második for-
dulóra, amelyet a Rákóczi Szövet-
ség egy háromnapos ifjúsági talál-
kozó és 1956-os emlékünnepség
keretében Budapesten, a Mûszaki
és Gazdaságtudományi Egyetemen
rendezett meg a hagyományoknak
megfelelõen október 21. és 23. kö-
zött.

A második fordulóba bejutott 60
csapat október 22-én írásbeli fordu-
lón mérte össze tudását, és ennek
eredménye alapján a legeredmé-
nyesebb tíz csapat jutott tovább az
október 23-i szóbeli döntõbe. Isko-
lánk csapata (Karavidaj Edita, Sajni
Eszter és Gál Gábor - mind 10.B
osztályos tanuló) a szóbeli döntõ-
ben a negyedik helyet szerezte
meg. Eredményük azért is becsü-
lendõ, mert a többi csapatban vég-

zõs diákok szerepeltek, a mieink
pedig 10.-esként szépen felvették
velük a versenyt. A csapat felkészí-
tõ tanára Alexa Péter.

A Bolyai Matematika Csapatver-
senyen iskolánk 7. osztályosainak
egyik csapata, a Tehetséges Tama-
gochik (Csepreghy Réka, Csertán
András, Sulán Ádám, Vass Veroni-
ka) országos döntõbe jutottak. Fel-
készítõ tanáruk Erdõs Gábor. Raj-
tuk kívül a megyei versenyen há-
rom 2. hely és két 3. hely birtokosai
lehettek diákcsapataink. Az orszá-
gos döntõ idõpontja: 2013. novem-
ber 23.

Október 24-én, a zalaegerszegi
Eötvös József Általános Iskolá-
ban hirdették ki a 2013/2014. tan-
évi Bolyai Matematika Csapat-
verseny megyei döntõjének ered-
ményeit. Az ünnepélyre kategóri-
ánként a megye hat legjobb csa-
patát hívták meg, s minden részt-
vevõ teljesítményét ajándékokkal
ismerték el – számolt be lapunk-
nak Jeszenõi Csaba, a Rozgonyi
iskola igazgatója.

Zala megyét a gyõztesek képvi-
selik az országos döntõn. A nagy-
kanizsai tanintézmények eredmé-
nyei így alakultak: 3. osztályosok:
2. Rozgonyi, 3. Zrínyi, 6. Bolyai.
4. osztályosok: 2. Kiskanizsa, 4.
Rozgonyi. 5. osztályosok: 2. Bat-

thyány, 4. Rozgonyi. 6. osztályo-
sok: 2. Batthyány, 3. Rozgonyi, 4.
Rozgonyi. 7. osztályosok, gimná-
ziumi kategória: 1., 3., 4. és 6. Bat-
thyány. 8. osztályosok, ált. isk. ka-
tegória: 3. Bolyai. 8. osztályosok,
gimnáziumi kategória: 2. és 3. Bat-
thyány, 4. Piarista. 

A megyei forduló legeredmé-
nyesebb felkészítõjének járó díjat
Rábavölgyi Attiláné (Rozgonyi)
kapta. 

A közelmúltban a Polgári
Egylet tagjaival Miha Tamásné
és a Batthyány Gimnázium di-
ákjainak egy csoportjával Stam-
ler Lajos, az intézmény tanára
látogatta meg városunk legjelen-
tõsebb mûemlékét, az 1700-as
években épült Alsóvárosi temp-
lomot. 

Megtudtuk, hogy a vár utolsó
kapitánya, gróf Berge Kristóf ado-
mányozta a telket és jelentõs
mennyiségû építõanyagot a feren-
ceseknek. A költséges építkezés
folyamatosságát különbözõ ado-
mányok, hagyatékok és a városban
lévõ céhek áldozatkészsége bizto-
sította. Például a Szent Antal oltárt
és Szent László pompás barokk fa-
szobrát egy szabó céh állíttatta.
Megcsodáltuk a Szent családot áb-
rázoló festményt (Sambach mûve
1770-bõl) a fõoltárnál, a dúsan
aranyozott szószéket a négy evan-
gélista szobrával, megtudtuk, hogy
a hársfából faragott Szent Flórián
szobor egyike hazánk legszebb fa-
szobrainak. A falakat és a mennye-
zetet gazdag rokokó stukkók és
freskók díszítik. A kórus alatt álló,
Musztafa pasa sírkövébõl faragott
szenteltvíztartó külön érdekessége
a templomnak. 

– Meg kell említenem Boros An-
talt, a Batthyány Gimnázium volt
tanárát, akinek ezúton köszönjük a
színvonalas és alapos idegenveze-
tést – zárta beszámolóját Miha
Tamásné az egylet elnöke.

Elsõ írásos említésének 750
éves évfordulójára szervezett ün-
nepséget Nagyrécse községe és a
felújított Inkey-kastélyban a he-
lyi iskolások alkotásaiból, vala-
mint a faluban összegyûjtött rég-
múltat idézõ tárgyakból, fényké-
pekbõl összeállított kiállítással
vette kezdetét a megemlékezés,
melyet Laskai Béla polgármester
nyitott meg köszöntõjével.

Az ünnepség keretében aztán
három generáció képviselõje –
Laskai Béla, idõsebb Salamon
László és Takács Bence – emlékfát
is ültetett a kastélykertbe.

S mivel a nagyrécseiek nemcsak
õseik emlékét és hagyományait õr-
zik, de szeretnék azt is, ha a ma
élõkre az utókor is emlékezne, így
elhelyezett idõkapszulájukba a ön-
kormányzat, az óvoda, az iskola és

a helyi civil szervezetek tettek be
különbözõ, rájuk jellemzõ, õket be-
mutató tárgyakat, dokumentumo-
kat. Az elásott relikviákra az évfor-
duló dátumával egy kõtábla került,

KKiissmmaatteemmaattiikkuussaaiinnkk
rreemmeekküüll hheellyyttáállllttaakk 
aa mmeeggyyeeii vveerrsseennyyeenn

TTöörrttéénneelleemmbbõõll 
ééss mmaatteekkbbóóll iiss
jjeelleesskkeeddtteekk aa
BBaatttthhyyáánnyy ddiiáákkjjaaii

AA bbaarrookkkk tteemmpplloomm
mmûûéérrttõõ sszzeemmmmeell

AAzz uuttóókkoorrnnaakk iiddõõkkaapp-
sszzuulláávvaall ((iiss)) üüzzeenntt aa 775500
éévveess sszzüülleettééssnnaappjjáátt
üünnnneeppllõõ NNaaggyyrrééccssee
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A Sashalmi Optika 2003 óta biztosít mind a ma-
gyar, mind pedig a külföldi vásárlók számára minõ-
ségi kiszolgálást. A város két frekventált pontján
mûködõ üzletünk sikerének alapja diplomás op-
tometrista, mester látszerész kollégáink magas kép-
zettsége. Kezdetek óta arra törekszünk, hogy a hoz-
zánk betérõk árban és minõségben is a legmegfele-
lõbb kiszolgálásban részesüljenek.

Ezt dolgozóink szakmai felkészültsége mellett üzle-
tünk európai szintû felszereltsége biztosítja. Az optikai pi-
ac kiszélesedésének köszönhetõen az elmúlt években az
optikai keretek és a látásjavító korrekciót biztosító szem-
üveglencsék területén is megnõttek a rendelkezésre álló
lehetõségek. Világszínvonalú minõségi tanúsítványt, vala-
mint garanciát biztosító partnerekkel dolgozunk együtt.
Üzletünkben minden igényt kielégítõ választékkal, állan-
dó jelleggel mûködõ látásvizsgálattal, szakmai tanács-
adással (belföldi és külföldi szakmai továbbképzéseken
veszünk részt) és folyamatosan megújuló kedvezmények-
kel várjuk kedves meglévõ és leendõ vevõinket. 

Október hónapban térítésmentes látásvizsgálatban, szak-
mai tanácsadásban részesítjük a lakosság látáskultúra, éleslá-
tás iránti igényét. Megfelelõ látásélességgel biztonságosab-

ban közlekedünk, kényelmesebben végezhetjük munkánkat.
Amennyiben úgy érzi látása nem kielégítõ, vagy

csak kíváncsi, milyen a látásélessége, keressen fel ben-
nünket! Amennyiben szeme egészséges, viszont az UV
sugárzástól védené, válasszon minõségi napszemüve-
geinkbõl! Reméljük él a lehetõséggel, és találkozunk
az Ön látásáért tenni kívánó üzleteinkben.

Látásvizsgálat során a cukorbetegségre, magas vér-
nyomásra, glaucomára, szürkehályogra, egyéb betegsé-
gekre utaló jelek is felfedezhetõk. A gyakori fejfájás,
rossz közérzet kiváltó oka sok esetben az éleslátás hiá-
nya, vagy nem megfelelõ szemüveg. 

