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Város Napi elismerések

Nagykanizsa Díszpolgára: Zádori Mária és Kovács Antal
A kulturális, az oktatási és a vállalati élet szereplőit jutalmazták
Tizenhárom kitüntetést adott át a polgármester

4. oldal

ÉRDEKES EMBEREK

BARÁTH
HÁZASPÁR
KÖZÖS ÚTON - 40 ÉVE
„SZERETNÉNK MÉLTÓSÁGBAN,
EGYÜTT MEGÖREGEDNI!”
12-13. oldal

GIRO
VASÁRNAP ÁTHALAD A VÁROSON
A KERÉKPÁROS MEZŐNY
ÚTLEZÁRÁSOK ÉS RÉSZHAJRÁ
KANIZSÁN
18-19, 23. oldal

Ballagás után, érettségi közben
és felvételi előtt a végzősök
6. oldal

149
1873. május 3-án született Hevesi Sándor, a nagykanizsai születésű rendező, színházigazgató. A róla elnevezett művelődési
központ és iskola, évek óta közös megemlékezést tart a színházi szakember születésének évfordulóján. Az ünnepségen
megkoszorúzták a HSMK-ban található Hevesi Sándor szobrot,
a gyerekek rajzkiállítása pedig még jó pár napig megtekinthető
a színházi előcsarnokban. A program délután egy színdarabbal
folytatódott, amely a kanizsai Petőfi Klub támogatásával valósult meg.

KANIZSA TÖRTÉNETE

fotó: Zala Megyei Rendőr-főkapitányság

Kanizsa száma:

Gyerekek és rendőrök is megsérültek szerda hajnalban Letenyén, az M7-es autópályán
lévő határátkelőnél egy balesetben. Nem sokkal hajnali egy óra után egy bolgár férfi a
kisteherautójával nekiütközött egy előtte várakozó magyar személyautónak, majd a két
jármű az útlevélkezelő-fülkének csapódott.   A balesetben hatan sérültek meg, a személyautóban utazó két gyermek és egy felnőtt, valamint a Nagykanizsai Rendőrkapitányság egy
munkatársa és két horvát rendőr.

VILÁG KÉP – KANIZSA KÉPE
Szent Korona
Ballon
Nagykanizsán
Múlt szombaton az
Erzsébet téren egy órán
keresztül függeszkedett,
majd az égbe emelkedve
Sormásig repült a Szent
Korona Ballon. Mede
Ferenc, a speciális
léggömb megálmodója
régóta járja az országot,
Nagykanizsára azonban
most látogatott el először
a látványos attrakcióval.
A Szent Koronát ábrázoló
különlegesség komoly
tervezési és kutatói
munka után született meg
2016-ban.
IMPRESSZUM:
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EZ VOLT A HÉT

HÍRsorok
DOLGOZNAK
A FÖLDEKEN
ARANYBULLA

A 800 éve kiadott Aranybullával
foglalkozott a Magyar Műveltség Kincsestára Szabadegyetem a legutóbbi rendezvényén
a Halis István Városi Könyvtárban. A program során Szántai
Lajos történelemkutató tartott
előadást a dokumentumról és
kibocsájtójáról. Szántai Lajos
évtizedek óta kutatja a magyar
nép hagyományait és történetét. Előadása során igyekezett
hitelesen bemutatni II. András
korát, valamint megcáfolni azokat az állításokat, amelyek az
uralkodóról az utóbbi időszakban elterjedtek. Az előadó szerint a dokumentum különlegessége, hogy lényegében egy
szerződés volt az uralkodó és a
nép között. 1222. április 24-én
adta ki II. András magyar király
az Aranybullát, amely a rendi
magyar állam egyik legerősebb
alappillérének számított. Azt,
hogy történelmileg mennyire
jelentős dokumentumról van
szó jól jelzi, hogy a mindenkori
magyar király - IV. Károly 1916os koronázásáig - az Aranybullára esküdött fel. A szabadegyetem elnöke, Rajnai Miklós szerint az Aranybulla jogi szempontból a mai napig párját ritkítja a történelemben. A tervek
szerint a Magyar Műveltség Kincsestára Szabadegyetem csoport a következő előadását
májusban tartja a városi bibliotékában.

AKTUÁLIS

A tavalyi tavaszhoz képest egyhetes lemaradással, de jól
haladnak a szántóföldi vetésekkel a gazdák a megyében. Sabján Krisztián, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Zala megyei
elnöke elmondta, hogy a gazdálkodók március elején elkezdték a munkát, de a fagyos,
hideg időjárás miatt csak április
végén tudtak ismét kimenni a
földekre. Április utolsó hetében
tudta elkezdeni a kukorica vetését Murakeresztúron Tislerics
Antal, hamarosan a szójával is
végezni fog. A mezőgazdász
szerint, ha két-három héttel
korábban érkezik meg a csapadék erre a területre, az megkönnyítette és felgyorsította
volna a munkafolyamatokat. A
gazdák márciusban elvetették a
tavaszi kalászosokat és a borsót,
mostanra a napraforgó, a kukorica és a szója egy része is
megyeszerte a földbe került –
mondta Sabján Krisztián. A
kamara zalai elnöke a támogatási kérelmek beadására figyelmeztette a környékbeli gazdálkodókat. - Most a gazdákra a
földeken folyó munka mellett
adminisztrációs kötelezettségek is várnak, hiszen elérkezett
az egységes kérelmek beadási
időszaka. Idén 43 közvetlen
támogatási és vidékfejlesztési
jogcímen lehet az egységes
kérelem eljárásrendjének keretében támogatást igényelni,
illetve ezekkel kapcsolatban
adatszolgáltatási kötelezettséget is teljesíteni – mondta a
NAK Zala Megyei Szervezete
elnöke.

VITÉZEKRE
EMLÉKEZVE

DIÁKOLIMPIA
KÉT KERÉKEN

Kerékpárversenyt rendeztek a
Kanizsa Arénánál. A résztvevők
a diákolimpiára készültek, az
eseményt a Magyar Kerékpársport és Utánpótlás Alapítvány
szervezte. Hat futamban, mintegy negyven ifjú kerékpáros
vett részt a megmérettetésen, a
tét a diákolimpia országos döntőjére való kvalifikáció volt. Az
esemény további célja volt a
tehetségkutatás és az, hogy a
gyerekek megszeressék a versengést. - A mezőny egy része a
Kanizsa 14 Kerékpáros Egyesület igazolt sportolója. A helyi
bringások domináltak is a versenyben, hiszen valamennyi
futamban az ő képviselőjük
győzött. Az egyesületből a
kemény mag indult. Gyakorlatilag 30 fő regisztrált a tavalyi
programunkra, abból átlagosan
16 fő, aki látogatja az edzéseinket és ebből a 16 főből szinte
mindenki itt volt – mondta el
Kőmíves Károly Zsolt, a Kanizsa
14 Kerékpáros Egyesület szakosztályvezetője. A mountain
bike diákolimpia döntőjére június 5-én, Budapesten kerül sor.

JAZZTÖRTÉNET
GOMBNYOMÁSRA

Elhelyezték a QR-kódot a városi
jazztörténeti emléktáblán. A jel
segítségével az érdeklődők a
műfaj nagykanizsai történetéről, valamint a Nagykanizsai
Jazz Klub 1972-es megalakulásának körülményeiről kaphatnak információkat a könyvtár
honlapján. A Halis István Városi
Könyvtár munkatervének részeként valósult meg a „Szavak a
falakon, mesélő kanizsai táblák”
kezdeményezés. Az első ilyen
interaktív tábla Magyarország
egyetlen jazztörténeti emlékpontján, az Ady utcában létesült. A kód elhelyezését egy
rövid zenés műsor színesítette.
Czupi Gyula, a Halis István Városi Könyvtár igazgatója reményét fejezte ki, hogy a kezdeményezés részeként hamarosan
több nagykanizsai emléktábla
is interaktívvá válhat.

Emléktáblát avattak az elfeledett világháborús katonák
emlékére Szepetneken. A hét
vitézi címet kiérdemlő baka felkutatását Fülöp András végezte
el, ő 10 éve foglalkozik a Vas és
Zala vármegyékből származó
honvédek élettörténetével. Az
adatok felderítésében családfakutatók, történészek is részt
vettek. A munka során számos
iratot néztek át, hogy a vitézek
életéről a lehető legtöbb információt előkerítsék. - A kutatásnál az volt a nehézség, hogy
kevés adat állt rendelkezésre,
ugyanis 1945-ben a vitézi rendet feloszlatták, illetve 1945
januárjában a vitézi rend irattárát találat érte Budapest ostromakor, gyakorlatilag teljesen
megsemmisült a teljes iratanyag, éppen ezért sok dokumentum anyag nem állt rendelkezésre, valamint a 45-től közel
a jelenkorig tartó időszakban
gyakorlatilag az után követése a
vitézeknek történelmi okokból
nem lehetett – mondta Fülöp
András hadszíntérkutató. A legkorábbi adatokat 1939-ből találták meg, amelyekben a születési hely, a születési dátum és a
tartózkodási hely szerepeltek.
Vitéz Takács István Szepetnekről származó katona felderítése
kapcsán a helyi Értéktár Bizottsággal vette fel a kapcsolatot
Fülöp András. Ezt követően a
hadszíntérkutató megkereste
az elfeledett szepetneki hősök
leszármazottait, hogy további
információkat gyűjtsön.
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Kitüntetések

A DÍSZKÖZGYŰLÉSEN

2022-ben 28. alkalommal tarthatna város napi rendezvénysorozatot a település, ha nem jön a járványhelyzet. Utoljára három éve
volt utcai forgatag, az ünnephez
tartozó díszközgyűlést azonban
megrendezte a város. Ezen rendre részt vesznek a testvérvárosok
delegációi is. Idén ez azért volt
különleges, mert a Nagykanizsa
és Magyarkanizsa közötti együttműködés jubileumához érkezett.
– Községünk a magyar-szerb
határon fekszik, 25 ezer lakosú, 90
százalékban magyar nemzetiségű település. Az elmúlt 15 év
kapcsolatát a civilek és az intézmények együttműködése jellemezte, bízom abban, így fog folytatódni a következőkben is –
ezekkel a gondolatokkal köszöntötte Nagykanizsát Fejsztámer
Róbert, Magyarkanizsa polgármestere.
A Hevesi Sándor Művelődési
Központban rendezett ünnepi
közgyűlésen Balogh László polgármester kitüntetéseket adott
át azoknak, akik több éven keresztül, áldozatos munkájukkal segítették a város működését, öregbítették hírnevét, és a lakosságért
dolgoztak. – Ami miatt itt elsősorban összegyűltünk, az az a küldetés, hogy középpontba állítsuk
történetünket, nagyjainkat és
értékeinket. Melyek közös megerősítése képes csak a világot
kiteljesíteni a relatív egyéni akarattól elrugaszkodva. Ez az ünnep
ennek a nemes célnak ad formát,
a kitüntetettek személyében
pedig tartalmat. Azokat a hagyományos értékeket szeretnénk felmutatni mérceként, amelyek képviselik mindazt, amit városunkban fenségesnek és erényesnek
tartunk - fogalmazott a város első
embere.
A közgyűlés „Nagykanizsa
Megyei Jogú Város Díszpolgára”
kitüntető címet adományozta a
kanizsai születésű Zádori Mária
énekművésznek. Az elismerést a
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díjazott férje Virág László vette át.
Szintén a „Nagykanizsa Megyei
Jogú Város Díszpolgára” kitüntető címet kapott Kovács Antal nyugalmazott vezérigazgató, Nagykanizsa és a Délzalai Vízmű Zrt.
életében betöltött több évtizedes szakmai munkássága elismeréseként. – Nagyon nehéz most
megszólalni. Nem tudom kiemelni egyik részét sem annak, amit
most érzek, de az élet alkonyán
egy ilyent kapni attól a várostól,
amelyik életem meghatározója,
sőt kitöltője volt… 1968. szeptember 1-től 2007. december
31-ig tenni a Vízműért, a városért
és a környékért, elképesztően felemelő most visszagondolni
minderre – mondta Kovács Antal,
az ünnepség után. Nagykanizsa
Megyei Jogú Város Címere kitüntető címet adományozta a közgyűlés Horváth István Radnóti
díjas versmondónak. - 45 éve dolgozom ennek a városnak a kultúrájáért teljes odaadással. 200-250
gyereket tanítottam versmondásra, nem akármilyen szinten. Öt
Radnóti-díjas versmondóm van,
meg ilyen díjas, olyan díjas, millió
győzelem, helyezés. Éppen ezért
nagyon jól esik, hogy végre valakinek eszébe jutottam – fogalmazott sokak mentora, Horváth István.
Teleki László, a Nagykanizsai
Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke a „Nagykanizsa Váro-

fotó: Horváth Zoltán

Nagykanizsa első írásos említése 1245-ből
való, így idén ennek 777. évfordulóját ünnepeljük. Bár, a hagyományos város napi programok
áprilisban elmaradtak, az ünnepi közgyűlést
megtartották Nagykanizsán.

sért” kitüntető címben részesült. Én tovább szeretném folytatni
azt, amit tettem. Azt gondolom,
ha egy ilyen díjat kap valaki, akkor
az csak ösztökéli arra, hogy még
többet tegyen. Úgyhogy Nagykanizsa városa továbbra is számíthat rám – fogalmazott Teleki
László.
A 2022. évi ünnepi közgyűlésen
összesen 13 díjat adott át a polgármester:
Horváth István - „Nagykanizsa Megyei Jogú Város Címere”
kitüntető cím

Kanász Viktor - „Nagykanizsa
Megyei Jogú Város Címere” kitüntető cím
Dr. Száraz Csilla - „Nagykanizsa Megyei jogú Város Címere”
kitüntető cím
„Az Év Vállalkozása” - M-M
Kanizsa Kft.
„Az Év Vállalkozása” - GYGV
Kanizsa Kft.
„Az Év Vállalkozása” - Kanizsa
Trend Kft.
Teleki László - „Nagykanizsa
Városért” kitüntető cím
Erdősné Dr. Németh Ágnes
- „Nagykanizsa Városért” kitüntető cím
Sári Nándor - posztumusz
„Nagykanizsa Városért” kitüntető
cím
Alexa Mercédesz - „Nagykanizsa Városért” kitüntető cím
Alexa Péter - „Nagykanizsa
Városért” kitüntető cím
Kovács Antal - „Nagykanizsa
Megyei Jogú Város Díszpolgára”
kitüntető cím
Zádori Mária - „Nagykanizsa
Megyei Jogú Város Díszpolgára”
kitüntető cím
Vincze Adél

ÜNNEPI KÖZGYŰLÉS

Leszáll a „Béke, mennyeknek koronás leánya”?
– KÖZGYŰLÉSI SOROK

fotó: Horváth Zoltán

Az április 28-ai ülés előtt kaptunk arról információt, hogy a polgármester és az ÉVE-frakció
telefonon egyeztetett a békésebb hangvételről.
A tanácskozáson ez hol jobban, hol kevésbé
igazolódott be, ami azonban lényeges eltérés
az elmúlt hónapokban, években tapasztaltaktól: politikai csend honol mind a két oldal
közösségi felületén.

A közgyűléseket követően
néhány nap, de a márciusi kivonulás után például pár perc is
elég volt arra, hogy megjelenjen
az ügyeletes poszt az éppen aktuális politikai helyzetről a polgármester hivatalos(?) közösségi
oldalán. Ezekben az írásokban
rendre nem finomkodott Balogh
László és/vagy a kabinet: kezdetben a szivárványkoalíciózás, majd
Horváth Jácint kapcsán a gyurcsányozás rendre előkerülő formulának számított, mint ahogy a
Margaret Thatcher idézetek sem
hiányozhattak vagy a Médiaház
pellengérre állítása, mondjuk
éppen a Város Napja halasztása
kapcsán. Most azonban, ha már
oly nagy divat az idézetekkel élés
a Vasemberházban: „Áll néma
csend; légy szárnya bent, Se
künn, nem hallatik…” Balogh
László a 28-ai ülés óta posztolt
például a bolondballagásról, a
Szent Korona Hőlégballonról, az
ünnepi közgyűlésről és Hevesi
Sándorról. Politika azonban
nincs. Az ÉVE is mindössze egy
idekapcsolható bejegyzést eresztett meg, ebben Szabó Szilárdnak
szúrnak oda, hiszen a Fidesz-frakció vezetője a közgyűlésen úgy
fogalmazott: tudomása szerint a
város egy fillért sem tett bele a
leendő uszodába. Ezt cáfolta a
többségi frakció közlése, hiszen
tételesen sorolják fel, hogy mi

KÖZÉLET

mennyibe került eddig, a jelenlegi tervek szerint 2026-ig elkészülő létesítmény kapcsán Nagykanizsának.
Ez a csend lehet átmenti, vagy
csak a túl sok egyéb probléma,
esemény szülte némaság – Sberbank-csőd, újabb Fidesz-kétharmad, Tungsram-leállás, Giro érkezése – de az is előfordulhat, hogy
a Balogh László által felemlegetett Virág Benedek vers sorai
valóssággá válnak, és más típusú
politikának lehetünk szem- és fültanúi 2024-ig.
S most egy kronológiai huszárvágással térjünk vissza a 28-ai
ülésre, ami egy performansszal
kezdődött. Ferincz Jenő tiltakozott táblákkal és személyre szóló
levelekkel, utóbbiakban a fideszes képviselők lemondását
fogalmazta meg. A történést az
országos sajtó is felkapta, Ferincz
azóta leírta: már életveszélyesen
is megfenyegették az akciója
miatt. Ő az egészet – ahogy fogalmaz a bejegyzésében – nem személyek, hanem egy párt ellen csinálta, hiszen a Fidesz hatalma
nagyon sok eszközt bevetett,
hogy őt ellehetetlenítse. Az ülés
legkomolyabb vitáját az 588 millió forintos lista hozta. Mint
ismert: nem fogadta el a Belügyminisztérium a fejlesztési lajstrom módosítását. Az ÉVE előterjesztése alapján Fodor Csaba,

Horváth Jácint és Balogh László
személyesen mennek tárgyalni
az ügyben Budapestre. Ezt Bizzer
András alpolgármester időhúzásnak minősítette, felvetette,
fogadják el az eredeti listát, majd
a küldöttség is menjen fel. Ezzel
mind a két fél akarata érvényesülne. Majd Szabó Szilárd kért szünetet, hátha sikerül megegyezni
ebben a kérdésben. Nem sikerült,
a végső döntés az lett, hogy találkozik a kanizsai küldöttség Pogácsás Tibor, önkormányzati államtitkárral. Fodor Csaba szerint a
19-es udvar esete is jó példa arra,
hogy igenis lehet eredményt
elérni a személyes egyeztetésekkel, hiszen akkor a levelezések
folytatása helyett ő és a hivatal
szakemberei elmentek Zalaegerszegre, és sikerült is megállapodniuk az illetékesekkel a belváros
egyik szégyenfoltjának bontásáról. Szintén hozott némi feszültséget a Városfejlesztő beszámolója. Bizzer András alpolgármester nem először fejti ki, hogy a
kanizsai G-napon kinevezett
Czirákiné Pakulár Judit nem végzi jól a munkáját. Szerinte számos
projektről azért marad le a város,

mert azokat nem jól készíti elő a
Városfejlesztő. Itt jelezte először
Fodor Csaba, hogy kezd kijönni a
béketűréséből, és Horváth Jácint
is utalt arra, hogy Bizzer András
alaptalanul vádaskodik, holott
minden fejlesztésnek beakasztanak a Kincstárnál, amiért szégyelhetné magát a kormányoldal.
Érdekesség, hogy az igencsak
szerteágazó vita végén Szabó Szilárd és Tóth Nándor tartózkodott,
ellentétben a Fidesz-frakció többi
tagjával, akik mind nemmel szavaztak.
A megszokottnál egy fokkal
kompromisszumkészebb hozzáállásra két példát már erről az
ülésről is hozhatunk. Megosztó
téma volt a Város Napja kérdése a
kanizsaiak körében, a közgyűlés
mégis szinte teljesen egységes
maradt a döntést illetően. Fodor
Csaba javasolta, hogy a Dödölle
Fesztivállal egy időben, szeptemberben tartsák meg a szabadtéri
programokat. Végül a 15 fő közül
egyedül Szabó Szilárd, a
Fidesz-frakció vezetője nem
támogatta az előterjesztést, ő
tartózkodott. Hosszas jogászkodás alakulhatott volna ki a megyei
kormányhivatal válasza kapcsán,
amely szerint nem vezethette
volna le az ülést Károlyi Attila a
Fidesz-frakció kivonulása után
március 23-án. Azt a döntést a
kormányhivatal azonban rábízta
a kanizsai képviselő-testületre,
hogy elfogadják-e az ott hozott
döntéseket. Némi ügyvédi párbaj
lett Károlyi és Erdős között, de a
szavazás egyértelműen bizonyította, mind a két oldal jobbnak
látta, ha nem borítja az akkor történteket - 13 igennel fogadták el
a döntést a városatyák.
Mikó-Baráth György
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Elballagtak a végzősök,

A ballagások sorát a Piarista-iskola indította el Nagykanizsán április 29-én, pénteken, ahol két osztály,
összesen 72 gimnazista
búcsúzott el az alma matertől. Az iskola egyedi, szép
hagyománya, hogy a ballagási ünnepség a déli
harangszóval indul, ezt
megelőzően gyöngyvirágcsokrot tűznek a végzősök
ünnepi ruhájára. A rendezvényen a diákok búcsúbeszédet mondtak, majd a
ballagók átadták a zászlót a
tizenegyedik évfolyamosoknak. Az ünnepély szentmisével zárult.
A Mező - gimnázium
tanulói szombat délelőtt
vettek búcsút az elmúlt
négy esztendőtől. Az intézményt feldíszítették a 87
véndiák tiszteletére, az osztályok zászlós felvezetéssel
indultak a búcsúünnepségre. A diákok az iskola udvarán beszédekkel és verssekkel emlékeztek meg a
tanulmányaik idején szerzett élményekről.
Május 2-án, reggel kilenc
órai kezdéssel, 143 diák
érettségizett a Batthyány-gimnáziumban magyar
nyelv és irodalomból. Az
előző két évben a koronavírus-járványhoz igazították
a vizsgázás szabályait, de
idén már a megszokott
menetrend szerint zajlott a
számonkérés. Az iskolások-
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nak az első vizsgarészben
egy 1999-es szótár előszavát kellett értelmezniük. Az
intézmény hagyománya
alapján a szövegalkotás
során született legjobb
fogalmazások az évkönyvbe is bekerülnek. Itt Szabó
Magda művéről elemzést,
Janus Pannonius és Juhász
Gyula költeményéről pedig
összehasonlítást kellett
írniuk a tanulóknak. Tislérné Tóth Zsuzsanna, a Batthyány Lajos Gimnázium
magyartanára szerint az
elmúlt évekhez képest
könnyebb és életszerűbb
feladatokat kaptak az érettségizők és azok, akik figyeltek az órákon, szépen meg
tudták írni a fogalmazást. A
gimnazisták is pozitívan
nyilatkoztak a feladatsorról, ami elsősorban nehézséget okozott nekik, az csupán az első nappal járó
izgalom volt.
Kedden halmazelmélettel, valószínűségszámítással és kombinatorikával
találták szembe magukat a
végzősök a matematika
érettségin. Fehér Katalin, a
Piarista-gimnázium pedagógusa szerint nem volt
nehezebb ez a kérdéssor,
mint a tavalyi. A Piaristában
71-en középszinten, heten
emelt szinten tették próbára magukat matekból. A
gimnazisták – a szokásoknak megfelelően – segéd-

kezdetét vette az érettségi időszak

eszközöket is igénybe
vehettek a feladatokhoz,
tehát a számológép, a
függvénytáblázat, a körző,
vonalzó vagy a szögmérő is
a fiatalok rendelkezésére
állt. Az érettségizők az órákon tanultakon kívül az előző évek feladatsorait is
megoldották, hogy gyakoroljanak a megmérettetésre. A vizsga két részből állt,
az első részben geometriai,
halmazelméleti, koordinátai feladatokat kaptak a diákok. A második részben egy
másodfokú és egy elsőfokú
egyenletet kellett megoldaniuk. A választható feladatsorok között pedig
mértani sorozat, térgeometriai és halmazelméleti
feladat között csemegézhettek az érettségizők.
A két világháború közötti
szovjet-orosz történelemről, a Rákosi- és a Horthy-korszakról, a magyarországi romákról, de a reformációról és a zsidó vallásról
is kaptak kérdéseket a diákok a szerdai középszintű
történelemérettségin. A
Mező-gimnáziumban
87-en érettségiztek, történelemből emelt szintű vizsgára 10-en jelentkeztek. A
végzősök szerint nem volt
nehéz az idei vizsga, tanulással teljesíteni lehetett a
feladatsorokat, többen a
háromórás időtartamot
sem használták ki, már
korábban, fél 12 körül látni
lehetett a Platán sori gimnázium előtt az öltönyös,
matrózblúzos diákokat.
Az írásbelik május 2-ától
május 23-áig, a szóbelik
június 1-jétől 24-éig tartanak. A középszintű vizsgák
a megyében 28 intézményben kezdődtek el. Az emelt
szintű vizsgákat három
városban és hét iskolában
tartják. A középszintű vizsgák száma 8082, míg az
emelt szintű vizsgaszám
1554 lesz.

fotó: Horváth Zoltán

A 2021/2022-es tanév tavaszi érettségijén Zala megyében mintegy 2800-an
vizsgáznak, 37 tantárgyból, 80 bizottság előtt. A számonkérések május
2-án, hétfőn, a magyar nyelv és irodalom érettségivel kezdődtek.

