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szágos gazdasági mutatókkal kapcsolatban.
Dénes Sándor kérdései érintették az ország gazdaságát, teljesítõképességét, a munkahelyteremtést, a foglalkoztatást, a közmunkát, a szakképzett munkaerõ számát, az internetadó körüli félreértéseket, a kormány devizahitelekkel kapcsolatos intézkedéseit.
A politológus szerint, ha sikerül
elérni a devizahitelek forintosítását, a béklyó megszûnik, a középosztály fellélegezhet, megerõsödhet, és újra elkezdhet fogyasztani, amivel hozzájárulhat a

(KLIK) siker-e vagy kudarc, mivel lehetne a pedagógusok megbecsülését, motiváltságát visszaállítani, mit lehetne tenni, hogy a
fiatalok külföldrõl hazajöjjenek,
lehet-e bármely településen kormánytámogatás nélkül is ipart telepíteni. Szó esett továbbá az elõfinanszírozásról, a bankok iránti
elvárásról,
valamint
egy
Kiskanizsát érintõ kérdésrõl,
hogy tervez-e a városvezetés az
Alsómajor iparterületén fejlesztést, mert megjelentek a vállalkozók. Szám szerint hét mûködik
ott víz, gáz és szennyvízcsatorna
nélkül.
 Valóban megjelentek a vállalkozók, és ennek természetesen
örülünk is. Közel van a városi vízvezeték, sõt a szennyvízcsatorna
is, ugyan tervekrõl nem tudok, de
utánanézünk  ígérte Dénes Sándor. A jelenlévõk kérdései sorában
utolsóként felolvasott még egy jó
ötletet a polgármester. A javaslattevõ szerint a polgármesteri hivatal alakítson ki a honlapján is egy
olyan felületet, ahol tájékozódni

Polgármesteri Klub: az ország és a város dolgairól
Számos, mindennapjainkat
érintõ kérdésre kaphattak választ az önkormányzat szervezésében megvalósult Polgármesteri Klub elsõ rendezvényén az érdeklõdõk.
A kötetlen beszélgetés helyszínén, a Corner Irish Pub klubbá átalakult helyiségében Lehota János
kabinetvezetõ köszöntötte a meg-

jelenteket, közöttük az est meghívott vendégét, a Budapestrõl érkezett Mráz Ágoston politológust, a
Nézõpont Intézet igazgatóját, Dénes Sándor polgármestert és Cseresnyés Péter országgyûlési képviselõt.
Nemcsak jó, hanem kellemetlen
kérdést is fel lehet tenni  biztatta
a jelenlévõket a politológus, aki
õszinte kritikát is mondott az or-

gazdaság növekedéséhez.  De
nemcsak ebben, hanem valamennyi felvetett kérdésre adott
válaszban egyetértett a polgármesterrel, aki az ország dolgaival párhuzamosan górcsõ alá vette azt is, hol tart ma és mit tervez
városunk ezen a téren.
Többek között elhangzott,
hogy az oktatásban a Klebelsberg
Intézményfenntartó
Központ

lehet az alkalmi munkalehetõségekrõl, a cégek munkaerõ igényérõl.
A másfél órás kötetlen beszélgetés a résztvevõk szerint hasznosnak bizonyult, a következõ polgármesteri klubfoglalkozásra is
várják az érdeklõdõket a szervezõk.
B.E.
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Cserháti napok  20 éve indult az elektronikai képzés

A November Festivities elnevezésû rendezvénnyel vette kezdetét, a már hagyománnyá vált
Cserháti napok rendezvénysorozat a Nagykanizsai Mûszaki
Szakképzõ Iskola és Kollégium
Cserháti Tagintézményében.
Fotókiállítással, érdekes szakmai elõadásokkal, vetélkedõkkel, szakmai generációk találkozójával várták az iskola tanulóit, pedagógusait és az érdeklõdõket.
A rendezvénysorozatot Marton
László igazgató nyitotta meg, aki
elmondta az idei Cserháti napoknak külön aktualitása van, hiszen
húsz évvel ezelõtt, 1994-ben indult
az elektronikai képzés az intézményben. Ezt követõen pedig friss
adatokkal támasztotta alá az igazgató, hogy az iskolában oktatott
szakmák birtokában a fiatalok
nagy eséllyel tudnak elhelyezkedni.
Kiemelte, a jármûiparban foglalkoztatottak létszáma kilenc
százalékkal nõtt, így hazánkban
idén 6500-al többen építik a kocsikat, mint egy évvel ezelõtt, és
további bõvülésre lehet számítani.
Ahogy mondta az igazgató, többször emlegetik, hogy Magyarország az autóipar fellegvára, már
több mint 17 ezer ember dolgozik
jármûgyártó cégeknél, mely most
is rengeteg állást kínál. Hangsúlyozta, adott az elõrelépés lehetõsége, továbbá a gépgyártásnak és

a hozzá kapcsolódó elektronikai
és mechatronikai szakmáknak
biztosított a jövõje.
 Azonban ehhez nem elég
felvételt nyerni a Cserhátiba,
ehhez bizony keményen küzdeni
kell, teljesíteni kell a követelményeket. Tisztában kell lennetek a céljaitokkal, akarni kell
azokat elérni! Ez az iskola mindenkit képes eljuttatni egy olyan
szakmához, egy olyan képzettséghez, mellyel majd kiválóan

boldogul az életben  mondta a
tanulókhoz fordulva Marton
László.
Kiemelte, a Cserháti napok
rendezvénysorozatnak négy fõ
célja van. Az elsõ, hogy a diákoknak hasznos és fontos lehetõsége legyen arra, hogy megismerjék a diáktársaik szakmai
munkáit, melyet kiállítás segítségével biztosítanak. A második
az, hogy megismerkedhessenek
azzal, hogy az iparban milyen
szerepet tölt be az intézményben
tanult szakmai ismeret, és hová
és hogyan lehet eljutni a szakmában. Ehhez nyújtanak segítséget az elõadások és az üzemlátogatások. A harmadik, hogy emlékezzenek az iskola múltjára,
ezért iskolatörténeti fotókiállítást szerveztek. A negyedik cél,
hogy emlékezzenek az iskola
névadójára a XIX. század második felében és a XX. század elsõ
évtizedeiben alkotó Cserháti
Sándorra. A tudós tanárra, aki a
múltban pontos és megbízható
iránytû volt az iskola fejlesztése
és mûködése tekintetében, a he-

lyes irány megválasztásában. Ezt
követõen adta át Marton László
a Cserháti-díjat Tuleziné Kondricz Bernadettnek.
A Cserháti napok keretében nyitották meg a Hobbim az elektrotechnika, elektronika címû bemutatót a tanulók munkáiból., majd
szakmai elõadásokat hallgathattak
a diákok a hálózatokról, a korszerû
energiagazdálkodásról. Este pedig
sor kerül a szakmai generációk találkozójára, ahol egykori és jelenlegi diákok, tanárok beszélgetnek
az elektronika múltjáról és jövõjérõl.
Csütörtökön Ecce Toulou török
egyetemista tartott elõadást, melyben bemutatja hazája iskolarendszerét. Tomán Edina  beszélgetés
életrõl, futásról címmel tartott
rendhagyó irodalomórát. Pénteken
a kilencedikes és a tízedikes diákok gyárlátogatáson vettek részt.
Míg a 11-13. osztályosok szakmai
elõadásokat hallgathattak. A rendezvénysorozatot a gólyaavató
zárta.
V.M.

Együttmûködnek, mert együtt mûködnek
Hétfõn a média jelenlétében
Együttmûködési megállapodást
kötött a Minõségi Könyvelõk
Klubja Egyesület és a Nagykanizsa Vagyongazdálkodási Zrt. A
Nagykanizsai Inkubátorház és
Innovációs Központban elhangzottak szerint közös cél a vállalkozások segítése, az ingyenesen
igénybe vehetõ tanácsadás adóés számviteli területen, valamint
a közösen szervezett rendezvények révén a könyvelõi kultúra
erõsítése.
A sajtótájékoztatót Mihovics
Zoltán, az Inkubátorház vezetõjének mondatai vezették fel. Ebben az intézményvezetõ kiemelte, hogy az együttmûködés
Nagykanizsa és környéke vállalkozásait kívánja szolgálni. Ezen
belül az Ipari Park és az Inkubá-

torház vállalkozásait kiemelt
partnernek tekintik. Ez egy hoszszú távú együttmûködés kezdete
 hangsúlyozta Harkai István, a
Minõségi Könyvelõk Klubja
Egyesületének elnöke. Az elnök
beszélt a közeljövõ tervezett rendezvényeirõl, melynek része az
Egyesület klubjának mûködtetése az Inkubátorházban, valamint
egy Kisvállalkozói Nap közös
megrendezése. Harkai István elmondta, hogy a klub tagjait rendszeresen információval látják el
és közös konzultációkra is sor
kerül. A vállalkozások részére
pedig garanciát jelent az Egyesületük által nyújtott szolgáltatások.
Kámán László vezérigazgató rövid hozzászólásában az Ipari Park
vállalkozásairól beszélt, kiemelve,
hogy a könyvelõk milyen fontos

szerepet töltenek be egy vállalkozás életében.
Az Együttmûködési megállapodás ünnepélyes aláírását követõen
egy frissen megjelent kiadványt
mutattak be, amely elsõsorban a
vállalkozások számára lehet hasznos. Olyan ismeretanyagot tartalmaz, amely segít a könyvelõk kiválasztásában és a velük való
együttmûködésben. A kiadvány rövidesen elérhetõ lesz az Inkubátorházban is.
A Minõségi Könyvelõk Klubja
Egyesület a kora délután tartotta
helyi alakuló klubfoglalkozását.
Mint azt megtudtuk a helyi klubot Szommer Tímea, a Minõségi
Könyvelõk Klubja Egyesület felügyelõ bizottságának tagja vezeti.
H.Gy.
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Beszédében az osztályvezetõ
érintette azokat a változásokat,
amelyek az év elején történtek a
hivatalban. Fontosnak tartotta
megjegyezni, hogy azok az idõs
emberek, akik nyugdíjba vonulásukat követõen még különféle közösségekben tevékenykednek, és
minél tovább maradnak szellemileg, fizikálisan is aktívak, sokat
tesznek egészségük megõrzéséért.
Elõadásában dr. Barbarics
Józsefné, a Magyar Karitász nagykanizsai szervezetének helyi csoportvezetõje felvázolta a Kaposvári Egyházmegyéhez tartozó, nyolc
éve mûködõ szervezet tevékenységét, majd szó esett az öt éve alakult
Kerekasztal továbbfejlõdésének
lehetõségeirõl, útjairól. Végezetül
az idõsügyi klubok képviselõinek
közérdekû kérdéseire a meghívott
szakemberek adtak választ.
Az ünnepi hét programsorozata
a Batthyány Lajos Gimnáziumban
az Idõsek sportnapjával folytatódott. A rendezvényt Balogh László

Idõsekért Nagykanizsán Ünnepi hét
önkormányzati képviselõ, a Humán Bizottság elnöke nyitotta
meg.
Az ünnepi hét városi rendezvénysorozatát gálamûsor zárta a
HSMK-ban. Az ünnepelt idõseket
Dénes Sándor polgármester köszöntötte, majd mûsorával Lehoczky Judit elõadómûvész és Baj
Bianka versmondó szórakoztatta.
A bált megelõzõ fogadáson Cseresnyés Péter országgyûlési képviselõ
mondott pohárköszöntõt.
Nagykanizsa városrészein is
vendégül látták és mûsoros rendezvényekkel köszöntötték az idõseket, a szépkorúakat.
Szerdán, a paliniak egészségügyi szûrésen is részt vehettek az
Egészségügyi Alapellátási Intézmény munkatársainak jóvoltából
az általános iskolában. Az oktatási
intézmény, valamint a Palini
Nyugdíjas Klub elõadásával színesített délutánon Tóth Nándor alpolgármester, önkormányzati képviselõ és dr. Erdõs László, a terület
önkormányzati képviselõje üdvözölte az egybegyûlteket.
Ugyancsak szerdán ünnepeltek a
miklósfaiak. Õket Köteles Józsefné,
az Idõsügyi Tanács tagja, Dénes
Sándor polgármester, Karádi Ferenc alpolgármester, önkormányzati képviselõ és Cseresnyés Péter országgyûlési képviselõ köszöntötte a

Fotó: Bakonyi Erzsébet

Idõsügyi Kerekasztal Konferenciával vette kezdetét az Idõsekért Nagykanizsán Ünnepi hét
idei rendezvénysorozata. A Honvéd Kaszinóban megtartott tanácskozáson Halmos Ildikó intézményigazgató üdvözlõ szavait követõen Bagarus Ágnes, a Humán
és Hatósági Osztály vezetõje nyitotta meg a rendezvényt, melynek
háziasszonyi teendõit Büki Pálné
és Meszes Renáta látta el.