A látásvizsgálat célja felhívni az emberek figyelmét
az évenkénti szemvizsgálat fontosságára.

Elõre gyártottat ne!
A szemüveg, egy a saját adottságaink alapján készült

eszköz, hiszen a két szem dioptriája, távolsága egyénen-
ként eltérõ. A kész olvasószemüvegek viszont egy átlag
alapján készülnek, gyenge minõségû, hibás lencsékkel. 

A látás hónapja által kínált szolgáltatás térítésmen-
tes. A vizsgálat a pontos korrekció megállapításáig tör-
ténik. A látás hónapja kampányban a teljes körû
(szürkehályog és glaucoma szûrés) vizsgálatot térítés-
mentesen végezzük.

Alátás hónapja meghosszabbítva 
a SASHALMI OPTIKÁBANnovember 15-ig

Minõség és 
megbízhatóság egyhelyen

Rendel: Dr. Czigány Róbert fõorvos és dr. Joós Mária adjunktus
Nagykanizsa, Sugár u. 1. - telefon: 0693-789-962, Platán sor 1. - telefon: 0693-310-644

Sok szabadideje van, és elhivatottságot
érez arra, hogy segítsen másokon?! Szíve-
sen venne rész helyi értékmegõrzõ kulturá-
lis 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 köszönhe-

tõen gyakorlatot szerezhet, kiszélesítheti is-
meretségi körét és gyakran ennek köszönhe-

tõen juthat késõbb fizetett munkahelyhez. 
Várja Önt a nagykanizsai Önkéntes

Pont a Halis István Városi Könyvtár alag-
sorában, vagy a civiliroda.eu honlapon,
és most a Tortafesztiválon is, november
9-én, szombaton a Kanizsa Centrumban.

Vödör – Vidéki önkéntes döntések
rendszere, fõként-önként.

Várjuk közénk! 
Ön is lehet önkéntes! 

melyet a nagyrécsei Szent László
római katolikus templom plébáno-
sa, Somogyi Imre áldott meg, aki
eztán Nagyrécséért és az ott élõ-
kért tartotta ünnepi szentmiséjét.

A rendezvény során az iskola
tornatermében a diákok néptánc és
társastánc bemutatójára, majd a
helyi Nótakedvelõk Klubjának
mûsorára került sor. Nagy érdek-
lõdésre tartott számot dr. Károlyi
Attilának az Inkey-családról tar-
tott elõadása, illetve a falu híres
elszármazottja, Hivekovics Ákos
világutazó élménybeszámolóját is
hallhatta a nagyérdemû.

Az este egyik különlegessége egy
olyan élõkép volt, mely alkalmával
korhû ruhákba öltözött nagyrécseiek
mesélték el a falu történetét. A
Nagyrécsei Ritmus Kórus által elsõ
alkalommal elõadott Nagyrécse cí-
mû dal is sikert aratott, melyet Ernszt
Katalin és Nemere László Andrew
Lloyd Webber egyik ismert dallamá-
ra a 750. éves évfordulóra írt.

A megemlékezés végén a tele-
pülésért sokat tett nagyré-
cseieket emléklappal, valamint
emlékplakettel jutalmazták,
majd pezsgõvel és születésnapi
tortával zárták ünnepüket a
nagyrécseik.

Kanizsa
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Balogh László a nagykanizsai 3. számú választókerület önkormányzati képvi-
selõje, OKISB-elnök fogadóórát tart minden hónap elsõ szerdáján 16 órától 17
óráig a Batthyány Lajos Gimnáziumban (Nagykanizsa, Rozgonyi utca 23.):
30/2040865, balogh.laszlo61@chello.hu.
Bene Csaba, a 2. számú választókerület önkormányzati képviselõje fogadóórát
tart minden hónap elsõ keddjén 17 órától 19 óráig a Zsigmondy-Széchenyi
Szakképzõ Iskolában (Nagykanizsa, Hunyadi u. 18.) 20/388-8259,
bcsaba@nagykanizsa.hu.
Bicsák Miklós az 1. számú választókerület (Magyar u. 80-tól-164-ig (páros oldal),
Magyar utca (páratlan oldal) 83-tól-183-ig, Garay utca páros és páratlan oldala, Kini-
zsi u. 100-as lakó-tömbház, Hársfa utca, Ifjúság utca, Ûrhajós utca és Lámpagyári ut-
ca) önkormányzati képviselõje fogadóórát tart minden hónap 1. szerdáján 16 órától a
Pálma Vendéglõben (Magyar utca). Aznap 18 órától 20 óráig Bicsák Miklós Palin és
Korpavár lakossága számára tart fogadóórát a palini új Általános Iskolában.
Dr. Etler Ottó önkormányzati képviselõ fogadóórát tart 2013. november 4-én
17 órától a Kõrösi Csoma Sándor Általános Iskolában.
Sajni József önkormányzati képviselõ fogadóórát tart 2013. november 4-én
(hétfõn) 16 órától 17 óráig a ligetvárosi óvodában, 17 órától 18 óráig a Vécsey
Általános Iskolában, 18 órától 19 óráig Miklósfán a Mindenki Házában.
sajni.jozsef@nagykanizsapmh.hu
Szõlõsi Márta a 9. számú választókerület önkormányzati képviselõje fogadóórát
tart minden hónap 1. hétfõjén 17 órától a Zrínyi Miklós Általános Iskolában. (Zrí-
nyi M. u. 38.): 30/301-8185, szolosi.marta@fidesz.hu, szmarta25@hotmail.com.
Tóth Nándor önkormányzati képviselõ fogadóórát tart 2013. november 4-én
(hétfõn) 18 órától Bajcsán a Kultúrházban, aznap 19 órától Kiskanizsán a volt
Nagyrác utcai iskola ebédlõjében.

KKééppvviisseellõõii ffooggaaddóóóórráákk

I. A pályázat célja
Nagykanizsa Megyei Jogú Város lakossága egészségvédelmének támogatása, Nagy-
kanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyûlésének az önkormányzati támo-
gatások rendjérõl szóló 23/2013.(V.03.) önkormányzati rendelete (továbbiakban: ren-
delet) alapján.
II. Pályázat tárgya
Olyan közösségi programok eszköz és anyag igényének támogatása, melyek csatla-
koznak a Népegészségügyi Program minél hatékonyabb és eredményesebb megvaló-
sításához a lakosság egészségének megõrzése, állapotának javítása érdekében. A tá-
mogatás nem használható fel a felsorolt célokkal összefüggõ mûködési költségek (do-
logi kiadások, személyi juttatások) finanszírozására, valamint olyan személyek támo-
gatására, akiknek lakóhelye, illetve tartózkodási helye nem Nagykanizsán található.
III. Pályázók köre
Pályázó lehet jogi személy, jogi személyiség nélküli gazdasági társaság, valamint egyé-
ni vállalkozás, civil szervezet, alapítvány (közalapítvány) költségvetési szerv.
IV. A támogatás formája
1. A támogatás formája közvetlen vissza nem térítendõ  támogatás.
V. Pályázati feltételek
1. A támogatást kérõ nyilatkozni köteles arról, hogy: a megjelölt támogatási célhoz, milyen ösz-
szegû saját és egyéb forrással rendelkezik; a tárgyévben melyik önkormányzati keretbõl, milyen
címen, milyen összegû támogatást igényelt, illetve kapott; a tárgyévet megelõzõ évben, mi-
lyen címen, milyen összegû támogatásokban részesült az önkormányzattól, és amennyiben
az elõzõ évben támogatott volt, elszámolt-e a támogatással és mikor nyújtotta be az errõl szó-
ló dokumentumokat; a pályázathoz csatolni kell a támogatandó cél részletes költségvetését
kiadás - bevétel bontásban (a fõbb támogatókat és támogatónként a támogatásként nyújtott
összegeket); a pályázó szervezet létezését igazoló 30 napnál nem régebbi bírósági igazolás,
vagy a szervezet adószámát igazoló NAV igazolás (ún. illetõségigazolás); a támogatás kiuta-
lása elõtt a támogatott szerv köteles nyilatkozni, hogy köztartozásait, helyi adó tartozását ma-
radéktalanul megfizette, illetve, hogy köztartozása nincs; 
2. Pályázni a jelen pályázati kiírás mellékletét képezõ pályázati adatlapon lehet. A pá-
lyázatokat a Szociális Osztályra kell benyújtani. A pályázati adatlap letölthetõ a
www.nagykanizsa.hu honlapról.
3. Az olvashatatlanul kitöltött, aláírás nélkül benyújtott, a rendeletnek, vagy ezen pályá-
zati kiírásnak nem megfelelõ, továbbá határidõn túl beadott adatlap a pályázatból való
kizárással jár.
4. Hiányosan kitöltött pályázat esetén a Szociális Osztály a pályázót 5 munkanapos ha-
táridõvel hiánypótlásra szólítja fel. A hiánypótlás elmulasztása, vagy nem megfelelõ
teljesítése esetén a kérelem elutasításra kerül.
5. Az egészségvédelmi keretbõl kapott támogatás kifizetése kizárólag szerzõdés alap-
ján lehetséges.
VI. Az elszámolás módja
1. A támogatott pályázó a támogatási szerzõdésben megállapított elszámolási határ-
idõn belül szakmai beszámolót és pénzügyi elszámolást köteles benyújtani, mely érté-
kelésénél ellenõrizni kell, hogy a támogatás összegét valóban azokra a költségekre
használták, amelyeket a szerzõdésben kijelöltek. A pénzügyi elszámolást az önkor-
mányzati támogatások rendjérõl szóló 23/2013. (V.03.) önkormányzati rendelet 1.

