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Herman Miklós, a GE Fényforrás üzletág nyugat-magyarországi
gyárcsoportjának igazgatója kiemelte, a legkorszerûbb LEDtechnológia hazánkban is egyre
több településen váltja fel a hagyományos lámpákat. A hagyományos
világításnál 4060 százalékkal kevesebb energiát felhasználó LEDek részaránya már most jelentõsen
emelkedik ebben a szegmensben.
Ennek az az oka, hogy a LEDvilágítás kiépítése egymilliós városban évente akár 600700 millió
forint megtakarítást is eredményezhet. Hazánkban ezek a LED-

Legördült a kétszázötvenezredik
LED világítótest a futószalagról
56 mártírjaira
emlékezünk
Június 16-án, kedden 17 órakor az 56-os emlékkertben, a
kopjafánál tartja ismét a Nagykanizsai Polgári Egyesület
(NPE) a megtorlás áldozatai
elõtti fõhajtását. A megemlékezésre Nagykanizsa városvezetése és lakossága egyaránt hivatalos, meghívott.
A kiállás különösen idõszerû,
mert a táblabíróság minap hatályon kívül helyezte a tömeggyilkossággal és háborús bûntettel
vádolt Biszku Béla ügyében elsõ
fokon hozott elmarasztaló ítéletet. A Nemzeti Emlékezet Bizottságának közleménye szerint
azonban a kommunista belügyminiszter felelõssége megkérdõjelezhetetlen az 1956-ot követõ
megtorlásokban. Mint az NPE
rendezvényein megszokhattuk,
nincs protokollszerû koszorúzás,
hanem valamennyi résztvevõtõl
egy-egy szál virágot kérnek.
Nagykanizsai
Polgári Egyesület

A GE Fényforrás üzletág lehetõséget biztosított arra a minap, hogy a sajtó megtekintse a
nagykanizsai európai LED Kiválósági Központot, ahol a jövõ
fényforrását állítják elõ. Ennek
apropója pedig azt volt, hogy a
GE
nyugat-magyarországi
gyáregységében túllépte a negyedmilliót az elkészült LEDes lámpatesteknek a száma.
Ennyi magyar GE LED lámpatestet használnak már Európaszerte.
Ahogy megtudtuk, a GE Fényforrás üzletága nagykanizsai gyárában 2012 októberében nyitották
meg az európai LED Kiválósági
Központot, ahonnan az európaiközel-keleti-afrikai (EMEA) régiót látják el a legkorszerûbb, a jövõ
intelligens városainak infrastruktúráját adó fényforrásokkal. A
Nagykanizsán található központban már több mint 250 ezer LED
lámpatest került ki a gyártósorokról egyenesen az EMEA régió piacaira.
Mindebbe, az európai LED Kiválósági Központ megnyitásába a
GE Lighting eddig több mint kétmilliárd forintot fektetett, és a
fejlesztések részeként a vállalat
zalaegerszegi kapacitását is bõví-

tette egy 800 négyzetméteres
LED-alkatrészgyártó üzemmel.
Ezzel párhuzamosan kiterjesztette helyi partneri, beszállítói bázisát. Leginkább a hazai kis- és középvállalkozások irányába mozdultak el.
Magyar István, a GE Fényforrás üzletágának EMEA-régió ellátási láncért felelõs igazgatója
hozzátette, a GE Fényforrás üzletága számos sikeres nemzetközi és magyarországi közvilágítási fejlesztést valósított már meg.
A GE-ben készült beltéri lámpatestek világítják meg több európai és közel-keleti kereskedelmiés hotellánc egységeit. Ahogy az
igazgató elmondta, a LED világítás színhûsége kiemeli a városok éjszakai szépségét, az irányított fényû berendezések kizárólag a szükséges területre koncentrálják a fényt. A LED fénye
biztonságtechnikai szempontból
is kedvezõbb, hiszen az emberi
szem igényeinek jobban megfelelõ tartományokban hangolható.
Ezzel továbbá jelentõsen hozzájárulhat a közlekedés biztonságához is, hiszen például a hamarabb és pontosabban észlelt veszélyforrásra nagyobb eséllyel
és gyorsabban reagálhatnak a sofõrök.

es lámpatestek vannak Balatonfüreden, Szentendrén és Pécsett is,
de határon kívül Angliában is szereltek fel belõlük.
A jövõt tekintve Kalocsai Kinga,
az EMEA regionális kommunikációs igazgató nyilatkozott, aki kiemelte, a LED világítótest a jövõ
intelligens infrastruktúrájának alapját jelentheti. Az intelligens városokban hatékonyabb forgalomtervezésre és településmenedzsmentre
lesz mód, a forgalomhoz igazodó
fényerõ jóvoltából. A jövõ fejlett
közvilágítási rendszerei emellett
elõre jelezhetik a földrengéseket,
mérhetik az UV-B sugárzást, a
gyorshajtásokat vagy a pollenszintet, segíthetnek az autósoknak az
üres parkolóhelyek megtalálásában, valamint támogathatják a
rendõrök és a tûzoltók munkáját is.
A sajtó megtekinthette az európai
LED Kiválósági Központ egyes
gyártási állomásait, így a kültéri és
beltéri összeszerelõ üzemet, a mintagyártó mûhelyt, a kísérleti, a lámpatestvizsgáló, a beltéri és kültéri minõségellenõrzõ labort, a mérõlabort,
az üzemet, ahol a mûanyagalkatrészek készülnek, a porfestõ üzemet és
azt a helyiséget, ahol szeptemberig
az új kapacitásokat építik ki.
V.M.
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Nagykanizsa önkormányzatának június 4-i, könyvtári megemlékezésén elsõ világháborús
katonadalokat énekelt a Virág
Benedek Fiúkar. Elõzõleg is
Cseke József legényei kezdték
meg  méltón  a Himnuszt.
Majd Somogyváry Gyula Egy
kidõlt fatörzs elõtt címû versét
szavalta a huszonhárom éve
megvakult Gazda Zoltán. Akinek
a mûsorközlõ Ladola József
nemcsak a verset köszönte meg,
hanem a verssel egybecsengõ
példát is: hogyan kell bármekkora tragédiából talpraállni. A
zsúfolásig telt terem ezután Cseresnyés Péter, Nagykanizsa és a
térség országgyûlési képviselõje
beszédét hallgatta meg.
A történelmi Magyarország
Európában egyedülálló természetes földrajzi és gazdasági egységgel rendelkezik. Területén sehol
sem húzhatók természetes határok,
és egyetlen részét sem lehet elszakítani anélkül, hogy a többiek ezt
meg ne szenvedjék. Ez az oka annak, hogy a történelem tíz századon át megõrizte ezt az egységet.
Ezek gróf Apponyi Albert, az
1920-ban a magyar tárgyalódelegációt vezetõ, tekintélyes politikus
szavai. Önök visszautasíthatják a
történelem szavait mint elvet egy
jogi konstrukció megépítésénél, de
a történelem tanulságát, amelyet
az ezer éven át hangoztatott, figyelembe kell venniük. Nem a véletlen, hanem a természet szavai beszélnek itt. Nos, mint tudjuk, az
ezeréves történelem szavait senki
sem hallotta meg abban a szûk
szobában, ahol Apponyi gróf meg-

De a nemzetet
nem tudták eltörölni
próbálta a lehetetlent. A védõbeszéd ugyanis, a közhiedelemmel
ellentétben, nem Versailles-ban, a
konferencia nyilvánossága elõtt,
hanem Párizsban, a francia külügyminisztérium egyik szûk helyiségében hangzott el. Így született
meg a történelem egyik legszégyenteljesebb diktátuma. Amely
máig vérzõ seb a magyar nemzet
szívében. A mi Trianonunk a történelem legnagyobb igazságtalansá-

gai közé tartozik. Hogy más példát
ne hozzunk, a többi vesztes ország
messze nem kapott ekkora büntetést. Megint érdemes Apponyi Albert beszédébõl idéznünk: Arról
van szó, hogy Magyarország elveszítse területének kétharmad- és
népességének majdnem kétharmadrészét, és hogy a megmaradt
Magyarországtól a gazdasági fejlõdés majdnem összes feltételei
megvonassanak. Mert az ország e
szerencsétlen középsõ része, elszakítva határaitól, meg lenne fosztva
szén-, érc- és sóbányáinak legnagyobb részétõl, épületfájától, olajától, földgázforrásaitól, munka-
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A Nemzeti Összetartozás Napja
Hajtunk, sarjadunk, kivirágzunk
erejének jó részétõl, alpesi legelõitõl, amelyek marhaállományát táplálták; ez a szerencsétlen középsõ
rész, mint mondottam, meg lenne
fosztva a gazdasági fejlõdés minden forrásától és eszközétõl. Kétségünk se lehet tehát, kedves emlékezõk, hogy Magyarországot
nem megbüntetni akarták, hanem
tönkretenni. Mint oly sokszor a
történelem során. És bár a történelmi országot földrajzilag és gazdaságilag sikerült megsemmisíteni
az önkényes, új határhúzással, de a
nemzetet nem tudták eltörölni. A
lelkekben élõ összetartozás megmaradt és él, sõt, egyre erõsebb. A
trianoni térképen elveszítettük a
kincses Kolozsvárt, a Rákócziak
Kassáját, a koronázó Pozsonyt, Temesvárt vagy a vértanúk városát,
Aradot. De az elszakított területeken élõ magyarokat sosem veszítettük el. A határok ugyan elválasztottak bennünket, de minden
más  így a közös múlt, a nyelv, a
hagyomány  viszont összekötött.
Még akkor is, amikor a kommunista diktatúrák itthon és a szomszédos államokban ezt tiltani akarták.
Az igazságtalan diktátum aláírásának évfordulója kétségkívül
gyásznap. Ezredéves, büszke történelmünk szégyenfoltja. De 2010
óta a remény napja is. Az akkor
megalakult új Országgyûlés egyik

elsõ dolga volt ugyanis, hogy törvénybe iktatta: június 4. a nemzeti
összetartozás napja. Csak a történelmi hûség kedvéért jegyzem
meg, hogy a Nemzeti összetartozás melletti tanúságtételrõl szóló
javaslatot 302 igennel fogadtuk el.
Ötvenöt szocialista képviselõ viszont a nem gombot nyomta meg.
Nekik ennyit jelent a nemzet és az
összetartozás. Ugyanakkor lehetõség a mai évforduló arra is, hogy
bebizonyítsuk: a nyelvébõl és kultúrájából erõt merítõ magyarság e
történelmi tragédia után  mint a
versben a fûz is  képes a nemzeti
megújulásra, az elõtte álló történelmi feladatok megoldására. Jó

Akik nemmel
szavaztak
hazafinak lenni vajmi nehéz s kivált Magyarországban, de azért
még: nem lehetetlen. Trianon
elõtt egy századdal írta le ezt a
mondatot a hajdani kanizsai gimnazista, Virág Benedek. És ha
visszatekintünk a magyar nép zivataros századaira, azt látjuk, sose
volt ez könnyû. De önsajnálat helyett lássuk meg: ami értékes, az
gyakran nehéz és egyben küzdelmes is. Nem nemes elme az, mely
mindig változik, akármilyen szélre
nádként ingadozik. Ott tisztul az

arany, hol az tûz lángozik, a rózsa
is tövis között virágozik. Ezt a 17.
századi verset idézte a kettõs állampolgársága miatt szlovák állampolgárságától megfosztott Tamás Aladárné Szûcs Ilonka néni is,
amikor átvette Orbán Viktortól a
Magyar Becsület Rendet. Trianon
következményeit az õ sorsa jól
szemlélteti. Élete során hatszor
változott az állampolgársága, dacára annak, hogy több mint 100
esztendejét lényegében ugyanott,
Rimaszombat környékén töltötte.
Ez a személyes példa is mutatja,
mit jelent a nemzeti összetartozás.
Aki ezt nem érti, elutasítja, az nem
becsüli az elcsatolt területeken
élõk évtizedes, bátor kiállását, sokszor szenvedését és meghurcoltatását  a magyarságért, a nemzetért. Nekik köszönet jár. Értük felelõsséggel tartozunk. A 2010-es
törvény  és azóta számos nemzetpolitikai intézkedés  ezért született. Az pedig Európa szégyene is,
hogy egy uniós országban büntetés
járhat azért, ha valaki felveszi 
meggyõzõdése, származása, családi hagyományai okán - egy szintén
uniós ország állampolgárságát.
Trianon szelleme, sajnos, a XXI.
században is kísért. És itt maradt
Beneé is. Egyszer egy újságíró
azt kérdezte egy al-dunai öreg székely embertõl: hogyan tudtak megmaradni a szerb tengerben? Ezt a
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2015. június 11.
választ kapta: Rájöttem, fiam,
hogy szegényebb lenne a világ nélkülünk. És ugyanerrõl beszélt
Kodály Zoltán is, aki úgy fogalmazott: Európa nem arra kíváncsi,
hogyan igazodunk hozzá, hanem
arra, hogy magunkból mit adunk.
És jó lenne, ha a világszerte becsült zeneszerzõnk, tudósunk üzenetét Brüsszelben és Strasbourgban is meghallanák és megértenék.
A közös Európa ugyanis nem attól
lesz erõs és sikeres, hogy valakik
újabb diktátumokkal, kvótákkal
akarják akaratukat például a magyarokra kényszeríteni. Európa
akkor lesz erõs, ha a nemzetek külön-külön is sikeresek. Ha õrzik
értékeiket, fejlõdnek, és ha kiállnak nemzeti érdekeik mellett. Ez a
záloga a megmaradásnak, lassan
száz évvel Trianon után is. - fejezte be beszédét Cseresnyés Péter,
aki után a mûsorközlõ M. Kiss
Sándor professzort kérte föl.

