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XXVII. évfolyam 2. szám
2015. január 22.

Véradás
A Magyar Vöröskereszt
Nagykanizsai Területi Szervezete
az alábbi idõpontokban és
helyeken szervez véradást:
2015.01.27. (kedd)
FitPoint 12:00  14:30
Vöröskereszt 16:00  18:00
2015.01.29. (csütörtök)
Csapi 12:00  14:00
Vöröskereszt 15:00  17:30

Kövesse híreinket
honlapunkon és a
Facebookon is.
www.kanizsaujsag.hu

Fejlesztési tervekrõl az Ipari Parkban
A Nagykanizsai Ipari Parkés Logisztikai Központ fejlesztési terveirõl tartottak sajtótájékoztatót a Nagykanizsai Inkubátorházban. A sajtótájékoztató keretén belül bemutatásra került egy új kiadvány
is, amely az itt található vállalkozásokról szolgál információval.
A sajtótájékoztatón megjelenteket Mihovics Zoltán, a Nagykanizsai Inkubátorház és Innovációs Központ vezetõje köszöntötte.
Ezt követõen Cseresnyés Péter
országgyûlési képviselõ összegezte az Ipari Park területén az
elmúlt négy év fejlesztéseit.
Amint azt kiemelte, az önkormányzati rendelet módosítása
nagyban hozzájárult ahhoz, hogy
a befektetni szándékozók kedvezõbb feltételek mellett tudjanak
itt letelepedni. Ennek hatására

több vállalkozás vásárolt az Ipari
Parkban területet. Mára az itt található vállalkozások száma
meghaladja a 115-öt. Az elmúlt
ciklusban 3 milliárd forint értékben valósult meg beruházás, míg
a területek eladásából 300 millió
forint bevétele származott az önkormányzatnak. Önkormányzati
részvétellel 620 milliós fejlesztés
jött létre  hangzott el.
Dénes Sándor, Nagykanizsa
város polgármestere az Integrált
Területi Program többlépcsõs bõvítését vázolta, majd az Ipari
Park közlekedésfejlesztési terveirõl számolt be. Ezek alapján járdával, kerékpárúttal és kerékpárkölcsönzõvel (kerékpár dokkoló)
javítják az Ipari Park közlekedési
lehetõségeit. A tájékoztatóból kiderült az is, hogy folyamatban
van a fejlesztési terület bõvítése
és az ehhez kapcsolódó közmûhálózat kialakítása is. Ezeket pá-

lyázati pénzekbõl és önkormányzati forrásokból kívánják megvalósítani.
Kámán László, a Nagykanizsa
Vagyongazdálkodási Zrt. vezérigazgatója a területértékesítések
mellett kiemelte, hogy a tavalyi
évtõl az itt dolgozók számára az
autóbuszos közlekedés is igénybe
vehetõ. Ezzel több mint 100 ember
munkába járása biztosított. A befektetni szándékozó 9 beruházó
profiljáról elmondta, van közöttük
vízkezeléssel, gépiparral, építõiparral és logisztikával foglalkozó
cég is. A most elkészült Ipari Parkos kiadványról szólva kiemelte,
hogy ez a betelepült vállalkozások
profilja mellett a legfontosabb információkat is tartalmazza, amely
alapján könnyebben alakíthatnak
ki üzleti kapcsolatokat, együttmûködéseket.
H.Gy.

2.qxd

2015.01.22.

2

13:52

Page 2

Kanizsa  Pályázat

2015. január 22.

Társasházi energiahatékonysági pályázat indul
Folytatódik az Otthon melege
program, amelynek következõ
eleme 10 milliárd forintos kerettel egy új társasházi energiahatékonysági pályázat lesz  jelentette be Szabó Zsolt, a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium (NFM) fejlesztés- és klímapolitikáért, valamint kiemelt közszolgáltatásokért felelõs államtitkára kormányszóvivõi sajtótájékoztatón.
Szabó Zsolt kiemelte, hogy a 460 lakásos panel és tégla társasházak pályázhatnak március 9-tõl, a
támogatási intenzitás pedig 50 százalékos lesz. A pályázat nemcsak a
szigetelés, és a nyílászárók, hanem
akár a fûtési rendszer korszerûsíté-

séhez és a megújuló energiából álló melegvíz-ellátás, és fûtéskorszerûsítésre is igényelhetõ lesz. A
tízmilliárd forintos keretösszeg
egy-egy lakás esetében 350 és 650
ezer forint körüli támogatást jelent
majd. A cél, hogy az érintett ingatlanok energiahatékonysága legalább két kategóriát tudjon javulni
 mondta.
Tájékoztatása szerint a folyósítás két ütemben történik majd, 95
százalékos és 5 százalékos kifizetéssel. Az 5 százalék utólagos folyósításához az energia-megtakarítást fogják ellenõrizni  közölte. A
pályázat tartalma már szerdán felkerül a kormány és a tárca honlapjára, digitálisan lehet minden ada-

tot feltölteni. A keretösszeget régiónként, a szakmai szervezetek által
megadott panel és társasházi lakások arányában osztják majd le. Kitért arra is, hogy szakmai elõkészítés alatt áll a 60 lakás feletti társasházakra vonatkozó új program is.
Kovács Zoltán kormányszóvivõ
emlékeztetett arra, hogy az új program a 2014 szeptemberében újragondolt Otthon melege program
része, összesen 20 ezer lakás, háztartás energetikai korszerûsítését
célozza. A projekttel szeretnék elérni, hogy tovább mérséklõdjön a
háztartások energiafelhasználása, a
lakosság rezsikiadásai tovább
csökkenjenek, illetve az ország a
nemzetközi fórumokon tett klíma-

Vizes projekttalálkozó Máltán

A Batthyány Lajos Gimnázium (BLG) diákjai ismét részesei
voltak egy nagyszerû élménynek
a most futó Comenius projekt
keretében. Az errõl szóló beszámolót alább olvashatják:
A Batthyány Lajos Gimnáziumban
második évéhez érkezett az Európai
Unió által támogatott WATER, a
Treasured European Resource nevet
viselõ, vízzel foglalkozó Comenius
projekt. Az elsõ projektév az ismerkedésrõl és a szakmai munka megkezdésérõl szólt, aminek folytatásaképpen 2014. november 30. és december
5. között került sor Máltán a harmadik
projekttalálkozóra, ahol ismét öt nemzet diákjai mutathatták be egymásnak
munkájuk eredményeit.

A találkozóra tíz 10., illetve 11.
évfolyamos diákot (Perger Kitti, Salamon Kata, Bene Barbara, Lovkó
Luca, Novák Eszter, Jeszenõi Réka,
Erdõs Márton, Benedek Tamás, Varga Bence és Tóth Kristóf) delegált a
gimnázium  a máltai, belga, francia
és olasz résztvevõk az õ közvetítésükkel ismerkedhettek meg az iskolában zajló, a projekthez kapcsolódó
munkával. Õket tanáraik, Zieger
Krisztina projektkoordinátor, valamint Salamonné Lackner Henriett
és Blasszauer János kísérték el.
A projekttalálkozóra való felkészülés ezúttal is változatos tevékenységekkel párosult. Ezúttal a már feltérképezett és bemutatott két nagykanizsai vízterület, a Principális-csatorna
és a Csónakázó-tó vízminõségét kel-

lett megvizsgálni és az iskolában található teszteket elvégezni, az adatokat feldolgozni és bemutatni. Kérdõíveket kellett készíteni, melyek rávilágíthatnak a területekben rejlõ gyengeségekre, erõsségekre, bemutathatják a
környéken élõk véleményét és azt,
hogy õk hogyan oldanák meg a problémákat, hogyan látják a vízterületek
jövõjét. A kérdõíveket természetesen
kitöltették a diákok a környéken élõ
kanizsai lakosokkal, és az azokból
nyert adatokat gyönyörû prezentáció
formájában ki is értékelték.
A projekt mûvészeti vonalát követve dalszövegírásra és zenés-táncos
bemutatóra került sor. A BLG diákjai
azt a feladatot kapták, hogy az Európai Unió himnuszának dallamára írjanak vízzel kapcsolatos dalszövegeket,
amelyekbõl a legjobbnak Bunics Erika (11.F) kompozíciója bizonyult. A
dal elõadásra került a többi nemzet által prezentált dalszövegekkel együtt a
máltai partnerintézményben. Minden
ország a saját nyelvén énekelt, de született egy angol nyelvû változat is.
Ezenkívül a diákok készültek egy
olyan produkcióval is, amely megismertette a résztvevõket hazájuk egy
népszerû dalával. Nagy sikert aratott
ez az énekes-táncos délelõtt is, melyet
izgalmas ráhangoló feladatokkal vezettek be a házigazdák.

politikai vállalásoknak is meg tudjon felelni  mondta. Közölte, hogy
a rezsicsökkentés, a közszolgáltatások díjának csökkentése társadalompolitikai célkitûzés, az energiaárak csökkentésével, az energiahatékonysággal folyamatosan a kormány figyelmének középpontjában
van. Szabó Zsolt szavai szerint a
mintegy 4,3 milliós magyarországi
lakóingatlan-állomány 70 százaléka energetikailag nem megfelelõ
állapotban van, ezek nagy részét a
következõ 3 évben szeretnék felújítani. A kazán, hûtõgép, és nyílászáró-programok sikerrel lezárultak,
jelenleg tart az elbírálásuk.
MTI - Kanizsa
Számos érdekes program gazdagította még a szakmai munkát, melyek
között volt poszterkészítés, meghívott környezetvédelmi szakember
elõadásának meghallgatása és egy
tengerpart menedzsmenttel foglalkozó alapítvány felkeresése is. A három,
munkával töltött nap mellett természetesen nem maradhatott el Málta és
a szomszédos Gozo szigetének felfedezése sem. A jó hangulatú kirándulásokat még szebbé varázsolta az,
hogy Máltán az évszakhoz képest is
enyhe tavaszi idõ fogadta a csoportot.
A rengeteg élmény és tapasztalat
mellett említést érdemel az is, hogy máltai házigazdáinkkal immár a második
Comenius projektben dolgozunk együtt
szoros baráti kapcsolatokat ápolva. Ezúttal is rengeteg dicséretet kapott diákjaink teljesítménye, kulturált viselkedése
és kiváló angolnyelv-tudása, mely méltán tölthet el minket büszkeséggel.
A folytatás is izgalmasnak ígérkezik, hiszen 2015 márciusában a Batthyány Lajos Gimnázium ad otthont
a projekt záró rendezvényének, a 4.
nemzetközi projekttalálkozónak,
melyet az iskola minden polgára
nagy lelkesedéssel vár. Egyelõre a
máltai találkozón történtek feldolgozása és széles körben való terjesztése van folyamatban, a következõ
szakasz feladatai az új esztendõ beköszöntével várnak a résztvevõkre.
Zieger Krisztina
projektkoordinátor
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Erzsébet-program

Segítenek a pályázatok
beküldésénél az önkormányzatnál

Az elmúlt évekhez hasonlóan
idén is elindult az Erzsébetprogram. Az önkormányzat
Idõsügyi Tanácsa 2015-ben is segít a nyugdíjasoknak meghirdetett program szociális üdülési
(szállás vagy fürdõbelépõ) pályázatainak internetes regisztrációjában.
 Az Erzsébet-program keretében
a nyugdíjasoknak szóló kedvezményes fürdõbelépõk és üdülési pályázatok kiírásra kerültek. A
nyugdíjasoknak a segítése és támogatása eddig is fontos felada-

tunk volt. Ezt szeretnénk most
folytatni azzal, hogy segítünk a
nyugdíjasoknak az elektronikus
pályázatok leadásánál  mondta
Dénes Sándor polgármester. Hozzátette, a Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány hatmilliárd forintból hirdetett pályázatokat. A
pénzbõl hárommilliárdot fordítanak a nyugdíjasok, a fogyatékosok pihenésére, valamint ugyancsak hárommilliárd forintot szánnak a gyermekek táboroztatására.
A programban azon belföldi,
öregségi nyugdíjellátásban részesülõ, 60. életévüket betöltött sze-

mélyek vehetnek részt, akiknek
rendszeres, havi teljes összegû ellátása nem haladja meg a 147 ezer
forintot, valamint további adóköteles jövedelemmel nem rendelkeznek.
Dr. Szabados Gyula idõsügyi referens hozzátette, a pályázat benyújtásához csatolni kell a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság által a pályázó nevére kiállított 2014. évi,
havi nyugellátás igazolását, valamint szükség van az adókártyára
és a személyi igazolványra is. Pályázni február 9-ig lehet.
A kedvezményes fürdõbelépõk
2500 forintos önrész befizetése
után az ország 76 gyógyfürdõjében lehet 5, de akár 33 alkalommal is igénybe venni. A szociális
üdülési lehetõségek közül 5000
forintos önrész befizetése után az
ország 34 üdülõjébõl lehet választani, ahol 4-6 napot lehet eltölteni.
A pályázattal összefüggõ adminisztrációs tevékenységet minden
kedden és csütörtökön végzik 8.0016.30-ig az Erzsébet tér felõl nyíló
ügyfélszolgálati helyiségben.