mellékletében foglalt táblázat kitöltésével kell teljesíteni, mely jelen pályázati kiírás 1.
számú mellékletét képezi.
2. Elszámolható költség a támogatás célkitûzéseinek megvalósulása során közvetlenül
felmerült költségek lehetnek.
3. Amennyiben a támogatott a támogatás felhasználásáról a támogatási szerzõdésben
megállapított határidõre nem számol el, a támogatás teljes összegét a felszólítást követõ
15 napon belül köteles visszafizetni, és részére újabb támogatás 3 évig nem folyósítható.
4. Amennyiben a támogatott a támogatás felhasználásáról csak részben számol el, a támo-
gatás fel nem használt részét a felszólítást követõ 15 napon belül köteles visszafizetni
5. Amennyiben a támogató megállapítja, hogy az elszámolás, vagy annak egyes ele-
mei nem felelnek meg az elõírásoknak, a támogatott köteles az elszámolás nem sza-
bályszerû részének megfelelõ támogatási összeg felszólítást követõ 15 napon belüli
visszafizetésére.
6. Az elszámolási határidõt indokolt esetben a támogatott írásbeli kérelmére a polgár-
mester legkésõbb a tárgyévet követõ március 31-ig meghosszabbíthatja, amennyiben
azt a támogatott az elszámolási határidõ lejártát legalább 30 nappal megelõzõen kéri.
VII. Az elszámolás szabályai
1. A támogatás terhére csak olyan kiadások számolhatók el, amelyek a támogatott (szerzõdõ
fél) nevére és címére kiállított számlákkal vagy, ha a támogatott a támogatás felhasználásakor
harmadik felet bíz meg, megbízási szerzõdéssel és kifizetési bizonylatokkal igazoltak, az adott
pályázat céljának tételesen megfelelnek, látható, hogy a támogatást mire használták fel, és a
felmerült költségeket, milyen mértékben fedezték a szerzõdés szerinti támogatásból.
2. Amennyiben a kifizetés nem számla ellenében történt, a pályázati cél megvalósítása ér-
dekében, minden olyan más dokumentumot, - az ezekhez rendelet kifizetést igazoló doku-
mentumot - csatolni kell, amely alátámasztja az elszámolásban szereplõ bizonylatok tartal-
mát. Ilyen dokumentumok különösen a kifizetés alapjául szolgáló szerzõdések, teljesítés
igazolások, jegyzõkönyvek.
3. A támogatott az elszámolás alapjául szolgáló számlára köteles rávezetni, hogy„az ön-
kormányzat által egészségvédelmi keret terhére nyújtott támogatásokra elszámolva.” 
4. Az elszámolás fõ dokumentumai az összesítõ a támogatás elszámolására, a számlák
és egyéb bizonylatok (pénzügyi teljesítést igazoló bankkivonatok, kiadási pénztárbi-
zonylatok) hitelesített másolatai.
VIII. Rendelkezésre álló forrás: 1.000.000 forint
IX. A pályázat benyújtásának helye, ideje, kötelezõ mellékletei
1. A pályázatokat a Nagykanizsa Megyei Jogú Város Szociális Osztályára kell benyúj-
tani (8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. fszt.9 ajtó) egy példányban.
2. A benyújtás határideje (postára adás végsõ dátuma): 2013. november 15.
3. A pályázat kötelezõ mellékletei: a pályázati cél részletes leírása (maximum 2 oldal). A
támogatás felhasználására vonatkozó részletes forrás és költségkalkuláció. Pályázó nyilat-
kozata köztartozás mentességrõl. Pályázó nyilatkozata, hogy a tárgyévben és a tárgyévet
megelõzõ évben, milyen címen, milyen összegû támogatásokban részesült az önkormány-
zattól, és amennyiben az elõzõ évben támogatott volt, elszámolt-e a támogatásokkal. A pá-
lyázó szervezet létezését igazoló, 30 napnál nem régebbi bírósági igazolás, vagy a szer-
vezet adószámát igazoló NAV igazolás (ún. illetõségigazolás). A közpénzekbõl nyújtott
támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény szerinti összeférhetetlen-
ség, illetve érintettség fennállásáról, vagy hiányáról szóló nyilatkozat. 

PPáállyyáázzaatt aa 22001133.. éévvii EEggéésszzssééggvvééddeellmmii AAllaappbbóóll ttöörrttéénnõõ ttáámmooggaattááss eellnnyyeerréésséérree
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Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyûlése pályázatot hirdet Nagykanizsa
Megyei Jogú Város Önkormányzata többségi tulajdonában álló NAGYKANI-
ZSA - NETTA - PANNONIA Hulladéklerakót Üzemeltetõ Kft. (székhelye:
Nagykanizsai Regionális Hulladéklerakó, nagykanizsai 01003 hrsz.) ügyveze-
tõi tisztségének betöltésére.
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyûlése pályázatot hirdet Nagy-
kanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata egyszemélyes tulajdoná-
ban álló Nagykanizsa Vagyongazdálkodási és Szolgáltató Zrt. (szék-
helye: 8800 Nagykanizsa, Garay u. 21.) vezérigazgatói tisztségének
betöltésére Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyûlése pályázatot
hirdet.
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata egyszemélyes tulajdonában
álló Via Kanizsa Városüzemeltetõ Nonprofit Zártkörûen Mûködõ Rész-
vénytársaság (székhelye: 8800 Nagykanizsa, Zrínyi u. 35.) vezérigazgatói
tisztségének betöltésére. 
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyûlése (8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér
7.) pályázatot hirdet a Fogyatékkal Élõk Integrált Intézménye (8800 Nagy-
kanizsa, Ûrhajós u. 6.) intézményvezetõ (magasabb vezetõ) álláshelyének
teljes munkaidõben, közalkalmazotti kinevezés szerinti munkakör mellett
történõ betöltésére. 
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyûlése (Nagykanizsa, Erzsébet tér
7.) pályázatot hirdet a Thúry György Múzeum (székhelye: 8800 Nagyka-
nizsa, Zrínyi u. 62.) igazgatói (magasabb vezetõ) beosztásának betölté-
sére. 
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyûlése (Nagykanizsa, Erzsébet tér 7.)
pályázatot hirdet a Kanizsai Kulturális Központ (székhelye: 8800 Nagykani-
zsa, Széchenyi tér 5-9.) igazgatói (magasabb vezetõ) beosztásának betölté-
sére. 

A részletes pályázati kiírás megtekinthetõ a www.nagykanizsa.hu honlapon/Ál-
láskínálat/Önkormányzati intézmények menüpontban.

ÁÁllllááss - öönnkkoorrmmáánnyyzzaattii iinnttéézzmméénnyyeekkNagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala pályázatot hirdet a
következõ munkakörök betöltésére:
1. Polgármesteri Hivatal Gazdálkodási Osztály - osztályvezetõ
2. Közterület Felügyelet - közterület-felügyelõ
A részletes pályázati hirdetmények közzétéve a Nagykanizsa Megyei Jogú Város
honlapján (www.nagykanizsa.hu) és a Nemzeti Közigazgatási Intézet közszol-
gálati portálján (www.nki.gov.hu). 

ÁÁllllááss - PPoollggáárrmmeesstteerrii HHiivvaattaall

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata az Emberi Erõforrások
Minisztériumával együttmûködve, az 51/2007. (III.26) Kormányrendelet
alapján ezennel kiírja a 2014. évre a Bursa Hungarica Felsõoktatási Ön-
kormányzati Ösztöndíjpályázatot felsõoktatási tanulmányokat kezdeni kí-
vánó fiatalok számára.