3

Mindenki Házában. A vendéglátást
a Miklósfai Szírének Kórusának
elõadása fûszerezte. Az esten nagy
sikert aratott a trükkös lopásokról
szóló vetített képes elõadásával
Bellák Sándor rendõr zászlós
A bagolai Kultúrházban csütörtökön fogadták a városrész idõsödõ polgárait. Jerausek István önkormányzati képviselõ köszöntõjét
megelõzõen õk is részt vehettek
egészségügyi szûrésen. Szórakozásukról sokszínû dalcsokor öszszeállításával a Tüttõ János Nótaklub gondoskodott.
Ugyancsak csütörtökön ünnepelt
Bajcsa városrész idõs lakossága.
Õket Tóth Nándor alpolgármester,
a terület önkormányzati képviselõ-

je köszöntötte, majd a Fatima operett mûsora szórakoztatta.
A kiskanizsai idõseket péntek este
ünnepelték a Móricz Zsigmond Mûvelõdési Házban. Dénes Sándor polgármester, önkormányzati képviselõ
köszöntõ szavai után a Fatima operett
mûsorral kedveskedett, végül Zsohár
Zsolt zenész közremûködésével nóta
és tánc zárta az összejövetelt.
Az Idõsekért Nagykanizsán"
Ünnepi Hét programja szombat
délután, a fakosiak köszöntésével
zárult. Õket Jerausek István önkormányzati képviselõ és Nagy József
György, a Fakosért Városrész Szépítõ Egyesület elnöke üdvözölte.
B.E.
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Szent Márton napi vigadalom a Meseház Bölcsiben

Roskadásig díszített vásári
sátrak sokasága fogadta a Meseház Bölcsõde által szervezett
Szent Márton napi vigadalomra
érkezõ bölcsõdéseket és szüleiket
a Halis István Városi Könyvtár
konferenciatermében.

A Szent Márton napi vásárt
Körmendi Viktória, a Nagykanizsai Egyesített Bölcsõde vezetõje
nyitotta meg. A város képviseletében Horváth István, a nagykanizsai városfejlesztési divízió vezetõje a rendezvény létrejöttérõl

elmondta, a városrehabilitációs
projekt ("A fenntartható belváros" - NYDOP-3.1.1/B1-13-k2013-0006-PA-4) keretében kiegészítõ események rendezésére
is nyújt támogatást az Európai
Unió. A városrehabilitációs program keretében elkülönített programalap felhasználásával 7 és fél
millió forintra lehetett pályázni,
mely összeget a belvárosi helyszínen történõ projektek megvalósítására kell felhasználni. Ebbõl
közel 1,3 millió forintot nyert a
bölcsõde alapítványa. Horváth
István arra is felhívta a figyelmet,
hogy a jövõben is lesznek hasonló, sokak örömére szolgáló pályázati kiírások.
A megnyitó ünnepség részeként Váron István plébániai kormányzó mondott asztali áldás,
végül Szalai Ferenc, a Meseház
Bölcsõdéért Alapítvány kuratóri-

umának elnöke üdvözölte a vendégeket.
Míg az apróságok elsajátították
a báb, a gesztenyefigurák, a csuhébaba és fenyõtoboz-baglyocska
készítés tudományát a hozzáértõktõl, a Zalagyöngye Együttes vitte
fergeteges táncba a felnõtteket. Se
vége, se hossza nem volt a vigadalomnak. A terülj-terülj asztalkámon - akárcsak a mesében - megannyi finomság, sült libacomb puliszkaágyon, sült alma és tök,
krumpliprósza, mézeskalács, libatepertõs kenyér savanyú káposztával és lilahagymával  csábította
falatozásra a megjelenteket. A
bölcsisek örvendezhettek még a
"Va-ba-ba" vásári színház mulatságainak, a kaptár kukucska mellett
kóstolhattak mézet, és kézzel készített vásárfiával térhettek haza.
B.E.
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Felkészültek a télre

Gépszemle a Netta-Pannonia telephelyén

A mintegy 17 ezer képviselõnek
az új önkormányzati törvény írja
elõ, hogy megválasztásuk után három hónapon belül vegyenek részt
a kormányhivatalok által szervezett képzésen. Ezen megismerhetik a jogszabályi környezetet és segítséget kapnak napi munkájukhoz  ismertette az államtitkár.
Pogácsás Tibor jelezte: a tárca által
összeállított tematikában a többi között a képviselõ-testület és a bizottságok mûködése, a hivatalok és társulások, a képviselõi jogok és kötelezettségek, valamint az önkormányzati feladatok és gazdálkodás szerepelnek.
Az egynapos képzések teszttel zárulnak, a tananyag pedig a Belügyminisztérium által készített Nagy önkormányzati kézikönyvre épül.

Õszi virágosítás

Az elmúlt hetekben került sor
a város közterületein lévõ virágágyások újbóli beültetésére, így
az õszi városképet közel 18 ezer
tõ árvácska színesíti. A színpompás növények 650 négyzetméter
felületet borítanak be és a tél beálltáig díszítik majd városunkat.
Szintén kiültetésére került 15
ezer darab különbözõ színû tulipán hagymája, mely növények virágzásában tavasszal gyönyörködhet majd a lakosság és a Nagykanizsára látogató.

Teleki utcai faápolási
munkák
2014. november 18-tól megkezdõdött a Teleki utcai hársfasor gallyazása. A gallyazás

Fotó: Bakonyi Erzsébet

Kezdõdik az önkormányzat
képviselõk képzése, egyebek mellett az önkormányzati törvény
legfontosabb elõírásaival ismertetik meg az érintetteket  tájékoztatta Pogácsás Tibor, a Belügyminisztérium önkormányzati államtitkára az MTI-t.

Téli gépszemlét tartottak a
Netta-Pannonia Környezetvédelmi Kft. telephelyén. Az eseményen részt Dénes Sándor polgármester és Cseresnyés Péter
országgyûlési képviselõ.
Köszöntõ szavaiban Horváth
Balázs ügyvezetõ kiemelte, nem
volt egyszerû számukra az önkormányzat egy évvel ezelõtt hozott
azon döntése, amikor kiadta a cégnek a hóeltakarítási feladatokat,
mert ezt nem lehet igazán jól, mindenki megelégedésére elvégezni.
De úgy érzi, munkájukkal megszolgálták a bizalmat. Kaptak elismerést a rendõrségtõl, a Zala Volán Zrt.-tõl és a lakosságtól is.
A 2013-14-es szezon tapasztalatairól és a 2014-15-ös év várható
célja a Teleki utca közlekedésbiztonságának javítása, a közvilágítási lámpák fénycsóváiban lévõ, valamint a buszok,
teherautók közlekedését zavaró növényi részek eltávolítása.
A munkát a Via Kanizsa Nonprofit Zrt. szakvállalkozóval
végezteti el.
A gallyazáson túl kivágásra
kerül a Teleki utca  Tavasz
utca keresztezõdésében lévõ
gyalogátkelõhely melletti egyegy hársfa. A fakivágást indokolja, hogy e fák balesetveszélyt jelentenek a közlekedõkre, mivel esetenként kitakarják
az átkelni szándékozó gyalogosokat.
A munkavégzés ideje alatt
részleges forgalomkorlátozásra
kell számítani az út egyes szakaszain.

feladatairól Molnár-Rodek Bernadett projektmenedzser adott tájékoztatást. A síkosságmentesítési és
hóeltakarítási feladatokat a közutak osztályba sorolása szerint
végzik el. Az elsõbe tartoznak az
átkelési szakaszok, a négysávos
utak és a tömegközlekedési útvonalak. A másodikba az egyéb fõutak, belvárosi utcák, majd a feladatok sorrendje szerint a gyûjtõ
utak, a mellékutcák és a hegyi utak
következnek.
Összesen 294 tonna szóróanyagot  só, dolomit és karbonát 
használtak fel, ami 2209 óra kézi
munkaerõt és gépi munkát vett
igénybe.
A hóeltakarítás és síkosságmentesítés fokozatai szerint a hétvégétõl, november 15-tõl, feláll az

Még három hónapig
dolgozhatnak
Három hónappal meghoszszabbították a megváltozott
munkaképességû, rehabilitálható munkavállalók támogatott foglalkoztatásának határidejét  jelentette be a Nemzeti
Rehabilitációs és Szociális Hivatal fõigazgatói tanácsadója.
Popovics Réka tájékoztatása
szerint a hosszabbítás után a projekt támogatási szakasza 2015. július 31-ig tart, amelyre még közel
500 millió forint áll rendelkezésre.
A projektben a munkaerõerõ-piac
bármelyik foglalkoztatója, illetve a
költségvetési szervek is részt vehetnek, bérköltség-támogatást igényelve. Elmondta, az eddig kötött
szerzõdések teljes összege 4,8 mil-

állandó vezetõi szintû készenlét.
Extrém idõjárás esetén alvállalkozókat is berendelnek. Az elõkészületek között szerepelt a térképek és
utcák egyeztetése a VIA Kanizsa
Nonprofit Zrt. munkatársaival a
városban folyó járdamunkálatok,
illetve az elõzõ szezon tapasztalatai alapján. A környezetbarát szóróanyag-pótlás, a sofõrök oktatása
és a gyakorlás, az útvonalak bejárása hóeltakarító gépekkel és az alvállalkozói szerzõdések megkötése megtörtént. A szóróanyag tárolókat kihelyezték.
Dénes Sándor polgármester értékelõ szavaiban kiemelte annak
jelentõségét, hogy Nagykanizsa a
saját cége segítségével tudja megoldani a városban a hóhelyzetet,
a síkosságmentesítést. De nekünk
városlakóknak is tisztában kell
lenni azzal, hogy van feladatunk, a
házunk elõtti járdát nekünk kell takarítani.
Cseresnyés Péter országgyûlési
képviselõ a polgármester szavaihoz csatlakozva megköszönte a
cég elmúlt évi tevékenységét és azt
kérte a kanizsaiaktól, abban az
esetben, ha keményebb telünk lesz
a tavalyinál, és az idõjárás több
munkát ad a cégnél dolgozó embereknek, várjanak türelemmel, hiszen a jó és sok munka elvégzéséhez idõre van szükség.
B.E.
liárd forint. A megváltozott munkaképességûeket foglalkoztatóknak a projekt 100 százalékos támogatást nyújt.
A rehabilitációs ellátásban vagy
járadékban részesülõk elsõdleges
munkaerõ-piacra való visszavezetését támogató intézkedéssorozat keretében az ország 94 pontján várják
az érintetteket, új ügyfelek bevonására az év végéig van lehetõség. A
munkabér mértékét a foglalkoztatás
4, 6, vagy 8 órás idõtartama határozza meg, havi 100, 150, illetve 200
ezer forintos maximális értékben.
A projekt munkatársai eddig 16
ezer megváltozott munkaképességû
emberrel vették fel a kapcsolatot és
11 ezernél több együttmûködési
megállapodást kötöttek. Különféle
képzéseken eddig 1972 ember vett
részt, túlnyomó többségük már sikeresen befejezte az elhelyezkedésüket segítõ tanfolyamot.
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A két nemzet közti együttmûködés által támogatott 5 Postakocsi
Program elsõdleges célja  sok
más mellett  az, hogy a helyben
adódó természeti, kulturális értékeket az idegenforgalom serkentésére hasznosítsa. A projektben
több település vesz részt szlovén
és magyar oldalról egyaránt. Magyarszerdahely is e községek közé
sorolható, ahol a projektnek  a turizmust ösztönzõ programokon túl
 kézzel fogható eredményei is
vannak. Egy pihenõhely és egy kilátó, amiket két esztendeje adtak
át, illetve a hamarosan felavatásra
kerülõ, 20 millió forintból felépített turisztikai pajta. A komfortos létesítmény  mint azt

Gyarmati-Litter Tímea projektaszszisztens elmondta  különbözõ
rendezvényeknek és a településre
érkezõ turistáknak biztosít lehetõséget pihenésre.
Marczin György, Magyarszerdahely polgármestere ünnepélyes köszöntõjében arra hívta fel a résztvevõ önkormányzatok képviselõinek
és a turizmusban érdekelteknek a
figyelmét, hogy mind a falusi turizmus, mint pedig a vendéglátás területén a közös gondolkodás, települési összefogás megteremtése további utakat nyithat meg.
Ódor László, az Innovatív DélZala Vidékfejlesztési Egyesület elnöke a vidékfejlesztést érintõ pályázati opciókat vázolta. Úgy fogalmazott, a településeknek  elsõsorban  nem arra kell pályázniuk,
amire lehet, hanem azokra a dolgokra, amit megvalósítani akarnak, s amelyekre szükségük van.
Elõadásában kiemelte a térségben
rejlõ lehetõségeket is.
 Az agroturizmusra, a kerékpárturizmusra, illetve a gyógy-és
egészségturizmusra érdemes építeni  így Ódor László.
Beszédében összegzést adott
még arról, hogy a térségben jobbára a helyi attrakciók és a falusi tu-

rizmus fejlesztéséhez fontos pályázati úton többlettámogatást szerezni. Az Innovatív Dél-Zala Vidékfejlesztési Egyesület elnöke
szerint ki kell küszöbölni azokat az
alap infrastrukturális hiányosságokat is, amik több településen is tapasztalhatóak s melyek nem éppen
turista-csalogató erõvel hatnak.
Mindezeket pedig a jövõben pályázati pénzbõl is ki lehet pótolni.
Támogatásból jutott a közelben található Porrogra is, ahol
Madarász Zoltán lekvár, szörp és
savanyúság elõállító üzemet léte-

Fotó: Szabó Zsófia

Egy csésze kávé - rendõrökkel

Police Coffee néven lakossági
fórumot szervezett városunkban
is a Nemzeti Bûnmegelõzési Tanács a CBA Kereskedelmi Kft.vel közösen. A Kanizsa Plazában
lévõ CBA bolt elõtti helyszínen
várták egy csésze kávéval felsõbb rendõri vezetõk és a rendõrkapitányság munkatársai a
hozzájuk forduló embereket.

