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Kanizsa
LOKÁLPATRIÓTA HETILAP

XXIV. évfolyam 40. szám
2012. november 22.

Gazdászok találkozója a Cserhátiban
A Cserháti napok programsorozat keretében rendezték meg
az 1953 és 1982 között végzett
öreg mezõgazdász diákok találkozóját, hogy felidézzék a Cserhátiban eltöltött szép éveket, emlékezetes pillanatokat. Az eseményen felavatták az elhunyt tanárok emlékére az iskola udvarán
felállított mementót.

Meghívó
közgyûlésre
Nagykanizsa Megyei Jogú Város
Közgyûlése a Medgyaszay Házban 2012. november 29-én, csütörtökön 13 órakor kezdõdõ ülésén tárgyalja az önkormányzat civil kapcsolatiról szóló beszámolót.
A napirendi pont tárgyalása nyilvános, arra valamennyi Nagykanizsán
mûködõ civil szervezet képviselõjét
tisztelettel meghívom.
Cseresnyés Péter polgármester

Az iskola volt diákjait, tanárait
Cseresnyés Péter polgármester köszöntötte, beszédében a mezõgazdász képzés történetét, a kezdeteket
idézte fel. Elmondta, az intézményben megszerzett bizonyítvány rangot jelentett a tanulók számára.
Hozzátette, az állattenyésztési és a
növénytermesztési alapismereteket
a Cserháti elõdintézményeiben már
a kezdetektõl fogva oktatták. A Mezõgazdasági Technikum 1951-ben
alakult, állattenyésztési szakon folyt
a képzés, mely képzési ideje 1954ben emelkedett négy évre.
1962-ben az intézmény történetében új fejezet kezdõdött, ugyanis
a társadalmi és gazdasági változások, valamint a korábbi évek oktatási és nevelési eredményei alapján

megalakult Zala megye elsõ felsõoktatási intézménye, a Cserháti
Sándor Felsõfokú Mezõgazdasági
Technikum. Majd a középfokú
technikum megszûnésével megkezdõdött a mezõgazdasági szakközépiskolai képzési forma, ahol
az összevont növénytermesztõ és
állattenyésztõ szakon oktattak.
Az intézmény ’65-ben megkapta a Cserháti Sándor Felsõfokú
Technikum és Mezõgazdasági
Szakközépiskola nevet. A felsõoktatási intézmény megszervezésének tízedik évfordulóján megváltoztak a szervezeti keretek az intézményen belül. Egy határozat értelmében a Felsõfokú Mezõgazdasági Technikumot a Keszthelyi
Agrártudományi Egyetem Agronómiai Fõiskolai Karává nyilvánították. Ezzel egy idõben a szakközépiskola önálló intézménnyé vált,
majd ’78-ban a hagyományos mezõgazdasági szakközépiskolai osztály mellett két szakmunkáscélú
szakközépiskolai osztály, a növénytermesztõ gépész, valamint a
gépszerelõ és karbantartó indult. A
következõ tanévben a növénytermesztõ-állattenyésztõ szakközép-

iskolai osztály helyett az állattartótelepi gépész képzést indították.
Az iskola profilját az állandó változás jellemezte, mely az európaiés a vonzáskörzet igényeinek megfelelõen alakult. A mezõgazdászok
képzése 1982-ben fejezõdött be.
Ahogy Cseresnyés Péter fogalmazott, ez a három évtized nem csak
az intézménynek, hanem a városnak is fontos és maradandó emlék.
Ezt követõen az iskola egykori
diákja, tanárai, köztük Dénes Sándor alpolgármester elevenítette fel
az intézménnyel kapcsolatos élményeit, majd a Tüttõ János Nótaklub
mezõgazdász dalokat énekelt.
Az ünnepi emlékezést követõen
az iskola udvarán felavatták az intézmény elhunyt tanárai tiszteletére állított emlékkövet. Azon egykori tanárok emlékére állították,
akik megalapozták az iskola értékrendjét és méltán jó hírnevét. A
délutánt az osztály- és évfolyamtalálkozók zárták.
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Fotó: Bakonyi Erzsébet

Nem halt meg, csak távol van

Eltemették Rózsás János írót,
történészt, a magyar Gulagfoglyok krónikását.
„A magyar Szolzsenyicint”
szombat délután egy órakor a római katolikus egyház szertartása
szerint helyezték örök nyugalomra
a nagykanizsai köztemetõben.
Nagykanizsa és Zala megye díszpolgára november 2-án, életének
87. évében hunyt el.
Az elhunytat Dr. Stark Tamás
történész, a Gulagokban Elpusztultak Emlékének Megõrzésére
Alapítvány kuratóriumának elnöke, vitéz Kiss Bódog Zoltán, a Politikai Foglyok Országos Szövetsége és a Vitézi Rend megyei alelnöke, Miha Tamásné, a Rozgonyi
Polgári Egylet és Kör elnöke, valamint az Erdélybõl érkezõ vitéz
Benkõ Emõke búcsúztatta. A méltatók beszédei közt fölolvasták Orbán Viktor miniszterelnök részvétét kifejezõ levelét is.
Dr. Stark Tamás többek között e
szavakkal búcsúzott Rózsás Jánostól:
„Boldogsággal tölt el, hogy ismerhettem Rózsás Jánost. Büszke voltam és büszke is vagyok
erre a kapcsolatra. Eddig is nagy
becsben tartottam a dedikált
könyveit, leveleit, a róla készített
fényképeimet. Mióta eltávozott,
sokkal fontosabbá vált számomra
minden vele kapcsolatos tárgy,
emlék. Jó érzés volt sugárzó
egyéniségének a környezetében
tartózkodni. 1983-ban hallottam
róla elõször, amikor a Szabad
Európa rádióban részleteket olvastunk fel Keserû Ifjúság címû
visszaemlékezésébõl. Ezeket a
mûsorokat igyekeztem magnóra
venni. Az elhangzottaknak is sze-

repe volt abban, hogy történészként, kutatásaim középpontjában, a Szovjetunióba hurcolt magyarok története feltárásra került.
A ’80-as évek végén személyesen is találkozhattam vele, meglátogathattam itt Nagykanizsán.
Egy teljes napot töltöttünk el
együtt a rendszerváltás hajnalán.
Már akkor feltûnt kedvessége,
segítõkészsége és még valami,
amit egyáltalán nem vártam: derûs életszemlélete. Tulajdonképpen szomorú, megkeseredett, testileg-lelkileg megrokkant embernek kellett volna lennie. Ez lett
volna a normális reakció mindazokra a szenvedésekre, amelyeken élete során átment.”
Majd a történész felsorolta
Rózsás János életútjának stációit
az örökös szibériai számûzetésig.
– Végül 1953 decemberében jöhetett haza Magyarországra – folytatta. De a visszatérés, akárcsak a
többi fogolynak, neki is hatalmas
megpróbáltatást jelentett. Másodosztályú állampolgárok lettek, és a
kint látottakról nem is beszéltek,
hiszen a Gulag-túlélõkre itthon rejtõzködõ élet várt. Ezen a tényen
semmit sem változtatott az, hogy
sokukat, mint ahogy Rózsás Jánost
is a Szovjetunió Legfelsõbb Bírósága késõbb bûncselekmény hiányában rehabilitálta.
„Pozitív életszemlélete mély istenhitébõl származott. Mint viszszaemlékezésében maga is többször utalt rá, ez a hit segítette át

minden megpróbáltatáson, tartott
távol tõle mindenféle gyûlölködést, bosszút. Sosem hallottam
vádaskodni, szitkozódni. Gyakran
beszélt a kommunizmus bûneirõl,
de az orosz embereket becsülte,
szerette. Történelemórákat tartott, rendíthetetlenül írt, szervezett, és fellépett minden adandó
fórumon. Az igazságfeltáró munkát, küldetést, most nekünk kell
folytatnunk – hangsúlyozta a történész. A feladat nem könnyû, sokan vannak, jórészt az ország határain kívül, akik kitörölnék a történelembõl a kommunista rendszer bûneit. Nem szabad hagynunk, hogy ez így legyen. Azért
jöttünk össze, hogy végsõ búcsút
vegyünk Rózsás Jánostól, de valójában, hitünk szerint nem vesztettük el õt. Egy közbenjáróra tettünk szert, aki most már a jó Isten
közelében küzd Magyarországért,
sorstársaiért, és értünk.”
„Megható és felemelõ érzés számomra, hogy egy igazi magyar, vitéz Rózsás János koporsójánál
szólhatok. Drága János bátyám! –
e szavakkal kezdte beszédét vitéz
Kiss Bódog Zoltán, majd megkérve a gyászszertartás résztvevõit,
közösen elmondták a Magyar Hiszekegy szövegét: „Hiszek egy Istenben, hiszek egy hazában: Hiszek egy isteni örök igazságban,
Hiszek Magyarország feltámadásában! Ámen.”
Igen. Ez a lelkület és szellemiség, a Trianonban keresztre feszített Magyarország minden hû polgárát áthatotta, és ma is áthatja.
Sajnos megosztottságunkban ma
sokkal aktuálisabb, mint akkor,
amikor megfogalmazódott. Olyan
bátor, kikezdhetetlen krónikás
voltál, aki már életében átlépett a
jövõbe, és halála elõtt hõssé magasztosult. A POFOSZ és a Vitézi
Rend tagjai nevében ígérem, hogy
drága emléked gondozzuk, és élõ
hagyományként
életmûvedet
folytatjuk.”
Végezetül Mindszenty József
bíboros szavaival búcsúzott el
Rózsás Jánostól: „…hiszek a szeretet végsõ gyõzelmében, és hit-

tel hirdetem: a mi eszményünk
olyan Magyarország, amelynek
alapja a valláserkölcs, támasza a
nemzeti érzés, fiai és leányai hívõk és magyarok…” Ezért küzdve, és ebben reménykedve búcsúzom tõled.”
Miha Tamásné az ifjúkor éveit
idézte fel búcsúzásként: – Megrendülve állunk itt ravatalod elõtt. Nagyon fogsz hiányozni. Hiányozni
fog bölcsességed, józanságod és
kedvességed. A Rozgonyi Polgári
Kör és Egylet mindig nagy családod volt. Annak tekintettél minket,
és a Rozgonyi Polgári Egylet nyújtotta neked azt a feloldozást, amit
a viszontagságaid okoztak életedben. Ezért mi hálásak vagyunk a
sorsnak, hogy megadhattuk neked.
Most búcsúzunk tõled. Búcsúzik a
gyermekkor, a Csengery utca, búcsúzik a Kenedi udvar, búcsúzik a
Potyli part, és a nagy Csanádi, a
hatalmas szánkópálya. Mi is fájó
szívvel búcsúzunk, de minden öszszejövetelen ott leszel velünk tovább. Együtt valljuk Kosztolányival: „Volt emberek. Ha nincsenek
is, vannak még. Csodák. Nem téve semmit, nem akarva semmit,
hatnak tovább.” Nyugodjál békében!
Székelyföld zászlaját a koporsóra helyezve 86 szóban emlékezett
mindannyiuk János bácsijára az
Erdélybõl érkezett vitéz Benkõ
Emõke.
„Búcsúzom, Székely törzsed nevében. Nyolcvanhat éved nyolcvanhat tiszta magyar igéjével.
Utoljára Erdélyországban jártál,
önzetlen baráti segítséggel… Ezen
az „istenáldotta földön, mely akkor is magyar, a miénk, ha még
idegen megszállás alatt is sínylõdnek Székely testvéreink.” Itt, a
Kis-Somlyó szent hegyére lebocsátott Égi lajtorján felemelkedve,
Csaba királyfi csillagösvényén
már vártak Rád az égi seregek: a
Napba Öltözött Asszony, Babba
Mária népe, a Hármas Halom oltára köré zarándokolt milliók hívó
serege. Az ezeréves határon innen
és túl…
Most velük örvendezel az Örök
Boldogság Honában. És együtt
imádkozunk: „Csíksomlyói Segítõ Szûz Mária, Könyörögj érettünk!”
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Bakonyi Erzsébet

Városunk új állampolgára:
Kispál Gellért Mátyás

Fotó: Bakonyi Erzsébet

Orbán Viktor miniszterelnök levelét Dékány Beatrix olvasta fel:
A XX. század totalitárius
rendszerei rámutattak arra, hogy
létezik egy veszély, melynek létérõl elõtte senki sem tudott: az
emlékezet eltüntetése – figyelmeztet a híres bolgár származású
gondolkodó, Tzvetan Todorov
„A rossz emlékezete, a jó kísértése” címû könyvében. A cél elérésére minden módszer megfelelt a külföldi rádióadók zavarásától, hallgatásának tiltásától
kezdve archívumok, dokumentumtárak megsemmisítésén keresztül a Szolovki-szigetek
kényszermunkatáboraiból felszálló sirályok lelövéséig, hogy
ne vihessenek hírt a világnak a
fogvatartottakról.
Történelmük legdicsõségesebb
fejezetének képzelték azt, amelyet szándékaik szerint soha meg
nem írtak, és soha nem is fognak.
Jól tudjuk: a bátraknak, a hõseinknek köszönhetõen nem így
történt. Rózsás János a Gulag
szörnyûségeinek – az egyetemes
történettudománynak fontos forrásanyagot jelentõ – kutatásáért,
tapasztalatainak emlékiratokban
való megörökítéséért, példaértékû életútja elismeréseként vehette
át 2011 augusztusában a Magyar
Köztársasági Érdemrend középkeresztjét.
Élete bár befejezõdött, de nem
szûnt meg, meghalt, de nem semmisült meg. Elvesztése felett érzett fájdalmunkat csupán az csillapítja, hogy embersége velünk marad, és valamennyiünknek, akik
elítéljük a XX. századi totalitárius
rezsimek mindkét fajtáját: a nemzeti és a nemzetközi szocializmust, erkölcsi kötelessége emlékezni és emlékeztetni rá, szellemi
hagyatékát ápolni. Istennek köszönjük, hogy a miénk volt, és az
is maradt, mert aki szeretettel szívünkben tovább él, nem halt meg,
csak távol van.
Engedjék meg, hogy mély
együttérzésemet fejezzem ki a
gyászoló család minden tagjának!
És eljött a végsõ búcsúzás ideje.
Búcsúzott tõle három gyermeke:
Antal, László és Magdolna. Unokái: András, Anna; Anna és
Mathieu, öccse József, valamint a
rokonok, ismerõsök és a barátok
sokasága.