Az elnök kiemelte, a Magyar
Nemzeti Üdülési Alapítvány hatmilliárd forintból hirdet pályázatokat. A pénzbõl hárommilliárdot fordítanak a nyugdíjasok, a
fogyatékosok pihenésére, valamint ugyancsak hárommilliárd
forintot szánnak a gyermekek táboroztatására. A program a regenerációhoz szükséges aktív kikapcsolódást segíti elõ, a nyugdíjas pályázók üdülésének és
fürdõbelépõjének támogatásával.

 A programban azon belföldi,
öregségi nyugdíjellátásban részesülõ, 60. életévüket betöltött személyek vehetnek részt, akiknek
rendszeres, havi teljes összegû ellátása nem haladja meg a 147 ezer
forintot, valamint további adóköteles jövedelemmel nem rendelkeznek  emelte ki Budavölgyi Kálmán.
A pályázat benyújtásához csatolni kell a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság által a pályázó nevére kiállított 2014. évi, havi nyugellátás
igazolását, valamint szükség van
az adókártyára és a személyi igazolványra is. Pályázni február 9-ig
lehet, de az elnök azt mondja, aki
teheti, minél elõbb jelezze szándékát, mivel a források elfogytával
felfüggesztik a lehetõséget.
A kedvezményes fürdõbelépõk
2500 forintos önrész befizetése
után az ország 76 gyógyfürdõjé-

A babák
és a mamák
is jól érezték
magukat
a Baba-mama
klubban
Elérte célját az Összefogás a
Nevelõcsaládokért Közhasznú
Egyesület Baba-mama klubja
és játszóháza szervezésében
összeállított klubfoglalkozás
sorozat. Ha néhány órára is,
kimozdulhattak otthonról a Ligetvárosban élõ családok.
Megismerkedhettek egymással, és a késõbbiekben, önsegítõ csoportot képezve tovább
mûködtethetik a Baba-mama
klubot.

A Nagykanizsai Civil Iroda újra
segítséget nyújt a kanizsai és környéki nyugdíjasoknak a pályázatok elkészítésében és benyújtásában. A pályázati pont a Halis István Városi Könyvtár kávézójában
található, a könyvtár nyitva tartásához igazodva. (Hétfõ-szerdapéntek 13.00-16.00, kedd-csütörtök 9.00-12.00)

A hat foglalkozásnak és a január 17-én sorra kerülõ zárórendezvénynek helyet adó VOKE
Kodály Zoltán Mûvelõdési Házban számtalan program várta a
Ligetvárosban élõ kismamákat és
kisgyermekeiket. Míg a kisbabák
játszadoztak, az anyukák hasznos
elõadások részesei lehettek. Több
alkalommal volt a klubfoglalkozások vendége Heizlerné Horváth Mária védõnõ, aki többek
között a babamasszázsról, a fogamzásgátlásról, az otthoni baleset-megelõzésrõl, a nevelõszülõségrõl, a munkába való visszahelyezkedésrõl osztotta meg gondolatait az érdeklõdõkkel. Az
Autista Alapítvány érzékenyítõ
foglalkozása és a családtámogatási rendszer ismertetésétõl kezdve minden olyan aktuális kérdésrõl kaphattak információkat,
amelyek érdekelték a szülõket 
mondta Kiss Ágnes, az egyesület
vezetõje.
A program az Új Széchenyi terv
keretében, európai uniós támogatásból valósul meg, Nagykanizsa
Megyei Jogú Város Önkormányzata Ligetváros szociális célú rehabilitációja címû  NYDOP3.1.1/B2-13-K2-2013-0002 azonosítószámú város rehabilitációs projekt keretében elkülönített Programalapból nyert 1.351.700 Ft öszszegû támogatás felhasználásával.

V.M.

B.E.

V.M.

Pályázati Pont idén is a Halisban
 Elindult az Erzsébet-program, és a múlt évhez hasonlóan
idén is mûködteti Erzsébetprogram Pályázati Pontját a Civil iroda  mondta a témában
tartott sajtótájékoztatón Budavölgyi Kálmán, a Nagykanizsai
Civil Kerekasztal ügyvezetõ elnöke.
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ben lehet 5, de akár 33 alkalommal
is igénybe venni. A szociális üdülési lehetõségek közül 5000 forintos önrész befizetése után az ország 34 üdülõjébõl lehet választani, ahol 4-6 napot lehet eltölteni.
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A közgyûlésen történt
Kilenc százalékkal
drágul a koszt
Soron kívüli közgyûlésen született döntés az élelmezési nyersanyagnormák emelésérõl.
Ami egyet jelent azzal, hogy a
helyi bölcsõdékben, óvodákban,
iskolákban és a szociális intézményekben az év elejétõl mintegy 9
százalékkal többe kerül a reggeli,
az ebéd, illetve a vacsora.
A drágítást azzal indokolták,
hogy a közétkeztetõk számára az
aktuális EMMI rendelet elég szigorú szabályokat fogalmaz meg.
Egészségesebb, minõségileg jobb,
korszerûbb alapanyagokból kell az
ételeket elõállítani. Ezek a nyersanyagok pedig jóval drágábbak is,
beszerzésük a közétkeztetõ cégek
számára pedig többletköltséggel
jár. A rendelet alapján biztosítaniuk kell naponta tejet, tejterméket,
friss zöldséget, gyümölcsöt, hal és
vadételeket, valamint teljes kiõrlésû pékárut.
Ha az általános iskolai menza
árát nézzük, a tavalyi 215 forint
helyett idén már 234 forintot kell
fizetni az ebédért. Míg a középiskolás diákok korábbi 244 forintos
ebédje immár 266 forintba kerül.

Eladó a Lazsnaki
kastély
Zárt ajtók mögött döntött a képviselõtestület a Lazsnaki kastély
értékesítésérõl. A leromlott állapotú ingatlanhoz, amely jelenleg egy
paintball klub terepéül szolgál,
információink szerint 47 millió forint plusz áfáért lehet hozzájutni.

EGYMI intézményvezetõ-helyettesi munkakörére egy pályázatot
nyújtottak be. Horváth Piroska pályázata az elõírt feltételeknek mind
formailag, mind szakmailag megfelelt.

Sánci és kisfakosi
felújításokról
kérdezett
Jearusek István
A sánci és a kisfakosi ravatalozó felújításához, valamint a
kisfakosi kultúrházat szegélyezõ
járda elé korlát építéséhez kérte
a polgármester segítségét közgyûlési interpellációjában Jerausek István önkormányzati képviselõ.
A képviselõ ravatalozókkal kapcsolatban feltett kérdéseire a helyszíni bejárásokon tapasztaltak
alapján az alábbi tájékoztatást adta
Dénes Sándor polgármester: a sánci ravatalozó 90-es évekbeli építésekor az épület villamos hálózata
(külsõ, belsõ világítások, dugaljak) elkészült, azonban az új ravatalozó áramellátásának kiépítése
elmaradt. Az utcai 0,4 KV-os hálózat a temetõ kerítése mellett húzódik, ezért amennyiben a közgyûlés
a 2015. évi költségvetésében fedezetet biztosít a kivitelezésre, úgy a
ravatalozó villamos energia ellátása mûszakilag megoldható.
A kisfakosi ravatalozó tetejének
hullámpala fedése a tetõgerinc
záróelemeinek viharkáros sérülései miatt sürgõs javításra szorulnak. A tetõjavítással egyidejûleg
az elülsõ homlokzat ereszcsatorná-

Intézményvezetõhelyettesi pályázatról
döntöttek
A soron kívüli közgyûlés a Szivárvány Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola EGYMI
intézményvezetõ-helyettesi munkakörének betöltésére Horváth
Piroskát javasolta.
Ahogy az elõterjesztésben olvasható a pályázatot a Klebelsberg
Intézményfenntartó Központ írta
ki. A Szivárvány Óvoda, Általános
Iskola, Speciális Szakiskola
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gármestertõl, hogy a kisfakosi
kultúrház elõtti járda mellett húzódó árok mélysége és a járdához
való közelsége valóban indokolja
a korlát megépítését. A felvetéssel
egyetértenek és a megvalósítását
szakmailag támogatják.
A korlát elhelyezésére 2014ben forráshiány miatt nem került
sor, de a jogos igényt a polgármesteri hivatal szakosztálya továbbra is számon tartja. A 2015.
évi költségvetés elõkészítése jelenleg folyamatban van, a tervezet a korábbi évekhez hasonlóan
tartalmaz egy közlekedésbiztonsági beavatkozásokat célzó elõirányzatot is. Amennyiben a költségvetés elfogadását követõen rendelkezésre áll ez a forrás, akkor annak
keretében a kivitelezhetõ lesz a kérés.

Felmérik, jegyzékbe
veszik a város
nagyjainak síremlékeit

A Tripammer utcai városi köztemetõben lévõ értékes sírok felméréséhez és helyi, önkormányzati védelem alá helyezéséhez
kérte közgyûlési interpellációjában Balogh László képviselõ Dénes Sándor polgármester támogatását.
A városatya javaslata szerint
Deák-Varga Dénes városi fõépítészt kellene megbízni ezzel a feladattal. Tudomása szerint szakértõ
civilek egy olyan füzetet készülnek kiadni, mely tartalmazná a temetõkert neves halottainak sírem-

lékét, közöttük a 48-as hõsökét,
irodalmárainkét és más hírességekét. A képviselõ véleménye szerint
az általános és középiskolák közösségi szolgálatának méltó feladata lehetne ezen sírok ápolása.
A régi síremlékek megóvása érdekében feltett kérdésével Balogh
László egy régóta fennálló problémára világított rá  jegyezte meg a
polgármester.  Sajnos sok régi
síremlék gondozatlan, megrongált
illetve pusztulófélben van, ami az
egyébként szép és gondozott temetõ látványát negatívan befolyásolja.
A temetõk rendjének biztosítása elsõdlegesen a Via Kanizsa Városüzemeltetõ Nonprofit Zrt.,
ezen belül pedig a temetõgondnokság feladata. A régi síremlékeknek a városi fõépítész által
történõ felmérésére és jegyzékbe
vételére irányuló javaslattal
egyetértett a városvezetõ, azonban tekintettel a munka jellegére
és a téli idõjárásra, e munka befejezési határidejét április végére
javasolta kitûzni. Megjegyezte: a
városi fõépítész felméréséhez kiindulási alap lehet a zrt. által, az
elõzõ önkormányzati ciklusban
készített állapot-felmérés, mely a
48-as szabadságharc hõsi sírjai
mellett külön foglalkozik a város
nagyjainak XVIII-XX. századi
sírhelyeivel, valamint a díszpolgárok síremlékeivel.
Ezt követõen lenne célszerû kellõ körültekintéssel meghatározni a
jövõbeli feladatokat, hiszen vizsgálni kell azt is, hogy mely sírhelyek tulajdonjogának megváltása
rendezett, illetve melyeké járt le,
továbbá azt is, hogy mekkora erõforrásokat tudna az önkormányzat
e síremlékekre fordítani. Célszerû
lenne megvizsgálni azt is, hogy a
diákok kötelezõ közérdekû munkái körébe beilleszthetõ-e egyes
kijelölt síremlékek megtisztítása 
hangzott el a polgármester válaszában.

Sírhelyek és urnafülkék megváltása
inak cseréjérõl is intézkednek. A
ravatalozó épület minden helyiségében  beleértve a 2004-ben létesült új vizesblokkot is , 2015.
II. negyedévében felújító festést,
mázolást terveznek  jegyezte meg
a polgármester.
Jerausek István a harmadik,
korlát kiépítését szorgalmazó felvetésére azt a választ kapta a pol-

A nagykanizsai köztemetõk üzemeltetõjeként tájékoztatjuk a sírhelyek felett rendelkezni jogosultakat, hogy a Tripammer utcai, a
kiskanizsai, bajcsai, sánci, bagolai, fakosi, miklósfai, palini, korpavári
temetõkben 1990-ben megváltott sírhelyek és a 2005-ben megváltott
urnafülkék megváltási ideje 2015-ben lejár.
Kérjük, hogy a sírhelyek és urnafülkék megváltásáról szíveskedjenek gondoskodni.
Elérhetõségeink: Via Kanizsa Városüzemeltetõ Nonprofit Zrt.
Temetõgondnokság: Nagykanizsa, Tripammer u. 3. Tel: 0693/311530, e-mail: via.temeto@nagykanizsa.hu.
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Változóban
a Teleki utca

A Don-kanyarban elesettekre emlékeztek

A belvárosi rekonstrukció részeként lebontották a Teleki utca
4-6-8-10. számú telkeken lévõ régóta lakatlan, romos épületeket. A
bontást hamarosan követi a terület rendezése és kitakarítása.
Az utca elnevezésének régmúltba nyúló történetéhez tartozik,
hogy 1772-ben még Szigeti utcának hívták. Ezt követõen a Sopron
(Soproni), majd a Pécsi nevet viselte, de volt egy idõszak, amikor
párhuzamosan is használták ezeket. Például 1870-ben még
Sopronyi utca néven is említik. A
Pécs felé vezetõ út hajdani, logikusnak nem tûnõ elnevezését ifj.
Makoviczky Gyula azzal magyarázta, hogy erre fuvarozták áruikat
(Pécs felé) a soproni kereskedõk.