A pályázatra azok az önkormányzat illetékességi területén lakóhellyel rendelke-
zõ, hátrányos szociális helyzetû felsõoktatási hallgatók jelentkezhetnek, akik:
a) a 2013/2014. tanévben utolsó éves, érettségi elõtt álló középiskolások, vagy
b) felsõfokú diplomával nem rendelkezõ, felsõoktatási intézménybe még felvé-
telt nem nyert érettségizettek; és a 2014/2015. tanévtõl kezdõdõen felsõoktatá-
si intézmény keretében teljes idejû (nappali tagozatos) alapfokozatot és szak-
képzettséget eredményezõ alapképzésben, egységes, osztatlan képzésben vagy
felsõoktatási szakképzésben kívánnak részt venni.
Az ösztöndíj idõtartama 3X10 hónap, azaz hat egymást követõ tanulmányi fél-
év. A pályázat benyújtásának helye: Polgármesteri Hivatal 8800 Nagykanizsa,
Erzsébet tér 7. - Mûvelõdési és Sportosztály. 
A pályázat benyújtási határideje: 2013. november 15.
A teljes pályázati kiírás a www.nagykanizsa.hu honlapon olvasható.

BBuurrssaa HHuunnggaarriiccaa „„BB””
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata az Emberi Erõforrások
Minisztériumával együttmûködve, az 51/2007. (III.26) Kormányrendelet
alapján ezennel kiírja a 2014. évre a Bursa Hungarica Felsõoktatási Ön-
kormányzati Ösztöndíjpályázatot felsõoktatási hallgatók számára a
2013/2014. tanév második és a 2014/2015. tanév elsõ félévére vonatkozóan.
A pályázatra azok az önkormányzat illetékességi területén lakóhellyel rendelke-
zõ, hátrányos szociális helyzetû felsõoktatási hallgatók jelentkezhetnek, akik
felsõoktatási intézményben  (felsõoktatási hallgatói jogviszony keretében) teljes
idejû (nappali tagozatos), alapfokozatot és szakképzettséget eredményezõ alap-
képzésben, mesterfokozatot és szakképzettséget eredményezõ mesterképzésben,
egységes, osztatlan képzésben vagy felsõfokú szakképzésben folytatják tanul-
mányaikat. Az ösztöndíj idõtartama 10 hónap, azaz két egymást követõ tanulmá-
nyi félév (2013/2014. tanév második, illetve a 2014/2015. tanév elsõ féléve).
A pályázat benyújtásának helye: Polgármesteri Hivatal, 8800 Nagykanizsa, Er-
zsébet tér 7.  - Mûvelõdési és Sportosztály.
A pályázat benyújtási határideje: 2013. november 15.
A teljes pályázati kiírás a www.nagykanizsa.hu honlapon olvasható.

BBuurrssaa HHuunnggaarriiccaa „„AA””

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)

November 11-én 9 óra 
KATTINTS RÁ, NAGYI!

számítógépes tanfolyam nyugdíjasoknak

A tanfolyam 25 órás, díja 1.000 Ft. Nyugdíjas igazolvány szükséges!
Alapismeretek-, Internet-, E-mail- témákkal.

Jelentkezési határidõ: november 8. péntek
Információ és jelentkezés: 06-93-319-202
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Szeghalmy Bálint neve ma már
építész-körökben is csak kevesek
számára cseng ismerõsen, pedig a
két világháború között országosan
elismert építésznek számított,
szakmai körökben csak úgy emle-
gették, hogy a „templomépítõ”.
Szeghalmy Bálint emléke Kani-
zsán azért is elhalványult, mivel itt
csak fiatal éveit töltötte, életmûve
máshol teljesedett ki, igazi sikereit
másutt aratta. Életérõl és munkás-
ságáról elsõsorban a róla megje-
lent könyvbõl (Bereczky Kálmán,
Hévíz, 1996) tájékozódhatunk.

Szeghalmy Bálint építész-család-
ban született Nagyváradon 1889-
ben. A budapesti Mûegyetemen
1912-ben kapott építészmérnöki ok-
levelet. A világháború kitörésekor
bevonult katonának, de 1915-ben
súlyosan megsérült és ezután nem
kellett frontszolgálatot teljesítenie. 

Nagykanizsai munkássága a há-
ború után kezdõdött, midõn 1919-
ben kinevezték városi mérnöknek,
és e státuszát 10 éven keresztül töl-
tötte be. 1929-ben elnyerte Miskolc
város fõépítészi állását, és oda költö-
zött. A két világháború között még
nem volt összeférhetetlen, hogy egy
városi köztisztviselõ akár „saját” vá-

rosában is tervezõ munkát vállaljon,
Szeghalmy Bálint pedig ízig-vérig
alkotó szellemû tervezõ építész volt.
Életrajz-írói szerint pályafutása so-
rán, gyakorlatilag 1919-1945 között
91 épület tervét készítette el, ebbõl
59 templom-terv volt. Ez még nem
lenne rendkívüli szám, azonban
egyéb tervei is túlnyomó részben
középületek voltak. Számos orszá-
gos pályázaton nyert díjat vagy
megvételt. Valamennyi tervét igen
gondosan, többször átrajzolva készí-
tette el és adta csak ki a kezébõl. 

Szeghalmy építészete azért külön-
leges, mivel õ volt a Toroczkay Wie-
gand Ede által kitalált, majd Kós
Károly és társai (Zrumeczky Rezsõ,
Mende Valér, Györgyi Dénes, Ján-
szky Béla) - által népszerûvé tett, bár
csak jobbára az 1910-es években
mûvelt úgynevezett magyaros építé-
szeti stílusnak lényegében egyedüli
következetes folytatója. Szeghalmy
csak 4-5 évvel volt fiatalabb Kós
Károlynál és barátainál, azonban
nem tartozott körükbe, Kós Károly-
lyal személyesen talán nem is talál-
kozott. Õnála a magyaros építészeti

karakter továbbvitele nyilván nem
divat-majmolás és nem is megélhe-
tési kérdés volt, hanem erkölcsi

meggyõzõdés. Ugyanis a két világ-
háború között a korábban népszerû
magyaros stílus már nem számított
újdonságnak és divatosnak, és sok-
kal jobban lehetett érvényesülni a
modernnek számító Bauhaus-stílus
mûvelésével. Kós Károly Erdélybe
költözött, és építészettel már csak el-
vétve foglalkozott, Zrumeczky és
Mende fiatalon meghalt, Györgyi
Dénes pedig más stílusokkal is pró-
bálkozott. Szeghalmy azonban kö-
vetkezetesen kitartott a magyaros –
fõként erdélyi – népi építészetbõl át-
vett formák, a természetes építõ-
anyagok, különösen a fa használata
mellett, bár néhány tervén láthatjuk,
hogy õ is lazán tudott más – neoba-
rokk, neogót vagy kora-modern –
stílusban is tervezni.  

A messzirõl érkezett fiatal mér-
nöknek Nagykanizsán valószínûleg
nem kis erõfeszítésébe került bizo-
nyítania tudását és tehetségét a város
elõljárósága és hangadó közönsége
elõtt. Tehetségére azonban minden
bizonnyal korán felfigyeltek, ugyan-
is már Kanizsán is több jelentõs ter-
vezési megbízást kapott. Önéletraj-

zában is megemlíti e korszak mun-
káit: a Bajza utcai Teutsch-villát
(1925), a városi bérházat (valószínû-

leg a Kossuth tér 14. alatti kétemele-
tes bérház, 1926), a palini kastélyt
(valószínûleg a volt méntelep – ké-

sõbb emelõgépgyár – központi épü-
letének bõvítése), a piaci árucsarno-
kot (az Erzsébet téren épült 1924-
ben, de 1940-ben lebontották), a

szepetneki kultúrházat (a közelmúlt-
ban lebontották), a gelsei községhá-
zát (nemrég átalakították), a so-
mogycsicsói Beák-házat, a csurgói
református internátust, a pölöskefõi
Pálffy-kastélyt és végül a csak terv-
szinten maradt nagykanizsai refor-
mátus templomot. (Ez utóbbi helyett
1934-ben Vécsey Barnabás modern
templom-tervét valósították meg.) 

Még kanizsai évei alatt tervezte
meg a keszthelyi és a Miskolc-Martin-
telep-i református templomokat, a
soproni evangélikus internátust, a
pécsi strandfürdõt, a villányi fõszol-
gabírói hivatalt, a szolnoki kórházat,
de számos országos pályázaton is dí-
jat nyert, pl. a hódmezõvásárhelyi
Iparos Egylet székháza, a gyõri szín-

50 ééve hhunyt eel 

SSzzeegghhaallmmyy BBáálliinntt,, NNaaggyykkaanniizzssaa VVáárroossii MMéérrnnöökk

Keszthely, Miskolc, Mosonmagyaróvár, Zalaegerszeg és Nagyatád református templomai

Nagykanizsa, Teutsch-villa 
eredeti képe

Nagykanizsa, Kossuth tér 14. 
régi képe

A Teutsch-villa és a Kossuth tér 14. eredeti kovácsoltvas kapui
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2013. október 31.

ház, a szombathelyi nõi kereskedel-
mi iskola, a hatvani és egy szombat-
helyi r.k. templom tervével.