Magyar állampolgárságot, s
egyben egy új hazát nyert a Házasságkötõ Teremben, Cseresnyés Péter polgármester elõtt tett
esküjét követõen az Erdélybõl
érkezett, és januártól Nagykanizsán élõ Kispál Gellért Mátyás.
Köszöntõ beszédében a polgármester kiemelte: mindig különleges alkalom, ha egy határon túl
született magyar ember állampolgársági esküt tesz. És még inkább
örömteli, ha egy fiatalember dönt
úgy: felveszi nagyszülei, dédszülei
állampolgárságát.
Kispál Gellért Mátyás 1983. október 30-án született a Kolozs megyei Bánffyhunyadon. Tanulmányait a helyi általános iskolában
kezdte magyar tagozaton, majd az
elméleti gimnázium matematikainformatika szakát végezte el,
szintén magyar tagozaton. Diplomáját a marosvásárhelyi Sapientia
Erdélyi Magyar Tudományegyete-

men szerezte, automatizálás és alkalmazott informatika szakon,
szintén magyarul.
Ez a rövid életrajz is bizonyítja,
hogy Kispál Gellért Mátyás eddig
is magyarként élt, magyarként
gondolkodott és beszélt, tehát magyar volt, családjával együtt. A
szülõi házban ráadásul mindig
nagy hangsúlyt fektettek a kalotaszegi magyar hagyományok ápolására, a néptánc- és népdalkincs
megõrzésére, a fafaragásra.
Majd e jeles nap alkalmából Kós
Károly 1921-ben megfogalmazott
gondolatait idézte fel a polgármester: „Valóságokat akartam láttatni,
igazságokat akartam kiáltani. Valóságokat és igazságokat, amik
fájnak a gyávának, elnémítják az
árulót, megrontják az ellenséget,
megállítják az elnyomni akarót.
Amik bátorságot adnak a csüggedõknek, világot gyújtanak a sötétben tévelygõknek, fegyvert adnak a
védteleneknek. Ezt akartam kiálta-
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ni, és lehet, hogy kiáltó szó leszek
a pusztában...”
„Kós Károly igazságából végre
valóság lett, nemzettársaink kemény évtizedek után ismét magyar
állampolgárok lehetnek. A valóság
igazsága ugyan fáj a gyáváknak,
de egyben reménységgel, hittel tölti el a csüggedõket.
A magyar nemzetrészek összetartozásának fontos pillére lett a
magyar állampolgárság megszerzésének könnyített lehetõsége –
hangsúlyozta Cseresnyés Péter. A
2010-es választások után megalakult magyar parlament nagy többséggel fogadta el az egyik legfontosabb törvényét, az állampolgársági törvényt. A lehetõséggel pedig
sokan, több százezren élnek. Õk
azok, akik szeretnének végre hivatalosan is magyarként élni.
Kis nemzet vagyunk ugyan, de
nagy tehetségû és nagy szorgalmú
emberekkel. Határon kívül és belül. A sikerünk kulcsa a megmaradás és az összetartozás, a megmaradás reménysége pedig nyelvünkben, kultúránkban, hagyományainkban köt össze bennünket.
Mert összetartozunk, éljünk a világ bármely pontján is.
Wass Albert utolsó üzenetében
azt írta: „… Magyarok! Váljatok
Nemzetté! Legyetek újra nemzet!”
„Nos, örömmel állapíthatjuk
meg, hogy a kiváló író utolsó kívánsága lassan teljesül. És jó tudni, hogy ez a nemzet nemcsak papíron, nemcsak szavakban létezik.
Ez a nemzet – a magyar nemzet –
élõ, valóságos szövet, amit bizonyít a mai nap is.”
Cseresnyés Péter polgármester
végül azt kívánta új állampolgárunknak, találja meg a számítását,
legyen sikeres és boldog!
B.E.

Dr. Brünner Szilveszter,
a kórház fõigazgatója
A Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minõség- és Szervezetfejlesztési Intézet (GYEMSZI)
2012. július 29-én pályázatot írt
ki az állami fenntartásba került
városi egészségügyi intézmények
intézményvezetõi álláshelyeire,
valamint a korábbi megyei önkormányzati és fõvárosi egészségügyi intézmények eredménytelennek nyilvánított fõigazgatói

posztjára. A meghozott döntés
szerint a Kanizsai Dorottya Kórház új fõigazgatója öt évre dr.
Brünner Szilveszter eddigi orvosigazgató lett.
A pályázati idõszak lezárult, az
ennek eredményeként született
döntés a http://www.kormany.hu
oldalon megtekinthetõ.
Egészségügyért Felelõs
Államtitkárság
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Idõseknek, idõsekrõl – nemcsak idõsektõl
Többgenerációs sportnappal
kezdõdött, kedden pedig Ünnepi
Gálával folytatódott az Egyesített Szociális Intézmény által immár 19. alkalommal szervezett
Idõsek hete rendezvény. Az egész
héten át tartó, programokkal
tarkított eseménysorozat legfõbb
célja, hogy az idõsek, a szociálisés mentális támogatást igénylõ
emberek mindennapjait színesebbé tegyék, illetve erõsítsék az
összetartozást az intézmények
lakói között.
A hétfõ a mozgás és a jókedv jegyében telt a Corvin utcai Idõsek
Klubjában. Arról, hogy a kor nem
feltétlenül kór – adtak tanúbizonyságot a szépkorúak, akiket a Hétszínvirág Óvoda kis lakói sarkalltak egy kis testmozgásra, könnyen
elvégezhetõ gyakorlatok formájában. Ezzel még nem ért véget a
többgenerációs sportnap – a rendezvény kezdõ akkordja – ugyanis
még szellemi fittséget is igénylõ
játékok – dominó, kártyázás várt a
klubtagokra – megalapozva a keddi nyitó gála jó hangulatát.
A Honvéd Kaszinóban megtartott ünnepi programon Koller Jutka, az Egyesített Szociális Intézmény igazgatója köszöntötte a
megjelenteket. A városunk önkormányzata és a Segíts az Élet Alkonyán Alapítvány rendezvényét
az elnök dr. Csákai Iván nyitotta
meg, rávilágítva beszédében az
idõseket alapvetõen megilletõ
tiszteletre, szeretetre és törõdésre.
– Egy svéd közmondás azt
mondja, attól vagyunk emberek,
hogy dobog bennünk a szív és képesek vagyunk szeretni. E tekintetben pedig nincs különbség közöttünk, igaz ez kicsire, nagyra,
fiatalra, öregre egyaránt. Azt
szokták mondani, hogy a szívünket ajándékba kaptuk. Elsõdlegesen a szüleinktõl, és azután
mindazoktól, akik szeretnek minket. Érdemes ezen elgondolkodni,
és ennek megfelelõen élni. A fiatalok számára ez azt jelenti, hogy
életüket, mindennapjaikat a szüleiknek, azoknak az embereknek
köszönhetik, akiket most köszöntünk, ünneplünk. Az Idõsek Ünnepi Hete a város külön köszönete az ezüst generáció tagjainak,
azoknak, akik itt élnek, éltek,
akik munkájukkal építették, for-

málták településünket. Önök egy
élet munkáját adták Nagykanizsának, amiért köszönettel tartozunk. Éppen ezért a város elképzelhetetlen önök nélkül. Büszkén
mondhatjuk, hogy Nagykanizsa
idõsbarát település. Ezt nemrégiben egy kitüntetõ címmel is elismerték, ám ami a cím mögött
van, sokkal fontosabb, mint maga a plakett, vagy a dicsérõ oklevél. Egészségügyi és szociális területen, azt hiszem, valóban
örömmel állapíthatjuk meg, hogy
Nagykanizsa szolgáltatásai minden igényt kielégítenek, városunkban a legkülönbözõbb ellátási formák elérhetõek. A kanizsai idõsek kulturális közösségi
élete pedig kimagasló. Öntevékeny klubok, körök, igazi civil
közösségek dolgoznak városunkban, amelyek nagyon sok nyugdíjas ember számára kínálnak kikapcsolódást, szórakozást, hasznos idõtöltést. Mindehhez pedig
a város intézményrendszere megfelelõ keretet, támogatást ad.
Egy görög közmondás szerint a
szeretõ szív örökké fiatal- ezt a
kanizsai idõsek napról napra bizonyítják, hiszen fiatalos lendülettel vesznek részt a város életében, segítenek programok szervezésében és a fiatalabb generáció is bátran számíthatnak rájuk.
És élünk is ezzel a lehetõséggel,
hiszen ismerjük a régi bölcsességet, miszerint az évek többet tudnak a könyveknél. – e gondolatokkal kívánt az immár hagyományos, városunkban évente zajló programhoz kellemes idõtöltést a megjelenteknek Dr. Csákai
Iván.
Szavait követõen Koller Jutka
intézményvezetõvel közösen ajándékkal is köszöntötte az idõseket:
Angyal Pálné és Mészáros Lajos
vette át az ajándékkosarat szépkorú társaik nevében. A rendezvény
ezután a szórakozás, a zene és a
tánc jegyében telt. Ifjabb Sánta
Ferenc, Kossuth-és Liszt díjas hegedûmûvész, Ruppa Ilona magyarnóta énekessel teremtett báli
hangulatot az ünnepi vacsora kezdetéig.
***
A kiemelt figyelem, törõdés
mellett zenés, táncos, ügyességi
programok színesítették az „Idõsek hete” rendezvénysorozat
berkein belül városunk és kör-

nyezõ térségünk szépkorú lakóinak mindennapjait. Az Egyesített Szociális Intézmény szervezésében lezajlott ünnepi esemény záróakkordját pénteken
kiadós vacsora, kulturális mûsor
és nem utolsó sorban báli hangulat koronázta meg.
Több helyszínen zajló, minden
igényt maximálisan kielégítõ
programok jellemezték a 19. alkalommal megtartott „Idõsek Hetét”.
A rendezvénysorozat harmadik
napján – a Zrínyi úti Idõsek Klubjában – az ezüst generáció kézügyességét próbára tévõ, alkotó
kezek mûhelyébe várták az érdeklõdõket. Gyöngyfûzés, képeslapkészítés, és a régi idõk hangulatát
megidézõ csuhébaba készítés egyaránt szerepelt a délutánba nyúló
kreatív programon. A Kodály utcai
Klubban sem kellett unatkozniuk a
lakóknak, tagoknak, ugyanis a csütörtököt Dr. Csákai Iván önkormányzati képviselõ, a „Segíts az
Élet Alkonyán Alapítvány” elnökének gondolatai, a Farkas Ferenc
Zene- és Aranymetszés Mûvészeti
Iskola néptánc körének interaktív
mûsora, Farkas Miklós tangóharmonika estje és természetesen finom vacsora tette teljessé.
Az „Idõsek Hete” rendezvénysorozat fináléjának – mint az elmúlt évek folyamán – ezúttal is a
Teleki utcai Idõsek Otthona és Idõsek Gondozóháza adott otthont. A
záró gálán Koller Jutka intézményvezetõ üdvözlõ beszédében az idõseket, a meghívott vendégeket, a
városvezetést képviselõ Jerausek
Istvánt, és Dénes Sándort. Ezt követõen az alpolgármester nyitotta
meg a rendezvényt. Szavaival
nemcsak szeretettel szólította meg
a jelenlévõket, hanem arra is utalt,
miért fontos törõdéssel, óvó féltéssel körbevennünk azt a korosztályt, akik – értünk –, a jövõ generációért annyi mindent megtettek.
„Hagyomány, hogy minden év novemberében tisztelettel és szeretettel emlékezünk idõsödõ embertársainkra. Önöket köszöntjük, akik
egész életükben azon dolgoztak és
fáradoztak, hogy nekünk, nekik
jobb életük legyen, mint amilyen
önöknek adatott. Senki nem szorul
rá annyira a szeretetre, a figyelemre, a törõdésre, mint a gyermekek
és az idõs emberek. Nagyon fontos
az is, hogy ez a fajta figyelem,