Még az esemény kezdetét megelõzõen tartott sajtótájékoztatón elhangzott: a Nagykanizsán megrendezett roadshow  jellegû Police
Coffee tavaly indult útjára. Éppen
azért, hogy a rendõrséget  helyi
szinten  segítsen összehozni a lakossággal, akik így közvetlenebb
módon mondhatják el problémáikat, panaszaikat a rendõrségnek.

 Azóta több mint 3500 beszélgetésen vagyunk túl  közölte dr.
Garamvölgyi László rendõr dandártábornok, a Nemzeti Bûnmegelõzési Tanács kommunikációs
igazgatója. Elmondta azt is, elsõsorban közlekedési és közbiztonságot érintõ ügyekben kereste fel
a lakosság a rendezvényt, kisebb
részben pedig bûnügyi gondokkal.
 Leszögezhetjük: azon problémák nagy része, amit egy csésze
kávé közben megosztottak kollégáimmal az állampolgárok, megoldást nyertek  fogalmazott.
Hozzátéve, hogy a helyi problémákat helyben kell megoldani, ezáltal a lakosság szubjektív biztonságérzete is növelhetõ.
Dr. Garamvölgyi László szerint
e rendezvény segít áthidalni a szakadékot a rendõrség és az emberek
közt.
Dénes Sándor, Nagykanizsa
polgármestere szavaival a kanizsai rendõrkapitányság és az ön-

sít. A vállalkozó saját pályázati
sikerérõl a rendezvényen beszélt.
Keléné Molnár Melinda, a Széchenyi Programiroda munkatársa
a Széchenyi 2020 kínálta forráslehetõségekrõl, míg Rodekné
Hederics Erika, a Nagykanizsai
Polgármesteri Hivatal pályázati
csoportjának vezetõje a Cycle
in a network, kerékpáros-projektrõl tájékoztatott, illetve ennek összekapcsolási lehetõségeirõl a szerdahelyi turisztikai pajtával.
Sz.Zs.
kormányzat közti együttmûködés fontosságát is érintette, valamint mindazon törekvéseket, tetteket, amik jóvoltából városunk
közbiztonsága jóként értékelhetõ.
 A közbiztonságot tovább javítja a térfigyelõ kamerarendszer jövõbeni bõvítése  jelentette ki Dénes Sándor.
Szabó Pál alezredes, a Zala Megyei Rendõrfõkapitányság bûnügyi helyettese szintén elismerését
fejezte ki Kanizsa közbiztonsága
iránt.
 Folyamatosan javuló tendenciát mutatnak ezek az adatok,
azonban problémák mindig vannak. Különösen az állampolgárok
egyéni, egyedi esetei, gondjai érdemelnek kiemelt figyelmet, ezeken mielõbb segíteni kell. Remek
lehetõség erre a rendezvény is  állította.
Az egy csésze kávé a bûnmegelõzésért nyílt napon a helyi rendõrkapitányság vezetõje, dolgozói
is várták a hozzájuk fordulókat.
Sz.Zs.

NAGYKANIZSÁRÓL A LEGFRISSEBBEN!  www.kanizsaujsag.hu

Ismét aktív turisztikai napot
tartottak Magyarszerdahelyen,
a Szlovénia-Magyarország Határon Átnyúló Együttmûködési
Program keretein belül. A keddi
rendezvény jóvoltából a térségben várható pályázati lehetõségekrõl tájékozódhattak a megjelentek, akiknek mindeközben lehetõségük nyílt a településen kialakított, úgynevezett Turisztikai pihenõpajta épületének
megszemlélésére is.

Fotó: Szabó Zsófia

Ismét Magyarszerdahelyen állomásozott az 5 Postakocsi
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Homokkomárom éke lett a kicsi kuckó

Fafaragók munkáiból nyílt
kiállítás a Móricz Zsigmond
Mûvelõdési Házban a hétvégén,
s a vitrinekben több, a fával remekül bánó lelkes alkotó munkáit tekinthetik meg az érdeklõdõk.
Dávidovics László, Horváth Ferenc és Török János hosszú évek
óta foglalkozik a fával, s azt köszöntõjében Dénes Sándor polgármester külön is kiemelte: földijei
nagyon jól ismerik a fa lelkét,
melyre bizonyítékul szolgálhatnak
alkotásaik.
A megnyitót követõen az egyes
munkák elkészültének körülményeirõl is hallhattunk érdekes történeteket, majd kötetlen beszélgetés zárta az estét a Móriczban.
P.L.

Fotó: Szabó Zsófia
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nyódott, kitéve magát az égiek kényének-kedvének. Amióta tulajdonosa, a néhai Csirkés Karcsi a
szõlõhegyi turnéit s persze a kis
zugát áthelyezte a felhõk fölé,
az ingatlan voltaképpen állandó
gazda nélkül, pontosabban üresen maradt. Így az állaga folyamatosan romlott, s nem éppen szép
látvány nyújtott a faluba érkezõ
vagy a hegyre igyekvõ embereknek. A falu önkormányzata ez ellen sokáig nem tudott mit tenni,
hisz a ház nem a község tulajdonában állt.
 Amikor azonban lehetõség
adódott rá, éltünk az elõvásárlási
jogunkkal. Elõször azzal a céllal,
hogy lebonthassuk az épületet, ám
mindez többe került volna, mint a

Az elmúlt idõszakban szorgos
kezek dolgoztak nap, mint nap
azon, hogy új életre keltsék a falu szívében álló, sokáig pusztulásra ítéltetett házat. Az erõfeszítés természetesen  a község vezetésének, a Német Nemzetiségi
Önkormányzatnak s persze nem
utolsó sorban a közösségi összefogásnak köszönhetõen  meghozta a kívánt eredményt: a kívül-belül megújult épületet,
amely immár tájházkuckóként
funkcionál Homokkomáromban.
Az orvosi rendelõ tõszomszédságában lévõ s a faragott Szent Orbán szoborral szemközti ház hoszszú évtizedek óta lakatlanul há-

renoválás. Éppen ezért kissé továbbgondoltuk, továbbszõttük a
házacska sorsát  számolt be hetilapunknak Bodó Tamás, Homokkomárom polgármestere.
 Ebben  az anyagiakban és a
munkában  ispartner volt a helyi Német Nemzetiség Önkormányzat  hangsúlyozta a település elsõ embere. Elmondván még
azt is, hogy összesen 1.2 millió forintból újították fel a házat, a tetõszerkezettõl, a szigeteléstõl, a vakoláson keresztül, az új nyílászárókon át, gyakorlatilag a-tól z-ig.
A munkálatok dandárját elsõsorban közmunkások végezték, ám a
helyi lakosok közül többen is közremûködtek a házacska építésében-szépítésében.
 A felújítás ideje alatt jött a
gondolat, hogy valamilyen funkciót, rendeltetést sem ártana találnunk az épületnek. Ekkor született
az ötlet, legyen táj(ház)kuckó,
ahol a népi értékek, használati tárgyak, komáromi kincsek egy helyütt találhatóak meg. Segítséget
nyújtott ebben szinte a falu apraja
 nagyja: volt, aki kézmûves remekeit adta oda jó szívvel, volt, aki
sparhelttel vagy épp falvédõvel
gazdagította a kis zugot. Ami a jövõben idõszaki kiállításoknak ad
majd helyet, teret.
Szabó Zsófi

Elõre a szocializmus útján...
 Így éltünk a 70-es években
címmel nyílt kiállítás a Thúry
György Múzeumban, melynek
gyûjteménye 2015. február 28-ig
tekinthetõ meg az intézmény emeletének berendezett szobáiban.
A megnyitó keretében Száraz
Csilla múzeumigazgató és Balogh
László, városunk Humán Bizottságának elnöke köszöntötte a megjelenteket.
Nem szeretnék hetvenkedni és
nem érzem, hogy fiatal koromat
elszabtam volna  fogalmazott
utóbbi a 70-es évek életmódját
feltáró anyag apropóján , az viszont nyilvánvaló, hogy a Kádárkorszak a szabadságelvételt bizonyos mértékû fogyasztás engedésével próbálta palástolni mintegy
négy évtizede.

Ahogy az elhangzott, a kort komoly hazugság mételyezte meg és
sokakban ennek a kornak az úgynevezett illúziója ébreszthet nosztalgiát. Viszont ennek az idõnek is vége
szakadt az 1979-es esztendõvel, hiszen akkor már a regnáló hatalom
sem tudta kivédeni azt, hogy a társadalomra hárítsa létbiztonságot ígérõ
építményének járulékos költségeit.
De hogy ne csupán a politika- és
gazdaságtörténeti elméleteket vegyük górcsõ alá, a megnyitó alkalmával felhangzottak például az ABBA és Boney M., az akkori eurodisco zenei irányzat két talán legnagyobb riválisának slágerei is. Az
1970-es évek magyarországi fiatalsága (szintén) már ezen stílus(ok) jegyében (is) szocializálódott, s ez még
akkor is igaz, ha a zene bizony Nyugatról, a központilag megvetett kapitalista berendezkedés minta-álla-

Fotó: Polgár László

Kádár-korszak ABBA-val és Boney M-mel

maiból, a svédektõl, illetve a nyugatnémetektõl érkezett, s mind többször
például már a magyar utakon is nyilvánvalóvá vált, mi is a különbség a
saját környezetükben ismert gépjármûvek, valamint egy-egy Opel vagy

Volkswagen között... Hogy aztán a
továbbiakban a rendszeren milyen
újabb repedések mutatkoztak, az már
egy másik történet részét képezte.
P.L.
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IV. Tortafesztivál

Az édesség mûvészete

A hétvégén immár negyedik
alkalommal rendeztek Tortafesztivált a Kanizsa Centrum
Bevásárlóközpontban.
Az esemény népszerûségét nem
csak a csapatok évrõl évre növekvõ
száma, hanem a látogató közönség
érdeklõdése is jelezte. Az elkészített alkotások esztétikuma a laikus
szemlélõ számára és a szakmai zsûri számára is magával ragadó volt.
Változatos, ötlet- és részletgazdag
kifinomult, mondhatni mûvészi alkotásokban hosszú órák-napok
munkája köszönt vissza.
A versenyzõk méltán lehetnek
büszkék munkáikra, melyek között találkozhattunk gyönyörû grillázs kosarakkal és virágokkal, a
mesepalotán át a régi idõket idézõ
idõs házaspárral, a puszta vidékét
megelevenítõ tájkép tortába formázásával, az elmúlt évek ország
torta kollekciójától a Barbie és
King-Kong figurájával. Sok más
mestermunka mellett kitûnt annak

az amatõr hobbi cukrásznak a
munkája, aki arra vállalkozott,
hogy minden alkotóelemében ehetõ, sõt több mint tíz ízbõl álló torta
kompozícióba formázta a Kanizsa
Centrum Bevásárlóközpont makettjét. Elsorolni sem lehet a finomabbnál finomabb krémes és házi
jellegû sütemények színes vidám
kavalkádját, amivel a kóstolókat
fogadták.
A résztvevõk szórakozásáról vidám zenés táncos produkciók sora
gondoskodott. Az édességfüggõségrõl színpadi beszélgetést tartottak, e mellett jótékonysági megmozdulás keretében a Vöröskereszt Családok Átmeneti Otthona
számára szerveztek adománygyûjtést.
A versenyzõk bebizonyították,
hogy tortát készíteni, formálni belõle bármit, csak a képzelet, a kreativitás szabta határokban értelmezhetõ és a Tortafesztivál valóban az édesség mûvészetét tárja
elénk.