És felkelt és járt
Érdekes volt a felkérés, amit a
szervezõktõl kaptam. Azt kérték, az 1956  2004 közötti idõszakról beszéljek. És akkor ez
már egy talány, miért 1956-ról
és 2004-rõl? 56 szimbóluma a
nemzeti összetartozásnak. 2004
pedig a meghasonlásnak. Vajon
miért történt mindez így? 
kezdte elõadását M. Kiss Sándor, majd emlékeztetett, csak
két megmozdulást nevezünk forradalom és szabadságharcnak:
1848/49-et és 1956-ot. Kegyelmi pillanat, amikor a kettõ egybeesik. Mikor érzi az ember,
hogy õ szabad akar lenni? Amikor a szabadság hiányára rádöbben.  De hogyan alakult ez ki?
 tette föl a kérdést.  Mikor
vesztettük el a szabadságunkat?
 Az újabb kérdésre válaszolva
tisztázta, nem 1526, hanem
1541 a dátum. Amikor az ország
három részre szakadt. Mirõl szól
a mi történetünk? 1541-tõl
1867-ig ennek az elveszett szabadságnak a visszaszerzéséért
harcoltunk. 1867-ben létrejön az
Osztrák-Magyar
Monarchia,
amely azonban egy korlátolt
függetlenséget jelentett. Nagyon
meglepett: rendeztek az elsõ világháborúról nyugaton egy nagy
kiállítást, ahol a hadviselõ felek
között Magyarországot meg sem
említik. A Monarchia része voltunk, akivel együtt bukunk vagy
nem bukunk. A történet egyik

fele az, hogy a kisebbségek
tönkre akartak minket tenni. A
másik fele pedig az, hogy a világnak, az európai hatalmaknak
szükségük volt piacra, és ezért
gyakorlatilag a Monarchia oldalvizén tettek tönkre minket.
Két oldalról lettünk tehát tönkretéve. Ezután M. Kiss profeszszor elsorolta mindazokat a csapásokat, amelyek teljesen kiszolgáltatott helyzetbe hozták az
országot: a háború elvesztése, a
Károlyi-kormány, majd a kommunisták.  Ezt tessék összetenni. Eközben a dolog másik oldala: megszületik a független nemzeti állam. Amiért harcoltunk
1541 óta. Ahogy valaki megfogalmazta: Magyarország olyan,
mint egy emberi test, amelynek
levágták kezét-lábát. Majd azt
mondják neki: Kelj fel és járj!
És megtörténik a csoda. Felkel
és jár. A Horthy-korszak elemzésébe most nem mennék bele,
egyet azonban látni kell. Abban,
hogy: kelj fel és járj! Abban
benne van az, hogy az az adminisztráció értette a politikát és
az országot 18 év alatt prosperré
tette. Könnyû volt-e élni a Horthy-rendszerben? Nem volt kön-

arra gondolt, hogy itt vannak a
szovjet csapatok, ezt ki kell
bekkelni. De majd jön a békeszerzõdés, és mindenki hazamegy. Nem így lett. Az európai
politika eközben elajándékozta a
térséget. A szabadság hiányához
hozzájön még a terror. Ez hozza
el 56-ot. Szoktak a történészek
vitatkozni 56 eredetérõl, magam 45-öt szoktam mondani.
Még folytak a harcok a fõvárosban, már 1945 januárjában létrejött a politikai rendõrség, a
BRFK Politikai Rendészeti Osztálya. Amely azonban nem a
bûnt üldözi, hanem a demokratikus embereket. Közvetlenül a
kommunista párt irányította. Az
elsõ nagy koncepciós per, a Magyar Közösség pere már 1947
tavaszán halálos ítélettel végzõdik. Donáth György kapta. 56ra sikerült egy kis társaságnak
az egész magyar társadalmat
jobbról középbalig megsérteni.
Ez a gyökere az akkor létrejött
nemzeti egységnek.

nyû. Ha valaki büszke akar lenni a népére, ezért igenis az lehet.
Ugyanis vért és verejtéket izzadva dolgoztak, miközben nem
éltek jól. Nem élhettek jól, mert
abból a szituációból indultak ki,
amibõl. Amirõl a képviselõ úr
beszélt, ehhez tenném hozzá a
magam három-négy mondatát.
Mi az, ami hiányzott? Az elcsatolt részek. Aztán jön a 2. világháború. A független magyar
nemzetállam 44 március 19-én
a német megszállással megint
megszûnik. És 45-ben ezt nem
kapjuk vissza. Ez az ország
1945-ben is élni akart. Ismét
gõzerõvel dolgozott. Mindenki

1956 nagy tanulsága: Kádárék
rájöttek, a nemzettudat nagyon
veszélyes rájuk nézve. Elõször is
elindult a fogalmaknak az átpolitizálása. Uram,  fordult M. Kiss
professzor a vele szemben ülõ önkormányzati képviselõhöz  Ön
egy nemzeti érzésû ember. Igen,
válaszolja. Utána meg azt mondom: Maga nacionalista. Amivel
rögtön meg lehet bélyegezni, miközben a kettõ ugyanazt jelenti.
Kiépítettek egy olyan fogalmi
rendszert, amelyben mindenkit
meg lehet bélyegezni, aki nem
úgy gondolkozik, mint õk. A nemzettudat helyett megteremtettek
egy olyanfajta pragmatista gon-

Csak egyrõl
ne beszéljen:
a nemzetrõl
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dolkozást, miszerint 3 évente egyszer külföldre lehet utazni. Ha vár
tíz évet és nem jár a szája, kaphatott telefont. Továbbá perspektíva
a Trabant. Csak egyrõl ne beszéljen: a nemzetrõl, a nemzeti büszkeségrõl. És így jutottunk el oda,
a 70-es évekig. Higgyék el nekem, amit most mondani fogok,
ez igaz. Egy érettségizõ srácnak a
dolgozatában a következõ mondatot olvastam: A vadmagyar ellenforradalmárok rátámadtak a
békésen lövöldözõ szovjet katonákra. Egy kollégám készített
egy közvélemény kutatást a 70-es
években. Összehasonlították a
francia egyetemistákat a magyarokkal. A francia egyetemistát
megkérdezték, miért büszke arra,
hogy francia. Nem is értette a kérdést. Azért büszke, mert francia.
Tehát ami evidencia volt ott, az
nálunk nem, mert az már nacionalista. Így érkeztünk el a rendszerváltozásig. És itt kell megemlékeznünk Antall Józsefrõl egy
mondattal, mert õ mondta ki azt a
klasszikus mondatot 1990-ben,
hogy lélekben 15 millió magyar
miniszterelnöke akarok lenni. Ez
minket megfogott. Ez a fajta öszszefogás. Erdélybe kimegyek,
mert ott is otthon vagyok, mint
bármelyik városban idehaza. Itt
van a tévé, úgyhogy nem merem
mondani, milyen állapotban lévõ
országot kellett átvenni 1990-ben.
Elkezdtünk reménykedni. És erre
jött az a riogatás, hogy ha megadjuk a kettõs állampolgárságot, akkor nem tudom hány millió román
pincér fog idejönni. Önök tudják?
 23 millió  hangzott szerte a közönség soraiból.  Nem is szükséges nekem kimondanom, tudják
önök.  reagált M. Kiss Sándor. 
Hogy nem jó tulajdonságokat kihasználva el lehet jutni egy ilyen
állapotig. Amit képviselõ úr mondott, ki hogyan szavazott a nemzeti összetartozásról 2010-ben 
az benne van ebben a 25 percben
elmondott magyar történelemben. fejezte be nagy tapssal fogadott elõadását a Rendszerváltás
Történetét Kutató Intézet és Archívum fõigazgató-helyettese.
Ezt követõen Illyés Gyula Haza a magasban címû verse hangzott el Baj Bianka elõadásában,
a Szózat közös éneklése után pedig a résztvevõk átvonultak a
Nagy-Magyarország emlékmû
megkoszorúzására az Eötvös
térre.
Kanizsa
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Fotó: Bakonyi Erzsébet

250 éve alapították Kanizsa elsõ gimnáziumát

A Hevesi Sándor Mûvelõdési
Központban tartott jubileumi
ünnepség résztevõi elsõként Tulok József tanár 250 másodperces filmjét tekintették meg az iskoláról. A filmben az egykori tanárok hitvallása hangzott el szeretett iskolájukról.
Az intézmény valamennyi tanulója életében örökre megmarad az
érettségi vizsga élménye. Mérföldkõ a dátum, melyre mindig emlékezni fognak. A hittel gyakorolt
szeretetpedagógia jegyében nevezik ma ezt az évszámot, az osztályjelzéssel együtt szeretet kódszámnak. E kódszámok mentén szólította ki a színpadra az iskola egykori
neves diákjait Hidvégi Györgyné
Schüller Júlia, a BLG magyar tanára.
Sipos Imre köznevelési helyettes államtitkár a gimnázium öregdiákjaként, az Emberi Erõforrások
Minisztériuma nevében köszöntötte az ünneplõket. Elmondta, sokat gondolkodott azon, mi volt az
igazi titka, értéke, a gimnáziumban eltöltött négy évnek. Erre a
kisfilmbõl valamennyien választ
kaphattunk  jegyezte meg, de
megidézett néhány olyan emléket,
mondatot is, ami csak késõbb vált
igazán érthetõvé számára. Mikor
sikeres egy iskola?  tette fel a
kérdést.  A hivatalos elvárásokat
magas szinten teljesítette, de mit
adott még a diáknak, tanárnak,
öregdiákoknak a Batthyány?  vetette fel, egyben sorolta is a válaszokat a helyettes államtitkár: van
nyitánya, himnusza, zászlaja, kórusa, van jelvénye, tablók könyve,
bögréje, kisfilmje, múzeuma, emlékfala. Lehet, hogy ez már nem is
egy iskola?  kérdezte némi hu-