együttlét, ne csak ezen a héten legyen, hanem az év egyéb munkás
napjain is. A társadalomnak és a
fiatal generáció tagjainak is fontosak az idõs emberek, hiszen egy
élet bölcsességét hordozzák magukban. Sajnos, a mai rohanó világunkban egyre kevesebb a lehetõség, talán néha nem is igénylik,
hogy az idõsödõ emberek tudását,
tapasztalatát megkérdezzék, átvegyék, vagy akár továbbadhassák.
Tudjuk, sajnos nem mindenkinek
adatik meg az, hogy idõsödõ korára a családja viselje a gondját,
ezért nagyon fontos az idõsek otthona, gondozóháza, ahol szeretetben érezhetik magukat az idõs emberek. Dicséretemet és elismerésemet illetik az Idõsek Hete rendezvény szervezõi, az Egyesített Szociális Intézmény dolgozói, munkájukat köszönöm, hisz tudjuk: mindannyian, akik itt dolgoznak, áldozatos fáradtságot nem kímélõ szeretetteljes munkát végeznek a gondozóház falai között – köszönöm
mindezt a város vezetése nevében.
Szeretetteljes munka és feladat az
itt dolgozóké. Pál apostol korintusiakhoz írott elsõ levelében olvasható: A szeretet türelmes, a szeretet jóságos. A szeretet nem irigykedik, nem kérkedik, nem fuvalkodik
fel. Nem viselkedik bántóan, nem
keresi a maga hasznát, nem gerjed
haragra, s nem rója fel a rosszat.
Nem örül a hamisságnak, de
együtt örül az igazsággal. Mindent
elfed, mindent hisz, mindent remél
és mindent eltûr. A szeretet soha el
nem múlik.”
Dénes Sándor beszéde után a Piarista Iskola dráma tagozatos diákjainak ünnepi mûsora nyújtott testi, lelki feltöltõdést az otthonban
élõknek. A fiatalok – mind az alsós, mind pedig a felsõ tagozatosok – pedagógusaik jóvoltából olykor megható, olykor pedig humoros és elgondolkodtató élet- és mesevilágot varázsoltak az idõseknek, ahogy a szárnypróbálgató bûvésztanonc is.
A rendezvény, melyen köszöntötték az intézmény legéltesebb korú lakóit is, mulatós, báli zenei hangulattal kísért vacsorával zárult.
(Az eseményeken készült
képek megtekinthetõk a
www.kanizsaujsag.hu
galériájában.)
Sz.Zs.
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Fotó: Bakonyi Erzsébet

A mûvészet felszabadít

Immáron nyolcadik alkalommal rendezték meg a Pszichiátriai
Betegek Országos Színjátszó és
Mûvészeti Találkozóját a Völgy
Alapítvány szervezésében. A találkozón a betegek két területen mutatkozhattak be, a színjátszás és a
kreatív alkotómunka terén.
– Ez a két nap számomra az
esély üzenetét hordozza – kezdte
köszöntõ szavait Cseresnyés Péter
polgármester. Majd hozzátette, az
idõzítés nem is lehetne jobb, hiszen a találkozót megelõzõ nap
tartották a szociális munka napját,
amit 1997 óta ünneplünk Magyarországon. A találkozó alkalmából
köszöntötte mindazokat, akik ezen
a rendkívül fontos területen dolgoznak, akik hozzájárulnak ahhoz,
hogy a rájuk bízott emberek minél
teljesebb életet élhessenek. A polgármester egy fontos hírt is megosztott a megjelentekkel: a szakma
régi kérésének megfelelõen, jövõre átalakul a szociális intézmények
finanszírozása. Így nem lesz normatív támogatás, helyette feladatfinanszírozási összeget kaphatnak.
A kormányzati bejelentés szerint a
szociális intézményekre szánt kiadások jövõre sem csökkennek,
sõt, a legtöbb területen – a költségvetés jelenlegi tervezete alapján –
kis mértékben még nõ is a támogatás. Ezen kívül az állam magára
vállalja a gyermekvédelmi és szociális intézmények, köztük a fogyatékkal élõket, a pszichiátriai
sérülteket, a szenvedélybetegeket
ellátó intézmények mûködtetését
és fenntartását.
– Most elõször szerepeltek, így
nagy volt az izgalom – mondta Marketti Judit, a kuratórium titkára.
Majd hozzátette, a színjátszó találkozóval a társadalom felé szeretné-

nek nyitni, az elõítéleteket csökkenteni és lehetõséget teremteni az ország bentlakásos pszichiátriai otthonaiban élõk számára a megmérettetésre. Hozzátette, a Pszichiátriai Betegek Országos Színjátszó és Mûvészeti Találkozóját 1998 óta kétévente szervezik meg az õ kezdeményezése nyomán.
Az aktív mûvészeti tevékenység, a sikerélmény segítséget nyújt
az intézményi szindróma ellen és
javítja a kontaktuskészséget, a betegek külvilághoz való viszonyát.
Az Völgy Alapítvány nappali intézményében, a klubfoglalkozások
keretében egy drámapedagógus
foglalkozik a betegekkel. Az itt begyakorolt majd fél órás darabokat
mutatták be a HSMK színháztermében, számos más intézménybõl
érkezõ színjátszó csoport mellett.

A produkciókat ötfõs szakmai zsûri értékelte, akik között színházi és
pszichiátriai szakemberek egyaránt jelen voltak. A színjátszás
alatt egy önmaguktól különbözõ
szerepet élnek át, saját személyüktõl elvonatkoztatnak, így a szociális térben jelentkezõ gátlásaik feloldódnak.
A rendezvény ideje alatt a Hevesi Sándor Mûvelõdési Központ kiállítótermében lehetett megtekinteni a résztvevõ intézmények által
készített alkotásokból rendezett kiállítást, melyekben kifejezésre jutnak a betegek érzelmei és spontán
megnyilvánulásai.
A Völgy Alapítványt 1994-ben
hozták létre, azzal a céllal, hogy
pszichésen sérült, vagy krónikus
pszichiátriai betegek emberi méltóságát védve, szociális készségeik
megõrzése, fejlesztése mellett javítsák életminõségüket és ellátásuk színvonalát, így a megvalósítás érdekében nappali ellátást és
közösségi gondozást szerveznek.
A Lehetõségek Klubháza esélyt
biztosít mindenfajta egészségügyi
és más egyéb intézménytõl eltávolodva a mindennapi életkörülmények között egy kitörésre, egy más
úton való elindulásra. Az önálló
egységként mûködtetett közösségi
pszichiátriai szolgálat tevékenységi körzete Nagykanizsa város és
közigazgatási területe.

V.M.
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Az öt hiányszakma
volt a porondon
A Nagykanizsa és Térsége
TISZK a „Merre visz az út?”
projekt keretében ebben a tanévben is megteremtette annak
feltételét, hogy a Szakmák
Színháza címû elõadást megtarthassák a HSMK színháztermében.
Az elõadás ötlete Jordán Tamástól, a szombathelyi Weöres
Sándor Színház igazgatójától
származik, célja pedig a pályaválasztás elõtt álló nyolcadik osztályosok döntésének hatékony elõsegítése. Ezzel a szakmákat is
szeretnék népszerûsíteni, azon
foglalkozásokat szeretnék vonzóbbá tenni, amelyek a Regionális Fejlesztési és Képzési Bizottság hiányszakmaként jelölt meg
egy felmérés alapján.
A színpadon a vászon és a valós tér összekapcsolásának egy
érdekes megoldását is alkalmazták, így bemutatva egy történeten
keresztül öt hiányszakmát, az
ápoló, a lakatos-, a mûszerész-,
az asztalos- és a szabómesterséget. A színre vitt történetben Merlin, egy madárijesztõ elkészítésének az ürügyén az elõbb felsorolt
szakmákat varázsolja a végzõs diákok elé, ezzel segítve a pályaválasztást.
V.M.
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A pályaválasztást
segítõ nyílt nap
A Nagykanizsa és Térsége
TISZK szervezésében került
megrendezésre az V. Városi Nyílt
Nap a Nagykanizsai Mûszaki
Szakképzõ Iskola és Kollégium
Zsigmondy Széchenyi Tagintézmény Tornacsarnokában, melylyel a korábbi évekhez hasonlóan, a továbbtanulás elõtt álló diákokat szeretnék segíteni a pályaválasztásban.
– Most kell kiválasztanotok azt a
gimnáziumot, szakképzõ- vagy
szakiskolát, ahol az elsõ lépéseket
megteszitek az önálló élet indítása
felé. Az önálló, sikeres, boldog élet
kezdéséhez, egy felsõoktatási intézménybe való beiratkozáshoz,
szükség van arra, hogy most, végzõsként jól döntsetek – kezdte köszöntõjét Cseresnyés Péter polgármester. Hozzátette, a boldog élet
alappillérei közé tartozik a jó pályaválasztás és az alapos tudás
megszerzése. A jó választáshoz pedig szükség van a Városi Nyílt
Naphoz hasonló tájékoztatókra,
ahol a város és környéke továbbtanulási lehetõségeinek bemutatására nyílik lehetõség.
Mérksz Andor ügyvezetõ igazgató elmondta, a város és környékének intézményei rendelkeznek
azzal a szakmai háttérrel, amelynek köszönhetõen magas színvonalon tudják az egyes szakmához
szükséges tudnivalókat átadni
vagy a felsõfokú intézményekben
való továbbtanulást biztosítani.
Tájékoztatójában felhívta a figyelmet a 2013/2014-es tanévben életbe lépõ törvényre, mely még inkább aláhúzza a jó választás fontosságát. A törvény szerint a mostani beiskolázásnál nem szakmacsoportokban, hanem ágazatokban
tanulnak tovább a diákok. Ez az
ágazati képzés azt jelenti, hogy
szakmai tantárgyból is érettségiznek majd, és ezzel munkába is állhatnak, de az érettségit követõen
technikusin is folytathatják tanulmányaikat, melynek képzési ideje
egy évre csökkent. A másik változás, hogy egységessé válik a három éves szakiskolai képzés, tehát
a tanulóknak egy konkrét szakmára kell jelentkezniük.
Bene Csaba fõigazgató elmondta, a Nagykanizsa Mûszaki Szakképzõ Iskola és Kollégium Zsigmondy Széchenyi Tagintézményében jövõre két új szakképzés is in-

dul, az egészségügyi és a rendészeti, továbbá indul egy szépészeti
ágazat is. A Dr. Mezõ Ferenc –
Thúry György Gimnázium és
Szakképzõ Iskolában az új képzési
struktúrában három ágazat lesz, a
közgazdasági, a kereskedelmi és a
vendéglátó, továbbá a klasszikus
gimnáziumi képzés, ismertette
Szermek Zoltán fõigazgató. Balogh László, a Batthyány Lajos
Gimnázium igazgatója arra emlékeztette a diákokat, hogy ne feledjék, a gimnáziumba jelentkezõknek december 10-én meg kell írniuk az egységes felvételi vizsgát.
A programon, mely a Merre visz
az út? projekt keretében valósult
meg a város középiskolái – a Zsigmondy, a Thúry, a Cserháti, a Mezõ, a Batthyány és a Piarista –, valamint Lenti és Balatonboglár egyegy intézménye is a kiállítók között volt. Továbbá bemutatkozhatott a DKG-EAST, a Nagykanizsai
Kereskedelmi és Iparkamara és a
Zala Megyei Kereskedelmi és
Iparkamara Nagykanizsai Szolgáltató Irodája és a szervezõ, a Nagykanizsa és Térsége TISZK is.
Utóbbinál a 8. osztályos diákoknak lehetõséget biztosítottak egy
számítógépes önismereti és pályaalkalmassági teszt, valamint egy
totó kitöltésére. A rendezvényt
több cég és vállalkozás is támogatta, így a délelõtt folyamán ajándéktárgyakat sorsoltak ki a totót
kitöltõk között.

Közös utakon
– konferencia a
piaristáknál
„Mosd meg a kezed! Ne rágd a
körmöd! A lábad elé nézz! Rakd
el a játékaidat!” – mondjuk mi is
naponta számtalanszor gyermekeinknek. Janikovszky Éva kedves szövegeinek zenés és színpadi
feldolgozásával kezdõdött a már
hagyományosnak számító konferencia a piaristák rendezvénytermében.
Immár hetedik alkalommal hívták az óvónõket az iskola tanítói
Közös Utakon elnevezésû konferenciájukra. A rendezvényen „A
fegyverektõl az érzelmekig” címmel a konfliktuskezelés volt a téma.
Míg a konfliktus szó eredete latinul összecsapás, összeütközés,
harc és küzdés, addig a mindennapi szóhasználatban a mindenfajta
emberi összeütközés szinonimájaként használjuk. A konfliktus nem
más, mint ellentétes, vagy egymást

2012. november 22.
kölcsönösen kizáró érzelmek, vágyak, késztetések egyidejû jelenléte. A szükséges konfliktusok vállalásáról, és a szükségtelenek kezelésérõl váltottak szót az esemény
résztvevõi.
Lajos Lászlóné gyógypedagógus, logopédus, a Mikkamakka játéktár vezetõje volt a délután fõ
vendége. Nagysikerû elõadása
nyomán az is szóba került, hogy
milyen gyakori konfliktusok adódnak nevelõk és gyermekek, gyermekek és szüleik, gyermekek és
gyermekek között.