Gyertyagyújtással emlékezett
a doni harcokban elhunyt áldozatokra a Gerencsér József által
elnökölt Hadirokkantak Hadiözvegyek és Hadiárvák Országos
Nemzeti Szövetségének Nagykanizsai Civil Társasága a temetõben lévõ Doni emlékmûnél.
A Magyar Királyi 2. Honvéd
Hadsereg kilenc könnyû hadosztállyal, egy páncélos hadosztállyal
és egy repülõkülönítménnyel vett

Az utca ma az 1861-ben meghalt
Teleki László gróf nevét viseli.
A gróf halála után, az arcképe
megfestetéséhez a helybéliek az
anyagiakat adakozással szándékoztak elõteremteni. A megemlékezés tiltva volt, így a rendõrséggel mulatságként engedélyeztették
a Zöldfa fogadóban tartott népes
összejövetelt. A bevétel megfelelõ
volt, a festmény elkészült.
Ha eddig semmit sem tudott a
rendõrség a történésekrõl, ekkor
már igen, mert a képet elkoboztatta Szakonyi rendõrkapitány, és a

lakásán tartotta a kiegyezésig, amikor aztán  sokak meglepetésére 
a hivatalában függesztette ki. Sõt!
Maga javasolta, hogy a Pécsi (Soproni) utcát Teleki Lászlóról nevezzék el. 1873-ban ez meg is történt.
A Teleki utca elnevezést 1900-ban
Teleki útra változtatták.
B.E.- Sz.Zs. - V.M.

5

részt a hadmûveletben, s a 3. hadtest
9. hadosztályában, a 17. és 47. gyalogezredben voltak a zalai katonák
és tüzérek. Õket elsõként mozgósították és küldték ki a frontra, de
utolsóként törtek ki és térhettek haza. Éppen a 9. hadosztály szenvedte
el a legnagyobb veszteséget, a katonák közel 80 százaléka odaveszett.
Harcz Lajos, a Honvéd Hagyományõrzõ Egyesület egykori elnöke a 2004. január 20-ai lapszámunkban így emlékezett a doni át-

törésre: 1943. január 12-én 9 óra
tájban 35-40 fokos hidegen indított erõs támadást az ellenség
Sztorozsevoje-Uriv hídfõbõl kiindulva. A magyar, gyenge, súlyképzés nélküli védõvonal nem jelentett komoly akadályt a támadóknak. A testileg-lelkileg legyengült
magyar katonák igyekeztek becsülettel ellenállni a tüzérséggel, harckocsikkal, repülõkkel támogatott
támadóknak. Sajnos ez csak ideigóráig sikerült. Leküzdve, megsemmisítve gyenge technikánkat, áttörték a vonalat, s ezzel óriási
veszteséget okoztak. A magyar
arcvonal északi szakaszán a nagykanizsai 17. gyalogezred katonái a
végsõkig kitartottak a Rudkino térségében lévõ védõállásaikban, biztosítva a Voronyezst kiürítõ német
csapatokat, és az utóvédek utóvédjeként csak január 27-én vonultak
vissza. 
A szövetség nagykanizsai tagjai
május 9-én, a Hõsök Napján találkoznak legközelebb.
B.E.

Széttépték és elégették igazolványukat
Még éppen hogy csak ellobbantak a költõ január 1-jei születésnapját ünneplõ mécsesek a
Petõfi szobor talapzatán, a szervezõ Nagykanizsai Polgári
Egyesület (NPE) már a következõ feladata után nézett. A Kommunizmus Áldozatainak Emléknapjára készülve a Halis könyvtár kávézójában rendezi meg a
hortobágyi kényszermunkatáborokba elhurcoltak sorsát felvillantó kamara kiállítását. Az
egy hónapig látogatható tárlatot
január 28-án, szerdán 17 órakor
Balogh László, városunk Humán Bizottságának elnöke
ajánlja az érdeklõdõk figyelmébe. Köztük annak a szép számú
középiskolásnak, akik ekkor jut
nak hozzá az NPE Facebook oldalán a kiállításhoz kapcsolódó
vetélkedõ feladatlapjához. Az
eredményhirdetésre a február
25-i, a várossal közös megemlékezésen kerül majd sor.
Péntek volt és 23 / Hajnal volt
és negyed három / Felriadtunk
rendõr szóra / Pakolni kell a nagy
útra.  1950-ben ezzel kezdõdött

közel tízezer ember hároméves
kálváriája. Kelet felé vitték õket a
marhavagonok, rettegtek, Szibéria lesz a végállomás. Megkönynyebbülésükre
Hortobágyon
megállt a vonat, s miközben tíz
körmükkel kaparták föl a juhhodály alját, ahol nyugovóra (?) térhettek, kint õreik széttépték és elégették a rabok igazolványát.
Megszûntek állampolgári jogaik.
Magukkal fogjuk megzsírozni a
földet!  gúnyolódott táborparancsnokuk. Víz helyett sarat húztak a kútból, azt ülepítették. Bûnük? Rossz helyre születtek, határsávba; vagy kellett valakinek a
házuk, földecskéjük. A kommunisták harácsolásának esett áldozatul évtizedek szorgos munkájának eredménye. A szülõföldjükrõl
kiszakítottak nem véletlenül kerültek erre a vidékre. Éghajlata a
legszélsõségesebb, lakói gyökeresen más mezõgazdasági kultúrával rendelkezõk. Itt kísérletezett
egy szörnyállam a természet átalakításával is  ismerjük, milyen
végkimenettel
Bár a hatalom
célja a kitelepítettek és a helybeliek egymás ellen fordítása volt,

ehelyett egymás megértése következett be és életre szóló barátságok születtek. A zárt táborok lakói
pedig láthatatlan szállal összekötõdõ nagy családdá váltak. A semmibõl, vagy majdnem semmibõl
táplálékot, ruhát varázsló édesanyákra, az erõs és igaz értékeket
felmutató idõsekre ma is hálával
gondolnak vissza az akkor még
gyermek- vagy tizenéves korban
elhurcoltak. Sztálin váratlan halála ugyan lassú szabadulást jelentett nekik, ugyanakkor még harmincöt év másodrendû állampolgárságot is. Az egyre kevesebb
túlélõ fájdalommal látta 90 után
is a történészi ferdítéseket. Hogy
ennek vége legyen, az NPE ezért
igyekszik tenni, immár nyolcadik
ilyen kiállításával és vetélkedõjével.
 A magukat magyarnak valló
kommunisták által a magyarságnak okozott sebek a legfájdalmasabb magyar sebek közé tartoznak  szögezte le a táborok feloszlatásának 60. évfordulóján Kövér László házelnök.
Kanizsa
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Fotó: Bakonyi Erzsébet
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Államvizsga
a PEN-en

Januárban a vizsgáké a fõszerep a Pannon Egyetem Nagykanizsai Kampuszán. Ilyenkor érkezik el az a pillanat is, amikor a
hallgatók a végsõ megmérettetésen, az államvizsgán adnak számot tudásukról.
Múlt csütörtökön négy mérnökinformatikus (BSc) alapszakos,
valamint hat Master of Business
Administration (MBA) mesterszakos hallgató állt a vizsgáztatók elé,
akiket most hétfõn tizenhárom Turizmus-vendéglátás alapszakos
hallgató követett az államvizsgázók sorában. A sikerrel járók egy, a
munkaerõpiacon elismert diploma
birtokosai lehetnek.

Sikeres vállalkozásokat
díjazott
a nemzetgazdasági
miniszter

Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter átadta a Díj a sikeres vállalkozásokért elismeréseit
Budapesten.
A november hónap beruházója
elismerést a Nemak Gyõr Alumíniumöntöde Kft. kapta, a hónap kisés középvállalkozója kategóriában
a Hidrofilt Vízkezelést Tervezõ és
Kivitelezõ Kft. vehette át a díjat, a
hónap induló vállalkozása pedig az
Indivizo Kft. lett. A nemzetgazdasági miniszter elmondta: a díjat
másfél évvel ezelõtt azért hozták
létre, hogy elismerjék azoknak a
vállalkozásoknak a teljesítményét,
amelyek kiemelkedõ eredményükkel hozzájárulnak a gazdaság teljesítményének növekedéséhez.
A magyar gazdaság abban a
helyzetben van, hogy nem az a kérdés, kell-e díjazni valakit, hanem

hogy kit díjazzon a szakmai zsûri 
hangsúlyozta Varga Mihály.
Képünkön: Borsos Ferenc, a
Hidrofilt Kft. ügyvezetõje, a hónap
kis- és középvállalkozása díj nyertese, Illés Kata, az Indivizo Kft.
alapítója, a hónap induló vállalkozása díj nyertese, a díjátadó Varga
Mihály nemzetgazdasági miniszter
és Mesich Gábor, a Nemak Gyõr
Alumíniumöntöde Kft. cégvezetõje, a hónap beruházója díj nyertese
a Díj a sikeres vállalkozásokért elismerés ünnepélyes átadása után a
Nemzetgazdasági Minisztériumban. MTI Fotó: Illyés Tibor.

Diplomamentõ
program - Egy évvel
meghosszabbítják
a programot
Egy évvel meghosszabbítják a
diplomamentõ programot, január 12-tõl ismét lehet jelentkezni
a képzésekre, amelyek februárban indulnak  mondta Pákozdi
Szabolcs, a programot megvalósító Országos Foglalkoztatási
Közhasznú Nonprofit Kft.
(OFA) ügyvezetõ igazgatója az
MTI-nek.
Pákozdi Szabolcs emlékeztetett,
hogy az érdeklõdõk 2014. december 31-ig adhatták be jelentkezésüket a konkrét képzésekre. A határidõ közeledtével az új regisztrálók
száma jelentõsen, mintegy 1500zal nõtt, a 2015 január és februárban induló képzésekre 3284-en adták be jelentkezésüket.
A szintfelmérõkön azonban kiderült, hogy a jelentkezõk jelentõs
része nem rendelkezik azzal az elvárt alapszintû nyelvtudással,
amellyel a 240 órás képzést követõen sikeres nyelvvizsgát tudna
tenni. Erre tekintettel az OFA, annak érdekében, hogy minél több
érintettnek biztosítson lehetõséget
a diploma megszerzéséhez szükséges nyelvtudás elsajátítására, arról
döntött, hogy január 12-tõl ismét
lehet jelentkezni a februárban induló képzésekre.
Pákozdi Szabolcs elmondta:
márciustól magasabb óraszámú
nyelvtanfolyamok is indulnak
azoknak, akiknek 240 órás képzéssel nem biztosítható a sikeres
nyelvvizsga.
Hozzátette: azokon a településeken indulnak márciustól a képzések, ahol az eddigi tapasztalatok
alapján még mindig jelentõs az
igény. 120 és 180 órás képzések
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márciustól nem indulnak, mivel
kevés az a potenciális résztvevõ,
aki rendelkezik az ehhez szükséges elõzetes nyelvtudással, de a regisztráció és a képzésre jelentkezés továbbra is folyamatosan
igénybe vehetõ.