morral fûszerezve. Batthyányisnak lenni egy életérzés, egy kötelesség, ami mindenhová elkísér.
Sokszor egyetlen élmény egész
életre megnyitja a fiatal lelket, és
ezt az élményt nem lehet a véletlenre bízni. Ezt megszerezni az iskola kötelessége. Megköszönte a
gimnázium egykori és mai pedagógusainak, valamint vezetésének, dolgozóinak e kötelesség hivatássá váló teljesítését, és õszinte
szívvel köszöntötte õket a Pedagógus Nap alkalmából. Végül átadta
Balog Zoltán miniszter úr elismerõ oklevelét a gimnázium 250
éves mûködése alatt elért kiemelkedõ szakmai tevékenysége elismeréseként.
Az ünnepség kedvéért hazalátogató Balázs Béla díjas színész,
rendezõ, színigazgató Balázsovíts
Lajos érdemes mûvészre a régi,
legendás Antigoné elõadás Kreon
királyaként is sokan emlékeznek.
Ezúttal Ady Endre: Üzenet egykori iskolámba címû költeményét
adta elõ. Majd a Virág Benedek
Vegyeskar következett a Pataki
diákdalokkal, és a jazz-zongoristaként nemzetközi karriert befutott Gayer Mátyás zongorajátéka.
A találkozó meghitt pillanatait
fokozta szavalatával Kósa Dániel
versmondó, továbbá modern hangulatú akrobatikus tánccal Felsõ
Brigitta, az 1979-ben végzett Vágó László Szan-Dia Fitness csapatából, majd a zenei pályára készülõ Németh Bálint kápráztatta
el a közönséget a Párizsi Notre
Dame címû musical Katedrálisdalával.
Köszöntõjében Cseresnyés Péter, Nagykanizsa és a térség országgyûlési képviselõje arról fejtette ki a gondolatait, hogy miért

is volt jó landlerosnak lenni. Azokat a kötõdéseket fogalmazta
meg, melyek sokasága az ember
hazaszeretetét erõsíti meg. Hogy
ez a kötõdés a mi korosztályunkban és remélem a következõ korosztályban is olyan erõs lesz,
hogy itthon küzdünk, itthon próbálunk tenni valamit a mi nagy
közösségünkért, ez többek között
önöknek, azoknak a pedagógusoknak köszönhetõ, akik itt tanítottak bennünket. Befejezésül
azt kívánta, ezt a fajta kötõdést a
tananyag mellett adják át a mai
pedagógusok a diákoknak, mert
ekkor lesz a sok-sok kötõdésbõl
hazaszeretet.
Prof. dr. Szabó Gábor akadémikus, a Szegedi Tudományegyetem
rektora köszöntõjében azokat az
útravalókat elevenítette fel, amelyeket örökre magukkal vihettek
annak idején. A szegedi egyetemnek sokféle kötõdése volt az iskolához  mondta.  Kiváló hallgatóival mindig is nagyon nagy utánpótlás-bázisnak számított a Batthyány.
Vastapsot kapott dr. Márkus Ferenc tanár, városunk egyik jeles
díszpolgára és a piarista múlt képviselõje a visszaemlékezõ gondolataiért. Márkus Ferenc azokat a
mondatokat osztotta meg hallgatóságával, amelyeket útravalóul kapott utitarisznyájába a példaképeitõl. Hogy õrizze, és ha tudja, adja
tovább  Sík Sándor piarista költõ
szavaival folytatva és befejezve:
Szolgálatára embernek, világnak,
Nagy Istenemnek, kicsike hazámnak.
A 250 esztendõ történéseit a
BLG-vel együtt számlálja és ünnepli a nagykanizsai Piarista Általános Iskola, Gimnázium, Kollégium és Boldog Donáti Celesztina
Óvoda.
Ünnepi köszöntõjében Nyeste
Pál igazgató kiemelte: hálaadással tartozik elõdeinek, tanároknak és diákoknak egyaránt, akik
piarista értéket valósítottak meg
életükben. Akik nehézségek és
örömök közepette hordozták életükben azt, amit az iskolában tanultak: hûségesen Istenhez, hazához. Köszönettel és hálával
tartozik a városnak, fogalmazott,
mert mindig odaállt a piarista iskola mellé, amikor nehézségekkel küzdött a kezdetektõl egészen a mai napig. Számára a 250

év hálaadás és feladat  hangsúlyozta.
A mûvészi produkciók sorában
Händel Xerxes címû operájából a
Largo címû áriát Balázs Júlia adta
elõ. Hegedûn Földi Gábor és Dénes Csaba, csellón Olasz Nóra,
brácsán Bene Barbara játszott,
csembalón közremûködött Gölles
Martin, az iskola házi zeneszerzõje.
Az ünnep jegyében néhány
vendég  egykori blg-s  még
szólni kívánt. Bene Csaba, a gimnáziummal szomszédos Mûszaki
Szakképzõ Iskola fõigazgatója, a
Zala Megyei Közgyûlés alelnöke,
Karádi Ferenc alpolgármester,
aki a külföldön tartózkodó Dénes
Sándor polgármester nevében
mondott beszédet. Az öregdiákok
nevében prof. dr. Gadányi Károly,
a Nyugat-Magyarországi Egyetem volt rektora osztotta meg a jelenlévõkkel a gondolatait, végül
Cserti Tibor, a Nagykanizsai Városvédõ Egyesület nevében beszélt.
Balogh László, a BLG igazgatója színpadra szólította, és virágcsokorral köszöntötte a közelmúlt
igazgatóit, akik nélkül nem jött
volna létre a közös alkotás.
Szebenyi Mária címzetes igazgató
1977 és 1992 között vezette az iskolát. Mayer Ferenc címzetes
igazgató 1992 és 2004 között adta
meg az intézmény stílusát. Dénes
Sándor 2004-2009 között igazgatóként, egyébként 1994 óta tanít
volt és szeretett gimnáziumában.
Balogh László végül ajándékot
adott át a Piarista Gimnázium
képviselõjének, Nyeste Pál igazgatónak. Egy Batthyány Lajost
ábrázoló bronz emlékplakettet,
amelyhez hasonló tegnaptól a
BLG bejáratánál hirdeti az õsök
szellemét, és egy anyakönyvet
jelképesen, mert az irattárukban
megtaláltak 1926-tól-1945-ig 19
olyan anyakönyvet, amelyek inkább a piaristákat illetik. Az ünnepi mûsor a nemzeti himnuszunk
hangjaival vette kezdetét, és a
szeretet himnuszával zárult a vegyeskar elõadásában, Cseke József karnagy vezényletével és
Martonné Németh Mária zongorakíséretében. Pál apostol fontos
mondatai közös vágyunkról szóltak: szeretni és szeretve lenni.
B.E.
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val, hogyan áll az olvasással, és milyen az igazi könyv. Zárógondolatában arra biztatta a fiatalokat és a kevésbé fiatalokat, hogy olvassanak.
Vannak jó könyvek és érdemes ol-

Fotó: Bakonyi Erzsébet

Dr. Polgár József: M utazásai

Amint az ügyelõ behúzta a
tükörterem súlyos sötétítõfüggönyeit, felcsendült Mendelssohn Olasz szimfóniája. A vetítõvásznon
megelevenedtek
M, azaz Maci utazásainak
képei. Idõnként az utazás
szimbólumaként feltûnt a legendás 424-es mozdony képe,
jelezve, hogy egy újabb állomás következik. Várt ránk az
Adria, Gradac, Cattaro, a
Moszkvai olimpia, London,
egy séta a Fiumei úti Sírkertben.
Miközben a zenemû hatásosan
érzékeltette a tenger, a ragyogó
napsütés, a pálmafák, a déli népek
határtalan életörömének hangulatát. Az utolsó akkordokra beléptek

a terembe a könyvbemutató fõszereplõi is: Kocsis Edit versmondó,
Halmos Ildikó, az est háziasszonya, egyben a Honvéd Kaszinó
igazgatója és a szerzõ, dr. Polgár
József.
Az Ünnepi Könyvhét városi rendezvényeihez kapcsolódva elsõként dr. Polgár József M utazásai címû kötetével ismerkedhettek
meg az érdeklõdõk, a barátok és
ismerõsök a Honvéd Kaszinó tükörtermében.
A szerzõ 10. kötetérõl Balogh
László, az önkormányzat Humán
Bizottságának elnöke mondott bevezetõt. Polgár József írásai önéletrajzi fogantatásúak, személyes, lírai megszólalások prózában
 hangsúlyozta.  Történetközpontú széppróza az övé. Legfõbb

kritikusa dr. Márkus Ferenc szerint is Mûvelt, sokat olvasó, a tudományban, a természetben, a
társdalomban, az életben egyaránt
otthonos íróember látható mögötte. A bensõségesség, a világosság, a természet- és tárgyleírás
precizitása, a mesélõkedv kiapadhatatlansága, a jól szerkesztettség,
az olvasmányosság: mind a Polgár-próza jellemzõi. S talán a legfontosabb számára a Nagykanizsával kapcsolatosan, gyakran
elõbukkanó mennyire szeretlek
téged  életérzése.
A könyvet v. Szabadi Tibor szerkesztette, utószavát Márkus Ferenc írta. S hogy ki is M, a fõszereplõ, azt a Maci utazásai címû
elbeszélésbõl már a könyvbemutató elején megtudhattuk Kocsis Edit
tolmácsolásában.
A kötet hosszabb-rövidebb kisprózai írások gyûjteménye  írja
Márkus Ferenc. Szeletnyi emlékek a szerzõ életének, élményeinek dúsan terített asztaláról. A mû
tíz elbeszélése, írása számtalan
emlék, benyomás, tapasztalat és
esemény rögzítése. Van azonban
valami, ami az elõbb felsorolt sokaságot és sokféleséget egyetlen
egésszé fogja össze. Ez pedig az
élmény!
Olvassuk el még nyaralásunk
elõtt!
B.E.

vasni, mert a jó könyv nem elfeledteti, hanem eszünkbe juttatja, hogy
igazából milyen a világ.
B.E.

Kiállítás a
muramenti
horvátság
szokásaiból
A Piarista Iskolában horvát
projekthetet tartanak, ennek
keretében elevenítik fel és
gyûjtik össze a zadari testvériskola diákjaival karöltve a
muramenti horvátság szokásait. A gyûjtött anyagból a minap nyílt kiállítás az intézmény rendezvénytermében.
Az érdeklõdõket Nyeste Pál
igazgatóatya és a zadari katolikus
gimnázium pedagógiai igazgatóhelyettese köszöntötte. Elmondták, a kapcsolat nem újkeletû, már
három éve tart az együttmûködés.
Zadarban töltöttek három napot,
mely gyümölcsébõl épül fel a kiállítás. Fazekaskodtak, rétest sütöttek és megismerkedtek az
aranymosás fortélyaival.
A kiállítás megnyitóján a
Nagykanizsai Horvát Tamburazenekar lépett fel, akik április
végén a Nagykanizsa Megyei
Jogú Város Nemzetiségeiért kitüntetõ címet kapták meg a horvát népzene népszerûsítéséért.
V.M.

NAGYKANIZSÁRÓL A LEGFRISSEBBEN!  www.kanizsaujsag.hu

társadalmi ranglétrán, hogy ne legyek kiszolgáltatva a fenyegetõ veszélynek. Ekkor az emberek távol
maradnak az igazságtól, sõt az igazság felfedezésének vágyától, és nem
találkoznak örökségükkel, valamint
a mûveltség értékeivel. Elveszítik
szabadságukat. Életünk fontos cselekedeteit, eseményeit nem határozhatja meg elsõrendûen a hasznossági
szempont. Az olvasásra is érvényesek Dosztojevszkij sorai. A szépség
és az azt megtestesítõ alkotás vágya
elválaszthatatlan az embertõl, e nélkül jószerivel nem sok örömet talál a
földön. Az ember megkívánja, megtalálja és befogadja a szépséget minden feltétel nélkül, csak azért, mert
szépség, és áhítattal leborul elõtte, és
fõleg nem kérdezi, mire használható
és mit lehet rajta vásárolni. Nyeste
Pál végül megosztotta hallgatóságá-

Az Ünnepi Könyvhét június 1tõl 6-ig tartó városi rendezvénysorozatát Nyeste Pál, a Piarista
Iskola igazgatója nyitotta meg a
Deák téren.
Amit az érzékszerveim hatósugarán túl elterülõ világból ismerek,
azt az úgynevezett kitalált történeteknek köszönhetem. Életem legnagyobb élménye volt az olvasás. Ha
nem írnék, az életben a tiszta dolgokat, a biztos kapaszkodót, a vigaszt
és bátorítást akkor is a könyv jelentené számomra.  Lengyel Péter
Két sötétedés címû kötetének fülszövegébõl vett idézettel kezdte
megnyitóbeszédét az atya.
A mai ember életének célját az határozza meg  fogalmazott az ünnepi
szónok , hogyan tudom magamat
minél jobban pozícionálni, megvédeni, lehetõleg olyan magasra jutni a

Fotó: Bakonyi Erzsébet

86. Ünnepi Könyvhét és 14. Gyermekkönyvnapok
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Fenti projekttel a Nagykanizsa és Térsége TISZK Nonprofit Kft. célja volt, hogy a
szomszédságában lévõ játszóteret a környezettudatosság
jegyében közösségi tér funkcióval lássa el. Elképzelésüket
két napos program keretében
valósították meg.
A résztvevõk közremûködésével a játszótéren a fenntarthatóság jegyében a közúttól való
elhatárolásra tuja, fagyal és
gömbkõris fák telepítésére, ültetésére és szaktanácsadásra is
sor került. A helyszínen a gyerekek közremûködésével madáretetõt és szeméttárolót is készítettek.
Egészségszûrés program keretében a helyi lakosság elõadást hallott a magas vérnyomás
és az obesitas kapcsolatáról,
részt vett vérnyomás-, vércukor, koleszterin-, húgysavmérésen
és BMI meghatározáson, illetve
ultrahangos vizsgálaton. A gyermekeknek felelevenítették a né-

pi, szabadban történõ játékokat
pl.: vízhordás, mocsárjárás,
zsákbafutás, karikahajtás, tojásfutás, célbadobás. A nyertesek
díjazásban részesültek. A rendezvény az Európai Unió támogatásával, Nagykanizsa Megyei
Jogú Város Önkormányzata által kiírt Ligetváros szociális célú rehabilitációja  szociális
városrehabilitációs projekt keretében valósult meg.
Kanizsa

2015. június 11.