Körtvélyessy Vivien

AKTUÁLIS

Hamarosan nyári szünet

Sokan már most elkezdtek
tájékozódni a táborozási
lehetőségekről, hogy időben lefoglalhassák a számukra legkedvezőbbet. A
közösségi oldalakon már
hirdetik az idei lehetőségeket, folyamatosan telnek be
a meghirdetett gyerektáborok. A városban több
szervezőt is megkérdeztünk milyen programokon,
mennyiért vehetnek részt a
gyerekek. Vukman Kornélia
gyógypedagógus nyáron
több turnusban szervez
napközis rendszerű fejlesztő- és drámatáborokat a

6-10 éves korú gyermekek
részére. - Az induló táboraink közt lesz egy mesetáborunk, fantáziatábor, Harry
Potter témára épülő varázsló és boszorkányképző
táborunk, azt követően egy
űrkalandos. Az augusztusi
tábor kimondottan a saját
ellátott gyerekeinknek
meghirdetett tábor, ez egy
kicsit rákészíti a gyerekeket
az iskolai terhelésre –
mondta a gyógypedagógus. A tavalyi táborok sikerén felbuzdulva idén két
turnust is indítanak a Mesebőrönd társulat pedagógu-

– kezdődhet a táborozás

sai. A gyerekeket Nagykanizsán és Hosszúvölgyön
napközis, teljes ellátásos
táborokba várják júliusban.
- Mind a két tábornak megvan a tematikája. A kanizsai
táborunkat a Négy elem,
négy évszak meséire fűzzük fel, mindennapra
választunk egy mesét,
ehhez népi játékot, népdalokat tanulunk, majd ezt
követi egy kézművesség. A
hosszúvölgyi táborunk
témája idén Hollós Mátyás,
az ő meséit, a Mátyásról
szóló legendákat fogjuk a
gyerekekkel megismerni,
és ehhez kapcsolódó játékokkal készülünk – tudtuk
meg Deme Boglárka pedagógustól. Évről-évre népszerűek az állatos táborok.
Horváth Renáta a bacónaki
hegyen lovas tábort és
barangoló tábort is szervez
2-2 turnusban. A programok között természetjárás,
a tanyasi állatok megismerése szerepel, de a lovak
ápolását is megmutatják a
gyerekeknek. Tánc tábor is
indul
Nag y k aniz s án,
Szécsényiné Kápolnás Edina a SZKES tánccsoport
vezetője minden táncolni
szerető gyereket vár az idei
táborában. A programok
között strandolás, mozizás
és tánc tanulás is szerepel.
A tábor végén a gyerekek
bemutatót tartanak szüleiknek, a hét alatt megtanult
táncokból. Paksy Tímea a
Plastex Kanizsa Kajak-Kenu
Klub vezetője arról tájékoztatta szerkesztőségünket,
hogy idén 2 gyerektábort is
szerveznek a vízi sport iránt
érdeklődő gyerekeknek. A
felsorolt táborokon túl
úszótábort, konyhafőnök
tábort, horgásztábort is
kínálnak a gyermekeknek,
de az oktatási intézményekben ingyenes, tematikus Csodaszarvas táborokkal is várják a diákokat. A
Csónakázó-tónál nemrég
felújított Zöldtábor pedig
valószínűleg idén is megtelik gyermekzsivajjal.

fotó: Kanizsa TV archív

A mese, a fejlesztő, a kézműves és a
sporttáborok iránt mutatkozik a legnagyobb érdeklődés Nagykanizsán
és a környéken a nyári időszak eltöltésére. A napközis táborok szervezőitől megtudtuk, hogy a részvételi
díjat elsősorban az ellátás, valamint
a különböző foglalkozások alapján
határozzák meg. A szülőknek idén
átlagosan 20 és 35 ezer forint közötti összeget kell kifizetniük egy hétre,
egy gyerek táboroztatásáért.

Felhívás!
Május 17-től a Vodafone vezetékes
hálózatán új frekvenciára kerülnek
a digitális módon elosztott helyi
TV-k műsorjelei.
Ezt a változást egyes TV készülékek nem követik le automatikus
áthangolással. A váltáskor azok az előfizetők, akik mediacarddal rendelkeznek úgy érzékelhetik, mintha a csatorna
letűnne, de ha újrahangolják a készüléket akkor továbbra is
látni fogják a csatornát.
Amennyiben Vodafone mediacarddal veszi igénybe a
digitális TV szolgáltatást és a megszokott helyen nem találja a helyi TV/KANIZSA TV csatornáját, kérjük hangolja újra
TV készülékét.
Ehhez segítséget talál a mediacard használati útmutatójában, illetve a www.vodafone.hu weboldalon az Ügyintézés/Technikai támogatás/Útmutatók otthoni szolgálatásokhoz menüpont alatt.
A változást a mediaboxok automatikusan lekövetik, így
ezeken az eszközökön nem szükséges újra hangolást kezdeményezni.

Kozma Viktória
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A JÖVŐ AGRÁRIUMÁT
ÉPÍTJÜK
KAMARAI VÁLASZTÁS

2022. 05. 20.

TEGYE LE VOKSÁT,
mert közösen erő vagyunk!

nak.hu
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NEMZETI
AGRÁRGAZDASÁGI
KAMARA

HIRDETÉS

Leállás, létszámleépítés – Tungsram

49 év után, április közepén
megállt a termelés az Izzó
üveggyárában, ahol a
Tungsram e részlege 100110 embert foglalkoztatott.
A szakszervezet elnöke kérdésünkre elmondta: a dolgozókat nem érte váratlanul a hír, az eseményt megelőző héten a helyi vezetés
munkásgyűlésen közölte a
bezárást. 1973. március
8-án indult a termelés az
üveggyárban. A munka
leállására már az elmúlt
hónapokban számítani
lehetett. Az egykor világszínvonalú termékeket elő-

állító gyár volt az utolsóként működő búragyártó
cég Európában. Kupó Csaba, a Nagykanizsai Fényforrásgyár Demokratikus
Szakszervezetének elnöke
elmondta, a munkavállalókat a tervek szerint a nagykanizsai létesítmény más
területein, valamint a zalaegerszegi telephelyen
alkalmazzák tovább. A dolgozók szakszervezete és a
Tungsram vezetése között
februárban bértárgyalások
kezdődtek, amelyek eddig
eredménytelennek bizonyultak. – Tudni lehet,

AKTUÁLIS

hogy a Tungsram helyzete
Magyarországon, amit Jörg
Bauer elnök-vezérigazgató
is bejelentett, nem egy rózsás helyzet, így a bértárgyalás is tulajdonképpen stagnál. A vállalat vezetése
nagyon nem akar eltérni
attól a hat százalékos ajánlattól és azt is sajnos csak
július elsejétől, ami három
hete az utolsó ajánlata volt
- tájékoztatott Kupó Csaba.
Mint már ismert, megszünteti a hagyományos
világítástechnikai termékek gyártását a Tungsram,
ezért 1600 dolgozóját elbocsátja több ütemben az év
végéig. Nagykanizsán 700
munkavállalót érint az
elbocsájtás, négy ütemben, 2022. július és október
között.
Balogh László polgármester közösségi oldalán
közleményben reagált a
vállalat helyzetére. „A még
munkaviszonyban álló, de
felmondással érintett dolgozók részére konkrét állásajánlatokat tudunk biztosítani, ami remélhetőleg
jelentős segítséget nyújt
ahhoz, hogy minél előbb el
tudjanak helyezkedni a
munkaerőpiacon.” - írta a
városvezető. Cseresnyés
Péter a térség országgyűlési képviselője az eseményekre reagálva azt írta:
„Egyrészt kezdeményez-

fotó: Novák Viktor

Tungsram Nagykanizsa – Hova tovább?
- legutóbb még ilyen címmel jelent
meg írásunk a kanizsai gyár jövőjéről.
Az elmúlt hetek eseményei azonban
borús jövő mutatnak. 49 év után megszűnt a termelés a Tungsram üveggyárában és a cégcsoport tömeges létszámleépítést is bejelentett, mely
Nagykanizsán 700 dolgozót érint.

tem olyan háttértárgyalásokat, melyek a közeljövőben a Tungsram Operations Kft. részére jelentős
megrendelést eredményezhetnek, enyhítve ezzel
a leépítés következményeit. Másrészt kidolgoztam
egy olyan komplex munkaerőpiaci programot, melynek keretében az lenne a
cél, hogy az elbocsátásra
kerülő dolgozók részére
egy állásbörze keretében,
még a munkaviszonyuk
ideje alatt lehetőséget tudjunk biztosítani arra, hogy a
városban lévő munkáltatóknál a felmondásukat
követően azonnal el tudjanak helyezkedni. Jelenleg
mintegy 600-700 főre
vonatkozóan van széles
körű munkaerőigény számos Nagykanizsán működő cég tekintetében, és a
nemrég bejelentett vagongyár is 1300-1500 fő foglalkoztatását tervezi.”
Az egyik ilyen lehetséges
cég a Dynamic Technologies Hungary Kft. Csirke
Balázs személyügyi vezető
kérdésünkre elmondta,
hogy az autóipari beszállító
cégcsoport nagykanizsai
telephelyén két nagyobb
projektet indít a következő
hónapokban. A vállalat
gyárban végzett termelési
munkára, mintegy száz fő
új munkaerőt keres. A cég
dolgozói gépjárművekhez
gyártanak olyan alkatrészeket, mint például az üzemanyagcsövek vagy a klímacsövek.
Kozma Viktória
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A természet tisztelete
A 87 tagot számláló – Olaji
p a ri
Te rm é s z e t b a rát
Egyesület Nagykanizsa –,
hosszú múltra tekint
vissza. Mivel Budapesten is
van egy ilyen elnevezésű
egyesület, csak a székhe
lynév különbözteti meg
őket egymástól – ma

gyarázta elöljáróban az
egyesület nevét dr. Csizma
dia Jánosné Edit egyesületi
elnök. – A csoport a
Nagykanizsai Olajbányász
Sportegyesület egyik sza
kosztályaként jött létre
1961. március 15-én, és
1988-tól vált önálló
e gyesület té.
Nagyon
hosszú ideig, 55 éven
keresztül az alapító tag
Szűcs Rozália, Rózsi néni
vezette a csapatot. Idős
kora miatt 2016-ban mon
dott le a tisztségéről, de ő
az egyesület örökös tisz
teletbeli elnöke. A lelkes,
jó csapatot, a természet
tisztelete és védelme mel
lett elkötelezett emberek
közössé gé t
3
t agú
vezetőség irányítja, a
tagok jelentős része már
nyugdíjas.
Az egyesület túratervek alapján
szervezi a programjait, melyekben a közeli, környékbeli dél-zalai
tájakra írunk ki egynapos túrákat –
folytatta az elnök. – A kiindulópontot tömegközlekedéssel
közelítjük meg. A túráink hétvégente, általában szombati
napokon zajlanak, átlagosan
havonta három alkalommal. A
távok változóak, 10 – 15 km
körüliek.
Ezek a túrák nyíltak, azaz aki
tudomást szerez róluk, még ha
nem is tag, velünk tarthat – hívta
fel a figyelmet Edit. A tagság
részére távolabbi tájakra vezető
túrákat is szervezünk, melyekhez
autóbuszt bérlünk. Így pl. a
közelmúltban Tatán túráztunk, de
bérelt busszal jártunk Szombathelyen és környékén, az Őrségben, a
petesmalmi Vidraparkban, valamint külföldi utakon, pl. Ausztriában a Schneebergen, a Rax
Alpokban a Medve szurdokban,
Lendván és még sorolhatnám.
Sajnos, a személyszállítás
költségének változása az ilyen
utak vállalását ritkította.
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Évente legalább két alkalommal
többnapos utazást is szervezünk
tagjainknak, ilyenkor kibérelünk
egy kulcsosházat, és onnan csillagtúrázunk. Az elmúlt évben a
Mecsekbe kirándultunk és 4-4
éjszakát töltöttünk el a sikondai,
illetve a Zselicben a simonfai
szállásokon.
A kovid-járvány az utóbbi évben
meghiúsította a külföldi többnapos utunkat, de korábban táboroztunk Szlovákiában az Alacsony
Tátrában, Szlovéniában a Pohorje
hegységben és a Kamniki Alpokban, valamint Erdélyben, és reméljük, hogy az idei évre tervezett
szlovákiai táborozásunk is megvalósul a Szulyó hegységben. A külföldi többnapos túrákhoz is menedékházakban, olcsó szálláshelyeken foglalunk.
Rendezvényeink is vannak szép
számmal – sorolta elégedetten az
egyesületi elnök. A hétvégén
májusfát állítottunk, de volt farsangi
bálunk,
Mikulás
ünnepségünk, közös gesztenyesütés, vagy csak úgy, a társaság kedvéért alkalmanként
összejövünk egy olyan hegyi
ingatlanon, amit a gazdája
használatra átengedett nekünk.
Az egyesület gondoz egy turista
útvonalat is, melyet az 1980-90-es
évek fordulóján alakított ki. A 98
km hosszúságú körtúra a zalai olajipar előtt tiszteleg. Bázake
rettyéről indul és oda is ér vissza
több, olajiparhoz köthető
település érintésével. Ennek az
útvonalnak egy részére, különböző távokon országosan meghirdetett teljesítménytúrát is
szerveznek minden év júniusában,
amelyen az ország különböző
pontjairól érkező, szép számú,
mintegy 200 túrázó vesz részt.
Az egyesület forrásairól dr.
Csizmadia Jánosné kiemelte:
tagdíj bevétel, ami nem
számottevő, évi 2000 Ft
tagonként. Pályáztunk korábban
önkormányzati támogatásra,
ami ugyancsak nem jelentős.
Legutoljára 50 000 Ft volt, emiatt
az elmúlt két évben nem is
pályáztunk, mert több munkával
járt a pályázatnak megfelelés,
mint ami a hozadéka. Vannak
tagok, akik önként, munkával
többet adnak. Az adó 1 %-a még
a bevételi forrásunk, de a legjelentősebb a Magyar Természetjáró Szövetség által

ÉS VÉDELME JELLEMZI

jelzésfelújításra kiírt és évente
sikeres pályázat, melynek révén
a felújított turistajelzés hossza
alapján részesülünk díjazásban.
Ez az összeg az elmúlt évben,
mivel rövid szakaszt újítottunk
178 000 Ft volt, de a korábbi
évben 600.000 Ft feletti összeget nyertünk ezzel a munkával,
ami a tagok tevékenységének
eredménye. A buszos utak és a

A CSAPATOT

táborozások költségéhez az
egyesület a tagok részére
támogatást nyújt nagyjából a
fele összeg erejéig. Továbbá az
e g yesületi
rendez vények
költségeit is viseli az egyesület.
Szóval kapunk is a tagoktól, meg
adunk is nekik – nyugtázta a
gazdálkodásukról az egyesület
vezetője.
BAKONYI Erzsébet

Lapzártánk előtt érkezett a hír, hogy életének 97. évében a csillagok
közé, az égi mezők kacskaringós ösvényeire tért Szűcs Rozália Rózsika
néni, az Olajipari Természetbarát Egyesület örökös elnöke. Utolsó földi
útjára május 12-én (csütörtökön) 14 órakor kísérhetjük a nagykanizsai
temetőben.

CIVILEK

ÚJ SZEMÜVEGÉT
SZÉP-KÁRTYÁJA BÁRMELY ALSZÁMLÁJÁRÓL
FIZETHETI MÁJUSBAN
A Magyar Látszerész Szövetség és az optikai szakma közös
szervezésében már több alkalommal megrendezésre került az „ORSZÁGOS MULTIFOKÁLIS SZEMÜVEGKAMPÁNY”, a
részt vevő szaküzletek a Semmelweis Egyetem által alapított
Semmelweis Kft. országos vizsgálópontjai.

MULTIFOKÁLIS SZEMÜVEGGEL AZ ÉLES LÁTÁSÉRT
X. ORSZÁGOS MULTIFOKÁLIS SZEMÜVEGKAMPÁNY
MÁJUSBAN A SASHALMI OPTIKÁBAN
JELENTKEZZEN BE MOST!

A szemlencse 40 éves kor környékén kezdi elveszteni alkalmazkodó képességét. Szerencsére erre a problémára már
van megoldás. A látáskorrekció legkorszerűbb módja a multifokális, vagy más néven progresszív szemüveg, amelyet
a piacvezető ESSILOR fejlesztett ki VARILUX márkanéven.
A első olyan szemüveglencse, amely látható választóvonal
nélkül biztosít éles képet minden távolságra, közelre távolra
egyaránt.
Most egy szemüveglencsét fizet, kettőt kap, ha multifokális
vagy egyfókuszú szemüveget készíttet nálunk.
MULTIFOKÁLIS LENCSE, TÁVOLI
ÉS OLVASÓSZEMÜVEG LENCSE 50 % KEDVEZMÉNNYEL!

béreljen galériás irodát a rozgonyi úton!

Alapterület:
34 nm vagy
41 nm

Induló ár: 1500 Ft+ÁFA/nm/hó
Érdeklődjön a 06 30 799 4989-es számon
HIRDETÉS

PROGRAMAJÁNLÓ
HSMK
Május 11. (szerda) 14 óra
A nagykanizsai PETŐFI KLUB
programja
FILMKLUB - Amerikai anzix c. film
vetítése
A programon való részvétel
INGYENES!
Május 14. (szombat) 16 óra
ALAPÍTVÁNYI KONCERT
Közreműködik: a Kanizsai Zeneiskoláért Alapítvány és a Farkas
Ferenc Zene- és Aranymetszés
AMI együttesei, tanárai és növendékei.
Május 17. (kedd) 19 óra
Dumaszínház Nagykanizsa
MESTEREMBEREK – Aranyosi
Péter önálló estje
Műsorvezető: Ács Fruzsina
Jegyár: 3.990 Ft.
Május 18. (szerda) 15-17.30 óra
A nagykanizsai PETŐFI KLUB programja
A CSIPKEVERŐ SZAKKÖR NYILVÁNOS FOGLALKOZÁSA
A programon való részvétel
INGYENES!
Május 18. (szerda) 19 óra
Színház – Rátkai bérlet
Móricz Zsigmond: NEM ÉLHETEK MUZSIKASZÓ NÉLKÜL –
zenés vígjáték (Zenthe Ferenc
Színház)
Jegyár: 4.500 Ft

Május 19. (csütörtök) 19 óra
„TE RONGYOS ÉLET” – Sulyokné
Nagy Erzsébet jubileumi operett
gálaestje
Sztárvendég: Peller Károly (Budapesti Operettszínház), valamint az
Operett Akadémia növendékei
Közreműködik: Fábián Péter,
Ernszt Katalin, Antal Tamás, Szíjártó Adél és a Parlandó Énekegyüttes (Algyő)
Jegyár: 2.000 Ft
Május 20. (péntek) 17 óra
36. ÉLETÜNK FOTÓSZALON
KIÁLLÍTÁSA
Szervező: a Kanizsa Fotóklub Egyesület
Megtekinthető: június 5-ig, az
Ősze András galériában
MEDGYASZAY HÁZ
Május 14. (szombat) 17 óra
Marék Veronika – Erdélyi Erika:
Boribon kirándul- zenés bábelőadás
Jegyár: 2000 Ft
MÓRICZ ZSIGMOND
MŰVELŐDÉSI HÁZ
Május 13. (péntek) 18 óra
HADTÖRTÉNELMI ESTÉK
Kényszerpályán: Mohács 1526.
Előadó: Dr. Varga Szabolcs történész
A részvétel INGYENES!
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Amit képesek vagyunk megtenni, azt telj
Írásunkat ezúttal úgy is kezdhetnénk, hogy érdekes emberek, érdekes házaspárok. A Baráth
házaspár, Baráth Yvette magánének-szolfézs
tanár, énekművész, a Farkas Ferenc Énekegyüttes karnagya, és Baráth Zoltán Artisjus-díjas nyugalmazott zenetanár, nyugalmazott művészeti
iskolaigazgató, tantervíró, hangszerelő, zeneíró
életútja ezt példázza.

ÉRDEKES EMBEREK,
ÉRDEKES TÖRTÉNETEK 26.
Zoltán: Érdekesek vagyunk?
Pedig nincs botrány körülöttünk,
nem villantottunk semmit, nem
öltözködünk és nem viselkedünk
kirívóan, nem jelenünk meg percenként a Facebookon.
– Kívülről úgy tűnik, egy harmonikus házaspárt látunk. Ennek az
oka talán az, hogy mindketten zenetanárok vagytok?
Z: Talán ez is közrejátszik. Mindenesetre a zenészek között a
különféle hangszereket művelők
különböző személyiségtípusokat
képviselnek. Mások a hegedűsök,
a fúvósok, a zongoristák, és a többi
művészeti ágról ne is beszéljünk.
Yvette: Én egy hagyományos,
örökölt kanizsai énekiskolát képviselek, melyet Szentendrey Zsuzsa
nénitől vettem át, ő pedig Ivánkovits Ferencnétől.
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Z: Úgy érzem én mindig úttörő
voltam. Eredeti hangszeremen, a
kürtön szólistaként nem tudtam
kibontakozni, így kürt tanár lettem. Később kiderült, egy súlyos
tüdőgyulladás maradványaként
nem volt elég levegőm. Nyitott
gondolkodásom miatt érdeklődésem a 90-es években a zenei informatika irányába fordult. Ennek
előzménye a jazz, a hangszerelés,
a komponálás és az improvizáció
iránti fogékonyságom. Ezeknek
köszönhetően kértek fel a számítógépes zene zeneiskolai tantárgy
tantervének megírására. Ma a tanítás mellett és azzal összefüggésben leginkább a korai gyermeki
kreativitás érdekel.
– Hogyan találkozott ez a két
eltérő személyiség, hogyan lett egy
pár?
Z: 1977-ben kezdtem a kanizsai
zeneiskolában dolgozni. Városi
igény volt egy ifjúsági fúvószenekar működése. Ezt sem úgy csináltam, mint az hagyományosan
elvárt lett volna. Az általános iskolás korosztályból létrehoztam egy
olyan zenekart, amelyben voltak
fúvósok, énekesek, zongora, dob
és basszusgitár is. A repertoár is
eltért a megszokottól. A középiskolásokból pedig létrehoztam a
jazzt játszó Hot Brass Band együttest. Ide hívtam meg énekelni
Dávidovics Yvettet, aki akkor még
csak 16 éves volt. Eleinte a kislányt
láttam, de két évvel később már

észrevettem a változást. Egy pillanatban rájöttem, hogy vele kell
leélnem az életemet.
– Mire jöttél rá, mi tetszett meg
benne?
Z: A végső döntés talán egy
vonaton történő utazáson született meg bennem. Egy barátom
kisgyermekével játszott. Látszott,
nagyon szereti a gyerekeket, és
van érzéke a gyermekneveléshez.
Tetszett fiatalsága, ártatlansága,
pozitív életszemlélete is. Mit
adhattam én neki??? Ennek ellenére bepróbálkoztam, megkértem a
kezét.

