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A kiskanizsai színjátszás történetérõl
A Múzeumok Õszi Fesztiválja
keretében nyílt meg az Emlékképek a kiskanizsai színjátszás történetébõl címû idõszaki kiállítás
a Thúry György Múzeumban. A
válogatás az Együtt Kiskanizsáért Egyesület fényképgyûjteményébõl és a múzeum fotótárából készült.

A Kanizsa Újságban
Lakossági apróhirdetés
(15 szóig) Kanizsa Kártyával csak
600 Ft. Vállalkozási apróhirdetés
15 szóig 1600 Ft. Gyakorisági
kedvezmény mindkét esetben 50%.

Eddig három – a dolgos hétköznapok, az esküvõi viselet, a tanítók
és az iskolai évek – témakörben nyílt
idõszaki kiállítás. Most pedig, negyedik alkalommal ismét kiskanizsai fotók láthatóak, mégpedig a
helyiek színjátszásának történetével
ismerkedhetnek meg a látogatók a
múzeum folyosóját megtöltõ képek
segítségével. Száraz Csilla múzeumigazgató köszöntõjét követõen
Dénes Sándor alpolgármester nyitotta meg Horváth Jánosnénak, az
Együtt Kiskanizsáért Egyesület elnökének és Kunics Zsuzsa történész
muzeológus áldozatos munkájának
köszönhetõen létrejött fotókiállítást.
– Ezek a fényképek a múltról
szólnak, és a jelennek üzennek. Azt
bizonyítják, hogy ma is lehetünk
lokálpatrióták, kötõdhetünk a lakóhelyünkhöz, a múltunkhoz. A
múlt tisztelete a jövõ alapja,

ugyanis jövõnk a múltban gyökerezik. Múltunknak a megismerése,
hagyományainknak az ápolása a
ma nemzedékének elengedhetetlen
kötelessége – kezdte megnyitó beszédét Dénes Sándor.
Ezt követõen a kiskanizsai színjátszás történetét elevenítette fel beszédében az alpolgármester. A társas
élet és a mûvelõdés fejlesztésére
1870-ben alakult meg Hajgató Sándor vezetésével a Kiskanizsai Polgári Olvasókör. Rendszerint vasárnap
tartották összejöveteleiket, továbbá
színi és ismeretterjesztõ elõadásokat, bálokat szerveztek. A színjátszók õsszel, a betakarítási munkák
után kezdték el az elõadások próbáit. Az õszi, Katalin napi mulatságot
hagyományosan minden évben színi
elõadás kísérte, majd karácsonykor
és farsang idején is bemutattak egyegy darabot. A nagysikerû elõadásokat késõbb a városi színházban is
mûsorra tûzték. Az 1902-ben alakult
Ifjúsági Egyesület, mely 1921-tõl
Katolikus Ifjúsági Egyesület nevet
vette fel, az olvasókörrel kötött megállapodás értelmében használhatták
a kör helységeit, könyvtárát és itt
mutatták be a színi elõadásaikat is.
Együtt és külön is sorra játszották a
színdarabokat. Az olvasókör az ifjú-

sági egyesület, az iskolai csoportok
mellett helyet adott a kiskanizsai Levente Egyesület nagysikerû elõadásainak is. Az olvasókör 1949-ben
szûnt meg, majd 1956 októberétõl
egy rövid ideig újra engedélyezték a
mûködését. A székházat, mely 1963ban vette fel a Móricz Zsigmond
Mûvelõdési Ház nevet, 1958-tól
kultúrházként használták. A színi
elõadások sora az ’50-es évektõl
folytatódott. Tinta Gyula vezetésével népszínmûveket, vígjátékokat,
zenés darabokat és szórakoztató
egyfelvonásosokat mutattak be. Sikerüket jelzi, hogy az elõadásokat a
környezõ településeken is bemutatták, sõt az egykori Jugoszláviában is
felléptek. A társulat késõbb Kápolnás Zoltán vezetésével a ’70-es évek
közepéig mûködött.
– Mi, utódok legyünk büszkék
arra, hogy itt, Nagykanizsán élhetünk, legyünk büszkék hagyományainkra és értékeinkre - ezekkel a
gondolatokkal ajánlotta a népes
közönség figyelmébe a kiállítást az
alpolgármester.

V.M.
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Kanizsa – Kimûvelt emberfõk

Fotó: Szabó Zsófia

A Magyar Tudomány Ünnepén

„Egy nemzet ereje a kimûvelt
emberfõk sokaságában rejlik”Széchenyi István e gondolata jegyében emlékeztek meg idén is
méltó módon városunkban a
Magyar Tudomány Napjára. A
szakmai fórummal egybekötött
rendezvényen az oktatásban magas pozíciót betöltõ elõadók adtak közelképet arról – különbözõ vetületek tükrében – miként
épül bele a tudomány a mindennapjainkba.
A „Hogyan tovább Magyarország az Európai Unióban” címû
elõadás- és vitasorozat nyolcvannegyedik szakmai fórumának témája ezúttal hazánk tudománya,
innovációja és versenyképessége
volt. A Medgyaszay Házban megtartott eseménnyel immár negyedik
alkalommal csatlakoztak ahhoz a
rendezvénysorozathoz, mellyel a
résztvevõk és a szervezõk – a Gazdálkodási és Tudományos Társaságok Szövetsége (GTTSZ), városunk önkormányzata, a Nagykanizsa és Térsége TISZK – hozzájárultak az ország fejlõdéséhez, tudományos szinten. Ezen gondolatokkal köszöntötte a megjelenteket
Mérksz Andor, a Kanizsa TISZK

Kövessen minket
okostelefonján is:

Nonprofit Kft. ügyvezetõ igazgatója. Majd Dénes Sándor alpolgármester megnyitó beszédében üdvözölte és méltatta a rendezvényt. Elmondta: „Érdekes és gondolatokat
ébresztõ a GTTSZ- nek elõadás- és
vitasorozata, amely a „Hogyan tovább Magyarország az EU-ban?”
címet viseli. Nos, erre a kérdésre
különféle válaszok születhetnek.
Nagyon eltérõ álláspontok vannak
jelen ugyanis a magyar közéletben
az Unióval kapcsolatban, ezért
nem haszontalan, sõt, kifejezetten
hasznos, ha errõl a témáról, nyugodtan, higgadtan, szót válthatunk.
Akadnak, akik már nyíltan kimondják: Magyarországnak ki kellene
lépnie, és vannak, akik csak az unióban tudják elképzelni az ország
jövõjét. A két véglet között pedig
megannyi árnyalat található. Nos,
e kérdésben nem szeretnék állás
foglalni – emelte ki Dénes Sándor
– csupán emlékeztetnék arra: Magyarország Szent István óta Európa egyik bástyája – szellemi és kulturális értelemben mindenképpen”.
Az alpolgármester gondolataival
rávilágított a szakmai fórum lényegére, mely elsõsorban arra hivatott,
hogy hazánk tudományos életét
vizsgálja az innováció és a versenyképesség szempontjából. Hiszen „olyan témát feszeget – szögezte le a városatya – amely kijelöli és meghatározza egy ország sorsát, további útját.” Dénes Sándor
Nagykanizsa jelenérõl is szólt:
„Városunkban otthonra talált a tu-

domány, a Pannon Egyetem Nagykanizsai Kampusza révén, immár
egyetemi városként, ezt szerénytelenség nélkül kijelenthetjük. Ráadásul a PEN olyan szakmákat kínál, amelyek a piacon is versenyképesek, és Nagykanizsa szempontjából rendkívül fontosak. A város
ugyanis a gépgyártás egyik hazai
fellegvára, így a gépészmérnökképzés tovább erõsíti, erõsítheti ezt
a pozíciót. A logisztika pedig a másik olyan terület, amelyet Nagykanizsa kitörési pontjaként szoktak
említeni. Ezt is lehet tanulni az
egyetemi kampuszon. És itt kell
megemlíteni, hogy a TISZK olyan
rugalmas, a piaci körülményekhez,
igényekhez igazodó struktúrát
igyekszik kialakítani, amely biztosítja a megfelelõ szakember-utánpótlást. Ez pedig a város szempontjából komoly versenyképességi tényezõ, hiszen a lehetséges befektetõk, más szempontok mellett, ezt kiemelten kezelik. És ezen a téren
nem állunk rosszul. Az innovációban pedig Nagykanizsa az élen jár.
Egyrészt olyan, a nemzetközi piacokon is jelen lévõ, például gépgyártással, vízkezeléssel és bútorkészítéssel foglalkozó cégek mûködnek itt, amelyek rendkívül innovatívak, versenyképesek, ezt bizonyítja az is, hogy a válságban is
helyt állnak, sõt, fejlõdnek, gyarapodnak. Másrészt maga a város is
innovatívnak tekinthetõ, hiszen például a megújuló energiák használatára céget alapított, amely olyan
energiastratégiát tesz le az asztalra, amely biztosíthatja, hogy az
úgynevezett zöld iparban is meghatározó, példa és minta lehet Nagykanizsa. Már vannak olyan intézményeink, amelyek a Nap- illetve a
földhõt hasznosítják, és tervezett
beruházásainknál is fontos szempont a környezetvédelem, a megújuló energiák felhasználása.
Nagykanizsa tagja a Polgármesterek Szövetségének, amely olyan európai városokat tömörít, amelyek
részt kívánnak vállalni a károsanyag-kibocsátás csökkentésében,
és vállalják, hogy 2020-ig érzékelhetõ, mérhetõ eredményt érnek el

2012. november 15.
ezen a területen. Ez a rövid ismertetés is azt bizonyítja – hangsúlyozta Dénes Sándor – hogy városunk
komolyan veszi a tudományt, az innovációt, és mindezt a saját pozíciója, versenyképességének javítása
érdekében használja is. Ez a szimbiózis pedig, hitünk szerint, sikerre
vezet.”
Az alpolgármester beszéde után
Janzsó Antal, a GTTSZ Nyugat-dunántúli Régiójának társelnöke kívánt szavaival tartalmas szellemi
gyarapodást a szakmai fórum résztvevõinek. Gondolatait követõen pedig különbözõ elõadások hangzottak el a tudományos életben aktívan
tevékenykedõ, oktatásügyben ismert és elismert szakemberektõl.
Elsõként Dr. habil Bertalan Pétertõl, aki a globalizáció és a tudomány
kapcsolatát ismertette a 21. század
elején. Az egyetemi docens szerint
lokálisan kell gondolkodnunk ahhoz, hogy globálisan cselekvõképesek legyünk. Ám elengedhetetlen az
is, hogy ne elszigetelten, hanem innovatívan szemléljük a világot. A
Kaposvári Egyetem politológia vezetõ-tanára szavaival elõtérbe állította azt a tényt, miszerint a környezetet mennyire terheli meg az ember
gazdasági tevékenységével, ahogy
azt is, hogy a fogyasztói társadalom
alapkövét képezõ emberek közül
mindössze 8 milliárd tartható el jóléti módon a Földön. A tanulás és a tudás fontosságára is felhívta a figyelmet az egyetemi docens, csakúgy
mint arra, hogy a technika és a tudomány archaikus fejlõdése miatt sok
figyelmet kell fordítani az átképzésre és a továbbképzésre. „Az okos és
intelligens világunkról?” Dr. Jaskó
Szilárd, a PEN mérnöktanára, az
élelmiszergazdaság, mint stratégiai
ágazatról Dr. habil Dublecz Károly,
a PE Georgikon Karának dékánja, a
tudomány, technika és a mûvészetek
kapcsolatáról Baráth Zoltán, a Farkas Ferenc Zene- és Aranymetszés
Mûvészeti Iskola igazgatója, érzelmeink fogságáról Dr. József István
egyetemi docens, az elsõ magyar
mûholdról Varga Lajos fejlesztõ
mérnök tartott elõadást.

Sz. Zs.

KANIZSA LOKÁLPATRIÓTA HETILAP

www.kanizsaujsag.hu
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Városként Hévíz, faluként
Csopak nyerte el az idén a fõdíjat a Virágos Magyarországért
környezetszépítõ
versenyen,
amelyre ezúttal országszerte 298
település nevezett. Köztük Nagykanizsa. Városunk munkáját A
Magyar Önkormányzati Fõkertész Szövetség Elnökség különdíjával ismerték el, amelyet Dénes
Sándor alpolgármester vehetett
át.
A pénteki hévízi díjkiosztó gálát
megelõzõ sajtótájékoztatón Horváth Gergely, a Magyar Turizmus
Zrt. turisztikai vezérigazgató-helyettese elmondta: mindkét fõdíjas
település fontos helyet tölt be a

nemzetközi idegenforgalomban,
amely 2020-ra a világ elsõ számú
gazdasági ágazatává válhat.
Hangsúlyozta, hogy egy-egy
település képe a vendégek közérzetét, benyomásait jelentõsen
befolyásolja, de ugyancsak fontosnak tartják a környezetüket is
ápoló vendéglátóhelyek elismerését, számukra idén is kiosztották kilenc régióban a Rozmaring-díjat.
Prutkay János, a Virágos Magyarországért szervezõbizottságának elnöke arról beszélt, hogy a
sorrendben 19. versenyre 298 település jelentkezett, a legtöbb, szám
szerint 37 Baranyából. A jelentkezõk közül csaknem 120-at díjaztak.