Közel kétszázezer
forint gyûlt össze
egyetlen helyen az
árva állatoknak
Egy éve helyeztek ki a nagykanizsai Tesco hipermarketben található Kedvencek.net állateledel szaküzletbe egy nagyméretû
gyûjtõurnát. Az elõzõt ellopták,
de aztán mégis jó vége lett a történetnek
 Tavalyelõtt, karácsonykor lopták el lelketlen emberek a Gyõrfy
Éva eladó vezetésével gyûjtött
pénzt  árulta el a részleteket lapunk érdeklõdésére dr. Papp Attila, az állatmenhely sajtóreferense.
 Nem hagytuk annyiban a dolgot,
és egy esztendeje új urnát helyeztünk ki a szaküzlet elé, amit a
Tesco is támogatott. Persze megtettük a megfelelõ óvintézkedéseket, lopásgátló eszközökkel, és
lánccal is biztosítottuk a gyûjtõedényt. Meg is lett az eredménye,
a tolvajok messze elkerülték azt.
Közel kétszázezer forintot sikerült
összegyûjteni az állatotthon javára, amelyet ezúton is szeretnénk
megköszönni az állatbarát szülõknek, gyerekeknek. Az eladók néha
nagyon aranyos történetekrõl számoltak be. Például egy kisgyerek a
régóta gyûjtött, több kilónyi ötforintosait dobálta be az edénybe,
máskor megintcsak a gyerkõc figyelmeztette anyukáját, hogy dobjanak be az árva kutyusoknak is 
sorolta a sajtóreferens.  Köszönjük, és a gyûjtés természetesen
folytatódik, reményeink szerint jövõre is hasonlóan szép eredményrõl tudunk majd beszámolni.

szöntötte. Az alelnök a méltatásban elmondta, Pátkai Ferenc több
évtizeden keresztül Nagykanizsa
és a környékének általános iskolái
és középiskolái diáksportjának fáradhatatlan és felkészült szervezõje, irányítója volt.
1967-ben a pécsi tanárképzõ fõiskolán szerzett biológia, földrajz
és mezõgazdasági ismeretek szakon diplomát. Hét évig tanított
Zalakomárban, majd 1987-ben került a nagykanizsai Zemplén Gyõzõ Általános Iskolába. Az intéz-

mény 2003-as megszûnéséig pedagógiai tanácsadóként, tanárként,
illetve öt éven keresztül igazgatóként dolgozott. 2004-ben vonult
nyugdíjba.
 Pátkai József lelkiismeretes
szakmai  pedagógiai munka mellett a kezdeti évektõl tevékenyen
részt vett és vesz a szabadidõs diákés versenysportban. Rendszeresen
szerepelt atlétikai, labdarúgás, kézilabda, asztalitenisz és sakk sportágban körzeti és megyei versenyeken.
Ezek mellett sportköri elnök, és labdarúgásban, kézilabdában edzõ is
volt  hangsúlyozta az alelnök.
Jelenleg a Zala Megyei Diáksport elnökségének tagja. Nagykanizsán a megyei és országos diákolimpiai versenyek versenybizottsági elnöki teendõit is ellátja.
Az egyesület megköszönte a város és a járás diáksport életének szervezésében, irányításában végzett elkötelezett, munkáját. Több generáción keresztül elõsegítette a gyermekek és fiatalok ezreinek a szabadidõ
hasznos eltöltését, az egészséges
életmód kialakításának az igényét.

Pátkai Józsefet
köszöntötték

Alapítványi bál
a Batthyány-ért
22. alkalommal

A Nagykanizsai Városvédõ
Egyesület elnöksége 70. születésnapján köszöntötte Pátkai Józsefet, nyugalmazott iskolaigazgatót, a város és környéke diáksportjának máig fáradhatatlan
szervezõjét.

2015. január 24-én, szombaton
rendezi a Batthyány-gimnázium
a Batthyány Középiskoláért"
Alapítvány bálját az István Fogadó (Sormás, 7-es fõútvonal,
215-ös kilométerkõ) bálteremmé
varázsolt nagytermében.

Pátkai Józsefet Cserti Tibor elnök és Papp Ferenc alelnök kö-

Immár hagyománnyá vált ez a
rendezvény, mert huszonkettedik

2015.01.22.
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alkalommal vehet részt az iskola
sok támogatója a jótékonysági célzatú zártkörû estélyen. A vendégsereg minõségi és hangulatos ellátását az István Fogadó szolgálja.
A bál elején Balogh László igazgató és Doucha Ferenc kuratóriumi elnök köszönti a közönséget.
Segítségükre lesz Katona Noémi
konferanszié. A bált megnyitja és
pohárköszöntõt mond: Cseresnyés
Péter országgyûlési képviselõ és
Dénes Sándor polgármester. Majd
a Héliosz Tánczenekar szórakoztatja a közönséget, a BLG Táncegyüttes nyitótánca színesíti a
programot. Az étkek is különlegesek lesznek. A mûsorban fellép az
Orff Ütõegyüttes. Tisztelt Vendégeink jóérzéséhez meglepetésekkel is hozzájárulunk.
A bevétel segítségével az alapítvány az iskola tanulóinak külföldi
és belföldi tanulmányútjait, a tehetséggondozást és az eszközfejlesztést támogatja.
A bál igényességével, minõségi
színvonalával jó példa arra, hogy
22. alkalommal is lehet a jótékonysági célt megfelelõ módon
szolgálni. A bál egyben ünnepi
eseménye lesz a 250 éves kanizsai
gimnázium jubileumi évének is!

Megyénkben is
gyógyítanak a mesék
Egyszer volt, hol nem volt
Ez a mondatkezdés mintegy 250
alkalommal hangzott el az elmúlt évben a K&H gyógyvarázs
mesedoktorai szájából a nagykanizsai kórházban.
A program 2015-ben is folytatódik  idõpontokat már március végéig lehet foglalni a www.khgyogyvarazs.hu honlapon. A kezdeményezés webes ágában pedig a megye
másik két intézménye, a keszthelyi
és a zalaegerszegi kórház is részt
vesz, így az ott fekvõ kis betegek
bármikor felvidulhatnak a K&H
gyógyvarázs mesevideóinak segítségével.

program webes ága is. A kedves
történetek eddig közel 30 000 alkalommal csempésztek örömet a kis
betegek életébe. Jelenleg országszerte 44 kórházban van személyes
meseolvasás, a webes programhoz
pedig 30 intézmény csatlakozott.
Zala megyében három intézménybe jutnak el a gyógyító történetek: a nagykanizsai kórház kis betegeit rendszeresen látogatják személyesen az önkéntesek, míg a
keszthelyi és a zalaegerszegi kórházban a K&H gyógyvarázs Youtube
csatornáján keresztül mesevideókat
nézhetnek a kicsik, hogy ettõl is
gyorsabban gyógyuljanak.
A mesék megmozgatják a gyermekek fantáziáját, képzelõerejét,
segítségükkel kicsit kizökkenhetnek a kórházi környezetbõl 
mondta el Horváth Magyary Nóra,
a K&H kommunikációs ügyvezetõ
igazgatója. Lelküknek sokat segít, hogy a mesék fõszereplõi is legyõzik a gonosz boszorkányt, a
hétfejû sárkányt, ebbõl pedig õk is
erõt merítenek, hogy felvegyék a
harcot betegségükkel. A bonyolult
világ leegyszerûsítésével a történetek segítik a problémamegoldást, az élethelyzetek kezelését.
A nagykanizsai kórház legifjabb
betegeit eddig 80 alkalommal látogatták meg a mesedoktorok. A programra azonban a jövõben is jelentkezhet minden segíteni vágyó, mesét
szeretõ önkéntes, hiszen a
www.khgyogyvarazs.hu honlapon
már egészen 2015. március 31-ig
foglalhatók a meseolvasó idõpontok.
Aki pedig  az idõ vagy a távolság miatt  nem tud személyesen
részt venni, weben keresztül is
küldhet mesét, melyet az ország 30
kórházának - köztük a keszthelyi
és a zalaegerszegi kórház  kis betegei bármikor megnézhetnek a
K&H gyógyvarázs Youtube csatorna közvetítésével. A történeteket ráadásul akkor is élvezhetik, ha
járványidõszakban látogatási tilalmat rendelnek el. Az eddig feltöltött több mint 200 mesét eddig
több mint 21000 alkalommal nézték meg a gyerekek országszerte.

Vitéz László
vs ördög 1:0

A K&H gyógyvarázs mesedoktorai immár másfél éve gyógyítanak személyesen a kórházakban,
egy évvel ezelõtt pedig elindult a

Gyermekkacagástól volt hangos szombat délután a Voke Kodály Zoltán Mûvelõdési Ház
színházterme. Köszönhetõen az
Összefogás a Nevelõcsaládokért
Közhasznú Egyesület által szervezett, a Ligetváros szociális célú
rehabilitációja által támogatott

bábelõadásnak és Pályi János
bábelõadónak.
Az egyesületnek nem ez volt az
elsõ rendezvénye, a projekt több
mint egymillió forintos támogatásának köszönhetõen, mellyel tagjaikat és a területen élõ családokat
kívánták kimozdítani otthonaikból, örömet lopni mindennapjaikba. Nem titkolt céljuk az volt,
hogy egyfajta igényt alakítsanak ki
a további, hasonló összejövetelek
öntevékeny szervezésére, no meg,
hogy színt lopjanak a mindennapok szürkeségébe.
Vitéz László és mozgatója,
Pályi János bábszínész ezzel a küldetéssel érkezett, és nagy sikerrel
nevettette meg a Nagykanizsáról
és környékérõl érkezett nevelõcsaládok tagjait, valamint a Ligetvárosból jött érdeklõdõ felnõtteket és
gyermekeiket. Az önfeledt öröm
mellett jó volt látni, hogy ha csak a

képzeletünkben is, de létezik egy
olyan szerethetõ alak, egy vitéz,
aki legyõzi azokat, akik rosszat
tesznek velünk s a világgal. Ezt
adta nekünk Pályi János, aki számos nemzetközi és hazai fesztiválon a legjobb bábjátékos díját
nyerte el alakításával.
A délutánt kötetlen beszélgetéssel egybekötött zsíroskenyerezés
és teázás zárta.

Több tarisznya
mese, mondóka

Idén is mesével, verssel  és
még vagy tucatnyi programmal ünnepelte az Attila (név)napot az
Attila ovi apraja-nagyja.
Immáron tizenegy esztendeje,
minden januárban valóságos mesevilággá alakul az intézmény,
névadója nevenapján. Mint azt
Farkas Róbertné, a tagóvoda veze-

7

tõje elmondta, e jeles rendezvényükkel a kicsikben a meseszere-

tetet és a magyarságtudatot kívánják megerõsíteni. Így, természetesen, a nap során sok-sok mesét, regét hallhattak az apróságok óvónõiktõl, szüleiktõl és a meghívott
vendégektõl. Kardos Ferenc
könyvtáros, néprajzkutató játékkal, és Attila hun királyról szóló
legendákkal, Novath Katalin drámapedagógus mondókákkal lepte
meg az Attila oviba járó gyerekeket. Akikhez a délelõtt folyamán
ellátogatott Bagarus Ágnes, a Humán és Hatósági Osztály vezetõje,
Hartainé Bobay Éva óvodavezetõ
helyettes is, délután pedig Vörös
András, a Thúry Baranta Közösség
részérõl. A hagyományõrzõ csoport vezetõje a nagycsoportosoknak tartott íjászati bemutatót. Ám
a kisebbek sem maradtak ki semmi
jóból, ugyanis õk (is) az ovi tornaszobájában felállított Mesesátorba belépve a mesék szereplõivé,
sõt fõhõseivé váltak.

Játékos sportverseny

A városi fordulót követõen került sor a játékos sportverseny
diákolimpia megyei döntõjére a
Zsigmondy-csarnokban, ahol
hét csapat mérte össze ügyességét és gyorsaságát tíz versenyszámban.
A játékos versenyen az elsõ három helyezett csapatot éremmel díjazták, míg a többiek oklevelet vehettek át. A legjobb eredményt elért
két csapat pedig továbbjutott az országos döntõre, melyet februárban
rendeznek Somogy megyében. A
végsõ sorrendet az idõeredmények
és az esetleges büntetések miatt kapott pontok alapján döntötték el.
B.E. - H.T. - Sz.Zs. - V.M.

NAGYKANIZSÁRÓL A LEGFRISSEBBEN!  www.kanizsaujsag.hu
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Itt a farsang, a Farsangi Táncház

Az újév beköszönte után nem
sokkal ismét kezdetét veszi egy
újabb ünnepi szezon, mely nem
más, mint a farsang. Ilyenkor
számos farsangi bált, maszkabált szerveznek országszerte. Ez
nincs máshogy a mi városunkban sem, hiszen Nagykanizsán is
kedvünkre válogathatunk számos farsangi program közül. A
farsang népi gyökereirõl, hagyományairól kérdeztük Tóth Istvánt, a Móricz Zsigmond Mûvelõdi Ház intézményegység vezetõjét.
 Mindenki számára ismert,
hogy az év elején a farsang, a jelmezbál szezonja következik. De vajon mi is az a farsang? Milyen ha-

gyományokhoz nyúlunk ilyenkor
vissza?
 A farsang a vízkereszttõl (január 6.) hamvazószerdáig, a nagyböjt kezdetéig tartó idõszak elnevezése. A farsang jellegzetessége,
hogy a keresztény liturgikus naptárban nem kötõdik hozzá jelentõs
vallási ünnep, de a falusi ember
számára kiemelkedõ idõszaknak
számított.
A farsang a párválasztás idõszaka volt és egyben fontos esküvõi
szezon, mivel a húsvéti böjt idõszakában már tilos volt esküvõt
tartani. A falvakban a legények
szervezték a bálokat. A lányok rokonaik közvetítésével bokrétát adtak a kiszemelt legényeknek, akik
a farsang végén nyilvános színvallásként a kalapjukra tûzték a bokrétát. A báli szezon és táncmulatság lényege az eljegyzés volt.
A hagyomány õrzéseként szervezzük meg mi is január 31-én
Farsangi Táncházunkat a kiskanizsai Móricz Zsigmond Mûvelõdési
Házban. Mint azt fentebb elmondtam, a falvakban a farsangi idõszakban szervezett báloknak elsõsorban a fiatal leányok és legények
körében volt szerepe. Ma már ez
nem csak így van, hiszen a farsangi bál szokása minden korosztályt
érint az óvodásoktól a nyugdíjasokig. Éppen ezért mi is átfogó programmal várjuk a Farsangi Táncházba a részvevõket. A legkisebbeket Kerekítõ foglalkozással, vala-