Szeghalmyt Miskolcra vélhetõen a
magasabb beosztás, és a vele járó
anyagi elismerés, és valószínûleg a
még több munkalehetõség csábította.
Miskolcon az Avasra tervezett erdélyi

fatornyokra emlékeztetõ kilátó (1943-
ban és 1956-ban leégett, másodszor
már nem építették újra) és a különle-
ges megoldású református „deszka-
templom” (1997-ben leégett, de ere-
deti formában újjáépítették) tette hí-
ressé a nevét. Szám szerint 21 meg-
épült magyaros stílusú, fõként refor-
mátus, illetve néhány evangélikus
temploma közül a legismertebbek:
Mosonmagyaróvár, Zalaegerszeg, Ta-
polca, Sümeg, Nagyatád, Kisbér, Ta-
tabánya – de ennél is több maradt saj-
nos tervrajzon. Közben további köz-
épületek tervei is születtek a keze alatt
– közülük csak a kenderesi reformá-
tus parókia és községháza érdemes ki-
emelésre – utóbbit egyenesen a kor-
mányzó megbízására készítette már a
II. világháború éveiben – egyúttal ez
volt legutolsó munkáinak egyike.

Bennünket, ma élõ kanizsaiakat
azonban elsõsorban a Nagykanizsán
és környékén fennmaradt alkotásai
érdeklik. Avárosrendezési szempont-
ból elhibázott Erzsébet téri pavilon-
sort szerencsére azóta elbontották.
Áll viszont a Teutsch-villa, bár nyí-
lászáróit azóta kicserélték, finom
homlokzati tagozatait eltüntették, ud-
vari teraszát elõtetõvel lefedték. Gya-
korlatilag eredeti formában találjuk
viszont a somogycsicsói Beák-házat,
a csurgói kollégiumot vagy a
pölöskefõi Pálffy-kastélyt. Csak saj-
nálhatjuk, hogy a Kanizsára tervezett
református temploma nem valósult
meg.

Életmûvének egyik legnagyobb
rejtélye azonban a nagykanizsai
színház – ma Medgyaszay-ház – ter-
vezésében játszott szerepe. Három
okból is sejthetjük, hogy e jelentõs
épület tervezésében közremûködött.
Egyrészt Kunics Zsuzsa és Tar-
nóczky Attila helytörténeti kutatása-
iból tudjuk, hogy „az elõtérbõl a né-
zõtérre vezetõ két fõbejárat (az elõ-
tér két szélén) ajtóit Szeghalmi Bá-
lint tervezte”, azaz bizonyos, hogy a
tervek készítésénél legalább kis
részben közremûködött. Ennél is ér-
dekesebb azonban, a Szeghalmyról
írt könyvben olvasható, Eszenyi Bé-

la nagyváradi református lelkész
visszaemlékezése, melyben Szeg-
halmy munkái között megemlíti a
„nagykanizsai mozgószínház és kul-
túrház emeles épületét” is. Nyilván
okkal, azaz tudott arról, hogy e házat
Szeghalmy tervezte. A harmadik bi-
zonyíték viszont a legfontosabb:
Medgyaszay a XX. század elsõ felé-
nek meghatározó építész-egyénisé-
ge, azonban az õ gazdag életmûvét
tanulmányozva megállapítható,

hogy Medgyaszay soha nem alkotott
a Kós Károly féle magyaros stílus-
ban, ugyanakkor Szeghalmy már az
1911-ben készített diplomatervét
(Nagyvárad-Velence református
temploma) is e stílusban tervezte, de
késõbb is a magyaros építészet lel-
kes mûvelõje volt. Hogy mi történ-
hetett valójában, csak sejthetjük.
Vélhetõen a város vezetése Med-
gyaszayt kérte fel a színház tervezé-
sére, akinek ekkor már állt a soproni
és veszprémi színháza, és számos
fõvárosi középülete, azonban Szeg-
halmy Bálint valószínûleg hatható-
san besegített a mesternek, olyany-
nyira, hogy a fõ építészeti koncepci-
ót is neki köszönhetjük. Önéletrajzá-
ban pedig azért hallgat errõl, mert
tudta, hogy hivatalosan a tervezés
Medgyaszay neve alatt futott.

Szeghalmy épületein – különösen
templomain – sok helyen megfigyel-
hetjük a kanizsai színházon is alkal-
mazott faszerkezetû, ferde oldalú ún.
„koporsófedést”, amit Medgyaszay
sohasem használt. Ami Medgyaszay
szerepét illeti a színház tervezésében,
az legfõképpen a homlokzat karakte-
rét megadó sgraffito-díszítésben ér-
hetõ tetten, ugyanis Szeghalmy épü-

letein ilyet másutt nem találunk, míg
Medgyaszay elõszeretettel alkalmaz-
ta több helyen is, mint a soproni szín-
házon (1909), a nagykanizsai tüzér-
laktanya legénységi épületén (1932),
a mátraházi pagoda-szállón, a buda-
pesti Kiss J. altábornagy u. 59. társas-
házon, a balatonalmádi templomon,
stb. Medgyaszay azonban nem tarto-
zott Kós Károly köréhez, az õ élet-
mûve a szecesszióból kinövõ kora-
modern építészeti irányzathoz sorol-

ható, melynek jellemzõi a derékszö-
gû kubusok, lapostetõk, sík felületek,
kevés ornamentika, a vasbeton hasz-
nálata – amellyel idõben jóval meg-
elõzte az I. világháború után hódító
útjára indult Bauhaust. Érdekes, hogy
éppen azt az épületet nevezték el róla
Nagykanizsán, amelyhez talán a leg-
kevesebb köze volt.

Szeghalmy Bálint – nem alaptala-
nul – tartva a magyar értelmiséget
sújtó háború utáni retorzióktól 1945-
ben elhagyta az országot és feleségé-
vel a Németország délkeleti részén
fekvõ Deggendorfban (kisváros Pas-
sau és Regensburg között félúton a
Duna mellett) telepedett le. Itt élt
meglehetõs szegénységben, ugyanis
nyugdíja nem volt, és Németország-
ban építészeti munkát sem kapott, így
akvarellek festegetésébõl éldegélt
1963-ban bekövetkezett haláláig.
Szerény síremlékét német szomszéd-
ja állította a deggendorfi temetõben.

Szeghalmy Bálintról 2009-ben
utcát neveztek el Nagykanizsán.
Méltó gesztus lenne az utókor ré-
szérõl hamvait hazahozni Nagyka-
nizsára vagy Miskolcra. 

Deák-Varga Dénes

A keszthelyi, miskolci és kisbéri református templomok belsõ téralakítása

Csurgó, református internátus

Pölöskefõ, Pálffy-kastély

Somogycsicsó, Beák-ház

A nagykanizsai Medgyaszay Ház külsõ és belsõ képe

Nagykanizsa, református 
templom terve

36.qxd  2013.10.30.  12:21  Page 11



KKaanniizzssaa –– PPrrooggrraammaajjáánnllóó 2013. október 31.12

„20 ÉVES A HSMK SZÖVÕ
MÛHELYE” - jubileumi kiállítás
Megtekinthetõ: november 3-ig.
November 3. 8-15 óra
ORSZÁGOS ÉREMGYÛJTÕ
TALÁLKOZÓ - Érem- és bélyeg-
börze, ingyenes árbecslés és szak-
tanácsadás. A belépés díjtalan.
November 4. 17 óra
ZÖLDSÉGEK ÉS GYÜMÖL-
CSÖK A TÁPLÁLKOZÁSUNK-
BAN - elõadó: Varga Tünde szak-
oktató. Szervezõ: a Kertbarát Klub.
November 4. 17 óra
STRESSZOLDÁS
KINEZIOLÓGIÁVAL - elõadó:
Varjaskéri Éva kineziológus
Szervezõ: a Szívbetegek Egyesüle-
te. A belépés díjtalan.
November 5.: 10 óra Mazsola
bérlet, 13 óra Hápi bérlet. 14.30
óra Tapsi bérlet. November 6. 10
óra Táltos bérlet, 14 óra Manó
bérlet Gyermekszínház
NYAKIGLÁB, CSUPAHÁJ, MÁLÉ-
SZÁJ, AVAGY TERÜLJ, TERÜLJ
ASZTALKÁM - magyar népmese
sok muzsikával. Belépõdíj: 700 Ft.
November 7. 16 óra
„TRÜKKÖS LOPÁSOK, ÁTVE-
RÉSEK MEGELÕZÉSE” - Bûn-
megelõzési tájékoztató. Elõadó: Dr.
Molnár József rendõr alezredes.
Szervezõ: az Idõsügyi Tanács. A
belépés díjtalan.
November 7. 19 óra
BÖDÕCS TIBOR - a Stand Up
Comedy sztárja. Belépõdíj: 2900 Ft.
November 8-9.
JUBILEUMI KANIZSA NEM-
ZETKÖZI JAZZ- ÉS VILÁG-
ZENEI FESZTIVÁL
Részletes program: www.kanizsai
kultura.hu.