Y: Hát igen! Nagyon fiatalon
nem volt egyszerű a döntés. Még
továbbtanulás előtt álltam, határozott szakmai elképzeléssel,
célokkal. Végül a szív szava döntött, és lám jött az égiek segítsége
is, hogy megvalósulhassanak az
álmaim. Lett továbbtanulás, a
zenében való elmélyedés, feladatok, melyek mindig megtaláltak.
Énektanárom, drága Zsuzsa néni
mindig bíztatott: „Ne félj! Tanítva
tanul az ember.” És ez így igaz!
Segített, támogatott a munkámban és emberileg is. Nagyon sokáig mellette lehettem. Ezért hálás
vagyok nagyon. Zolival a zenei
utunkban is rengeteg a kölcsönös
kapcsolódás, valahogy mindig
voltak közös dolgaink. Először a
zenekarával való közös muzsikálás, később a fúvósötössel való
évekig tartó munka, mely számos
hazai és külföldi fellépést is tartogatott számunkra. Ezek közül
kiemelnék egy franciaországi koncertet, melyen már második gyer-

mekünkkel a pocakomban énekeltem, és gyertyát gyújthattam a
születendő babánkért a Notre
Dame-ban. 30 éve éneklünk
együtt a Farkas Ferenc Énekegyüttesben. Igazán felemelő érzés hétről-hétre együtt zenélni, közös
célokért dolgozni, együtt átélni az
élményeket, örömöket egy kivételes baráti társasággal, ahol mindig
önmagunk lehetünk és számíthatunk egymásra. Zoli 26 évig vezette a zeneiskolát. Ez nem kevés idő!
Különösen a mi közös életünkben
nem az.
– Milyenek voltak az első együtt
eltöltött évek? Sikerült összecsiszolódni, segíteni egymást?
Z: A súrlódásokat mára már elfelejtettük. Azt gondolom, mindenféle kapcsolatban fontos, hogy ne
azt mérlegeljük, ki mit csinál,
mennyit vállal, hanem azt, hogy
amit képesek vagyunk megtenni,
azt teljes szívünkből tegyük meg a
másikért méricskélések nélkül.
Igyekeztem figyelni, hogy mi a
fontos neki.
A tanításról is egyformán gondolkodunk. J. W. Goethe: „Ha úgy
viselkedsz valakivel szemben, amilyen ő valójában, akkor egyre ros�szabb lesz– de ha úgy bánsz vele,
amilyennek lennie kellene, akkor
olyanná is válik, amilyennek lennie
kellene.”
– A szabadidőtökben is sikerül
harmóniában együtt lenni?
Z: Szeretjük a természetet, a
különleges helyeket, ha tehetjük

ÉRDEKES

teljes szívünkből tegyük meg a másikért
kirándulunk, utazunk. A tenger
szerelmesei vagyunk. A tenger
szeretetét a feleségem édesapjától örököltük. Eleinte kempingeztünk, amit megszerettettünk a
gyermekeinkkel is. Nemrég ismét
megpróbáltuk a kempingezést.
Kíváncsiak voltunk, még bírjuk-e,
mert szeretnénk ezt az élményt az
unokáinknak is átadni. Kiderült,
nagyon is szeretjük!

– Hogyan tudjátok egymást segíteni a tanításban?
Z: Valahogy mindig megtalált a
vezető szerep. A hatalom sohasem
érdekelt. Így volt ez a főiskolán, a
katonaságnál, s végül rábeszélésre
a zeneiskolában is. A több mint 5
vezetői ciklus közben jöttek az
azzal összefüggő kihívások. Pl. a
vezetői szakmával kapcsolatos
tudás, a szakvizsga és később az
egyetemi végzettség megszerzése. A 90-es évek vége felé megszületett a zenén kívüli művészeti
ágak oktatására az igény, így létrehoztam az Aranymetszés Művészeti Iskolát alapítványi fenntartásban. Ennek vezetését vette át egy
év után Yvette. Majd a kényszer a
két intézmény egyesítését eredményezte 2005-ben. Már az is
nehéz volt Yvette-nek, mikor én
voltam vezető, de amikor ketten!
Szerencsére kivételes munkabírással rendelkezik. Közben jócskán
akadtak még pluszok! A szimfonikus zenekar szervezése, vezetése,
1998-tól szakértőként tevékenykedtem a művészetoktatás orszá-

ÉRDEKES

gos ellenőrzésében, a számítógépes zene tantervének megírása,
majd 10 év után a módosítása. 20
éve veszek részt a pedagógus
továbbképzésekben. Yvette-nek
mindezt támogatnia kellett.
Y: Az iskolai munkám mellett pár
évig hangképző mesterként színházban is dolgoztam. Nehéz, de
szép feladat volt. Zoli ebben is
segített.
– Milyen örökséget hagytok a
gyermekeitekre?
Z: Nem sikerült kikerülniük a
művészi pályát, pedig soha nem
erőltettük, hogy legyenek zenészek vagy bármi egyebek. Azt szerettük volna, hogy a munkában is
megtalálják a boldogságukat. Azt
hiszem ez sikerült. István fiunk az
Észt Nemzeti Filharmonikusok
trombitaművésze, rézfúvós együttest vezet, saját kottakiadót
működtet, és nem utolsó sorban
két gyönyörű kisfiú édesapja.
Éva lányunk építész, aki egy
nemzetközileg elismert norvég
cég munkatársa, és a tavalyi évtől
saját építészirodát működtet
Budapesten. Hobbiként rendszeresen balettezik.
Az örökség? Semmi lényegesebbet nem tudunk továbbadni, mint
amit mi kaptunk a szüleinktől.
Tisztességet, becsületességet, a
munka szeretetét, kitartást, nyitottságot, a természet szeretetét,
egymás megbecsülését. Természetesen a művészetek szeretete
mindig ott van közöttünk.
– Mindig nagyon komolynak,
megfontoltnak látszatok. Így van
ez?
Z: Egyáltalán nem! Sokat bolondozunk, viccelődünk. A humor
elmaradhatatlan a hétköznapjainkból, a munkánkban és akár egy
családi, vagy baráti összejövetelen.

– Mi lesz a jövőben?
Y: Remélhetőleg még sok szép
szakmai feladat vár ránk előadóként, zenetanárként. Tagjai
vagyunk a Psalmus Humanus
Művészetpedagógiai Egyesületnek, mely országos és nemzetközi

szinten keresi és mutatja be a
„Kodályi Örökséget”, új zenepedagógiai módszereket. Az egyesület
programjaiban előadóként vettünk, veszünk részt.
A tanítás, a gyerekekkel való
foglalkozás rengeteg energiát
igényel, de ugyanakkor nagyon
nagy örömforrás is. Látni, hallani a
fejlődésüket, több éven át követni,

terelgetni a tanítványokat, osztozni a sikereikben, örömükben,
bánatukban. Szeretnék még sok
gyönyörű zenét megismerni és a
közönségnek általuk örömet adni.
Nagymamaként szeretnék minél
több időt együtt tölteni az
unokáinkkal. Bízom benne, még jó
ideig tehetem mindezt.
Z: Nyugdíj mellett még
óraadóként dolgozom. Részt
veszek mentorként a Zene
akadémia tanárképzésében.
Éppen most diplomatanított egy
mentorálltam. A múlt hétvégén
játszották egy országos versenyen
iskolám növendékei a kompozíciómat. Tavasszal szólt –
immár sokadszor – a Nagykanizsai
Tavaszi Fesztiválra komponált
nyitófanfárom, legutóbb a Város
Napján hangzott el az általam
hangszerelt
n y i t ó f a n f á r.
Hangszerelek, komponálok,
kutatómunkát végzek. Nem
panaszkodhatom. Szeretnénk
segíteni unokáink nevelésében is.
Ez a távolság miatt nehéz. Tervezzük a jövőt, igyekszünk felkészülni
a közeljövő változásaira. 2023-ban
leszünk 40 éves házasok.
Szeretnénk méltóságban, együtt
megöregedni!
BAKONYI Erzsébet
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Tripla ünnep

május 1-én

Idén az a különleges helyzet állt elő,
hogy az év ötödik hónapjának első
napjára esett több ünnep is. Rögtön
május első vasárnapján megünnepelhettük az édesanyákat, a munkát, a májusfaállítás hagyományát.
Ha május 1-e, akkor elsőre
szinte mindenki a munka
ünnepére asszociál, a jeles
dátum eredetéről viszont
már kevesebben tudnak.
Hiába örvendett kultusznak ez a nap a szocializmusban, igazából az előtt tiszteleg, hogy 1886-ban a chicagói munkások sztrájkolni
kezdtek a nyolcórás munkarend bevezetésér t.
Ráadásul május 1. katolikus
ünnepnek is számít az
1950-es évek óta, mivel ez
Szent József, Jézus
nevelőapja és a munkások
védőszentje ünnepe. Érdekesség, hogy hiába az Egyesült Államokból indult el a
munkások harca, a tengeren túl szeptemberben
ünneplik a munkát. A rendszerváltást követően csökkent a pártpolitikai háttér, a
majális azonban ugyanúgy
része marad az ünneplésnek, mint negyven-ötven
évvel ezelőtt.
Nagykanizsán két kimaradt év után került sor ismét
majálisra, ám nem a megszokott módon, sőt nem is
a megszokott napon. A
Csónakázó-tónál tartott
minimajálist ugyanis április
30-án rendezték meg. A
három hét alatt megszervezett esemény főként a
családokra és a gyermekekre fókuszált. A legfiatalabb
korosztályt ugráló vár,
csúszda, játszóház valamint az ilyenkor elmaradhatatlan pattogatott kukorica és vattacukor várta. A
Nagykanizsai Modellező
Közösség felajánlásának
köszönhetően gyerekek és
felnőttek együtt próbálhat-

ták ki az egyesület autó és
repülőmodelljeit.
Világszerte több évszázados hagyománnyal rendelkezik az anyák napja
ünneplése is, amelyet szintén májusban ünnepelnek. Magyarországon az
első anyák napját 1925ben tartották. Hazánkban
május első vasárnapján
szokás köszönteni az édesanyákat, nagymamákat,
dédnagymamákat virággal, édességgel és különböző ajándékokkal. Az
áremelkedések miatt egy
átlagos anyák napi csokor
20-30 százalékkal került
többe, mint egy évvel
ezelőtt, ám a híradónk
által megkérdezett Martonné Jeszek Katalin virágbolt-tulajdonos szerint a
drágulások nem hatottak
drasztikusan a forgalomra
és a vásárlók a nagyobb
virágcsokrokat, illetve az
új trendnek számító díszdobozos virágokat részesítették előnyben.
Tradíciónak számít a
májusfa felállítása is. A
főként Nyugat-Magyarországon elterjedt rituálé
részeként a fiatal legények
egy fát állítottak fel a kiválasztott leányok kertjében.
Az állításnak április 30-án
vagy május 1-én kellett
megtörténnie. Az állítók
általában nyárfát vagy
fenyőfát használtak, amelynek lekaparták a kérgét,
majd különböző szalagokkal díszítették. Fontos volt,
hogy a kiválasztott fa minél
magasabb legyen, ezzel is
kifejezve azt, hogy különleges személy kertjében
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magasodik és a lakosok
akár a falu végéről is meglássák. A fák egy hónapig
álltak, majd az úgynevezett
kitáncolási rituálé során
vették ki őket a földből. A
hagyomány megőrzése
céljából számos zalai faluban állítottak májusfát
idén, köztük Magyarszerdahelyen is. A településen
mindig is szokás volt, hogy
a helyi fiatalok felállítottak
egy-egy fát, tavaly és idén a
helyi IKSZT szervezésében
a faluközpontba is került
egy májusfa.
Az állítás koránt sem zajlott zökkenőmentesen, ám
két sikertelen kísérlet sem
szegte a helyiek kedvét,
harmadszorra már sikerrel
jártak a helyi lányok, asszonyok nagy örömére.
Kálovics Tibor

AKTUÁLIS

A földet ugyanis nem egy
verseny miatt művelik
azok, akik anno részt vettek a megmérettetésen
több éven keresztül.
Éppen csak egy kis föld,
vagy nagyobb, de a kanizsaiak – és ezt az eredmények alátámasztják – bebizonyították, hogy itt
hagyománya, kultúrája
van a földművelésnek.
Mostani riportalanyunk
bizonyítja is: a kertművelés
nem csupán volt, van,
hanem lesz is.
Salamon József nem
lehet ismeretlen a versenyzők körében, A Magyarország Legszebb Konyhakertjei között több alkalommal vívott ki elismerést. Salamon József és
felesége – azért foglalkoznak a veteményessel, mert
egyszerűen boldoggá
teszi őket. – Persze fiatal
koromban is volt földünk,
háromszor ekkora területen kellett dolgozni. De
akkor más volt, most pedig

MEZŐGAZDASÁG

Fotó: Horváth Zoltán

ÁSÓ, KAPA, GEREBLYE
68. RÉSZ

fotó: Horváth Zoltán

Volt egyszer egy
verseny…
Magyarország
legszebb konyhakertjei. Nagykanizsa több esetben
is büszke lehetett, voltunk már
a legnépesebb
mezőny, emellett
számos országos
díj is hozzánk
került. De verseny
ide- vagy oda, a
földet szeretetből
művelők most is
bizonyítanak.

Verseny nélkül is
versenyképes – generációkon át

szeretem. Volt a verseny,
három országos díjat nyertem. De nézd meg, a sor
most is egyenes, jó fajtákat
keresek, sok növényt saját
magból ültetek – mutatta
büszkén Salamon József.
Számos olyan növény
van, amely a természet
jóvoltából minden esztendőben megörvendezteti a
föld tulajdonosát, ilyen
például Salamonéknál a
kapor és a koktélparadicsom. De gyönyörű a
hagyma és a különböző
fokhagyma is a területen,
látni is, a salátaágyás
között – mellett jól érzik
magukat a zöldségek. Egykét évvel ezelőtt a birtok
másik felén még málnás
volt, most pedig fóliasátor
van, tele palántákkal. A birtok ura azt mondta: nem
biztos, hogy anyagilag
jelenleg megéri, de időtöltésnek kiváló, és így még
több saját termesztésű
zöldséggel tudják megörvendeztetni a családot.

Salamon József rendkívül büszke arra, hogy saját
termelésű zöldségeit, gyümölcseit nem csupán
elosztogatja a családban –
lánya és unokája is belekóstolt már a szenvedélybe. Saját területükön
ugyan még csak egy talpalatnyi a föld, de a kisunoka
közreműködésével gondozzák a veteményest.
Vincze Adél
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30.
u.
30.

2022.05.13. péntek
12.00-16:00
Civil Kerekasztal Halis István
Városi Könyvtár
A megjelenítést ezúton is
köszönjük!
Véradásaink időpontját
megtalálják a Kanizsa TV
Lapozójában is!
A véradás mindenki
számára nyitott.

Következő
Következő
véradás
véradás

2021.12.10.
14:00-18:0
2021.12.10.
14:00-18:0
Nagykanizsa
Kanizsa
Centrum
Nagykanizsa
Kanizsa
Centrum8800
8800
Nagykanizsa,
Táborhely
Nagykanizsa,
Táborhelyu.u.2.2.
2021.12.14.
10:30-13:30
2021.12.14.
10:30-13:30NagykaNagykanizsa
Vöröskereszt
- Bazár
nizsa
Vöröskereszt
- BazárUdvár
Udvár
8800.
Nagykanizsa,
Zrínyi
8800.
Nagykanizsa,
Zrínyiu.u.3535
A megjelenítést
A megjelenítéstezúton
ezútonisis
köszönjük!
köszönjük!
Véradásaink
időpontját
Véradásaink
időpontját
megtalálják
aa
Kanizsa
megtalálják
KanizsaTVTV
Lapozójában
Lapozójábanis!is!
A véradás
A véradásmindenki
mindenki
számára
számáranyitott.
nyitott.

Gyógyszertári
AAGyógyszertári
Ügyeletről
Ügyeletről
részletes
részletes
információttalál
talál
információt
lapunkinternetes
internetes
lapunk
változatában,
változatában,
kanizsaujsag.hu
IS! a akanizsaujsag.hu
S!
oldalon!
oldalon!

torvosi
lato
álla
AAzz ál
lét
zennlé
kkés
észe
fonnszáma:
lefo
te
tele
06-30/600-6466
06-30/600-6466

AAszolgáltatás
szolgáltatás a város
területén
területén szombat,
szombat,
vasárnap
vasárnap és
és ünnepnapokon
illetve
napokon9-12
9-12 óráig,
óráig, illetve
16-18
16-18óráig
óráig vehető
igénybe.
igénybe.

A Gyógyszertári
Ügyeletről
részletes
információt talál
lapunk internetes
változatában,
a kanizsaujsag.hu
oldalon!

Az állatorvosi
készenlét
telefonszáma:
06-30/600-6466
2021. július 1-től
Nagykanizsa Megyei
Jogú Város területén
az állategészségügyi
szolgáltatás szombaton (pihenőnap) és
vasárnap 9-12 óráig,
illetve 16-18 óráig;
ünnepnapokon,
munkaszüneti
napokon a
hétvégéhez
hasonlóan,
9-12 óráig, illetve
16-18 óráig vehető
igénybe.

Képzés. nyilv.
nyilv. szám:
szám: E-001435/2016/A011
E-001435/2016/A011
Képzés.

A
LA

Következő
véradások

Jelentkezésihatáridő:
határidő: 2021.
2021. december
december 15.
Jelentkezési
15.

HÍREK ÖNRŐL,
ÖNNEK
www.kanizsaujsag.hu
www.kanizsatv.hu

NAGYKANIZSA,
EGY KATTINTÁSRA
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MUNKAREND-VÁLTOZÁS

MUNKAREND-VÁLTOZÁS
Tájékoztatom Nagykanizsa város lakosságát, hogy Nagykanizsa Megyei Jogú

Tájékoztatom Nagykanizsa város lakosságát, hogy Nagykanizsa Megyei Jogú
Város
Polgármesteri
Hivatalábanaa2021.
2021.december
decemberhónapban
hónapban a
a munkaVáros
Polgármesteri
Hivatalában
munkarend
ügyfélfogadásirend
rendazazalábbiak
alábbiakszerint
szerint alakul:
alakul:
rend
ésés
ügyfélfogadási

SZOLGÁLTATÁS

Kanizsa TV
minden nap!
MŰSORUNKBÓL:
Minden nap 18 és 19 órakor
Híradó, a nap legfontosabb
történéseivel.
Saját készítésű és más televízióktól
kapott magazin műsorok,
természetfilmek, dokumentumfilmek minden este.
Youtube csatornánkon élő,
míg a televízió adásában
felvételről közvetítjük
a városi csapatok mérkőzéseit.
Keressen minket a Youtube-on is!
Kanizsa TV minden nap 18 órától!
Műsorunkat megismételjük
éjfélkor és másnap reggel 6.30-kor!
Részletes műsorunkat megtalálják a
Lapozóban, valamint a kanizsatv.hu
oldalon az interneten!

Ha tehetik, tartsanak
velünk továbbra is!
A LEGUTÓBBI MEGFEJTÉS:
Mily gyakori, hogy kéz a kézben jár
a tehetség hiánya és a szorgalom.

REJTVÉNY

2022. 05. 06. | 17

GIRO d’Italia Grande Partenza
Május 8-án, vasárnap
Nagykanizsán haladnak át a világ legjobb
országúti kerékpárosai, köztük Valter Attila is, aki tavaly történelmet írt, és három
napon keresztül viselhette a legjobb versenyzőnek járó rózsaszín trikót.
A 105. Giro d’Italia nemzetközi
mezőnye előreláthatóan 14 óra
után nem sokkal száguld át a
városon. A bringások Kaposvár
felől a Teleki utcán érkeznek
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Kanizsára, s a Kórház utca – Kos
suth tér – Kisfaludy utca – Csen
gery utca – Deák tér – Fő út – Eöt
vös tér – Balaton utca érintésével
haladnak át a városon. Kanizsán
részhajrá lesz, a sprinterek a
ciklámen trikóért versenyeznek
majd. A Széchenyi téren az
érdeklődők hatalmas kivetítőkön
követhetik nyomon a teljes har
madik magyarországi szakaszt, a
rajttól a célig.
A Giro d’Italia biztonságos le
bonyolítása érdekében a hétvégén
ideiglenes útlezárások és parkolási
korlátozások lépnek érvénybe. A
Giro teljes kanizsai útszakaszát
május 8-án (vasárnap) már 11:45kor lezárják az autós forgalom elől.
Az érintett útszakaszokon a
mezőny áthaladását követően,
várhatóan 14 óra 30 perctől lehet

ismét közlekedni. A lezárás időtar
tama alatt a mezőny által érintett
útszakaszon lévő ingatlanokról
autóval ki- és behajtani nem
lehetséges.

A lezárások ideje alatt kizárólag
az alábbi keresztirányú átengedé
si pontok üzemelnek 11:45 - 13:40
között:
 Teleki u. - Levente u.
 Rózsa u. - Tavasz u.
 Kisfaludy Sándor u. - Kossuth
Lajos u.
 Balatoni u. - Hevesi Sándor u.
 Récsei út - Városkapu krt.
A Giro teljes kanizsai
útszakaszán május 7. (szombat)
18:00 és május 8. (vasárnap) 15:00
között tilos megállni. Május 8-án
(vasárnap) 8:00 és 16:00 között a
Fő út egy szakaszát, a Bankpalota

és a Nagy-Magyarország-emlék
mű közötti részt is lezárják.
Parkolni az alábbi helyszíneken
ajánlott:
 Kanizsa Aréna parkolója
 Pannon Egyetem melletti par
koló
 Alsótemplom előtti parkoló
 Vásárcsarnok parkolója
 Régi piac területén lévő par
koló.
Azokat a gépjárműveket, amely
ek a feltüntetett időpontokban a
jelzett szakasz(ok)on parkolnak,
elvontatják. A szervezők kérik,
hogy mindenki erre tekintettel
szervezze a hétvégén programjait.
A szervezők a forgalmi rend vál
tozásából adódó esetleges kelle
metlenségekért a lakosság
elnézését és megértését kérik.