mint Farsangi álarc készítéssel,
majd gyermek táncházzal várjuk,
végül pedig a felnõtteket invitáljuk
táncra, ahol a Bojtár Népzenei
Együttes fogja húzni a talpalávalót.
 A farsangi szezonnal szorosan
összekapcsolódnak, de mikor van
húshagyó kedd, hamvazószerda, és
mit jelentenek ezek?
 Ehhez elõször a húsvét idõpontját kell meghatározni. Az elsõ
niceai zsinat 325-ben határozott
úgy, hogy az egyház tagjai a húsvétot ugyanazon a vasárnapon ünnepeljék, ez pedig legyen a keresztény húsvét idõpontja a tavaszi
napéjegyenlõség utáni elsõ holdtöltét követõ vasárnap.
A húsvétot elõzi meg a nagyböjt. A nagyböjt idõtartama 40
nap. (A nagyböjt a keresztény közösségekben a húsvét elõtti negyven napos elõkészületi, bûnbánati
idõszak. Lényege húsvétra, Jézus
Krisztus feltámadásának ünnepére
való felkészülés a hitben való elmélyülés, a kiengesztelõdés és a
lemondás révén. A vallásos gyakorlat középpontjában ebben az
idõszakban a bûnbánat, a megtisztulás, az áldozatvállalás és a könyörgés áll, kifejezve az ember Isten iránti szeretetét. A nagyböjt lelkületének része az ima és a szegények megsegítése is.)
A húshagyókedd a nagyböjt kezdetét megelõzõ utolsó nap a keresztény egyházi évben, azaz a

hamvazószerda elõtti nap.
A hamvazószerda keresztény
ünnep, a farsangi idõszak utáni elsõ nap, a húsvét ünnepét megelõzõ
40 napos nagyböjt kezdete. Neve
onnan származik, hogy az õskeresztények vezeklésként hamut
szórtak a fejükre, ez a 12. századtól az egyházi szertartás része lett
(hamvazkodás).
 A farsang kapcsán mindenkinek a jelmez, a maszk ugrik be elõször. Hogyan kerül a farsangi idõszakba az álarc?
 A farsangi idõszak valójában
télbúcsúztató szokás is. Számos
városban ekkor rendezik meg a híres karneválokat (riói karnevál, velencei karnevál), Magyarországon
pedig a farsang legnevezetesebb
eseményét, a mohácsi busójárást.
De nagyon sok helyen ismert szokás volt a maszkázás, vagy
maszkurálás is.
Húshagyókedden a legények beöltöztek maszkának: mindenféle
ruhát, bõrt vettek magukra és az
arcukat is eltakarták, hogy ne ismerjék fel õket. Házról házra jártak, táncoltak, jókívánságokat
mondtak, cserébe farsangi fánkot
kaptak. Úgy kellett viselkedniük,
hogy ne ismerjék fel õket. Sok helyen valamilyen bábut készítettek
szalmából (például kiszebáb), azt
felöltöztették, s énekszóval kivitték a faluból, ott a patakba dobták
vagy elégették. Ezzel jelképesen a
telet temették el. Ez a téltemetés
szokása. Ezt követõen nagy mulatsággal, bállal zárták a farsangot.
L.A.

A természet
kincsei festményeken
Papp János festõmûvész tájképei csodálhatóak meg a kórház Erdõs László galériájában.
A bemutatott alkotások az inotai
születésû mûvész számára oly kedves helyeket örökítik meg. A magyar tenger szemetgyönyörködtetõ
vidékét vagy a Bakony lábainál
megbúvó természeti kincseket
egyaránt vászonra varázsolta Papp
János. Mûvésztársa, Nagy Gyula
ekképp ír a plan air stílusban alkotó festõrõl:
 Vonzódása a festészet iránt
már gyermekkorában felfedezhetõ volt. Késõbb Újhelyi Gá-

bor mûvész tanár vezette szakkörben alapozta meg rajz és
festõ tudását. Szakkörön belül
városi, megyei és országos kiállításokon szerepelt 1973-ig.
Ezen idõszak között a Veszprém megyei alkotótáborok
résztvevõje volt. Ezután a
2002-ig terjedõ idõszakban külföldi munkavégzés miatt, a festészetre kevesebb ideje jutott.
2002-tõl már itthoni alkotótáborok résztvevõje, 2004-tõl
tagja az Országos Képzõ és
Iparmûvészek Társaságának.
Több egyéni, és társas kiállítás
résztvevõje az utóbbi években,
mivel a nyugdíjas évek több

idõt engednek számára, hogy
kedve szerint alkothasson.
Alkotásait, olaj pasztell és akvarell
technikával készíti, mindig a hangulatától függõen. Természethû festõnek tarja magát, igyekszik fejleszteni
a tudását, és elismerésnek érzi, ha

résztvevõje egy-egy szép kiállításnak, vagy nemzetközi tábornak.
A mûvész alkotásai január
végéig tekinthetõk meg a kórház
Erdõs László galériájában.
Sz.Zs.
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Django tour-mix a Móriczban
A Belgiumban született világhírû jazz-gitáros Django Reinhardt
tiszteletére csak nem fél évszázada rendeznek a nevét viselõ fesztiválokat koncerteket Európában
és az Egyesült Államokban.

Fotó: Halász Gyula

Az idei év különleges, hiszen a
gipsy-jazz méltán ikonikus alakja
105 évvel ezelõtt született. Az autodidakta mûvészre hazánkban is egy
fesztivállal emlékeznek, s ennek részeként lépett fel a kanizsai Móricz
Zsigmond Mûvelõdési Házban a
Swing a la Django és a Pankastic formáció. A koncert hangzásával a 40es évek swing korszakát idézte elsõ-

Fotó: Halász Gyula

Tíz éves a Kanizsa Big Band

Fennállásának 10 éves évfordulója alkalmából adott koncertet
Nagykanizsán a Kanizsa Big Band.
A Medgyaszay-ház zsúfolásig megtelt termében csaknem 250 ember
ünnepelt együtt a Vámos Béla vezette zenekarral. A zenekar presztízsét jól mutatja, hogy több barát,
kolléga és jazz-kedvelõ érkezett
Keszthelyrõl és Zalaegerszegrõl.
A koncertet az alapító Vámos Béla rövid szaxofonszólója vezette fel,
majd Balogh László a nagykanizsai
önkormányzat Humán Bizottságának elnöke köszöntötte a zenekart.
Születésnapi köszöntõjében megemlékezett a jazzrõl, mint a szabadság
zenéjérõl és a Kanizsa Big Band városunk zenei életében betöltött szerepérõl. Ezt követõen kezdetét vette
egy zenei idõutazás, amely során a
Kanizsa Big Band elmúlt 10 évének
állomásait, fellépõit és kedvenc számait ismerhettük meg. Imponáló az
a számsor, amely tükrözi a BIG

Band mûködését: 55 tag, 91 fellépés
(koncertek, fesztiválok, minõsítõ-

koncertek, Big Band találkozók), 26
Vendégségben a Kanizsa Big Bandnél (hazai jazz-élet kiválóságaival),
5 millió forint árbevétel. Ezen kívül
számtalan szakmai elismerés, minõsítés. A koncert felemelõ, katartikus
élménye mellett kihagyhatatlan az a
közösségteremtõ, tehetséggondozó,
értékteremtõ és profi promóciós csapatmunka, amelynek eredménye a
telt házas minõségi koncertek. Az a
színvonal, amelynek megteremtése
mögött számtalan próba és akadály
leküzdése áll.
Az ünnepi koncert is egy jól felépített koreográfia szerint zajlott,
ahol a fúvóskórusok és a ritmusszekció éppen úgy változott akár
egy jégkorongcsapatnál. A fiatal
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sorban a Belgiumban és a legendás
Párizs-i Le Hot Club de France adott
koncertek varázslatos világát. A sajátosan európai zenekar másik nagyágyúja a hegedûs Stéphane Grapelli
volt. A hattagú Swing a la Django zenekar ebbõl a korszakból szemezgetett. A korabeli improvizatív tánczenéket idézve jól megfért a bossanova, a gipsy-zene és a jazz. Ezt a zenei vonalat követve a mûsor második
részében az együttes Pálmai Panna
énekesnõvel kibõvülve, immár a
Pankastic repertoárjából adott ízelítõt. Ez mûfaját tekintve inkább a pop
és a lakodalmas zenék világát ötvözte a Django-i zenei örökséggel. Arra
majd az idõ ad választ, hogy ez
mennyire lesz életképes.
H.Gy.
szólisták sorában Buzsics László,
Cseke Dániel, Dér Dávid, Gayer
Mátyás, Varga Dániel és Vámos
Janka. A tanári kart és a középgenerációt Tatár Csaba és Hír Mihály képviselte egy-egy szólóval.
A koncertet két ráadás szám és a
Kanizsai Zeneiskoláért Alapítvány
ajándékának átadása zárta. Köszönjük az elmúlt 10 év koncertjeit Vámos Bélának, a Kanizsa Big
Band tagjainak, támogatóinak és
segítõinek! Végezetül tanúságként
elmondhatjuk, hogy óvatosan kell
bánni az ötletekkel, azok közzétételével, különben az ötletadón marad annak megvalósítása, akár
csak Vámos Bélán a Big Band létrehozása. Hála neki, mi ezzel csak
jól jártunk!
H.Gy.

A Mû  fotóklubosok kiállítása a HSMK-ban
Az újév elsõ, hagyományos bemutatkozásaként a Mû címû kiállításával
lepte meg a fotózást kedvelõ közönségét a Kanizsa Fotóklub. A tagok ötlete nyomán erre a címre építették fel
a kiállítás témáját. Annyi volt csupán
a kikötés  jegyezte meg Molnár Tibor klubvezetõ, hogy a fotó címében
szerepelnie kellett e szónak. Ennek
megfelelõen a paravánokra került 63
kép mindegyike tükrözte a tárlat címét. Balogh Krisztián, Dolmányosné
Balogh Éva, dr. Simán László, Goór
Gábor, Gyertyánági István, Horváth
Zoltán, Kiss Nándor, Kotnyek István,
Kovács Krisztián, Lipódi László,
Makrai Márton, Molnár Tibor,
Peterman Károly, Tollár Eszter, Török Tibor, Varga Szilárd és Zágon
László mûvészi szándékkal létreho-

zott mûalkotásait Babati Csaba mûvésztanár tárta a mûértõ közönség
elé. A kiállítás február 11-ig tekint-

hetõ meg, hétköznap 9-17 óráig.
B.E.
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67 millió kárelhárításra

Szeptember közepén rengeteg
esõ zúdult Letenyére, melynek
következtében a Béci-patak kilépett a medrébõl, a vízelvezetõ
csatornák megteltek és óriási
víztömeg hömpölygött az utcákon. Kerteket és házakat öntött
el a víz. Az önkormányzatnak
több millió forintos kára keletkezett. A katasztrófa híre Kolontárba is eljutott, ahonnan bútorokat, háztartási eszközöket és
cementet szállított teherautóval
Letenyére. Most egy belügyminiszteri döntés eredményeképpen 67 milliós vis maior támogatásban részesül a dél-zalai város.
Farkas Szilárd polgármester elmondta, a támogatásból a villámárvíz következtében megsemmisült két hidat állítják helyre a Bécipatakon, folytatják az árkolási
munkákat, hogy megfelelõ legyen
a csapadékvíz elvezetése, továbbá
utak, ár- és belvízvédelmi létesítmények helyreállítását valósítják
meg.
 A belügyi tárca vezetõje 70
százalékos támogatásban részesítette városunkat. A szükséges 30
százalékos önrészt Letenye saját
költségvetésébõl fedezi  hangsúlyozta Farkas Szilárd.

Pálinkaház
lesz Becsehelyen
Március végére készül el a
becsehelyi polgármesteri hivatal
tetõterében a pálinkaház, mely
versenyeknek, tanfolyamoknak
és kiállításoknak ad majd helyet.
Németh Géza elmondta, a fejlesztés egy nemzetközi projekt keretében valósul meg. A Leaderszervezetek számára kiírt pályázaton 46 millió forintot nyertek.
Partnerük pedig a székelyföldi
testvértelepülésük, Korond.
A közös projekt keretében két tanulmányutat szerveztek, és kiadásra kerül egy oktatóanyag a házi pálinkafõzésrõl. Januárban és februárban pedig tanfolyamot bonyolítanak le. A polgármester kiemelte,

tárgyi emlékeket is gyûjtöttek a pálinkafõzéshez kapcsolódóan, melybõl kiállítást szerveznek.
A pálinkaház március végére készül el, ahol oktatóterem, kiállítóhely és iroda kap helyet.