November 6. 18 óra
„A BÕSÉG MEGTEREMTÉ-
SE”- BAGDI BELLA EST
Belépõdíj: elõvételben 2000 Ft, a
helyszínen 2500 Ft. Bõvebb infor-
máció: 06-30/206-2908.
November 7.
A MAGYAR TUDOMÁNY NAPJA
„Hogyan tovább Magyarország az Eu-
rópai Unióban” - elõadás és vitasoro-
zat, KILENCVENNEGYEDIK szak-
mai fórum. Az elõadások ingyenesek.
November 8. 10 óra
JÁTÉKHAGYOMÁNYTÓL NAP-
JAINK JÁTÉKKULTÚRÁJÁIG
Elõadók: dr. Lázár Katalin MTA
Zenetudományi Intézet; Zsákay
Gyõzõ Magyar Táncmûvészeti Fõ-
iskola Néptánc szak. 

November 9. 10 óra
85 ÉVES A MÓRICZ ZSIG-
MOND MÛVELÕDÉSI HÁZ
ÉPÜLETE

A Múzeumok Õszi Fesztiválja
keretében nyílt meg a Rögzített pil-
lanatok – Egyesületi Élet Kiskani-
zsán a 19-20. században elnevezésû
tárlat az Együtt Kiskanizsáért
Egyesület és a Thúry György Mú-
zeum Gyûjteményébõl.

Korábban a Thúry György Múze-
umban a dolgos hétköznapok, az es-
küvõi viselet, a tanítók és az iskolai
évek, valamint színjátszás történeté-
bõl nyílt kiállítás. Jelen tárlat segít-
ségével pedig a helyi egyesületek
mindennapjaival ismerkedhetnek
meg a látogatók a múzeum folyosó-
ját megtöltõ képek segítségével. A
kiállítást, melyet hasonlóan a koráb-
biakhoz nagy érdeklõdés övezett,
többek között Horváth Jánosné, az

Együtt Kiskanizsáért Egyesület el-
nökének és Kunics Zsuzsa történész
muzeológus fáradhatatlan munkájá-
nak köszönhetõen jöhetett létre. 

– Immáron jubileumi, ötödik alka-
lommal nyílik meg az Együtt Kiska-
nizsáért Egyesület fotóiból válogatott
tárlat itt a múzeumban – köszöntötte a
vendégeket Száraz Csilla múzeumigaz-
gató. Hangsúlyozta, eddig csak fotókat
állítottak ki, de most korabeli dokumen-
tumokat, zászlókat és újságcikkeket is
megtekinthetnek az érdeklõdõk.

– Ezek a fotók a múltról szólnak,
de nekünk, a jelennek üzennek és azt
is bizonyítják, ma is lehetünk lokál-
patrióták, kötõdhetünk a múltunkhoz.
Egy közösség a múltat megbecsülõ,
ezért a jövõt érdemlõ erkölcsi tartását
is jellemzi, hogy mennyire törõdik az

értékeivel, az emlékeivel – nyitotta
meg a kiállítást Dénes Sándor alpol-
gármester. A továbbiakban a kis-
kanizsai egyesületek életébõl villan-
tott fel néhány dátumot és fontos tör-
ténést. Kezdve a 19. századtól, ami-
kor a legelsõ egyesületek a városi tár-
sas élet fejlesztésére alakultak Kani-
zsán. Kiemelte, a múltunk megisme-
rése, hagyományaink ápolása elen-
gedhetetlen kötelességünk, e nélkül
nincs jövõ. Fontos, hogy büszkék le-
gyünk a hagyományainkra, az értéke-
inkre és ápoljuk azt. 

V.M
.
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2013. október 31.

Horoszkóp

Nagyon makacs lett mostanában. Közö-
nyösségét egyre kevésbé tudják elviselni
a környezetében. Biztosan van önnek is
egy új oldala, csak vegyen bátorságot, és
így mutatkozzon be a szeretteinek.

Minden nap korábban sötétedik. Ez az
idõszak alkalmas a beszélgetésekre, a csa-
ládi és baráti együttlétekre. Alakítson ki
otthonában már a hétvégén egy kényel-
mes sarkot, ahol mindezt megteheti.

Ha az a vélemény alakult ki önrõl a családjá-
ban, hogy sokat beszél, ne törõdjön vele, fõ-
leg ne sértõdjön meg, 'hisz a mondandója
mindig a valóságra épül. Sok teendõje ellené-
re továbbra is rutinosan végzi el a feladatát. 

Ha még több idõt szeretne eltölteni a ked-
vesével, alakítsa át az idõbeosztását, vagy
vegyen ki néhány nap szabadságot. Napi
tennivalói során az sem árt, ha idõnként
figyelembe veszi mások tanácsát.

A hétvégén teljesen elhalmozza felada-
tokkal a családja. A vitatkozás helyett
szedje össze energiáját, és teljesítse a ké-
réseiket. Ha végzett mindennel, jó érzés-
sel indulhatnak sétálni, kirándulni.

A bolygómozgások megzavarhatják alvá-
sát a hétvégén. Álmatlanságra mégsem
kell panaszkodnia, mert színes álmaitól
ugyanúgy feltöltõdik, mintha nappal, éb-
ren élné át ezeket a pillanatokat.

Ha néha úgy érzi, hogy boldogsághormon-
ra van szüksége, akkor nem jár messze az
igazságtól. Töprengjen el azon, miként sze-
rezhetné be mindjárt a hétvégére. Kezdhet-
né a sort akár édességgel is.

Sokféle bolygóhatás kereszttûzébe kerül-
het a héten. Levertségtõl, vagy migréntõl
mégsem kell tartania, mert a környezeté-
ben lévõ apró gyermekek minden negatí-
vumról elvonják a figyelmét.

Járjon nyitott szemmel a Fõ utcán, figyel-
mesen szemlélje a teraszokra kiülõ isme-
rõseit. A bolygóállások szerint hamarosan
találkozhat egy olyan régi ismerõsével,
akihez szoros érzelmi szálak fûzték.

Sok ismerõsével, rokonával találkozhat a
hétvégén. Lehetõleg kerülje el a vitás
helyzeteket, de mindenképpen tisztázza
azokat a félreértéseket, amelyek évek óta
nyomják a lelkét. 

A csillagok állása szerint változékony hangu-
latban telik el a hétvégéje. Ez abból is adódhat,
hogy a munkahelyi gondjait otthon, a család-
ján akarja levezetni. Minél elõbb találjon ki
magának egy megnyugtató elfoglaltságot.

Kellemesnek ígérkezik a hétvégéje. Roko-
nok látogatása némileg felkavarhatja a nyu-
galmát, de egy finom ebéd hamar elfeledte-
ti mindezt. Ha vannak titkai, egészsége érde-
kében minél elõbb ossza meg a párjával.

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

A Nagykanizsai Járási Hivatal Járási Munkaügyi Kirendeltsége az
alábbi szakmákban, illetve munkakörökben kínál elhelyezkedési lehe-
tõséget: 

Gyártáselõkészítõ-mûvezetõ szakirányú megegyezés szerint
Minõségbiztosítási mérnök felsõfokú megegyezés szerint
Gépészmérnök felsõfokú megegyezés szerint
Pályázati referens szakirányú megegyezés szerint
Marketinges értékesítõ szakirányú megegyezés szerint
Minõség ellenõr szakirányú megegyezés szerint
Pék szakirányú megegyezés szerint
Dagasztó szakirányú megegyezés szerint
Lakatos szakirányú megegyezés szerint
Villanyszerelõ szakirányú megegyezés szerint
Hegesztõ szakirányú megegyezés szerint
Asztalos szakirányú megegyezés szerint
Motorfûrész kezelõ szakirányú megegyezés szerint
Tehergépjármû szerelõ szakirányú megegyezés szerint
Hálózat szerelõ betanított munka megegyezés szerint

A Nagykanizsai Járási Hivatal Járási Munkaügyi Kirendeltsége munkaköri
ajánlataival kapcsolatban bõvebb felvilágosítást a kirendeltségen (8800 Nagy-
kanizsa, Fõ út 24., Földszinti Információs hirdetõ táblán) vagy a www.nyuga-
trmk.hu honlapon kérhet. Ügyfélfogadási idõ: hétfõ - kedd - csütörtök: 8:00
-16:00 óra, péntek: 8:00 - 13:00 óra.

ÁLLÁS - ÁLLÁS - ÁLLÁS
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Nk-án a Király u. 31-ben 86
m2-es tetõtéri, igényes lakás sa-
ját, zárt parkolóval és padlás-
használattal eladó. Irányár: 12,5

millió Ft. Tel.: 0630/542-2272
(7581K)

Eladó a belvárosban, Hunyadi ut-
cában közel 700 m2-es építési terület.
Érd.: 0630-227-3294, 0630-448-
6072. (7608K)

2013.11.05. KEDD 09:00 – 14:00 Kanizsa Pláza, Nk. Európa
tanács u. 2. 2013.11.07. CSÜTÖRTÖK 08:30 – 13:00 Cserhá-
ti Sándor SZKI, Nk. Ady u. 74. 