Három milliót spórolnak vele

Napelemek lesznek õsztõl
a hivatal és a BLG tetõszerkezetén

Megújuló energia rendszert
építenek ki õszig a polgármesteri hivatal és a Batthyány Lajos
Gimnázium épületein egy KEOP
pályázat keretében. Errõl számolt be Dénes Sándor polgármester, Hederics Erika, a Polgármesteri Kabinet Pályázati csoportjának vezetõje és dr. Németh
Kornél, a PEN tanára, az NKVG
energiagazdálkodási és környezetvédelmi referense sajtótájékoztató keretében.
Ahogy a polgármester elmondta,
a beruházás kivitelezéséhez 32,5
millió forintot nyertek, mely összeg
száz százalékos támogatás. Dénes
Sándor kiemelte, a város célkitûzé-

se, hogy ösztönözzék a környezetbarát megújuló energiaforrást hasznosító rendszerek elterjedését, a
szemléletformálást és a felhasználói, fogyasztói magatartás megváltoztatását. A szemléletformálás elsõdleges célcsoportjai az érintett intézmények dolgozói, valamint a
több korcsoportot felölelõ intézményi szolgáltatásokat igénybe vevõk
köre.
 A polgármesteri hivatal és a
Batthyány Lajos Gimnázium tetejére telepített napelemes rendszer
villamos energiát termel majd,
mellyel jelentõs energia kiváltást
és kiadáscsökkenést érhetünk el az
intézmények üzemeltetésében 
mondta a polgármester.

Projektzáró a Thúryban

Lezárult az Erasmus+ projekt a
Dr. Mezõ Ferenc  Thúry György
Gimnázium és Szakképzõ Iskola
Thúry Tagintézményében. Az intézményben horvát ételeket készítettek és mutattak be, valamint beszámoltak a közel másfél éves
program eredményeirõl. A programban Magyarország partnerei
Horvátország és Ausztria voltak,
ide látogattak ki tapasztalatszerzésre az intézmény pedagógusai.
Rábavölgyi Attila, a Dr. Mezõ
Ferenc  Thúry György Gimnázium és Szakképzõ Iskola Thúry tagintézményének vezetõje ismertette
az elmúlt másfél év eredményeit.
Ahogy elmondta, összesen 11.373
Euro támogatást kaptak. A pályázat
célja pedig az volt, hogy a pedagó-

gusok a partnerintézményekben
szakmai gyakorlaton vehessenek
részt, a nyelvszakosok nyelvterületen, míg a szakmai területen tevékenykedõk szakmájuknak megfelelõ területen szerezhettek tapasztalatot. Az elsõ projektesemény, szakmai tapasztalat Bécsben és Opatijában párhuzamosan zajlott.
Ezt követõen Rábavölgyi Attila
egy hatnapos programon vett részt

A napelemes rendszer hálózatra
kapcsolódva az intézmények villamos energia igényének egy jelentõs részét fedezi. Többlet termelõdése esetén, az visszatáplálható a
hálózatra, melyet egy erre a célra
kialakított óra méri. Az idõjárás
függõ áramtermelést a villamos
hálózat segítségével egyenlítik ki.
Ezt követõen dr. Németh Kornél elmondta, egy év alatt összesen közel
három millió forint megtakarítás érhetõ el a rendszer kiépítésével. A hivatal
esetében az éves szükséges energia
harminc százalékát, míg a BLG esetében az huszonkét százalékát tudják
ezzel a rendszerrel biztosítani.
V.M.
az opatijai testvérintézmény vezetõjével, ahol az ottani intézmény
szakmai munkáját ismerte meg.
 A pályázatunk benyújtásakor azt
próbáltuk megfogalmazni, hogy ebbõl a programból hasznot tudunk termelni és a fiatalok megismerkedhetnek egy másik kultúra szokásaival.
Ezzel kedvet teremtve ahhoz, hogy
nyelvet és szakmát tanuljanak  hangsúlyozta a tagintézmény vezetõje.
Ezt követõen nyílt lehetõség arra,
hogy megtekintsék a horvát ételek
készítését a vendégek, majd meg is
kóstolják azokat. A tankonyhában
fûszeres krémmel töltött fánkocskákat, plejskavicát, rizses gyuveccsel,
házi ajvárkrémmel készítettek, valamint kakaós kalácsot kínáltak pikáns fügelekvárral.
Ezt követõen számoltak be a
projekt során szerzett tapasztalatokról, majd a vendégek elõtt készítettek rozéra sült sertés szûzpecsenyét házi füstös sonkával, gombával flambírozva, valamint vörösboros mártással, szalvétagombóccal és párolt almával tálalták.
V.M.

Sikeres pályázaton túl
Bõ egy esztendõ, 292 gyerek, 42 különbözõ foglalkozás  a Thúry
György Múzeum mozgalmas idõszakot tudhat maga mögött. A Mi
múzeumunk projekt a tanév végeztével befejezõdött. Száraz Csilla, a
múzeum igazgatója elmondta: a több mint 17.5 millió forintos támogatás jóvoltából hét intézmény apróságainak, nebulóinak szerveztek
sok olyan programot, amik mind a szabadidejük eltöltését, mind pedig
elméleti ismereteik bõvítését segítette elõ.
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Fotó: Halász Gyula

Koncert a kanizsai Zsinagógáért

A Budapesti Fesztiválzenekar
(BFZ) 2014-ben indította útjára
a Zsinagóga-koncerteket, amelynek helyszínéül leromlott állapotú zsinagógákat választottak. Az
idei évben Nagykanizsa után
Mezõcsáton és Pápán is tartanak
ingyenes koncerteket. E koncertek üzenetét Fischer Iván zeneigazgató így összegezte: Hozzon
a zene a szívekbe békét, megértést, toleranciát és megbecsülést. A zenekar tagjaiból álló kamara formációk Nagykanizsán
június 2-án adtak koncertet .
Akanizsai zsinagógában összegyûlt
szép számú közönség érdeklõdése elsõsorban a világ 10 legjobb együttese
között számon tartott BFZ-nak szólt.
Jelezte ezt többek között az is, hogy jó
néhány zenetanár és kórus tag is eljött
erre az igazán kiváló koncertre. Elsõ-

ként az Ács Ákos (klarinét), Berger
Márta (oboa) és Tallián Dániel (fagott) alkotta trió, Dárius Milhaud Op.

161b tételeit játszotta. Ezt követõen
Nógrády Gergely (kontratenor) vezetésével, Bujtor Balázs (hegedû), Eckhard Violetta (hegedû), Liptai Gabriella (cselló) és Sipos Gábor (brácsa),
David Stock három dalát mutatta be. A

7

Szeretve
tevékenykedtek

koncert programjában Megyeri András Jonatán a zsidóság történetének
korai idõszakait, azok legfontosabb
eseményeit ismertette, összekapcsolva
a zsinagógák kialakulásának létrejöttével és azok szerepével. A koncert során több mûnek volt az õsbemutatója
itt Nagykanizsán. Ezek sorában
Jávory Fegya klezmer szvitje is elhangzott. Ebben a kamara együttesben
mutatkozott be a BFZ szólamvezetõje,
Fejérvári Zsolt (bõgõ). Az est zárásaként Kovács Béla szerzeménye, a
Tiszteletem, Feidman úr! hangzott el.
A szervezõk a jó hangulatú koncert
végén a mákos bejgli és a zserbó
ízkombinációjára emlékeztetõ jelleg-

zetes süteménnyel, flódnival vendégelték meg a lelkes közönséget. Mit is
mondhatnánk errõl röviden: ez is kóser volt.
H.Gy.

A Piarista gimnázium 10. évfolyamos tanulói az idei tanévben is sokat tettek embertársaikért: a Tevékeny Szeretet Iskolája(TESZI), közösségi szolgálat
jóvoltából.
Különösen a rászoruló, vagy nehéz helyzetben élõk mindennapjaiba vittek egy kis szeretetet, önzetlen segítségnyújtást az iskola diákjai. A partnerintézményekben: többek közt az idõsotthonban, és a
Szivárvány EGYMI-be is hetente
ellátogattak a gyerekek, és ki így,
ki úgy, de segített.
 A legszebb, hogy mindezt
nem kötelességnek tekintik, hanem szívbõl jövõ ajándéknak  fogalmazott Nyeste Pál, az iskola
igazgatója hétfõn, a program
zárórendezvényén.
A TESZI iskolai koordinátora,
Steinhardt Erika elmondta, a Tevékeny Szeretet Iskolája sok más
mellett azt a célt is szolgálja, hogy
rádöbbenti a jövõ generációt arra,
hogy jónak lenni jó.
Arról pedig, miért is jó másokat
támogatni, a programban részt vett
a 10. osztályosok be is számoltak
diáktársaiknak a hétfõi ünnepségen.

Az ünnepelt
ajándékozott
250-nél több cipõdoboznyi,
szívbõl jövõ ajándékot adott át a
Családsegítõ és Gyermekjóléti
Központnak a kanizsai gimnázium alapításának 250. évfordulóját ünneplõ Batthyány Lajos
Gimnázium.
Úgy gondolták, egy ünnep attól
is ünnep, ha nemcsak elfogadják
a születésnapi ajándékot, hanem
adnak is  mondta azon a szûk
körû ünnepségen Balogh László,
az oktatási intézmény igazgatója,
melyen a legügyesebb, 10.c osztály diákjai is részt vettek. A 20
osztály által összegyûjtött játékot,
édességet, apróbb ruhadarabot és
tartós élelmiszereket tartalmazó
dobozokat a legaktívabban tevékenykedõ 9.b. osztályos tanuló,
Varga Dávid adta át dr. Kaszás
Gizellának, a központ igazgatójának. Az igazgatónõ megígérte, a
cipõdobozok a legjobb helyre
fognak kerülni, olyan családokhoz, akik számára ünnepet jelent
az ajándék.

NAGYKANIZSÁRÓL A LEGFRISSEBBEN!  www.kanizsaujsag.hu
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Fogadóórák
Tóth Nándor a 9. számú egyéni választókerület önkormányzati
képviselõje 2015. június 15-jén (hétfõn) fogadóórát tart, 18 órától a Polgármesteri Hivatal Bajcsai Kirendeltségén (Nagykanizsa-Bajcsa,
Törökvári u. 65.); aznap 19 órától Kiskanizsán a volt Nagyrác utcai Iskola ebédlõjében.