Csaknem ötödével
bõvült a sármelléki
repülõtér forgalma
A sármelléki Hévíz-Balaton
Airport utasforgalma csaknem
ötödével, 33 ezerre bõvült tavaly
a 2013-as évhez képest, döntõen
az orosz vendégeknek köszönhetõen  mondta a reptér ügyvezetõ igazgatója az MTI megkeresésére.
Benkõ Attila arról számolt be,
hogy a 2013. évi 28 ezer után
2014-ben 33 ezer utas fordult meg
a Balatonhoz is közeli repülõtéren.
Az érkezõk és indulók nagyobb
része, közel 28 ezer ember a charter- és menetrend szerinti járatokat
vette igénybe, mintegy ötezer utas
pedig a néhány utast szállítani képes kisgépeket.

Tavaly a vendégek túlnyomó része, 27 ezer utas orosz, illetve német volt, mintegy másfélszer anynyi orosz vendég fordult meg Sármelléken, mint ahány német utast
regisztráltak. De igénybe vették a
leszállóhelyet csehek, valamint 
fõleg a kisgépekkel  horvátok,
osztrákok és svájciak is.
Az ügyvezetõ elmondta: az elmúlt évben nagy bizonytalanságot
eredményezett az orosz-ukrán
konfliktus és a rubel gyengülése,
ami jelentõsen befolyásolta az utasok számának alakulását. Ezek a
politikai és gazdasági gondok a repülõtér idei terveit is befolyásolják, bár a pravoszláv karácsonyi
ünnepek idején, vagyis január elsõ
hetében a tavalyihoz képest alig
volt kevesebb orosz utas az idén.
A 2015-re vonatkozó tervekben
egyelõre bizonytalan, hogy a tavaly már menetrend szerint közlekedõ moszkvai járat a tervezettek
szerint március végén újra elindule, ez csak az orosz partnereken
múlik. Az azonban már biztos,
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hogy a már bejelentett törökországi, antalyai charterjáratok júniusban elindulnak, illetve az eddigi
német nagyvárosok mellett a svájci Zürich is az új úti célok között
lesz  mondta.
Benkõ Attila jelezte: az orosz
helyzet miatt egyelõre pesszimistább terveket készítenek az idei évre. A tavalyi növekedésnél valamivel alacsonyabb szintû bõvülést remélnek, de 2015-ben így is legalább 36 ezer utasra számítanak a
Hévíz-Balaton Airporton.

Útfelújítások a
komáromi hegyen
Az elkövetkezendõ idõszakban több úthibát javítanak ki a
homokkomáromi hegyhátakon.
A szõlõsgazdák  no és a pincékhez igyekvõk  már régóta reménykedtek abban, hogy a sokszor
gödör-méretû kátyús utak elõbbutóbb felújításra kerülnek. Számukra jó hír, hogy az önkormányzat kasszájában immáron megvan
erre a fedezet, ami legalábbis arra
elég, érdemi munkát tudjanak végezni e tekintetben. A pénzbõl száz
köbméter tömítõanyagot és aszfaltot vásárol a falu vezetése. Ebbõl
kezdik el javítani az utakon lévõ
kátyúkat, de pályázati támogatásban is bízik a testület. Csakúgy,
mint abban, hogy a pincetulajdonosok összefognak a tekintetben,
hogy ingatlanjaik környezetének
rendbetételéhez szükséges anyagokat vásárolnak: az összeg felét
az önkormányzat fizetné, a másik
részét pedig õk maguk.

Négycsillagos
szálloda épül
Lentiben
2014. év legfontosabb eseményeit összegezte Lenti várossá
nyilvánításának 36. évfordulóján a város polgármestere, Horváth László.
A fontosabb történések közt
említette azt, hogy a közeljövõben
megkezdik egy négycsillagos
szálloda megépítésének a projektjét  olvasható a város honlapján.
A projekt a város történelmének
legnagyobb és legjelentõsebb három milliárd forint értékû beruházása lesz. Ezt követõen tette hozzá, hogy a fedett fürdõ bõvítését is
elkezdik. Kiemelte, hogy a beruházás a városban élõk érdekeit,
boldogulását szolgálja, hiszen a

város egészére kedvezõ hatással
lesz.

Börzönce
horgásztavat épít
vendégházzal

Az egyik kistelepülésen  kihasználva az adottságokat  EUs támogatásból, festõi környezetben horgásztavat és vendégházat
építenek.
Reméljük, hogy nemsokára ezáltal sokan megismerik ezt a szép
környezetben fekvõ települést, és
hamarosan lesznek olyanok is,
akik hosszabb idõre is le akarnak
telepedni ebben a faluban, amit
úgy hívnak, hogy Börzönce  írja
facebook oldalán Cseresnyés Péter
országgyûlési képviselõ.
Javaslom, hogy aki szeret biciklizni, akár már tavasszal tegyen arra egy egyébként erõt is próbáló
kerékpár túrát  fejezi be figyelem
felhívó bejegyzését a képviselõ.

Kanizsai érem
a Rozé borok
országos
versenyén
A rozéborok XVI. Országos
versenyét ebben az esztendõben
is Kunszentmiklóson rendezték,
ahol 144 borászat összesen 240
bora került a bizottság elé. A dr.
Kállai Miklós professzor által
vezetett zsûri összesen 39 arany
minõsítést osztott ki. Ebben az
évben igazi szakmai kihívás volt
jó rozé bort készíteni. A szakmai zsûri örömmel állapította
meg, hogy ennek a szép feladatnak sokan maradéktalanul
eleget tettek. A borok színe és
illata csodálatos volt, ízekben
azonban az évjáratra jellemzõ
viszonylag markáns savak
karakteres jelleget adtak. Az
elsõdleges szõlõillatok még
inkább kiemelték a rozék
üdeségét és frissességét.
Az országos megmérettetésen
zalai borászatok is képviseltették
magukat és jó eredményt értek el,
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hiszen a Kányaváry Borbirtok Kft.
borászatának cabernet sauvignon
rozé bora ezüstérmet kapott, míg
Kápolnás Zoltán NagykanizsaFörhénc hegyi zweigelt rozéja
bronz minõsítésben részesült. A

2014-es évjárat legjobb magyar
rozé bora kitüntetõ címet a Gál
Szõlõbirtok és Pincészet zweigelt
rozé bora érdemelte ki.
MTI - Kanizsa - Sz.Zs. - V.M.

Újévi fogadalom:
A hallás nem játék
Szilveszterkor sokan elhatározzák, hogy egészségesebb, teljesebb
életet fognak élni. Talán nem is gondolnánk, hogy hallásunk egészsége
milyen óriási hatással van életünkre.
Miért érdemes megfogadnunk, hogy
sokkal inkább odafigyelünk hallásunk épségére?
Hallásunk csökkenése komoly akadályát jelentheti annak, hogy teljes
életet éljünk. Tapasztalatom szerint
azok a hallásveszteséggel élõ emberek, akik nem kezeltetik problémájukat, idõvel befelé fordulóvá válnak.
Ennek oka, hogy nem értik meg pontosan, hogy mit mondanak nekik, és kényelmetlennek érzik, hogy gyakran
vissza kell kérdezniük  meséli nekünk Dr. Rácz Andrea fül-orr-gégész,
a nagykanizsai Amplifon Hallásközpont audiológus szakorvosa. Az érintettek számára a halláscsökkenés az elszigeteltség érzését hozza magával,
amely súlyosabb esetben akár depreszszióhoz is vezethet.
A halláscsökkenés okozta következmények hallókészülék segítségével a
legtöbb esetben orvosolhatóak. A szakember nem gyõzte hangsúlyozni, milyen fontos, hogy idõben eljussunk egy
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hallásspecialistához. Az agyunk hallásközpontja hosszantartó halláskárosodás esetén elfelejti, hogyan hangzottak régen a különbözõ hangok. Ha túl
sokat várunk, akkor lehet, hogy már
késõ lesz, és a legmodernebb hallókészülékkel sem tudunk segíteni. A hangok valóban hangosabbak lesznek, de
az érintett ennek ellenére sem fogja érteni a beszédet.  világított rá a probléma lényegére a szakember.
Mit tegyen, ha szeretne ellátogatni
egy hallásvizsgálatra?
Az Amplifon téli megelõzõ kampányának köszönhetõen most lehetõsége
van arra, hogy részt vegyen egy ingyenes, teljes körû hallásvizsgálaton. Kérjen idõpontot most!
Bejelentkezés: 06 (93) 313 500

NAGYKANIZSÁRÓL A LEGFRISSEBBEN!  www.kanizsaujsag.hu
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Január 22. 17:30 óra
Öko-kör
ENERGIATAKARÉKOSSÁG
A CSALÁDOKNÁL.MIT
TEHETÜNK
A HATÉKONYABB
ENERGIA
FELHASZNÁLÁSÉRT
(FÛTÉS, HÕ, VÍZ...)?
Elõadó: Nagy Tibor, mérnök
A belépés DÍJTALAN!
Január 27. 14:30
Színház - Ifjúsági bérlet
Móricz Zsigmond: LÉGY JÓ
MINDHALÁLIG
A Körúti Színház elõadása
Január 27. 19:00
Színház - Rátkai bérlet
Marcel Ashard: A BOLOND
LÁNY - komédia
A Körúti Színház elõadása
Fõbb szereplõk: Kautzky
Armand, Koncz Gábor, Pikali
Gerda, Galambos Zoltán,
Oroszi Tamás.
Belépõdíj: 3500 Ft
Január 28. 14 óra
Hétköznapjaink
Klímaváltozása
vetített képes elõadás
Elõadó: prof. Dr. Fejér László
A belépés díjtalan
Február 5. 17:30
Világjárók Klubja
IRÁN, A NÉGY ÉVSZAK
ORSZÁGA / DÁRIUSZ
KINCSE - vetített képes úti
élménybeszámoló. Elõadó:
Böröcz Zsolt tanár.A belépés
DÍJTALAN!

Január 31.
FARSANGI TÁNCHÁZ
16:30 Kerekítõ foglalkozás
(3 éves korig)
Vezeti: Vajda Margit
17:00 Gyermek táncház
Vezeti: Tóth István "Csonti"
18:00 Kézmûves foglalkozás
Hábli Olga - karácsonyi díszek
19:00 Felnõtt táncház (moldvai
táncok) a Bojtár Népzenei
Együttessel
Táncokat tanít: Tóth István,
"Csonti"
Belépõdíj: 500 Ft, mellyel mindegyik program látogatható.

2015. január 22.

Álmok asszonya

Megjelent Kamarás Klára új kötete
Kamarás Kláráról már többször olvashattak lapunkban új
kötetei, irodalmi estjei és legutóbbi díja kapcsán. A Horváth
 Hoitsy Edit irodalmi  mûvészeti díj 2014. évi díjazottja
Bokrosné Kamarás Klára lett.
2006-óta már számos kötete jelent meg és most ismét újabbal
kedveskedik olvasóközönségének a nyugdíjas pedagógus, festõ, író.
 Azt hiszem, mindenki ismeri a
régi közmondást: Nem mind
arany, ami fénylik. Ez az emberekre, emberi kapcsolatokra sokszorosan igaz. A szerelmes férfi  vagy
nõ  rózsaszín szemüvegen keresztül látja partnerét és nehezen
tisztul ki a látása. Röviden errõl
szól a regény  mondta röviden az
Álmok asszonya címû írásáról
Klári néni.

Az Álmok asszonya a HetedHéthatár Kiadónál jelent meg
2014-ben. L. Csépányi Katalin,
így ír a könyvrõl: Kamarás Klára
fordulatokban gazdag új kötetében
Bálint és Anna történetét olvashatjuk. Néhol mintha tükörbe néznénk Aztán a végén megkönynyebbülünk, hogy mégse velünk
esett meg.
Klári néni versei sokáig csak a
fiók alján lapultak, azonban a számítógépnek köszönhetõen a széles

közönség elé tárhatta költeményeit. Kiadót a Heted-Héthatár magazinban megjelent A pohár címû novellája révén talált. Ezután folyamatosan, az irodalmi folyóirat
minden lapszámában olvashatóak
voltak írásai. A nyomtatott kiadvány késõbb megszûnt, de
weblapjuk az interneten most is
mûködik. Idõközben barátság alakult ki az író és a kiadó, L.
Csépányi Katalin között, aki személyesen is felkereste az írót. Ekkor ajánlotta fel, hogy kiadja a verseit, majd prózáit. Az újabb kötet
is ennek a kiadónak a jóvoltából
jelenhetett meg.
V.M.

Kamarás Klára eddig megjelent kötetei:
Arcok a múltból (elbeszélések) 2006., Ólomból szõni pilleszárnyat (versek) 2006., Álmok útján 2008., Anica (kisregény) 2009., Pepita füzetek (regény) 2010., Fúzió (válogatott versek Timár Zoltán rajzaival) 2010., Mint fák
a szélben (összegyûjtött versek) 2010., Derült égbõl (összegyûjtött kisprózai mûvek) 2011., Utak és évek (regény) 2011., Orchideák (elbeszélések, versek) 2012., Cinka cica és Kandúr Karcsi kalandjai 2012., Kutyául érzem magam (versek) 2012., Figyeljetek gyerekek, Klári néni mesél 2013., Mibõl lesz
a cserebogár! 2013., Napraforgók 2014, Álmok asszonya 2014.