VVéérraaddáássookk iiddõõppoonnttjjaaii

Szepetneken rendezték a gyer-
mek korcsoportos lábtoll-labdá-
zók országos bajnokságát. A ki-
lencvenegy játékost felvonultató
tornán Tukszár Zsófia, a Zemp-
lén SE versenyzõje egyéniben
bajnoki címet szerzett. Emellett
Újszászon a Zemplén SE lábtoll-
labdázói két bajnoki címet nyer-
tek a 18. Serdülõ Országos Baj-
nokságon: Kunics Réka egyéni-
ben és a lány csapat hármasban
lett a legjobb.

A szepetneki helyszínen Tuk-
szár Zsófia négy gyõzelmet köve-
tõen lett a legjobb, amivel megsze-
rezte elsõ egyéni bajnoki címét. A
fiú egyéniben a nagykanizsai Tol-
nai fivérek, Gergely és Mihály
bronzérmet szereztek.

Az újszászi serdülõ ob-n a lá-
nyoknál a Kunics Réka vezérelte
nagykanizsai hármas nyert, egyé-
niben pedig maga Kunics Réka,
amivel õ lett legeredményesebb
versenyzõ. A kanizsai lány lábtol-

lasok egyébként játszmaveszteség
nélkül lettek országos elsõk, akik-
nél Balogh Eszter és Tukszár Zsó-
fia is felnõtt a feladathoz.

A Nagykanizsán megrendezésre
került 17. ifjúsági ob-n mind a
négy bajnoki címet itthon tartották
tartották a Zemplén SE lábtollasai,
valamint 1-1 ezüst és bronzérmet
is szereztek 7 egyesület 77 induló-
ját felvonultató mezõnyben.

Kunics Bence és a ZSE fiú csa-
pata címvédõként érkezett a ver-
senyre, amit csapat kategóriában
sikerült elõször megvédeni. Újra
az élen végzett a Baranyai Benett,
Kovács Patrick, Kunics Bence,
Lukács Márton összetételû egység.
Egyéniben Bence nem bírt klub-
társával, Lukács Mártonnal, így a
kanizsai házi döntõt utóbbi nyerte. 

A tavaly ötödik kanizsai lányok
(Kunics Réka, Morvai Noémi, Vla-
sics Dalma) a csapatok versenyét
magabiztosan nyerték, míg egyéni-
ben Kunics Réka a serdülõ orszá-
gos után ebben a korcsoportban is
elsõ lett, Vlasics pedig harmadik.

P.L.

KKoorrccssooppoorrttooss rreemmeekklléésseekkkkeell 

Kanizsai Vadmacskák SE (5.)
– Kiss Lenke KS (9.) 70-60 (14-
22, 19-13, 13-7, 24-18)

Nõi Amatõr NB Nyugati csoport
kosárlabda-mérkõzés, 4. forduló.
Nagykanizsa, 50 nézõ. Vezette:
Bálind, Koncsek.

Kanizsa: Fekete Cs. (23/15),
Kardos (8), Nagy D. (5), Jurkó
(15), Oros (5). Csere: Hegyi
(12/6), Herman, Törõcsik (2), Hor-
váth E., Bernáth. Edzõ: Gábor Er-
zsébet.

Az elsõ negyed kiegyenlített
kezdeti percei után a vendégek a
hazaiak védekezési hibáit kímé-

letlenül kihasználták, de a máso-
dik tíz percet már koncentráltab-
ban kezdték Fekete Csilláék és
hátrányukat ledolgozva a mér-
kõzés 19. percében már vezettek
is.

Nagyszünet után ténylegesen ja-
vult a Vadmacskák védekezése,
számos megszerzett labdából ve-
zethettek sikeres támadásokat, ami
már negyedvégi vezetést is jelen-
tett számukra. Az utolsó felvonás-
ban Kardos Réka és Fekete pontja-
ival elhúztak már tíz ponttal is,
amit sikerült megtartaniuk a talál-
kozó végéig.

Gábor Erzsébet: „A második
félidõben a játék minden elemében
a vendégek fölé nõttünk, ezzel
megszereztük újabb gyõzelmün-
ket.”

Megjelenésünk napján, csütör-
tökön következhet a megyei
rangadó Gábor Erzsébet együtte-
se számára, hiszen a Kanizsai
Vadmacskák SE jelenleg közép-
mezõnyben tanyázó együttese az
eddig még nyeretlen egerszegi
Zala Volán vendége lesz 17 órá-
tól.

P.L.

AA vvééggéérree ccssaakk mmeegglleetttt aa ggyyõõzzeelleemm

Gyõrben rendezték meg a XXIII.
Büchl Hungaria Szenior Triatlon-
versenyt, melyen részt vettek a kani-
zsai szeniorok is a TRI-CO Triatlon
Klub részérõl. Ezen a megméreté-
sen már hagyomány, hogy az egyes
számokat fordított sorrendben kell a
versenyzõknek teljesíteniük. A 3 km
futás után 16 km kerékpározás,
majd 325 m úszás várt az indulókra,
s ugyan kissé hûvösre fordult már az
idõ, mégis rekordszámú (több mint
120 fõ) volt a nevezés az ország va-
lamennyi szegletébõl.

A gyõri egyben az évad utolsó
versenye is volt arra, hogy a triat-
lonosok összemérjék erejüket. A
kanizsaiak is szép sikereket értek
el, hiszen közülük ketten is feláll-
hattak a dobogó legfelsõ fokára.

A kanizsaiak eredményei. 65-69
évesek kategóriája: 1. Csõgörné
Kenese Mária. 55-59 évesek: 5.
Benedek János, 6. Deregi László.
40-44 évesek: 1. Vránics László, ...
5. Vaska Kálmán (aki élete elsõ
triatlonversenyét teljesítette).

XXXXIIIIII.. BBüücchhll KKuuppaa::
éévvaaddzzáárróó aa sszzeenniioorr
ttrriiaattlloonnoossookknnááll

Keszthelyen rendeztek úszóver-
senyt, a Délzalai Vízmû SE verseny-
zõi közül pedig Vaska Barnabás,
Nyeste Dorka, Endrei Tamás, Böröcz
Martin, Nagy Anna Kiss Eszter,
Környei Péter, Tóthpeti Attila szere-
pelt a legjobban, közülük négyen el-
sõségükért aranyérmet is nyertek.

A 2000-es születésûek között
Erdei Tamás 50 m mellen lett az
elsõ 44,89-cel, Nagy Anna (2003)
47,72-vel szintén 50 m mellen
szerzett elsõséget. A 2003-as fiúk-
nál Tóthpeti Attila sem szeretett
volna lemaradni tõlük 50 m mel-
len, õ 47,21-gyel állhatott a dobo-
gó legmagasabb fokára, míg Kiss
Eszter (2003) 50 m gyorson volt a
legjobb 35,65-tel.

SSzzeezzoonnkkeezzddéésskkéénntt
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Kaposváron rendezték meg a ka-
det (15-17-évesek) szabadfogású és
nõi, birkózók országos bajnoksá-

gát, melyen a 135 birkózó között
négy kanizsai birkózó is mérlegelt.
A Kanizsai Birkózó Sportegyesület

versenyzõi közül a még csak serdü-
lõ korú 46 kg-os Németh Márton
(képünkön jobbról) és az 50 kg-os
Egyed Balázs (képünkön balról)
nagy elõnyel vághattak neki a küz-
delmeknek, hiszen mindketten ott
voltak az idei kadet korcsoportos
Európa-, és világbajnokságon.
Somogyországban végül mindket-
ten a döntõig meneteltek, közülük
Németh taktikus birkózással gyõzte
le csepeli ellenfelét és lett országos
bajnok súlycsoportjában. Egyed
szintén remekül kezdte döntõje elsõ
menetét, de a második elején egy
apró hibáját kihasználva az oroshá-
zi ellenfél tusveszélyes helyzetbe
hozta a kanizsait, amivel elúszott az
aranyérem  a dél-zalai versenyzõ
számára. A lányok 52 kg-os súly-
csoportjában a kétszeres ifjúsági
Eb-ötödik Egyed Zsanett esélyes-
hez méltón, ellenfeleit könnyedén
legyõzve nyert ismét aranyérmet.

P.L.

VViilláággvveerrsseennyyeekkrrõõll jjöövveett 
aarraannyyaakkaatt iiss nnyyeerrtteekk Debreceni EAC (9.) – Heat

Group Kanizsa VSE (3.) 10-18
(1-3, 4-5, 3-8, 2-2)

OB I B férfi vízilabda mérkõ-
zés, B-csoport, 6. forduló. Debre-
cen, 50 nézõ. Vezette: Madarasi,
Sándor.