Megszépült a kiskanizsai
Sarlós Boldogasszony
templom
A felújítást követõen szentmise
keretében áldotta meg a megszépült kiskanizsai templomot
Balás Béla kaposvári megyéspüspök. Az ünnepi eseményen a
város képviseletében megjelent
Cseresnyés Péter polgármester
és Dénes Sándor alpolgármester.
A kiskanizsai Sarlós Boldogaszszony templom már hosszú ideje
várt a felújításra. Falain megjelentek a vizesedés nyomai, és a 2010es jégverés is csak rontott a helyzeten. Ekkor határozta el a plébánia képviselõtestülete, hogy hozzáfog a templom külsõ megújításához, ami a hívek áldozatának, az
önkormányzatnak, s a kaposvári
püspökség támogatásának köszönhetõen már tavaly befejezõdött.
Idén a templombúcsút követõ
héten elkezdõdtek a tervbe vett
belsõ munkálatok is: a falak festése, a templomkövezet cseréje (tardosi márvánnyal), a padok felújítása, a fûtésrendszer korszerûsítése. Pályázat híján a plébánia saját
erõbõl fogott hozzá a templom
szépítéséhez. Nagy segítséget jelentett a kiskanizsai származású
Kuti Éva középiskolai tanárnõ
nagylelkû adománya, amely nélkül a tervbe vett munkálatokat az
egyházközség nem tudta volna
egy év alatt elvégezni.

Ebben az évben sikerült a
fõrhénci mûemlék kápolna külsõ
renoválását is befejezni, valamint
a Sarlós Boldogasszony Közösségi
Házat alászigetelni.
A szentmisén, homíliájában
Balás Béla püspök arra szólított,
hogy ezekben a nehéz idõkben ne
engedjünk a csábításnak, ami anynyira sújtja a magyarságot: a belenyugvásnak, a fásultságnak. Megõrizni a hitet nehéz feladat, amikor
a divat más irányba tereli az embereket, de meg kell maradni ezen a
szûk és nehéz ösvényen. Mindez
emberpróbáló feladat ugyan, mert
a széles úton többen haladnak, de
rossz irányban. Jó lenne, ha nemcsak a templom szépülne meg kívülrõl-belülrõl, hanem az emberek
is – emelte ki prédikációjában a
fõpásztor.
Az ünnepi szentmise végén Dr.
Páhy János, az egyházközség plébánosa köszönetet mondott mindazoknak, akik anyagilag, munkájukkal vagy más módon hozzájárultak a munkálatok sikeres befejezõdéséhez – olvashattuk azon a
kiállításon, mellyel, a 140 évvel
ezelõtt épült templom történetérõl
is megemlékeztek, ezzel is ünnepélyesebbé téve az eseményt.

B.E.

A települések értékelésében három fõ szempontot vettek figyelembe: a zöldfelületek, növénytársítások gondozottságát és harmóniáját, a közösségek, civilek, vállalkozások részvételét a településszépítésben, valamint az általános
településképet, vagyis a tisztaságot, a meghatározó épületek és a
környezet rendezettségét.
Kunczené Fellegi Katalin, a Virágos Magyarországért verseny fõvédnöke arról beszélt, hogy az Európai Virágos Városok és Falvak
(Entente Florale Europe) versenyben 12 nemzet vesz részt, s a versengésben 1990 óta jelen lévõ Magyarországot a következõ évben is
a két mostani fõdíjas képviseli
majd.
Papp Gábor, a fõdíjas város,
Hévíz polgármestere úgy fogalmazott, hogy az itt élõ szakembereken, intézményvezetõkön kívül
a város lakossága, az ide látogató
hazai és külföldi vendégek is
hozzájárulnak a sikerhez, hiszen
valamilyen szinten, akár csak kritika vagy javaslat formájában is,
de mindannyian építik a városképet. Ambrus Tibor, Csopak polgármestere arról tett említést,
hogy a szõlész-borász település
megújítása nem kevés konfliktussal is járt, de jelentõs lépésnek értékelte, hogy az országban egyedüliként helyi védelem alá helyezték a szõlõültetvényeket és
szigorú borkódexet hoztak létre,
három éve pedig teljes közterület-rehabilitációs
programot
kezdtek.
A sajtótájékoztatót követõ díjátadó gálán Lévai Anikó, Orbán
Viktor miniszterelnök felesége

adta át a kormányfõ különdíjait
Eger és Hidvégardó vezetõinek.
Az Országgyûlés Fenntartható
Fejlõdés Bizottsága Kaposvárt és
Újszilvást jutalmazta, az Önkormányzati és Területfejlesztési Bizottság pedig Sátoraljaújhely önkormányzatát ismerte el. Elõször
nyújtott át díjat a Sport és Turizmus Bizottság, amely Szarvast és
Szennát ítélte kiemelésre méltónak.
A Belügyminisztérium Sárospatak, Fenyõfõ, Zalaegerszeg, Hercegkút, Székesfehérvár és Zalaszentgyörgy települési vezetõinek
adott át díjakat, személyi elismerésben pedig Molnár Mihálynét,
Százhalombatta aljegyzõjét részesítette. A Vidékfejlesztési Minisztérium Cigánd és Rigács önkormányzatát díjazta, az Emberi Erõforrások Minisztériuma pedig
Gyula városát ismerte el kulturális
díjjal.
A Magyar Turizmus Zrt. díjait
Gyõrnek és Alcsútdoboznak
ítélték, Budapest fõváros díját
az V. kerület, Belváros-Lipótváros érdemelte ki. A Magyarország legszebb fõtere elismerést
Gödöllõ városa nyerte el, a Budapest legszebb fõutcája címet a
X. kerület, Kõbánya érdemelte
ki.
A Virágos Magyarországért
szervezõbizottságának Arany Rózsa-díját az évek óta kiemelkedõ
környezetszépítésért Nagykõrös,
Nyíregyháza, Makó, Paloznak,
Varsány, Harkány és Mosonmagyaróvár vezetõi vehették át Hévízen.
MTI - Kanizsa

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
vitéz dr. h. c. Rózsás János író, történész,
kutató, volt GULAG-rab, Nagykanizsa
és Zala megye díszpolgára
2012. november 2-án, életének 87. évében
elhunyt.
Rózsás Jánost Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata saját halottjának tekinti. Az elhunytat 2012. november 17-én, szombaton 13 órakor a nagykanizsai köztemetõben, a római katolikus
egyház szertartása szerint helyezik örök nyugalomra. Az engesztelõ szentmise a felsõvárosi templomban a temetést megelõzõen, 11
órakor lesz.
A gyászoló család
és Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata

NAGYKANIZSÁRÓL A LEGFRISSEBBEN! – www.kanizsaujsag.hu
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Nyolcvan éves Kanizsa olimpikonja
SZÉKELY DRÁGAKÕ - a korondi
Tótfalvi József aragonit ásványgyûjteményének bemutatása
"ÉRTÉKEK, ÉRZÉSEK, GONDOLATOK" - Deli Alfréd festõ és
Rõti József faszobrász kiállítása
Megnyitja: Kassainé Szarjas Gertrúd
festõmûvész.
November 15., 22. 29. 16.30 óra
KEREKÍTÕ - mondókás félóra 0-3
éveseknek. Vezeti: Vajda Margit zenepedagógus (30/6160-847)
Részvételi díj: 700 Ft/család, bérlettel
600 Ft/család
November 19. 17 óra
SÜTEMÉNYRECEPTEK KARÁCSONYRA. Elõadó: Pintér Szilvia,
cukrász. A belépés díjtalan
November 19. 19 óra
Színház - Hevesi bérlet
Brian Clark: MÉGIS, KINEK AZ
ÉLETE? - színmû. A Centrál Színház
(Budapest) elõadása
Szereplõk: Rudolf Péter, Nagy-Kálózy
Eszter, Bálint András, Oroszlán Szonja. Belépõdíj: 3500 Ft
November 20. 19 óra
Színház - Bródy-bérlet
Andrew Bergman: TÁRSASJÁTÉK NEW YORKBAN - vígjáték.
Az Éless Szín (Budapest) elõadása.
Fõszereplõk: Esztergályos Cecília,
Koncz Gábor, Farkasházi Réka. Rendezõ: Koncz Gábor
Belépõdíj: 3500 Ft
November 23. 17 óra
"NYÍLOTT EZER AKÁC…" - A
TÜTTÕ JÁNOS NÓTAKLUB ÉVI
NAGYKONCERTJE
Vendég: Farkas Rozika. Kísér: Szalai
Antal és zenekara
November 24. 19 óra
Filharmónia bérlet
SAVARIA SZIMFONIKUS ZENEKAR. Vezényel: Dénes István
Közremûködik: Borsos Edith - ének.
Ünnepi hangverseny Richard Wagner
és Giuseppe Verdi születésének 200.
évfordulója tiszteletére
Részletek Verdi: Nabucco, Trubadur,
Traviata, A sziciliai vecsernye, A végzet
hatalma, Otello és Wagner: A bolygó
hollandi, Tannhäuser, Lohengrin, A
nürnbergi mesterdalnokok, Tristan és
Isolda c. operáiból. A Filharmónia Budapest és Felsõ-Dunántúl Nonprofit
Kft. Szervezésében. Belépõdíj: 2600 Ft.

November 16. 19 óra
VIA ILKA - LEMEZBEMUTATÓ
KONCERT - Szõke Szabolcs Quartet
és David Boato. Belépõdíj: 1000 Ft.
November 19. 10 és 14 óra
Gyermekszínház - DZSUNGEL
KÖNYVE. A Kincses Színház elõadásában. Belépõdíj: 800 Ft.
November 20. 18 óra
EGÉSZSÉGÜGYI ELÕADÁS
Elõadó: Dr. Mihalecz Károly fül-orr
gégész szakorvos és háziorvos. 17.30
órától egészségügyi szûrõvizsgálatok.
Szervezõ: a Kiskanizsai Polgári Olvasókör Egészségügyi Klubja
November 22. 9-12 óra
NETEZZ TOVÁBB NAGYI!

Veni, vidi, vici..., vagyis jött, látott, gyõzött a múlt század közepén Csóka Jánosné Sasvári Gizella, hogy elsõ zalai hölgyként kijuthasson egy olimpiára, nevezetesen az 1960-as római ötkarikás
játékokra. Az atlétikai középtávfutás nagykanizsai születésû és a
dél-zalai város egyik klubjából,
nevezetesen a Nagykanizsai Bányász SC-bõl az olimpiai küldöttségbe bekerült sportoló hölgy november 13-án ünnepelte 80. születésnapját. Az évek gyakorlatilag úgy száguldottak el azóta,
amilyen gyorsan õ is rótta a stadionok „oválpályáin” a – 800 – métereket, de sikere azóta is örök
szûkebb pátriánkban.
Hiszen azt se felejtsük, hogy a
római Stadio Olimpico lelátói elõtt

hetedik helyezést ért el végül 800
méteres síkfutásban. Magyarország akkor 180 sportolóval képviseltette magát a tizenhetedik nyári
játékokon, s közülük huszonheten
voltak nõk, köztük Sasvári Gizella
– Nagykanizsáról. A helyzet akkor
sem volt egyszerû, lévén gyakorlatilag négy esztendõvel volt az ország az 1956-os forradalmi események után, számos sportoló akkor
már javában a határon túl kereste
(már nem is mindig sportbéli) boldogulását, akik viszont a hazai viszonyok között készültek, sportbeli teljesítményükkel bizonyítani
kellett a nagyvilág felé, hogy Magyarország akkori rendszere kiváló kvalitású embereket ad az örök
idõknek. Így az Örök városban is...
Sasvári Gizella eredményét
akkor tudjuk értékelni igazán, ha
az adott korszak magyar sportjának egészét vesszük górcsõ alá.
A fõvárosi klubok iszonyatos
mértékben uralták az élet ezen
szegmensét és nagy szó volt bekerülni például a római csapatba.
Hogy mindez miként sikerülhetett, arról így emlékezett olimpikonunk:
„Egy vidéki sportolónak akkoriban talán még nehezebb volt felvennie a versenyt a fõvárosiakkal... Nekem is állandóan bizonyítanom kellett. Ugyanakkor viszont
a pestiek elõtt egy-egy kiugró
eredmény után szabaddá vált a válogatottba vezetõ út. Lehet, hogy
csak beképzeltem, de mindig úgy
éreztem: nem bíznak bennem iga-

zán. S ez bizony károsan befolyásolta eredményeimet” – fogalmazott anno a Zalai Hírlap hasábjain
Sasvári Gizella.
Magára az olimpiára így tekintett vissza: „Boldog voltam, hogy
kijutottam a legrangosabb sportviadalra, de ugyanakkor szinte megbénított a felelõsségérzet. Coubertin báró szerint ugyan nem az
eredmény, hanem a részvétel a fontos, én azonban igazolni akartam:

megérdemeltem a kiküldetést.”
Az elõfutamában a nagykanizsai
atléta második helyen biztosította
be helyét a fináléban úgy, hogy a
papírforma alapján nem számára
jósolták azt a döntõbeli helyet.
Ahol...: „A döntõ két percérõl nem
sokat tudok mondani. Arra emlékszem csak, hogy idegességemben életemben elõször és utoljára – kiugrottam. S emiatt – középtávon ez
ritkaság – újra kellett indítani a
mezõnyt. Az elsõ körben, sõt a második feléig közvetlenül a vezetõk
nyomában futottam. Az utolsó 150
méteren azonban már nem tudtam
velük lépést tartani. Nem is csoda,
hiszen erõnlétileg sohasem álltam
valami jól, ráadásul a verseny
napján egyetlen falatot sem tudtam lenyelni... Ha a legjobb eredményemet megfutom, hatodikként
pontot szerezhettem volna. A
2:08.0-val meg kellett elégednem a
hetedik hellyel.”
A nyolcas ezúttal is élete egy
fontos száma lett, igaz, ezúttal nem
idõeredményében. Isten éltesse
Nagykanizsa olimpikonját!
(Béres Sándor gyûjteményének
felhasználásával.)
Polgár László
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Amikor a munkásosztály nem kér
a „munkáshatalomból”