Folytatódik az
Otthon Melege Program
Folytatódik az Otthon Melege Program: Nagykanizsa is csatlakozik az
NFM 500 millió forinttal támogatott mosógép-csere akciójához.

Konténermosás
A helyi rendelet szerint városunkban a maradékszemét gyûjtésére
használatos 1100 literes konténerek tisztántartásáról a közszolgáltató
kötelessége gondoskodni évente öt alkalommal.
Ezúton tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a Netta-Pannonia
Környezetvédelmi Kft. munkatársai 2015. június 15-én és 16-án (hétfõn és
kedden) zárt rendszerû, gépi konténermosást végeznek az egész városban.
Kérjük a házmesterek, illetve lakók segítségét abban, hogy a fent
említett napokon biztosítsák a hozzáférhetõséget a hulladékgyûjtõ
edényekhez.
Via Kanizsa Zrt.

2015. évi Szociális keret

Értesítem Önöket, hogy városunk is része a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium által közzétett Otthon Melege program pályázatának, mely a
közeljövõben ismételten beadhatóvá válik.
Július 1. után a Polgármesteri Hivatal kollégái az alagsori ügyfélfogadóban
keddenként és csütörtökönként ügyfélfogadási idõben segítik majd a pályázni
kívánó polgárokat.
Az Otthon Melege Program ötödik alprogramja új, magas energiahatékonyságú mosógépek beszerzéséhez nyújt vissza nem térítendõ állami
támogatást a magyarországi lakóhellyel rendelkezõ magánszemélyek számára.
A Nyugat-dunántúli régió arányos forrása a pályázatra 49 750 000 Ft.
A vissza nem térítendõ támogatás mértéke minden esetben a berendezés
vételárának 50 százaléka, de maximális értéke A+ kategóriájú gépek esetén 25
ezer forint, A++ kategóriájú gépek esetén 40 ezer forint, A+++ kategóriájú
gépek esetén pedig 45 ezer forint háztartási gépenként.
A beruházások megvalósulásával  a készülék cserével  minimum 10%-os
energia vagy 20 kg/év szén-dioxid-megtakarítást szükséges elérni.
A pályázatok a megjelenést követõen, a 2015. július 1-je és 2015. szeptember 30-a közötti idõszakban, illetve a támogatáshoz rendelkezésre álló forrás
kimerüléséig nyújthatók be, kizárólag elektronikus úton, a pályázati portálon
keresztül. Ehhez a pályázóknak rendelkezniük kell ügyfélkapus regisztrációval
a www.magyarorszag.hu Kormányzati Portálon.
A Pályázati Felhívás, a Pályázati Útmutató és annak mellékletei a mai naptól elérhetõek a www.kormany.hu oldalon.
A pályázatbenyújtó felület 2015 júniusának második felétõl válik elérhetõvé.

2015. évi Egészségvédelmi keret

Pályázati felhívás a 2015. évi Szociális keretbõl történõ támogatás elnyerésére.

Pályázati felhívás a 2015. évi Egészségvédelmi keretbõl történõ támogatás
elnyerésére.

A pályázat célja:
Nagykanizsa Megyei Jogú Város területén hátrányos helyzetben lévõk szociális
támogatása, Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyûlésének
az önkormányzati támogatások rendjérõl szóló 23/2013.(V.03.) önkormányzati
rendelete (továbbiakban: rendelet) alapján.
Pályázat tárgya:
Olyan közösségi programok karitatív és érdekvédelmi tevékenységek, természetbeni támogatások, szociális formák közvetlen támogatása, melyek hozzájárulnak a hátrányos helyzetben lévõk szociális élethelyzetének minõségi
javulásához. A támogatás nem használható fel a felsorolt célokkal összefüggõ
mûködési költségek (dologi kiadások, személyi juttatások) finanszírozására,
valamint olyan személyek támogatására, akiknek lakóhelye, illetve
tartózkodási helye nem Nagykanizsán található.
Pályázók köre:
Pályázó lehet jogi személy, jogi személyiség nélküli gazdasági társaság,
valamint egyéni vállalkozás, civil szervezet, alapítvány (közalapítvány) költségvetési szerv. A támogatás formája: a támogatás formája közvetlen vissza
nem térítendõ támogatás. Rendelkezésre álló forrás: 1.000.000 forint
A pályázat benyújtásának helye, ideje:
A pályázatokat a Nagykanizsa Megyei Jogú Város Humán és Hatósági Osztály
Humánigazgatási csoportjához kell benyújtani (8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér
7. II. em. 15. ajtó) egy példányban.
A benyújtás határideje (postára adás végsõ dátuma): 2015. június 15.
A részletes pályázati felhívás és az adatlap letölthetõ a város honlapjáról:
www.nagykanizsa.hu

A pályázat célja:
Nagykanizsa Megyei Jogú Város lakossága egészségvédelmének támogatása,
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyûlésének az önkormányzati támogatások rendjérõl szóló 23/2013.(V.03.) önkormányzati rendelete
(továbbiakban: rendelet) alapján.
Pályázat tárgya:
Olyan közösségi programok eszköz és anyag igényének támogatása, melyek
csatlakoznak a Népegészségügyi Program minél hatékonyabb és eredményesebb megvalósításához a lakosság egészségének megõrzése, állapotának javítása érdekében. A támogatás nem használható fel a felsorolt célokkal összefüggõ
mûködési költségek (dologi kiadások, személyi juttatások) finanszírozására,
valamint olyan személyek támogatására, akiknek lakóhelye, illetve tartózkodási helye nem Nagykanizsán található.
Pályázók köre:
Pályázó lehet jogi személy, jogi személyiség nélküli gazdasági társaság, valamint
egyéni vállalkozás, civil szervezet, alapítvány (közalapítvány) költségvetési szerv.
A támogatás formája: a támogatás formája közvetlen vissza nem térítendõ támogatás. Rendelkezésre álló forrás: 1.000.000 forint.
A pályázat benyújtásának helye, ideje:
A pályázatokat a Nagykanizsa Megyei Jogú Város Humán és Hatósági Osztály
Humánigazgatási csoportjához kell benyújtani (8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér
7. II. em. 15. ajtó) egy példányban.
A benyújtás határideje (postára adás végsõ dátuma): 2015. június 15.
A részletes pályázati felhívás és az adatlap letölthetõ a város honlapjáról:
www.nagykanizsa.hu
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A Magyar Jazz Szövetség a
Nemzeti Kulturális Alap támogatásával március 1. és június 30. között rendezi a Magyar Jazz Ünnepét. A fõvárosi helyszínek mellett
vidéki településeken is rendeznek
koncerteket. Nagykanizsán június
5-én a Cseke Dániel Trió és a Borbély Mûhely adott koncertet.
A Magyar Jazz Ünnepének egyik
célja, hogy a hazai jazz-élet kiválóságai mellett, fiatal, tehetséges zené-

szeknek is fellépési lehetõséget biztosítsanak. Idén így került meghívásra Cseke Dániel triója. A trió mûsorát
Tadd Dameron Lady Bird számával
indította majd egy lírai balladával
folytatta. Aztán John Coltrane híres
szerzeménye az Afro Blue, befejezésképpen pedig Wayne Shorter: Yes
or No sztenderdje hangzott el. Szívesen hallgattuk volna még a fiatal csapat mûsorát, de most csak erre volt
lehetõségünk. Kár, mert nagyon
szimpatikus volt, hogy az együttes

tagjai nem akartak egymás fölé
emelkedni, és nem akartak többnek
látszani, mint ahol a jazz tanulásának
folyamatában jelenleg tartanak.
Amennyiben a zárószám címét kérdésként vetjük fel, akkor a Cseke
Dániel-Szikora Balázs-Berta Zalán
trió: YES. A koncert második fellépõje a több generációs Borbély Mûhely volt. Az együttes mûsorának gerincét a 2014-ben kiadott Hungarian
Jazz Rhapsody CD anyaga adta. Az
album címe Zoller Attila világhírû
jazz-gitáros örökzöldjére utal. A mediterrán esten pop feldolgozásokat
mutattak be. A Lerch István-Demjén
Ferenc: Várj, míg felkel majd a nap,
az LGT: Ezüst nyár címû slágere
mellett helyet kapott a Deák TamásS. Nagy István szerzõpáros: Látod ez
a szerelem tánczenéje, amit elõször
Mátray Zsuzsa énekesnõ vitt sikerre.
A zenekarvezetõ Borbély Mihály
szaxofonos a soknemzetiségû, színes
kultúrájú Pomázon él, és ez a népzenei kincsesbánya ritmusaiban és elõadásmódjában is visszaköszön. A hazai jazz élvonalbeli dobosai közül
Baló István mindenképpen kiemelkedik és ezt mi sem jelzi jobban,

hogy sok formáció stabil tagja. A
quartet billentyûse Szabó Dániel
volt, aki az USA-ba való kiköltözése
után átadta a helyét egy tehetséges
zongoristának, Tálas Áronnak. A zenekar ráadásszámként a Ne tûnj el címû számmal búcsúzott a lelkes közönségtõl, és ha már a nosztalgikus
indíttatású albumnál tartunk, elmondhatjuk, hogy nullásgép és borotválás nélkül, nagyszerû élménnyel
gazdagodva találkoztunk a Borbély
Mûhellyel.
H.Gy.

NAGYKANIZSÁRÓL A LEGFRISSEBBEN!  www.kanizsaujsag.hu

Fotók: Halász Gyula

A Magyar Jazz Ünnepe a Móriczban
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A Futurus - Pannonia Nonprofit Kft.
NAGYKANIZSAI csapatába keres
DÍJBESZEDÕ munkatársat.
Középfokú végzettséggel, rendelkezõ, hosszútávon gondolkodó,
megbízható személyt keresünk, aki nagy munkabírással,
jó kommunikációs és kapcsolatteremtõ készséggel,
B kategóriás jogosítvánnyal rendelkezik.
Erkölcsi bizonyítvány megléte szükséges.
Fényképes önéletrajzát (elérhetõségeinek feltûntetésével),
valamint iskolai végzettségét igazoló bizonyítványok fénymásolatát
juttassa el címünkre 2015.06.19-ig.

Futurus - Pannonia Nonprofit Kft.
8800 Nagykanizsa, Vár u. 5.
Munkaügy

AtlasProfilax
Tudta Ön, hogy a koponya alatt lévõ elsõ nyaki csigolya, az Atlas nem csak a fejet tartja és
támasztja alá, hanem ha elmozdult, különféle
panaszok okozója lehet?
A svájci dr. René-Claudius Schümperli több mint húsz
éve kidolgozta azt a biztonságos módszert, amellyel
meg lehet állapítani az elmozdulást és korrigálni azt. A nagykanizsai dr. Varga
Imre az õ egyik tanítványa, aki sikeresen alkalmazza a módszert. A korrekció
utáni napokban és hetekben folyamatosan múltak el a régóta meglévõ panaszai, mint a rendszeres fejfájás, szédülés, feszülõ nyak, derékfájás.
Elérhetõség: Nagykanizsa, Király u. 29. Bejelentkezés telefonon: 0630959-3080

C2 - AKTÍV KIKAPCSOLÓDÁS TEMATIKUS ÚT
ÈAKOVEC - PRELOG (DOBRAVSKA JEZERO) - ÈAKOVEC

Célcsoport: minden korosztály, kezdõ
biciklizõknek is.
Útvonal hossza:
40 km.
A túra becsült idõtartama: 2.5 óra, fürdéssel
kiegészítve 5 óra.

http://cycleinanetwork.eu/hu/szolgaltatasaink/programcsomagok/c2
-aktiv-kikapcsolodas-tematikus-ut/

A túra célja, hogy egy nagyon kellemes bringázás
után a Dubrava tó és környékének nyújtotta kikapcsolódási lehetõségeit kihasználja. Minden korosztály elindulhat ezen az úton, hiszen mindösszesen 40
km-t kell megtenni két részletben.
A Csáktornyáról induló túra javasolt megállói még a
városban találhatóak, a központban a Ferenc (Franjevaèki trg) és a Köztársaság (Trg Republike) tereket öszszekötõ Tomislav király utca több, a 18. és a 19. században épített házat foglal magába. A Kralja Tomislava 1.
szám alatti Városháza 1816-ban épült késõ barokk stílusban. A 19. század végén és a 20. század elején épültek a 2. 8. és 18. szám alatti házak. Ebben az idõben több
földszintes és egyemeletes ház épült historizáló stílusban. Ide tartozik az 1888-ban épített tanárképzõ iskola,
az 1900-ban emelt új Városháza épülete és az 1919- ben
épített Elsõ Horvát Takarékpénztár, mely ma a helyi önkormányzat székhelye.
Dubrava-tó (Dubravsko Jezero) a Dráván található, területe 17,1 km2, ez a második legnagyobb

tó Horvátországban, valamint az ország legnagyobb mesterséges tava. A fürdéstõl a horgászatig
számtalan aktív kikapcsolódást kínál a kerékpározás mellett.