Dózsa parasztjaitól a hideg napokig
Dózsa parasztjaitól a hideg
napokig  Jogi tanulmányok
egy városi hetilapban. E címmel jelent meg lapunk gondozásában és kiadásában dr.
Papp Attila külsõs munkatársunk legújabb könyve. A kötetet a 15. Kanizsai Antológia
ünnepségen mutatta be a délzalai verselõknek és íróknak
Lehota M. János esztéta, a Polgármesteri Kabinet vezetõje.
Alábbiakban a Kanizsa Hetilapnak adott interjúját olvashatják.
 Az író-újságíró, jogász szerzõt azt hiszem, nem kell az irodalom, a kultúra barátainak bemutatni, hiszen így vagy úgy, de szerintem mindenki olvasott már tõle
 kezdte a kötet ismertetését
Lehota János.  Legújabb kötetét
tartom a kezemben, amely, hasonlóan az antológiához, szintén egy
városi kiadvány, hiszen az önkormányzat, illetve Szabadics Zoltán
vállalkozó támogatásával jelent
meg.
Attila minden évben jelentkezik valamilyen nagyobb lélegzetvételû írással, idén ennek jó
apropója is volt: a városi hetilap
25 éves jubileuma. A kötetet át-

lapozva rögtön szembeötlik az
igényes külalak, és a számos fotóanyag és grafika alkalmazása.
Persze ez sem cél nélküli, hiszen
így az embert szinte csábítja a
következõ oldal, oldalak elolvasására. A tanulmánykönyv átfogó, két értelemben is. Egyrészt a
szerzõ Kanizsa Hetilapban megjelent jogi, történészi, jogtörténeti munkái közül válogat, másrészt pedig a magyar történelmet, mondhatni, az elmúlt ezer
esztendõnket öleli át. Szó van
benne a középkori városok jogáról és joganyagáról, az Anjou királyaink idõszakáról, Károly Róbert posadai küzdelmérõl. Aztán
Dózsa parasztjainak harcait kísérhetjük végig, majd a 20. század magyar vonatkozásait ismerhetjük meg. Itt el kell mondanom, hogy talán ez a múlt századunkat érintõ tanulmánycsokor a
legmélyebben vizsgálódó: rendészeti szervek Horthy, majd
Rákosiék alatt, a Don-kanyar jeges pokla, a német, majd szovjet
megszállás, mikor hadmûveleti
területté vált hazánk, és a hideg
napok. Ez utóbbira a legbüszkébb talán Attila, hiszen elmondta nekem, hogy szerb felmenõi miatt erre az írásra fordí-

totta a legtöbb figyelmet. Áttekintettem, és valóban kimerítõ.
Ír a délvidéki magyar bevonulásról, 1941 õszének partizántámadásairól, majd arról a szörnyû,
1942. januári napokról, hónapról. De nem áll itt meg, hiszen
tovább vizsgálódik: hallhatunk a
szerb bosszúról is, 1944 õszérõl,
mikor az ártatlan magyar szenvedte meg a néhány évvel korábbi, magyar katonai túlkapásokat.
A kötetnek nagyon komoly lektora akadt: Dr. Tilk Péter
(PhD), a Pécsi Tudományegyetem docense, alkotmányjogi tanszékvezetõje ajánlja azt az olvasó figyelmébe. Dr. Papp Attila
kötetét kereskedelmi forgalomban ugyan nem lehet megtalálni,
de minden nagyobb könyvtárban
 törvényszékek, Alkotmánybíróság, Országgyûlés, Kúria,
Legfõbb Ügyészség, megyei
könyvtárak , és természetesen a
kanizsai Halis Istvánban is elérhetõ és kölcsönözhetõ. Mindenkinek a figyelmébe ajánlom: olvassa el, forgassa bátran, lehet
tanulni belõle  zárta a könyv ismertetését a polgármesteri kabinetvezetõ.
Kanizsa
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Horoszkóp

ÁLLÁS - ÁLLÁS - ÁLLÁS
A Nagykanizsai Járási Hivatal Járási Munkaügyi Kirendeltsége az
alábbi szakmákban, illetve munkakörökben kínál elhelyezkedési
lehetõséget:
Autószerelõ
Autóvillamossági szerelõ
Logisztikai ügyintézõ
Pénzügyi ügyintézõ
Bolti pénztáros, eladó
Asztalos
Operátor
Kárpitos
Kárpitos betanított munkás
Fûrészüzemi dolgozó
Faipari segédmunkás
Eladó
Gyártósori összeszerelõ
Gyümölcsfa metszõ

szakirányú
szakirányú
szakirányú
szakirányú
szakirányú
szakirányú
8 általános
szakirányú
8 általános
középfokú
8 általános
szakirányú
8 általános
8 általános

megegyezés szerint
megegyezés szerint
megegyezés szerint
megegyezés szerint
megegyezés szerint
megegyezés szerint
megegyezés szerint
megegyezés szerint
megegyezés szerint
megegyezés szerint
megegyezés szerint
megegyezés szerint
megegyezés szerint
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.

13

III.21.IV.19. Kos
Ha új irányba akarja kormányozni az
életét, már az elsõ lépéseket is határozottan, ambíciózusan tegye meg. Ne torpanjon meg mindjárt az elsõ kudarcnál, hanem
vértezze fel magát vitaminokkal.

IV.20.V.20. Bika

Kövessen minket
okostelefonján is!

Váratlan problémák nehezíthetik meg a napjait. Ne keressen bonyolult megoldási
lehetõségeket, mert azokkal csak tetõzi a bajt.
Hallgasson zenét, beszélgessen ismerõseivel
és maguktól megoldódnak a gondok.

V.21.VI.21. Ikrek
Hamarosan olyan vágya teljesülhet, amelyrõl régóta álmodozott. Megváltozhat a
véleménye olyan dolgokról is, amelyeket
eddig jónak és követhetõnek hitt. Anyagi
téren nem lesz oka semmi aggodalomra.

VI.22.VII.22. Rák
A bolygóállások szerint nem várt akadályok
nehezítik meg a hétvégére tervezett kikapcsolódását. Némi erõfeszítéssel és ismerõsei segítségével legyõzheti a nehézségeket,
és önfeledten szórakozhat tovább.

VII.23.VIII.22. Oroszlán
Nemcsak a családja inti takarékosságra,
hanem a csillagok is. Az elmúlt hónapban
kissé túlköltekezte magát, ezért figyelnie
kell minden kiadott forintra. Ha túllép a
januáron, a február már könnyebb lesz.

VIII.23.IX.22. Szûz
Átalakulások várhatóak az otthonában. Lehet, hogy megunta már a bútorait, de az
elképzelhetõ, hogy erõs késztetést érez hétvégén az átrendezésükre. Ennek megtörténte
csak a bolygóállásoktól függ.

IX.23.X.22. Mérleg
Ha végzett minden feladatával, látogasson ki a hétvégén a miklósfai répafõzõ
fesztiválra. A fõzõverseny izgalmai mellett adott lesz minden a szórakozáshoz,
sõt, új ismerõsökre is szert tehet.

X.23.XI.22. Skorpió
Testi és lelki kiegyensúlyozottságával
nem lesz semmi gondja sem a hétvégén.
Bármilyen tettet véghez vihet, ha akar.
Tisztánlátását nem zavarja sem nátha,
köhögés vagy influenza.

XI.23.XII.21. Nyilas
Felejthetetlen élményekben lesz része, ha
a hétvégén ellátogat a miklósfai répafõzõ
fesztiválra. Nemcsak ínycsiklandó ízek
kóstolójára számíthat, a vendéglátók más
meglepetéssel is készülnek.

XII.22.I.20. Bak
Ápolja a régi baráti kapcsolatait, és közeledjen ugyanolyan szeretettel hozzájuk, mint
ahogyan õk teszik önnel. A kirakatok
nézegetésével viszont hagyjon fel, mert
anyagi kiadás lehet a következménye.

I.21.II.19. Vízöntõ
Minél elõbb erõsítse meg a baráti kapcsolatait.
Könnyebben elérheti a céljait, ha nem egyedül
és ismeretlenül fut neki a nagyvilágnak. Ha
tisztában van a lehetõségeivel és az értékeivel,
máris nyert ügye van.

II.20.III.20. Halak
Ne engedje ki a kezei közül az irányítást
még akkor sem, ha autót kormányoz vagy
éppen kalapácsot tart a kezében. Hallgassa
meg higgadtan mások véleményét is, de
cselekedjen a saját belátása szerint.

NAGYKANIZSÁRÓL A LEGFRISSEBBEN!  www.kanizsaujsag.hu
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Nyolcszámjegyû összeggel...

Törökországba
készül...
Néhány hete elérkezett az NB-s
labdarúgó oztályokban is a téli
holtidény felkészülési idõszaka,
melynek keretében az elsõ osztályú csapatok is sorra játsszák
(nem csupán hazai ellenlábasok
ellen) elõkészületi mérkõzéseiket.
Egy, erre az idõszakra összeállított versenynaptárból is kiderülhet, mely együttesek azok, melyek
Kanizsa közelében mérkõznek.
Néhány napja például a szlovén bajnok, egyben múlt õszi Bajnokok Ligája-résztvevõ NK Maribor legénységével éppen az a Dunaújváros PASE
meccselt Lendván, melynek keretéhez
tartozik a nagykanizsai Burucz Barna
(képünkön) is. Amikor a fiatal labdarúgó származására terelõdött a szó, a Dunaújváros szakmai igazgatója, a Videotonnal 1985-ben UEFA Kupa-döntõs
Csongrádi Ferenc meg is jegyezte:
Kanizsa? Hát akkor Fuisz Laci..., s
így máris oldottabb volt a hangulat a
lendvai stadion öltözõfolyosólyán,
majd kint a mûfüvesen.
Barna mindeközben már csapatával készült a pályán, igaz, még
nem vetették be a szlovénok kirakatcsapata ellen.
 A szakmai és egészségügyi stáb
úgy látta jónak, hogy még ne futballozzak a találkozón, de az edzéseket
már teljes intenzitással a srácokkal
végzem  mondta a 27 esztendõs belsõ védõ.  Sajnos, a tavaly tavaszi keresztszalag- és porcsérülésem után jött
ismét egy porcos sérülés, ezért is kellett ilyen sokat kihagynom. Az újvárosiakkal január 6-án kezdtük a felkészülést, így sajnálatomra még szur-

VEGYES
Kidobásra szánt televízióját,
mikróját, hûtéjét, gáztûzhelyét,
stb. valamint összegyûjtött reklámújságjait elszállítom. Tel.:
0620-510-2723 (7688K)
Televízió javítás az ön
otthonában kiszállással. Balaskó

Az Aquaprofit Zrt. és az
Aquaprofit-Nagykanizsai
Tungsram Sakk Klub eddig is
gyümölcsözõ együttmûködését
koronázták meg a felek hétfõn
reggel egy újabb lépéssel, vagyis
Nádasi Tamás klub-, egyben cégelnök írt alá támogatói szerzõdést Takács Zoltán klubbeli elnökhelyettessel, valamint Papp
Nándor egyesületi szakosztályvezetõvel.
A névadó, valamint fõszponzor
cég már  eddig az idõpontig is 
hosszú ideje a sakk klub támogatója, ezúttal a 2015. évi penzumának
juttatását tették hivatalossá a felek.
 Az idei mûködésünket tette
abszolút biztossá ez a szerzõdés 
fogalmazott elöljáróban Takács
Zoltán, a klub elnökhelyettese. 
Úgy gondoljuk, az egyesületnél a
tudás és menedzselés adott és az
anyagi háttér biztossá tételével
valóban fent tudjuk tartani tartósan is országosan vezetõ helyzetünket.
A gárda a most folyó idényben
sem hazudtolta meg magát, hiszen
négy forduló után vezeti az NB Ies táblázatot, igaz, a bajnoki 
amúgy nyolcadik  elsõséget még
nem adnák oda maguknak.
 Az NB I-ben az eddigi majd'
9 pontos átlagunk roppant jónak
mondható, egy tízcsapatos mezõnyben ez akár pontcsúcsot is jelenthet a szezon végére  mondta
Papp Nándor csapatvezetõ. 
kolóként sem tudtam a teremfoci Kanizsa Kupán résztvenni. Ha minden jól
alakul, akkor a Dunaújváros keretével
nem is oly' soká én is utazhatom a törökországi edzõtáborba. Nem ez lenne
az elsõ alkalmam ott, hiszen a piros-fehérekkel már tavaly is voltam az ottani
kiképzõtáborban és annak idején a
másodosztály válogatottjával is megjártuk Antalyát, ahol ezúttal is kemény
ellenfelekkel mérkõzhetnénk.
P.L.
István (Nagykanizsa), telefon:
0630-597-1530 (7690K)

Fotó: Polgár László

2.qxd

Ugyanakkor a tabella nagyon
szétszakadt, az elsõ négy-öt helyezett ellépett a többiektõl, de ez
egyben arra is figyelmeztet, idén
nem hiszem, hogy az utolsó forduló elõtt eldõlhet a bajnokság
sorsa, amikor végül 11 ponttal
nyertük a versengést. Ráadásul
most éppen egy kemény meccs
elõtt állunk, vasárnap az ötödik
helyen álló Pénzügyõrt fogadjuk.
Az NB I B-rõl annyit, hogy az
utolsó helyen állunk, de eddig játszottunk már az elsõ osztályból
kiesett két legénységgel, ami talán azt mutatja, hogy az NB I B
nyugati szekciója erõsebb, mint
a keleti. Bízunk a jobb folytatásban, egyben abban, hogy nem kiesõ helyen fejezük be a pontvadászatot.
Ahhoz persze, hogy NB I-es bajnokcsapata lehessen egy klubnak, a

pénzügyi feltételeknek is adottnak
kell lenniük, nos, ezt tették rendbe
az egyesületnél 2015-re...
 Majd tíz esztendõs az az
együttmûködés, melynek keretében az Aquaprofit támogatja az
egyesület mûködését  vette át a
szót Nádasi Tamás cégvezetõ, egyben egyesületi elnök.  Elõször a
2007/2008-as idényben írtunk alá
aztán fõszponzori támogatásról
szóló szerzõdést, s annyit a mostaniról elárulhatok, hogy nyolcszámjegyû összegrõl van szó, de mindenki megnyugtatása végett, a
szám egyessel kezdõdik... Mindenesetre úgy gondolom, szégyenkeznünk nem kell, az elképzeléseink töretlenek arra vonatkozólag,
hogy a helyi sakk egyesületet támogassuk.
P.L.