Egészséghét
az Attila Óvodában
Gazdag programot kínál az
Attila Óvoda kicsinyeinek, de
még a felnõtteknek is 2012. november 26-30. között az óvónõk
által szervezett Egészséghét.
Középpontban a mozgás és táplálkozás, valamint a tudatos vásárlói szokások alakítása áll. Ez utóbbi rendezvény egy szakmai délelõttöt takar, amelynek apropóját
az adja, hogy óvodánk a TÁMOP
3.1.7. pályázaton nyert 3 millió forintot. A környezeti nevelés területén három „jó gyakorlat” bemutatásával pályáztunk. Közülük az
egyik, a „Tudatos vásárlói szokások alakítása” nevet viseli, melynek kapcsán megemlékezünk a hét
utolsó péntekére esõ nemzetközi
jeles napról a „Ne vásárolj semmit
napról” is. Tartalmában a szelektív

hulladékgyûjtés és az élhetõ környezet fontosságára hívja fel a figyelmet. A Zala Megyei Pedagógiai Intézet által szervezett szakmai
bemutató foglalkozás jó gyakorlat
gazdája, Novath Katalin Diridongó nagycsoportjában történik.
A hét további napjain zajló
programsorozatba a gyermekeken kívül a szülõket is több eseményre várják. Nyitott tornaszobába invitálják a szülõket, ahol
óvodai testnevelési foglalkozásokon vehetnek részt kolléganõk
vezetésével. A gyermekek zöldség-gyümölcs tálat készítenek
miközben óvónõiktõl tájékoztatást halhatnak az egészséges táplálkozásról.
Kedden délután szülõi fórumra
invitáljuk a szülõket Vukné Dr.
Kálovics Mariann jogász, egykori
Attila óvodás szülõ, a „Jól lakottan
is egészségesen” címû könyv szerzõje, látogat el a szülõi körbe és ad
praktikus tanácsokat a betegség
megelõzésére, a növények gyógyító hatására valamint alternatív
gyógymódok alkalmazására vonatkozóan.
Szerdán lábtollas bemutató színesíti az egészséghét programját.
A Puli vegyes csoport óvónõje a
„Lehetetlen nem létezik” címû
projekt fenntarthatósága keretében
tart bemutató foglalkozást szülõk
részére az ügyességet, állóképességet is próbára tevõ labdajáték
népszerûsítése céljából.
A hetet egy érdekes kiállítás a
már említett nemzetközi „Ne vásárolj semmit” naphoz kapcsolódó
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„Felesleges áruk kiállítás” eredményhirdetése zárja. A szülõk
egész héten gyûjthetik azokat a
termékeket, amelyet korábban
megvásároltak, de semmi funkciója nincs, csak a divat diktálta a termék beszerzését. Az óvónõk és
szülõk által legérdekesebbnek ítélt
termék gazdája, vagy a legtöbb
tárgyat gyûjtó szülõ oklevelet kap.

A technika
legújabb vívmányai
a Cserhátiban
A Cserháti napok rendezvénysorozat idén sem maradt el a Nagykanizsai Mûszaki Szakképzõ Iskola és Kollégium Cserháti Tagintézményében. A program a Cserháti
szobor koszorúzásával, nyelvi vetélkedõvel és labdarúgó mérkõzéssel vette kezdetét szerdán.
Másnap pedig már az elektronika került elõtérbe a hagyományos szakmai napon, melyre
olyan cégek képviselõit hívták
meg, akik beszámoltak és bemutatták a csúcstechnológia legújabb fejlesztési irányzatait és
ízelítõt adtak a jelenlegi legmagasabb mûszaki színvonalból.

A rendezvényen Szabó Norbert,
a Festo Didactic képviselõje a legújabb bionikus fejlesztésekrõl tartott elõadást. A cég a természetben
kifejlõdött módszereket a mûszaki
gyakorlatban alkalmazza. Létrehoztak egy olyan gyártósorok automatizmusát elõsegítõ robotkart,
mely az elefántormány mechanizmusát utánozza. Ezen kívül Szabó
Norbert szólt a Festo és a németországi Göttingeni Egyetem közös
kísérletérõl is. Ennek eredményeként egy olyan madár-robotot hoztak létre, mely önmaga tömegét
képes a levegõbe emelni azzal,
hogy csapkod a szárnyaival. A fél
kilós szerkezet, mely a madár repülésének elvén mûködik, szervomotorok és ultrakönnyû anyagok
segítségével önmaga képes repülni.
Kovács Gyula, az ATL elõadója
a lézer és optikai technológia alkalmazásáról, legújabb fejlõdési
irányairól beszélt, majd Sáros Tamás, a National Instruments elõadója Mérés – Tesztelés témakörben szólt. A programok sorát
Novák Ottó, a Büll és Strunz Kft.
képviselõjének Szervo fékes motor – jelleggörbe címû elõadása
zárta. A rendezvény alkalmából
bemutatták a tanulók munkáit is,

melyekkel különbözõ pályázatokon vettek részt.
Majd a napot szavalóverseny és
a gólyabál zárta. Az ezt követõ napokon üzemlátogatásra invitálták
az osztályokat, és további tematikus elõadásokat hallgathattak a gépész, valamint a közlekedésgépész
szakmacsoportban tanulók. A rendezvénysorozat szombaton zárult
a 8. osztályosoknak és szüleiknek
szóló nyílt nappal.

Üzemlátogatáson a
csapi végzõs diákok
A Nagykanizsa és Térsége
TISZK „Merre visz az út?” projektjének keretén belül az idei
tanévben is folytatódtak az
üzemlátogatások. Ezúttal a csapi
általános iskola 8. osztályos diákjai látogattak el a ZÁÉV tanmûhelyébe.
A tantelepen a huszonnégy végzõs diák az építõipar egyes területeivel ismerkedhetett meg. Az üzemlátogatáson az ács, a kõmûves, a
festõ és a burkoló szakmák egyes
munkafolyamataiból kaphattak ízelítõt. Ezzel is segítve a továbbtanulás elõtt álló diákokat a pályaválasztásban, hiszen 2013. február 15-
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ig be kell adniuk a jelentkezésüket
valamelyik intézménybe.
Az év elején indult pályázat a
választás elõtt álló gyermekeket
célozza meg, õket szeretnék segíteni a megfelelõ információkkal és
az alternatív programjaikkal, hiszen a diákok így tudnak megfelelõ döntést hozni, így találhatják
meg magukat az általuk választott
szakmában.
K.H. - Sz.I. - V.M.

Meghívó
Tisztelt Nagykanizsaiak!
Tisztelettel meghívom
Önöket a Batthyány Lajos
Gimnázium 10/A. tantermében
2012. november 23-án
16 órakor kezdõdõ,
a Nagykanizsai Városvédõ
Egyesület kiadásában a
Nagykanizsai Honismereti
Füzetek sorozat 39-ik
köteteként megjelenõ
Vörös Andrea: Nagykanizsa
Trianon elõtt
és után címû kötetének
bemutatójára.
Cserti Tibor elnök

Vezessünk biztonságosan télen is!
A téli idõszakban kiemelten fontos az
autó szakszerû karbantartása, a gumiabroncsok cseréje, és az idõjárási viszonyoknak megfelelõ autózás. De hogyan
válasszuk ki a megfelelõ téli gumit, és
miket ajánlott ilyenkor ellenõrizetni a
gépjármûvön?
Lassan beköszöntenek az elsõ fagyok,
és +7 Celsius fok alá süllyed a nappali hõmérséklet, ezért erõsen ajánlott a téli abroncsokat felszereltetni az autóra.
– A nyári gumik használata ebben a szezonban igen veszélyes lehet, fagypont körüli hõmérsékleten ugyanis az abroncsok
rideggé válnak, és nem képesek megfelelõ
tapadást biztosítani. Ez a csúszós, nyirkos
utakon jelentõsen megnöveli az autó fékútját, rosszabb esetben pedig teljesen irányíthatatlanná válik a gépkocsi – figyelmeztet Istiván Tamás a Weltauto nagykanizsai szakértõje.
A megfelelõ téli gumi kiválasztásánál
fontos, hogy a közlekedésbiztonsági
szempontokat helyezzük elõtérbe, és ne
feltétlenül az ár, inkább a minõség és
megbízhatóság alapján döntsünk. A legjobb, ha megkérdezzük a márkaszervizek
szakértõit, de tájékozódás képpen érdemes megnézni a független szervezetek ál-

tal készített gumitesztek eredményeit is.
– A döntésnél fontos, hogy az általunk
kiválasztott téli gumi jégen és hóban jól
fogjon, ugyanakkor figyelni kell a vizes
úton nyújtott teljesítményre is, miután hazánkban sokkal inkább jellemzõ az õszitéli szezonra a latyakos, vizes aszfalt,
mint a vastag hóréteg – mondja Istiván
Tamás.
Sok autótulajdonos csak késõ õsszel,
vagy tél elején veszi észre, hogy a tavalyi
abroncsokat cserélni kell, ezért érdemes
mielõbb megvizsgálni a régi gumik állapotát. Olyan abroncsot, aminek a profil
mélysége nem éri el a 4 mm-t, már nem
javasolt felszereltetni, és azt is ellenõrizzük, hogy nincsenek-e repedések a blokkok között. Rendszeres használat esetén
érdemes 3-4 évente új téli gumi szettet vásárolni. A téli idõszakban jelentõsen megnõ annak szerepe is, hogy milyen állapotú, és mennyire szakszerûen karbantartott
a gépkocsink. Éppen ezért érdemes még
az elsõ nagyobb fagyok elõtt felkészíteni
az autót a téli üzemre.
– Az olajszint és a hûtõfolyadék szint ellenõrzése mellett az ablakmosó folyadékot
is fagyállóra kell cserélni, illetve ajánlott
új, jól illeszkedõ ablaktörlõ lapátokat felszerelni. A fékek állapotát és az akkumu-

látort ellenõrizessük szakemberrel, továbbá nézessük meg a pollenszûrõket is, hogy
elkerüljük a túlzott párásodást – teszi
hozzá Istiván Tamás, a Weltauto szakértõje. – Mindemellett télen, amikor korán sötétedik, nagyon fontos, hogy az autó láthatósága tökéletes legyen, ezért elengedhetetlen a jól beállított fényszóró és a
megfelelõ erõsségû izzók. Indulás elõtt ellenõrizzük az irányjelzõket, fényszórókat
és a féklámpát, fõleg, ha esti vezetésre készülünk.
Az Ön Weltauto szakértõje:
Weltauto Nagykanizsa
8800 Nagykanizsa, Petõfi út 95.
www.istivanauto.hu

NAGYKANIZSÁRÓL A LEGFRISSEBBEN! – www.kanizsaujsag.hu
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Kiadó önkormányzati bérlakások szociális és költség alapon
2012. november 24. 19 óra
SAVARIA SZIMFONIKUS
ZENEKAR
Vezényel: Dénes István.
Közremûködik: Borsos Edith - ének.
Ünnepi hangverseny Richard Wagner
és Giuseppe Verdi születésének 200.
évfordulója tiszteletére. Jegyek ára:
2600 Ft
November 27. 14.30 óra
Színház - Ifjúsági bérlet
Rideg Sándor: INDUL A
BAKTERHÁZ - vígjáték két részben
November 28. 14.30 óra
Idõskori örömök, nehézségek
Elõadó: Karassuné Lõczi Judit,
pszichopedagógus
November 28. 19 óra
Színház - Rátkai bérlet
Claude Magnier-Nádas GáborSzenes Iván: MONA MARIE
MOSOLYA - zenés vígjáték
A Gergely Theater (Budapest) elõadása. Szereplõk: Oszter Alexandra, Forgács Gábor, Szabó Máté, Gregor Bernadette. Belépõdíj: 3500 Ft.
November 30. 18 óra
A VILÁG DALAI
A Harmónia Társulat és a Magic
Ritmo Nagy Musical Estje
Belépõdíj: 1000 Ft, diákoknak 800 Ft.

November 30. 17.30 óra
NE LEGYEN SOK A ROVÁSUNKON - Szondi Miklós magyarság és
rovásírás kutató elõadása a rovásírásról. A belépés díjtalan

CAKÓ FERENC grafikusmûvész
kiállítása
Cakó Ferenc az amatõr filmes mozgalom egyik legismertebb, animációsfilm-készítõ alakja volt. Különleges
hatású homokanimációs filmjeivel
szinte minden jelentõs nemzetközi
fesztiválon fõdíjat nyert.

PARAFRÁZISOK - Z. Soós István
kiállítása
Rajzban, olaj-, tempera- és vízfestményben, falképekben egyaránt hatalmas életmûvet hozott létre.
Megtekinthetõ: december 1-ig
ÁLMOM INDIA - Juhász Balázs
fotókiállítása
Juhász Balázs fotómûvész kiállítása
egy lenyûgözõ álmot hoz közel Magyarországhoz. Juhász Balázs magával ragadó fotóival keresi a választ, és
indít útjára új álmokat.
ENIGMA - Kiállítás Sass Brunner
Erzsébet és Brunner Erzsébet Indiában festett alkotásaiból
Sass Brunner Erzsébet fõként
tájképeket, csendéleteket és utcai
képeket festett. Brunner Erzsébet
sokkal több portrét, életképet festett,
Indiát inkább naturálisan ábrázolta.
Megtekinthetõ: december 21-ig tekinthetõ meg.