Prelog, ez a csinos városka a Dráva-folyó partján
rendezettsége és az immáron hagyományos rendezvénynek számító, minden évben megrendezésre kerülõ Virágvásár miatt a virágok városa címmel büszkélkedik. A Prelog kellõs közepén álló barokk Szent
Jakab-templom impozáns építmény és egyben értékes kulturális mûemlék. Prelog egyben a szórakozás
és a sport városa is.
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Múzeumok Éjszakája 2015. június 20.
Egyszer volt

az õsember - Legyél Te is Kõkor  szaki!

Programok a Thúry György Múzeum udvarán (Nagykanizsa, Fõ út 5.)
A belépés és a programokon való részvétel ingyenes!
17.00
17.00-19.00
18.00 - 19.00
Közben: 18.15
19.00
20.00
20.30

21.00
22.00
23.00
23.30

Találkozás a Múzeum udvarán - az elsõ mamut elejtésének ideje
Kincskeresõ Kalandtúra az állandó kiállításban és a múzeum udvarán.
Szellemi és ügyességi játék. Indulás 2-3 fõs csapatokban 17.00-17.30 között.
Õstulok Totó kiosztása, nemcsak gyerekeknek!
Koncert a múzeum udvarán felállított színpadon: Alexander Horsch õsi hangszereken játszik.
Õsi rítus: A TÁNC - Az Eraklin Táncklub Egyesület bemutatója, akik innen indulnak a
Kiskastélyba és annak Udvarába, ahol tematikus, a tánchoz és a 180 év társastánc
Nagykanizsán címû kiállításhoz kapcsolódnak 19.00-tól a programok.
Tudományos ismeretterjesztõ elõadás a múzeum emeleti folyosóján:
Tugya Beáta archeozoológus: Az õsember és környezete
A Kincskeresõ Kalandtúra, Õstulok totó, Z. Soós István grafikái nyomán született
alkotások rajzpályázat eredményhirdetése.
Egyszer volt az õsember címû idõszaki kiállítás megnyitója. A kiállítást Prof. Dr.
Kordos László a Rudapithecus Hungaricus kutatója, a rudabányai ásatások vezetõje
nyitja meg és ajánlja a közönség figyelmébe. A kiállítás kurátora Varga András,
a szegedi Móra Ferenc Múzeum Természettudományi Osztály osztályvezetõje,
kulturális antropológus. Az "Éj Mûtárgya" bemutatása. (Amûtárgy csak ezen az éjszakán látható.)
Frédi és Béni - Irma és Vilma jelmezes divatbemutató és zsûrizés.
Várjuk a jelmezben érkezõket erre a kõkorszaki mulatságra!
Marcato Ütõegyüttes koncertje
Szentiván éji tábortûz õsi dallamokkal, tûzugrás
Éjszakai vadászat - Kiállítás látogatás az emeleti kiállítótérben

Legyél Te is Kõkor  szaki! (Kicsiknek és nagyoknak)
Kézmûves foglalkozások a múzeum udvarán:

t A vállalkozó kedvûek elkészíthetik Frédi és Béni autójának makettjét. t A kicsik kezükkel barlangrajzot
festhetnek. t Õsállatot gyúrhatnak agyagból. t Fából lándzsát készíthetnek. t Arcfestés. t Kavics díszítés szalvéta technikával. t Vadászat. t Gyógynövény felismerés. t Zsírkõbõl kõeszközök készítése. t
Bõrkarkötõ, különbözõ bõrtárgyak, erszények készítése. t Fafaragás - fából készített használati tárgyak formálása. t Kirakható állatváz, régészeti feltárás. t Õstulok totó felnõtteknek. t Mozgókönyvtári szolgáltatás. A Halis István Városi Könyvtár õsemberrel, kõkorral kapcsolatos kötetei. t Büfé

Õsi rítus: A TÁNC

A Múzeumok Éjszakájához kapcsolódó programok a Kiskastélyban és Udvarán
Nagykanizsa, Erzsébet tér 14-15.
Szervezõk: Eraklin Táncklub Egyesület és Thúry György Múzeum

Nyitás: 19.00

A belépés és a programokon való részvétel ingyenes!
Színes családi programok az Eraklin Táncklub Egyesület tagjaival!
t Minden egész órakor tárlatvezetés gyerekeknek
és felnõtteknek a 180 év Társastánc Nagykanizsán címû kiállításon. t Eraklin Táncklub Egyesület versenytánc bemutatója. t Táncház - Tánctanítás kicsiknek és nagyoknak. t Arcfestés. t Csipogó - Népi gyerekjátékok. t Századfordulós öltöztetõ baba készítése. t Üvegkép festés.

t Ritmus világ: síppal,
dobbal, nádi hegedûvel
t Fényképezkedés táncruhában. t Fényképfal. t
Büfé. t Éjfélkor tûzugrás!
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Látogatóbarát
újítások, kiadványok
és gazdag
programkínálat
a Thúry György
Múzeumban
A Thúry György Múzeum két
új kiadványt  az Emberek,
utak, kapcsolatok  Dél-Zala évezredei és A mi múzeumunk foglalkoztató füzet gyerekeknek 
jelentetett meg, melyeket a Múzeum Világnapján mutatnak
majd be. Errõl és további programokról számolt be Száraz
Csilla, a múzeum igazgatója.
Elmondta, elkészült egy kétnyelvû kiállítás vezetõ az Emberek,
utak, kapcsolatok  Dél-Zala évezredei elnevezésû tárlathoz, valamint
A mi múzeumunk foglalkoztató füzet gyerekeknek, mely szintén az
állandó kiállítással kapcsolatos, azt
dolgozza fel játékos formában.
 A múzeumban látogatóbarát újításokat vezettünk be. A belépõjegy
mellé ingyenes wifi hozzáférést biztosítunk, valamint rendelkezésükre
áll a hangos kiállítás vezetõ is. Ezeken kívül a múzeum Fõ út 5. szám
alatti kiállítóhelyén a barokk épület
folyósólyán látogatósarok került kialakításra felnõtteknek és gyerekeknek egyaránt  mondta a múzeum
igazgatója. Ezt követõen számolt be
az elkövetkezendõ idõszak programjairól. Május 16-án és 17-én a
Múzeumi Világnap alkalmából ingyenes családi hétvégével várják a
látogatókat. Azok a családok, akik
együtt érkeznek nem kell belépõjegyet váltaniuk. Emellett az elsõ 50
gyermek ajándékba kap egy múzeumi foglalkoztató füzetet. Az Emberek, utak, kapcsolatok  Dél-Zala évezredei elnevezésû kiadványt
is ezen a napon mutatják be.
Továbbá meghirdették a szelfizz
a múzeumban akciót. Aki elküldi a
múzeum e-mail címére a múzeumban készült fotóját, vagy megosztja
az intézmény facebook oldalán,
azok között 5 darab kiállítás vezetõt sorsolnak ki.
Május 19-én az Eraklin Táncklub és a múzeum közös kiállítással várja az érdeklõdõket a Képzõmûvészetek Háza  Kiskastélyban. A hónap utolsó napján gyereknapot, június 20-án pedig a
Múzeumok Éjszakáját szervezik
meg.

NAGYKANIZSÁRÓL A LEGFRISSEBBEN!  www.kanizsaujsag.hu
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Nagykanizsa, Széchenyi tér 5-9.
Tel.:93/311-468 fax:93/310-465
e-mail:hsmkig@kanizsaikultura.hu
www.kanizsaikultura.hu

JÚNIUS 16. 19.30 ÓRA

Nyáresti szerenád az Erzsébet
téri Zenepavilonban
AZ ORFF ÜTÕEGYÜTTES
MÛSORA
JÚNIUS 19. 19 ÓRA
PROF. DR. BAGDY EMÕKE
ELÕADÁSA

Boldogság, egészség, lelkierõ,
megküzdés témáról beszél.
Belépõdíj: 2500 Ft
JÚNIUS 22. 19 ÓRA
Kanizsai Nyári Színház
Ray Cooney-John Chapman:
MA ESTÉRE SZABAD A
KECÓ, AVAGY A LONDONI
SZEXTETT

bulvár burleszk 2 részben, a
Bánfalvy Stúdió elõadása.
Fõbb szereplõk: Gesztesi Károly, Hujber Ferenc, Kiss Ramóna, Száraz Dénes, Bugár Anna,
Bánfalvy Ágnes, Harmath Imre

Belépõdíj: 3 500 Ft és 3 000 Ft.
Jegyek már kaphatók a
HSMK pénztárában.

Óriási siker! Az év legütõsebb vígjátéka! Nem tudtam abbahagyni a
nevetést. - The People Magazin

Sárkányok, Csó-tó, csapatépítés
Immár hetedik alkalommal
szelték a Csónakázó-tó vizét sárkányfejes hajók. A napsütötte és
szélcsendes idõben, a Kanizsa
Turizmusáért Egyesület és a
Plastex Kanizsa Kajak-Kenu
Klub rendezésében szálltak versenybe a nagykanizsai evezõsök
 az egészen kicsiktõl a profi csapatokig.
Ha a Csó-tóra kilátogató körülnézett, mintha egy majálison találta volna magát. Póniló, szomjoltó
nedûjüket kínáló borház, sörsátor
és bográcsokban rotyogó, finomabbnál-finomabb falatok várták
az érdeklõdõket. Mint azt Magyar
Ferenc, a sárkányhajó bajnokságot
a kezdetektõl szervezõ egyik egyesület elnöke elmondta: idén csak
helyi érdekeltségû verseny települt
ki a tó mellé.  Huszonkét csapat
vállalkozott a körülbelül 200 méter hosszú távnak kicsivel kevesebb, mint egy perces megtételére.
Komoly fizikum és nem kevés felkészülés szükséges ennek teljesítésére, de a jelentkezõk idén is gond
nélkül vették az akadályt  fejtette
ki Magyar Ferenc.
Dr. Koncz Zsolt, a Kanizsa Turizmusért Egyesület és nem mellesleg a Kórházi Sárkányok fregattjának tagja, aki civilben a
nagykanizsai kórház orvosa, éppen a csapatát állította össze. 
Egy fordulóban négy csapat indul,
egyenként húsz-húsz fõvel. Ezen
felül a csapatnak szüksége van
egy dobosra, aki az evezés tempóját biztosítja, és egy kormányosra
is, aki pedig a hajó pályán tartására ügyel. Egyébként a kormányos
szerepe nagyon fontos  magyarázza dr. Koncz Zsolt.  Ugyanis,
ha a kormánylapát csak egy kicsit