KÖZÉRDEKŰ

Szabó Szilárd, a 4. számú egyéni választókerület önkormányzati képviselője fogadóórát tart 2022. május 9-én (hétfő) 17 órától a
fakosi kultúrházban, majd 18 órától a sánci
kultúrházban.
Bodó László, a 2. számú egyéni választókerület (Attila utca, Dózsa György utca, Berzsenyi utca közötti városrész, Platán sor páratlan oldal, Petőfi, Honvéd, Virág Benedek és
Mészáros Lázár utcák) önkormányzati képviselője 2022.05.12-én (csütörtök) 10-11 óra
között, illetve 16:30-17:30 óra között fogadóórát tart a Halis István Városi Könyvtár
(Nagykanizsa, Kálvin tér 5.) földszinti kávézójában.
Elérhetőségei:
: +36-20-42-40-333
: bodo.laszlo61@gmail.com
KÖZÉRDEKŰ

18 nm-es
GARÁZSOK
KIADÓK
A TRIPAMMER
UTCÁBAN

Versenytárgyalás: 2022. május 18.
Induló ár: 875 Ft+ÁFA/nm
Érdeklődjön a +36 30 799 4989-es telefonszámon!
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Külső-belső felújításra várakozik
Templomjáró sorozatunkat, a város
határait túllépve, a környező településeken folytatjuk. A nagykanizsai kistérségben található és a Kaposvári
Egyházmegyéhez tartozó templomok
történetét Hári Gábor könyvtáros
osztja meg olvasóinkkal.
A Zala és Somogy megye
határánál fekvő – Miháld,
Sand és Pat –, községekben
Bengyák Vince plébános
szolgálja a katolikus egyházközösséget.
Miháld első írásos említésének 900 éves évfordulóját ünnepelték községünk
lakói 2021-ben – emlékeztetett elöljáróban Hári
Gábor, majd rátért az
ősidők óta lakott
település történetére:
Illírek, kelták,
avarok nyomait őrzi a táj. A
község első írásos említése 1121ből való, amely az almádi
monostor alapító oklevelében található. 1240-ben a
segesdi főesperességhez
tartozott a falu, ezt később,
az 1317-es pápai tizedjegyzék is megerősítette. 1332
és 1337 között „Mihad”-nak
írták a falu nevét, amely a
Mihály személynévből
keletkezett. A község
ugyanis a falu védőszentjéről, Szent Mihály arkangyalról kapta a nevét, s
ebben az időben már önál-

ló plébániája is volt. A tragikus évek az 1532-es török
hadjárattal kezdődtek,
ekkor a hódítók szétdúlták
a települést, amely már
nem szerepelt a 20 lakost
meghaladó falvak között
sem. 1555-ben csupán egy
jobbágytelket jegyeztek
föl, majd 1597-re teljesen
elnéptelenedett a község.
A mai Szent Kereszt felmagasztalása plébánia elődjét
1760-ban alapítot ták
újra,
majd Inkey Gáspár belefogott a
templom építésébe, amelynek mondai előzménye később száj
ról szájra terjedt a faluban.
Eszerint Inkeyt elragadták
a lovai, s hintója egy hársfának ütközve állt meg. Hálából azon a helyen az életét
megmentő fából egy
keresztet ácsoltatott,
később pedig templomot
épített fölé. A főoltár
mögött a kereszt ki is hajtott, mivel gyökeres fa volt.
Bajzáth József veszprémi
püspök 1779 májusi vizitációjának jegyzőkönyvében

Miháld, Szent Kereszt
felmagasztalása templom
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Sand, Urunk
mennybemenetele
kápolna

a környék legszebb temploma

tételesen felsorolták az új
templom liturgikus tárgyait, az 1784-85-ös összeírás
pedig a lakosság alakulásáról is szólt, ekkor már 70
háza volt a falunak, 91 családdal, melynek össznépessége 482 volt. 1835-ben
emeletes kereszthajóval,
két karzatos oldalszárnnyal
bővítették a templomot,
így nyerte el az épület a mai
formáját. Az építtető címere a templom bejárati ajtaja
fölött ma is látható. A
műemlék jellegű épület
homlokzati tornyának két
oldalán, falfülkékben Szent
Flórián és Szent Vendel
szobra látható. Miháldot a
közigazgatási átrendezés
során, 1948. augusztus
1-től csatolták Zala megyéhez. A barokk szószék ismeretlen mesterek munkája,
az idő és a rovarok kárt tettek benne.
A Szent Kereszt felmagasztalása titulus kedvelt
volt a barokk korban, eredete Szent Ilonához kötődik, aki 250 körül egyszerű
családban született, apjának vendéglője volt. Itt
ismerte meg és vette feleségül Constantius Clorus,
aki 293-ban császár lett, a
császárhoz azonban már
nem illett a vendéglős
lánya, ezért elbocsátotta és
új házasságot kötött Teodórával. 306-ban Ilona fia
lépett a trónra, Nagy Konstantin néven. Fia maga
mellé vette az anyját a császári udvarba, s megajándékozta a császárné címmel. Ilona 326-ban szentföldi zarándoklatán végiglátogatta Palesztina szent
helyeit és a Golgotán megtalálta a Szent Keresztet,
majd 335. szeptember
13-án ünnepélyesen felszentelték Jeruzsálemben
a lelőhely fölé épített Szent
Sír-bazilikát.
Másnap
mutatták fel először a nép-

Pat, Szent István király templom

Miháld, Szent Kereszt felmagasztalása templom

Miháld, Szent Kereszt felmagasztalása templom
nek a megtalált keresztereklyét. Az ünnepet előbb
Konstantinápolyban, majd
a 7. századtól már a nyugati
egyházban is megünnepelték. Ekkortól alakult ki a
szokás, hogy a nagyobb
számú keresztereklyét őrző
városokban ünnepélyes
keretek közt felmutatták a
hívőknek az ereklyéket, a
felmagasztalás ünnepének
neve is innen származik. A
barokk korban egyre nőtt a

Szent Kereszt iránti tisztelet, és a 19 –20. században
épült templomoknak is szívesen választották a Szent
Kereszt felmagasztalása
titulust.
Sandon az Urunk mennybemenetele kápolna, míg
Paton a katolikus és evangélikus hívek összefogásával épült Szent István király
templom várja istentiszteletre a híveket.
BAKONYI Erzsébet

SOROZAT

Volt benne munka
A komáromi 1-1 után egy fiatal, szervezett ellenfelével szemben szerzett
mindezek alapján mérlegelve jónak
mondható egy pontot az FC Nagykanizsa NB III-as labdarúgó együttese.
Vasárnap a kanizsai piros-kékek az
Érdi VSE otthonába látogatnak és 17
órától mérkőznek.
FC Nagykanizsa – Mol
Fehérvár FC II 2-2 (1-1)
NB III Nyugati csoport labdarúgó-mérkőzés, 34. forduló. Nagykanizsa, 250
néző. Vezette: Szommer
(Ország, Illés T.). G.: Szabó P.
(24.), Vágó G. (76. - öngól),
illetve Rónaszéki (37.), Vintonyij (49.)
FC Nagykanizsa: Horváth
M. - Horváth B., Pál D., Major
(Józsa, 41.), Varga D. Kószás, Kretz (Péntek, 66.) Szabó P., Béli M., Lőrincz –
Török (Kollár, 57.). Vezetőedző: Gombos Zsolt.
Hektikus meccset vívott
az FC Nagykanizsa a Fehérvár II-vel a bajnokság 34. fordulójában, hiszen határo-

zottabban kezdtek, meg is
szerezték idővel a vezetést
Szabó Patrik révén. A Fejér
megyeiek azonban igazolva
jó hírüket, nem csupán
egyenlítettek, de a második
játékrész elején már az
előny is náluk volt. Mentek is
előre a továbbiakban is, a
kanizsaiak azonban időnként csak meg-megugorva
tudtak veszélyt teremteni,
cseréik ugyanakkor vittek is
további lendületet a dél-zalaiak játékába. A hajrában
már inkább a vendéglátóknak volt nagyobb esélye a
mérkőzés megnyerésére,
maradt aztán a 2-2, s így várhatják a hétvégi érdi kirándulást Gombos Zsolt tanítványai.

Kollár Péter (balra) megmozdulása után nem sokkal másodszor is a
székesfehérváriak hálójába került a labda.
Fotó: Polgár László
Mit mondhatnék helyzetünkben a meccs után,
mint például azt, hogy
van olyan játékosom, aki
munkából jött, de a találkozót követően már ment
is vissza – mondta el értékelését Gombos Zsolt, az
FCN szakvezetője. - Ennek
tudatában
t é ny l e g
nagyon sokat tettek bele

a srácok, ami bennük volt,
kiadták magukból, csodák
azonban nincsenek. Hátrányban főleg emberfelettit mentek, s lehet,
hogy sok hibával játszottunk, de ennek is megvannak a maguk okai. Egyenlítésünk után picit már
megnyugodtunk, s jelen
helyzetünkben ez a dön-

tetlen a fiatal, szervezett
ellenlábasunkkal szemben értékes tény. Az első
félidőben Major Máté
sérülését követően azért
kellett várnunk a cserével,
mert nem volt a kispadunkon bevethető, belső
védőt igazán játszani
tudó játékosunk.
P.L.

Rangadóra felkészítő
Fordulatos mérkőzésen győzött
a Kanizsa Vízilabda OB I B-s
együttese a szombathelyi rangadója előtt Cegléden. Szombaton következhet a szezon utolsó, igazán nagy mérkőzése,
Regős Áron gárdája a vasi
megyeszékhelyre látogat.
Ceglédi VSE (8.) – Kanizsa Vízilabda (2.) 10-12 (2-3, 5-1, 0-4, 3-4)
OB I B-s vízilabda-mérkőzés, találkozó a 21. fordulóból. Cegléd, 50 néző.
Vezette: Tóth S., Kádár.
Kanizsa: Ambrusz – Vass B. 1, dr. Illés
1, Marnitz 7, Szávai 1, Márkus 1, Balaska.
Csere: Spitz 1, Klár, Szőke B., Balli, Gál S.
Edző: Regős Áron.
Bár a ceglédiek csak a nyolcadik
helyen állnak, a kanizsai csapatnak
igazán éles meccsen kellett bizonyítania. Hosszú ideig alakult szorosan a
találkozó állása, mi több, a hazaiak át is
vették a vezetést, mentek már 7-4-re
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is, onnan lett 10-9 a vendégeknek. A
végig kiélezett mérkőzésen az utolsó
öt nagykanizsai találatot Marnitz Gergő jegyezte.
- Egy nagyon nehéz meccset tudtunk megnyerni egy kiválóan játszó
Cegléd ellen – mondta el a találkozóról
értékelését Regős Áron, a kanizsaiak
edzője. - Az első két negyedben - főleg
a másodikban - nem találtuk a játék ritmusát, nem diktáltunk iramot, védekezésben és támadásban is gyengén
teljesítettünk. A harmadik negyedtől
sikerült ritmust váltanunk, és egy jó
kapusteljesítménnyel, valamint egy
kiváló egyéni játékkal, Marnitz Gergőével sikerült megnyerni a mérkőzést.
Mindazonáltal az előttünk álló, szombati, AVUS elleni mérkőzésre sokkal
jobb játék kell, ilyen hullámzások nem
fognak beleférni. Pláne akkor nem, ha
meg akarjuk tartani a második, osztályozós helyezést, és hogy azon jól szerepeljünk. Dolgozunk tovább.
P.L.

Marnitz Gergő (8) a legutóbbi bajnokin hétszer
volt eredményes
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Győztes meccs

majd’ négy hónap után Kanizsáról

is sokan
ruccantak át

A nagykanizsai NB
II-es kézilabdázók
közül a férfiak gyakorlatilag megnyerték a Dél-nyugati
csoport küzdelmeit.
Sorozatban fogja játszani mérkőzéseit ezekben a napokban a Kanizsai
Vadmacskák SE női amatőr NB I-es
kosárlabda együttese. Január eleje
után pedig a napokban ismét bajnoki győzelmet könyvelhettek el.
Kanizsai Vadmacskák SE (13.) –
UNI-Győr SZESE (14.) 89-46 (17-6,
17-16, 26-16, 29-8)
Amatőr NB I Piros csoport női
kosárlabda-mérkőzés, 25. forduló.
Nagykanizsa, 50 néző. Vezette:
Szalai Zs., Boros Gy.
Vadmacskák: Zsámár P. 31/27,
Füredi 5/3, Scheiber 2, Csuha 2, Jurkó 29/3. Csere: Horváth L. 4, Bánhegyi B. 14, Bánhegyi D., Benczik,
Garai 2. Edző: Zsámár Krisztián.
Erőltetett menet alatt szerepelnek a kanizsai női kosarasok, hiszen
a bajnokság ezen szakaszában hét
bajnokit kell letudniuk záros határidőn belül, s a 14. helyről várták a
folytatást a győriekkel szemben. A

Zsámár Panna (11) és csapattársai ismét győzelemnek
örülhettek
Fotó: hunbasket.hu
kisalföldiek szintén a hátsó „régió”
tagjai, s mindezt azért hangsúlyozzuk, mert egy ellenük elkönyvelt
siker máris azt jelentette, hogy a
KVSE máris a 12. pozícióba léphetett. A hazaiak összeszedett teljesítménnyel rukkoltak ki, Zsámár
Panna, Jurkó Noémi, majd a hozzájuk csatlakozó Bánhegyi Beatrix is
termelte a pontokat. Egyedüli, de
sajnos nem elhanyagolható tényező a bekövetkező sérülések voltak
a meccs folyamán: Füredi Linda
már a találkozó 7. percében kiválni
kényszerült, Bánhegyi Dorina
pedig az utolsó pillanatokban

esett ki a vendéglátóktól, akik
ugyanakkor január 9-ét követően
nyertek ismét bajnokit.
- Végre ismét győztünk, így el
kell ismerni, egy hosszú böjt végére tehettünk pontot mostani sikerünkkel – mondta örömmel a
hangjában Zsámár Krisztián, a
KVSE edzője. - Volt néhány extra
teljesítményünk, játékosaim minden téren átérezték, hogy lényeges mérkőzést vívtunk, így pedig
hosszú idő után ünnepelhettünk
győztes bajnokit követően. Sportszerű meccsen tudtunk dominálni.

Mintegy hétezer néző – köztük
rengeteg magyar – előtt rendezték meg múlt szombaton a
FIM Speedway GP salakmotoros világbajnokság nyitó futamát Horvátországban, a Letenyétől néhány kilométerre
található muracsányi-murakirályi (Gorican, Donji Kraljevec)
oválpályán.
A versenyen végül a lengyel vaspapucsosok örülhettek a leginkább, hiszen a kétszeres világbajnok Bartosz
Zmarzlik végzett az élen,
megelőz ve honf itársát,
Maciej Janowskit, valamint a
dán Mikkel Michelsent.

P.L.

Hetedik lett
Debrecenben rendezték meg a 124. felnőtt
úszó országos bajnokságot. Hajdú-Bihar
megye központja 2019 után adott otthont
ismét a mostani hivatalos megnevezése szerint a Szerencsejáték Zrt. - CXXIV. Úszó Országos Bajnokságnak.
A cívisvárosban úszhatott a Délzalai Vízmű SE
mini küldöttsége is, mi több, Bukovics Rebeka
(2006) A döntőzhetett is a versenynapok során. A
kanizsaiak újabb ifjú tehetsége 100 m gyorson
kezdett és lett összesítésben a hölgyeknél 12. az
elért 57,54 másodperces idővel. 50 m gyorson
Rebeka lépett egyet előre, hiszen 26,47-es teljesítménye a tizenegyedik pozíciót jelentette, 50
m pillangón pedig nem sokkal később már a legjobb nyolc között léphetett rajtkőre. Végül 27.75öt tempózott, amivel mezőnyében a hetedik lett,
s érdekesség, hogy a bajnoki címet a nem is oly’
régen még nagykanizsai színekben szereplő Varga Dominika szerezte meg.
P.L.
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A 31 esztendős háromszoros világbajnok angol Tai
Woffinden (középen) is
találkozhatott a salakmotoros szurkolókkal
Fotó: Polgár László

Bukovics Rebeka az úszó országos-bajnokságról hozott hetedik helyezést

A magyarok részéről a tapolcai Fazekas Dennis az esemény
egyik tartalékversenyzőjeként
tapasztalhatta meg a horvát
pálya hangulatát. A sorozat
folytatása május 14-én, a lengyel fővárosban, Varsóban
következik.
P.L.
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Hétfőn este újra itthon
Újabb hazai vereségével az NB II-es
futsal bajnokság nyugati alsóházában az éllovasok már igencsak
elléptek a Nagykanizsai Futsal
Clubtól, viszont innentől a cél
egyértelmű: az utolsó két pozíciótól
távolodni. Az újabb hazai meccsre
sem kell sokat várni, mivel május
9-én, hétfőn 20 órakor a BAK elleni
mérkőzés következik a Kanizsa Arénában.
Nagykanizsai Futsal Club
(10.) – PTE PEAC-B
Build&Trade (8.) 1-5 (1-3)
NB II Nyugati csoport futsal-mérkőzés, alsóházi
rájátszás, 5. forduló. Nagykanizsa, 200 néző. Vezette:
Hartung (Fehérvári, Topálszki). G.: Szalai D. (19.), illetve Tóth A. (1.), Füzes (9.),
Takács D. (18. - öngól), Szaniszló (39.), Millei (40. –
öngól).

NFC: Németh M. - Papp
M., Takács D., Szalai D., Csavari. Csere: Zsiborás (kapus),
Horváth G., Papp B., Bölcz,
Faller, Millei. Sportigazgató:
Várhidi Péter.
Az alsóházi szerepléssel
alighanem párhuzamos
volt a váltás, amely alapján
a jórészt még jobban megfiatalított kanizsai együttes
szerepelhet a futsal NB
II-ben. Igaz, legutóbb is a

hazaiak szépítő találatát
éppen a helyi futball- és
futsal életben kimondottan rutinosnak számító Szalai Dániel jegyezte a pécsiek elleni találkozón. A PTE
PEAC úgy tűnik, komolyan
veszi, hogy a Nyugati csoportban a hetedik, vagyis
az alsóház első helyét elcsípje és a találkozót lényegében azzal foglalták keretbe,
hogy az eredményjelző
rögtön az elején, majd a
végén is góljaikat jelezte ezekkel is a baranyaiak
immár a rájátszásbeli
negyedik sikerüket, a kanizsaiak pedig negyedik
vereségüket könyvelhették
el. Tegyük mindehhez hozzá, hogy az U18-as bajnokság Nyugati csoportjában
viszont a nagykanizsaiak
egyik játékosa, Horváth
Gergő lett a gólkirály, 50
találattal, aki az utóbbi időben már a felnőtt NB II-ben
is szerepet kap.
P.L.

Horváth Gergő Tamás az U18-as futsal I. osztály Nyugati csoportjában szerzett gólkirályi
címet  Fotó: facebook/Nagykanizsai Futsal Club

Vasárnap kora délután Giro-kavalkád „rohan át”
Mint az ismert, a 105. Giro
d’Italia olasz kerékpáros körverseny Nagy Rajtja (Grande
Partenza) május 6-8. között
Magyarországon várja az
országúti kerékpársport elit
mezőnyét. A magyarországi
három nap során a profi kerekesek Nagykanizsán – a dél-zalai városban részhajrát teljesítve – is áthaladnak.
A kanizsai utcákra – már a Giro
d’Italia harmadik szakaszának
keretein belül - a tervek szerint a
vasárnap déli kaposvári rajtot
követően másfél órán belül
érnek a kerékpárosok ,
s
érdemes majd
tájékozódni
előzetesen a
nap folyamán
történő, vagyis
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május 8-ai lezárásokról, s akár
arról is, hogy hol érdemes az
átszáguldó mezőnyt „szemre
vételezni”. Nagykanizsán a Csónakázó-tótól a Kaposvári út és a
Balatoni utca határolta városrész
élheti meg legélénkebben a talján kerékpáros körversenyt, mely
egyébként egészen a Csengery
útig hozza be a Girót, ahonnan a
Fő úton – részhajrá keretében fordulnak úgymond északkelet –
immár például Zalakaros felé a
versenyzők. Talán érdemes megjegyezni, hogy a három magyar
indulót, Fetter Eriket, Peák Barnabást, valamint
Valter Attilát is
felvonult ató
verseny harmadik etapja
„vidékünkön” Karost magában foglalva Galamboktól

Alighanem a Giro d’Italia zalai részein Valter Attilát
immár nyeregben is láthatjuk a mezőnyben
Fotó: Polgár László

Esz tergályhor vátiig
halad
tovább, de a grandiózus élményből Zalában Hévíz, Keszthely,
Gyenesdiás, Vonyarcvashegy,
valamint Balatongyörök sem
marad ki. (Persze, ne vegyük el a
somogyi végek „érdemeit”, mivel

Nagykanizsára érkezése előtt a
Giro d’Italia idei kiírása például
Nagybajomtól a Böhönye-Vése-Inke-Iharosberény-Pogányszentpéter részt is keresztülszeli
– a 61-esen.)
P.L.
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GasztroKanizsa

Csalánfőzelék
A nagykanizsai Vadász
Zsuzsanna kutyasétál
tatás közben figyelt fel
arra, hogy milyen sok
vadsóska, csalán, gyer
mekláncfű terem a
környéken, és ezeket a
növényeket meg is lehet
enni. A csalánfőzelék
elkészítéséhez hozzá is
fogott, a tésztasütéshez
pedig csak ki kellett ven
ni a bodzaszörpöt a szek
rényből.

vágjuk. Kb. 1 dl tejben
megáztatjuk a zsemlyét,
majd szitán áttörjük vagy
pépesítjük. A zsírból és a
lisztből világos rántást
készítünk, a zúzott fokhagymával ízesítjük, hozzáadjuk a csalánt meg a zsemlyét, sózzuk, borsozzuk,
majd apránként felengedjük annyi tejjel, amilyen
sűrű főzeléket szeretnénk.
Jól kiforraljuk, végül
belekavarjuk a tejfölt is.

Hozzávalók 4 személyre:
1 kg zsenge csalán, 3-4 cikk
fokhagyma, 2 ek liszt, 1 ek
zsír, 1 dl tejföl, 1 zsemlye,
3-4 dl tej, só, bors.
Elkészítése:
A csalánt megtisztítjuk, jól
megmossuk, enyhén sós
vízben puhára főzzük, majd
jól lecsöpögtetjük. Miután
hűlt egy keveset, apróra

és bodzás túrós szív

Főtt tojással, tükörtojással,
bundás kenyérrel, sült vagy
főtt krumplival is nagyon
finom.
A bodzás túrós szív hozzávalói:
A tésztához:
50 dkg liszt, 3 dkg élesztő, 3
dl langyos tej, 2 tojássárgája, 10 dkg cukor, 10 dkg
olvasztott vaj.
A töltelékhez:
50 dkg túró, bodza szirup
ízlés szerint (kb. 5-6 ek), 1
tojássárgája és kevés tej a
kenéshez.
Elkészítése:
A lisztet egy nagy tálba öntjük, a közepébe mélyedést
készítünk, amibe teszünk 1
kk cukrot, belemorzsoljuk
az élesztőt és kb. 1 dl
langyos tejet. Megvárjuk,
míg felhabosodik. Ezután
hozzáadjuk a tészta összes
többi hozzávalóját az

olvasztott vaj
kivételével és
simára gyúrjuk.
Amikor már a
tészta összeállt,
hozzá dolgozzuk
az olvasz tot t
vajat, és langyos
helyen letakarva
a
duplájára
kelesztjük. Közben elkészítjük a tölteléket:
a túróhoz ízlés szerinti
mennyiségű bodzaszirupot adunk.
Amikor megkelt a tészta,
8 egyenlő részre osztjuk. A
bucikat egyenként kb. 3-4
mm vastag téglalapokká
nyújtjuk, kenünk rá a
töltelékből, és feltekerjük.
Az így kapott tekercset
először félbehajtjuk, majd
éles késsel a hajtás felőli
oldalán kb. a feléig bevágjuk. Áttesszük a sütőpa-

pírral bélelt sütőlapra és a
bevágott részt szétnyitjuk,
az alját pedig összenyomkodjuk, hogy hegyes
legyen. További fél órát
pihentetjük, és megkenjük
kevés tejjel felhígított
tojássárgájával.
Vé gül
170
fokra
előmelegített sütőben kb.
20 perc alatt szép pirosra
sütjük. Ebből a mennyiségből 8 db, 2 tenyérnyi méretű
péksütemény készíthető.
BAKONYI Erzsébet

heti horoszkóp
KOS: 03.21 - 04.20.
Új kihívásokra számíthat a munkahelyén. Ha nem tudja, hogyan lépjen
tovább, akkor a társasági élet most
megfelelő kapaszkodót jelenthet a
számára.

MÉRLEG: 09.24 -10.23.
Már messziről látszik a tekintetén,
hogy tele van ötletekkel és ambícióval. Jelentős változásokat hoz ez az
érzelmi életére is, szinte lázba hozza
a családját.

BIKA: 04.21-05.21.
Úgy érzi, mostanában több az aggódás az életében, mint a szertelen
öröm. Hogy mi lehet ennek az oka?
Nincs kizárva, hogy eluralkodott
magán a féltékenység önpusztító
érzése.

SKORPIÓ: 10.24 -11.22.
A hivatásából adódó kihívásoknak
egyre nehezebben tud mostanában
megfelelni. Nincs mese, tanulásra
van szüksége, képezze magát minél
előbb.

IKREK: 05.22-06.21.
Ha a bolygója most szembenézne önnel, vajon mit láthatna? Egy
magányos arcot, ami ellen valamit
tennie kell. Ha egyik klubba sem jár
szívesen, akkor alakítson egy újat.

NYILAS: 11.23-12.21.
Ha már felfedezte a misztikus képességeit, akkor használja is. Ezáltal nemcsak saját magán, hanem másokon
is segíthet, csak ne hamarkodja el a
véleményét.

RÁK: 06.22-07.22.
Több energiát kell fordítania a párkapcsolatára, mint ahogyan azt eddig gondolta. Mielőbb tervezzenek
közös utazást, és áldozzon több időt
az élet örömeinek.

BAK: 12.22 - 01.20.
Be kell látnia, hogy nem járt eredménnyel a fogyókúrázása. Az étvágya
sem csökkent semmit az utóbbi időben. Valószínű, hogy csak nézegetnie szabad az édességeket, és nem
fogyasztani.

OROSZLÁN: 07.23 - 08.23.
Ha igazán ki akar kapcsolódni, akkor
a barátaival tervezett közös túrákon
ne panaszkodjanak. Feledkezzenek
rá a Csó-tó körüli látnivalókra, a virágzó fákra és a csiripelő madarakra.

VÍZÖNTŐ: 01.21-02.19.
A családjában mindenki tudja, hogy
az egészségével van a legtöbb gondja. Kerül, amibe kerül minél előbb keressen fel egy orvost, hisz az egészség
a legfontosabb.

SZŰZ: 08.24-09.23.
Valaki mindenáron fel akarja bos�szantani. Csak hallgassa meg nyugodtan, és ne játssza a jégkirálynő
szerepet. Mosolygással sokkal többre megy, mint az idegeskedéssel.