A Horgászegyesületek Zala Megyei Szövetsége megkezdte az
õszi haltelepítést. November elején 6300 kg III. nyaras ponty, valamint 3300 kg keszegféle került a
tóba  tájékoztatta lapunkat
Makovecz Tamás, a szövetség elnöke. A telepítés után egy hetes általános horgászati tilalom lépett
VOKSH Oktatási Kft.
Nagykanizsa, Ady u. 30
Tel/fax: 93/516-634
Mobil: 06-30-491-7051
www.voksh.hu, nagykanizsa@voksh.hu

Nyt. szám: 20-0214-05

Tanfolyamaink:

November 24. (hétfõ) 16.00 óra
tehergépkocsi és nehézpótkocsi vezetõ
December 3. (hétfõ) 16.30 óra
személygépkocsi vezetõ B
GKI - teher és személyszállító
vizsga: december 13.
(Jelentkezést folyamatosan
elfogadunk december 3-ig)
Ha nincs ideje
bejárni tanfolyamra
e-learning is
elvégezheti a
Kreszt otthoni
tanulással!
Érdeklõdni a megadott elérhetõségeken,
Beke Ivett irodavezetõnél lehet.

életbe, így a horgászok november
11-én 6-órától vehették ismét birtokba a Csótó partját a jó fogás reményében. Az õsz folyamán még
1000 db I. nyaras süllõ kihelyezésére is sor kerül. A 2-4 kg-os potykák már a Csótóban uszkálnak.
Kanizsa

Szent Cecília
kórustalálkozó
Kiskanizsán
A nagykanizsai Sarlós Boldogasszony Plébánia szeretettel hív mindenkit 2014. november 23-án, Krisztus Király
vasárnapján, az esti 6 órai
szentmise után tartandó templomi kórusok találkozójára,
amelyet Szent Cecília, a szent
zene égi patrónájának tiszteletére ajánlunk fel.
Vendégeink: Jézus Szíve
templom énekkara, Tótszerdahelyi énekkar, Miklósfai plébánia énekkara, Piarista Iskola
énekkara, Kiskanizsai templom
énekkara.

NAGYKANIZSÁRÓL A LEGFRISSEBBEN!  www.kanizsaujsag.hu

Halakkal telt meg a Csótó
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Erasmus+ program
megvalósítása
a Thúryban
Tagintézményünk sikeresen
pályázott az Erasmus+ programnak a szakképzést támogató
KA1, azaz mobilitási projektben
való részvételre A pályázat hoszszú elõkészítõ munka eredményeként (Erasmus+ KA1-SZA-2171/2014; 2014-1-HU01-KA102000399) valósulhatott meg.
Összesen 11.373 Euro támogatást
kaptunk. A szakképzés fejlesztése
céljából nyolc pályázó 97 hét napot tölthet Bécsben és az opatijai
partnerintézményben továbbképzés keretein belül.
Az õszi szünetben Bekéné Pados
Ivett és Kovácsné Tóth Ildikó német szakos kollégák egy hetes tanári továbbképzésen vett részt az
osztrák fõvárosban, Bécsben. A
szeminárium részvevõi a világ
minden tájáról érkezõ német nyelvtanárok voltak: Dánia, Hollandia,
Bulgária, Oroszország, Mexikó,
USA és az említett 2 pedagógus
Magyarországról. A sokszínû program célja Ausztria megismerése
volt gasztrokulturális szempontból,
ami sokoldalú feladatkitûzéssel valósult meg. Ízelítõ a gyakorlati feladatokból: Bécs kávéházainak, piacainak felkutatása, tanulmányozása, a tapasztalatok prezentálása, bécsi almás rétes sütése, tökfesztivál,
koncert látogatása. Az elméleti
képzést színvonalas elõadások alapozták meg, olyan témakörökkel,
mint az étkezés, táplálkozás megjelenése az irodalomban és a mûvészetekben, kiegészítve a speciális
osztrák szókinccsel. A gazdag
programkínálatban szerepelt egy
bécsi városnézés és egynapos burgenlandi kirándulás is, amely során
több helyszínt kerestek fel: Eisenstadt-ban az ORF tv- és rádióstúdió
került bemutatásra, ahonnan az ott
élõ magyar kisebbség számára is
sugároznak mûsorokat. A gólyák
által is nagyon kedvelt Rust városában a környék borkultúrájával és
a város nevezetességeivel ismerkedhettek meg. A napot hangulatos
borkóstoló zárta Zagersdorfban
egy pincészetben. A tanulságos hetet a tapasztalatok összegzésével és
a tanítási gyakorlatban megvalósítható ötletek bemutatásával, valamint a bécsi opera koncertjével
zárták.
Ugyanekkor Kamondi Ágnes
angol szakos kolléga az opatijai

Hotelijersko-Turistièka kola intézményében töltött el egy hetet,
ahol lehetõsége nyílt bepillantást
nyerni az ottani nyelvoktatásba,
nyelvórák látogatása által. Elmondása szerint tanulságos és hasznos
volt megfigyelni az ott alkalmazott
módszereket, összehasonlítani a
két intézmény/oktatási rendszer
nyelvi képzésre vonatkozó követelményeit, illetve képet kapni a
horvát diákok nyelvtudásáról.
A pályázat megvalósítása 2015ben folytatódik számolt be lapunknak Rábavölgyi Attila tagintézmény-vezetõ.

FRESH A.I.R  Új
szelek a környezeti
nevelésben:
30 pedagógus
vehette át oklevelét

2014. november 20.
A projektben közel 50 fõ vett
részt a Nyugat-dunántúli régióból.
A mai oklevél átadó ünnepségen 30
pedagógus vehette át oklevelét,
mely tanúsítja, hogy környezeti nevelési programok vezetéséhez
szükséges kompetenciákat szerzett.
A FRESH A.I.R projekten belül
a Nagykanizsa és Térsége TISZK
Nonprofit Kft. együttmûködésével
indult el az országban elsõként a
Zöld bölcsõdék kezdeményezés,
amely egy környezeti nevelési
programkoncepció kidolgozása. A
képzés alapvetõ küldetése, hogy a
Zöld Bölcsõde filozófiája és
alapelvei eljussanak minél több
szakemberhez.
A képzés sikeres elvégzésével a
résztvevõ szakemberek elsajátítják
mind az elméleti, mind a gyakorlati elemeit a Zöld bölcsõde hálózatnak, amellyel képessé válnak
intézményükben különbözõ folyamatok tervezésére és végrehajtására. A képzés célcsoportja a bölcsõdében dolgozó pedagógiai szakemberek és munkatársak, de más
érdeklõdõk számára is adott a lehetõség. Az akkreditálás folyamatban van.

A mi múzeumunk
Nagykanizsa
és Térsége
TISZK Nonprofit Kft. projektpartnerként vesz részt az Ausztria  Magyarország Határon Átnyúló Együttmûködési Program
keretében megvalósuló elnevezésû projektben. A programban
megvalósuló képzések mindegyikének középpontjában az innovatív környezeti nevelés és természeti oktatás áll.

A Kõrösi iskola diákjai szerdán
visszautaztak a kelta korba, maguk készítette lándzsákkal, pajzsokkal felvértezvén magukat.
Tették mindezt a Thúry György
Múzeumban, ugyanis az intézmény a közelmúltban több mint
17.5 millió forintot nyert pályázati úton. A támogatásból régészeti,
történeti témájú foglalkozásokat
szerveznek jövõ júniusig.

A projekt keretében 2013. április 5-én egy két éves pedagógus
képzés indult el Train The Trainer
címmel, mely az óvodai és általános iskolai pedagógusokat célozta
meg. A képzés ideje alatt az egyes
szakmai workshopokon a pedagógusok új ismereteket szereztek a
környezeti nevelés területén. A
tréningek Magyarországon, valamint Ausztriában kerültek lebonyolításra.
A két éves képzést sikeresen elvégzõ pedagógusok számára a
csömödéri és groß enzersdorfi táborok nyújtottak lehetõséget a
képzési anyag gyakorlatban történõ alkalmazására. A gyerekek számára összesen 5 tábor kerül megrendezésre, kettõ Csömödéren, három Groß Enzersdorfban a Camp
Lobau Nemzeti Parkban.

A Mi múzeumunk  pályázat
jóvoltából majd 300, városi és
környékbeli általános iskolás látogat el több hónapon keresztül a

múzeumba, ahol aztán kézmûves
és játékos foglalkozásokon, helytörténeti szakkörökön és történelmi korok ihlette témanapokon vehetnek részt. Száraz Csilla, a
Thúry György Múzeum igazgatója
a projektnyitó eseményen elmondta, a rendezvénytematikát az Emberek, utak, kapcsolatok címû ál-

landó kiállításukra építették fel.
 Célunk az iskolai oktatás kiegészítésén túl az, hogy a gyerekek megismerjék a múzeumot,
szellemi, ügyességi és játékos
programok révén  hangsúlyozta
Száraz Csilla.
A témanapokon sok más mellett
még a dualizmus kori Nagykanizsát, az akkori helyi vásárokat, a
régi piacozós idõket is feltérképezik a gyerekek, a kalandtúrákon az
inkák kincsére is rálelhetnek.

Különdíj tanárnak,
növendéknek
A Farkas Ferenc Zene- és
Aranymetszés Alapfokú Mûvészeti Iskola örömmel adott hírt
növendékeinek versenyeredményeirõl.
A XIII. Országos Lubik Imre
Trombitaversenyen három növendék is képviselte az intézményt,
akik közül Horváth Bálint Máté
különdíjban részesült. Tálos Gergõ
és Kovács Gergõ színvonalas mûsorukkal képviselték az iskolát,
zongorán Kollonay Zoltán, az intézmény tanára mûködött közre.
Felkészítõ tanáruk, Tatár Csaba
tanári különdíjat kapott.

Fotók és egyebek
a Rozgonyi iskola
galériájában
A napokban Lelkes András, a
Balatoni Nemzeti Park Igazgatóság természetvédelmi õrének fotókiállítása várja az érdeklõdõket a Rozgonyi Úti Általános Iskola galériájában.
Az ünnepélyes tárlatmegnyitón
alkalomhoz illõ muzsikával lepte
meg az iskola énekkara a megjelenteket: Kis gyopár, kis gyopár,
minden reggel, ha látlak, hófehér
kis virág, látom, örülsz, hogy láthatsz. Szereplésüket méltán dicsérte meg köszöntõ szavaiban
Jeszenõi Csaba, az intézmény
igazgatója.
A fotók készítõje, Lelkes András
1967-ben született, tõsgyökeres
zalai. Gyermekkorát a Kis-Balatonhoz közeli Orosztonyban töltötte, s ez meghatározó volt késõbbi
életére. A természeti környezet
mindig is vonzotta, de tanárai, illetve a zalai természetvédelem
egyik megalapozója, Palkó Sándor
szintén hatással voltak rá. Általános és középiskolás diákként is
részt vett a nyári madarásztáborok-
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ban, az ott szerzett élmények örök
emléket jelentenek számára.
Nagykanizsán érettségizett, majd a
soproni Erdészeti és Faipari Egyetemen szerzett diplomát, ami szintén befolyásolta pályaválasztását.
1992 óta dolgozik hivatásos természetvédõként, gyakorlatilag az
elsõ munkahelyén, hiszen hét évig
a Kis-Balatonon, 2000-tõl pedig
ugyanahhoz az igazgatósághoz
tartozó Mura folyó és Kerka patak
vidékén, az ország egyik legnagyobb kiterjedésû õrkerületében
kapott feladatokat. Tevékenységének köszönhetõen tavaly megalakulhatott Dél-Zala elsõ országos
jelentõségû természetvédelmi területe, a Mura Menti Tájvédelmi
Körzet, jelenleg ennek a botanikai
és zoológiai értékekben egyaránt
rendkívül gazdag területnek a szélesebb körû megismertetésén dolgozik. Az iskolaigazgató szavait
követõen szívesen osztotta meg
gondolatait a természetfotózásról
és a természet szeretetérõl.