„Mert kivesztek a farkasok, S
mert nem vadássza senki õket, Itt
girhesek és borzasok És szinte
törpék már az õzek. A jót velünk
sem az teszi, Ki ölbe vesz s álomba ringat, Hanem ki vesztünk
éhezi. Becsüljük meg hóhérainkat.” Így, november 4. után Székely János keserûen igaz nyolcsorosa jut a krónikás eszébe. Jó
hónapja olvastam a következõ
gondolatmenetet: „Ha van Európában ország, amelynek van oka
arra, hogy önsajnálja magát,
azok mi vagyunk. Másoknak is
voltak rosszabb periódusai, de
hogy csak rosszabb periódusuk
legyen egy századon keresztül
egy nemzetnek, vagy nemzetek-

nek, az elég ritka. … Aki azt akarja, hogy errõl ne beszéljünk, az
valójában az egészségtelen nemzeti identitás mellett érvel. A kérdés csak az, hogy a veszteség és a
fájdalom kultúrája hogyan épül
be a magyar nemzettudatba.
Úgy-e, hogy abból konklúzióként
az következik, hogy miután mi
semmirõl nem tehetünk, vagy
csak kisebb részben tehetünk, és
szerencsétlenek vagyunk, ez önsajnálatban fejezõdik ki: a világtól állandóan elnézést kérünk,
megértést kérünk, és magunkban
elkönyveljük magunkat hosszabb
távon is folyamatosan veszteségre és vereségre ítélt népnek, vagy
inkább valamifajta régi dacha-

gyomány alapján a vereségtudatból nem önsajnálat, hanem aktivitás következik. …Még egyszer
mondom, ez nem azonos az idióta, történelmi tapasztalatokat és
fájdalmat mellõzõ hurráoptimizmussal és sikerpropagandával.
Nem errõl beszélek. Hanem a vereség és a veszteség mélyen átélt
élményébõl kinövõ életerõrõl beszélek. Ezért az elsõ számú ellenfelünk itthon az önsajnálat.”
(orbanviktor.hu)
Ki-ki saját ellenállóképessége,
edzettsége növekedését is megtapasztalhatja széllel szemben, teher alatt. Lehet: mégis szerencsések vagyunk ilyen történelemmel?

Fotó: Bakonyi Erzsébet

Parancsolatlan, tiszta szívvel
címet viseli az a film, melyet
Feledy Péter az elsõ napról a
még élõ résztvevõkkel az eredeti
helyszíneken forgatott. – Azt
mondta, hogy õmiatta van, hogy
október 23-án tört ki a forrada-

lom. Merthogy találkozott valakikkel, akik kérdezték, hanyadikára tegyük ezt a lengyelek
melletti tüntetést – emlékezik
egy képzõmûvészeti fõiskolás
lányra az egykori joghallgató,
Karátson Gábor. – Picit eltûnõdött és azt mondta: csakis huszonharmadikán lehet, mert akkor a fõiskolán alig vannak órák,
legföljebb anatómia, ha van. Tehát sokan eljönnek. – Én akkor
még nem tudtam, hogy ez történelmi pillanat. Estefelé már igen
– vallja be Sinkovits Imre, ahogy
fiatal színészként fél kettõ-kettõ
magasságában belecsöppent a
Petõfi szobor elõtti tüntetésbe. –
Szavalj nekik, amíg összegyûlnek
– kérte egy ismerõse. Az áthallásos versek után a Nemzeti dalt
követelték tõle. Fölemelt kézzel,
kórusban mondta vele együtt a
sokaság: … esküszünk, hogy ra-

bok tovább nem leszünk.
Az író-képzõmûvész a Sztálin
szobor esti ledöntésérõl is beszél
a videón. Mennyi humor, fölszabadultság volt a levegõben! Jellemzésére felidézte: bár mindenki
azt akarta, hogy ledöntsék, bolondos sportszerûségbõl mégis azt is
kiabálták sokan: Tartsd magad,
Jóska! Amikor végre a zsarnokszobor megadta magát a lángvágónak, a Meghalt a cselszövõ-t
énekelték. A Végjáték az Akadémia utcában címû film a nagy napok alatti eredeti jegyzõkönyvek
nyomán készült. Még maga
Nyers Rezsõ, az '56-ig Magyar
Dolgozók Pártja nevet viselõ állampárt Központi Vezetõségének
egykori tagja is tágra nyílt szemmel, megdöbbenéssel szól politikustársai vakságáról. Többen a
munkásság felfegyverzésében
látták a megoldást a tiltakozás leverésére. – Arra nem gondoltak,
a munkások merre fognak lõni? –
kérdezte. Hiszen akkor már a
munkásság nem kért az állítólagos „munkáshatalomból”. A politológus, Schlett István ezt a jelenséget „virtuális munkásosztálynak” nevezi. A baloldal a kisemberekre hivatkozik, ám ennek
semmi köze hatalomgyakorlása
valóságához… Ezt a rendszert
sokkal erõsebbnek gondoltuk
ezek szerint, mint amilyen volt –
fûzte hozzá. – Nem azon kellene
elgondolkozni, hogyan omlott
össze, hanem azon, hogyan tudott
ilyen
sokáig
fönnmaradni.

Rendhagyó történelemórát
tartott a Batthyányban és a Piarista Iskolában az Ötvenhatos
Versünnep meghívott vendége.
Négy témába vágó filmjébõl - a
videotar.mtv.hu oldalon többet
láthatunk belõlük – mutatott be
részleteket.
Megismerkedett
Nagykanizsa '56-os helyszíneivel. Késõ délután pedig meghallgatta a város középiskolásainak
szavalatát. Dr. Feledy Péter, a
Magyar Televízió nyugalmazott
fõmunkatársa a Nagykanizsai
Polgári Egyesület meghívására
érkezett városunkba.

5

(Márai Sándor Naplójában így
ír: A bolsevisták mind gyávák.
Kegyetlenségüknél csak az ostobaságuk nagyobb.) A Titkolt
örökség kivégzett ötvenhatosok
gyermekeit szólaltatja meg. A
vendég felidézte, mennyire gyûlölt alakja lett a magyar történelemben Haynau. Az övét sokszorosan túlszárnyaló megtorlás vezetõje pedig…
Feledy Péter egy családi dokumentumból is felolvasott. Bátyja
fiatalon elhunyt feleségének
Ferencz Júliának tizennyolc évesen írt naplójában ez szerepel
október 23.-nál: „Ilyen napom
még soha nem volt! Éljen a magyar szabadság! Éljen a haza! –
Gondoljatok bele, 18 éves, köztetek is vannak ilyen korúak. – A
hosszabb ideje tartó politikai káoszból ma végre kibontakozott
valami. Valami, amit tizenkét év
óta vár a magyar nemzet. Istenem, ma egész nap alig bírtam
elviselni ezt a boldogságot, hogy
újra mert cselekedni a magyar.
Mindenütt ujjongó, boldog arcok. Valóra vált az álmom. Nem
káprázat, hanem valóság. Nehéz
elhinni is a sok kínos, sötét elnyomásban átszenvedett év után.
… Rég megingott hitem a magyar népben újra megszilárdult.
…Az egyetemi ifjúság kezébe
vette a nép ügyét. Röpiratokat
nyomtatott és néma tüntetéssel
fejezte ki rokonszenvét a lengyelekkel. Megkoszorúzták a Bem
szobrot. És én nem lehettem ott!
Ez nagyon fájt. Várom feszülten
a holnapot, csak ne csüggedjen
senki, tartson továbbra is a lelkesedés. Legyen erõ kivívni céljainkat. Büszke vagyok népemre
és boldog, boldog kimondhatatlanul.”
A Halis István Városi Könyvtárban Kecskés Luca Sára, Kupó
Márton, Tóth Ildikó, Kercsmár
Dóra, Filipovics Kitti Ildikó, Nagy
Viktória Angelika, Kiss Dalma Rozália, Jakab Dóra, Tislér Judit Anna, Markán Zoltán, Árvai Anna,
Tóth Lilla Veronika, Rodek Vivien,
Antal Alexandra, Varga Döniz,
Aczél Zsolt, Kontra Alexandra és
Kósa Dániel versmondását követõen Feledy Péter további kitartásra bátorította õket. Majd kézfogással átnyújtotta az egyesület elismerését.

K.H.
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Két nap
20 év története
az operett
rajongóknak

A zenés utazás Cseresnyés Péter
polgármester köszöntõje után vette
kezdetét. A gála mûsora a magyar
operett szerzõk legismertebb mûveire
épült, de Giuseppe Verditõl és Johann
Strausstól is hangzott el egy-egy
örökzöld. Egy dal erejéig emlékeztek
a nagykanizsai születésû Sigmund
Rombergre (Rosenberg Zsigmondra).
A szerzõ egyik ismert szerzeménye a
Sweetheart Bálint Csaba és Mészáros
Adél tolmácsolásában került színpadra. Oszvald Marika énekhangja, elõadásmódja, akrobatikus elemekkel
tûzdelt táncai a fiatalabb mûvészeket
is zavarba ejtheti. S bár nem tartozom
a mûfaj feltétlen hívei közé, el kell ismernem, hogy az édes-bús melódiák
elõadása komoly énektudást és fizikai
felkészültséget igényel. Valószínû,
hogy – generációs okok miatt – az
operettek szövegei már idegenül hatnak a korosztályomra és az utánunk
következõkre. Mindenesetre az idõsebb hallgatóság részére ez felejthetetlen pillanatokat jelentett. A nosztalgikus hangulat, ha rövid idõre is ifjúságukat hozta vissza. Az énekesek és
a táncosok szívüket-lelküket kitették
és sok embernek adták vissza a hitét
abban, hogy létezik még haknimentes
elõadás is kis hazánkban. Ehhez a sikerhez hozzájárultak a háttérben dolgozó díszletes, fény- és hangtechnikus, öltöztetõ és a kellékekért felelõs
munkatársak. Az operett slágerek a
kuplék és az áriák színes világa két
órára feledtette a hétköznapok cintányéros cudar világát.
H.Gy.

A Farkas Ferenc Zene- és
Aranymetszés Mûvészeti Iskola
munkáját, eredményes és sikeres
tevékenységét immár 20 éve segíti a Kanizsa Zeneiskoláért Alapítvány, mely 1992-es alapítása óta
nemcsak nagyszabású koncertekrõl, hanem zenei tehetségeket patronáló mivoltáról is ismert, elismert. Azonban számos olyan –
szintén nagy volumenû esemény –
történt az elmúlt 20 év alatt, melyeknek köszönhetõen bel- és külföldön egyaránt megismerték a
városunkban folyó magas szintû
muzikális oktatást – az Alapítvány

zenei mecenatúrájának köszönhetõen. Rövid összegzést, a mûvészetpártoló kuratórium munkájáról Karosi László adott. Gondolataihoz csatlakozott Baráth Zoltán,
a Farkas Ferenc Zene- és Aranymetszés Mûvészeti Iskola igazgatója, aki kuratóriumi tagként szintén figyelemmel kísérte, segítette
az alapítvány mûködését. Elmondta: jelentõs mérföldkövét képezték a nagy rendezvények – többek között a Kanizsai Mûvészeti
Napok, alapítványi bálok, beavató
koncertek, teltházas elõadó estek
– az elmúlt majd’ egy emberöltõnek. Városunkba látogatott sok híres mûvész: Sass Szilvia, Failoni
Donatella, Rost Andrea, Kocsis
Zoltán és Kincses Veronika is – a
Kanizsai Zeneiskoláért Alapítvány jóvoltából. Az intézmény
berkein belül mûködõ zenekarok,
mûvészeti csoportok fejlõdéséhez,
elõrelépéséhez is nagyban hozzájárultak: a Farkas Ferenc Énekegyüttes, az Orff Ütõegyüttes, az

Sz. Zs.