HALAK: 02.20-03.20.
A párja mostanában szótlanabb, mint
ön. Emlékezzen vissza arra, hogy
mit is mondott legutóbb önnek. Ha
tetszik, ha nem, rá kell jönnie, hogy
őneki volt igaza.
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Javaslatok a Tungsram-csődre

Vezető ellenzéki politikusok tárgyaltak Kanizsán
Megoldást nyújthat az Európai Globalizációs Alap
Úgy tudjuk a városvezetés júniusra állásbörzét tervez

Füves
gondok

ÉRDEKES EMBEREK

GALAMBOS
LÍVIA
NAGYKANIZSA MINDIG VELEM VOLT
MEGBÉKÉLTEM A GONDOLATTAL,
HOGY NEKEM KELL HÁTRA LÉPNEM

4. oldal

12-13. oldal

SÜTNI JOBB!
KÖZÖSSÉGI ÉLMÉNY
BŰNMEGELŐZÉSSEL FŰSZEREZVE
11. oldal

1 millió m2 zöldterületet
gondoznak
Ütemterv szerint végzi
a fűnyírást a Netta
9. oldal

Kanizsa száma:

42

Eddig 42 vasúti átjárós baleset történt Magyarországon 2022ben. Mint ismert: a MÁV mozdonyvezetői nemrégiben nyílt
levelet adtak ki a közúti közlekedésben résztvevőknek, hogy
felhívják a figyelmet: nem csak az autósok, hanem a vonat utasai és a MÁV dolgozói is veszélyben vannak egy ilyen ütközés
során. Biber Anett, a cég szóvivője elmondta: 2010 óta a vasúti
vállalat 15 munkavállalója hunyt el átjárós baleset következtében.

KANIZSA TÖRTÉNETE

Új játszóteret alakítanak ki a Sétakertben az egykori pavilon helyére a közeljövőben. A
veszélyessé vált építményt lebontották a Via Kanizsa Zrt. dolgozói. Kámán László, a cég
műszaki igazgatója elmondta, hogy a pavilont az 1900-as évek elején készítették és esőbeállóként funkcionált. Az eredeti tervek szerint a létesítményt fel szerették volna újítani,
de a társaság által kért szakvélemény alapján az épület műszaki állapota ezt nem engedi.

VILÁG KÉP – KANIZSA KÉPE
Gáz van!

A katasztrófavédelem
szakembereinek gyakorlati
képzése, a valódi gázhálózati
veszélyhelyzetek kezelése
zajlott Nagykanizsán.
A BM Országos
Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság és az E.ON
Hungária Csoport – immár
egy évtizedes –
együttműködése keretében
a gáziparban előforduló
veszélyhelyzetekre
készülnek fel biztonságos
körülmények között
a tűzoltásvezetők az E.ON
nagykanizsai tanpályáján. A
hazánkban elsőként
létesített kanizsai gázipari
tanpályán május és június
során mintegy ötszáz
tűzoltásvezető és
kárhelyparancsnok részesül
speciális elméleti és
gyakorlati képzésben.
IMPRESSZUM:
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EZ VOLT A HÉT

HÍRsorok
CSŐTÖRÉSEK
HELYETT

Korszerűsítenék a Platán sor
és a Teleki utca vízvezeték-hálózatát. A Délzalai Víz- és Csatornamű Zrt. rekonstrukciós
pályázata jelenleg a támogatói döntés fázisában áll. A tervek szerint 2023 elején kezdődne meg a kivitelezés. A
Vízmű szakemberei az ívóvízvezeték-rekonstrukcióra kiírt
pályázatra tavaly év végén
nyújtották be a kérelmüket. A
tenderbe a Platán sor és Teleki utca elöregedett vízvezeték-hálózatának teljes korszerűsítése bekerült. - A Platán
soron több, mint 50 éves, a
Teleki utcán 100 éves ívóvízvezetékek működnek, nagyon
sok hibánk van rajta, nagyon
sok bosszúságot okoz ez a
lakosságnak. Részben öntöttvas, részben azbesztcement
nagyon régi anyagú vezetékek vannak, ezek repednek,
törnek, ezeket a hibákat folyamatosan kijavította a Vízmű,
ez többórás vízhiányt okozott
ezekben az utcákban abszolút megérett a vezetékszakasz a rekonstrukcióra –
mondta Cziráki László a cég
vezérigazgatója. A pozitív
döntés után a vállalkozási
munkákat legkésőbb a jövő
év elején el lehet kezdeni, és
2023 év végére megújulhat az
ívóvíz-vezetékhálózat a két
említett utcában.

KONCERTEN
EGYÜTT

Alapítványi koncertet adtak a
Farkas Ferenc Zene- és Aranymetszés Alapfokú Művészeti
Iskola növendékei szombat
este a Hevesi Sándor Művelődési Központban. Az eseményt 1992 óta, szinte minden évben megszervezte a
zeneiskola alapítványa. Az
utóbbi 15 esztendőben kizárólag a zeneiskolás tanulók és
a művészeti iskolások lépnek
fel a koncerten. Miután a
többség az általános iskolás
korosztályba tartozik, így
elsősorban gyerekeknek szóló előadásokkal készültek a
fellépők. - Nagyon nagy örömünkre már csütörtökön elfogyott szinte minden jegy. Ez
azt jelzi, hogy ki vannak éhezve az emberek a kultúrára, a
koncertekre, a táncra, mindenre. Főleg szülők, nagyszülők, testvérek, illetve azok az
érdeklődők vannak itt, akik
mindig támogattak bennünket – mondta Baráth Adrien
intézményvezető. A fiatalok
sokat próbáltak az estére.
Mindannyian nagyon várták
már, hogy ismét színpadra
léphessenek, és bemutathassák a tudásukat a nagyközönségnek. A koncerten fúvósok,
szolfézs csoportok és az Orff
ütőegyüttes is szórakoztatta
a nagyérdeműt.

NYITOTT PINCÉK

Helyben termelt, kiváló minőségű borokkal és különböző
kulturális műsorokkal várja az
érdeklődőket a Nyitott pincék
Förhéncen. A programot már
tizedik alkalommal szervezik
meg a Kanizsa melletti hegyháton. Az idei rendezvény
június 11-én lesz. A helyszínt a
már jól megszokott templomkert adja, ahová délután 2
órától késő estig várják a borkultúra iránt érdeklődőket. A
szervező Förhéncért Egyesület egy évtizede már a stabil
partnerekre épít. - A műsor
részeként a megszokott vendégeink eljönnek, a
Zalagyöngye Táncegyüttes,
zenészek, sőt lesz egy sztárvendégünk is, de erről még
nem szeretnék beszélni. És
természetesen itt lesznek a
jóhírű borászaink, Kápolnás
Zoltán, Förhénci Horváth
Gyula, a Benczik Pincészet, a
Varga Pincészet, jómagunk: a
Skanecz Testvérek. És azok,
akik még igazából nem nagy
pincészetek, de már jó nevük
van – mondta el Skanecz Sándor a Förhéncért Egyesület
elnöke. A rendezvényre való
felkészüléssel egy időben egy
felhívás is megjelent Förhéncen, amit a rend megtartása
érdekében vezettek be. Járt
utat járatlanért nem hagyunk
el - fogalmazott Skanecz Sándor a Nyitott pincék menetével kapcsolatban. A vendégek
a megszokott módon, egy jelképes összegért cserébe
poharat és ezzel kóstolási
lehetőséget is vásárolhatnak.
Az autóval érkezőknek a
hegyhát elején található parkolót ajánlják, a program sikeressége érdekében.

19-ES UDVAR

Jól haladnak a bontási és földmunkák a 19-es udvar területén. Az omladozó épületek
romjait már teljes egészében
elszállították, a tervek szerint
a törmelék jelentős részét a
hegyi utak feltöltéséhez fogják használni. Sokakat foglalkoztatott a kérdés, hogy mi
lesz a kéménnyel. Fodor Csaba, az ÉVE frakcióvezetője
ismét megerősítette: az építmény marad. Félreértés ne
essék, a parkolói funkció is
csak átmeneti – hangsúlyozta
kérdésünkre Fodor Csaba. A
politikus elmondta, hétfőn
küldtek egy levelet az illetékes minisztériumhoz, amelyben helyzetjelentést kérnek a
területet is érintő konferencia-központ sorsáról. Szerinte
fontos lenne, hogy választ
kapjanak, hiszen csak úgy
tudnak előre tervezni. Hozzátette: a helyzetet az sem segíti, hogy az Arénára kapott
ráemelés nem plusz forrás
volt, hanem a belvárost érintő
projektről csoportosította azt
át a kormány. Az eredeti tervek szerint nyárig elkészül a
parkoló. Erre most is reális
esély van, ugyanakkor az lassíthatja a munkát, hogy a Kiskastély és a 19-es udvar közé
kerítést kell építeni. Előbbi
azonban műemléki környezet, így a munka is engedélyköteles.

CSEHORSZÁG GYÖNGYSZEMEI
BRNO-PRÁGA- KARLOVY VARY- HLUBOKA KASTÉLY- CESKY KRUMLOV
2022. május 26-29. (3 éj)
Elhelyezés: szálloda***
Ellátás: félpanzió
Részvételi díj: 30.000 Ft/fő + 160€/fő
NYARALÁS A KRK-SZIGETEN
2022. július 4-8. (4 éj)
Remek nyaraló program a horvát Adria
szerelmeseinek...
PUNAT-OMISALJ-KRK-VRBNIK-BASKA
Elhelyezés: Punat tengerpart közeli
szálloda***
Ellátás: félpanzió
Részvételi díj: 28.800 Ft/fő+ 240€/fő
GÖRÖGORSZÁG- PARALIAI NYARALÁS, KIRÁNDULÁSOKKAL!
2022. 08. 22 – 31. (7 éj)
Utazás: autóbusszal
Ellátás : Önellátás
Utazás költsége 39.900 Ft/fő + Szállás
költsége stúdióban
A CSODÁLATOS DALMÁCIA
2022. augusztus 20-24.(4 éj)
Elhelyezés: Neumban **** szállodában
Ellátás: félpanzió
Részvételi díj:137.000 Ft/fő
A TOSZKÁN TÁJ SZERELMESEINEK
2022. augusztus 9-14. (5 éj)
Elhelyezés: szálloda***
Ellátás: félpanzió (reggeli, vacsora)
Részvételi díj: 27.000 Ft/fő + 250€/fő
EGER- LILLAFÜRED- KÉKESTETŐ
2022. augusztus 6-7. (1 éj)
Szállás: Hotel***
Ellátás: félpanzió (reggeli vacsora)
Részvételi díj: 31.500 Ft/fő
MESÉS GARDA-TÓ
PADOVA ÉS VERONA igazi mediterrán
életérzés…
2022. július 10-13. (3 éj)
Elhelyezés: szálloda***
Ellátás: félpanzió:
Részvételi díj: 36.000 Ft/fő + 135€/fő
BLED-BOHINJ- VINTGAR SZURDOK
Mesevilág a Júlia-Alpok szívében
2022. július 9., szeptember 11.
Részvételi díj: 10.800 Ft / fő
SZLOVÉNIA REJTETT KINCSEI
ÚJ! 2022. július 17.
IDRIJA CSIPKÉI ÉS TOLMIN SZURDOKAI
Részvételi díj: 13.500 Ft/fő

AKTUÁLIS
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Ellenzéki javaslat a Tungsram-csődre:
ÍRÁSA
EU-S FORRÁSOK LEHÍVÁSA, STRATÉGIAI MEGÁLLAPODÁSOK ÚJRA

Április 19-én 49 év után megállt a
termelés az Izzó üveggyárában.
Akkor már a legoptimistább dolgozók is tudták, nagy a baj. Aztán
április végén jöttek a további
lesújtó hírek, miszerint megszünteti a hagyományos világítástechnikai termékek gyártását a
Tungsram, ezért 1600 dolgozóját
elbocsátja több ütemben. Mint
kiderült, ez Nagykanizsán mintegy 700 embert érint. Mindezek
előtt már a helyi politikába is
begyűrűzött a cég helyzete. Április 28-án Fodor Csaba egy interpellációban kért tájékoztatást,
majd a választások előtti
nagyüzem utolsó felvonásán,
március 23-án az ÉVE frakcióvezetőjének előterjesztése volt a
Tungsramról szóló beszámoló. A
teljes testület ugyanakkor el sem
jutott addig a napirendig, hiszen
a Fidesz-frakció Balogh László
köszöntője után kivonult az ülésről. A polgármester május 17-ei
keltezéssel válaszolt Fodor Csa-
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bának az áprilisi kérdésére. Levelében kiemelte: visszautasítja
Fodor vádait, miszerint félrevezette volna a nyilvánosságot. Ma
már ott tartunk, hogy július elején indul a létszámleépítés első
hulláma, elsőként a kisvárdai és a
hajdúböszörményi gyár lesz érintett, majd ezt követően jön Nagykanizsa és Zalaegerszeg. Kanizsán egyeztetett kedden Komjáthi Imre is, az MSZP elnökhelyettese már kétszer felszólalt a parlamentben a Tungsram helyzetével
kapcsolatban. Emlékeztetett,
ahogy a Dunaferr, úgy a Tungsram is stratégiai partnere a kormánynak. Így, ha már ezeket a
cégeket sok milliárd adófizetői
forinttal támogatja az állam,
akkor legyenek munkavédelmi
garanciák beépítve a megállapodásokba, amelyek a dolgozókat
védik, a tőkével szemben. Ezek
jelen pillanatban nincsenek meg,
de megpróbálják kihajtani a kormányból. Ujhelyi István kedden

fotó: Horváth Zoltán

A Tungsram-csoport helyi szakszervezeti vezetőivel tárgyalt Fodor Csaba, Komjáthi Imre,
Ujhelyi István és Jámbor András kedden Nagykanizsán. A politikusok egyetértettek abban,
hogy a kormánynak le kell hívnia az ilyen helyzetekre szóló EU-s támogatást, azonban úgy
látják, a Fidesz-KDNP láthatóan nem tesz semmit a bajba jutott dolgozók megsegítéséért.

még Kanizsán, szerdán már Brüs�szelben tárgyalt. A szocialista
párt EP-képviselője hangsúlyozta, ha kell, a kormány helyett is
dolgozni fog, de nélküle nem
tud. Szerinte az Európai Globalizációs Alapból lehívható forrás
megfelelő segítséget nyújthatna,
hiszen az támogatásokra, képzésekre is fordítható. Hangsúlyozta,
a hazai parlamenti eszközökön
túl, a kormányzat különböző
tisztségviselőit is elkezdi űzni,
hajtani a javaslatával. Jámbor
András, a Párbeszéd országgyűlési képviselője is társult a szocialista politikusokhoz a kanizsai
egyeztetésen. Szerinte egészen
elképesztő, hogy a válsághelyzetek korát éljük, a kormánynak
ugyanakkor még mindig nincs
semmilyen intézkedési terve,
semmilyen támogatási programja az áldozatok számára. A fontossági sorrendet ő is akképpen
jelölte meg, hogy a stratégiai megállapodásokat
újra kell kötni és azonnal
az EU-hoz kell fordulni.
Kiemelte, hogy a probléma súlyosságát még
tovább fokozza, hogy a
nagykanizsai gyárban is
sok az 50 év feletti dolgozó, akik számára tulajdonképpen nincs állami
segítség. Úgy látja, a kormány jelenlegi megállapodásai nem szólnak
másról, minthogy idehívják a nyugati tőkét. De a
sorakozó válságokban ez
egyben azt is jelenti
majd, hogy egyre több
pénzt fizetünk a nagytőkének, majd egyre lejjebb nyomják a munka-

vállalók bérét, s a dolgozók munkafeltételeit. Hangsúlyozta: hos�szú távon ilyen módon nem lehet
egy országot építeni, s nem lehet
egy országot kormányozni.
Jámbor utolsó mondata a
negyedik Orbán-kétharmad tükrében elég visszásan hangozhat,
bár arról még megoszlanak az
elemzői vélemények, hogy
miként hathat később az egyre
erősödő inflációs válság a kormány népszerűségére. Bár szándékosság aligha van a kettő
között, de szinte teljesen egyidőben adott ki közleményt az Innovációs és Technológiai Minisztérium az ellenzéki potentátok kanizsai szereplésével. Az ITM közléséből kiderül, hogy a kormányhivatalok közreműködésével személyre szabott, álláskeresést ösztönző juttatást kaphatnak a
Tungsram-dolgozók. Az érintettek – igény esetén – a felmondási
időszakban vehetnek részt képzéseken, hogy még jobb eséllyel
találjanak új munkát. Másnap –
szerdán – Cseresnyés Péter összehívott egy sajtótájékoztatót,
amelyre a Kanizsa Médiaház nem
kapott meghívást. A közösségi
oldalán és más médiaplatformokon megjelent hírek szerint az ő
közbenjárásának köszönhető,
hogy a minisztérium biztosít forrást az elbocsátottak támogatására. A képzések mellett az
országgyűlési képviselő azt is
kiemeli, hogy ő és Balogh László
számos kanizsai cég vezetőjével
egyeztetett az ügyben. Szintén
velünk nem közölt információk
szerint júniusban meg is tartják
az első állásbörzét az érintett
tungsramos dolgozóknak.
Mikó-Baráth György

KÖZÉLET

Csodálatos gyógyulás
Az elmúlt időszak eseményei, valamint a csökkenő esetszámok kissé
háttérbe szorították a korábban
nagy figyelmet kapott koronavírus-járványt és a hozzá kapcsolódó
teendőket. A jelenlegi, szigorú korlátozások nélküli hétköznapok azonban az elmúlt két évben nem voltak
természetesek. Sok családban voltak nagy veszteségek, voltak azonban hihetetlen gyógyulások is. Az
egyik ilyen szerencsés Kovács
Ádám.
A sokak által csak Baggionak ismert fiatalember
ugyanis csodával határos
módon épült fel a koronavírus betegségből. Ádám
gyógyulására mindössze 1
százalék esélyt adtak az
orvosok. A kanizsai fiatal
története ritkaságnak és
csodának tekinthető. 2021.
december 23-án észlelte
Ádám az első tüneteket.
Egy hét karantén után vitték be a mentők a kanizsai
kórházba. Akkor tüdejének
nagy része már nem működött, kezelését Nagykanizsán nem tudták folytatni,
ezért Pécsre szállították. A
betegsége olyan súlyossá
vált, hogy egy hónapon
keresz tül altatásban,

műtüdő segítségével lélegeztették, egészen február
24-éig. A covid szövődményeként Ádám lábai lebénultak, jelenleg egy járás
segítő segédeszközzel
mozgatja lábait. A végleges gyógyulása akár egy
évig is eltarthat, jelenleg
az állapota azonban stabil,
és bátran tekint a jövőbe.
Hamarosan éppen fagyizót készül nyitni.
-Volt jó párszor, hogy
elköszöntek már az orvosok tőlem, azt mondták a
családnak is, hogy nagyon
sajnálják megtettek mindent, ennyi volt, valószínűleg, és rá pár napra csodával határos módon – tényleg azt mondták–, javult az

állapotom, az értékeim jók
lettek. Aztán igazából
mikor levettek a műtüdőről úgy nézett ki, hogy
minden rendben lesz és
rendben is lett -mondta
Kovács Ádám.
Mikor Ádám felébredt az
altatásból a telefonján
több száz bejövő üzenetet
kapott barátaitól és ismerőseitől A Nagykanizsai
Futsal Club szurkolói is szorítottak Ádámért. Boros
Zoltán is részt vett a gárda
mérkőzésén a Kanizsa Arénában, amikor transzparenssel üzent a tábor és a
csapat. Ádám és Zoltán 20
éve barátok. - Mindenkit
tarkón vágott, mondjuk
így, rengeteg barát, isme-

Boros Zoltán

Kovács Ádám
rős egymástól kérdezte,
hogy mi van vele. Nem volt
e g ys zerű,
mindenk i
nagyon-nagyon szorított,
és érdekes módon rengeteg embert megérintett,
aminek különösen örülök
én is. Ennek a hatására ő
visszajött, és most itt van
közöttünk hála Isten –
mondta Boros Zoltán.
Az országos tájékoztatás
szerint nyáron lecseng a
járvány, ezt a fertőzöttek
számának csökkenése is
mutatja. Országos szinten

KÖZÉLET

csökken a szennyvízben a
koronavírus koncentrációja, Zalaegerszegen azonban ez emelkedést mutat.
Magyarországon jelenleg
mintegy 65 %-os az átoltottság, de hogy ősszel
lesz-e hatodik hullám
hazánkban, arról a szakemberek egyelőre érdemben nem tudtak nyilatkozni. Az elkövetkezendő
hónapok azonban korlátozó intézkedések nélkül telhetnek el.
Kozma Viktória
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Kápolna volt, hajléktalantanya lett,

Az alapötlet a ma már több
mint 20 éves jegyzőkönyvek szerint Törőcsik Páltól
származott. Az egykori
alpolgármester egyébként
nemrégiben az Ethnofitness szabadalmaztatása
miatt került reflektorfénybe, hiszen a néptáncra alapuló edzésforma kidolgozására 12 millió forint támogatást kapott a Nemzeti
Kulturális Alap pályázatán.
Ő három közgyűlésen is felvetette 21 évvel ezelőtt,
hogy jelképes összegért –
eredetileg 10 ezer forintért
– adják át az épületet a
Jézus Szíve Plébániának. Az
indok az volt, hogy a Keleti
városrész, a NESZI és a Katonarét lakói lelki feltöltődését fogják ott szolgálni. Az
első viták már ott elkezdődhettek, hogy a plébánia
nem akarta kifizetni az
ajándékozásért járó adót,
ez a polgármesteri tájékoztatóból derült ki, ahol
egyébként már 100 ezer
forintos vételár szerepel. Az
épület és a földterület – ami
1294 m2-nyi – akkori értéke
is ennek a sokszorosa volt.
Az egyik ülésen Röst János,
liberális városatya kérte,
hogy pontosítsák a szerződés szöveget, erre: a Jézus
Szíve Plébánia köteles(!) az
épület rendeltetésének
megfelelően felújítani és
köteles(!) a történelmi egyházak részére ökumenikus
célokra biztosítani. Az üzlet
végül 2002-ben megköttetett, akkorra egyébként
Törőcsik már lemondott
alpolgármesteri tisztjéről.
A márciusi aláírás után
Fliszár Károly atya a Szikla-
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Alap kiadványban úgy nyilatkozott, még abban az
évben felszentelhetik a
templomot. Az egyház
malmai azonban lassan
őröltek, hiszen hosszas,
több éves csend következett. Az épülethez senki
nem nyúlt, így ahogy az
Kanizsán például a Dózsa
György 73-75. alatti laktanyánál vagy a 19-es udvar
romjain is megtörtént: hajléktalanok, szipusok szállása lett. A témáról az egyik
legkorábbi cikket a Zalai
Hírlap hozta, abban tényként közölték, hogy templomot építenének – 500 fő
részére – a volt Thúry-városrész területén. Fliszár
atya kérte az önkormányzatot, hogy biztosítson
hozzá területet, a munka
indulótőkéje pedig a csapatkápolna értékesítéséből
származott volna. A templomépítés ötletét – finoman fogalmazva – nem
fogadta kitörő örömmel az
akkori MSZP-s városvezetés. Az ugyanakkor nem
elhanyagolható kérdés,
hogy az ajándékozási szerződésben volt-e olyan kitétel, amely engedélyezi az
egyháznak az épület
továbbadását. A kápolna
tovább pusztult, majd
2008-ban került újra elő az
ügy, akkor Balogh László
önkormányzati képviselőként vetette fel, hogy
bizony szükség lenne az
ökumenikus imahelyre.
Akkor a Kanizsa Újságnak is
vázolta Fliszár atya, hogy
értékesíteni akarják a
kápolnát, hiszen elosztása
miatt imateremnek nem

dísznövénylerakat lehet
20 éve ajándékozták el a csapatkápolnát

fotó: Horváth Zoltán

2001-ben került először a közgyűlés
elé az építmény sorsra. A cél az volt,
hogy az 1915-ben elkészülő gyalogsági laktanya épületrészét a városvezetés az egyháznak adja, majd a plébánia ökumenikus célokra hasznosítsa.
Az ajándékozási szerződést
2002.03.12-én írták alá. Az eltelt két
évtized alatt a hitéleti törekvések
eltűntek, 2013. március 20-tól magánkézben van az egykori Teleki utcai
őrhely.