Vitáris József
kiállítása
a Batthyányban

Vitáris József festõmûvész képeibõl nyílt kiállítás a nagykanizsai Batthyány Lajos Gimnázium Hyány galériájában.
Ahogy Balogh László igazgató
köszöntõjében elmondta, Vitáris
József Gyõrben, a Leonardo
Alapfokú Mûvészeti Intézetben
tanít és Pécsre járt a tanárképzõ
fõiskolára, ahol Stamler Lajosnak a csoporttársa volt. A festõmûvész mottója, hogy a mûvész nem tesz mást, minthogy
összegyûjti, továbbvezeti azt,
ami a mélybõl feltör. Se nem
szolgál, se nem uralkodik, csak
közvetít.

A kiállítást Stamler Lajos nyitotta meg, aki elmondta Vitáris
József, hosszú ideig arra kényszerült, hogy más területen dolgozzon. Kiemelte, nagyon jelentõs pályafutás az övé. Ezt követõen a képeket mutatta be. Hangsúlyozta, egyszerre van jelen a
paligráfia és a természet a képeken. A kiállítás legfõbb mondandója, a rend megtalálása és fenntartása.
A megnyitón közremûködött
Dér Dávid és Milei Bálint
kongán.

Gyerekruha
és Játékbörze a
Medgyaszay Házban
A nagy érdeklõdésre való tekintettel, november 22-én szombaton, hosszú szünet után ismét
Bababörzét rendez a Medgyaszay Ház (volt régi mozi). Az
intézmény délelõtt 9-13 óráig
várja tárt kapukkal az érdeklõdõket.
Lehetõséget szeretnének biztosítani ahhoz, hogy legyen egy
olyan hely a városban, ahol
anyukák egymás közt adhatnakvehetnek, cserélhetnek kinõtt,
megunt, használt gyermekholmikat.
Mindenki örül és elégedett, ha
olcsóbban tudja beszerezni a babakelengyét vagy éppen a feleslegessé vált gyermekholmiktól
roskadozó gardróbszekrényét
tudja kiüríteni. A szezonális ruhacsere nem feltétlenül kell,
hogy összedöntse a családi költségvetést. Akik kilátogatnak a
börzére a jó minõségû, melegebb
kabátokat, overallokat, cipõket,
csizmákat is töredék áron beszerezhetik, nem is beszélve a játékokról, amin a közelgõ ünnepekre gondolva, szintén sokat spórolhatunk.
Nem titkolt szándéka a börze
szervezõinek, hogy hagyományt
teremtsenek, és a kanizsai anyukák biztosan számíthassanak rá,
hogy akár szezononként eladhatják  beszerezhetik a gyerekholmikat.
Szeretnék erõsíteni a szülõk
közötti összefogást városi szinten is, hiszen jövõre a börzék
mellett gyermekprogramokkal,
koncertekkel, ismeretterjesztõ
elõadásokkal is várják az érdeklõdõket a Medgyaszay Házban.

Konkrét tervekkel
vágnak bele
az új évadba
A Honvéd Kaszinó Diákszínpad, a Magic Ritmo Tánccsoport
és a Mit tehetnék érted? karitatív közösség ifjai az elkövetkezendõ idõszakot sem töltik tétlenül, ugyanis  sok más mellett rengeteg programmal, különbözõ elõadásokkal megörvendeztetik a nagyérdemût.
Minderrõl közös sajtótájékoztató keretében számoltak be a csoportok, aminek részleteirõl Nikolics Zsanna, a diákszínjátszók
vezetõje számolt be újságunknak.
A szárnypróbálgató színjátszók
október-november tájékán Örkény
István Tóték címû tragikomédiáját
varázsolják színpadra, de emellett
felelevenítik Csíky Gergely egyik
darabját, a Nagymamát, amit már
láthattak a kanizsai színházkedvelõk a fiatalok elõadásában. Az idei
tanévben elõrukkolnak még egy
Shakespeare komédiával is, a
Makrancos hölggyel, a színészpalánták, illetve még egy karácsonyi darabbal is kedveskednek nézõiknek az ünnepek környékén.
De természetesen ezek mellett
számtalan fellépésnek, felkérésnek
is eleget tesznek: különbözõ rendezvényeken, kiállítás-megnyitókon rendszeresen közremûködnek.
A Magic Ritmo tánccsoport terveirõl pedig tudható, hogy októbertõl már három korosztályt is
képviselteti magát a csapatban, 7
éves kortól egészen a kora huszonévesekig, a mini korcsoporttól
egészen a haladó szekcióig. Ez
utóbbi szekcióban tevékenykedõ
táncosokkal az idei évben is kilátásban van több táncverseny, fõként kortárstánccal, musical produkciókkal és színpadi show táncokkal.
Ami a Mit tehetnék érted? karitatív csoportot illeti: idén egy
Adománygyûjtõ nappal kezdik az
évet, ugyanis kulturális programmal egybekötött kiárusítást terveznek a Honvéd Kaszinóban, hogy
az éves tevékenységhez (pl, karácsonyi és húsvéti mosolyvarázs)
legyen indulótõkéjük, valamint
ezen kívül szeretnének egy Vau
Kanizsát megrendezni, az állatmenhellyel közösen. Ezen kívül a
városi középiskolákban tartanának
bemutatót az IKSZ-rõl (Iskolai
Kötelezõ Szolgálat), valamint az
Idõsek otthonának lakóit idén is
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szeretnék meglepni Anyák napi
mûsorral.
Ezek mellett létrehoztak egy
egyesületet, amelybe beágyazták az összes csoportot  errõl
közgyûlésükön határoztak a fiatalok. Segítséget teendõik dandárjában a Nagykanizsai Civil
Kerekasztal nyújt.
A csapat vezetõségi felosztását
némileg átszabták a diákok. A talonban lévõ sok munka miatt minden csoporthoz választottak segítõket, vezetõ-helyetteseket. A
Magic Ritmo vezetõ helyettese
Antal Alexandra, Fási Barnabás, a
színjátszókör vezetõ helyettese
Pávlicz Erika, a Mit tehetnék érted? vezetõ helyettese Gelsei
Zsófia és Varga Patrik lett.

Álomút a Közúttal
A Magyar Közut Nonprofit Zrt.
második alkalommal hirdet rajzpályázatot 1-8. osztályos gyerekek
számára ÁLOMÚT címmel.
A társaság várja az általános iskolás gyermekek rajzait, amelynek
témája az úthoz kapcsolódik, például közlekedés, útépítés, az út és
környezet kapcsolata, az úton lévõk tájékoztatása (Útinform).
A zsûri döntése alapján négy kategória nyertese, (1-2. osztály, 3-4. osztály, 5-6. osztály, 7-8. osztály), valamint a közönségszavazás gyõztese
egy-egy osztálykirándulást nyer a cég
Kiskõrösi Közúti Szakgyûjteményébe. A nyeremény tartalmazza a nyertes osztályának Kiskõrösre, a Közúti
Szakgyûjteménybe történõ buszos
oda-vissza utaztatását, illetve a múzeumi tárlatvezetést, ahol a gyerekek interaktív formában ismerkedhetnek
meg az útépítés történetével az ókortól kezdve a legmodernebb szupersztrádákig, illetve az útépítéshez
kapcsolódó gépekkel, eszközökkel. A
gyerekek találkoznak Józsival, a Robog az úthenger film fõszerepét játszó úthengerrel is. Az osztálykirándulásokon túl 200 darab 5000 forint értékû könyvutalvány is gazdára talál.
Az alkotásokat zárt borítékban a következõ címre lehet eljuttatni postán
vagy személyesen: Magyar Közút
Nonprofit Zrt. kommunikációs osztály,
Álomút gyermekrajzpályázat, 1024
Budapest, Fényes Elek utca 7-13. Postára adás határideje: 2014. december 1.
Részletes pályázati feltételek és további számos hasznos információ itt érhetõ el: http://internet.kozut.hu/Lapok/rajzpalyazat.aspx. A pályázattal
kapcsolatban érdeklõdni a kommunikacio@kozut.hu e-mail címen lehet.
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Óvatosan
közlekedjenek õsszel is
Zala megyében különösen veszélyesek az úttestre tévedõ
vadak.
A megváltozott közlekedési környezet váratlan helyzet elé állíthatja a jármûvezetõket, éppen ezért
idõben fel kell készülni arra, hogy
egyik pillanatról a másikra olyan
idõjárási és útviszonyokkal találkozhatunk; az õszi körülmények a
nyári vezetéstechnikától lényegesen eltérnek.
Esõben, ködben a jármûvezetõ
által belátott távolság csökken. A
jármûvek körvonalai elmosódnak,
a valóságosnál távolibbnak látszanak. A közlekedõ jármûvek távolságát sokan túl-, sebességét viszont alulbecsülik. Egyes utakon
számítani kell arra, hogy megjelenhetnek állati erõvel vont jármûvek, mezõgazdasági gépek által
felhordott sár, amely csúszóssá teheti az utakat!
Zala megye vadban gazdag,
ezért ahol vadveszélyre figyelmeztetõ tábla van elhelyezve, ott nagyobb körültekintéssel és csökkentett sebességgel közlekedjenek!
Továbbá szükséges a jármûvek
mûszaki állapotának alapos átvizsgálása. A nyári gumiköpenyek tapadási tulajdonságai hideg idõjárá-

si viszonyok között jelentõs mértékben csökkennek. Már +7° C
külsõ környezeti hõmérséklet alatt
a téli gumiabroncsok elõnyösebb
tulajdonságokkal rendelkeznek,
mint a nyáriak.
Kora õsszel még sokan közlekednek kerékpárral is. A biztonságos és szabályszerû biciklizéshez
elengedhetetlen a kétkerekû megfelelõ felszereltsége is: elöl fehér
vagy kadmium sárga lámpa, hátul
piros lámpa vagy villogó és piros
fényvisszaverõ prizma, az elsõ keréken pedig sárga küllõprizma
megléte szükséges.

Sokba kerülhet a
felelõsségbiztosítás
nélküli kerékpározás
Az elmúlt években növekedett
a kerékpáron közlekedõk száma,
ennek megfelelõen a biciklis baleseteké is, míg 2011-ben 1814, tavaly már 2004 személyi sérüléses
balesetet okoztak a kerékpárosok, és egy-egy ilyen károkozás,
biztosítás hiányában, akár több
millió forintjába is kerülhet a
vétkes kerékpárosnak  közölte
a Genertel online biztosító az
MTI-vel.
Az Eurostat korábban publikált
felmérésében a 25 uniós tagállam
közül Hollandia után (31 százalék) Magyarországon nevezték
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meg a legtöbben (19,1 százalék) a
legfõbb közlekedési eszközükként a kerékpárt.
A Magyar Kerékpárosklub
adatai szerint országosan  évek
óta  a lakosság 40 százaléka
kerékpározik, míg Budapesten
az elmúlt 3 évben 13-ról 17 százalékra nõtt arányuk. A klub felmérésében az számít kerékpárral közlekedõnek, aki két héten
belül legalább egyszer biciklizik.
A számokból is kitûnik, hogy a
kerékpárosok okozta közlekedési
balesetek kezelésére megoldást
kell találni, ennek kézenfekvõ
módja a felelõsségbiztosítás. A
magyar piacon most elõször a
Genertel kínál ilyen kiegészítõ
biztosítást a kötelezõ gépjármû
felelõsségbiztosításához (kgfbhez).
A budapesti kerékpárosok 70
százalékának, míg a vidékiek
44 százalékának van autója, õk
élhetnek a lehetõséggel. Az
egész családra egységesen érvényes kerékpáros felelõsségbiztosítást ezer forint alatt lehet
megkötni, és bármilyen kerékpár használata (így például a
Bubi is) beletartozik a fedezeti
körbe. Évente azonban csak egy
kár térítésére használható fel a
biztosítás.
Önálló
felelõsségbiztosítást
több biztosító is kínál kerékpárosoknak.