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyûlésének az önkormányzati bérlakásokról szóló 42/2007. (IX.25.) önkormányzati rendelete alapján az alábbi üres önkormányzati bérlakások bérleti jogának elnyerésére:
Önkormányzati bérlakás bérleti jogával rendelkezõ (csere) illetve nem rendelkezõ pályázók részére:

8. Nagykanizsa, Csengery u. 117/18/F/2.
A lakás alapterülete: 44 m2, szobaszám: 1+1 fél szoba,
komfortfokozata: összkomfortos. A lakás településen belüli fekvése: peremterület. Költség alapú bérleti díj összege:
15.796 Ft. A lakás állapota: helyreállított. A bérleti szerzõdés idõtartama: 5 év, vagy a cserélt lakás bérleti szerzõdésével megegyezõ idõtartamú. A lakás megtekintésének idõpontja: 2012. november 27. 15-15.30 óráig.

I. Szociális és költség alapon
1. Nagykanizsa, Bartók B. u. 6. I. em. 5.
A lakás alapterülete: 66 m2. Szobaszám: 2+1 fél szoba,
komfortfokozata: komfortos. A lakás településen belüli fekvése: városi terület. Költség alapú bérleti díj: 29.502 Ft. A
lakás állapota: helyreállított. A bérleti szerzõdés idõtartama: 5 év, vagy a cserélt lakás bérleti szerzõdésével megegyezõ idõtartamú. A lakás megtekintésének idõpontja:
2012. november 28. 9-10 óráig.
2. Nagykanizsa, Erzsébet tér 11/C. I. em. 4.
A lakás alapterülete: 37 m2 , szobaszám: 1 szoba, komfortfokozata: komfortos. A lakás településen belüli fekvése:
belvárosi terület. Költség alapú bérleti díj: 18.685 Ft. A lakás állapota: helyreállított. A bérleti szerzõdés idõtartama:
5 év, vagy a cserélt lakás bérleti szerzõdésével megegyezõ
idõtartamú. A lakás megtekintésének idõpontja: 2012. november 26. 14-15 óráig.

9. Nagykanizsa, Csengery u. 117/18/B/4.
A lakás alapterülete: 44 m2, szobaszám: 1+1 fél szoba,
komfortfokozata: összkomfortos. A lakás településen belüli fekvése: peremterület. Költség alapú bérleti díj összege:
15.796 Ft. A lakás állapota: helyreállított. A bérleti szerzõdés idõtartama: 5 év, vagy a cserélt lakás bérleti szerzõdésével megegyezõ idõtartamú. A lakás megtekintésének idõpontja: 2012. november 27. 15-15.30 óráig
10. Nagykanizsa, Csengery u. 117/18/C/2.
A lakás alapterülete: 44 m2, szobaszám: 1+1 fél szoba,
komfortfokozata: összkomfortos. A lakás településen belüli fekvése: peremterület. Költség alapú bérleti díj összege:
15.796 Ft. A lakás állapota: helyreállított. A bérleti szerzõdés idõtartama: 5 év, vagy a cserélt lakás bérleti szerzõdésével megegyezõ idõtartamú. A lakás megtekintésének idõpontja: 2012. november 27. 15-15.30 óráig.
II. Költség alapon:

3. Nagykanizsa, Csengery u. 14/A. I. em. 1.
A lakás alapterülete: 37 m2, szobaszám: 1 szoba, komfortfokozata: komfortos. A lakás településen belüli fekvése:
belvárosi terület. Költség alapú bérleti díj: 20.128 Ft. A lakás állapota: helyreállított. A bérleti szerzõdés idõtartama:
5 év, vagy a cserélt lakás bérleti szerzõdésével megegyezõ
idõtartamú. A lakás megtekintésének idõpontja: 2012. november 26. 14-14.30 óráig.
4. Nagykanizsa, Csengery u. 88. II. em. 44.
A lakás alapterülete: 36 m2, szobaszám: 1 szoba, komfortfokozata: komfortos. A lakás településen belüli fekvése: városi terület. Költség alapú bérleti díj: 14.940 Ft. A lakás állapota: helyreállított. A bérleti szerzõdés idõtartama: 5 év,
vagy a cserélt lakás bérleti szerzõdésével megegyezõ idõtartamú. A lakás megtekintésének idõpontja: 2012. november 26. 14.30-15 óráig.
5. Nagykanizsa, Csengery u. 117/6. fsz. 3.
A lakás alapterülete: 67 m2, szobaszám: 2 szoba, komfortfokozata: komfortos. A lakás településen belüli fekvése: peremterület. Költség alapú bérleti díj: 17.554 Ft. A lakás állapota: helyreállított. A bérleti szerzõdés idõtartama: 5 év,
vagy a cserélt lakás bérleti szerzõdésével megegyezõ idõtartamú. A lakás megtekintésének idõpontja: 2012. november 26. 15-15.30. óráig.
6. Nagykanizsa, Csengery u. 117/18/A/2.
A lakás alapterülete: 44 m2, szobaszám: 1+1 fél szoba,
komfortfokozata: összkomfortos. A lakás településen
belüli fekvése: peremterület. Költség alapú bérleti díj:
15.796 Ft. A lakás állapota: helyreállított. A bérleti
szerzõdés idõtartama: 5 év, vagy a cserélt lakás bérleti
szerzõdésével megegyezõ idõtartamú. A lakás megtekintésének idõpontja: 2012. november 27. 14.30-15
óráig.
7. Nagykanizsa, Csengery u. 117/18/E/4.
A lakás alapterülete: 44 m2, szobaszám: 1+1 fél szoba,
komfortfokozata: komfortos. A lakás településen belüli fekvése: peremterület. Költség alapú bérleti díj: 15.796 Ft. A
lakás állapota: helyreállított. A bérleti szerzõdés idõtartama: 5 év, vagy a cserélt lakás bérleti szerzõdésével megegyezõ idõtartamú. A lakás megtekintésének idõpontja:
2012. november 27. 15-15.30 óráig.

1. Nagykanizsa, Fõ u. 8. I. lh. II. em. 15.
A lakás alapterülete: 65 m2, szobaszám: 1 szoba, komfortfokozata: összkomfortos. A lakás településen belüli fekvése: belvárosi terület. Költség alapú bérleti díj összege:
38.220 Ft. A lakás állapota: helyreállított. A bérleti szerzõdés idõtartama: 5 év. A lakás megtekintésének idõpontja:
2012. november 27. 9-10 óráig.
2. Nagykanizsa, Fõ u. 8. II. lh. II. em. 5.
A lakás alapterülete: 80 m2, szobaszám: 2 szoba, komfortfokozata: komfortos. A lakás településen belüli fekvése:
belvárosi terület. Költség alapú bérleti díj összege: 40.400
Ft. A lakás állapota: helyreállított. A bérleti szerzõdés idõtartama: 5 év, vagy a cserélt lakás bérleti szerzõdésével
megegyezõ idõtartamú. A lakás megtekintésének idõpontja: 2012. november 27. 9-10 óráig.
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyûlésének a Garzonházakról szóló 32/2001. (VI.27.) önkormányzati rendelete alapján - a 35. életévüket be nem töltött fiatal házasok illetve legalább egy évet meghaladó élettársi közösségben élõk részére - az alábbi bérlakások bérleti jogának elnyerésére:
1. Nagykanizsa, Dózsa Gy. u. 142/A. I. em. 6.
A lakás alapterülete: 40 m2, szobaszám: 1+1 fél szoba, komfortfokozata: összkomfortos. A lakás településen belüli fekvése: városi terület. Szálláshasználati díj összege: 14.920 Ft.
A lakás állapota: helyreállított. A szálláshasználati szerzõdés idõtartama: maximum 60 hónap. A lakás megtekintésének idõpontja: 2012. november 28. 14-15 óráig.
2. Nagykanizsa, Dózsa Gy. u. 142/A. fsz. 4.
A lakás alapterülete: 36 m2, szobaszám: 1 szoba, komfortfokozata: összkomfortos. A lakás településen belüli fekvése: városi terület. Szálláshasználati díj összege: 12.780 Ft.
A lakás állapota: helyreállított. A szálláshasználati szerzõdés idõtartama: maximum 60 hónap. A lakás megtekintésének idõpontja: 2012. 14-15 óráig.
A pályázatokat a Polgármesteri Hivatal Szociális Osztályán
(Nagykanizsa, Eötvös tér 16. földszinti ügyfélfogadó) lehet
benyújtani. Pályázati nyomtatványok ugyanitt kaphatók!
Pályázatok benyújtásának határideje:
2012. november 30. (péntek)
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Felhívás civil szervezetek vezetõinek
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) szervezet
egységébe. A beérkezett támogatási igényeket részletesen megvizsgáljuk, majd a
kéréseket az önkormányzat anyagi helyzetének függvényében bíráljuk el.
Köszönettel: Cseresnyés Péter polgármester

Kanizsa – Városháza
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Álláspályázat - jegyzõ
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyûlése pályázatot hirdet Nagykanizsa
Megyei Jogú Város jegyzõi munkakörének betöltésére.
A részletes pályázati hirdetmény közzétéve a Nemzeti Közigazgatási Intézet internetes
oldalán a közszolgálati állásportálon: www.nki.gov.hu, www.kozigallas.gov.hu, vagy
www.kszk.gov.hu), valamint a www.nagykanizsa.hu honlapon.

Képviselõi fogadóóra
Bizzer András önkormányzati képviselõ fogadóórát tart 2012. november 30-án
(pénteken) 17 órától a Hevesi Sándor Általános Iskolában.

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

Versenytárgyalás I.
A Nagykanizsai Önkormányzat versenytárgyaláson értékesíti az alábbi ingatlanait:

hirdetés

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

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.

NAGYKANIZSÁRÓL A LEGFRISSEBBEN! – www.kanizsaujsag.hu

Versenytárgyalás II.
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Nappal kántor, este az operettszínpad ördöge

„Zene nélkül mit érek én?” –
talán e dal írja le leghelyesebben
azt, ami bennem lakozik, ami én
magam vagyok. Természetesen –
ha a szezon és a fazon esetét nézzük, legalábbis nálam, „Ha volna
két életem”, akkor is az éneklésnek, a muzsikának esküdnék
örök hûséget. Hiszen a hang, a
dallam mindig velem van – kezdte a beszélgetést a Surdon élõ
Bertók György, aki (ma már csak
alkalmasint) dolgozik kántorként, míg el nem jön az este. Mert
az éj beálltával a lágy, liturgikus
dallamokat felváltja a tüzes, mulatós ritmusok világa: az operett,
a lakodalmas, az „igazi ereszd el
a hajamat” melódiák talán ördögi köre. Amibõl nem tudok, és
nem is akarok kiszállni.
A zene a véremben van. Minden
bizonnyal így születtem, muzikális
vénával. Isten igazi ajándékot,
életre szóló kegyet ajándékozott
nekem, amit sosem fogok tudni

neki meghálálni – bármennyire is
törekszem rá –, hisz csak egy egyszerû ember vagyok, a magam
gyarló módján…
– Mikor jött el az a pillanat, amikor eljegyezte magát mind az egyházi, mind pedig az operett zenével?
– Természetesen vallásos légkör
– neveltetésembõl fakadóan – áthatotta egész gyermekkoromat. Bár
már akkoriban is elõszeretettel hallgattam különbözõ táncdalokat, a jó
öreg bakelitkorszakból. Édesapámnak nagyon jó hangja volt: õ utaztatott el a magyar nóták világába.
„Van egy ház a Tiszta parton”, „Az
én jó apámnál nincs jobb a világon”
a mai napig visszahozza fiatalságom édes emlékeit… Ezek az élmények indítottak el a tanulás útjára is: beiratkoztam a nagykanizsai
Zeneiskolába, ahol majd’ 13 évig
képeztem magam. Magánének tanszakra jártam: Szentendrei Zsuzsanna pedagógus plántálta belém a
muzikális tudás, az érdeklõdés csíráit a már meglévõ örömzenélésem
mellé. Tõle többet tanultam a zenérõl, az éneklésrõl, mint késõbb bármikor az életem folyamán. Bár akkoriban még nem tudtam, de valahol mindig is éreztem a szívem legmélyén, egyszer ki fogok majd állni a színpadra a nagyközönség elé.
Ehhez azonban elengedhetetlen
volt az inasévek, a tudás kútjának
feltérképezése… Váratott magára
ez a pillanat, mondhatni, sokáig.
Miután megnõsültem, feleségemmel rendszeresen jártunk templomba. Aki énekel, kétszeresen imádkozik – Szent Ágoston bölcs gondolata rám is igaz. Hangom kihallatszott a hívek padsoraiból. Ez
nem kerülte el az akkori plébános,
Gálos Pál figyelmét sem. Javasolta,

által írt nóta. Az est vendégmûvésze, a ’84-ben nótaversenyt nyert
Farkas Rozika Mezõtúrról érkezik. A mûsor elején megemlékeznek elhunyt klubtársaikról is a
Fergeteg dúlt, vihar tombolt címû
dallal, mely egy akácfa életét leírva az elmúlásról szól.
A belépõjegyek a tavalyihoz hasonlóan, 2000 forintért vásárolhatók meg november 15-tõl a HSMK
pénztárában.