is megremeg a kezében, a sárkányhajó letér a pályáról, ami a
csapat kizárásához vezethet. Ennek tudatában áll a rajtvonalhoz
a hajó huszonkét fõnyi legénysége
 magyarázza.  Tíz, illetve húszfõs sárkányhajókkal mérhetik öszsze erejüket a vállalkozó kedvû
csapatok. A hajókat külön férfi,
vagy külön nõi legénység is hajthatja elõre, és vegyes, mix csapatokban is van lehetõség az indulásra, itt azonban elõre meg volt
szabva a felosztás: legalább nyolc
nõnek kell hajóba szállni egy
húszfõs csapatnál. Egy tízfõsnél
pedig minimum négy hölgy részvétele szükséges. A hajókat
egyébként a Magyar Kajak-Kenu
Szövetség biztosította  fejezte be
a versenyt szervezõ egyesület tagja.
Egy rendezvénysátor oldalán kitûzött versenybeosztást olvasgatva
akadtam rá néhány jókedvû fiatalra, akik a Kanizsa Gejzír Kft. fekete egyen-pólóit viselték. Kíváncsiskodtam egy kicsit, hogy õk mióta ûzik ezt a sportot, milyen eredményeket értek el eddig Petrovácz Ádám állt kötélnek, és mesélt
nekem a csapatuk múltjáról, jelenérõl.
 Már harmadszor indulunk a
Kanizsa Gejzír Kft. színeiben,
amelynek egyébként édesapám,
Petrovácz Tamás a tulajdonosa.
Három évvel ezelõtt egy jó csapatépítõ tréningnek fogtuk fel a versenyt, apu nagyon figyel arra,
hogy a majd két tucatnyi alkalmazottjával baráti, családias hangulatot alakítson ki. Amint láthatod,
pincepörkölt fõ a bográcsban, de
sörbõl, na meg persze fröccsbõl
sincs hiány. Fõzünk, beszélgetünk,
nevetünk, versenyzünk és közben

jól érezzük magunkat: ez a lényeg.
Mindössze két vágyunk van: lehetõleg ne boruljunk a vízbe és ne legyünk utolsók sem. Eddig ez minden évben sikerült  mosolyog. 
A felhozatalból a hatodik legjobb
idõt futottuk, úgyhogy bízunk a
következõ menetben, ami a reményfutam lesz, ugyanis az elõfutamban nem voltunk túl sikeresek. De ez a mi hibánk is, mert általában a verseny elõtt két héttel
áll össze a teljes csapat, és gyakorlatilag nem sikerül teljesen felkészülni.
 Milyen a csapatotok összetétele?
 A korosztály elég vegyes, mert
a legfiatalabb 17, a legidõsebb csapattagunk pedig 52 éves. A Gejzíres hajó alaperejét elsõsorban a
kollégák adják, de családtagok és
barátok is besegítenek.
 Egy- két jó tanács vagy szabály?
 Mentõmellény használata kötelezõ, azt is, és a lapátokat is a
szervezõk biztosítják az indulók
számára. A hajóba ittasan beszállni
balesetveszélyes és szigorúan tilos, a technikai értekezleten erre
fel is hívták a figyelmet. De az
eredményhirdetés után ezt kötelezõen bepótoljuk  fejezi be nevetve.
EREDMÉNYEK:
10 fõs MIX sárkányhajóban: 1.
Sárkányjárat, 2. Tornádó, 3. Vasmacska. 10 fõs nõi sárkányhajó: 1.
Lovaginák, 2. Szirének. 10 fõs férfi sárkányhajó: 1. Sárkányjárat II.,
2. Atleticox. 20 fõs MIX sárkányhajó: 1. Borzong-a tó, 2. Húsz Lóerõ, 3. Kórházi Sárkányok, 4.
SZKES, 5. Matrózok.
Sz.V. - P.A.
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Horoszkóp

ÁLLÁS - ÁLLÁS - ÁLLÁS

III.21.IV.19. Kos

A Zala Megyei Kormányhivatal Nagykanizsai Járási Hivatal az alábbi
szakmákban, illetve munkakörökben kínál elhelyezkedési lehetõséget:
Adminisztrátor
Eladó
Felszolgáló
Szakács
Autószerelõ
Asztalos
CNC munkás
Kárpitos
Villanyszerelõ
Faipari segédmunkás
Konyhai kisegítõ
Betanított munkák

szakirányú
szakirányú
szakirányú
szakirányú
szakirányú
szakirányú
szakirányú
szakirányú
szakirányú
8 általános
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

Bõvebb felvilágosítás a munkahelyi ajánlatokról: Zala Megyei Kormányhivatal Nagykanizsai Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztály (8800
Nagykanizsa, Fõ út 24.) Földszinti Információs hirdetõ táblán, vagy a
www.munka.hu oldalon.
Ügyfélfogadási idõ: Hétfõ - Kedd - Csütörtök: 8:00 -16:00 óra között.
Péntek: 8:00 - 13:00 óra
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Törekedjen arra, hogy nélkülözhetetlenné
váljon a barátai társaságában. Ha folyton csak
az jár a fejében, hogy mit gondolnak önrõl,
akkor sosem lesz elégedett magával. Ne
szálljon vitába senkivel, tegye lazán a dolgát.

IV.20.V.20. Bika

Kövessen minket
a Facebookon is!

A hiányzó anyagiak miatt nehézségekbe ütközhet az idei nyaralása. A gondokat még tetézi az is, hogy némi nézeteltérés adódik otthon a családjában. E gondok ellensúlyozása
érdekében keressen megoldást az utazásra.

V.21.VI.21. Ikrek
A nyár, és különösen Szent Iván éjszakája
különleges változást hozhat életében. Egy
nagy titkot kell megfejtenie, amelyért jutalom is jár. Készüljön fel testben és lélekben a legváratlanabb eseményre.

VI.22.VII.22. Rák
Szokatlan érzések kerítik hatalmukba a hétvégén. Ha nem biztos a párja érzelmeiben, próbálja meg józan ésszel átgondolni a helyzetet.
Ne hagyja el optimizmusa, mert anyagi gondok így sem, úgy sem nehezítik életét.

VII.23.VIII.22. Oroszlán
A bolygóállások szerint egy nem várt feladatnak kell megfelelnie a munkahelyén. Ha netán
fizikailag túlterheli magát, iktasson be pihenési szakaszokat is. Atestébõl érkezõ figyelmeztetõ jelzéseket pedig vegye komolyan.

VIII.23.IX.22. Szûz
Mostanában úgy érzi, legszívesebben átölelné az egész világot. Hiába titkolja ennek okát,
ezzel csak egyre kíváncsibbá teszi a barátait.
Szakmai feladatain könnyedén túlteszi magát, nincs más hátra, csak a szórakozás.

IX.23.X.22. Mérleg
Ön is tudja, vannak még csodák, csak észre
kell venni, és nem kell elmenni mellettük. A
bolygóállások szerint vigyen új szint a párkapcsolatába, és ne ragaszkodjon folyton az elképzeléseihez. Legyen könnyed és megbocsátó.

X.23.XI.22. Skorpió
Némi viharfelhõ árnyékolja be a hétvégéjét, de amilyen gyorsan érkezik, olyan hamar el is múlik. Amint túlteszi magát a félreértésen, baráti kapcsolataira ismét a
meghittség és a vidámság lesz jellemzõ.

XI.23.XII.21. Nyilas
Ha a hangulata úgy változik, ahogy az idõjárás, akkor nem fognak unatkozni az ön közelében élõk. Aborúra derû jön, hol szerencsésnek, hol boldogtalannak érezheti magát. Bátran próbálkozhat a szerencsejátékokkal.

XII.22.I.20. Bak
Ideje lenne még a nyaralás elõtt egy komoly diétába fognia. Ha elszántan és lelkiismeretesen kezd hozzá, számíthat a
hasonló gondokkal küszködõ barátai támogatására is.

I.21.II.19. Vízöntõ
Ha netán új állást keres, ebben az évszakban
nagyobb sikerrel járhat, mint õsszel. Azt az elképzelését, hogy a több munkával több elismerés jár, egyelõre felejtse el. Kikapcsolódásként keresse vidám emberek társaságát.

II.20.III.20. Halak
Hobbijának és kitartásának köszönhetõen
hamarosan olyan elismerésben lesz része,
amirõl még csak nem is álmodozott. Érzelmi
életére is kihatással lesz a jó hír. A párja is
úgy érzi, önnel megfogta az Isten lábát.

NAGYKANIZSÁRÓL A LEGFRISSEBBEN!  www.kanizsaujsag.hu

22.qxd

22.qxd

2015.06.12.

14

9:21

Page 14

Kanizsa  Sport/Apró

2015. június 11.

Három elsõséggel
Egerben rendezték meg a nemzetközi Bornemissza Gergely, a
hölgyek részére pedig a Dobó Katica Emlékversenyt 50 egyesület 211
ökölvívójának részvételével. A
nagykanizsai Botos András Ökölvívó Akadémia versenyzõi kiválóan teljesítettek, hiszen hét indulójuk közül hat a dobogón végzett.
Bornemissza Gergely és Dobó
Katica Ökölvívó Emlékverseny,
Eger. Kanizsai dobogós helyezések. Nõk, junior 48 kg: 1. Kondákor Emília Cecília (képünkön). Ifjúsági, 60 kg: 3. Tóth Zsófia. Férfiak, serdülõ 50 kg: 1. Mátés Patrik.
62 kg: 1. Fortunyák Patrik. Ifjúsági 60 kg: 2. Károly Csaba Dominik.
64 kg: 3. Dernánecz István.

Javítva a tavalyin
Gyõrben rendezték a (korosztályos) kajak-kenu Graboplast Maraton Magyar Bajnokságot, melynek
keretében az elsõ jelentõs idei országos versenyükön vettek részt a Plastex Kanizsa KajakKenu Klub versenyzõi (képünkön).
Sári Nándor mesteredzõ és Varga Péter edzõ tanítványai 18, 10 és

5 km-es távokon mérhették le tudásukat. A kisalföldi helyszínen a
klubok képviseletében  a masters,
szabadidõs felnõtt, igazolt felnõtt
és utánpótlás korú versenyzõket is
figyelembe véve  közel 2500 fõs
mezõny jött össze.
A kanizsai klubot 24 versenyzõ
képviselte az eseményen és sportolóik a tavalyi évhez képest ered-

ményességben elõreléptek, hiszen
az idei évben már három versenyzõjük is kiemelkedõen szerepelt,
további 4 egység pedig pontszerzõ
helyen zárt. Ezen a versenyen
szerzett és a síkvízi bajokságon
szerezhetõ bajnoki pontok összeadásából alakul ki év végén az
egyesületek közötti sorrend. Abban az összevetésben a kanizsaiak
tavaly a 41. helyen végeztek.
Graboplast Maraton Magyar
Bajnokság, Gyõr. Jobb kanizsai
eredmények. MK-1 fiú gyermek
U12 5 km (41 induló): 2. Kurucz
Levente. MK-1 fiú kölyök U13
10 km (72): 3. Süle Tamás. MK-1
lány gyermek U11 5 km (24): 6.
Riczu Nóra, 7. Kiskó Réka. MK-2
lány gyermek U12 5 km (22): 8.
Kálovics Adél-Varga Lili. MK-2
lány gyermek U10-U11 5 km
(18): 9. Anda Júlia - Oláh Ivett.
K-2 nõi ifjúsági U17-U18 18 km:
9. Bednyák Boglárka-Ács Gabriella.
P.L.

Horváth Gergõ gyermek magyar bajnok
Az újpestieknél rendezték a gyermek kardozók (2002 és utána születettek) egyéni és csapat magyar bajnokságát, melyen a Nagykanizsai
TE 1866 vívói is részt vettek.

Több más hozadéka is volt a versenynek nagykanizsai szempontból,
hiszen Mátés Patrik a hétvégi három
nyert párharca után már Tatán edzõtáborozik a fiúk serdülõ válogatottjának keretével. Seres Attila, a nõi
ökölvívók szekciójának szövetségi
kapitánya pedig arról tájékoztatta a
dél-zalaiakat, hogy Kondákor Emília Cecília már további válogató
mérkõzések nélkül tagja a magyar
válogatottnak az augusztusban
Keszthelyen sorra kerülõ junior Európa-bajnokság alkalmával.