Nagykanizsán

csak a Sashalmi Optikában!
Üzletünkben személyre szabott, kiemelt szintû szolgáltatást
kap és a legmegfelelõbb szemüveget ajánljuk Önnek. Mi garantálja mindezt? Szakembereink sok éves tapasztalata, a
szakma iránti elkötelezettség, törekvés, hogy a vásárlók a legjobb megoldással, maximális elégedettséggel távozzanak.
Szemünk romlását sajnálatos módon nem tudjuk megállítani. 40
éves kor felett a szem fokozatosan elveszíti alkalmazkodóképességét.
A látáskorrekció legkorszerûbb módja a multifokális (progreszszív) szemüveg, melyet az Essilor fejlesztett ki Varilux márkanéven. Ez az elsõ szemüveglencse, amely látható választóvonal nélkül biztosít éles képet minden távolságra, még a számítógép elõtt is. A személyre szabott szemüveglencséhez a látásvizsgálaton kívül 4D szemmérést végzünk. A mérés során 5
paramétert vizsgálunk. Megállapítjuk az olvasótávolságot, lemérjük a szem forgásközéppontját, meghatározzuk a domináns szemet. Ez elengedhetetlen a tökéletes, személyre szabáshoz, hiszen a szemüveglencse majd ezekre az értékekre
lesz optimalizálva a korlátok nélküli látásélmény és a gyors reakció érdekében.

Tûzifás trükkök 
Legyünk óvatosak,
ha idegenektõl
vásároljuk a téli
tüzelõt
A hideg idõ beköszöntével
gyakrabban fordulhatnak elõ
tûzifával kapcsolatos jogsértések. Házaló kereskedõk a településeket járva, internetes hirdetésekben, illetve ingyenes újságokban kínálnak megvételre olcsó
tüzelõt. Elõfordulhat, hogy az
árus a fa valódi értékénél sokkal
több pénzt kér a vásárlótól, vagy
a mérés alkalmával téveszti meg
a vevõt. A tûzifa bepakolásakor
lehetõség nyílik a lakóház szemrevételezésére, ahonnan egy alkalmas pillanatban különbözõ
értéktárgyakat, készpénzt tulajdoníthatnak el.
A rendõrség kéri, hogy fokozott
körültekintéssel járjanak el, ha idegenektõl vásárolnak. Figyeljék
meg a kéretlen látogatókat, ha mód
van rá, írják fel gépkocsijuk rendszámát.
Csak olyan személyt engedjenek be a lakásukba, akit ismernek,
vagy meggyõzõdtek a személyazonosságáról. Ha mégis idegen
megy be az ingatlan területére, sose hagyják õt magára. Értékeiket
ne hagyják õrizetlenül.
Amennyiben mégis bûncselekmény áldozatává váltak, kérjük,
azonnal értesítsék a rendõrséget a
112-es ingyenesen hívható segélyhívószámon.

Elkerülhetõ
a kéménytûz
és a szén-monoxid
mérgezés
A folyamatosan csökkenõ hõmérséklet, hidegebb éjszakák
velejárója, hogy egyre több háztartásban egyre hosszabb ideig
használják tüzelõ-fûtõ berendezéseiket. Ezek veszélyeire, karbantartásuk fontosságára hívja
föl a Zala Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság a figyelmet.
Még be se köszöntött az igazi
tél, de igazgatóságunk területén
számos esetben kellett a tûzoltóknak kéménytûz vagy veszélyes
koncentrációjú szén-monoxid jelenlétéhez vonulniuk. Ahogy elõzõ
lakosság tájékoztató cikkünkben is
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hangsúlyoztuk elengedhetetlen a
fûtõberendezések
rendszeres,
szakember általi ellenõrzése, karbantartása.
Mire figyeljen fa tüzelésnél: Tüzeléshez a nagy sûrûségû, jó parázstartású faféleségeket érdemes
vásárolni. A ház körül adódó gyümölcsfaféleségeket inkább vastagabb méretben keverjük a kemény
tûzifához. Csak száraz tûzifát
használjunk fûtésre. A tûztérbe állítva kell beraknunk a fát, kissé a
hátfalnak döntve, hogy amikor elhamvad, ne az ajtó felé roskadjon.
Leghátra a vastag fadarabok, majd
ez elé az azoknál a vékonyabbak
kerülnek, legelõre pedig a vékony
gyújtószálak. Fontos, hogy a tûztérben kellõ mennyiségû, méretû
és szárazságú fa égjen jó levegõellátottság huzat mellett. A kevésbé
tökéletes égéskor képzõdõ égéstermékek lerakódnak a kályha füstjáratainak a falára és a kéménybe.
Ezek ragacsos, bûzös, savas, nem
kitakarítható lerakódások, amelyek nagyban rontják a füstgáz és a
csempefal közötti hõátadást.
Mire figyeljen gázzal való fûtéskor: Mindig legyen megfelelõ levegõ utánpótlás a fûtött helységben (szellõztetés). Új nyílászáróval felszerelt lakás esetén még többet szellõztessünk. Használjon
szén-monoxid érzékelõt a baj korai felismeréséhez. Ha szédül, fáj a
feje, rosszul érzi magát azonnal
nyisson ablakot!
Mindkét esetben a kéményét
KÖTELEZÕ szakemberrel évente
ellenõriztetni!

A környezetegészségügyi intézet
tanácsai a fûtési
szezonra
A fûtési szezonban ügyelni kell a
lakások megfelelõ szellõztetésére,
mert így elkerülhetõ a belsõ térben
megtalálható allergének, valamint
a szén-dioxid és a szén-monoxid
okozta egészségkárosodás.
Az Országos Környezetegészségügyi Intézet (OKI) által összeállított tájékoztató szerint télen  a
kevesebb szellõztetés miatt  a lakás levegõjében felhalmozódik a
vízpára, ami a lehûlt falakon és ablakokon lecsapódik. A nedvesség
penészgombák és poratkák megjelenésével, ezáltal különbözõ légúti
megbetegedésekkel jár. Többnyire
asztmát, illetve allergiát okoz. Az
OKI ezért azt javasolja, hogy ha

nincs az ablakokban légbevezetõ
rés, mielõbb építtesse be a tulajdonos. Egyes esetekben arra is szükség lehet, hogy a friss levegõ beszívását valamilyen gépi berendezéssel oldják meg.
Ha ez nem lehetséges, akkor naponta többször valamennyi ablakot sarkig ki kell tárni, és így rövid
ideig, de intenzíven szellõztessenek; e rövid, párperces idõ alatt a
párás, szennyezett meleg levegõ
kitódul a lakásból, és helyette száraz, friss, tiszta levegõ áramlik be.
A fûtés megkezdése elõtt fontos
a portalanítás is  figyelmeztet az
OKI. A bútorokon, a szõnyegekben, kárpitozott bútorokon megült
porban sok, nyáron leülepedett
pollen halmozódik fel, ezek a fûtésnél felkavarodnak, lebegnek, és
légzõszervi panaszokat okoznak.
E szennyezõdések lerakódhatnak
a fûtõtesten, vagy a helyiséget meleg levegõvel ellátó klímarendszerben is. Ezért a fûtési szezon
elõtt javasolt kitakarítani a fûtõtestet, illetve kitisztíttatni a klímarendszert.
Az OKI tájékoztatójában olvasható továbbá, hogy a lakás levegõminõsége légtisztítókkal is javítható. A légtisztítók elsõsorban a por,
a pollen, a dohányfüst és a baktériumok szintjét csökkentik a lakótérben, egyes típusaik a vírusok és
az illékony vegyületek, szagok kiszûrésére is alkalmasak. Penész és
atkaszennyezõdés megszüntetésére nem alkalmasak, mivel ezeknél
a kiváltó okot, vagyis az épületanyag nedvesedését kell megakadályozni.
Fûtési szezonban az ajtók-ablakok általában zárva vannak, a
gyengén szellõztetett helyiségekben a szén-dioxid koncentrációja
általában magasabb az ajánlott értéknél. Egészségkárosító hatása
csak igen magas koncentráció esetén van ugyan, de rontja a belsõ
térben tartózkodók közérzetét,
koncentrálóképességét.
A nem megfelelõ szellõztetés,
az elégtelen légcsere következtében a szén-dioxid mellett a belsõ
térbõl származó egyéb légszenynyezõ anyagok mennyisége is feldúsul. Ezért azt ajánlják, hogy a
lakás megfelelõ szellõztetését biztosítsák légtechnikai rendszerek
kiépítésével és nyitott ablak melletti takarítást javasolnak.
A fûtési szezon kezdetével megszaporodnak a szén-monoxid-mérgezések, ennek megelõzésére
ajánlatos szakemberrel átnézetni a
fûtõ és tüzelõberendezéseket. Sen-

ki ne járassa a gépkocsi motorját
zárt térben, különösen, ha lakáshoz közvetlenül kapcsolódó a garázs, és a nagyobb biztonság érdekében célszerû CO-érzékelõt beszerezni minden olyan helyiségbe,
ahol nyíltlángú berendezés van.
Érdemes olyan készüléket választani, mely tanúsítottan megfelel az
EN 50291:2001 szabvány elõírásainak.
A szervezet ellenálló-képességének biztosítása érdekében télen
nagy szükség van a vitaminok pótlására. Az intézet azt is javasolja,
hogy naponta legalább fél órát tar-
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tózkodjunk a szabadlevegõn, ha
lehet, használjuk ki a napsütéses
idõszakokat, hiszen a napsugárzás
feltétlenül szükséges a D-vitamin
képzõdéséhez.

Véradások
Legközelebbi véradásaink
idõpontjai a következõk:
2014.11.28. (péntek)
09:00  11:00 Vöröskereszt 
Nagykanizsa Sugár u.
12:00  15:00
Városi Könyvtár  Nagykanizsa

Multifokális szemüveglencse AKCIÓ 30 %
Az akció 2014. november 30-ig érvényes.
Nyitvatartás: H-P: 8-12 óra, 13-17 óra, Szo: 9-11 óra

Nagykanizsa Megyei Jogú Város
funkcióbõvítõ fejlesztése 
Belvárosi akcióterületi terv II. ütem,
NYDOP-3.1.1/B1-13-K-2013-0006

A támogatás összege: 725.000.000 Ft
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata

NAGYKANIZSÁRÓL A LEGFRISSEBBEN!  www.kanizsaujsag.hu

39.qxd

39.qxd
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A Világhírû Kiev City Balett Közép Európában!
November 20-21.
"VIRTUÁLIS ÉGI
KALANDTÚRA ÉS 3D
CSILLAGÁSZATI
KÉPKIÁLLÍTÁS"
Immár 3. alkalommal kerülnek
megrendezésre a HSMK-ban a
Nagykanizsai Amatõrcsillagász
Egyesület és a szegedi Partiscum
Csillagászati Egyesület mobil planetáriumának elõadásai, valamint
anaglif technikával készült 3
dimenziós csillagászati felvételek
kiállítása.
Programok idõpontjai:
2014. november 20-án
csütörtökön 09:00-17:00-ig
valamint 2014.november 21-én
pénteken 08:00-16:00-ig. A 3D
képkiállítás folyamatosan
megtekinthetõ, az elõadásokra
elõzetes jelentkezés szükséges.
Jelentkezni Gazdag Attilánál a
+36-30-305-0794-es telefonszámon
lehet.
November 22. 17 óra
ALAPÍTVÁNYI KONCERT
Közremûködnek: a Kanizsai
Zeneiskoláért Alapítvány és a
Farkas Ferenc Zene- és Aranymetszés AMI együttesei, tanárai és
növendékei. Belépõdíj: 800 Ft.
Szervezõ: Kanizsai Zeneiskoláért
Alapítvány és a Farkas Ferenc
Zene- és Aranymetszés AMI
November 27.
IDÕSEK HATÁROKON
ÁTÍVELÕ KULTURÁLIS ÉS
MÛVÉSZETI KI-MIT-TUD?
VETÉLKEDÕJÉNEK ZALA
MEGYEI FORDULÓJA
November 28. 19 óra
Catherine Gallagher's Michael
Jackson: ALIVE
A popkirály zenéje és az ír sztepp
tánckirálynõ, Catherine Gallagher
koreográfiája egy színpadon!
Belépõdíj: 4 900 Ft és 5 900 Ft.
November 29.
ADVENTI JÁTSZÓHÁZ
dekoráció készítése
November 29. 17 óra
ZALA MEGYEI NÉPTÁNC
ANTOLÓGIA 2014
A Zala megyei felnõtt néptánc
együttesek bemutatója
17.00 Köszöntõt mond: Dénes Sándor polgármester
17.20 Bemutatók 1. rész
18.40 Bemutatók 2. rész
20.00 Szakmai értékelés a
vezetõknek és a résztvevõknek
Táncház.
Zene: Bojtár Népzenei Együttes

November 20. 10 és 14 óra
Gyermekszínházi sorozat 1. rész
A KÉT ERDEI MANÓ
A Stúdió Színház mûsora
Bérlet ára: 2.000 Ft
Jegyek elõadásonként: 800 Ft

Hattyúk tava - A balett történelem
legnagyobb klasszikusa Nagykanizsán
után most Magyarországon teszi
ismét tiszteletét. Biztosak lehetünk
abban, hogy nem mindennapi, hagyományõrzõ, eredeti klasszikus
balettelõadás részesei lehetünk,
ahol a legjobban képzett táncmûvészek kalauzolnak el minket a
Hattyúk tava varázslatos birodalmába.