persze az emberi kommunikáció.
Szeretek nyitottan élni az emberek,
a világ felé. Befogadni mindazt a
szépet és jót, amit az Úr nekem
ajándékoz.
– Állandó mozgás, nyitott tekintet a világra. Egyházi zene, vállalkozás, család. Adódott-e ilyen telített élet mellett lehetõség arra,
hogy Bertók György, mint operettés magyarnóta énekes dalra fakadjon nagy nyilvánosság elõtt?
– Sok évnek kellett ahhoz eltelnie,
hogy végre, úgymond „debütálhassak.” Kisebb falvakban, helyi eseményeken el-eldanolászgattam, ha
úgy adódott. Ez azonban remek lehetõség volt arra, hogyha valakinek
megtetszett az elõadott dalcsokrom,
késõbb elhívjon máshova fellépni.
Igazából talán pár éve „csúcsosodott” ki nyilvános szereplésem, egy
zenei megmérettetésnek köszönhetõen – hisz tehetségkutatókra is elõszeretettel járok –, hogy operett-és
magyar nóta kategóriában a szakmai
zsûri különdíját hoztam el. Ez megadta a motivációt, még a zenei tüzemet is megspékelte, ahogy a közönség pozitív visszajelzése. Löketet
adott, ahogy ad azóta is. Ha a 2011es évet nézzük, akkor már több helyütt énekeltem, mint magánénekes
különbözõ zenei elõadó esteken.
Tagja vagyok a Magyar Mûvészek
Világszövetségének, tehát nem kontár módon ûzöm a „szakmát.”
– Kik azok az ismert zenészek,
elõadók, akik ihletik? Akikre példaképként tekint? Melyek azok a
zenei stílusok, amik legközelebb
állnak önhöz?
– Anóták, sanzonok, mulatós dalok,
táncos-komikusok és az operett zenék,
ám mostanság az olasz opera –
Pavarotti elõadói stílusában – is vonz.
Ha nevesítenem kellene, Kálmán, Lehár, Huszka – e szerzõk mûveibe töretlenül szerelmes vagyok. Bizet, Erkel,
Simándy József, Peller Károly… summa summarum:„Húzzad csak kivilágos virradataig”– addig pedig sokféle
dal belefér még az éjszakába…
Bertók György életében a zene
örök, soha el nem múló szerelem.
„Ha énekelek, minden bánatomat
elfelejtem. Olyannyira feltölt az
éneklés öröme, ha torkomból kiengedem a (talán) csalogányt, és pláne ha ezt mások is élvezik, hogy át
tudnám ölelni az egész világot.
Akár kicsiben, akár nagyban…”

B.E.

Szabó Zsófia

sõt kérte, menjek el kántorképzõbe,
amihez – megmondom õszintén –
az elején nem igazán fûlött a fogam. Keszthelyre jártam, másfél
éven keresztül: hittant, akkordokat,
zeneelméletet tanultam. Még eközben sem gondoltam volna, hogy én
valaha is kántor leszek, ez (is) talán
Isten egyik olyan útja volt, ahol elindultam… Somogybükkösdön egy
temetés volt az elsõ alkalom, ahol
már „kántáltam”. Majd a beleznai
atya és a helyi lakosok kerestek
meg végül, hogy fogadjam el e
tisztséget, s végül Surdon, Miklósfán is kántorkodtam, egészen a közelmúltig pedig a lakóhelyemhez
közeli falvak szinte mindegyikében. Közben azért természetesen
hobbi szinten, alkalomszerûen –
felkérésektõl függõen – énekelgettem ám a nótákat, az igazi talpalávalókat…
– A zene körbefonta – ahogy a
mai napig is – szinte mind a huszonnégy óráját. De az azonban
tudható, a szerelembõl nem lehet
megélni, ez különösen a mûvészetet, a zenét is fémjelzi. Amikor nem
kántorkodott, nem örömzenélt, mivel foglalkozott? Hiszen a család,
a két fiúgyermek nevelése, meg
egyáltalán az élet nincs ingyen…
– Bõr-és cipõipari szakon végeztem, persze, ez a szakma jóval többet takar az elnevezésénél. Azonban mind a mai napig e munkakörben tevékenykedem, mint vállalkozó: brifkókat, csárókat, étlaptartókat készítek. E miatt sokfelé megfordulok az országban, szinte kétlaki életet élek Budapest és Surd között. Valahogy – de ez ugye az
éneklésre is igaz – nem tudok egyik
nélkül sem élni. Folyamatosan kell
a megújulás, a változatosság, no és

Tüttõ János Nótaklub – 9. önálló est
„Nyílott ezer akác” címmel kilencedik önálló estjére készül a
Tüttõ János Nótaklub. A HSMK
színháztermében november 23án, pénteken 17 órakor kezdõdõ
koncert mûsortervét sajtótájékoztatón ismertették.
Major Lajos, a nótaklub elnöke
többek között elmondta, a nagykoncerteken adnak számot a közönségnek az egy éves fejlõdésükrõl, tudásukról, bemutatva azt
is, hogyan tudták elsajátítani a nó-

ta szeretetét. Az eredetileg november 10-ére tervezett mûsoruk
idõpontja a kísérõzenekar külföldi fellépése miatt húzódott el két
héttel. A nótakedvelõk ismét a világ egyik legjobb cigányzenekarát láthatják-hallhatják Nagykanizsán, Szalai Antal, Liszt Ferencdíjas prímás vezetésével. Fellép a
nótaklub teljes, 20 fõs személyzete, és 10 szólistája. Elhangzik 43
magyar nóta és 9 örökzöld sláger,
illetve operett részlet, valamint
két, eddig ismeretlen Tüttõ János
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tegóriában harmadik helyezést sikerült elérnünk, amire nagyon
büszkék vagyunk. Olyan zenekarok mellett lettünk harmadikak,
amelyek fizetett, profi zenekari kisegítõket tudhattak soraikban. A
Nagykanizsai Fúvószenekarba viszont csak két megbetegedett tag
helyett hívtunk kisegítõket.
Õsszel a Kanizsa Turizmusáért
Egyesület által szervezett I. Kanizsai Sörfesztivál és Fúvószenekari
Találkozón vettünk részt, mely zenekari részének megszervezésére
engem kértek fel. Az esemény
gondolata nagyon jó ötlet volt és
jókor is jött, mivel a zalakarosi fúvósfesztiválok sora megszakadt.

rünk lesz! A Mikulás koncertre december 2-án, vasárnap kerül sor 14
órai és 16.30-as kezdésekkel. Az
idei elõadás a Mikulás cirkusza címet viseli, melybõl következik,
hogy nagyrészt cirkuszi mutatványok és ehhez kapcsolódó zenék
lesznek. Az elõadásba az utánpótlás zenekart is igyekszem belevonni. Rengeteg az idei témához kapcsolódó darabot ismerünk, így bátran állíthatom, nagy cirkusz lesz
vasárnap.
A megszokott éves fellépéseink
sora idén nagy örömünkre kibõvült, ugyanis a Hajdú Sándor vezette vegyeskar felkért bennünket
egy közös karácsonyi koncertre,

A Nagykanizsai Ifjúsági Fúvószenekar és a Nagykanizsai Olajbányász Fúvószenekar egyesülésébõl
alakult a Tatár Csaba karnagy vezette hatvan fõt számláló Nagykanizsai Fúvószenekar. A két nagy
múltra visszatekintõ együttes egybeolvadásának több oka is volt,
ugyanis míg az olajbányásznak
nem volt elég utánpótlása, addig
az ifjúsági zenekar anyagi gondokkal küszködött. Azonban az egyesüléssel egy manapság nagyon
népszerû koncertfúvós zenekar
alakult, mely a könnyûzenétõl a
big banden át a komolyzenéig
mindenféle hangzás megszólaltatására képes. Az elsõ komolyabb
fellépésük a tavalyi tavaszi koncert volt, nyáron pedig Lengyelországban jártak. De hogy telt az idei
éve a zenekarnak? Errõl Tatár Csaba tájékoztatta lapunkat.
– A tavaszi koncert, mely komolyabb hangvételû, az egyik harmada a munkánknak. A másik harmadot a nyári mûsorok és fesztiválok teszik ki. Tavaly Lengyelországba utaztunk, azonban az idei
évben nem külföldi utat terveztünk
be a zenekarral, hanem inkább szerettük volna megmérettetni magunkat ebben az új felállásban. A
júliusi sárvári Országos Fúvószenekari Versenyt egy nagyon komoly felkészülés elõzte meg, másfél héten át napi öt-hat órát próbáltunk. Ezen a versenyen a felsõ ka-

Világzenei utazás
Szõke Szabolcsékkal
Szõke Szabolcs csaknem két évtizede visszajáró mûvész Nagykanizsán. Teljesen mindegy, hogy
alternatív színházi produkciót
mutat be vagy világzenei koncertet ad, egyformán kiváló. Legújabb formációjával pénteken
mutatkozott be a Móricz Zsigmond Mûvelõdési Házban.

Így most végre hozzánk, Nagykanizsára hívhattuk meg a fúvószenekarokat. Itt volt a lengyel
Orkiestra Deta Sobolow is, akikkel
még Hamburgban ismerkedtünk
meg, velük együtt hét zenekar játszott az Erzsébet téren a fesztivál
idején. Szerintem nagyon jól sikerült a fesztivál, reméljük sikerült a
fúvós zenélés hangulatát megmutatni. A visszhangja mind a zenekarok részérõl, mind a közönség
részérõl pozitív volt. Nagyon reméljük, hogy jövõre lesz folytatása
a fesztiválnak – részletezte Tatár
Csaba.

amely december 22-én lesz a Jézus
Szíve templomban és következõ
nap pedig a kiskanizsai Sarlós
Boldogasszony templomban. Egy
holland zeneszerzõ, Jacob da Haan
egyik fúvószenekarra és vegyeskarra írt miséjét fogjuk közösen a
elõadni. A fúvószenekarozásnak
egy kulturált, visszafogott oldalát
kell megmutatnunk. Féltem egy
kicsit tõle, hogy a zenekar a nyári
bulis darabok után hogyan tud
majd erre ráhangolódni, de az elsõ
pillanattól kezdve nagyon szépen
megszólalt.
A 2013-as évet is egy újdonság-

– Az év utolsó harmadában mikor hallhatunk benneteket? Milyen
programokat terveztek?
– A Mikulás koncertet még
évekkel ezelõtt a növendékek toborzása céljából hívtam életre,
ugyanis az estre szülõk és gyerekek egyaránt ellátogathatnak. A cél
teljesült, hiszen az eltelt évek alatt
a HSMK-ban évente egy ugyanazon a napon két teltházas koncertet adunk. Sõt tavaly már elõvételben elkelt a jegyek jelentõs része.
Reméljük, az idén is hasonló sike-

gal kezdjük, ugyanis jövõre mi
adjuk a város újévi hangversenyét. A január 5-ére tervezett koncert két részbõl áll, így komolyzenei és szvingesebb, könnyedebb
mûfajú darabok, musicalek is
lesznek, valamint igyekszünk
nagy hangsúlyt fektetni a látványra is. Ennyiben lesz talán újdonság. Persze, lesz sztárvendégünk
is, akinek a kiléte még egyelõre
maradjon titok.

A fellépésüket beharangozó elõzetesbõl megtudhattuk, hogy egy lemezbemutató koncert részesei lehettünk, ami a Via Ilka címet viseli. A
frappánsan megválasztott cím utalás
Szõke Szabolcs lakcímére (Ilka utca),
s egyben jelzi az évek óta egyre gyümölcsözõbb olasz zenei kapcsolatot.
Ennek köszönhetõ a quintet szólistájának David Boato (trombita, szárnykürt) játéka. Mintha csak egy kaleidoszkópba néztünk volna. David
Boato és Váczi Dániel (szopraninó,
altszaxofon) a jazzt, Szõke Szabolcs
(gadulka, array mbira) és Szalai Péter
(tabla) az indiai klasszikus zenét, míg
Juhász Gábor a balkáni népzene és a
jazz világát vitte az együttes játékába. Ez után feleslegesnek és erõltetettnek is tûnik minden mûfaji skatulyába gyömöszölés, annyira egyedi anynyira jellegzetes ez a zenei világ. A
koncert vázát az új album adta, de
mellette régebbi szerzemények is elhangzottak. Szõke Szabolcs színházi
vénájának köszönhetõen feszesebb és
oldottabb ritmusú számok követték
egymást, teret adva az együttes tagjainak rövidebb improvizációkra. Kellemes asszociációkra adott lehetõséget egy-két szerzemény és szinte
megjelent elõttünk az ébredezõ Velence gondoláival, vagy a toszkánai
városok szûk sikátorainak, tereinek
nyüzsgõ világa. Ezen az élményen
még a menetrendszerûen megszólaló
templom harangjának zúgása sem tudott rontani. Lírai, felemelõ, vérbeli
kamarazenei elõadás volt. Egyetlen
szépséghiba, a közönséggel való –
máskor megszokott – kommunikáció
hiánya volt. Ezen olyan nagy sikerû
számok sem segítettek, mint Juhász
Gábor: Hideg hídak címû szerzeménye, amely nagyon jól sikerült. A
koncert végén a Nagy utazás (DésBereményi) szerzemény sorai jutottak eszembe. „Fáradtnak tûnsz, mintha nem a régi volnál. Hol van a tûz?
Hova lett a mindig sóvár régi láz? Az
a régi égi láz, amivel beléptél és megszerettelek” Tényleg. Hova lett?

Varga Mónika

H.Gy.