Kanizsa: Bóta - Bakó 4, Cserdi
3, Gulyás 3, Abbas 1, Kaszper G.
1, Fábry. Csere: Kiss Cs. (kapus),
Virt, Klie 1, Szilvasán 1, Kéri, Kis
Zs. 1, Kádár 3. Edzõ: Németh
Zsolt.

Több, már az elsõ osztályban
is megfordult fiatal debreceni já-
tékos szállt vízbe a kanizsaiak
ellen, s ahogy az eredménybõl is
kiderülhet, az elsõ negyedben
volt szorosabb a találkozó állá-
sa. Ahogy mondani szokták, on-
nan a különbség mind jobban
nyílt szét, hiszen a kanizsaiak
összeszokottabb legénységet al-
kottak.

A gyakorlatilag nem a legerõ-
sebb sorával kezdõ vendégektõl a
kispadról is mindenki beszállha-
tott és a Kanizsa VSE biztosan
hozta a gyõzelmet.

Németh Zsolt: „Játéktudásban
és fizikálisan is ellenfelünk felé
nõttünk, melynek eredménye
újabb sikerünk lett.”

AA sseerreegghhaajjttóó eelllleenn
nneemm vvoolltt kkéérrddéésseess

A Kanizsa Box Klub színei-
ben két reményteljes öklözõ is
indult a Kaposvárott megren-
dezésre került junior országos
bajnokságon. Közülük Der-
nárecz István érmesként zárt,
hiszen az 54 kg küzdelmeiben
a dobogó harmadik fokára áll-
hatott.

Dernárecz ezúttal tehát már
egy súlycsoporttal feljebb, az
52 helyett 54 kg-ban lépett kö-
telek közé a telített, vagyis 16
versenyzõt felvonultató súly-
csoport mezõnyében. Két gyõz-
tes meccs után az elõdöntõben
szenvedett vereséget, így zárt
harmadikként már a novemberi
junior Európa-bajnokságra ké-
szülõ sportoló.

60 kg-ban Gazda Péter a szin-
tén 16 sportolót felvonultató súly-
ban egy meccset nyert, majd a
nyolc között kikapva lett ötödik
helyezett.

HHaazzaaii bbrroonnzz uuttáánn
jjööhheett aazz EEbb

A 2013-14-es versenyszezon
utánpótlás korosztályainak (12-15
évesek) elsõ fordulóját rendezték
a Vasas vívótermében, melynek
keretében az NTE 1866 vívói kö-
zül három korcsoportban verse-
nyeztek. Gyermek, újonc és ser-
dülõ mezõnyben a következõk
indultak: Dobó Ádám, Horváth
Barna, Horváth Gergõ, Kiss Ger-
gely, Milassin Mór, Abay Nemes
Ádám, Krasznai Kristóf, Mádé Ré-
ka, Kozári Dóra, Kobra Virág, Fata
Nóra, Fata Flóra, Horváth Kitti,
Bécsi Zsófia és Kozári Gábor.

A verseny kanizsai eredményei.
Gyermek nõi kard: (2001 és utána
születettek; 35 induló): 2. hely
Mádé Réka (képünkön jobbról), ...
18. Kozári Dóra, ... 20. Kobra Vi-

rág, ... 23. Fata Flóra, ... 27. Hor-
váth Kitti, ... 29. Fata Nóra, ... 34.
Bécsi Zsófia (megsérült és vissza-
lépett).

Gyermek férfi kard: (2001 és
utána születettek; 49): 3. Dobó
Ádám, ... 11. Horváth Barna, ... 13.
Horváth Gergõ.

Újonc férfi kard: (2000 és utána
születettek; 37): 2. Milassin Mór,
... 28. Kozári Gábor.

Serdülõ férfi kard: (1999 és utá-
na születettek; 35 induló): 8.
Milassin Mór, ... 24. Abay Nemes
Ádám, ... 31. Krasznai Kristóf.

„Az utánpótlás korosztályunkat
folyamatosan versenyeztetjük. A
szezon elsõ eredményével elége-
dettek lehetünk, hiszen többen is
döntõbe jutottak csapatunkból. A
következõ kör az újpest ren-

dezésében lesz, arra készülnek
most fiatal versenyzõink " – érté-
kelt edzõjük, Piecs Adrienn.

KKéétt rreemméénnyyssééggüükk eezzüüssttéérrmmeess

Hévíz (1.) – Horváth Méh-Kis-
kanizsai Sáskák SE (15.) 4-0 (2-0)

Megyei I. osztályú labdarúgó-
mérkõzés, 11. forduló. Hévíz, 150
nézõ. Vezette: Petõ (Aczél, Horváth
B.). G.: Páli (14.), Horváth M. (29.),
Kálovics (59. - öngól), Rácz I. (73.).
Kiskanizsa: Munkácsi - Ganzer,
Csordás, Kálovics, Horváth Gergõ
(Cserfõ H., 63.), Zborai, Dolmá-
nyos, Kovács B., Kálcsics F., Somo-
gyi D., Piecs. Edzõ: Sneff Ferenc.

Nem a legjobb elõjelekkel lépett

pályára a kiskanizsai együttes a lis-
tavezetõ Hévíz otthonában, hiszen
kispadjuk is igencsak foghíjas volt.
Persze, nem csupán ennek betudha-
tóan lelkesen igyekeztek is véde-
kezni – ami eredményesen nem so-
káig sikerült. Mivel támadásba fel-
fejlõdniük a továbbiakban sem ki-
mondottan jött össze a beszámolók
szerint, így a hazai zöld-fehérek
biztosan hozták a találkozót.

Szerszámsziget-Zalalövõi TK (9.)
– Nagykanizsai LE (12.) 3-0 (0-0)

Megyei I. osztályú labdarúgó-
mérkõzés, 11. forduló. Zalalövõ,
150 nézõ. Vezette: Dencs G. (Lancz,
Czifra). G.: Kiss B. (49., 58.), Né-
meth T. (74.). Nagykanizsa: Gyulai
A. - Schuller, Hollender, Zsirai A.
(Mulasics, 65.), Szép D., Völgyi,
Kocsis D., Nagy M. (Anger, 65.),
Turóczi, Kovács P., Szabó I.
(Lõrincz, 76.). Edzõ: Gyulai Csaba.

Félidõig tartotta magát a kani-
zsai együttes, az elsõ lövõi góltól
azonban gyökeresen változtak
meg a dolgok. 

P.L.

GGóóllkkéépptteelleenneekk......
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START Oktatási Kft. (NyT: 20-0193-04, AL: 026)

Nagykanizsa, Arany János u. 8.
Tel.: 0693/325-973, 0630/435-1875
www.startoktatas.eu

SZEMÉLYGÉPKOCSI
tantermi képzés 

November 16-án 8:00 óra (Szo-V: 8.00-12.00),
November 20-án 16:00 óra (H-Sz-P: 16.00-20.00), 

vagy válaszd e-learning képzésünket
vagy a kettõt együtt!

GKI fuvarozó, autóbuszvezetõ
ADR tanfolyam

Jelentkezési határidõ: 
november 13. (szerda) 12.00 óra

Vizsga: november 23. (szombat) 9.00 óra

2 . 2 0 0  F t / g y a k o r l a t i  ó r a

2013. október 31. (csütörtök) reggel 9 órától 2013. november 4. (hétfõ) regge-
lig a MAORT lakótelep utcáiban egyirányú forgalmi rendet vezetnek be. A
megnövekvõ temetõlátogatói forgalom miatt 2013. október 31-én és november
1-jén a Tripammer utcai temetõ fõbejárat melletti szakasza is egyirányú lesz.

Temetõ nyitva tartás:
November 1. péntek: 6.00 – 22.00, november 2. szombat: 6.00 – 22.00, novem-
ber 3. vasárnap: 6.00 – 22.00.
Ügyelet a Temetõgondnokságon: 
November 1. péntek: 9.00 – 16.00, november 2. szombat: 9.00 – 16.00, novem-
ber 3. vasárnap: 9.00 – 16.00.
Gépkocsi behajtás (mozgáskorlátozottakat és idõs korúakat szállító gépkocsikkal):
November 1. péntek: 7.00 – 12.00, november 2. szombat: 7.00 – 12.00, novem-
ber 3. vasárnap: 7.00 – 12.00.
Érdeklõdni lehet: 93/311-530, e-mail: via.temeto@nagykanizsa.hu, Nagykani-
zsa, Tripammer u.3.

Temetõgondnokság

AA TTrriippaammmmeerr uuttccaaii tteemmeettõõ 
mmiinnddeennsszzeenntteekkii nnyyiittvvaa ttaarrttáássaa 
ééss ffoorrggaallmmii rreenndd vváállttoozzááss

(Az akció 2013. október 10 - november 30-ig)
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