Szereposztás

A Kiev City Balett számos elismerést tudhat magáénak. A
közel kétszáz évvel ezelõtt megalakult Kijevi Állami Színház
kiváló táncmûvészei évrõl évre
kiemelkedõ és profi produkciókkal örvendeztetik meg a közönséget.
A méltán híres társulat Magyarországra látogat és a Balett történelem legnagyobb klasszikusában
a Hattyúk Tavában láthatjuk kiteljesedni a felülmúlhatatlan táncmûvészek tánctudását. A több mint 40
fõbõl álló csapat ebben az évben
közel 50 alkalommal lép fel Közép
Európában.
Az együttes egy rövid bemutatkozás erejéig már 2012-ben látható volt Magyarország öt nagyvárosában, de a hatalmas sikernek
köszönhetõen most újra megtisztelnek minket jelenlétükkel. A
táncmûvészek szakmai tudását mi
sem bizonyítja jobban, mint az a
tény, hogy Oroszország és Ukrajna legjobb mestereinek tanítványai alkotják a csapatot, akik csak
egy hosszas elõválogatás után lehettek tagjai ennek a neves együttesnek.
A tánctársulat hazai szereplõi
mellett a külföldrõl (Japán, USA,
Grúzia,) érkezett legkiválóbb táncos szólisták közremûködnek az
együttesben, akik nívós nemzetközi balett versenyeken is bizonyították rátermettségüket.
A balett együttes élén 1998-tól 
2005-ig Valery Kovtun majd a késõbbiekben Victor Litvinov állt. Jelenleg a híres, kitüntetett ukrán

táncmûvész Tatjana Borovik igazgatja a világhírû társulatot.
A nemzetközi palettán is óriási
sikert aratott együttes fesztiválokon, és Németország, Franciaország, Olaszország, Spanyolország,
Portugália, Svájc, az Egyesült Királyság, Szlovénia, Románia, Japán, Kanada legnagyobb színpadai

Odetta/Odilia - Balaban Khristina, Bondarenko Oksana, Nagasawa Mie.
Zigfrid (prince) - Lagunov
Evgeny, Sukhorukov Nikita
Rotbard - Sukhorukov Nikita,
Sinyavsky Mikhail.
Pas-de-trois - Kawasaki Akari,
Nagasawa Mie, Voronova Alisa,
Balaban Khristina, Bondarenko
Oksana, Lagunov Evgeny, Tristan
Vladimir, Sinyavsky Mikhail.
Kanizsa
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ÁLLÁS - ÁLLÁS - ÁLLÁS
A Nagykanizsai Járási Hivatal Járási Munkaügyi Kirendeltsége az alábbi szakmákban, illetve munkakörökben kínál elhelyezkedési lehetõséget:
Ács
szakirányú
megegyezés szerint
Asztalos
szakirányú
megegyezés szerint
Eladó
szakirányú
megegyezés szerint
Betanított varrómunkás
8 általános
megegyezés szerint
Fémipari betanított munka
8 általános
megegyezés szerint
Pultos
szakirányú
megegyezés szerint
Varró
szakirányú
megegyezés szerint
Cukrász
szakirányú
megegyezés szerint
Gyártósori összeszerelõ
8 általános
megegyezés szerint
Gépkocsivezetõ
szakirányú
megegyezés szerint
Kárpitos
szakirányú
megegyezés szerint
Húsipari munkás
8 általános
megegyezés szerint
Raktáros
szakirányú
megegyezés szerint
A Nagykanizsai Járási Hivatal Járási Munkaügyi Kirendeltsége munkaköri
ajánlataival kapcsolatban bõvebb felvilágosítást a kirendeltségen (8800
Nagykanizsa, Fõ út 24., Földszinti Információs hirdetõ táblán) vagy a
www.munka.hu honlapon kérhet.
Ügyfélfogadási idõ: hétfõ - kedd - csütörtök: 8:00 -16:00 óra, péntek:
8:00 - 13:00 óra.

Kanizsa  Ez+Az

13

Horoszkóp
III.21.IV.19. Kos
Ha úgy érzi, némi önfegyelemre van szüksége a karácsonyi ajándékozás tervezése során, akkor tegyen ennek megfelelõen. Ne
foglalkozzon azzal, hogy mi az élet értelme,
hanem szerezzen örömet másoknak.

IV.20.V.20. Bika
Vegye komolyan a párja kívánságait is, ha
tervez valamit. Nagy célokat a másik segítsége nélkül nem lehet elérni egy családban. A szélsõséges megnyilvánulásokat
pedig célszerû az ajtón kívül hagyni.

V.21.VI.21. Ikrek
Az elkövetkezõ napok eseményeihez is
szüksége lesz türelemre, és a jó kommunikációs készségére. A csillagok szerint önvizsgálatra is szüksége lesz ahhoz, hogy megfelelõen értékelni tudja a múlt történéseit.

VI.22.VII.22. Rák
A hangulatváltozás lesz jellemzõ önre
ezekben a napokban. Lelke mélyrétegeibe
még az sem láthat bele, akit a legközelebb
enged magához. Hol titokzatos, érzéki, hol
teljesen magányos estékre számíthat.

VII.23.VIII.22. Oroszlán
Kissé lobbanékony hangulatban lesz a
hétvégén. Bár örül az új beosztásának, ez
azonban egyelõre mégsem jár anyagi
gyarapodással. Várjon még néhány hónapot türelmesen.

VIII.23.IX.22. Szûz
Ha akarja, bármilyen útjában álló nehézséggel meg tud birkózni. Nem lesz szüksége
semmiféle önvizsgálatra ahhoz, hogy egy új
dologba kezdjen. Felgyülemlõ energiáját
akár sportolással is levezetheti.

IX.23.X.22. Mérleg
Értékes tapasztalatait most a kedve szerint
hasznosíthatja. Használja ki ezt a lehetõséget, és erõsítse meg, építse újra a kapcsolatait, ha szükséges. A bolygóállások szerint most kedvezõen változtathat életén.

X.23.XI.22. Skorpió
Nyugodtan kibontakoztathatja sokoldalúságát a barátai elõtt. Irigykedõ vetélytársakkal nem kell számolnia az év utolsó hónapjaiban, de a jövõtõl sem kell félnie. Ha
mindenre felkészült, nem éri csalódás.

XI.23.XII.21. Nyilas
A legtitkosabb vágyai valósulhatnak meg az
év utolsó hónapjában, ha nem zárkózik el a
külvilágtól, és lelkileg is közelebb engedi magához az ismerõseit. Ha elsöprõ érzések kerítik a hatalmukba, bátran sodródjon az árral.

XII.22.I.20. Bak
Jobban is hasznosíthatná ezt a szép, ünnepváró tél eleji idõszakot. Ha el akar érni valamit, koncentráljon jobban az önben lévõ erõre, és akkor, ha nehézségek
árán is, eléri a célját.

I.21.II.19. Vízöntõ
Most, az ünnepek közeledtével a családi harmónia megteremtése a legfõbb célja. Mindent megtenne azért, hogy boldognak lássa a
szeretteit. Gondolatban készítsen egy leltárt,
és cselekedjen a meglátása szerint.

II.20.III.20. Halak
Ezekben a napokban bátran hozhat szokatlan döntéseket. Ne féljen attól, hogy emiatt
jelentõsen megváltozik az élete. A jót könnyen meg lehet szokni, még akkor is, ha az
elején sok áldozatvállalással jár.

NAGYKANIZSÁRÓL A LEGFRISSEBBEN!  www.kanizsaujsag.hu

39.qxd

39.qxd

2014.11.24.

14

8:55

Page 14

Kanizsa  Sport/Apró

2014. november 20.

Kanizsa küzdõsportosok: bajnokságról-bajnokságra

Sorra rendezik a küzdõsportok
különbözõ válfajainak bajnokságait  errõl szólt a közelmúlt a nagykanizsai karatékák berkeiben.

tó tagjaiként természetesen részt vettek a megmérettetésen. Az egyesület
9 versenyzõvel, három bíróval és
több segítõvel is képviseltette magát
a rendezvényen, ahol szép eredményeket is értek el a dél-zalaiak. A
verseny arra is jó lehetõség volt számukra, hogy a hétköznapi edzésekbõl kilépve Béres János edzõ vezetésével lemérhessék, hol állnak tudásban, felkészültségben.

A III. Berlini Shotokan Kupa
németországi versenyére voltak
hivatalosak a magyar csapat tagjaként a Sensei Sáfár Shotokan Karate Egyesületének tagjai is, akik
két küzdõtéren, hét nemzet képviselõivel, összesen 110 karatékával
mérhették össze tudásukat  egészen pontosan 12 éves kortól és
kék öves fokozattól kezdõdõen.
A kanizsaiak Berlinben elért dobogós eredményei: Mészáros Martin 15-17 éves kata - 1. hely,
kumite - 2. hely. Losonczi Mária
13-14 éves kata - 3. hely, kumite 1. hely. Tóth Tamás veterán kata 3. hely, kumite - 3. hely.
A Budo Karate of Hungary Szövetség Keszthelyen rendezte meg elsõ nyílt országos bajnokságát. Bár a
kanizsai Ippon SE nem kimondottan
verseny-centrikus, a szövetség alapí-

Az Ippon SE eredményei. Fiú
kata (formagyakorlat): 1. hely
Horváth Csongor. Lány kata: 2.
Bukovecz Emma. Fiú kata: 1.
Septei Richárd. Fiú kata: 2. Farkas
Máté. Fiú kata: 1.. Finta Gergõ.
Fiú kata: 2. Septei Dávid. Lány
kata 1. és lány kumite (küzdelem)
2. Borsos Lilla Emõke. Férfi kata:
4. Flumbort Csaba. Nõi kata 2. és
nõi kumite 1. Vásárhelyi Barbara.
A napokban került megrendezésre a Magyar Tradicionális
Kungfu és Wushu Magyar Bajnokság, melynek keretében az elõzõ
két országos bajnokság helyezett-

INGATLAN

BÉRLET

Becsehelyen, a Dózsa György
utcában két szoba + nappalis, egyedi gázfûtéses + kandallós családi
ház új nyílászárókkal, szép, rendezett udvarral, fiatal gyümölcsössel,
veteményes kerttel, az udvarban
egy különálló egyszobás épülettel
eladó vagy nagykanizsai két szobás
lakásra cserélhetõ értékegyeztetéssel. Irányár: 5,5 millió Ft. Érd.:
0693-351-586,
0630-209-0546
(7647K)
Kisrécsén 52 m2-es családi ház
központi helyen, reális áron eladó.
Tel.: 0630-354-4602 (7682K)

Bútorozott szoba egy fõ részére
kiadó. Érd.: 0670-541-1102, 0693318-357 (7683K)

SZOLGÁLTATÁS
Eltartási szerzõdést kötnék kanizsai ingatlanért szolíd nénivel,
bácsival. Gondozását, szükség esetén szeretetteljes ápolását vállalom.
Hétköznap, ünnepnap nem lesz többé egyedül. Kölcsönös tiszteletadással, családtagnak várjuk. Leveleket Szeretet jeligére a Szerkesztõségbe várunk. (7660K)
Betegápolást, idõsgondozást

Képviselõi fogadóóra
Bizzer András, a 6. számú választókerület (Kazanlak körút páratlan
házszámok, Kazanlak körút 2., Munkás utca, Bartók Béla utca, Hevesi Sándor utca, Rózsa utca 1., Rózsa utca 14-tõl felfelé összes házszám) önkormányzati képviselõje fogadóórát tart 2014. november 28án (pénteken) 17 órától a Hevesi Sándor Általános Iskolában (Nagykanizsa, Hevesi Sándor utca 2.).