Tehetségek nyomában

Fotó: Szabó Zsófia

November 10-11-én operettgálát rendeztek a nagykanizsai Honvéd Kaszinó tükörtermében. Az
Orfeum Színpad mûsora mindkét
nap telt házzal ment, ami Halmos
Ildikó intézményvezetõ munkáját
is dicséri. A népszerû operett és
operaszerzõk mûvei Bálint Csaba,
Mészáros Adél elõadómûvészek és
Jurina Beáta színmûvész tolmácsolásában hangzottak fel. A két
felvonásos elõadás sztárvendége
Oszvald Marika a budapesti operettszínház szubrettje, Jászai Mari-díjas színésznõ, Érdemes-mûvész, a Halhatatlanok Társulatának örökös tagja volt.

A Kanizsai Zeneiskoláért Alapítvány fennállásának 20 esztendõs évfordulója alkalmából kuratóriumi üléssel egybekötött
sajtótájékoztatót tartott csütörtökön. Az eseményen felelevenítették az elmúlt két évtized fõbb
történéseit, illetve jövõbeni terveiket is megosztották a média
képviselõivel.

egykori Nagykanizsai Ifjúsági Fúvószenekar vagy a Strém Kálmán
Ifjúsági Fúvószenekar munkájához is segítséget nyújtottak. Megalapították a „Vivace”-díjat is,
melyet minden évben odaítélnek a
legkiemelkedõbb zenei tehetségnek. Az sem elhanyagolható –
emelte ki Baráth Zoltán –, hogy az
alapítvány jóvoltából gyümölcsözõ munkakapcsolatot, említésre
méltó együttmûködést sikerült kialakítani más városok, nemzetek
zenei-, mûvészeti egyesületeivel,
zenekaraival. A Farkas Ferenc Zene- és Aranymetszés Mûvészeti
Iskola szavaiban elõtérbe állította
azt a tényt, hogy az iskola mûködése elképzelhetetlen lenne az alapítvány támogatása, valamint
azon tagok munkája nélkül, akik
nap, mint nap segítik a tehetséggondozást. Hiszen céljuk és törekvésük közös – hangzott el az ülésen –, ahogy az is, hogy a város lakosságát folyamatosan színvonalas komolyzenei, ének- vagy táncmûvészeti elõadásokkal örvendeztessék meg.

Magas szintû oktatási profilját méltán reprezentáló zenei
programokkal ünnepelte a Farkas Ferenc Zene-és Aranymetszés Mûvészeti Iskola alapítványa fennállásának 20 esztendõs
jubileumát. A programsorozat
nyitóakkordja a „Tehetségeink
nyomában” elnevezésû zongorakoncert volt, ahol Dr. Erdõs
Lászlóné egykori- és jelenlegi tanítványai adtak ízelítõt tudásuk
legjavából, s nyújtottak muzikális feltöltõdést az érdeklõdõknek.
Kodály, Bartók, Schubert, Haydn
alkotásának egy-egy gyöngyszeme

is felcsendült, mély elánnal, hatalmas átéléssel a nagyközönség elõtt
nem elsõ alkalommal bemutatkozó
talentumok jóvoltából. Hisz mindegyikünk letette már „hangok” formájában névjegyét a feltörekvõ zenei ifjak világában, számos rangos
megyei, országos versenyeken elért
elõkelõ helyezések formájában.
Azonban ahogy az élet útjai, úgy a
zenéé, a zongorázásé is kalandos,
ám akit egyszer magával ragadott a
fekete-fehér klaviatúra csalafinta,
ám katonás rendszere, az sosem tud
végleg elszakadni tõle.
Dr. Erdõs Lászlóné, a Farkas Ferenc Zene- és Aranymetszés Mûvé-

szeti Iskola pedagógusa szívvel, lélekkel végzi munkáját – mindig minden esetben a szárnybontogató tehetségek tudásának fejlesztését szem
elõtt tartva. Ennek ékes bizonyítéka
volt az immár 5. alkalommal megtartott „Tehetségeink nyomában” koncert. A legkisebbektõl a felnõttekig,
élõben, ám olykor a technika segítségével – hangokon át- nyomon követhetett a nagy létszámú közönség. A
zenei utazást megelõzõen Baráth
Zoltán igazgató köszöntõjében szólt a
Kanizsai Zeneiskoláért Alapítvány
tevékenységérõl, tehetségpatronáló
munkájáról, majd Dr. Erdõs Lászlóné
osztotta meg gondolatait a megjelentekkel. A zongora- és kamarazene tanár beszédében a tehetségek kibontakozásának útjára, történetére világított rá, valamint arra, hogy a rendezvényen azok az egykori növendékek
is bemutatják – vetített filmes elõadáson – hogyan bontakozott ki tehetségük. A koncert a fiatalabb, még zenei
tanulmányaikat folytató korosztály és
olyan, ma már felnõtt, egykori zenedések adtak tanúbizonyságot muzikális affinitásukról, született/tanult tudásukról, akiket az élet a késõbbiekben nem zenei pályára terelt.

Sz. Zs.
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A Pulszky Társaság – Magyar
Múzeumi Egyesület Kismúzeumi Tagozat Nagykanizsán tartotta szakmai napját, melyet a
Thúry György múzeum szervezett. Az évi rendes ülésen a kismúzeumok helyzetérõl és jövõbeni lehetõségeirõl tanácskoztak, valamint immáron hetedik
alkalommal adták át a Poroszlai
Ildikó-emlékplakettet, ezúttal a
berettyóújfalui Bihari Múzeumnak.
A szakmai napot évrõl-évre abban az intézményben tartják, mely
a Kismúzeumi Tagozat elnökségének a szakmai fórum keretében hozott döntése alapján az elõzõ évben átvehette a Poroszlai Ildikóról

elnevezett emlékplakettet. Tavaly
a Thúry György Múzeum részesült
ebben a szakmai elismerésben, így
a mostani konferencia házigazdája
városunk intézménye volt.
Száraz Csilla múzeumigazgató
köszöntõjében elmondta, az elmúlt évben törekedtek arra, hogy
méltóak legyenek a díjhoz és a
jövõben is erre fognak koncentrálni. Ezt követõen Kostyál László megyei múzeumigazgató-helyettes méltatta a múzeumot és
emlékezett vissza a kezdetekre.
Az intézmény a ’80-as évek közepén még öt helyszínen mûködött, azonban azóta komoly átalakulások történtek, látványos
fejlõdésen ment keresztül a múzeum, így állíthatjuk, tavaly mél-

kozó, mivel így megismerhetik
más múzeumok tudományos, múzeumpedagógiai és kulturális tevékenységét, tapasztalatokat gyûjthetnek és tanulhatnak egymástól.
Elmondta, a múzeum vezetéséhez,
az ott való munkálkodáshoz nem
csupán szakértelem, hanem szív lélek és nagy elkötelezettség is kell.
Dr. Deme Péter, a Pulszky Társaság elnöke elmondta 1990-ben
alakult meg a társaság, mely kezdettõl fogva a múzeumban dolgozók szakmai érdekképviseletét, annak ügyét és a kulturális örökség
védelmét tûzte ki célul. Egyik tagozatuk a 2006-ban alapított
Poroszlai Ildikó díj.
Az elismeréssel Dr. Poroszlai Ildikó, százhalombattai Matrica Múzeum és Régészeti Park múzeumalapító igazgatója elõtt tisztelegnek. Az elnökség döntése alapján
ebben az évben a berettyóújfalui
Bihari Múzeum kollektívájának
ítélték oda az emlékplakettet, az elmúlt majd negyven év alatt végzett
kiemelkedõ és példamutató muzeológiai tevékenységéért. Az oklevelet és az emlékérmet Kállai Irén
múzeumigazgató vette át.
A szakmai nap a Hevesi Sándor
versmondó kör irodalmi mûsorát
és a díjátadót követõen vette kezdetét.

tó helyre került az emlékérem. A
múzeum munkatársai óriási munkát végeznek, rendezvények és
kiállítások sorra követik egymást.
– Rang és kitüntetés számunkra,
hogy helyet adhatunk ennek a konferenciának úgy is, mint az elõzõ
évi Poroszlai Ildikó-emlékplakettel
kitüntetett Thúry György Múzeumra büszke város – kezdte köszöntõ
szavait Dénes Sándor alpolgármester. Hozzátette, ezzel az elismeréssel az intézményben dolgozók, a kollektíva kiemelkedõ szakmai és muzeológiai tevékenységét
ismerték el. Az intézmény aktív
szerepet vállal Nagykanizsa szellemi életének formálásában, alakításában, továbbá tudományos és
közmûvelõdési munkája jelentõs.
A munkatársak a hazai kulturális
életben is komoly szerepet töltenek be, elõadásokat tartanak, konferenciákon vesznek részt. Kiemelte, a múzeum nem csupán a
régi tárgyak gyûjtõhelye, hanem a
mostani kor embereit szolgáló közösségi hely is egyben. Nem csak
kiállítások helyszíne, hanem közösségkovácsoló erõ, egy olyan intézmény, mely formálja az identitást.
Hortiné Dr. Bathó Edit, a Jász
Múzeum igazgatója, a Kismúzeumi Tagozat elnöke hangsúlyozta,
azért is nagy jelentõségû ez a talál-

V.M.

Megemlékezéssel és sajtótájékoztatóval zárult a Sigmund
Romberg Emlékév Nagykanizsán. A világhírû zeneszerzõ
szellemiségét elõször a Farkas
Ferenc Zene- és Mûvészeti Iskolánál idézték fel. Ezt követõen Halász Gyula a Sigmund
Romberg Emlékbizottság elnöke és Baráth Zoltán igazgató
koszorút helyezett el az intézmény falán található emléktáblánál.
A program a Magyar Plakát
Házban
sajtótájékoztatóval
folytatódott, ahol a bizottság elnöke és tagjai összegezték az elmúlt év történéseit. Halász Gyula szólt a Sigmund Romberg
Nemzetközi Gyûjtemény elindításáról, az USA-ból, Horvátországból és Ausztriából beszer-

zett újabb dokumentumokról és
kottákról, továbbá a New Sigmund Romberg Orchestrával kialakított kapcsolat lehetõségeirõl. Az Emlékév legjelentõsebb
eseménye a Múzeumok éjszakája rendezvénye volt, mely során
a zeneszerzõ életútját és Nagykanizsa „aranykorát” egy kiállítás keretében mutatták be a Magyar Plakát Házban. A kiállítás
után a Vámos Béla vezette
Tribute to Sigmund Romberg
Quartet és a Kanizsa Big Band
adott koncertet. Az egész estés
programról dupla DVD is készült, melyet tervek szerint a
helyi Tourinform irodában és a
Magyar Plakát Házban lehet
majd megvásárolni. Ebben az
évben Kocsis Katalin zenei
könyvtáros, a szerzõ édesapjára
Adam Rosenberg zongoramû-

vész-tanárra emlékezõ több részes blogjával nagyon hasznos
munkát végzett – hangzott el a
sajtótájékoztatón. A jövõ év terveirõl szólva elhangzott, hogy a
bizottság tagjai tovább kívánják
népszerûsíteni az amerikai operett és musical egyik megteremtõjének
tartott
Sigmund
Romberg életmûvét. Ennek során a 2013-as évben több
Romberg mû hangzik majd el a
Farkas Ferenc Zene- és Mûvészeti Iskola növendékeitõl és
zenekaraitól. Tervben van a zeneszerzõhöz köthetõ amerikai
plakátok beszerzése, amit egy
tavaszi koncerttel együtt mutatnak be a nagyközönségnek. A
magyar-horvát együttmûködés
keretében konferenciát szeretnének tartani Nagykanizsán a
zeneszerzõ életérõl, valamint a

Fotó: Bakonyi Erzsébet

Sikeresen zárult a Romberg Emlékév

Gutmann család tevékenységérõl. Zárásként a bizottság elnöke megköszönte Kõfalvi Csilla
muzeológus, Kocsis Katalin
könyvtáros, Baráth Zoltán igazgató és a média segítségét.
Kanizsa

NAGYKANIZSÁRÓL A LEGFRISSEBBEN! – www.kanizsaujsag.hu

Fotó: Hohl Zoltán

Poroszlai Ildikó-e
emlékplakett átadás Kanizsán
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Tortafesztivál: Nyalánkságok fellegvára

hívások elé állítják a szervezõket. A
Tortafesztivál esetében az ötletgazda cukrászhölgyön kívül a Milassin
Tamás vezette Kanizsa Centrum
marketingmûhelyének csapatát és a
társszervezõ VOKE Kodály Zoltán
Mûvelõdési Ház kollektíváját. A
rendezvényt létrehozó, lebonyolító
gárda ezúttal is jelesre vizsgázott:

különösen abban az esetben, ha valaki már jól „berakta” hasát a nevezõk remekmûveivel. Melyek a szaktekintélyeknek örvendõ zsûri szerint
is merészek, kalandozóak voltak
ugyan, ám vitathatatlanul finomak.
Sinkovits Tamásné Müller Katalin,
Czeglédi László és Farkas Vilmos
szerint egy jó süti, vagy torta titka a

Fotók: Szabó Zsófia

Tortafesztiválra gondolnunk. S
hogy e két rendezvényben mi a közös? Egyrészt a gasztro-kalandozás
helyszíne, a frekventált helyen található, a jól megközelíthetõ Kanizsa
Centrum, másrészt pedig a minden
korosztály érdeklõdésével, ízlésével
egy „nyelvet beszélõ” étel- és kultur-kínálat kettõse. Ám, ahogy tartja
a mondás, minden változik, hisz a
kor és az emberek igényei újabb ki-

ennek ékes bizonyítéka a 38 egyénileg/csapatban indult versenyzõ
Pécstõl egészen Nagykanizsáig.
Amatõrök és profi háziasszonyok,
cukrászok megmérettetése a burkolt
(dísztorta), krémes, grillázs, cup
cake, sós, édes, reform süti/tortakategóriákban, melyekbõl a délutáni
ünnepélyes megnyitót megelõzõen
is kóstolgathatott a látogatóközönség. Kámánné Szép Terézia beszédét követõen a színpadot – szó szerint – belakta a színes programpaletta: zene, tánc, különféle bemutatók
fûszerezték meg a szombat délutánt,

Édes, sós, reformreceptek
alapján készült, sok esetben
házi jellegû, ám mûvészi igénynyel megformált torták és sütemények mesebeli „mézeskalács házzá” varázsolták a Kanizsa Centrumot szombaton. A
2. alkalommal megtartott Tortafesztivál a nyalánkságok,
nassolnivalók kavalkádja rekordszámú, sok ezer fõ látogatót vonzott a bevásárlóközpontba.