Mikulás koncert: „Nagy cirkusz lesz”
Idén sem marad el a Nagykanizsai Fúvószenekar Mikulás
koncertje, melyet december 2-án
tartanak a HSMK-ban, azonban
2012-ben nem ez lesz a zenekar
utolsó fellépése, tartogatnak még
meglepetést a közönség számára.
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Kanizsa – Kutyaszív

Kanizsai

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

Állatbarát vállalkozók a menhelyért
Ismét egy kanizsai
vállalkozás
adományozott a
menhely bõvítéséért

Tel.: 0670-517-7836

Míg a nagykanizsai vasútállomás alatt mûködõ menhelyen
Dervalits Balázs építész tevékenykedik mérõszalagjával, addig a menhely aktivistái igyekeznek minél több vállalkozót megnyerni a menhelybõvítés ügyének – fogalmazott dr. Papp Attila
a Kanizsa Hetilapnak.
A sajtóreferens elmondta, hogy
a napokban felkereste Horváth János vállalkozót, a Horváth-Méh
Kft. tulajdonosát, és segítségét
kérte a jelenleg tervezés alatt álló,
leendõ kennelek vasanyagának beszerzéséhez. A vállalkozó – aki
egyébként szintén kutyás gazdi –
rögtön segített. Mintegy tucatnyi
tábla betonvas-rácsot és vadhálót
vásárolt, illetve adományozott az
állatmenhelynek, sõt mi több, vascsöveket is rendelkezésre bocsátott, amibõl a menhely aktivistái
pedig a kennelajtókat fogják majd

Meghívó a
Cukorbetegek
elõadására
Kövessen minket
okostelefonján is:

www.kanizsaujsag.hu

2012. november 22.

A Nagykanizsai
Cukorbetegek Egyesülete
november 30-án pénteken
15 óra 30 perckor
a Kanizsai Dorottya Kórház
tanácstermében tart
klubfoglalkozást,
ahol Dr. Késmárki Nóra
fõorvos asszony
A vércukor önellenõrzés
szempontjai, 2-es típusú
cukorbetegek vércukor
önellenõrzése témakörben tart
elõadást.
Minden érdeklõdõt várunk!

összehegeszteni. A sajtóreferens a
továbbiakban hangsúlyozta: mióta
a városvezetés, és Cseresnyés Péter polgármester felkarolta az árva
állatok ügyét, már eddig is komoly
segítséget nyújtva a menhelynek,
azóta a nagykanizsai emberek, vállalkozások is a lehetõ legnagyobb
jóindulattal és segítõ szándékkal
fordulnak a menhely felé.

Negyedmillió forint
értékû munkát végeztet
el a MERMAID
Építõipari Kft.

Komoly és példaértékû segítséget kapott a nagykanizsai állatmenhely a Mermaid Kft.-tõl.
Mint azt dr. Papp Attila a Kanizsa Hetilapnak elmondta, Mezõ
Gábor, a Dunántúlon és Ausztriában is tevékenykedõ építõipari cég
tulajdonosa nem elõször adományozott számukra. Szeptember
elején segített elõször, amikor hírét
vette, hogy Cseresnyés Péter polgármester a saját pénzébõl készíttette el az új kiskutya-kenneleket.

Akkor Mezõ Gábor felajánlásából
valósulhatott meg az állatmenhely
harmadik, mintegy 300 négyzetméteres futtatója
A menhely sajtóreferense hangsúlyozta: két hónapos egyeztetés
eredményeképpen, a helyi FIDESZ frakció szintén értékes adományozása után döntött a vállalkozó arról, hogy az évek óta befejezetlenül, a telep déli részén álló,
nagyjából 100 négyzetméteres betonozott placcot kennelsorrá fejleszti. Ennek a legköltségesebb beruházását, a kennelek tetõzetének
az elkészítését kezdi meg a holnapi napon az építõipari kft. A várhatóan 15-20 kutya befogadására alkalmas 5 új kennel teljesen fedett
lesz, a sátortetõ egészen a kennelajtókig védelmet fog majd nyújtani az idõjárás viszontagságai ellen
az árva lakóinak. Így, ezzel a megoldással ide öregebb, beteg vagy
legyengült ebeket is el lehet majd
helyezni. A beruházás várhatóan
egy hét alatt megvalósul Kocsis
Antal és brigádja munkájának köszönhetõen.
Dr. Papp Attila leszögezte: a
vállalkozó ezzel a nagylelkû adománnyal is igyekezett elismerni az
állatmenhelyen folyó áldozatos
munkát. Mezõ Gábor pedig hangsúlyozta: reméli, hogy felajánlása
ösztönzõleg fog hatni a dél-zalai
város tehetõsebb állatbarátaira, és
minél többen összefognak az állatmenhely bõvítéséért.
K.H.

RAMDA
FÛRÉSZÁRU-KERESKEDÉS
Nagykanizsa, Csengery út 111., tel.: 06-70-270-2222
Kalodás fa (éger szél)
1x1x1,70 m38.000 Ft+áfa
Méter tûzifa (éger)
1x1x1,70 m314.000 Ft+áfa
Kalodás fa (tölgy szél)
1x1x1,70 m315.000 Ft+áfa
Kalodás fa (tölgy szél apró)
1x1x1,70 m3 17.000 Ft+áfa
Méter tûzifa (akác, tölgy, kõris, bükk) 1x1x1,70 m318.000 Ft+áfa
Kalodás fa (éger, nyár)
1x1x1,70 m322.200 Ft+áfa
Kalodás fa (tölgy, bükk vegyes)
1x1x1,70 m324.200 Ft+áfa
Kalodás fa (akác)
1x1x1,70 m325.200 Ft+áfa
(A kalodás fa kaloda nélkül -1.000 Ft.)

HÁZHOZSZÁLLÍTÁS
10 km-en belül 4.000 Ft+áfa/1 ill. 2 db kaloda (1-2 m3)
20 km-en belül 5.000 Ft+áfa/1 ill. 2 db kaloda (1-2 m3)
30 km-en belül 6.000 Ft+áfa/1 ill. 2 db kaloda (1-2 m3)
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Horoszkóp
III.21.–IV.19. Kos
Harciasságával nem számíthat túl nagy dicséretre otthon. Hogyha vannak gyermekei, ne várjon el tõlük túl sokat a hétvégén.
Engedje, hogy gyerekek maradjanak, s ha
kedvük tartja, csintalankodjanak.

IV.20.–V.20. Bika
Ha akadályok, pénzügyi gondok nehezítik elképzelései megvalósítását, gondoljon arra, hogy akár egy új lehetõség kezdetei is lehetnek. Nézzen szembe velük,
és gyõzze le õket.

V.21.–VI.21. Ikrek
Élénk képzeletének köszönhetõen nem fognak unatkozni a hétvégi névnapi találkozón a
barátai. Szereti a meglepetéseket, és szívesen
szerez örömet másoknak is. A párjával ugyan
vitába keveredik, de öné lesz az utolsó szó.

VI.22.–VII.22. Rák
Fontosnak tartja a partnere elismerõ szavait, viszont nem szereti, hogyha sokat beszél. Ne legyen sértõdékeny és akaratos,
inkább gondolkodjon el azon, hogyan fér
meg „két dudás egy csárdában”.

VII.23.–VIII.22. Oroszlán
A borús, szürke idõ ellenére túlpezsgõ
életerejével lehengerli a környezetében
élõket. Ha némi luxusra vágyakozik,
még idõben jelezze a társának, hogy
anyagiakkal is tudjon felkészülni.

VIII.23.–IX.22. Szûz
Fejlett logikai érzékének köszönhetõen egykettõre megállapítja, hogy milyen karácsonyi
ajándékra vágyakozik a párja. Jó hangulatban
lesz a hétvégén, még attól sem jön indulatba,
ha netán bélyeget akar gyûjteni a párja.

IX.23.–X.22. Mérleg
Vonzódik a szép dolgokhoz, és azon töpreng, hogyan tudná hathatósabban kifejezni magát. Bár a kézügyessége is jó,
mégis a mûvészetekkel kapcsolatos elfoglaltságot kellene keresni magának.

X.23.–XI.22. Skorpió
Lazuljon el, és ne szemlélje folyamatosan a maga realitásában a világot. Ha elhatároz valamit, amit nem sikerül rögtön
véghez vinnie, célszerû, ha idõnként
fegyverszünetet köt „önmagával”.

XI.23.–XII.21. Nyilas
Nagy léptékû terveit a bolygóállások szerint
nehezen tudja megvalósítani. A céljai elérése
érdekében keressen egy olyan társat magának,
aki akár a múzsája is lehet. Útközben lehetõleg ne tévedjen el a szerelem útvesztõiben.

XII.22.–I.20. Bak
Fogadja bizalmába, és ne tépelõdjön túlságosan sokat újdonsült ismerõse miatt. Inkább azon gondolkodjon el, miképpen tehetné vonzóbbá magát. Hasznosak lehetnek erre a régi, másoknak is bevált praktikák.

I.21.–II.19. Vízöntõ
Szabadnak és függetlennek szeretné továbbra is érezni magát, ami azonban nem
fog teljesen sikerülni, ha a családalapítás jár
a fejében. Mondjon le néhány kedvtelésérõl, hóbortjáról és teljes lesz a harmónia.

II.20.–III.20. Halak
Döntse el a párjával, hogy bizonyos kérdésekben ki képviseli a racionalistást, és
ki az álmodozást. Ha megtalálják az
egyensúlyt, akár egy autóbuszozás is jelenthet kozmikus élményeket.
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Kanizsa – Sport / Apró

Nem ment
idegenben
A nõi kosárlabda bajnokság
második vonalában nem túl örömteli napokon van túl a Kanizsai
Vadmacskák együttese, hiszen
mind a pécsi, mind a tatabányai
kirándulásuk vereséggel ért véget.
PEAC (4.) – Kanizsai Vadmacskák SE (2.) 66-62 (17-16, 16-21, 2115, 12-10). Amatõr nõi NB I Nyugati csoport kosárlabda-mérkõzés, 5.
forduló. Pécs, 50 nézõ. Kanizsa: Fekete (10/3), Fuisz V. (25/6), Olasz A.
(4), Hegyi (7), Jurkó (13). Csere:
Oros, Jagarics, Rajkai (2), Simon,
Nagy D. Edzõ: Farkas József.
A kanizsaiak elõnyüket a 25.
percig tartották, onnantól teljesítményük visszaesett, támadásaik
pontatlanokká váltak.
Tatabányai KC (3.) – Kanizsai
Vadmacskák SE (4.) 71-54 (22-15,
21-8, 15-12, 13-19). Találkozó a 7.
fordulóból. Tatabánya, 50 nézõ. Kanizsa: Fekete Cs. (4/3), Fuisz V.
(15/3), Olasz A. (9), Oros, Jagarics
(8). Csere: Jurkó (16), Rajkai, Nagy
D. (2). Edzõ: Farkas József.
Már az elsõ negyedben is
hiányosságok mutatkoztak a játékban és a második 10 percben is tovább tartott a kanizsai pontatlan
tendencia. Védekezési hibáikat is
jól használták ki a tatabányaiak,
amivel már félidõre jelentõs elõny
alakult ki a két együttes között.
Nagyszünet után is csak kereste
a játék ritmusát a KVSE, teljesítményük nem javult, a hazaiak pedig mondhatni fölényes gyõzelmet
arattak.
Polgár László

INGATLAN
Nagykanizsa Zárda u 9-ben 76 m2es, második emeleti, cirkofûtéses lakás, beépített fa bútorokkal (konyha,
elõszoba) eladó. Kettõ szoba, konyhanappali, fürdõ, kamra, elõszoba, WC.
Gépkocsibeállóval. Irányár: 14 millió
Ft. Érd.: +3620/950-9527 (7541K)
Gutorföldén lévõ kétszobás családi házamat elcserélném nagykanizsai
önkormányzati bérlakásra. Érd.:
0630/296-8814 (7542K)

SZOLGÁLTATÁS
Készpénzért vásárolok régi
könyvet, festményt, porcelánt, régi
népi parasztbútorokat és ruhákat,
valamint használati tárgyakat és teljes hagyatékot. Tel.: 0620/555-3014
(7523K)

2012. november 22.

Oroszlánként küzdöttek
Heat Group-Kanizsa VSE (4.)
– Ceglédi Vasutas SE (5.) 10-7
(1-1, 4-0, 4-3, 1-3)
OB I B-s vízilabda-mérkõzés, 7.
forduló. Nagykanizsa, 30 nézõ.
Vezette: Mészáros P., Mikesy.
Kanizsa: Kiss Cs. - Virt M. 1,
Bencz, Silvasán 2, Kéri P. 1,
Kaszper G. 1, Kádár 3. Csere: Karácsony T., Mrvicic, Gulyás 2, Takács K., Fábry, Klie. Edzõ: Németh Zsolt.
A Heat Group-Kanizsa VSE OB
I B-s vízilabda-együttese a máso-

dik vonal A-csoportjának akkori
harmadik helyezettjét, a Céglédi
Vasutast fogadta. Az elsõ negyed
inkább a kimaradt lehetõségekrõl
szólt, aztán a második nyolc percben a hazaiak gólt sem kaptak. Talán a mérkõzés fordulópontja is
erre az idõszakra tehetõ, hiszen 21-nél Kiss Csaba a kapuban hárított egy ceglédi emberelõnyös
helyzetet, majd egy büntetõt, onnan pedig már csak a nagykanizsaiak szereztek találatot a fordulás elõtt.