Alpolgármesteri fogadónap,
képviselõi fogadóóra
Tóth Nándor alpolgármester fogadónapját 2015. január 28-án
(szerdán) tartja 8,30-12,00 óráig a Polgármesteri Hivatal I. emeleti tárgyalójában.
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
2015. január 30-án (pénteken) 17.00 órától a Hevesi Sándor Általános Iskolában (Nagykanizsa, Hevesi Sándor utca 2.).
Vázákat, kaspókat, falitálakat,
nippeket, valamint régi iratokat,

fotókat, képeslapokat veszek. Tel.:
0630-3328-422 (7689K)

A CUKORBETEGSÉGRÕL
A Nagykanizsai Cukorbetegek Egyesülete szervezésében 2015.
január 30.-án 15 óra 30-kor a Kanizsai Dorottya Kórház tanácstermében elõadás lesz, A kettes típusú cukorbetegek kezelésének
irányelvei címmel. Minden érdeklõdõt várunk!
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IV. Szabadics Kanizsa Kupa

A Fix Bomba legénysége a gyõztes!

Két és fél napon át zajlottak a
IV. Szabadics Kanizsa Kupa teremfoci torna küzdelmei a Zsigmondy-csarnokban, ahol múlt
pénteken a 24 csapatos mezõny
F-csoportjának mérkõzéseivel
kezdõdött a teremfocisok rendezvénye. Vasárnap aztán kiderült, hogy a címvédõ RMP-Földi
nem jutott a dobogó legfelsõ fokáig, a kupagyõztes pedig a Fix
Bomba gárdája (képünkön) lett.
Ugyan a mérkõzés-sorozat kezdése kicsit csúszott, de azt követõen
felvette pörgõs ritmusát a kupa rendezvénye (a találkozók egyszer
húsz percesek voltak, köztük szünet
gyakorlatilag nem is volt) és lassan
a gólok is potyogni kezdtek. Viszont még nem a nyitó találkozón,
hiszen a lenti Team Belucci 0-0-ra
végzett a Curacao gárdájával. A további történések külön érdekessége
volt, hogy a Kanizsa Kupa elsõ találatát a Tip-Top színeiben éppen az
a Gór Miklós szerezte, aki a szervezésben is tevékeny részt vállalt...
Az F-csoport további eredményei: Tip-Top - FC Kau 5-0, Team
Belucci - FC Kau 3-0, Tip-Top Curacao 2-1, Team Belucci - TipTop 1-3, FC Kau - Curacao 0-1. Az
F-csoport végeredménye: 1. TipTop 9 pont, 2. Team Belucci 4 (43), 3. Curacao 4 (2-2), 4. FC Kau 0.
Szombaton már reggeltõl pattogott a labda és öt csoportban döntöttek arról, melyik az a két-két
csapat mely továbbkerülhetett a
legjobb 12 közé.
A csoporttalálkozók elsõ felében meglepõen nagy volt az érdeklõdés a meccsek iránt és az esélyesek nagy hányada tovább is lépett
a következõ körbe.
Nem múlt el azonban konfliktus
nélkül sem a torna, szombat délelõtt
az Elit  Old School ki-ki mérkõzés

végetérte után a csarnok nézõtere
mögötti folyosón alakult ki csetepaté, melyben információink szerint
nem csupán játékos(ok) vettek részt.
 Versenybizottságunk összeült
és az amúgy gyõztes együttes Old
School kapusát a további küzdelmek során egy találkozóról eltiltottuk  fogalmazott az esettel kapcsolatban már a játéknap végén Lánczos Attila a szervezõk részérõl. Azért is szomorú ez, mert nem csupán focisták vették ki részüket az
esetbõl, márpedig a pályán kívüli
történésekre, mindenki tudja, nem
egyszerû még külön is figyelni
ilyen helyzetben. Úgy gondolom,
ezzel még mindig méltányos döntést hoztunk, de az is hozzátartozik
az igazsághoz, hogy a nézõk részérõl is korrekt hozzáállásra van
szükség egy-egy ilyen torna során...
Visszatérve a játéktéren történtekre, az F-csoportbeli továbbjutókhoz, a Tip-Tophoz és a Team
Beluccihoz még tizen csatlakoztak,
köztük a címvédõ RMP-Földi, a kanizsai kispályás bajnok SzokolBudai Pack, illetve a megerõsödött
Fix Bomba legénysége is.
IV. Szabadics Kanizsa Kupa teremfoci torna, szombati csoportkör
eredmények. A-csoport: Elit Galatasaray 4-0, Old School - MuVill 1-2, Elit - Muvill 0-2, Old
School - Galatasaray 5-0, Mu-Vill Galatasaray 4-0, Elit - Old School
0-1. Az A-csoport végeredménye:
1. Mu-Vill 9 pont, 2. Old School 6,
3. Elit 3, 4. Galatasaray 0.
B-csoport: RMP Földi - Szuperinfó 4-1, Brazil Gépsor - Blackburry 2-0, RMP-Földi - Blackburry 1-1, Brazil Gépsor - Szuperinfó
6-0, Blackburry - Szuperinfó 2-1,
RMP-Földi - Brazil Gépsor 3-2. A
B-csoport végeredménye: 1. RMPFöldi 7, 2. Brazil Gépsor 6, 3.
Blackburry 4, 4. Szuperinfó 0.

C-csoport: Dunántúli Postás SE Arizona 1-0, Zalai Zergék - Fix
Bomba 0-2, DPSE - Fix Bomba 00, Zalai Zergék - Arizona 5-0, Fix
Bomba - Arizona 3-0, DPSE - Zalai
Zergék 1-3. A C-csoport végeredménye: 1. Fix Bomba 7, 2. Zalai
Zergék 6, 3. DPSE 4, 4. Arizona 0.
D-csoport: Szokol-Budai Pack Dynamic 1-2, Viktória - SzemerePEN 0-1, Szokol-Budai - SzemerePEN 3-1, Viktória - Dynamic 0-1,
Szemere-PEN - Dynamic 2-1,
Szokol-Budai - Viktória 2-1. A Dcsoport végeredménye: 1. SzokolBudai 6 (6-4), 2. Dynamic 6 (4-3), 3.
Szemere-PEN 6 (4-4), 4. Viktória 0.
E-csoport: Lap Land - Rózsa
Presszó Palin 3-0, Budapest 17 Prelog (horvát) 1-1, Prelog - Rózsa
Presszó 1-5, Budapest 17 - Lap
Land 0-3, Budapest 17 - Rózsa
Presszó 0-0, Lap Land - Prelog 50. Az E-csoport végeredménye: 1.
Lap Land 9, 2. Rózsa Presszó 4, 3.
Budapest 17 2, 4. Prelog 1.
A középdöntõ csoportbeosztásai
a következõképpen alakultak. Gcsoport: Mu-Vill, Dynamic, Brazil
Gépsor. H-csoport: Fix Bomba,
Team Belucci, Rózsa Presszó. Icsoport: RMP-Földi, Zalai Zergék,
Tip-Top. J-csoport: Lap Land, Old
School, Szokol-Budai. A csoportok harmadik és negyedik helyezettjei a Tisztelet Kupa keretében
folytatták a Cserháti-csarnokban.
Középdöntõ. G-csoport: Mu-Vill
- Dynamic 0-0. Brazil Gépsor Mu-Vill 1-2. Brazil Gépsor Dynamic 4-3. A G-csoport végeredménye: 1. Mu-Vill 4, 2. Brazil Gépsor 3, Dynamic 1. H-csoport: Fix
Bomba - Team Belucci 1-0, Rózsa
Presszó - Fix Bomba 0-1, Rózsa
Presszó - Belucci 2-2. A H-csoport
végeredménye: 1. Fix Bomba 6, 2.
Team Belucci 1 (2-3), 3. Rózsa
Presszó Palin 1 (2-4). I-csoport:
RMP-Földi - Zalai Zergék 2-1, Zalai Zergék - Tip-Top 0-2, Tip-Top RMP-Földi 3-3. Az I-csoport végeredménye: 1. Tip-Top 4 (5-3), 2.
RMP-Földi 4 (5-4), 3. Zalai Zergék
0. J-csoport: Lap Land - Old School
3-0 (Old School nem állt ki), Old
School - Szokol-Budai 0-3 (Old
School nem állt ki), Lap Land Szokol-Budai 1-0. A J-csoport végeredménye: 1. Lap Land 6, 2.
Szokol-Budai 3, 3. Old School 0.
A középdöntõ szakaszából a legjobb nyolc közé a Mu-Vill, a Team
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Belucci, a Szokol-Budai, a TipTop, az RMP-Földi, a Lap Land, a
Brazil Gépsor és a Fix Bomba legénysége került.
Negyeddöntõ: Mu-Vill - Team
Belucci Lenti 0-3, Tip-Top Szokol Budai 3-1, Fix Bomba Brazil Gépsor 3-1, RMP-Földi Lap Land 1-0.
A negyeddöntõ színvonalában,
küzdelmében és presztízsében már
tartogatott igazi párharcokat. Ekkor már adott volt, hogy a lenti
Beluccinak  végre  kijön a lépés
Kanizsán, a Fix Bomba mind jobban belelendült, míg az RMPFöldibõl éppen hogy hiányzott a
kellõ lendület.
Az elõdöntõ két meccse aztán
talán a torna két legjobb párharcát
hozta, hiszen a Fix Bomba Béli
Milán duplájával ütötte el a finálétól a címvédõ RMP-t, míg a Belucci  Tip-Top azért lett különösen
izgalmas, mivel ott hetesek döntöttek 1-1 után a Lentibõl (és
Csesztregrõl...) érkezettek javára.
Elõdöntõ: Fix Bomba - RMP
Földi 2-1, Team Belucci - Tip-Top
1-1, büntetõkkel 4-3.
A Tisztelet Kupa résztvevõi
kezdték a helyosztóikkal a záró
szakaszt, melynek keretében a 3.
helyért a Blackburry 2-2-re végzett
az FC Kauval, majd hetesekkel
nyert (2-1), a fináléban pedig a
Dunántúli Postás SE 2-0-ra gyõzött a Curacao ellen.
Jöhetett aztán a két fõági helyosztó, mintegy 500 nézõ elõtt a
bronzérmet végül az RMP Földi
szerezte meg a Tip-Toppal szemben 1-1 után büntetõkkel, a döntõben pedig a Fix Bomba 1-0-s sikert, így a kupa elhódítását könyvelhette el a Belucci ellen. Érdekesség, hogy a Kanizsa Kupa nyitómeccsén a Belucci ugyanúgy érdekelt volt, ahogy az utolsón, s
egyiken sem tudott gólt szerezni,
de a gyõztes mellett õk is remek
szériát futottak.
A 3. helyért: RMP-Földi - TipTop 1-1, hetesekkel: 2-1. Döntõ:
Fix Bomba - Team Belucci 1-0.
IV. Szabadics Kanizsa Kupa teremfoci torna, végeredmény: 1.
Fix Bomba, 2. Team Belucci Lenti, 3. RMP-Földi, 4. Tip-Top. Tisztelet Kupa: 1. Dunántúli Postás
SE, 2. Curacao, 3. Blackburry, 4.
FC Kau. Különdíjasok, legjobb játékos: Boros Zoltán (Tip-Top).
Legjobb kapus: Horváth Gábor
(RMP-Földi). Gólkirály: Béli Milán (Fix Bomba).
Polgár László
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