Nagykanizsára méltán igaz, hogy
a rangos gasztronómiai fesztiválok
fõvárosa. Évszaktól függetlenül,
egymást követik a kulináris élvezeteket nyújtó, testet-lelket egyaránt
tápláló rendezvények, melyek kicsiket, nagyokat, családokat, baráti társaságokat invitálnak városunkba,
akár távolabbi településekrõl is.
Elég csak az elmúlt években hatalmas sikernek örvendõ Fánkfesztiválra, vagy a tavaly – Pintér Szilvia
cukrász ötlete alapján – létrehozott

Városunk leporellón
A Nagykanizsai Városvédõ Egyesület hiánypótló szándékkal
nemrégiben leporellot adott ki Nagykanizsáról. A mintegy tíz
fotót tartalmazó könyvecske városunk megújult tereit, épületeit
mutatja be.
A szerkesztõ Papp Ferenc célja a kiadvánnyal az, hogy a külföldre
vagy más hazánk más tájaira látogató nagykanizsaiak magukkal
vigyenek emlékbe egy olyan fotósorozatot, mely híven tükrözi, s egyben visszaadja belvárosunk szépségét. A Kotnyek István, Deák-Varga
Dénes és Halász Gyula által készített fényképeket tartalmazó kiadvány
kapható a Tourinform irodában, a helyi kulturális intézményekben, a
Nagykanizsa Maratonnál, és a Szuperinfónál.

Az
elhelyezkedésnél
nem mindegy, hogy hol
végzi a tanfolyamot!

VAGYONVÉDELMI
ORSZÁGOS
KIKÉPZÕ
KÖZPONT
BIZTONSÁGI ÕR
intenzív, OKJ-s szakmunkás
képzést indít a szakmai szervezetek
ajánlásával, ORFK vizsgával!

November 10-én és 17-én
NAGYKANIZSÁN.

+36-30-981-19-83
Hétvégén is hívható!
Hölgyek, nyugdíjasok, pályakezdõk
jelentkezését is várjuk!
www.vokk.hu
Könnyû és gyors elhelyezkedés!

Fegyvervizsga 1 nap alatt!

Multifokális lencse AKCIÓ

20 %

Az akció 2012. november 30-ig érvényes

Ne higgyj az átverõknek,
óvakodj az olcsó tanfolyamoktól!
Fnysz: 01022-2010
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kiváló alapanyagokban rejlik. A
Tortafesztivál megálmodója, Pintér
Szilvia is ezen a véleményen volt,
hozzátéve még azt is, hogy: a legfontosabb az, hogy szívvel-lélekkel
süssünk, bátran, akár saját ügyességünkkel kísérletezve. Talán ezért is
kimagasló még a nevezõk létszáma
is, amely egyértelmûen túlnõtte a tavalyi rendezvény sikerét. Ezzel
egyetértett a Kanizsa Centrum marketingmûhelyének szervezõ csapata
és Kámánné Szép Terézia, a társszervezõ VOKE Kodály Mûvelõdési Központ igazgatója is, ahogy azzal is, hogy a jó hangulat titka nemcsak az édességekben rejlett, hanem
a kísérõprogramokban is, mind a
színpadon, mind pedig az ételpultok
tõszomszédságában - ahol természetesen a nyalánkságok jegyében
karamell-bemutató, marcipánformázás várta – még non plus ultra - a

nassolni vágyókat. Egészen a Tortafesztivál esti fináléjáig, amikor minden kategóriában díjazták és jutalmazták értékes nyereményekkel a
legérdemesebbeket.
Eredmények. Torta-burkolt – 1.
helyezett: Adorján Aranka, 2. helyezett: Sissy csapat, 3. helyezett:
Virovecz Ágota. Torta-krémes – 1.
helyezett: Pálfi Attila, 2. helyezett:
Sissy csapat, 3. helyezett: Lancsák
Eszter. Torta-grillázs – 1. helyezett:
Karádi Kálmánné, 2. helyezett:
Virovecz Ágota, 3. helyezett: Szûcs
Zoltánné. Sütemények – édes kategória – 1. helyezett: VOKE Kodály
Zoltán Mûvelõdési Ház Paleolit
Klub, 2. helyezett: PÖTE Iharosberény Konyhatündérei, 3. helyezett: Régi Idõk Ízei. Sós kategória –
1. helyezett: Nagyrécsei Édes Anyukák, különdíj: Tiszti Kaszinó Színjátszók, különdíj: Törökné Nagy Ni-

koletta. Reformkategória – 1. helyezett: Miklósfa Paleolit, 2. helyezett:
Erdeiné Burcsi Beáta, különdíj:
Doszpot Adrienn. Cup Cake kategória – 1. helyezett: Mazsola Családi
Napközi, 2. helyezett: Christine, különdíj: Nagykanizsai Update Üzlet.
Legszebb stand: Florida. Legtöbbet
értékesített sütemény: Kanizsa Pékség. Legtöbb fajtát készített, sütemény: Németh Mónika.

9

Kanizsai

HASZNOS
Tintapatron és lasertoner
töltés a nagykanizsai TESCO
Áruházban KEDVEZMÉNYESEN.
Eredeti és utángyártott
kellékanyagok 100% garanciával.

Tel.: 0670-517-7836
Sz. Zs.

NAGYKANIZSÁRÓL A LEGFRISSEBBEN! – www.kanizsaujsag.hu
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Lakossági felmérés

Fórum kutyatartóknak
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata a kutyatartással kapcsolatos kérdéskört érintve, a lakossági vélemények, javaslatok megismerése
érdekében is 2012. november 21-én (szerda) 16 órától városi fórumot tart.
Helye: Magyar Plakátház földszinti tanácsterme (Nagykanizsa, Erzsébet
tér 14-15.)
X Felelõs kutyatartás - önkormányzati intézkedések, tervek. Elõadó: Cseresnyés Péter, Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzat polgármestere.
X Állattartás szabályozása - jogszabályi változások, hatósági feladatok. Elõadó: Dr. Horváth László hatósági állatorvos. Zala Megyei Kormányhivatal
Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Igazgatósága Nagykanizsa Kerületi Állategészségügyi és Élelmiszer-ellenõrzõ Hivatala.
X Tudatos, felelõs kutyatartás a "Tükör módszer" alapján. Elõadó: Gróf Krisztián, a Zalai Kutyasuli vezetõje.
A Fórum nyilvános, melyre tisztelettel meghívom.
Cseresnyés Péter polgármester

Novemberi gyógyszertári ügyelet
A november havi gyógyszertári ügyelet rendjét szükség esetén a
www.kanizsujsag.hu „Gyógyszertári ügyelet” fülére kattintva
tekinthetik meg.
November 21-én (szerdán) Nyeste Pál, a Piarista Gimnázium
igazgatója az iskolai oktató-nevelõ munkáról „Szenvedésbe ágyazott gyönyörûség” címmel tart elõadást.
Helyszín : Halis István Városi Könyvtár (fsz. a bejárattól jobbra).
Idõpont: 2012. november 21. 15 óra.
Minden érdeklõdõt szeretettelé vár a Rozgonyi Polgári Egylet

Ön mit gondol?

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzatának egy Európai Uniós támogatás igénybevételével lehetõsége nyílik Közösségi Kerékpáros Közlekedési Rendszer (KKKR) kialakítására a város területén, kiegészítve ezzel a hagyományos tömegközlekedési rendszert.
A KKKR olyan újfajta, alternatív közösségi közlekedési szolgáltatás, amely a város nagy utazásszámot generáló területein sûrûn elhelyezett, mindenki számára
könnyen hozzáférhetõ, alacsony díj ellenében kölcsönvehetõ kerékpárokat mûködtet. A rendszerben – hasonlóan a hagyományos közösségi közlekedéshez – biztosított az egyirányú utazás lehetõsége.
Ezzel a rugalmas rendszerrel a tömegközlekedés háztól-házig szolgáltatássá válik,
így versenyre kelhet a személygépkocsival is. Ezáltal csökkenhet a zsúfoltság, és a
környezetszennyezés a városban, továbbá kényelmesebbek és gyorsabbak lehetnek
a tömegközlekedéssel, és eddig gyalog megtett utak. A külföldi tapasztalatok szerint a rendszer hozzájárul a hagyományos kerékpáros közlekedés fellendüléséhez
is. Mindez jó az egészségnek, illetve a környezettudatos szemlélet elterjedésének.
Szeretnénk a nagykanizsai lakosok véleményét kérni abban,:
Jó ötletnek tartanák-e Nagykanizsán a Közösségi Kerékpáros Közlekedési
Rendszer kiépítését?
Igen – nem
Amennyiben lenne egy ilyen közlekedési alternatíva Nagykanizsán, igénybe
venné-e a szolgáltatást?
Igen – nem
Kérjük, hogy ezzel kapcsolatos
nai.beata@nagykanizsa.hu email címre.

véleményüket

írják

meg

a

du-

Segítõ közremûködésüket ezúton köszönjük!
*Név:

.............................................................................

*Lakcím: .............................................................................
*A név, lakcím feltüntetése önkéntes alapon történik.

Felhívás civil szervezetek vezetõinek
Az akció október 11 - november 30-ig tart.

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

Nagykanizsa MJV Önkormányzata számára fontosak a városban mûködõ civil
szervezetek, közösségek, amelyek munkáját, programjait a város a jövõben is szeretné
támogatni. Aköltségvetés tervezésének idõszakában ezért szükség van arra, hogy ismerjük az egyesületek, alapítványok, közösségek jövõ évi terveit, elképzeléseit.
Kérjük azokat, akik önkormányzati támogatással szeretnének nagyobb szabású - a város
életét érintõ - rendezvényeket megvalósítani, hogy elképzelésüket, tervüket az esetleges
támogatási igényük megjelölésével juttassák el 2012. november 30-ig a Polgármesteri
Hivatal Polgármesteri Kabinet (8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. I/7) szervezetegységébe. A beérkezett támogatási igényeket részletesen megvizsgáljuk, majd a
kéréseket az önkormányzat anyagi helyzetének függvényében bíráljuk el.
Köszönettel: Cseresnyés Péter polgármester

2012.11.14.
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Meghívó
 Hagyományos nyílt napunkat 2012. november 17-én, szombaton 9 órakor
tartjuk, amikor is meghallgathatnak egy tájékoztatót iskolánkról, illetve
lehetõség lesz a kötetlen beszélgetésre, valamint az iskola végigjárására.
 Újszerû kezdeményezésként „Szélesre tárjuk az iskolakaput”, s lehetõvé tesszük
az érdeklõdõ diákoknak és szülõknek, hogy bepillanthassanak a tanórákba is. Várjuk a kíváncsiakat 2012. november 19-én 8.15-kor rendezvénytermünkbe, ahonnan elindulhatnak a különbözõ osztálytermekbe, a különbözõ tanórákra. Három
tanóra megtekintésére lesz lehetõség.
BLG-iskolavezetés

Versenytárgyalás I.
A Nagykanizsai Önkormányzat versenytárgyaláson értékesíti az alábbi ingatlanait:
Ingatlan címe/Megnevezés, méret/Helyrajzi szám/Ár/ Versenytárgyalás
idõpontja/Következõ (*) versenytárgyalás
Erzsébet tér 16., I. emelet 3., lakás, 81 m2, 989/1/A/8., 6.800.000 Ft, 2012.
november 23. 9.00 óra, 2012. november 27. 9.00 óra.
Berzsenyi u. 5., fsz-1., egyéb helyiség, 131 m2, 1363/13/A/1., 6.600.000
Ft+ÁFA, 2012 november 23. 10.00 óra, 2012. november 27. 10.00 óra.
Ipari Park, beépítetlen terület, 649/123. és 649/143., 31.176.000 Ft+ÁFA, 2012.
december 6. 10.00 óra, 2012. december 10. 10.00 óra.
(*) eredménytelen elsõ versenytárgyalás esetén
A Versenytárgyalás helye: Nagykanizsa Garay u. 21. szám alatt, a Vagyongazdálkodási és Szolgáltató ZRT elsõ emeleti irodájában. A versenytárgyaláson való részvétel feltételei megtalálhatók a www.nagykanizsa.hu továbbá
www.nkvg.hu weboldalon. Személyes érdeklõdés esetén információ a Vagyongazdálkodási és Szolgáltató ZRT irodájában vagy telefonon a 93/311-241-es telefon, 16-os mellék. Az ingatlanok megtekinthetõk a versenytárgyalást megelõzõ héten, a fenti telefonon egyeztetett idõpontban.