alkalmas, ezt pedig csak a
tető lebontásával lehetne
kiküszöbölni, az azonban
majdnem annyiba kerülne,
mint egy új épület felhúzása. Ezért – mint fogalmazott – várni kell az alkalmas
időre, amikor esély nyílik
egy megfelelő terület megvásárlására a kápolnáért
kapott pénzből, ahol felépülhet az új templom.
Folytatódott tehát a
várakozás és a romlás időszaka, a kápolna és az egész
tömb jelentőségére közben Tarnóczky Attila hívta
fel a kanizsaiak figyelmét,
és akciója részeként felkerült egy emléktábla az egykor fogdaként majd kápolnaként funkcionáló építményre. A városatyák
részéről Károlyi Attila hozta
vissza a magára hagyott
kápolna helyzetét a közéletbe. 2009-ben – Marton
István polgármestersége
alatt – felvetette, hogy
helyezzék helyi védelem
alá a kápolnát, hiszen így,
ha el is adja az egyház, a

vevő köteles lenne megőrizni az épület eredeti
architektúráját. Az előterjesztést a fideszes többség
leszavazta.
2012 januári keltezésű a
következő érdekes cikk,
ismét a Zalai Hírlapból. Az
újságíró ekkor veti fel először azt a gondolatmenetet, hogy a csapatkápolnát
egy másik nagykanizsai
önkormányzati ingatlanra
cserélné a Jézus Szíve Egyházközség. A cél a Katona
József utca 1, hiszen ahogy
a cikkben áll: a plébánián
működő közösségek elhelyezése gondot okoz, valamint a kápolnát úgyis kön�nyebben tudja értékesíteni
a város. Ebben az interjúban az áll, hogy a Katona
utcai épület felújítását vállalná az egyház. Cseresnyés
Péter, akkori polgármester
azt válaszolta: megvizsgálják ezt a lehetőséget. Arról
már nincs hír az internet
bugyraiban, hogy mi lett a
vizsgálat eredménye, de
azt ma is láthatjuk, hogy a

Felsőtemplom közelségében lévő épület valóban fel
lett újítva.
De ne szaladjunk ennyire
előre. Abban igaza lett
Fliszár atyának, hogy a 20
éves kálváriához képest
2012-től már valóban nem
sokat kellett várni, hogy
találjanak egy vevőt. Az
adásvételire 2013. március
20-án került szignó, ekkor
vásárolta meg a csapatkápolnát Lócsi József és felesége 6 millió forintért.
Ebben az évben a 8800.hu
is foglalkozott vele, és a
nagykar.hu-ra is felkerült
pár fotó arról, hogy tüstént
el is kezdődött egy kisebb
felújítás, ami leginkább a
tetőre fókuszált. A kisebb
változások után újra a közgyűlés elé került az ügy,
ismét Károlyi Attila által,
ezúttal azonban már hevesebb hangvételben. Az
önkormányzati képviselő
ugyanis felszólította Cseresnyés Pétert – erről a
Kanizsa Újság számolt be –,
hogy szerezze be a csapat-
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kápolna elidegenítésével
kapcsolatos adásvételi
szerződést a földhivatalban. Károlyi elfogadhatatlannak minősítette a tranzakciót, s azt javasolta: a
közgyűlés támadja meg az
ajándékozási szerződést,
indítsanak polgári peres
eljárást, hiszen a plébánia
nem tett eleget az előírtaknak. Ahogy az előterjesztésben áll: Nagykanizsa
soha nem volt és soha nem
lesz abban a helyzetben,
hogy vagyonát elherdálja.
Cseresnyés pár nappal
később levélben válaszolt
Károlyinak, hogy az adásvételi szerződés másolatának beszerzése folyamatban van. Arról, hogy Cseresnyés Péter végül megkapta-e az iratot, nincs
információnk, az ugyanakkor tény, hogy az épület
nem került vissza a város
tulajdonába, ma festékboltként funkcionál. Időrendben haladva a két legújabb elejtett utalás a
kápolna kapcsán Balogh
Lászlótól és Németh Szilárdtól származik. A toborzópont avatásán a Honvédelmi Minisztérium parlamenti államtitkára azt
mondta, meg kell ragadni
minden olyan lehetőséget,
ami összeköti a honvédségét és a polgári társadalmat, példaként hozta a csapatkápolna visszavásárlását. Nagykanizsa polgármestere pedig – szintén
2020-ban – egy honvédségi tárgyalás után fejezte ki
sajnálatát a csapatkápolna
sorsa kapcsán, de hozzátette: az ügy talán még
menthető, és nem tartja
elképzelhetetlennek egy
kis katonai múzeum kialakítását.
Beszéltünk
Lócsi
Józseffel, aki leszögezte:
nem azért vásárolták meg
az épületet, hogy nyerészkedjenek vele. Már 2013ban is komoly terveik voltak, ezeket azonban akkor
időhiány és családi okok
miatt nem tudták megvalósítani, csak a kisebb munkákat végezték el, hogy legalább ne rontsa tovább a
városképet az egykori
kápolna. Lócsi elmondta:
úgy tűnik, idén ősszel végre
sikerül megvalósítani a
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dísznövénylerakatot,
amelyhez az épület első
felét, valamint az udvart
fogják használni. A festékárus részleg a továbbiakban is működne. Lócsi szerint 2022 végére valóban
olyan állapotba kerül az
építmény, amit megérdemel. A cikk születése okán
kerestük Fliszár atyát is, akit
azonban nem értünk el.
Amennyiben a későbbiekben ez sikerül, és szeretne
állást foglalni, úgy az ő válaszait is közreadjuk. E-mailben feltettük kérdéseinket
Balogh Lászlónak és Cseresnyés Péternek is, választ
azonban lapzártánkig nem
kaptunk.
Mikó-Baráth György

Dr. Koltai Dénestől búcsúzva
Vitányi Iván, Maróti Andor után ismét el kell
búcsúznunk a hazai kultúra, a közművelődés,
a felnőttnevelés egy kiemelkedő képviselőjétől. A Pécsi Tudományegyetem közölte, hogy
hosszas, súlyos betegség után 75 éves korában elhunyt Dr. Koltai Dénes a PTE professzor
emeritusa.
Személyes élményeimet osztom meg Önökkel a tudósról, az oktatóról, és az iskolateremtőről. Fiatalabb koromban olvastam írásait a szakmai lapokban, hallgattam előadásait konferenciákon. Lenyűgözött szakmai tudása, szemlélete, kiváló előadókészsége.
Kapcsolatunk akkor vált rendszeressé, amikor
a Hevesi Sándor Művelődési Központ a Janus
Pannonius Tudományegyetem gyakorló intézménye lett.
Dr. Koltai Dénes szisztematikusan, lobbierőt is felhasználva szélesítette a felnőttképzési és emberi erőforrás fejlesztési szakterületet. Létrejött a PTE TTK-án belül a Felnőttképzési és Emberi Erőforrás Fejlesztési Intézet. Több fiatal oktató került az egyetemre,
más városok egyetemeiről is megnyert szakembereket. Ma már nehéz elhinni, hogy
néhány városban - ahol működött hasonló
képzés – sikerült kihelyezett tagozatot létesítenie az intézetnek.
Oktatásszervezői munkájának egyik beteljesülése, amikor több év előkészítés után létrejött
az önálló Felnőttképzési és Emberi Erőforrás
Fejlesztési Kar. Két cikluson át ennek dékánja
volt.
Szervezőkészsége kiváló kapcsolatteremtő
képességgel társult. Népszerű előadó volt,
gyakran hívták külföldi és hazai konferenciákra.

Könyvei nemcsak a szűkebb szakmai körökben
olvasottak.
Dr. Koltai Dénes egész lényéből a szakmai
professzió, a derű, a szociális érzékenység áradt.
Tanítványai, kollégái szerették, tisztelték. Nagykanizsára mindig szívesen jött. Neki köszönhetjük, hogy – Teleki László tevékeny közreműködésével – a Bogdán János Cigány Kisebbségi
Közösségi Házban több éven keresztül jól
működött az andragógia alapképzés.
A gyász napjaiban úgy érzem, hogy eltávozásával sokan szegényebbek lettünk, de legalább
a tekintetünk iránya nem változik. Eddig is felnéztünk Rád. Nyugodj békében.
Papp Ferenc a HSMK nyugalmazott igazgatója,
a PTE volt óraadója
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fotó: Bodó Ákos

Strandszezon
Hetek kérdése és újra itt a nyár, június negyedikétől ismét várja a vendégeket a Kanizsa Uszoda és Strandfürdő a kültéri medencékhez is. A létesítmény munkatársai az utolsó simításokat végzik a strandolók fogadása
előtt.
Nincs könnyű anyagi helyzetben a városi uszoda a
sokszorosára növekedett
gáz- és energiaáraknak
köszönhetően. Ráadásul az
elfogadott üzleti tervet az
ö nko r mány z at
Sb e rbank-csőd okozta nehézségei miatt valószínűleg
módosítani kell, így a 113
millió forintos éves működésből várhatóan 15 millióval kevesebből kell gazdálkodniuk. Karácsony Károly,
az intézmény igazgatója
lapunknak elmondta, hogy
megszorításokra lesz szükségük ahhoz, hogy elég
legyen ez az összeg, és elsősorban a nyári rendezvényeken, valamint a különböző felújítási munkákon
tudnak valamennyit spórolni. Tavaly nyáron mind időjárásban, mind a látogatottságban rendkívül sikeres
évet zárt a strand, és a programok is különösen népszerűek voltak. Idén a korlátozott költségek miatt szerényebb megoldásokkal, de
igyekeznek minden korosz-

tálynak szórakozási lehetőségeket nyújtani, a tervek
között szerepel egy családi
nap és a strandok éjszakája
is.
Akárcsak az előző évben,
ezúttal is készültek a látogatóknak néhány meglepetéssel.
- Sajnos új medencét építeni még nem tudtunk,
ezért csak apróságokat
tudunk újítani a szolgáltatás színvonalának emelése
érdekében. A tavalyi évben
beszereztünk újabb harminc napozóágyat, azokból a professzionális ágyakból, amik nagy sikert arattak, így most már hatvan
darab fog a vendégeink
rendelkezésére állni, térítésmentesen. Ezen kívül
utcabútorokat vásároltunk:
padokat, illetve szemétgyűjtő edényeket, amelyek
már a mostani kornak megfelelő dizájnúak – árulta el
Karácsony Károly.
Ha a költségvetés helyzete megengedi, akkor
augusztusban a napozó-

rész és a szauna korszerűsítését is elvégzik a fürdőben. A szauna már több
mint tízéves, a meleg szétroncsolta a faszerkezetet, a
teljes belső lambériát és a
padot is vadonatújra cserélik. A tetőn lévő napozórészre műfüvet szeretnének elhelyezni és zuhanyzót is építenének a barnulni
vágyóknak.
A medencék mögött
található büfé, a tavalyihoz
hasonlóan, ugyanazzal a
bérlővel, széles étel és italválasztékkal fogadja a vendégeket.
A strandon egyelőre még
javában zajlanak a fűnyírási
és a karbantartási munkálatok. A felnőtt és a gyerekmedence egyaránt fel van
töltve vízzel, a nyitást megelőző kötelező vízvizsgálat
már megtörtént, ennek az
eredményét még várják, ha
pedig minden rendben
van, akkor semmi akadálya
a nyitásnak.
A strand június negyedikétől, egyelőre a régi, még
2017-ben bevezetett árakkal lesz látogatható, júliustól azonban 20-30 százalékos emelést tapasztalhatnak az érkezők. Karácsony
Károly elmondta, hogy az
energiaárak miatt kénytelenek valamennyit drágítani, és még így is a térség
egyik legolcsóbb közfürdője marad a kanizsai. Kezdetben a szolgálatást a
fedett uszodán keresztül
lehet igénybe venni, az
iskola végeztével, június
16-tól a külső pénztár is
elindul.
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A fürdőzők vagyonvédelmére az előző évek szokásaihoz híven, a kibővült
kamerarendszer mellett, a
rendőrség kortárssegítő
diákjai is figyelnek, a vízfelületet pedig az úszómesterek biztosítják.
Tavaly a vendégszám
meghaladta az előző évek
átlagát, Karácsony Károly
ügyvezető azt reméli, hogy
ez 2022-ben tovább fokozódik és a látogatók kárpótolják őket a nehézségekért.
Körtvélyessy Vivien

AKTUÁLIS

Öntsünk tiszta benzint a fűnyíróba!

Kezdjük az alapoknál,
kinek, mi a feladata – így
indult a beszélgetés, vagyis
az információ átadása
Csendes Tamással, a Netta-Pannonia Kft. közterület
gondozási vezetőjével. – A
Netta gyakorlatilag Nagykanizsa magját kezeli, az
úgynevezett határt a Péterfai-árok, a Principális-csatorna és az M7-es képezi. A
területen belül mi végezzük a fűnyírást, és kiemelném: a külső városrészek,
mint például Miklósfa, Kiskanizsa, vagy Palin a VIA
Kanizsa Zrt. irányítása alá
tartoznak. A szerződésünk
szerint az adott év 12. hetétől a 42. hétig kell a fűnyírást
elvégeznünk, - a saját területünkön két megosztás
van: a belvárosban 12 alkalommal, a külsőbb területeken pedig 8 alkalommal –
mondta el a paramétereket
Csendes Tamás.
Május 3-tól viszont változott az ütemterv a cégnél,
ugyanis a Nagykanizsai
Vagyongazdálkodási Zrt.től – annak anyagi problémái miatt – átvették az általuk gondozott területeket
is. A plusz munka plusz erőforrást is igényelt, a Netta 8
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személyt vett fel annak
érdekében, hogy a megnövekedett munkát el tudják
végezni. – Szerencsétlen
időpontban történt mindez, hiszen májusban gyakorlatilag berobban a vegetáció, így nehezen érjük
utol magunkat, de mindent
megteszünk a kapacitásunkhoz mérten. Most nő a
fű látványosan, ez minden
évben így van. Az ütemtervünk szerint 3,5 – 4 hetente
jelenünk meg egy-egy
területen, de a fű növekedése ebben a hónapban
megkívánná a 1,5 – 2 hetenkénti kaszálást. Úgy, mint
eddig, mindenhova odaérünk. Egyébként mellékesen megjegyzem: a reklamációk többsége egy-egy
adott társasházhoz, vagy
egy konkrét helyszínhez
kötődik minden esztendőben. Nekünk egy egész
városhoz kell igazodni. A
tavaszi – kora nyári időszak
miatt természetesen türelmet és megértést kérünk a
lakosság részéről – hangsúlyozta Csendes Tamás.
Most pedig következzen
egy-két konkrét és fontos
adat. Nagykanizsán a Netta-Pannónia Kft. több mint

fotó: Novák Viktor

Most már szinte ki lehet jelenteni,
évről-évre visszatérő „probléma” – az
illetékesek szerint generált probléma
a városban a fűnyírás. A lakóknak is
az a legjobb, ha tudják, ismerik az
érintett cégek ütemtervét, illetve
érintett területét. Sok esetben ugyanis nem a megfelelő cégről akarja a
népharag a keresztvizet is leszedni.

1 millió négyzetméternyi
zöldfelületet kezel. Ebből
több mint 80 ezer négyzetméter a belváros, több mint
900 ezer négyzetméter a
város többi része, illetve a
NKVG-től átvett terület
további 27 ezer négyzetméter.
A 20. héten, a májusi időszak csúcsán a kaszálást
végző kollégák és e mellett
a zöldfelület gondozást sövények, fák, évelő ágyások, cserje ágyások, és csodaszép egynyári növények
ültetését végző munkatársak is túlóráznak, napi 10
órát dolgoznak annak érdekében, hogy Nagykanizsa
közterületei ebben az

intenzív vegetációs időszakban is megfelelőek
legyenek. Ezen a héten a
Netta-Pannónia Kft. parkgondozó kollégái naponta
16-18 tonna füvet vágnak
le, gyűjtenek össze, és szál-

lítanak el – hangsúlyozta
Csendes Tamás.
A kaszálási dátumok és
helyszínek egyébként elérhetők a cég internetes felületein.
Vincze Adél
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Hivatás és hobbi

– IMMÁR 15 ÉVE

Az önkéntesség mindig a segítségnyújtás egy
nagyon meghatározó példája. Az önkéntesek
fizetség nélkül, szabadidejükben végzik az
elvállalt feladatot. Hazánkban jelenleg mintegy
600 önkéntes tűzoltó egyesület működik, közülük az egyik Szepetneken. Civilek sorozatunkban a szervezet nemrég kitüntetett vezetőjével
Stenczinger Lászlóval, a Nagykanizsai Hivatásos Tűzoltóság különleges-szerkezelőjével
beszélgettünk.
A Magyar Tűzoltó Szövetség az
Országos Tűzoltó Nap alkalmából
2022. május 6-án, Lakiteleken a
Népfőiskola Alapítvány Kölcsey
termében ünnepséget szervezett,
amelyen Dobson Tibor tű. vezérőrnagy, a MTSZ elnöke Gróf Széchenyi Ödön emlékplakett elismerésben részesítette Stenczinger László tű. főtörzsőrmestert.
– Szepetneken mindig nagy
hagyománya volt az önkéntes tűzoltó mozgalomnak. Édesapám és
a nagybátyám is oszlopos tagjai
voltak a szepetneki tűzoltó egyesületnek. Minden évben készültek
a megyei önkéntes tűzoltó versenyre és több-kevesebb sikerrel
részt is vettek a megmérettetésen. Én fiatalon csatlakoztam a
csapathoz sugárvezetőként. A
rendszerváltás idején azonban
kissé visszaesett a lendület. Amikor 2000-ben kaptunk az ausztriai
testvértelepülésünktől egy igazi
tűzoltó autót, ismét fellángolt a
tűzoltó élet. Műszaki ember lévén
elvállaltam a gépjármű fecskendő
forgalomba helyezését és műszaki vizsgáztatását, valamint az üzemeltetéssel kapcsolatos feladatokat. Így jobban bele láttam az
egyesület adminisztratív munkáiba is. Ott is volt tennivaló bőven.
Az egyesület tagságának tetszett
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a tevékenységem és már csak azt
vettem észre, hogy én vagyok a
szervezet elnöke - emlékezett vis�sza a kezdetekre a tűzoltó. - Ekkor
már kaptunk telefonon riasztásokat is, ha káreset történt a faluban.
Elkezdtem írni különféle pályázatokat és szépen lassan fejlődött az
egyesület. Egyre jobban megtetszett a tűzoltó munka, sőt többet
szerettem volna segíteni embertársaimnak, így hát jelentkeztem
hivatásos tűzoltónak. Felvételt is
nyertem 2007-ben a nagykanizsai
tűzoltósághoz. Így már párhuzamosan voltam hivatásos és önkéntes tűzoltó is. 2017-re a szepetneki
tűzoltó szertár már nagyon rossz
állapotba került. Omladozott a
vakolata, megrepedt a fala, nem
volt sem áram, sem fűtés benne.
A polgármester asszonnyal így
nagy fába vágták a fejszéjüket, és
belefogtak egy új szertár építésébe. Bár voltak pillanatok amikor
már nem is hitt benne a főtörzsőrmester, de végül az önkormányzat
támogatásával sikerült felépíteni
egy korszerű, szép épületet. - Rengeteg munkám volt benne, de
úgy érzem megérte! Időközben
üzemképtelenné vált a tűzoltó
autónk. Jelenleg forrást próbálok
találni egy, a jelenleginél fiatalabb, korszerűbb tűzoltó gépjár-

mű fecskendő megvásárlásához –
hangsúlyozta Stenczinger László.
- Az elmúlt évben 8 riasztást kaptunk a katasztrófavédelem műveletirányitó szolgálatától. Több
alkalommal is hatékonyan segítettük a hivatásos tűzoltók munkáját. Az ajtónyitásokat önállóan
megoldottuk, az Ady utcai tűzesetnél még a hivatásos tűzoltók
kiérkezése előtt elvégeztük a felderítést, az áramtalanítást. További feladatként megkaptuk az oltóvíz-ellátás megszervezését –
sorolta az elmúlt év eredményeit
az elnök. – A másik nagy munkánk
a tűzoltó szertár építésének befejezése volt. Elkészült a vizesblokk,
a fűtési rendszer és megtörtént a
beüzemelése. Beszereltük a belső
nyílászárókat, és sikerült a gipszkarton falakat lefestetni, az ablakpárkányokat felszerelni. Már csak
a bútorozás maradt hátra és
néhány takaróelem felhelyezése.
Még az idei évben szeretném a
használatbavételi engedélyt
megszerezni az épületre. Ezután
már csak pár apróság marad, mint
pl. a tűzoltóság felirat, a zászló és
az egyesület nevének kiírása.
Technikai eszközeinket is sikerült
gyarapítani. Ehhez Grimmenstein

település tűzoltóságától kaptunk
egy hidraulikus feszítő-vágó
berendezést, az 1% szja felajánlásokból pedig 130.000 Ft folyt be
az egyesülethez. A MINERVA
TEAM Kft. felajánlásaként pedig
50 garnitúra tűzoltó gyakorló öltözettel gazdagodtunk.
Jelenleg és a jövőben is legfontosabb feladatunknak tekintjük a
lakosság védelmét, a tüzek oltását, illetve a tűzoltási munkálatokban való részvételt, a hivatásos
tűzoltók munkájának segítését. A
műszaki mentések végrehajtását,
az esetleges viharkárok felszámolását. Kiemelt feladatunk többek
közt a meglévő felszerelésünk, járművünk karbantartása, készenlétben tartása. Technikai felszerelésünk bővítése és egy „igazi” tűzoltó gépjármű beszerzése is szerepel további céljaink között. Az új
szertár és környezetének karbantartása szépítése kiemelt figyelmet kap a jövőben is. Nem utolsó
sorban szeretnénk az egyesület
tagságát kicsit aktívabb hozzáállásra serkenteni és bővíteni a szervezetet olyan új tagokkal, akik
tenni szeretnének valamit saját
lakókörnyezetük biztonságáért!
BAKONYI Erzsébet

CIVILEK

Kekszkészítéssel egybekötött
A Zala Megyei Rendőr-főkapitányság munkatársai
március óta, a megye hét lakásotthonában tartanak foglalkozásokat az állami gondozott, hátrányos helyzetben élő gyerekeknek. A Sütni jobb
programnak köszönhetően, a Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács támogatásával a fiatalok közösségi élménysütésben vehetnek részt.
A Zala Megyei Rendőr-főkapitányság már évek óta kiemelt figyelmet
fordít a hátrányos helyzetben élő
gyerekekre. Sokféle előadással és
foglalkozással próbálták már eljuttatni hozzájuk
a különböző
bűnmegelő zési témaköröket, ez a
módszer azonban merőben eltér
az eddigiektől Sznopek Veronika
szerint. A megyei Bűnmegelőzési
Alosztály előadója cukrászként is
tevékenykedik, így egyértelmű
volt számára, hogy a fiatalokat is
beavatja az édességkészítés fortélyaiba. Az elmúlt hónapok tapasztalata alapján a kötetlen sütögetés
során a gyerekek sokkal jobban
megnyílnak, mint például egy
hagyományos előadás közben,
így jóval könnyebb a bűnmegelőzéshez tartozó
témákról is beszélgetni
velük.
– A közösségi
élménysütés csak az
eszköze ennek a programnak, így kerülünk
közelebb a gyerekekhez.
Megnyílnak nekünk, megbíznak
bennünk és elmondanak különböző problémákat, amik őket érik az
iskolában, illetve a mindennapjaikban. Sütés közben már volt téma
az internet veszélyei, a közösségi
oldalak használata, az iskolai erőszak, a különböző konfliktusok
kezelési módjai és a legutóbbi foglalkozáson még a generációk
közötti különbség is felmerült,
mint téma – mondta el Sznopek
Veronika.
Legutóbb a letenyei intézmény
12 lakójával közösen készítettek
vajas kekszet, amit a résztvevők
aszaltgyümölcsökkel díszítettek.
Császár Éva, Musta Mónika és
Sznopek Veronika személyes példamutatással, a játszva tanulás
módszerén keresztül segít az iskolásoknak. A szakemberek havi

BŰNMEGELŐZÉS

rendszerességgel visszalátogatnak
az otthonokba, minden alkalommal egy újabb desszertet készítenek el és egyre jobban megismerik
a gyerekeket.
A fiatalok amellett, hogy tanulnak a beszélgetésekből, közösségi
és sikerélményt is szereznek a rendezvény során. A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság Zala
megyei Kirendeltsége éppen
ezért nagyon nagy örömmel
fogadta a rendőrség megkeresését az ügyben.
– Nagyon fontos, főleg az elmúlt
másfél- két éves járványidőszak
után, hogy nyitott programjaink
legyenek. A sok és viszonylag hos�szú bezártság után legyenek olyan
lehetőségek, ahol kinyithatnak az
intézményeink, például a lakásotthonaink. Egyrészt, hogy a gyerekek mehetnek, másrészt, hogy
jöhetnek ide helybe programok –
árulta el Zimborás Béla, a
kirendeltség igazgatója.
A letenyei létesítményben óvodástól
egészen 17 éves korig
laknak állami gondozottak. Mindannyian
nyitottak a sütésre és szeretik az édességeket, ahogy
azt többen elárulták: a sós dolgokat is szeretik, de legszívesebben
tortát sütnek a foglalkozásokon. A
hátrányos helyzetben élő gyerekek
a sütési praktikák mellett tanácsokat kapnak a mindennapjaikban
előforduló élethelyzetekkel kapcsolatban, ezen kívül a rendőrök
motiválják őket, hogy tanuljanak
és szakmát szerezzenek, hogy a
későbbiekben, felnőttként boldogulni tudjanak.
A szakemberek nyáron kirándulással, a szeptemberi záróprogramon pedig ajándékokkal is készülnek a résztvevőknek. Bár ősszel a
rendezvénysorozat hivatalosan
véget ér, Sznopek Veronika
elmondta, hogy annyira pozitív
volt a foglalkozás fogadtatása,
hogy akár nyernek rá támogatást,
akár nem, mindenképpen folytat-
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Sütni jobb!

ják a jövőben is a sütéssel egybe- élményben, a megye további ottkötött bűnmegelőzést. Annak honait is felkeresik és bevonják a
érdekében pedig, hogy minél több folyamatba.
Körtvélyessy Vivien
gyerek részesülhessen ebben az
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A Kék Duna keringővel az óceán
Négy gyereket nevelek. Minden lekötetlen energiám elmegy rájuk – mondja magától értetődően
telefonbeszélgetésünk elején a nagykanizsai születésű Galambos Lívia operaénekes. Írásunkban
azt a kacskaringós énekművészi utat járjuk be,
ami a kanizsai zeneiskolából elvezette az óceánon túlra. Azt is megtudjuk, miért tette le véglegesen Adél „álarcát” J. Strauss A denevér című
nagyoperettjéből és miért fejezte be operaénekesi pályafutását.