A kanizsaiak ismét kitettek magukért, hiszen a már felsõbb korosztályban is szerepelt Horváth Gergõ
egyéniben bajnoki címet szerzett.
Gyermek (2002 és utána születettek) korcsoportos kard egyéni és
csapat magyar bajnokság, Budapest. Kanizsai eredmények. Fiú
kard egyéni (66 induló): 1. Horváth Gergõ, ... Leány kard egyéni
(55): 11. Kozári Dóra, ... 16. Kobra Virág, ... Fiú kardcsapat (12

INGATLAN

újított épületben eladó. Irányár: 4,9 millió
Ft. Érd.: 0670-592-7331 (7724K)

Becsehelyen két szobás nappalis,
fürdõs, gáz + kandallós felújított családi
ház rendezett udvarral, gyümölcsössel
eladó. Tel.: 06-30-209-0546 (7703K)
Nk-án a belvárosban, csendes környezetben eladó 740 négyzetméteres
közmûvesített telek, mely családi ház
vagy társasház építésére egyaránt alkalmas. Tel.: 0630-227-3294 (7713K)
Eladó Kiskanizsán 1110 m2 közmûvesített telek, kis bontandó házzal, a
Pápai u. 22. alatt. Tel.: 0620-388-4056
(7717K)
Nk-Bajcsy Zs. úton 880 m2 építési telek eladó. Érd.: 0620-519-2455 (7723K)
Nk-án a Platán soron egy szobás, egyedi fûtéses (38 m2), karbantartott lakás, fel-

SZOLGÁLTATÁS
Kidobásra szánt televízióját, mikroját, hûtõjét, gáztûzhelyét, stb., valamint
összegyûjtött reklámanyagait elszállítom. Tel.: 0620-510-2723 (7700K)
Televízió javítás az Ön otthonában kiszállással. Tel.: Balaskó
István 0630-597-1530 (7718K)
Készpénzért vásárolok régi könyvet,
festményt, régi népi parasztbútorokat és

csapat): A 8 közé jutás: Nagykanizsai TE 1866  UTE 45:14. A 4 közé jutás: NTE 1866 - MTK 45:37.
Elõdöntõ: NTE 1866 - Vasas I
37:45. Bronzmérkõzés: NTE 1866
- Kertvárosi Vívó Klub 45:33.
Végeredmény: 1. Vasas I, 2.
BVSC, 3. NTE 1666 (Horváth
Gergõ, Zadravecz Máté, Kiss Gergely, Papp Viktor). Leány kardcsapat (11 induló): A 4 közé jutás:
NTE 1866 - Kertvárosi Vívó Klub
45:36. Elõdöntõ: NTE 1866 BVSC 44:45. Bronzmérkõzés:
NTE 1866 - Nyíregyházi Vívó
Klub 45:33. Végeredmény: 1.
UTE, 2. BVSC, 3. NTE 1866
(Kozári Dóra, Kobra Virág, Bécsi

Zsófia, Zsolnai Fanni).
 Szépen zártuk a versenyszezont,
hiszen magyar bajnoki címet is nyertünk Horváth Gergõnek köszönhetõen  értékelt Piecs Adrienn edzõ.  A
csapatbajnoki két éremmel is elégedettek lehetünk, egyben reális eredmények születtek. Hosszú szezont
zártunk: ismételten lett magyar bajnokunk egyéniben és csapatban is ilyen
pedig szakosztályunk történetében
egy idényen belül még nem fordult
elõ. Dobó István ismét ki tudta vívni a
válogatottságot, így a versenyekre
visszatekintve összességében szép
eredménysorral rukkoltunk ki.
P.L.

ruházatot, használati tárgyakat és teljes
hagyatékot. Tel.: 0670-434-9132
(7726K)

VEGYES
Oválissá alakítható, sötétbarna fa
étkezõasztal 6 db székkel eladó. Érd.:
0630-260-4544 (7725)
Nagykanizsai Egyesített Szociális
Intézmény (8800 Nagykanizsa,
Teleki út 19/B.) pályázatot hirdet
Házi segítségnyújtásba vezetõ
gondozó beosztás betöltésére.
Jelentkezési határidõ: 2015. július 10.
Részletes információk:
www.kozigallas.gov.hu
www.nagykanizsa.hu

Lakossági apró 800 Ft (Kanizsa Kártyával 600 Ft),
másodiktól 400 Ft (Kanizsa Kártyával 300 Ft).
Vállalkozási apró 1600, másodiktól 800 Ft.
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M i n d ké t e g yü t t e s f e l j e b b l é p h e t n e

Zártak
a megyei
focisok

Feljutásra jogot szerzett asztalitenisz csapatok éremátadójára került sor Nagykanizsán, lévén a Kanizsa Gejzír Kft. Kanizsa Sörgyár SE férfi és nõi
együttese közül elõbbi az elsõ,
utóbbi pedig második helyezettként zárt a bajnoki pontvadászatában.
Az ezüstérmes hölgyeknél maradva, a Tóthné Szász Kinga, Ladányi Dóra, Bicsák Bettina,
Mógor Evelin, Újházi Csilla, Horváth Anna, Salamon Sára és
Müller Diána összetételû csapat az
NB I Nyugati csoportjában a Szekszárd AC II mögött végezve került
akár Extraligát is érõ helyzetbe...
A szekszárdiak igencsak bekezdtek, gyakorlatilag már az õsz folyamán bebiztosították elsõ helyüket. A kanizsaiaknak halvány reménye maradt a 18. fordulóra: az
utolsó meccsen az aranyért nagyobb arányban kellett volna nyerniük, de ez akkor nem sikerült. A
kanizsai asztaliteniszezõ hölgyeknél ugyanakkor nem ismeretlen az
Extraliga mezõnye, mivel hosszú
évekig szerepelt ott a KSSE együttese.

Zárultak a megyei labdarúgó bajnokság különbözõ osztályainak küzdelmei, közülük
az elsõ osztályban az UFC
Nagykanizsa és a Kiskanizsai
Sáskák együttese szerepelt.

A férfiak (Berdár Norbert,
Szuhanyik József, Kahotek Kristóf,
Horváth Dávid, Gyöngyösi Áron,
Szõllõsi Márk, Szerdahelyi Péter,
Szerdahelyi Krisztofer, Domián Dávid és Jakabfi Imre) az NB II Délnyugati csoportjában bajnoki címet
szereztek. A pontvadászat során három komoly ellenfele is volt a délzalaiaknak, végül a Dunaújvárosi
ASE I, a Dunaújvárosi Fõiskola DSE
I, valamint a Hévíz SK elõtt zártak a
tavalyi ezüstérmüket követõen.
 Másfél hónapunk van arra, hogy
döntsük a hogyan továbbról - fogal-

Remeklés az Ultrabalatonon

Sikeresen körbefutották a Balatont a Kanizsai Futóklub tagjai
is (képünkön), akik nem csupán
egyéniben, de csapatban is
bizonyíthattak. A napokban kilencedik alkalommal megrendezett Ultrabalaton keretei között
idén is egy 220 kilométeres kört
kellett megtenni a Balaton körül
és a terveiknek megfelelõen a délzalai futóklubosok is ott voltak a
rajtvonalon.
Lubics Szilvia (aki második lett a
nõi mezõnyben), Sznopek József,

15

Szabó Béla és Lubics György aztán
egyéniben ért körbe sikerrel, míg a
Kanizsai Csajok, a Kanizsai Pasik és
a Kanizsai UB Fanatic csapatban
produkáltak nagyot, õk az együttesek összevetésében mentek  bocsánat, futottak  remekül. Nem hivatalos számítások szerint (mivel ömlesztett módon értékelték a csapatok teljesítményét, vagyis nem volt
külön nõi és férfi kategória), a Kanizsai Csajok nyerték a hétfõs hölgy
csapatok versengését, az összes nõi
egység között idõeredményükkel
pedig a hatodik helyen végeztek.

mazott Jakabfi Imre klubelnök. 
Tudjuk, a legszebb az lenne, ha
mindkét csapat feljebb lépne, de azt
hiszem nyílt titok, ezen helyzetben
mi foglalkoztatja leginkább egyesületünket. Tehát az anyagiakat illetõen
alaposan meg kell fontolnunk mindent, illetve az együttesek eddigi
összeállításán sem szeretnénk nagyon sokat változtatni. Azért hogy
valami konkrétumot is mondjak, az
szinte biztos, hogy az egyik csapatunk felmegy magasabb osztályba.
P.L.
Korcsoportváltás elõtt
A vízilabda gyermekkorcsoportos (2002) Budapest Bajnokság rájátszásában az utolsó, hetedik fordulót bonyolították a 916. helyért a fõvárosi Komjádiuszodában.
Kanizsa VSE - Százhalombatta
9-20 (2-5, 5-4, 1-5, 1-6). Kanizsa
VSE: Klepács  Virt S. 3, Pécsi 5,
Farkas A., Szirtes Botond 1, Krihó,
Horváth Á. Csere: Nyakas K.,
Csarankó, Mezõ, Szirtes Bátony, Farkas Á., Gether. Edzõ: Szabó Szilárd.
Vasas SC  Kanizsa VSE
18-7 (4-0, 4-4, 3-3, 7-0). Kanizsa VSE: Klepács  Virt S., Pécsi
1, Farkas A. 1, Szirtes Botond 1,
Krihó, Horváth Á. 1. Csere: Nyakas, Csarankó Botond 3, Mezõ,
Szirtes Bátony, Farkas Á.,
Gether. Edzõ: Szabó Szilárd.
A kanizsai vízilabdások
2002-es korosztálya végül a 28as mezõny 14. helyén végzett.
Õk feljebb lépnek, helyükbe pedig a fiatalok érkeznek, akik
elõtt a feladat adott, túlszárnyalni elõdeiket.

UFC Nagykanizsa (7.)  Hévíz SK (2.) 0-4 (0-2)
Zala megyei I. osztályú labdarúgó-mérkõzés, 30. forduló. Nagykanizsa, 200 nézõ. Vezette: Németh I.
(Szente, Pörzse). G.: Karakai (6.,
11.), Huber (69.), Nagy B. (71.).
Kanizsai szempontból roszszabbul nem is kezdõdhetett
volna a találkozó, hiszen
Karakai András gyorsan beköszönt kétszer, ami meg is határozta a játék további képét.
Hogy mindezt árnyaljuk, a
második játékrészben szintén
volt egy hazai beblokkolás, így
pedig már nagy különbséggel
gyõztek Koller Zoltán tanítványai az UFC ellen. Egyben véget is vetettek a kanizsaiak 11
fordulón át tartó veretlenségi sorozatának, a Hévíz pedig végül a kanizsai szekciójával - bejött a
pontvadászat második helyére.
Szepetnek SE (12.) 
Horváth-Méh
Kiskanizsai
Sáskák SE (14.) 3-3 (3-1)
Zala megyei I. osztályú labdarúgó-mérkõzés, 30. forduló. Szepetnek, 150 nézõ. Vezette: Kondákor
P. (Aczél, Stárics). G.: Baranyai Z.
(12.), Kollár (18.), László R. (27.),
illetve Lukács I. (42.), Kálcsics F.
(72.), Földesi (80.).
A Szepetnek elhúzott az elsõ
játékrészben, amire jókor jött
még Lukács István szépítése. A
második félidõben Sneff Ferenc húzott egy merészet, cserével, amivel még inkább a támadásokat kívánta segíteni,
végül be is jött, hiszen döntetlenre mentették a mérkõzést a
kiskanizsaiak.
A megyei harmadik vonalban a
Miklósfa SE már korábban bajnoki címet ünnepelhetett, a Bagola
VSE másodikként zárt, a Palin FC
a kilencedik, míg a Bajcsa SE a
13. helyen végzett.
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DIÁKOK FIGYELEM!
w 06.17-én 08.00 és 16.00 órától GYORSÍTOTT elmélettel
B kategóriás személygépkocsivezetõ tanfolyam indul

KEDVEZMÉNYES DÍJAKKAL:

Elmélet: 5000 Ft*, gyakorlat: 3000 Ft/óra (95.000 Ft)*

Részletekrõl érdeklõdjön irodáinkban!
Beke Ivett irodavezetõnél: 0630-491-7051
Nagykanizsa, Ady u. 30. Telefon: 0693-516-634

(Stat.: 2014-4-2015-1 né. VSM: B E: 79,17% - 77,42%, F: 75%-80%, C E: 100%. ÁKÓ: B
Gy: 130,05%-121,38%, C Gy: 101,72%-101,38%)

Véradás - Vöröskereszt
2015.06.18. (csütörtök) Vöröskereszt 12:00  14.30 óra. Surd 16.00 
18.00 óra. 2015.06.20. (szombat) Sörfesztivál  Polgármesteri
Hivatal alagsora 14.00 - 18.00 óra.