jei mérhették össze tudásukat kategóriánként. A Jeet Kune Do / Kali
Nagykanizsa SE 6 versenyzõvel,
14 kategóriában indult és több
eredménnyel is büszkélkedhetnek.
Küzdelmi kategóriák: Johanidesz Gábor, felnõtt férfi "SANDA" (full contact) +90 kg 2. hely,
Jakabfi Zoltán, felnõtt férfi "light
contact", -90 kg, 3.hely, Szever
Krisztián, serdülõ fiú, "light contact", -52 kg, 4. hely.
Wing Chun formagyakorlat kategóriák: Johanidesz Gábor, felnõtt
férfi Chum Kiu, 1. hely, Karai Gergõ, felnõtt férfi Chum Kiu, 3. hely,
Johanidesz Gábor, felnõtt férfi Bil
Jee, 1. hely, Johanidesz Gábor, felnõtt férfi Bart Cham Dao, 2.hely,
Karai Gergõ, felnõtt férfi Siu Lim
Tao, 1 .hely, Kolarics Zsanett, felnõtt nõi Siu Lim Tao, 1 .hely, Kolarics Zsanett, felnõtt Chum Kiu, 2
.hely, Mátrai Loretta, serdülõ lány
Siu Lim Tao, 1. hely, Mátrai Loret-

ta, serdülõ lány Chum Kiu, 2. hely,
Szever Krisztián, serdülõ fiú Siu
vállalnék gyakorlattal. Tel.: 0620236-8714 (7680K)
Kidobásra szánt televízióját,
mikróját, hûtéjét, gáztûzhelyét, stb.
valamint összegyûjtött reklámújságjait elszállítom. Tel.: 0620-5102723 (7681K)

Lim Tao, 1. hely, Szever Krisztián,
serdülõ fiú Chum Kiu, 1. hely.
A 2014. évi A.J.K.A. Shotokan
Karate-Do Országos Bajnokság ke-

retében a kanizsai Sensei Sáfár Shotokan Karate-Do Sportegyesület
sportolói is indultak a fõvárosban és
számos remek eredményt értek el.
A kanizsaiak egyéni eredményei. Gángó Zoltán: 11-12 év fiú
kata 1. hely. Kassa Áron: 11-12 év
fiú kata 3. hely és 11-12 év fiú
kumite 2. hely. Czinki István: 1314 év fiú kata 3. hely. Tóth Viktória: 13-14 év leány kata 2. hely.
Kovács Norbert: 15-17 év fiú kata
2. hely és 15-17 év fiú kumite 3.
hely. Kucskó Zsófia: 15-17 év leány kata 1. hely. Mészáros Martin:
15-17 év fiú kata 1. hely és 15-17
év fiú kumite 1. hely. Tóth Tamás:
36 év feletti férfi kata 1. hely. Csapat eredmények: Kucskó ZsófiaMészáros Martin-Kovács Norbert:
15-17 év fiú csapat kata 1. hely.
P.L.
Televízió javítás az Ön otthonában kiszállással. Balaskó István,
tel.: 0630-597-1530 (7684K)

VEGYES
Négyfajta szárazbab eladó! Érd.:
0620-437-8948 (7679K)

Dajka, pedagógiai és gyógypedagógiai asszisztens vizsgára
felkészítés indul Nagykanizsán részletfizetéssel. Telefon:
0620/4237877, 0630/6374083.

ALMAVÁSÁR

Nagykanizsán,
a Zemplén úti
Randevú presszóban
szombatonként 10-12 óráig!
Nyolcfajta alma és almalé
kapható AKCIÓS áron.
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Kanizsai birkózó-arany Norvégiából
Nagy Lajos és Szatmári Zsolt
nõi utánpótlás válogatott edzõk
irányításával az ifjúsági (15-17
évesek) és junior (18-20-évesek)
nõi keret Norvégiában vett részt
a nemzetközi birkózó szövetség,
valamint a norvég szövetség által rendezett Kolbotn Kupa
2014 küzdelmein.
A nyolc fõs nõi együttes tagja
volt a junior korcsoportú 48 kg-os
kanizsai Egyed Zsanett (képünkön) is. A KBSE sportolója, Zsanett magabiztosan, technikai fölénnyel gyõzte le két norvég valamint svéd ellenfelét, így megérdemelten állhatott a dobogó legfelsõ

fokára. A magyar különítmény végül a csapatkupát is bezsebelte.
Egyed Zsanett következõ versenye december 5-én lesz a lengyelországi Czarny Bor-ban, ahol egyben elkezdõdnek számára a válogatók is a jövõ évi junior törökországi Európa-bajnokságra, és a
brazíliai világbajnokságra.
 A közepes erõsségû mezõnynyel megfelelõ felmérõ volt ezen
idõszakra a norvégiai- fogalmazott Szatmári Zsolt.  Zsanett végig fegyelmezetten és magabiztosan küzdött, ami biztató a jövõre
nézve.
P.L.

P.L.

P.L.

után: 1. Nagy Csaba 45 pont, 2.
Péntek István 29, 3. Ombódi Károly 26, 4. Halász Dávid 25 és
Minor Levente 25.
P.L.

Gyõzelmeik fölénye szakadt meg
Aquaprofit-Nagykanizsai
TSK (2.)  MLTC (5.) 7:5
NB I-es sakk csapatbajnoki mérkõzés, 2. forduló. Nagykanizsa.
Eredmények (elöl a hazaiak):
Balogh Cs. - Medvegy Z. 0,5:0,5,
Lenic - Kosics 1:0, Márkus - Aczél
1:0, Prohászka - Sipos 0,5:0,5,
Ribli - Izsák 0,5:0,5, Pintér - Ilincsics 1:0, Bánusz - Fogarasi 0:1, dr.
Flumbort - dr. Medvegy N.
0,5:0,5, Galyas - Szieberth 0,5:0,5,
Kántor - Horváth A. 1:0, Bodó Lõrincz 0,5:0,5, Gara T. Krstulovics 0:1

Az elõzõ bajnoki szezonok tendencia azt sugallta, hogy az
Aquaprofit-NTSK együttese a
sakk NB I-ben fölényes gyõzelmet
arathat az MLTC ellen vasárnap
délután, ezúttal azonban a fõvárosiak megnehezítették a házigazdák
dolgát.
 Amitõl tartottam, az be is következett, sorozatunk megszakadt
ellenfelünk ellen, mivel az MLTC
alaposan megnehezítette dolgunkat
 mondta Papp Nándor, a kanizsai
sakkozók csapatvezetõje.  Voltak
fájó vereségeink, amilyen például

A napokban zárultak a Városi
Kispályás Labdarúgó Bajnokság küzdelmei, s ahogy tavaly az
RMP-Földi együttese, úgy az
idén gyõztes Szokol-Budai Pack
is elõször mondhatja el magáról,
hogy elõször gyõzött az elsõ osztályban.

Bánusz Tamásé és Gara Tíciáé is,
elõbbi játékosunk egyszerûen valamit elnézhetett partija során.
Ugyanakkor nem feledkezhetünk
meg remek gyõzelmeinkrõl sem,
melyek közül a szlovén Luka
Lenicé egyszerûen parádés volt, de
Márkus Róbert és Kántor Gergely is
kitett magáért.
A kanizsaiak két forduló után
másodikak a tabellán, 16 pontjuknál másféllel gyûjtöttek kevesebbet mint az éllovas Haladás.

A Kanizsa Teniszcentrumban
a Célpont Fehérnemû nyílt amatõr páros 2. pontszerzõ teniszversenyt rendezték, a húsz induló harmincegy mérkõzést vívhatott végül családtagjaik lelkes támogatása mellett.

Szabadidõsport
Klub),
3.
Dolezsár Bence-Kiss László
(Röpte TC) és Mátó Elemér-dr.
Köppel Szilárd (Energia Szabadidõsport Klub-Röpte TC).
A pontverseny állása 2 verseny

Elõször
nyertek
az elsõ
osztályban

A Szokol-Budai Pack éppen a
címvédõ RMP-Földit elõzte meg,
míg harmadik helyen a tûz közelében szintén gyakran ott tartózkodó Oportó zárt a tavaszi-õszi lebonyolításban zajló bajnokság
legmagasabb osztályában.
 Régóta várt sikert értünk el,
s tényleg csak azt mondhatom,
végre kijött a lépés számunkra 
fogalmazott a csapat részérõl
Budai Lajos.  Az évek óta
együtt focizó gárdánk tulajdonképpen adott volt, idõközben a
Vácra távozott kapusunk, Szekeres Péter helyett került a csapatba Varga Zsolt. A keretünk roppant fiatal, hiszen a magam 29
esztendejével szinte korelnök
vagyok, s ennek az együttesnek
az összetartásában nagy szerep
jutott Szokol Pali bá'-nak, aki a
hosszú évek óta mindig a csapat
mellett áll.
A történethez tartozik, hogy az
õsz folyamán nagy csatában voltak a tabella elsõ helyéért a már
említett RMP-vel, szenvedtek is el
tõlük vereséget, de a SzokolBudai Pack legénysége végre elmondhatja magáról: sikerült megnyerniük a városi kispályás labdarúgó bajnokság I. osztályát.
A pontvadászat második vonalában a gyõztes az FC Teke Preszszó legénysége lett, a harmadik
vonalban a NIMFAS CO zárt
gyõztesként. A negyedik liga küzdelmeiben az FC Chemotox-é az
elsõség. A senioroknál az elsõ osztályban a MU-VILL lett az elsõ, a
Senior II-ben a Flamingo FC volt
a legjobb, míg a Senior 45-ben a
Gelka-Hírtech 45 csapata szerezte meg az elsõséget.

Második fordulójuknál tartanak

A második pontszerzõ verseny
végeredménye: 1. Halász DávidMinor Levente (Energia Szabadidõsport klub-Nagyatád), 2.
Nagy Csaba-Kovácsik Rudolf
(Röpte
TC-Budapest),
3.
Perendy Tamás-Dr. Füle Lajos
(Energia Szabadidõsport Klub)
és Péntek István-Vukics József
(Kanizsa TC-Energia Szabadidõsport Klub).
Vigaszág végeredménye: 1.
Ombódi Károly-Horváth Szalai
István (Röpte TC), 2. Baranyás
Zoltán-Baranyás Bence (Energia
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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 Kid tejkrémes
vadász Kid epres
Haribo gumicukros
konzum hagyományos
konzum kétrétegû:
(kakaó-narancs, kakaókókusz,

kakaó-rum, eper-vanília)
tojáslikõrös függelék
Brandy orange függelék
kávékrémes függelék
Delice függelék
marcipános függelék
mogyorós függelék
pisztáciás függelék
Toffee függelék
konyakmegyes függelék
72%-os étcsokis
függelék
sztracsatella függelék
rizses-csokis függelék
fehércsokis,
kókuszkrémes
függelék

2014. november 20.

(2014. október 23.  november 30.)

ÍRORSZÁG HERCEGNÕJE ÉS A POP KIRÁLYA
November 28-án Nagykanizsára érkezik az új szuperprodukció,
a Catherine Gallagher's Michael Jackson: ALIVE,
a k öz é p -e u r óp ai t u r n é k e r e t é n b e l ü l . M i l y e n mû s or t r e j t
ez a kecsegtetõ név? Hogyan képzelhetjük el
az ír sztepp és a halhatatlan pop fúzióját?
A Queen of the Dance produkció után Catherine Gallaghert egész Európa úgy
ismeri, mint az ír sztepp királynõt. Ehhez a friss, dinamikus és pezsgõ személyiséghez párosul Michael Jackson idõtálló stílusa és zenéje.
A show a pop-király emléke elõtt tiszteleg. Az önmagában is lebilincselõ táncot a professzionális látvány- és hangtechnika teszi feledhetetlenné. A tánc és a
zene mellett fontos szerepet kap a film, hiszen a színpadi LED-falon a megszokott grafikus és animált anyagokon túl kisfilmeket is láthatnak majd a nézõk.
Ha hasonlítani lehet valamihez a produkciót, olyan ez, mintha nézõ egy 4D moziba ülne be, de az extra hatások nem technikai megoldások által jutnak el a nézõkhöz, hanem valóban a szemük elõtt játszódik le a film.
Ez egy olyan élmény, amit egyszer mindenkinek látnia kell. A hangulat, a látvány, az érzés, ami ilyenkor a nézõtéren tapasztalható, egyszerûen hihetetlen. Ilyen
elõadást garantáltan nem találni itthon egyetlen színház repertoárjában sem.
Catherine Gallagher  Michael Jackson: ALIVE: 2014. november 28.
Nagykanizsa, Hevesi Sándor Mûvelõdési Központ
Jegyek már kaphatók: HSMK, Tourinform iroda, Kanizsa Travel - Neckermann Partner, Alexandra Könyváruház.