Versenytárgyalás II.
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata nyilvános versenytárgyaláson értékesíti az alábbi ingatlanát:

hirdetés

Hrsz./Helye/Nettó kikiáltási ár/Versenytárgyalások idõpontjai
30155/3. Miklósfa, Iskola utca, építési telek, 4.080.000 Ft, november 14. és
28., december 5. és 19. 10:30 óra.
30155/4. Miklósfa, Iskola utca, építési telek, 4.080.000 Ft, november 14. és
28., december 5. és 19. 11:30 óra.
4372. Csengery úti szántó, 9.844.000 Ft, november 14. és 28. 10:00 óra
A versenytárgyalás helye: NK MJV Polgármesteri Hivatala II. em. VI. iroda,
8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7.,tel.: 20/849-2330.
Versenytárgyalási felhívás és részletes tájékoztatás a fenti elérhetõségeken kérhetõ, illetve megtekinthetõ a www.nagykanizsa.hu honlap BEFEKTETÕKNEK menüpont Ingatlan értékesítés alpontja alatt.
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Álláspályázat - jegyzõ
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyûlése pályázatot hirdet Nagykanizsa
Megyei Jogú Város Jegyzõ munkakör betöltésére
Fõ feladatok:
A vonatkozó jogszabályokban (különös tekintettel a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény és a közszolgálati jogviszonyban álló köztisztviselõkre
vonatkozó törvény (Kttv.) szabályozására), valamint Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Szervezeti és Mûködési Szabályzatában a megyei jogú
város jegyzõje hatáskörébe tartozó feladatok ellátása.
A munkavégzés helye: 8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7.
A kinevezés teljes munkaidõben, határozatlan idõre szól, hat hónap próbaidõ kikötésével. A munkakör a pályázat elbírálását követõen tölthetõ be.
Pályázati feltételek: magyar állampolgárság, cselekvõképesség, büntetlen elõélet, igazgatásszervezõi vagy állam- és jogtudományi doktori képesítés vagy okleveles közigazgatási
menedzser szakképesítés, jogi vagy közigazgatási szakvizsga, vagy az OKV elnöksége által a teljes körûen közigazgatási jellegûnek minõsített tudományos fokozat alapján adott
mentesítés (ennek hiányában a pályázó nyilatkozata, hogy kinevezése esetén a kinevezéstõl számított egy éven belül azt megszerzi), legalább kétévi közigazgatási gyakorlat.
A pályázatnak tartalmaznia kell az alábbi dokumentumokat:
A pályázó aláírt önéletrajza (www.nagykanizsa.hu / E-ügyintézés / Letölthetõ nyomtatványok / Titkárság mappában található Önéletrajz minta szerint) a pályázó eddigi szakmai tevékenységének részletes bemutatásával. A pályázónak a munkakör ellátására vonatkozó szakmai és vezetõi elképzelései. Három hónapnál nem régebbi eredeti erkölcsi
bizonyítvány, amely tartalmazza azt is, hogy a pályázó foglalkozástól eltiltás hatálya
alatt nem áll (vagy az arra vonatkozó igazolás, hogy a pályázó a pályázata benyújtásáig az erkölcsi bizonyítványt kérelmezte). A feltételként elõírt iskolai végzettséget, szakképesítést, szakvizsgát tanúsító okiratok másolata (szakvizsga hiányában a megszerzésére vonatkozó nyilatkozat). A kétévi közigazgatási gyakorlat hitelt érdemlõ igazolása
(Kttv.6.§ 16. pont). A pályázó arra vonatkozó nyilatkozatai, hogy nem áll cselekvõképességet kizáró vagy korlátozó gondnokság alatt, kinevezése esetén munkaköri összeférhetetlenség vele szemben nem áll fenn, és nem áll hivatalvesztés fegyelmi büntetés
hatálya alatt, amely miatt államigazgatási szervnél nem alkalmazható, a 2007. évi CLII
tv. szerinti vagyonnyilatkozat tételi kötelezettséget vállalja, hozzájárul a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggõ kezeléséhez, a
döntéshozó részérõl a pályázati eljárásban résztvevõk általi megismeréséhez.
A pályázat benyújtási határidejének leteltét követõen a pályázati eljárásban - az erkölcsi bizonyítvány kivételével - hiánypótlásra nincs lehetõség.
Az érvényes erkölcsi bizonyítvány eredeti példányát legkésõbb a személyes meghallgatáskor be kell nyújtani.
Az illetmény és egyéb juttatások megállapítására a közszolgálati tisztviselõkrõl szóló törvény vonatkozó szabályozása, a hivatal Szervezeti és Mûködési Szabályzata és
a hivatali Közszolgálati Szabályzata alapján kerül sor.
A pályázatokat Cseresnyés Péter polgármesternek címezve (Nagykanizsa Megyei
Jogú Város Polgármesteri Hivatala, 8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7.) kell benyújtani zárt borítékban, "Jegyzõi pályázat" felirattal.
A pályázatok benyújtásának határideje: 2013. január 31.
A döntést megelõzõen - külsõs szakértõ közremûködésével - vezetõi képességfelmérésre kerülhet sor, amelyen a pályázók részvétele önkéntes.
A döntést megelõzõen a beérkezett pályázatokat elõkészítõ bizottság - a pályázók
személyes meghallgatásával - véleményezi.
A pályázatok elbírálására a benyújtási határidõ lejártát követõ 45 napon belül kerül
sor. A döntéshozó fenntartja a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa. A pályázattal kapcsolatban további felvilágosítás Cseresnyés Péter polgármestertõl személyesen vagy telefonon (06-20-849-2301) kérhetõ. A pályázati hirdetmény közzétéve a Nemzeti Közigazgatási Intézet Internetes oldalán. (Elérhetõ:
www.kozigallas.gov.hu, www.kszk.gov.hu vagy www.nki.gov.hu Közszolgálati állásportál)

NAGYKANIZSÁRÓL A LEGFRISSEBBEN! – www.kanizsaujsag.hu
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Egy rendõri pályafutás sikertörténetét és apró nyomozási kulisszatitkokat tárt fel rendhagyó
tanítási óra keretében Zala megye Rendõrfõkapitánya. Dr. Fülöp Valter rendõr ezredes nemcsak szakmájáról, hivatásáról
adott közelképet a Batthyány
Lajos Gimnázium diákjainak,
hanem arról is, hogy mennyire
fontos az élet minden területén
helyt állniuk.
A pacsai/zalaszentmihályi gyökerû, jogász végzettséggel is rendelkezõ rendõrfõkapitány hû maradt lakóhelyéhez, csakúgy, mint
egykori alma materéhez. A Landler Jenõ (BLG) Gimnázium 1990ben érettségizett diákja immár a
katedráról mesélt az intézmény
felsõbb évfolyamos diákjainak arról, hogy az elszántság és az eltökéltség – ha kitartással párosul –
mennyi új kaput, lehetõséget nyithat meg életükben. Ennek mintapéldája dr. Fülöp Valter – mondta
köszöntõjében Balogh László, a
Batthyány Lajos Gimnázium
igazgatója – hiszen fiatalon is igazi sikertörténetet tudhat magáénak hivatásában, magánéletében
egyaránt. A megyei rendõrfõkapitány a középiskolai évek után –
1992-tõl – a Rendõrtiszti Fõiskola
nappali tagozatán folytatta tanulmányait, majd 1999-ben a Janus
Pannonius Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karán jogi
doktorátust szerzett. 2001-ben
részt vett az FBI által szervezett
Nemzetközi Rendészeti Akadémia kurzusán. Rendõri tevékenységét – közelmúltban történt Zala
megyei kinevezéséig – Budapesten végezte. Számos sikertörténet
fémjelzi munkáját, több kiemelkedõ nyomozás résztvevõje, irányítója volt, sok egyéb más mellett a whiskys rabló és az Azeri örmény gyilkos ügyében. Az oldott
hangulatú, interaktív órán dr. Fülöp Valter a diák-és katonaéveirõl
is mesélt a diákoknak, valamint
élete nagy szenvedélyérõl – munkája mellett – a sportolás, a foci
örömeirõl.
Sz. Zs.

Fotó: Bakonyi Erzsébet

Életképek:
hivatás
és hitvallás

Hölgyek jubileumán
Nem gondoltuk volna tíz évvel
ezelõtt, hogy klubunk ilyen sikeres lesz – kezdte Kovács Józsefné
– az alapítók egyike amikor a
Honvéd Kaszinó Hölgyklubja jubileumi estjén a kezdetekrõl beszélgettünk, majd így folytatta:
Alig egy-két évi fluktuáció után
már összegyûlt, egymásra talált, s
azóta is megmaradt, töretlenül
tevékenykedik a jelenlegi tagság.
A klub vezetõje Büki Pálné kérdésünkre, hogy mit tart közösségi életük legnagyobb értékének így foglalta össze az évtizednyi civil létüket.
– A tagság minden tagja, legyen
az 85 éves, avagy 46 éves „ifjú
hölgy”, nyitottan szeretettel fordul a
másik felé. Jól ismerjük és becsüljük
egymást. Programjainkat közösen

tervezzük, s abban mindenki ereje,
felkészültsége, egészsége szerint, tevõlegesen is részt vesz. Már az elsõ
idõszakban körvonalazódott az a sajátos profil, ami egyedivé teszi klubunkat. Elõször is talán az, hogy
igyekeztünk bemutatni, gyakorlati
példáját is adni annak, hogy idõs
korban is lehet tartalmasan élni.
Ezért alapítottunk kamarakórust,
hoztunk létre tánccsoportot. Ezért
kezdtük el a bálozást is, szerveztük a
divatbemutatókat. Nem múlhat el
egyetlen nagy városi rendezvény
sem nélkülünk: színpadra lépünk,
felvonulunk, vetélkedünk. Adományokat sokan gyûjtenek, de mi mindig céljelleggel, kézbõl kézbe, ünnepélyes zárással tesszük ezt. Lehet
melengetõ az a karácsonyi ünnepség, amelyet a megajándékozott ne-

velõotthonos gyerekeknek szervezünk. De ha arra van szükség, akkor
ezeknek a gyerekeknek honismereti
tanfolyamot is tartunk.
A mi közösségünket nem mételyezi
az idõsödõ nõkre jellemzõ nyavaják
sora: nálunk tilos pletykálkodni, politizálni, s nem igen vonta el figyelmünket a tartalmasabb programoktól egészségünk és anyagi helyzetünk
gyengeségeinek elemezgetése.
Barátaink sora hosszú. A Kórház, a Trend, a Napfény klub, a
Honvéd Szakszervezet tagjaival
tartjuk elsõsorban a kapcsolatot,
de az Idõsügyi Tanács többi klubjával is jó viszonyt ápolunk. Büszkeségünk az a 117 ember is, akit
pártoló tagunknak mondhatunk.
– Már régóta az a véleményem –
vette át a szót Büki Erzsitõl Ferencz
Mihály –, hogy mi nem is pártoló
tagjai vagyunk a Hölgyklubnak, hanem inkább pártolt tagjai. Hogy csak
a legjelentõsebbeket említve: a belés külföldi kirándulások, a társas
utazások élménye, a bálok és klubestek, ahol a hölgyek mellett a pártoló
tagok is résztvevõk. De a legfontosabb, hogy ilyenkor új ismeretségek,
barátságok születnek, s biztosított
számukra az összetartozás, a kötõdés
ereje, s az igen fontos idõs kori
aktivítás lehetõsége. S az sem mindegy, hogy a hölgyeknek jó helye van,
igazi otthona a Honvéd Kaszinó.

K.H.