ÉRDEKES EMBEREK,
ÉRDEKES TÖRTÉNETEK 27.
Egy kis településen, Törökbálinton
élünk. 2010-ben költöztünk ki a
Gellérthegyen lévő csodaszép
tetőtéri lakásunkból, ami a férjem,
Káldi Kiss András édesanyja, Jung
Zseni fotóművészé volt. Amikor
kiderült, hogy ikrekkel vagyok
várandós újra, egyre inkább tudatosult bennünk, hogy el kell onnan
költöznünk. A babakocsi tologatás
sem volt egyszerű, és a lift nélküli
házban bizony gondot jelentett
két gyerekkel feljutni az emeletre.
Hat év után Törökbálintra költöztünk egy nagy családi házba. Mivel
logisztikai szempontból nem volt
más választásunk, nekem kellett
visszalépni a pályámról. Már a Gellérthegyen azt is láttuk, hogy két
dudás nem fér el egy csárdában.
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Nálunk a nagy munka délután
5-től 11-ig tartott, de ezt a 4 gyerekkel nem lehetett egyszerűen
megoldani. Egy ideig édesanyám
velünk élt, ő nagyon sokat segített
nekünk. 2010-ig külföldi fellépésekre jártam. Előtte felkészültem a
koncertsorozatra és itthon hagytam a családot. Utazgattam, átrepültem az Atlanti-óceánt. Hotelekben szálltam meg, onnét vittek
jobbra-balra, és csak magammal
foglalkoztam. Csak így tud az
ember olyan minőségű koncerteket produkálni, amit elvár magától. Ugyanezt itthon nem lehet
megtenni, mert hiába van este fellépés, attól még a 4 gyerek otthon
van, és várnak rám. Egyszerűen
nem volt más megoldás, megbé-

kéltem azzal a gondolattal, hogy
nekem kell hátra lépnem. Imittamott most is vannak felkéréseim.
Egy színházi embernek, egy
művésznek az elmúlt években
katasztrofális helyzetet okozott a
pandémia, de túléltük ezt is. ’Hál
Istennek, újra rengeteg munkája
van a páromnak. Kanizsára visszatérve, örömmel vettem a felkérést
a szimfonikus zenekar jubileumi
koncertjére, ahová András is jött
volna velem énekelni, de sajnos a
pandémia közbeszólt, és nem jött
össze a szereplésünk.
– Tudom rólad, mindig is szerettél énekelni. Kik voltak azok a tanárok, akik felfedezték benned a
tehetséget és az énekesi pályára
terelgettek?
– Kisiskolás korom óta éneklek.
Az általános és a középiskolában
mindig kórustag voltam. Kiskanizsán zenei általános iskolába jártam, aztán édesanyám beíratott a
városi zeneiskolába, és hegedűs
lettem. Szalai Sándor tanár úr volt
az oktatóm, Kolonics Marika a szolfézstanárnőm. Mivel az énekórákon mindig, mindent el tudtam
énekelni, de a zeneelméletet nem
szerettem, Marika néni azzal bíztatott, jól van Lívia, te csak énekelj, a
többi meg majd alakul szépen. Ő
kísért el Szentendrey Zsuzsa énektanárnőhöz. Rajtuk kívül az akkori
Landler Jenő Gimnáziumban
Stimecz tanárnőnek köszönhetek
nagyon sokat. Nekünk kanizsaiaknak, Baráth Yvette-nek és Németh

Krisztinának elképesztő szerencsénk volt, mert Zsuzsa néni világszínvonalú hangképző tanár volt.
Egy olyan fantasztikus bel canto
technikát tanított nekünk, amiről
addig fogalmam sem volt.
– Érettségi után hogyan alakult a
pályaválasztásod?
– ’86-ban érettségiztem, de
édesapám számára nem volt elfogadható a zenei pálya, pedig
engem akkor hallgatott meg Für
Éva, egy zenei szakiskola tanára, és
elmondta, hogy mit kell tennem
ezzel az adottságommal. Édesapám rövid válasza az volt, hogy
szó sem lehet róla. Végül így kerültem magyar nyelv és irodalom,
valamint ének szakra a szombathelyi főiskolára.
Ezért volt a pályám kezdetén a
nagy vargabetű. Teljesen váratlanul azonban ’89-ben meghalt
édesapám. Mivel a családunkból
’56-os menekültként sokan élnek
Kanadában, jött az ötlet, hogy töltsek kint náluk egy évet. Így kerültem ki Windsorba, a Nagy-tavak
vidékére. Egy 200 ezer lakosú,
ottani viszonylatban kicsi városba,
ami mellett azonban ott lüktetett
– mint nálunk Pest és Buda –, az az
őrült nagy, USA-beli város, Detroit,
ahová átjártam. Minden nagyobb
lélekszámú magyar kolónia épített
magának saját templomot. Én Detroitban a ferences szerzetesek
templomába jártam reformátusként. A kántoruk meghallott énekelni, és a kint tartózkodásom

ÉRDEKES

eánon túlra…
második hónapjától felkért énekelni. Minden vasárnap három
misén énekeltem az adott liturgikus anyagot, szólóztam, valamint
templomokban és magyar házakban adtunk koncerteket. Kiérkezésem után azonnal járhattam az
emigránsok iskolájába, és magántanulóként bekerültem az egyetemre éneket tanulni. Minden szépen alakult, de én visszavágytam.
Úgy éreztem, ha nem láthatok
valami régit, akkor megzavarodok,
mert ott minden annyira új volt, és
annyira más. Egyrészt, az európai
ember számára hiányzik az a kultúra, ami nálunk van. Másrészt rá
kellett döbbennem, hogy bizonyos szinten túl a klasszikus éneklésnél jó eltölteni pár évet Európában. Művészként is azt tapasztaltam, hogy sok tengerentúli kollégám jött át itt befejezni a tanulmányait, vagy itt elkezdeni a pályáját,
hisz ez presztízst jelent a szakmában. Amikor hazajöttem, lediplomáztam magyar – ének szakon,
majd felvételiztem a Zeneakadémiára. 4 év múlva megszereztem
az énekművészi és hangképzőtanári diplomát is. Fontos megjegyeznem korábbi tanáraim mellett, Maria Teresa Uribe chilei származású operaénekesnő nevét, aki
a diplomám előtt 2 évvel kezdett
el tanítani. Ő nyitotta ki a hangomat az opera felé. A színpadi jelen-

ÉRDEKES

m volt
le
e
v
ig
d
in
m
a
s
iz
n
a
k
y
g
a
N

létet, a hangi kiteljesedést ő tudta
megmutatni úgy, hogy az egész
testet használva, a kislábujjamtól
egészen a koponyám tetejéig mindent bekapcsolva tudjak énekelni.
Ő volt az, aki ezt a végső ajtót
kinyitotta a számomra. A művészi
diplomámat ’95-ben szereztem
meg, és utána pont Marite révén –
mivel ő egy évig Dél-Amerikában
turnézott –, hangképző tanárként
átvehettem a helyét a Nemzeti
Színházban.
Mindkét diplomámon ott volt
Nagykanizsa. A tanárképző diplomán a karvezetői diplomakoncer-

temen a volt gimnáziumom
vegyeskarát vezényeltem, a másik
diplomakoncertemre pedig egy
busznyi ember jött el Zsuzsa nénivel, Stimecz tanárnővel és Szebenyi Marika igazgatónővel együtt.
– A kezdetekben Kanizsán is
gyakran hallhattak koncertezni.
Máig is sokan emlékeznek a Kiskastélyban megrendezett karácsonyi
koncertedre, ahol az első férjed
kísért zongorán, valamint szintén a
Rotary Kft. által szponzorált alsótemplomi karácsonyi koncertjeidre,
amit a templom kántora, Metz László kiválóan kísért orgonán. Hogyan
volt tovább?
– A diplomám évében jelentkeztem egy meghallgatásra a
Kovács József operaénekes által
alapított Interoperettbe, ahol a
nyári szezonban heti rendszerességgel tartott előadásokat a társulat. Kovács József minden évben

felkarolt egy fiatalt, akkor éppen
én voltam az, és 10 éven keresztül,
a fiaim születéséig, 2004-ig tagja
voltam a nemzetközileg is elismert
társulatnak.
– De lépjünk még pár évet vissza,
hiszen bécsi színpadon is felléphettél volna.
– ’97-ben állapotos lettem a
lányokkal, és pont abban az évben
kerestek Bécsben egy Adélt,
Johann Strauss A denevér című
nagyoperettjéhez. Mivel váratlanul érkeztek az ikrek, Eszter és
Lídia, a bécsi szereplések elmakifejezetten újévi gálakoncerteket
radtak.
énekelni. San Diegotól Los Angelesen át Vancouverig, majd Calgary,
Edmonton, Toronto, Ottawa, a
másik oldalon az Atlanti-óceán
mentén Montreál, Washington,
New-York és Florida következett. A
menedzser a bécsi újévi koncertek
mintájára próbálta az észak-amerikai kontinensre átvinni ezt a fajta
hangversenyt, főleg bécsi és
magyar énekesek, karmesterek és
balettosok közreműködésével.
Fantasztikus élményeket nyújtottak nekünk is ezek a fellépések.
– Térjünk vissza a mához, a
második házasságod felé.
– ’99-től operakoncerteket,
valamint kifejezetten magyar
– De 1 év múlva mégiscsak rád témájú koncerteket énekeltem a
talált Adél szerepe, ami jelentős for- Duna Palotában a Duna Zenekar
kíséretében. Ott kezdtem el Anddulatot hozott a pályádon.
– ’98 novemberében volt egy rással dolgozni heti rendszeresénekverseny az Operaházban, séggel. A fiúk születése után még
ahol én nyertem el Az év énekese 5 éven keresztül megvoltak a külcímet. Mivel ’99 ifj. Johann Strauss földi munkáim, de azóta a családEmlékév volt, bemutatkozhattam nak élek, én vagyok a logisztikai
az Opera nagy gálakoncertjén mindenes. A lányaim diplomával
mint Adél, majd másnap az rendelkező, három nyelvet beszéInteroperett show-jában is éne- lő fiatalokká cseperedtek, a fiúkkelhettem, amit a tv élőben köz- nak a sport lett az életük, hisz 7
éves koruk óta karatéznak. Andrásvetített.
– A kacskaringós utad egy ka kétszeres egyéni Európa-bajmagyar származású, Kanadában nok, Attila pedig csapatban Euróélő impresszáriónak köszönhetően pa-bajnok, valamint többszörös
tovább folytatódott, aki azonnal Országos és Diákolimpiai Bajnok.
szerződést kötött veled, és ismét Nem erőltettük semmilyen irányba a gyerekeket, egyedül Attila, a
eljuthattál Amerikába.
– Neki köszönhetően volt sze- legkisebb fiú tanul autodidakta
rencsém 2010-ig az USA, és Kana- módon zenét. Furulyázik, gitároda területén nagy koncerttermek- zik, zongorázik és hegedül. Fél éve
ben, színházakban az ottani szim- jár egy híres gitárművészhez
fonikus zenekarok kíséretében tanulni…
Bakonyi Erzsébet
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A fagyosszentek

legendája

Május 12-e, 13-a és 14-e
három olyan embernek az
ünnepe, akiket a köznyelv
csak fagyosszentként említ.
Várnai Lászlótól a Felsőtemplom esperesétől megtudtuk, hogy ezt a jelzőt
csak jóval a haláluk után
kapták meg. – A negyedik
században élt vértanúszentek, legalábbis Pongrác és
Bonifác, Szervác pedig egy
püspök volt. Semmi közük
gyakorlatilag a fagyáshoz, a
legendájukban sem találunk erre utalva semmiféle
írást – árulta el az atya.
Szent Pongrácot kamaszkorában végezték ki az ókori
Rómában, amiért nem volt
hajlandó megtagadni a
hitét, Bonifác az ő életéről
prédikált a híveknek. Hármuk közül egyedül Szervácnak van kapcsolódása a
mezőgazdasághoz, ugyanis a legenda szerint az ő

segítségét kérték a termést
megdézsmáló patkányok,
valamint a fagykárok ellen.
A fagyosszentek tisztelete
nemcsak a magyar néprajzban jelenik meg, alakjukat
Németország, Svédország
illetve Nagy-Britannia területén is kultusz övezi.
Az elbeszélések szerint
Pongrác kánikulában subában megfagyott, Szervác a
Tisza közepén víz nélkül
megfulladt, Bonifácot
pedig a szúnyogok csípték
halálra. A népi hiedelmek
úgy tartják, hogy a három
férfi szelleme évente vis�szajár, és három napig
megkeseríti az őket túlélők
életét, így megtorolva az
őket ért sérelmeket és kellemetlen halálukat.
Azt mindenki maga dönti el, mit hisz, ami azonban
tény, hogy május közepén
ténylegesen az utolsó lehű-

Fotó: pixabay.com

Pongrác, Szervác és Bonifác névnapja igazán különlegesnek számít,
mivel a meteorológiában, a néprajzban és a vallásban is külön jelentőséget tulajdonítanak nekik. A jeles
napok első két aspektusával a többség tisztában van, vallási jelentőségük azonban nem kapta meg a kellő
figyelmet.
lések tapasztalhatóak,
amelyek tönkretehetik a
termést, és ezt a tényt már
több évszáda feljegyezték.
Varga József növényvédelmi szakember szerint
éppen emiatt is kell komolyan venni ültetéskor ezt a
három napot. – Nagyon
sokszor ráfizettünk már,
hogy 10-15 centis hajtások
elfagy tak ,
jöt tek
a
fagyrügyek, amik kevesebb
termést hoznak. Úgy néz ki,
idén sikerül a fákat megvédeni, a kajszi elég szépen
terem, az őszibarackon,
almán is nagyon szépen
van. A növényeknél, aki
elültette, ha fagy volt, akkor
megfázott az uborka, a
paprika, paradicsom,
viszont vannak már olyan
védőszerek, amik mínusz
négy fokban is védenek –
fogalmazott Varga gazda.
Véleménye szerint a nem

őshonos növények többségét nem szabad elültetni
ezen időszakig, hagymát,
paprikát illetve burgonyát
is csak a kellő odafigyeléssel érdemes vetni a hidegtűrőnek számító saláta, sóska és spenót mellé. Varga
József tanácsa, hogy aki
valamilyen okból a nem
hidegtűrő növényeket is
elvetette, fóliasátorral és
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különböző védőszerekkel
igyekezzen védeni a leendő termést.
Magyarország egyes
területein Orbán napját,
vagyis május 25-ét is a
fagyosszentekhez kapcsolják, mivel a szőlősgazdák
úgy tartják, hogyha ezen a
napon esik, akkor savanyú
lesz a bor.
Kálovics Tibor

AKTUÁLIS

Eltelt pár év még családon
belül is, amíg megbarátkoztunk a gondolattal, sőt,
ma már kifejezetten támogatjuk is anyukát, Bakonyi
Erzsébetet, a Kanizsa
Médiaház újságíróját a
gyógynövények
iránti szenvedélyében. A kezdetekkor meglehetősen furcsán néztünk a
bátyámmal,
miért gyűjti anyuka a számunkra gaznak
látszó növényeket, miért
szárítja nagy gonddal, pláne miért készít belőle teát.
A már emlegetett citromfűnél is nagy volt a csodálkozás, addig maximum
egy koktél hozzávalójaként ismertük. Az akkor
még valóban kicsi kisfiam
is eléggé meglepődött,
amikor a mama hívta, hogy
menjen vele cickafarkot
szedni a Csó-tó melletti
mezőre. Az óvodás korú
fiam sehogy sem tudta
megérteni, milyen mező
az, ahol a cica farkát lehet
szedni… És történt egy
olyan esemény, amikor
megértettem, nem véletlenül foglalkozik anyuka
ezekkel a növényekkel.
Nyár volt, mert papucsban
vittem le a műanyagot, a
pizzás dobozokat és az
üveget a szelektív gyűjtő-

MEZŐGAZDASÁG

ÁSÓ, KAPA, GEREBLYE
69. RÉSZ
fotó: Horváth Zoltán

Ezt a mondatot többször hallottam már
az elmúlt évek, évtizedek alatt. A média
világa ugyanis nem
kifejezetten nyugodt… sőt. Így van
ez hát, amikor a
szerkesztő édesanyja, aki nem csupán
újságíró, hanem
elkötelezett híve a
gyógynövényeknek –
véletlenül sem nyugtatót ajánl a lányának, hanem nyugtató
hatású gyógynövényt.

Főzök neked citromfűteát,

az megnyugtat! – Kapáló Médiaház #2

höz. Egy üveg olyan szerencsétlenül csúszott ki a
kezemből, hogy egy szilánk belefúródott a lábujjamba. Hirtelen és nagyon
kezdett vérezni. Természetesen se zsebkendő, se
semmi nem volt
nálam, de megláttam a széles
levelű úti füvet
a bokrok mellett, és eszembe jutott, mit
mondott anyuka.
Sebkezelésre, gyulladásra való. Szedtem belőle
párat gyorsan, körbetekertem a sebet, és hazabicegtem. Azóta hiszek mindenben. De nézzük a kezdeteket. Bakonyi Erzsébet, vagy
ahogyan sokan ismerik
Bakonyi Zsóka újságíró,
vagyis anyuka miért is kezdett el foglalkozni a gyógynövényekkel – a meglehetősen kis méretű kertje a
dísznövények mellett
ugyanis gyógynövények
kel, fűszernövényekkel van
tele. – A fekete nadálytő,
vagy forrasztófű hatását
több mint 20 évvel ezelőtt
ismertem meg, akkor kezdődött minden. Nagyon
fájt a derekam, a gyógyszerek szinte semmit sem
használtak. Lapos, vizes
réteken, patakparton lehet
rálelni. Leszedtem az érdes,
szív alakú nagy leveleit,

beletettem néhány percre
forró vízbe, és a fiammal
rátetettem a gerincemre.
Pár alkalom után éreztem,
hogy használ. De a derékfájásom teljes megszűnését a Csónakázó-tónak
köszönhettem. Akkoriban
még lehetett fürdeni a
tóban. Nem szívesen mentem bele, mert kutyák is
úszkáltak benne, és egy ló
is egészen otthonosan
érezte magát a nádas közelében, de erőt vettem
magamon és beleléptem, a
gyógyulásom érdekében.
A nyári szabadságom utolsó hetében minden másnap lementem, és óvatosan belesétáltam a vízbe. A
tóparton zöldelltek a
nadálytövek, hazafelé le
lehetett szedni. A nappali
ablaka alatt most virágzik
az orvosi zsálya – vagy
Szent János füve. Kesernyés ízű aromás fűszer- és
gyógynövény. Leveleinek
forrázata fertőtlenítő, baktériumölő, gyulladásgátló
hatású. Kiváló a bélhurut
kezelésére, torokgyulladásra, bőrviszketésre. A
napokban megcsípett egy
kullancs, be is dörzsöltem a
levével. Egyes országokban növényi aszpirinnek
tartják – mondta el Bakonyi
Erzsébet.
A beszélgetést persze
még oldalakon keresztül

kapálni a csalánt, hiszen az
is gyógynövény. Az évek
során tehát bebizonyosodott, valóban, fűben-fában orvosság van.
Vincze Adél

lehetne folytatni, a kertben burjánzó fűszer- és
gyógynövények sora szinte végtelen. Egy alkalommal meg is kaptam a
magamét, mert ki akartam
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VOKSH

AUTÓSISKOLA
Ny.sz. E-000883/2014

Következő gépkezelő vizsga időpontja:
Június 28. (kedd)
Tanfolyamra jelentkezési határidő:
június 10.
Ha nincs ideje bejárni tanfolyamra
e-learning is elvégezheti a Kreszt
„B” „C”,”B+E” „C+E”, D - kategóriákra
otthoni tanulással!

Következő
véradások
2022.05.24. kedd
14:30-17:00
Nagykanizsa Sugár út 28.
Vöröskereszt
A megjelenítést ezúton is
köszönjük!
Véradásaink időpontját
megtalálják a Kanizsa TV
Lapozójában is!
A véradás mindenki
számára nyitott.

Az állatorvosi készenlét
telefonszáma:
06-30/600-6466
2021. július 1-től Nagykanizsa
Megyei Jogú Város területén
az állategészségügyi szolgáltatás szombaton (pihenőnap) és vasárnap 9-12 óráig,
illetve 16-18 óráig; ünnepnapokon, munkaszüneti napokon a hétvégéhez
hasonlóan, 9-12 óráig, illetve
16-18 óráig vehető igénybe.

RÉSZLETFIZETÉSI KEDVEZMÉNY!
Részletekről érdeklődjön irodánkban.
Telefonszám: 06-30-491-7051
e-mail: beke.ivett@voksh.hu
32 éve képezzük a vezetőket!

117 nm, 119
nm és
129 nm alap
területű

üzletek ki
adók a
Bazár ud
varban.

Bármikor me

gtekinthető.

Hívja kol
légánkat
a
30 799 49
89-es szá
mon!

nkvg.hu
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SZOLGÁLTATÁS

Kanizsa TV
minden nap!
MŰSORUNKBÓL:
Minden nap 18 és 19 órakor
Híradó, a nap legfontosabb
történéseivel.
Saját készítésű és más televízióktól
kapott magazin műsorok,
természetfilmek, dokumentumfilmek minden este.
Youtube csatornánkon élő,
míg a televízió adásában
felvételről közvetítjük
a városi csapatok mérkőzéseit.
Keressen minket a Youtube-on is!
Kanizsa TV minden nap 18 órától!
Műsorunkat megismételjük
éjfélkor és másnap reggel 6.30-kor!
Részletes műsorunkat megtalálják a
Lapozóban, valamint a kanizsatv.hu
oldalon az interneten!

Ha tehetik, tartsanak
velünk továbbra is!
A LEGUTÓBBI MEGFEJTÉS:
A boldogtalan embereknek reálisabb
képük van a világról.