A harmadik játékrész „gólcsörtéjébõl” is a vendéglátók
jöttek ki a jobban, így a záró
etapban már csupán arra kellett
ügyelniük, hogy az ellenfelet ne
engedjék túlságosan közel magukhoz. Gyõzelmével a KVSE
teljesítménye is pozitív mérlegbe fordult hét fordulót követõen.
Németh Zsolt: „Gratulálok csapatomnak, esetenként úgy küzdöttek, mint egy oroszlán, s ennek is
köszönhetõ sikerük. Ezúttal minden gátló tényezõt képesek voltak
leküzdeni játékosaim.”
P.L.

Minden összejött a fordulóban
BEAC (9.) – Aquaprofit Nagykanizsai TSK (1.) 3:9
Sakk NB I-es csapatbajnoki
mérkõzés, 4. forduló. Budapest.
Eredmények (elöl a hazaiak):
Varga Z. - Balogh Cs. 0,5:0,5, Könnyû - Ivanisevics 0:1, Bagi - Márkus 0:1, Szamosközi - Ribli 0,5:0,5,
To Nhat Min - Bánusz 0,5:0,5,
Somlai - Bérczes 0,5:0,5, Dencsi dr. Flumbort 0:1, Kerek Cs. - Medvegy Z. 0:1, dr. Bali - Krutti 0,5:0,5,
Kerek K. - Kántor 0,5:0:5, Medvegy J. - Havanecz B. 0:1
A sakk NB I-es csapatbajnokság
negyedik fordulójában a BEAC
vendége volt a listavezetõ Aquaprofit Nagykanizsai TSK együttese. A kanizsai csapat „kiküldetése”
jól sikerült, hiszen az elõzetesen
vártnál is jobb arányban nyert az
„egyetemistáknál” és a pontelõnyét is növelte a tabellán a bajnoki
címvédõ.
A két héttel korábbi Kecskemét
elleni szûkebb gyõzelem után a kaTelevíziók, 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)

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)
Kiskanizsán morzsolt kukorica
eladó, ugyanitt kert bérbeadó vagy
eladó. Érd.: 0630/633-8806 (7543K)

nizsai együttes tagjai összeszedték
magukat és ezúttal az elsõ számú
csapatban debütáló Havanecz Biankának is kijött a lépés…
– Roppantul örülünk a sikerünknek, s különösképpen annak, hogy
ismét volt egy bemutatkozónk
Havanecz Bianka személyében,
aki sikerrel is vette partiját –
mondta a találkozó után Papp
Nándor csapatvezetõ. – Mi több,
nem is akármilyen teljesítménnyel,
egy öt és fél órás meccsel hozta a
gyõzelmet…
– Mennyit ér valójában a csapat
nyert találkozója?
– Elõször is sikerült kijavítanunk az elõzõ fordulóban „történteket”, ráadásul a Paks csupán 7,5 pontot csinált a Dunaharaszti MTK ellen, így elõnyünket a táblázaton két pontra növeltük.
***
Megszakítás nélkül 52 gyõzelmet aratott az Aquaprofit Nagyka-

nizsai Tungsram Sakk Klub csapata, ezzel új magyar rekordot állított
fel.
Ezt Nádasi Tamás, a Nagykanizsai Városi Sakk-szövetség és az
Aquaprofit Zrt. elnöke jelentette
be a SYMA Rendezvény és Kongresszusi Központban megtartott
VI. Aquaprofit-Polgár Nemzetközi
Sakkfesztivál sajtótájékoztatóján.
A nagysikerû eseményen megjelent Sebestyén István, a magyar rekordok regisztrálója is, aki megerõsítette, hogy a csúcsot hivatalosan is bejegyzik, így az felkerül
hazai rekordok weboldalára is.
– Csapatunk sorozatban 52 mérkõzést nyert, miközben négy bajnoki címet gyûjtött be. Ez a világon egyedülálló teljesítmény, ezért
szeretnénk nyilvántartásba vetetni
Londonban is, hogy bekerülhessen
a világrekordok közé – fogalmazott Nádasi Tamás.
P.L.

Felhívás játékgyûjtésre
Szeretném figyelmükbe ajánlani a hetedik éve mûködõ küldetésünket, melynek
keretében gyûjtünk használt jó állapotú játékokat és gyermekruhákat, valamint
édességet karácsonyra.
Kérjük a lakosságot, hogy aki segíteni tudna adományaival, jutassa el felajánlásait a nagykanizsai tûzoltósággal szemben lévõ Angel Szépségszalonba!
Kérjük, aki tud, segítsen, hogy azok a gyerekek is örülhessenek a karácsonynak, akiknek másként nem jutna ajándék a szeretet, a család ünnepén!
Gyûjtés ideje: minden héten kedd-szerda-csütörtök délután 14-16 óra között.
Telefon: 06-30/217-39-22

Véradás

Magyar Vöröskereszt

2012.12.04. (kedd) 08:00 – 12:30 óra Magyar Vöröskereszt, Nk Sugár
u. 28. 2012.12.06. (csütörtök) 12.00 – 17:00 Inkubátorház, Nk Buda
Ernõ u.19.

2012.11.21.
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Milassin Mór itthon is aranyérmes
újonc férfi kard mezõnyében is jutott a döntõs helyezésekbõl, itt
Milassin ötödikként, míg Abay Nemes Ádám (edzõ: Tizedes Balázs)
nyolcadikként zárt. Serdülõ nõi
kardban is jól ment a vívás, hiszen
Flumbort Sára (edzõ: Piecs Adrienn) a dobogó második fokáig jutott.
– Aranyérmet vártunk, s ez
Milassin Mór teljesítményével
össze is jött. Flumbort Sára második helye pedig az elsõ állomás
eredményének tükrében jó szereplés, de Abay Nemes Ádám döntõs
helyezésével sem lehetünk elégedetlenek – fogalmazott a verseny
után Piecs Adrienn szakosztályvezetõ.

A Cserháti-csarnok adott otthont a hazai utánpótláskorú vívók számára kiírt GerevichKovács-Kárpáti Kard Reménység-körversenysorozat második
állomásának. A kétnapos eseményen 15 klub képviseltette magát
és a hat versenyszámban majd'
200 vívó lépett pástra.
Természetesen a házigazda
Nagykanizsai TE 1866 vívó szakosztályának tehetségei is versenyeztek a két nap során, közülük
Milassin Mór, Flumbort Sára és
Abay Nemes Ádám döntõs helyezéseket értek el. Milassin és Flumbort ráadásul a dobogó elsõ és második fokára is felállhatott.
A kanizsaiaktól a gyõzelem a
gyermek férfi kardban született,

Milassin Mór (edzõ: Piecs Adrienn) végzett az elsõ helyen. Az

P.L.

Nemzetközi gáláztak Vásárhelyen
Hódmezõvásárhelyen
egy
nemzetközi úszógálán vettek
részt a a kanizsai Délzalai Vízmû SE úszói közül négyen. Közülük Molnár Flóra öt versenyszámában is megyecsúcsot
úszott, Abay Nemes Anna pedig
minden számot megnyert,
melyben elindult. Zámodics
Márk és Gayer Márton sem
akart lemaradni tõlük, õk számaikban javítottak sokat eddigi idejükön.
Az érmes nagykanizsai úszók
eredményei korosztályaikban:
Abay Nemes Anna - 50 m pillangó 1. 30,21; 100 m hát 1.
1:05,48; 50 m hát 1. 31,39; 100 m
gyors 1:00,73; 200 m hát 1.
2:22,75.
Molnár Flóra - 50 m gyors 1.
26,90 (megyecsúcs); 50 m mell 1.
34,56 (megyecsúcs); 200 m mell

1. 2:40,90 (megyecsúcs); 100 m
gyors 1. 58,69 (megyecsúcs); 100
m mell 1. 1:15,03 (megyecsúcs);
200 m gyors 2. 2:12,18.
Zámodics Márk - 50 m pillangó
1. 29,37; 50 m gyors 1. 26,69; 200
m gyors 1. 2:00,39; 100 m gyors

57,48; 100 m pillangó 1:09,77; 50
m hát 3. 32,95; 100 m mell
1:16,83.
Gayer Márton - 100 m pillangó
2. 1:05,60; 50 m pillangó 3. 29,78.
P.L.

Fókuszban a thaiföldi jet-sskis Világkupa
Ha tél, akkor Thaiföld, de...
Hogy a kép tisztább legyen, ezúttal nem szimpla nyaralásról lesz
szó, hanem az egyik jet-ski világszövetség Világ Kupa-futamáról,
mely szabad fordításban a Király-kupa névre hallgat és erre a
kanizsai Dara Roland is mehet a
magyar színeket képviselve...
A hazai mezõnyben a kanizsai ver-

senyzõ neve nem cseng rosszul, s
ezért sem véletlen, hogy egy közösségi oldalas formula alapján november
végétõl a „jelenleg itt él” rovatba akár
a thaiföldi Pattaya City-t is tehetné...
Szóval december 5-9. között az
említett Pattaya városa ad otthont
– a jet-ski sportág egyik Mekkájaként – az IJSBA szervezet Világ
Kupa-futamának, mely sok szempontból az idén Arizonában rende-

zett világbajnokságuknak is a méltó párja lehet rangjában.
„Indulhatok a jet-skis világ egyik
legkomolyabb versenyén – kezdte
Dara Roland. – Az esemény azért is
roppant komoly, hiszen gyári csapatok versenyzõivel egy mezõnyben
rajtolhatok. Nem a saját gépemmel
megyek, hanem azt egy top-csapat
biztosítja számomra, mellyel az augusztusban Nagykanizsán is látott

15

Megvan
az elsõ
pontjuk
Megszerezte elsõ bajnoki pontját az idei szezonban a Kanizsa
Sörgyár SE nõi asztalitenisz Extra Ligában érdekelt együttese. A
kanizsaiak az esélyesebbnek vélt
fõvárosi Erdért SE ellen értek el
5:5-ös döntetlent úgy, hogy vezettek elõtte már 5:3-ra is.
Gejzír-Kanizsa Kft. Varga Trans
Pápa Kanizsa Sörgyár SE I (7.) –
Budapesti Erdért SE (6.) 5:5. Asztalitenisz Extra Liga nõi mérkõzés, 6. forduló. Nagykanizsa.
Eredmények (elöl a hazaiak):
Végh Zsuzsanna, Tóthné Szász
Kinga - Szebelédi Krisztina, Szebelédi Éva 3:1, Mógor Evelin Mátrai Alexandra 1:3, Tóthné Szebelédi K. 1:3, Végh - Szebelédi É. 3:0, Mógor - Szebelédi K.
0:3, Végh - Mátrai 3:1, Tóthné Szebelédi 3:2, Végh - Szebelédi
K. 3:0, Bicsák Bettina - Szebelédi É. 0:3, Tóthné - Mátrai 1:3
A vendégek számítottak esélyesebbnek az alsóházi rangadón,
akik ellen a hazaiaknál Végh hibátlan teljesítményére volt szükség egy esetleges pontszerzéshez.
Ennek megfelelõen állt is helyt
Végh, mivel magabiztosan és
eredményesen játszott. Hozta valamennyi egyéni meccsét és a párost, teljesítményére nem lehetett
panasz. Tóthné Szász Kingát párosban szintén sokat tett hozzá az
eredményhez, no és egyéniben õ
húzta be a döntetlenhez hiányzó
egyéni gyõzelmet – ráadásul 0:2rõl tudott fordítani a Szebelédi Éva
elleni gyõztes mérkõzésen. Ugyan
a hazai csapat már 5:3-ra is vezetett, a döntetlen reális eredmény.
szlovák Mario Lamy október elején
világbajnoki címet szerzett az amerikai egyesült államokbeli Lake Havasu városában. A jet-ski amúgy annak
a Kasza Györgynek a versenygépe,
aki azt Papp Lászlóval közösen
építette. Thaiföldre november 26-án
utazok ki, s az már most biztosnak
tûnik, hogy tengervízen nem lesz
egyszerû dolgom, de bízom abban,
hogy a selejtezõktõl indulva messzire juthatok a Világ Kupán.”
Polgár László

NAGYKANIZSÁRÓL A LEGFRISSEBBEN! – www.kanizsaujsag.hu
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SZALONCUKROK AZ ALÁBBI ÍZEKBEN KAPHATÓK:
Bailey's likõr
capuccino likõr
tojáslikõr
meggylikõr
kókuszlikõr
rumpuncslikõr
konyakmeggy
trüffel krémes
madártej krémes
banánkrémes
csokikrémes
marcipán krémes
tejkrémes
kávékrémes
tiramisu krémes
erdei gyümölcs krémes

pisztácia krémes
jagermeister ízû
mogyorókrémes
gumicukros
zselés, tejkaramell
vajkaramell
kókusz, marcipán
gesztenye, alma-fahéj
tiramisu, banán
diabetikus
gesztenyekrémes
vadász feketeerdõ tej
vadász étcsokoládés
vadász fehércsokoládéval
vadász Kid tejkrémes
tojáslikõrös függelék

Brandy orange függelék
kávékrémes függelék
Delice függelék
marcipános függelék
mogyorós függelék
pisztáciás függelék
Toffee függelék
konyakmegyes függelék
konzum hagyományos
konzum kétrétegû
(kakaó-narancs,
kakaó-kókusz,
kakaó-rum,
epervanília)