A homok pedig csak pereg, pereg…
Homokanimációs filmbemutatóval fûszerezett, rendhagyó kiállításra invitálták a mûvészetkedvelõket pénteken a Magyar Plakát Házba. Cakó Ferenc grafikus,
animációs rendezõ alkotásaiból
nyílt – szó szerint – „Szemtõl
szemben” tárlat, mely felvonultatja azt a gazdag életpályát, amit
az Arany Pálma díjjal kitüntetett
mûvész magáénak tudhat.
Túlzás nélkül állítható: kevesen
vannak olyanok, akik nem ismerik
Cakó Ferenc munkásságát. Az egyetemi docens már rég letette névjegyét
a filmes világban: többek közt a még
napjainkban is népszerû Sebaj Tóbiás
gyurmafigura kalandos történeteivel.
Természetesen a „sokarcú” mûvész
az elmúlt évtizedek alatt számos
olyan alkotást tudhat magáénak, melyek egyediek, finom, gazdag lelki vi-

lágról árulkodnak. Ilyenek saját rendezésû homokanimációs, „beszédes”
filmjei különleges air-brush és olajtechnikával készült festményeit is városunkban láthatják az érdeklõdõk.
Az ünnepélyes tárlatnyitó ceremónián Kõfalvi Csilla, a Magyar Plakát
Ház igazgatójának köszöntõjét követõen a megjelentek közelképet kaptak
Cakó Ferenc termékeny alkotói habitusáról, Wilheim Gábor jóvoltából. A
Kendlimajori Mûvésztelep (egyik)
megálmodója beszédében felelevenítette, humoros, ám tényszerû formában az Érdemes- és Kiváló Mûvész
életútját. Elmondta: Cakó Ferenc
festményei a valóságot ábrázolják saját tükrén keresztül. Portréi beszédesek, színei emberi sorsokról tanúskodnak, árulkodnak. Egyedülálló
technikai ábrázolásának köszönhetõen nemcsak szemet gyönyörködtetõek munkái, hanem üzenetet is sugall-

nak – melyek jóvoltából egy rendkívüli világ tárul elénk – hangsúlyozta
Wilheim Gábor, aki Cakó Ferenc életpályájáról is közelképet adott, képzõmûvészetérõl csakúgy, mint filmrendezõi mivoltáról. Ahogy arról is, hogy
a világon elsõként – még 1996-ban –
õ dolgozta ki az élõ homokanimációs
elõadást. Azóta a zeneszámok ihlette
élõ-kavargó, filmszerûen pergõ, látványos színpadi homokrajz-folyamatát
kivetítõn kísérheti figyelemmel a
nagyérdemû. Ezt a varázst személyesen is átélték mindazok, akik jelen
voltak a kiállítás megnyitón. Cakó Ferenc ugyanis három homokanimációs
kisfilm bemutatóval kedveskedett az
érdeklõdõknek.

Sz.Zs.
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Horoszkóp
III.21.–IV.19. Kos
Nem lehet mindent észérvekkel elintézni.
Bizonyos lépések megtételéhez lélekre is
szükség van, nem csak üresen kongó szavakra. Ha nem tud egyedül dönteni fontos
kérdésekben, megkérdezheti a kollégáit is.

IV.20.–V.20. Bika
Változás állhat be a családi körülményeiben. Mielõtt az egész világot hibáztatná
emiatt, józan fejjel gondolja át, hogy milyen hibát követett el. Ha még van rá lehetõsége, fordítson a helyzetén.

V.21.–VI.21. Ikrek
Csendesebb óráiban gondolkodjon el a
csillagok üzenetén, mert varázslatosan
szerelmes hétvégét ígérnek. Ne kételkedjen a jóslat igazságtartalmában, csak hagyja magát sodortatni az eseményekkel.

VI.22.–VII.22. Rák
Ha elfogadja barátai báli meghívását, és
táncolni is tud, biztos sikert érhet el a fellépésével. Ennek hatására ahhoz is kedvet kaphat, hogy feladja a szingli életét,
és összebútorozik valakivel.

VII.23.–VIII.22. Oroszlán
Ha vitába keveredik a párjával, nem kell
mindig önnek hallgatnia. Vegye rá valamilyen trükkel, hogy egy ideig hallgasson õ. A csillagok állása szerint viharok
nem kavarják fel szerelmi életét.

VIII.23.–IX.22. Szûz
A bolygóállások egy olyan találkozást jeleznek, mely felvillanyozza érzelmi életét. A személy nem rendelkezik természetfeletti adottságokkal, fotót sem küld
magáról, egyszerûen csak megjelenik.

IX.23.–X.22. Mérleg
Ha azt szeretné, hogy teljesüljön a kívánsága, már most elgondolkodhat azon, mit
kérjen a Mikulástól. Ne csak édességre,
virgácsra koncentráljon, hisz' a felnõttek is
kedvelik a játékosságot, a meglepetést.

X.23.–XI.22. Skorpió
Felhõtlen szórakozást, flörtöt ígérnek
hétvégére a csillagok. Fogadja el mindazt
a jót, amit tálcán kínál fel önnek az élet.
Barátai segítségének köszönhetõen anyagi helyzetében is javulás várható.

XI.23.–XII.21. Nyilas
Ne ragaszkodjon görcsösen az elvárásaihoz, mert ha állandósul önnél ez az érzés,
elriaszthatja vele a kedvesét. Változtasson életfelfogásán, és horgonyozzon le
valaki mellett véglegesen.

XII.22.–I.20. Bak
Egy nem várt ismerkedést jeleznek önnek a csillagok. Ha akarja, jó barátság is
kialakulhat kettejük között. Kerülje az
anyagi megterhelést, és ne vegyen föl hitelt az ünnepek elõtt.

I.21.–II.19. Vízöntõ
Ha nem úgy mûködik a vállalkozása, merjen változtatni, és csak olyan emberek tanácsát hallgassa meg, akik már sikereket is elkönyveltek maguknak. Mindeközben vigyázzon az egészségére is.

II.20.–III.20. Halak
Törölje ki gondolataiból a környezetében
elhangzó kellemetlen szavakat, és ne
hagyja, hogy negatív érzések kerítsék a
hatalmukba. Vigyázzon jobban az egészségére, és élvezze az õszi napsütést.

NAGYKANIZSÁRÓL A LEGFRISSEBBEN! – www.kanizsaujsag.hu
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Gólesõ a Kõér utcában
Hozta az elvártakat a Kanizsa
VSE OB I B-s vízilabda-együttese, hiszen a fõvárosban gyõzte le
csoportjának sereghajtóját Németh Zsolt legénysége a hatodik
forduló keretében. Szombaton
garantáltan nehezebb dolga lesz
a dél-zalaiaknak hazai környezetben a Ceglédi Vasutas ellen.
Bánki Vízisport Egyesület (7.) –
Heat Group-Kanizsa VSE (15.) 723 (2-5, 2-6, 0-5, 3-7)

A közelmúltban a budapesti Fitparádé Sportfesztivál keretében
rendezték meg a crossfit országos
bajnokságot. A nagykanizsai csapat Kiss Gyula edzõ irányításával
– aki maga is versenybe szállt –
számos remek eredményt ért el és
a dél-zalai küldöttség – vagyis a
Maximus Crossfit Team – az
összességében begyûjtött hat
éremmel a legsikeresebbként zárta a megmérettetést.
Junior korcsoportban Dés Ádám
bronzéremmel zárt, Boros Barnabás
pedig a dobogó tetejére állhatott. Férfi
Open kategóriában Fürdõs Gergõ a 39
fõs mezõnybõl az elõkelõ harmadik
helyet szerezte meg, a hölgyeknél pedig Szajkó Nikolett a kategória bajnokaként aranyérmet vehetett át. A 35 év
feletti kategóriában Tislerics Attila remek versenyzéssel a második helyen
végzett, a király-, vagyis a férfi pro-kategóriát pedig Kiss Gyula nyerte.
A Maximus Crossfit Team ezzel
zárta a versenyévet, helyezéseik
tükrözték a csapat egész éves hozzáállását és Kiss Gyula tréner
eredményes munkáját.
.L.

INGATLAN
Csengery úton két szobás, bútorozott, egyedi gázas albérlet kiadó.
Kaució szükséges. Érd.: 0630227-3294 (7537K)

SZOLGÁLTATÁS
Készpénzért vásárolok régi
könyvet, festményt, porcelánt, régi
Dajka tanfolyam indul
Nagykanizsán
2012 novemberében
(70 ezer Ft vizsgadíjjal,
két-három részlet).
Tel.: 0620/4237877,
0630/6374083
Ny.sz.: 05-0219-04

Budapest, Kõér utca. Vezette:
Bujka, Mikesy.
Kanizsa: Müller – Virt M. 3,
Bencz 1, Karácsony T. 2, Gulyás
Á. 4, Szilvasán 2, Kaszper G. 2.
Csere: Mrvicic, Kéri P. 3, Takács
K. 1, Fábry 2, Kis Zs., Kádár 3.
Edzõ: Németh Zsolt.
A csoport utolsó helyén szerénykedõ hazaiak ellen a kanizsai
csapat kitett magáért, s látványos
akciókkal szórakoztatta – önmagát. A dél-zalai klub lépésben

hozta a kötelezõt, s a tabellán
mögötte tanyázó PVSK után a
Bánki VSE-t is legyõzte. Mindezt
tette úgy, hogy a kapus Müller
Ábel, valamint Luka Mrvicic és
Kis Zsolt kivételével valamennyi
játékosa legalább egyszer eredményes volt a fõvárosi Kõér utcában.
Németh Zsolt: „Örülök, hogy a
játékosok komolyan vették a mérkõzést, amit a találkozó gólaránya
is jól mutat. Mondhatni, remek
edzés volt a Cegléd elleni mecscsünkre készülõdvén.”
P.L.

Nagy küzdelemben maradtak alul
Nagykanizsai
TE
1866Horváth Méh (11.) – Tarr Sprint
Andráshida SC (3.) 1-2 (1-1)
NB III Bakony csoport labdarúgó-mérkõzés, 13. forduló. Nagykanizsa, 200 nézõ. Vezette: Bálintfi (Kajtár, Horváth J.). G.: László
L. (32.); Vittman (5.), Tóth L.
(83.). Kiállítva: Nagy T. (29.)
NTE: Freischmid - Szép D.,
Schuller, Bozsoki, Bagarus - Rieger,
Nagy T., László L. (Petánovics M.,
76.), Babati T. - Cs. Horváth G.,
László R. Vezetõedzõ: Koller Zoltán.
Andráshida: Osbáth - Kovács L.
(Tóth L., 81.), Varga Sz., Sági G.,
Sziráki (Horváth L., 51.) - Horváth
T., Gál T., Domján B., Rohonczi
(Szi, 82.), Sági A. - Vittman. Edzõ:
Dobos Sándor.
A vendégek jobban nem is kezdhettek volna az NB III Bakony csoportjának utolsó fordulójában, hiszen
Domján Bálint egy ballábas 22 méteres lövésébe tette bele a fejét Vittman
Ádám, amivel a hidaiak megszerezték a vezetést (0-1). Bár a nagykani-

zsaiak felforgatott összeállításban és
tartalékosan álltak fel, ettõl függetlenül állásaikat tartották még úgy is,
hogy Nagy Tamást második sárgával
kiállították a 27. percben. Inkább a
mezõnyjáték dominált, s egészen a
29. percig kellett várni az elsõ ígéretes dél-zalai lehetõségre, amikor Cs.
Horváth Gábor saját térfelérõl indította a bal oldalon kilépõ László Rolandot, aki aztán ballal a kaput már
nem találta el. Testvére, László Lajos
viszont jobban célzott három perccel
késõbb, hiszen egy szép egyéni akciója után testcsellel elküldte védõjét,
majd középrõl 15 méterrõl a kapu
jobb oldalába lõtt (1-1).
A második játékrésznek éppen a
hajrájába fordultunk volna, amikor
Vittman Ádám fejesét Freischmid
Roland tolta a bal kapufára, a 83.
percben azonban el is dõlt a találkozó: Tóth László egy a kanizsai kapus hárítása után kipattanó labdát
továbbított a kapu közepébe (1-2).
Koller Zoltán: „Gratulálok játékosaimnak, mivel mindent megtet-

népi parasztbútorokat és ruhákat,
valamint használati tárgyakat és
teljes hagyatékot. Tel.: 0620/5553014 (7523K)
Televíziók, LCD monitorok, videók, DVD-k és távirányítók javítása. Használt televíziók adás-vétele. Balaskó István, Nk., Zrínyi u.
20. Tel.: 0630-597-1530 (7538K)
Idõs néninél takarítást, bevásárlást vállalok. Tel.: 0630-360-6500
(7539K)

Meghibásodott távirányítóját
(TV, DVD, HIFI, stb.) megjavítom. Tel.: 0620-510-2723 (7540K)

Véradás

VEGYES
Fabrikett eladó! Ár: 50
Ft/kg. Egy tonna vásárlása esetén, Nagykanizsa ötven kilométeres körzetében ingyenes kiszállítással.
Érd.: 0630-2147725 vagy Nk, Liszt Ferenc u.
2/c. (7536K)

Magyar Vöröskereszt

2012.11.20. Kedd 09:00 – 13:00 Cserháti SzKI. 14:30 – 16:30 Hétszínvirág Óvoda. 2012.11.22. Csütörtök 10:00 – 13:00 Galambok,
Ált.Isk. 14:30 – 16:30 Palin, Ált.Isk.

tek a sikerért. Az Andráshidea egy
jól felkészített együttes, viszont azt
meg kell jegyeznem, érzésem szerint a kiállítás után néggyel többen
voltak a pályán..."
Dobos Sándor: „Küzdelmes
mérkõzésen örülök a három pontnak. Egy ilyen rangadón érthetõ,
hogy nem mindig a szép futball dominál, de úgy gondolom, a gyõzelmünkért sokat tettünk.”
A megyei másodosztályú labdarúgó bajnokság hajrájába érve a
Kiskanizsai Sáskák együttese kénytelen volt átengedni vezetõ helyét a
letenyeieknek, hiszen a Zalakomár
ellen csak 2-2-t értek el, míg ellenlábasuk 2-0-ra nyert az Újudvar ellen. A
Palin és a Bagola egymással vívott
városi rangadót, s a találkozó a
Gáborok góljait hozta: Horváth
szerzett vezetést a hazaiaknak a 9.
percben, amit Kisharmadás egyenlített
ki a Bagola részérõl a 13.-ban, amivel
ki is alakult az 1-1-es végeredmény.
P.L.

VOKSH Kft.
Nagykanizsa,
Ady u. 30

Tel/fax: 93/516-634
OKÉV nyt. szám: 20-0003-04 AL: 0448

TANFOLYAM INDUL
2012.11.20-án 16 órakor
személyautó
2012.11.19-én 16 órakor
gépkezelõ (targonca, emelõgép,
földmunkagép)
2012.12.01-i GKI vizsgára
jelentkezéseket még elfogadunk!

Diákkedvezmény!
Részletfizetés!
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Ha címvédés nem is, érem azért lett
Idén is Szolnok adott otthont a
felnõtt vívó vidékbajnokságnak
és a kanizsai vívók két fegyvernemben – férfi tõrben és kardban – képviselték a dél-zalai színeket. Érmes reményeik elsõsorban a tõrözõknek lehettek, hiszen Szmodics Zoltán (képünkön
a dobogó második fokán) és a
tõrcsapat címvédõként érkezett
a versenyre, míg Pataki Zoltán
bronzérmet nyert az elmúlt esztendõben.
Ezúttal valamivel nehezebb feladat várt rájuk, bár az indulók száma nem (30 fõ), a verseny színvonala azonban jelentõsen nõtt. Ennek
oka, hogy több vidéki egyesület az
anyagi gondokkal küzdõ fõvárosi
szakosztályok tehetségesebb vívóival töltik fel keretüket. Amúgy a kanizsaiak felkészülése nem volt teljes, hiszen Szmodics és Bartha Tamás is munkahelyi kötelezettségek,
Somoskeöy Péter pedig külhoni tanulmányai végett látogathatja rit-

kábban az edzéseket.
Mindezek ellenére Szmodics
idén is eljutott a döntõig, ahol a
hódmezõvásárhelyi-MTK vegyesbõl a fõvárosi kék-fehéreknél nevelkedett Kulcsár Gergely gyõzte
õt le 15:9 arányban. A többiek a
nyolcas döntõbe nem jutottak be.

Ellenfélváróban
Sárvár helyett ezúttal Ikerváron rendezték meg a IX. Halmosi Lajos Szabadfogású Birkózó Emlékversenyt, melyre 12
csapat 130 versenyzõje nevezett
és érkeztek Szlovákiából is. A
Kanizsai Birkózó Sportegyesület
nyolc sportolóval indult, s közülük Egyed Balázs, Ceglédi Bertalan és Krasznai Bence aranyérmet szerzett.
Egyed Balázs a serdülõk (1415 évesek) 50 kg-os mezõnyében
négy gyõzelemmel szerezte meg
az elsõséget és ugyanebben a

súlycsoportban Faludi Máté
(Egyedtõl szenvedve vereséget) a
harmadik helyen zárt. 69 kg-ban
Béli Attila három gyõztes meccs
után a döntõben kapott csak ki, s
lett ezüstérmes. A kisebbeknél,
vagyis diák (12-13 évesek) korcsoportban az 50 kg-os Ceglédi
Bertalan szintén négy mérkõzést
hozott le sikeresen az aranyért,
míg az 54 kg-ban Polai Kristóf
harmadikként zárt.
A kadet (16-17 évesek) korcsoport 63 kg-osainál Krasznai Bence
két sikerrel szerezte meg az elsõséget. A vasi birkozó kupán a kor-

A csapatversenyek során a kanizsaiak az elõdöntõben a Budakalászt gyõzték le 45:39-re, a
döntõben aztán a Hódmezõvásárhely legyõzte a többször feltámadó kanizsaiakat, akikbõl sokat kivett, hogy végig futniuk kellett az
eredmény után. Patakinak még
volt egy eredményes felzárkózási
kísérlete (7:1), mely után 31:29-re
csökkent a különbség, utána
azonban ismét ellépett az ellenfél
és megérdemelten gyõzte le a
címvédõt.
Eredmények
Férfi tõr egyéni: 1. Kulcsár Gergely (Hódmezõvásárhely), 2.
Szmodics Zoltán (Nagykanizsai
TE 1866), 3. Sápi Ferenc (Hódmezõvásárhely), 4. Csák Attila
(UTE). Csapat: 1. Hódmezõvásárhely, 2. NTE 1866 (Szmodics Zoltán, Pataki Zoltán, Somoskeöy Péter, Bartha Tamás. Edzõ: Kisgyura
István), 3. Budakalász.

A programok ezúttal is látványos, színes mûsorokat és nagy
küzdelmeket tartogatnak majd természetesen, középpontban a sakkozó nõvérekkel, Polgár Judittal, Polgár Zsófiával és Polgár Zsuzsával.

A teljesség igénye nélkül szombaton a rendezvény 9.50-es megnyitója után következhet sakkoktatás a három Polgár-lánnyal, lesz
sakktánc bemutató, sakkboksz gála, és még a délelõtt folyamán Polgár Judit az EU 27 országából érkezõ fiataloknak ad szimultánt.
Sorra kerül aztán a nemzedékek
sakk-csatája is, melynek keretében
unoka-szülõ-nagyszülõ felállású csapatok mérik össze tudásukat, de olyan
sakkparti is következik majd, mely-

Sikeres karate
oktató-vvizsgával
A napokban került megrendezésre a karatékák Magyar Wing-Chun
Bajnoksága Mezõtúron, ahol a versenyzõk formagyakorlat és „light
contact” kategóriában indulhattak.
A rendezvényre Nagykanizsáról is
érkeztek sportolók, akik a felnõtt
korosztály – 80 kilogrammos – mezõnyében küzdöttek. Proszenyák
Gábor 2., Zombori Roland 3. helyezést ért el ebben a kategóriában.
A verseny a magyarországi Wing
Chun, Jeet Kune Do szakágban
gyakorlóknak szólt elsõsorban.
A nagykanizsai csapat vezetõje
és egyben oktatója, Johanidesz Gábor elégedett lehetett az eredményekkel, hiszen a sportágban még
versenytapasztalatot kevésbé szerzett indulókról van szó, akik természetesen a késõbbiekben is jó eredményeket szeretnének elérni. Idõközben oktatójuk, Johanidesz Gá-

P.L.
csoportos Eb-5. nagykanizsai
Egyed Zsanett bemutató-mérkõzéseire is sor került, és két fiú kihívóját is magabiztosan gyõzte le.
– Zsanettnak minél több hasonló
mérkõzésre lenne szüksége, hogy
az edzésen begyakorolt taktikát
versenyhelyzetekben is végre tudja
hajtani. Mivel kevés nõi verseny
van a szezon végsõ szakaszában,
ezért az lehet a megoldás, hogy fiúkkal kötünk le számára összecsapásokat. A cél vele továbbra is az,
hogy érmet szerezzen a jövõ évi
kadet Európa Bajnokságon –
mondta el mindezt edzõje, Szatmári Zsolt.
P.L.

Hétvége a Polgár-ssakknap jegyében
Szombaton a fõvárosi SYMAcsarnokban kerül megrendezésre a VI. Aquaprofit-Polgár Nemzetközi Sakkfesztivál, ahogy a
szlogenje is hirdeti „a sakk királynõivel".

15

ben egy bûvész fejjel leféle sakkozik
Polgár Judittal. A világ egyik legokosabb embere – mármint Judit –
bekötött szemmel is asztalhoz ül egy
negyven fõs csapattal szemben.
Az egész napos sakk-kavalkád
során a sport-, és színészvilág ismert alakjai is feltûnnek majd,
akár a 100-táblás szimultán alatt
is, no és rekordkísérlet sem maradhat majd ki a sorból.
Polgár László

bor az országos Jeet Kune Do és
Kali edzõtáborban sikeres vizsgát
tett a 2. oktatói szintre (Apprentice
Instructor Level 2.), ami több éves
oktatói munka eredménye.

Amíg tudtak,
a nyomukban voltak
A Murafém-Kanizsa KKSE '11
férfi kosárlabda együttese a Hepp
Kupa keretében fogadta az NB I B
Nyugati csoportjának listavezetõjét,
a B-BETON Bonyhádi KSE legénységét. A hazai NB II-es alakulat tulajdonképpen a második negyed végéig jól tartotta magát, a vendégek
viszont fokozatosan elhúzva, s talán
nem is teljes erõbedobással nyerték a
találkozót 94-65-re. A völgységiek
ezzel a gyõzelemmel egyben a következõ körbe is jutottak.
Murafém-Kanizsa KKSE '11 –
B-BETON Bonyhádi KSE 65-94
(19-28, 20-25, 16-23, 10-18). Férfi Hepp Kupa kosárlabda-mérkõzés. Nagykanizsa, 50 nézõ. Vezette: Horváth A., Dombai. L.
Kanizsa: Imre (3), Lovas (16/6),
Murvai (6), Zsámár K (25), Hoffmann (13/6). Csere: Horváth G.
(2), Talabér, Ujvári D., Molnár G.
Edzõ: Farkas József.

NAGYKANIZSÁRÓL A LEGFRISSEBBEN! – www.kanizsaujsag.hu
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Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata
8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7., Tel./fax: +36/20-849-2341

A Mi a pálya? – Jövõnk az ifjúság II. címû, TÁMOP-5.2.5/B-10/2-2010-0202
azonosítószámú projekt programjai
Városi Diákiroda
által szervezett
programok
Kézmûves foglalkozás
November 17. 17 óra.
Helyszín: Kanizsa Centrum.
XI. MikulÁSZ Kupa

Játékos vetélkedõ, ügyességi feladatok, hangulatos délután. Min-

den iskolából 10 fõs csapatok jelentkezését várjuk.
Helyszín: HSMK elõtt.
Idõpont: 2012.12.06. 14 óra
Rajzpályázat
Mit jelent számomra a Diákönkormányzat? címmel várjuk általános és középiskolás diákok
rajzpályázatát.
A rajzok leadási helyszíne: Városi
Diákiroda. Határidõ: 2012.12.10.
Eredményhirdetés: Jótékonysági
Gálaesten. Bõvebb információ a
fenti programokkal kapcsolatban:
Baliné Zalavári Ágota (0630-3261862).
Halis István Városi Könyvtár
által szervezett
programok

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata
8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7.
Tel./fax: +36/20-849-2341, e-mail: gyorfy.aniko@nagykanizsa.hu,
www.miapalyank.hu, www.ujszechenyiterv.gov.hu

TÉT Pont
Minden nap elérheted két kollégánkat bármilyen kérdéssel: Gál Erzsébet erzsigal@gmail.com, és Kardos
Ferenc kardosferenc@gmail.com.
Mindenben megpróbálunk segíteni a könyvtárban fellelhetõ adatbázisok és információs lehetõségek segítségével.
Persze nem gondolkodhatunk és
dönthetünk helyettetek, de meghallgatunk benneteket és ha tudunk, válaszolunk.
Az is fontos, hogy akármirõl is beszéltek, vagy kértek, az kettõnk között marad. Szóval, ha gond van, dolgozathoz van szükségetek anyagra,
vagy gyors és fontos információ kell,
akkor csak írjatok e-mailben, vagy a
www.miapalyank.hu honlap Halis
István Városi Könyvtár linkje alatt.

Nem tetszik a honlapunk, van ötleted a
fejlesztésére? Lelkes fiatalokat várunk,
akik ismerkednének a weboldal szerkesztéssel, on-line médiával. Jelentkezni a fenti elérhetõségeken lehet!
Csak mondj nemet
filmklub!
November 21., 28., december 5., és
12-én 17-20 óráig. Veszélyes élet –
életveszélyes. Alkohol, drog és egyéb
függõségek témájának feldolgozása.
Élõ történelmi teaház
November 27. és december 12. 1820 óráig. Példaadó életek filmeken.
A projekt honlapján: www.miapalyank.hu részletes információk találhatók. A Pszichológiai tanácsadás menüben
anonim módon lehet kérdéseket feltenni.