REJTVÉNY
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Sand és Pat evangélikus gyülekezeteiről
A Nagykanizsa és Környéke Társult
Evangélikus Egyházközség sandi és
pati templomának történetét Makoviczky Gyula evangélikus lelkész ajánlására Szepetnek szülöttje, a Szepetnekért Emlékéremmel kitüntetett
helytörténeti kutató, dr. Jáni János
osztja meg olvasóinkkal.
A Kanizsa közelében fekvő
Sandot és Patot 1948.
augusztus 1-jén csatolták
Somogy megyéből Zala
megyéhez. Lakóik vallási
szempontból főképp a
római katolikus és evangélikus felekezethez tartoznak.
Közös bennük az,
hogy az evangélikus lakók a 18.
század közepén a Vend-vidékről érkeztek
a török megszállás alatt elnéptelenedett falvakba. Hitéletük gyakorlása összekötötte a két falu evangélikusait, mert vallásuk nyilvános megélésére csak az
artikuláris helyeken volt
lehetőségük.
A sandi evangélikusok
már 1799-ben filiává szerveződtek. Iskolát és tanítólakást építettek. A türelmi rendelet (1781) után egy
nagyobb pajtában tartották
nyilvános istentiszteleteiket, majd 1806-ban tornyos
téglatemplomot építettek.
Az istentiszteletek vend
nyelven folytak, sőt a sandiak és a patiak kedvéért 1807.
végéig még Iharosberény-

ben, az anyagyülekezetben
is vend nyelven volt a gyónás és az úrvacsora a
nagyobb ünnepeken. 1830tól már mind az iskolai oktatás, mind az istentisztelet
magyar nyelvű volt.
1845-ben az iskola tűzvész martaléka lett, de
1846-ban új iskolát
és tanítólakot
építettek.
Ebben az időben 400 lélek
(80 házaspár) tartozott a gyülekezethez. Pataki Pál lelkész-tanító 40-50 gyermek
tanítását végezte 2-3 osztályba soroltan.
Haubner Máté 1847. évi
iharosberényi püspöklátogatása idejére Sand – nyelvi
vonatkozásban – az utolsó
stádiumba került. A magyart
még nem, a vendet már
nem beszélték tisztán. 1862re – amint Bálint Béla tanulmányában olvasható – „már
senki sem tud vendül.”
A lélekszámban növekedő filia 1868-ban önállósult.
Első lelkésze Sántha Károly –
pap-költő – volt, aki számtalan ének szerzőjeként országosan is ismert. A régi iskolát 1870-ben lelkészlakássá
alakították, és új iskolát építettek, amely az államosításig (1948) szolgált az evangélikus gyermekek oktatási
helyéül.
A sandi anyaegyház lélekszáma a 20. század első évtizedében (1910) meghaladta
a félezret. Az egyházközséghez a pati filiával és a szórványokkal (Miháld, Zalaszentjakab, Kiskomárom, Or
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mánd) közel ezer lélek tartozott. Száz évvel később,
2010-ben a sandi egyházközség 269 tagjából 171-en tartoztak az anyaegyházhoz.
A gyülekezet utolsó helyben lakó lelkésze Teke Zsigmond volt, aki 48 éven át
(1942-1990), 78 éves koráig
gondozta egyre fogyó nyáját. Szolgálata alatt kétszer,
1961-ben és 1984-ben újították fel templomukat, s
közben 1967-ben az egészségtelen parókia helyére
újat építettek. Utódja,
Deméné Smidéliusz Katalin
20 éven át Nagykanizsáról
látta el szolgálatát, s részese
volt a 2002-ben végzett
templomfelújításnak. Az ő
nyugdíjba vonulása után
helyettes lelkészek vezették
az önállóságához sokáig
ragaszkodó gyülekezetet. A
társadalmi változások okozta nehézségek azonban
2013-ban arra kényszerítették a sandiakat, hogy státuszukat feladják, s a már
korábban egymással társult
(1998) Nagykanizsához és
Szepetnekhez kapcsolódjanak. A három egykori egyházközség azóta új néven –
Nagykanizsa és Környéke
Társult Evangélikus Egyházközség – folytatja vallásos
életét. A gyülekezet felügyelője Teke Ilona nyugalmazott gyógyszerész.
Az ugyancsak Iharosberény védőszárnyai alá
helyezkedett pati evangélikusok szervezett gyülekezetté alakulása a nagyobb
távolság, valamint a kisebb
lélekszám miatt később,
csak 1819-ben vált lehetővé.
Első tanítójuknak Tálos
Ferencet választották, aki
1824-ben kezdte meg szolgálatát. Ekkor már álltak a
működéshez szükséges
épületek ,
amelyeket
később, megerősödve, újakra cseréltek.
Szép stílusú, kis templomuk 1863-ban épült. A
templombelső érdekessége,
hogy az orgonát – a megszo-

kottól eltérően – a templomhajóban, az oltár mellett
helyezték el. Ennek egyszerű
oka az, hogy a lévita-teendőket is ellátó kántor-tanítónak nem a karzatról kellett
lejönnie orgonálás után,
hanem az orgonától pár
lépést téve, már az oltár elé
léphetett, vagy a szószékre
mehetett igehirdető szolgálatának elvégzésére.
A kis filia 1895-ben elvált
Iharosberénytől, s a területileg közelebb fekvő Sandhoz
csatlakozott, amelynek Teke
Lajos volt a lelkésze. Az új
kapcsolat kedvezően hatott
a gyülekezeti életre. Lélekszáma szépen növekedett,
1910-ben már 313-an voltak,
és 65 gyermek járt Simon
Jenő tanító elé.
A két világháború között a
gyülekezet lélekszáma
tovább nőtt, és hitében is
erősödött. Ezekből következően gyakran felvetették az
anyagyülekezetté válás kérdését, de az egyházi főhatóság a kérést elutasította.
Az 1933-ban kiadott névtárban 326 lélek szerepel,
közöttük 45 volt a tanuló.
1940-ben már 348-an voltak
az ugyancsak 45-ös létszámú iskoláskorú gyermekkel
együtt. Tanítójuk Hildebrand Elek volt.

A második világháborús
harcok következtében –
1945 tavaszán – a templom
majdnem teljesen romba
dőlt. Újjáépítése utáni felavatását 1947. augusztus
20-án végezte D. Kapi Béla
püspök.
A fordulat évében (1948) a
pati iskolát is államosították.
A lelki gondozás egésze a
Sandon lakó Teke Zsigmond
lelkészre maradt. A vallásos
élet a kis templom falai közé
szorult. A kántorizálás szolgálatát a gyülekezet tagjai
— Hodoscsek József, majd
Bertók József — vállalták.
Smidéliusz Katalin lelkésznő
szolgálata idején férje orgonajátéka kísérte a gyülekezet énekét.
A templomot 1967-ben,
1988-ban, majd 2011-ben
renoválták.
Az újabb fordulat következtében – 1990-ben – az
iskola visszakerült a gyülekezet tulajdonába egy csereingatlanként kapott földterülettel együtt. Az önkormányzat és a gyülekezet
között létrejött megállapodás következtében erre az
ingatlanra épült a Faluház.
Mindkét épületet közösen
használja a falu és a gyülekezet.

Bakonyi Erzsébet

SOROZAT

Kötetbemutatóval,
tárlatvezetéssel és
gyermekfoglalkozással ünnepelte a múzeumi világnapot a Thúry György Múzeum. Az
1978 óta világszerte
május 18-án megtartott esemény célja,
hogy felhívja a figyelmet a kulturális örökséget őrző intézményekre. Az ünneplés
mellett a kanizsai
intézmény munkatársai már a következő
programra, a múzeumok éjszakájára is
készülnek.
A kanizsai múzeumi világnap egyben a köszönet napja is volt, hiszen
az intézmény munkatársai a Thúry
Múzeumnak sokat segítő Hölgyklub tagjait hívták vendégségbe a
jeles alkalomból. Az eseményen
mutatták be Gyanó Szilvia kiállításvezető katalógusát. A kiadvány a
múzeum időszaki kiállításához, a
Varázsos rendhagyás Jeles Napok
Dél-Zalában című tárlathoz kapcsolódik. - Ha valaki ezt a kiadványt
a kézbe veszi, forrásként is tudja
használni, de a pedagógiában is
nagy segítség lehet, illetve egy
hagyományőrző csoport is ihletet
tud meríteni belőle. Itt havonta
szerepelnek a jeles napok, népszokások, ha volt hozzá fotó vagy tárgyi anyagunk az is benne van a
kiadványban – hangsúlyozta

KULTÚRA

fotó: Horváth Zoltán

Élettel teli múzeum

Gyanó Szilvia néprajzos muzeológus. A Nemzeti Kulturális Alap
pályázatából megvalósult kiadványból a kanizsai oktatási és nevelési intézményekhez is eljuttatnak,
ezzel is segítve a néphagyományok
fennmaradását. A Thúry-múzeumban egyébként is régi hagyomány
az óvodai, iskolai csoportok vendégül látása. A világnap alkalmából
kedd délelőtt a Zrínyi-iskola diákjai
látogattak el az intézménybe, ahol
a kelta és a római emlékekről hallhattak. Szmodics - Tugya Beáta történész-muzeológus kiemelte: Mindig arra törekszünk, hogy gyermekzsivajtól legyen hangos a
múzeum. Most éppen a kelták a
téma, a gyermekek kelta pajzsot
készítenek, illetve a lányok gyöngyből készült ékszereket csinálhatnak. Itt ugye a keltai és a római korhoz próbálunk igazodni, úgy hogy
valamit el is tudjanak vinni, ami
maradandó emlék marad számukra is.
Az intézmény vezetésének évek ra, totó és tűzugrás is várja az emlékplakettet is átadják egy arra
óta célja, hogy minden generáció érdeklődőket, valamint a júniusi érdemes múzeumbarátnak.
múzeuma legyen, így a június 25-i programon a Kerecsényi Edit
Vuk Anita
múzeumok éjszakájára idén is sokszínű programokkal készülnek.
- A múzeumok éjszakája központi témája is a néphagyományok
köré szövődik, országosan is a
múzeumok éjszakája témaköre az
újragombolt hagyományok ,
amelyhez nagyon jól csatlakozik a
Varázsos rendhagyás tárlat. Népzene, néptáncbemutató is lesz, a
Mozaik társulat pedig népi színművel jelenik meg a Fő úti épület
udvarán – tudtuk meg Száraz Csilla
múzeumigazgatótól. A múzeumok
éjszakáján emellett kézműves foglalkozások, kincskereső kalandtú-
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Savaria
Szimfonikus
Zenekar

béreljen galériás irodát a rozgonyi úton!
2022.

máj. 23.

Nemzeti Énekkar

Alapterület:
34 nm vagy
41 nm

19:00
Nagykanizsa
filharmonia.hu

A Nagykanizsai Család- és Gyermekjóléti Központ

pályázatot hirdet
az alábbi munkakörök betöltésére:
- 1 fő határozatlan idejű pszichológiai tanácsadó
- 1 fő határozatlan idejű jogász/esetmenedzser

Induló ár: 1500 Ft+ÁFA/nm/hó

Beadási határidő: 2022. június 13.
Részletes információk:
https://kozigallas.gov.hu
www.nagykanizsa.hu
www.nkcsgyjk.hu

PROGRAMAJÁNLÓ

heti horoszkóp
KOS: 03.21 - 04.20.
Néha érdemes a bolygók üzenetére
is odafigyelni. Ne aggódjon, mert
most éppen azt üzenik, hogyha beteg, bátran menjen el orvoshoz, mert
jó kezekben lesz.
BIKA: 04.21-05.21.
Időnként ön is élvezheti Fortuna, a
szerencse istenasszonya segítségét.
Jól tud takarékoskodni, a pénzügyei
rendben vannak, és az érzelmi élete
is rendeződni fog hamarosan.
IKREK: 05.22-06.21.
Sétáljon, járjon nyitott szemmel az
utcán. A kutyák ugatásán kívül senki
sem fog az idegein táncolni. A tereken látható virágözön kárpótolni
fogja mindenért.
RÁK: 06.22-07.22.
Ha jelenleg nincs is gondja a munkahelyével, azért néha vessen pillantást az álláspiacra. Az is előfordulhat,
hogyha változtat, jobban jár anyagilag.
OROSZLÁN: 07.23 - 08.23.
Ha van olyan rokona, akivel nehezen
tudott szót váltani az utóbbi időben,
itt az ideje, hogy változtasson ezen.
Ne torpanjon meg akkor sem, ha
döcögősen indul a beszélgetés.
SZŰZ: 08.24-09.23.
Boldogító pillanatokat élhet át
hamarosan. Ezért most nem kell
semmit sem tennie, csak bezsebelni
mindazt, amivel a sors megajándékozza. Élvezze háborítatlanul ezt az
állapotot.
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Érdeklődjön a 06 30 799 4989-es számon

MÉRLEG: 09.24 -10.23.
Kedvezőbbre fordult az idő az ingatlanjaival kapcsolatos tennivalóinak.
Ezúttal nem az értékesítésükről van
szó, hanem a gondozásukról. Kapálással, ültetéssel is edzésbe hozhatja
az izmait.
SKORPIÓ: 10.24 -11.22.
Ha a kisebbrendűségi érzés továbbra is megmutatkozik a viselkedésén,
ne csodálkozzon, ha félreértik, vagy
makacsnak tartják. Húzza ki magát
egyenesen, társalgás közben.
NYILAS: 11.23-12.21.
Két dolog kavarog egyfolytában a
fejében. Az utazás és a pénz. Ha ez
utóbbiból bőven van, akkor gyorsan
találja ki, hogy kit visz magával a nagy
utazásra.
BAK: 12.22 - 01.20.
Arra már régen rájött, hogy hiába
üldögél otthon esténként, semmi
sem hullik az ölébe. Ne lustálkodjon,
hiszen egy jó beszélgetésért is ki kell
néha mozdulni a lakásból.
VÍZÖNTŐ: 01.21-02.19.
Igaz, hogy szavak nélkül is értik egymást a párjával, de azért ne szokjanak
le teljesen a beszélgetésről. Gyakrabban tegyék le a kezükből a telefont, és
beszélgessenek egymással.
HALAK: 02.20-03.20.
Egyre bonyolultabbnak érzi az életét.
Azt sem tudja, mihez fogjon hozzá
először, hogy egyenesbe jöjjenek a
dolgai. Ha nem megy, kérdezze meg
a barátaitól, hogy ők hogyan csinálják.

HSMK
Május 21. (szombat) 17 óra
36. ÉLETÜNK FOTÓSZALON KIÁLLÍTÁSA
Szervező: a Kanizsa Fotóklub Egyesület
Megtekinthető: június 5-ig, az Ősze
András galériában
Május 21. (szombat) 14 óra
15 ÉVES A GYÖNGYVIRÁG NYUGDÍJAS NÉPTÁNCCSOPORT
A programon való részvétel INGYENES!
Május 23. (hétfő) 19 óra
Filharmónia – Fortissimo bérlet
SAVARIA SZIMFONIKUS ZENEKAR
NEMZETI ÉNEKKAR
Május 25. (szerda) 17 óra
A nagykanizsai PETŐFI KLUB programja
A CSIPKEVERŐ SZAKKÖR KIÁLLÍTÁSA
Megnyitja: Matyasovszky Margit, a
Nemzeti Művelődési Intézet Zala
megyei igazgatója
A programon való részvétel INGYENES!
Május 28. (szombat) 18 óra
PREMIER TÁNCKLUB GÁLAEST 20+2
„Ha a táncunkat nézed, a szívünk szavait hallod.”
Jegyár: 2.000 Ft (elővételben váltható
a HSMK jegypénztárában)
Május 31. (kedd) 15 és 17 óra
„CSENDÜL A NÓTA, SZÁLL A MUZSIKA ...”
Dankó Klub -Nagykanizsa
Fellépők: Budai Beatrix, Czikora László,
Tarnai Kiss László és Tolnai András énekesek
Kísér: Hankó József és népi zenekara

A 60 perces előadások INGYENESEK,
de előzetes regisztrációhoz kötöttek!
Regisztrációt május 16-tól fogadunk a
HSMK információs szolgálatánál személyesen, vagy a 93/311-468-as telefonszámon.
MEDGYASZAY HÁZ
Május 25. (szerda) 18 óra
KALANDOZÓ KANIZSAIAK
Az USA-ban a Covid idején
Vida Ágnes előadás
Egy váratlan fordulatokkal teli felfedezőút története
Amerikai élmények és tapasztalatok a
covid alatti online oktatásról, helyi
keresztény közösségek életéről és egy
autós-sátoros túráról
Ingyenes program!
Május 26. (csütörtök) 19 óra
Orgona és zongora szimfonikus
zenekarral
a Zala Szimfonikus Zenekar koncertje
Vezényel: Sándor János
Közreműködnek:
Mátyás István orgonaművész
Tóth László zongoraművész
Belépő: 2.500 Ft
Május 29. (vasárnap) 16.30 óra
SWANS BALETT ÉS TÁNCISKOLA
ÉVZÁRÓ GÁLAMŰSORA
MÓRICZ ZSIGMOND
MŰVELŐDÉSI HÁZ
Május 28. (szombat) 10 órától 18
óráig
AKVARELLFESTŐ WORKSHOP
NAGYKANIZSA: VÁROSKÉP
Oktató: Zsóka László
Ár: 14.000 Ft

HIRDETÉS

Fotó: Polgár László

Mozgalmas végjáték után irány Bicske
A labdarúgó NB III Nyugati csoportjának a 36. fordulójában az FC Nagykanizsa kétgólos hátrányból jött vissza
és emberhátrányban győzött a bronzérmes VLS Veszprém ellen. Vasárnap
az FCN találkozója Bicskén 18 órakor
kezdődik.
FC Nagykanizsa (9.) – VLS
Veszprém (3.) 3-2 (1-2)
NB III Nyugati csoport
labdarúgó-mérkőzés, 36.
forduló. Nagykanizsa, 200
néző. Vezette: Muhari
(Deme R., Czeglédi). G.:
János (26.), Lőrincz (54.),
Péntek (93.), illetve Major
N. (4.), Kovács D. (15.). Kiállítva: Major M. (91., FC
Nagykanizsa).
FC Nagykanizsa: Borsi –
Horváth B., Pál D., Kószás,
Varga D. (Simon, 67.) – Kretz
(Major M., 67,), János (Kollár, 67.) - Szabó P., Kovács
Gy. (Péntek, 74), Lőrincz -

Török. Vezetőedző: Gombos Zsolt.
Jobban kezdett a veszprémi együttes, gyorsan
vezetéshez is jutottak, s
azt követően is talán
összeszedettebb futballt
mutatott be a vendégcsapat. Idővel aztán magához
tért a hazai gárda, de
ennek csak idővel, s 0-2
után lett meg az eredménye: János Norbert juttatott egy labdát fejjel a
veszprémiek hálójába. Így
aztán egy nem is rossz
második félidőre számíthatott a publikum. Az FC

A fehér szerelésben futballozó kanizsaiaknak
hátul is figyelniük kellett a veszprémiek ellen
Nagykanizsának nem is
kellett sokáig próbálkozni,
hogy egyenlítsen – Lőrincz
Bence köszönt be a 49. percben. Nem is álltak le a kanizsaiak, s ugyan a vendégek
igazolták jó hírüket, az FCNnek pedig nem csupán
lehetőségei voltak a győzelemre, de egy Lőrincz-Péntek Adrián révén – Major

Máté kiállítása után ráadásul - a maga javára is fordította a meccset.
– Nagyon örülünk a sikernek, megvoltak azok a fordulópontjai a találkozónak,
melyekből jól jöttünk ki –
mondta el a meccs után
Gombos Zsolt, az FCN vezetőedzője. - Főleg úgy értékes a sikerünk, hogy a 15.

percben már 0-2 volt,
onnan sikerült visszajönniük a srácoknak. Fel tudtunk
állni a padlóról és a második játékrészre is másképp
jöttünk ki, az pedig, hogy a
végén emberhátrányból
fordítottuk meg a mérkőzést, azt jelzi, hogy odatette magát tényleg mindenki.
P.L.

Utánpótlásuk a Magyar
Kupa 40 ezres döntőjén
Nem akármilyen élményben lehetett része az FC Nagykanizsa ifjú
labdarúgó utánpótlásának, hiszen
soraikból közel száznegyvenen
utazhattak el a múlt szerda esti
MOL Magyar Kupa-döntőjére.
A Football Club Nagykanizsa
kötelékébe tartozó fiatalok már jó
ideje készülhettek az eseményre,
hiszen a kanizsai utánpótlás-szekció mellett szövetségi szinten
koordinálták a dél-zalaiak növendékeinek kupafinálés élményeit.
- Két nagy, valamint négy kis
busszal mehettünk el az idei labdarúgó Magyar Kupa döntőjére, ami
majdnem 140 focistát jelentett –
fogalmazott a kanizsai egyesület

SPORT

utánpótlásért is felelős szakmai
igazgatója, Bene Gábor. - Egyébként a Magyar Labdarúgó-szövetség által biztosított gyermekszektorban voltunk, több más egyesület gyerekfocistával együtt, s az
U9-esektől egészen az U19-ig valamennyi korosztályunkból jöttek
labdarúgóink, akiket természetesen a korosztályos edzőik is elkísérhettek. Nem árulok el nagy titkot,
hogy óriási élmény volt mindenkinek a 40 ezer néző előtt megrendezett magyar tétmérkőzésnek részese lenni a Puskás Arénában. Emellett pedig fontos számunkra, hogy
a gyerekeknek ilyen látványosságot is tudjunk adni, ez most maximálisan erről szólt.
Tegyük hozzá, a
labdarúgó Magyar
Kupa serlegét
idén végül a már
bajnok Ferencvárosi TC hódította
el, miután 3-0-ra
győzte le a Paksi
FC csapatát.

P.L.

MULTIFOKÁLIS SZEMÜVEGGEL AZ ÉLES LÁTÁSÉRT
X. ORSZÁGOS MULTIFOKÁLIS SZEMÜVEGKAMPÁNY
MÁJUSBAN A SASHALMI OPTIKÁBAN
JELENTKEZZEN BE MOST!

Nagykanizsa, Platán sor 1., tel.: 0693-310 • Nyitvatartás folyamatos: H-P 9-17 óra, Szombat 9-12 óra
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A Szentes ellen
Matematikailag is
biztossá vált a Kanizsa Vízilabda OB I
B-s gárdájának
második helye a
táblázaton, így már
az OB I-es Szentes
elleni osztályozóra
hangolódhatnak a
játékosok.
Kanizsa Vízilabda (2.) – VIWA-II.
Kerület (9.) 21-15 (5-1, 8-3, 6-6, 2-5)
OB I B-s vízilabda-mérkőzés, 24.
forduló. Nagykanizsa, 50 néző.
Vezette: Duray, Győri.
Kanizsa: Ambrusz – Vass B. 4,
Szőke B. 5, Marnitz 4, Szávai 4, Márkus 3, Balaska. Csere: Ajkay-Takács
(kapus), Vlaszák, Kaszper, Balli 1.
Edző: Regős Áron.
A feladat gyakorlatilag kötelező
volt, s a Kanizsa Vízilabda együttese úgy is gyűrközött neki a találkozónak, hogy gyorsan döntésre viszi
a dolgot fővárosi ellenfelével
szemben. A második negyedben
tovább folytatódott a kanizsai gólgyártás, hogy aztán az utóbbi
hetek legeredményesebbje, Marnitz Gergő mellé ezúttal már zárkóztak fel mások is a gólok terén:

készülhetnek Az országosra

Alaposan megszórták ellenfelüket legutóbb
a kanizsai vízipólósok hazai környezetben

így tett Szávai Károly, Szőke Benedek és Vass Benedek is. Idővel, persze kissé a lendület alábbhagyott,
így az ellenlábas előbb nem hagyta, hogy nőjön a tekintélyes
különbség, az utolsó felvonásban
pedig még zárkózni is tudtak az így
is biztos győztesnek számító Kanizsa Vízilabda ellen.
Elég foghíjas volt a csapat, mert
volt eltiltott, volt vizsgára készülő
játékos, illetve a három ferencvárosi, kettős igazolással nálunk játszó
srác az ifjúsági bajnokság Final
8-jében szerepelt – mondta el a
meccset követően Regős Áron, a
kanizsaiak trénere. - Ennek ellenére
az első két negyedben nagyon jól
játszott az együttes, Ambrusz

Zsombor kapusunk is remekül
védett. Elszenvedtünk egy cserés
kiállítást az elején, ezáltal még
kevesebben maradtunk, ezért
sokat kellett játszani mindenkinek,
emiatt a harmadik és a negyedik
negyed már nem sikerült jól. Elfáradtunk a végére, heten maradtunk, de szépen helytálltak a srácok. A huszonegy lőtt gól kiváló, a
tizenöt kapott viszont nagyon sok.
Mindazonáltal ezzel a győzelemmel végérvényesen bebiztosítottuk a második helyünket a bajnokságban, így az utolsó két meccsünk
eredményétől függetlenül tudunk
már készülni az osztályozóra, a
Szentes ellen, amin szeretnénk jól
szerepelni.
P.L.

Második hely az NB I-ben
A női asztalitenisz NB I
Észak-nyugati csoportjában
második helyen végzett Kanizsa
Sörgyár SE együttese számára is
Győrbe szólt az út, a kisalföldi
helyszínen rendezték ugyanis a
bajnokság úgymond felsőházi
rájátszását az 1-12. helyért. A
négy női NB I-es csoport első
három-három helyezettje vehetett részt ebben a szakaszban,
hogy döntsenek a bajnoki címről, illetve helyezésekről.
A KSSE II női együttese, mint csoportja második helyezettje léphetett tehát asztalokhoz a női pingpongos felsőházi megmérettetésen. A nyolc közé jutásért aztán a
Vecsési SE-t győzték le 9:1-re, majd
a negyeddöntőben a Kecskeméti
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Spartacus II-t 6:4-re, így következhetett a folytatás.
KSSE II - Statisztika Utánpótlás Akadémia I 6:4
NB I-es női asztalitenisz-mérkőzés a döntőbe jutásért. Győr.
Kanizsa győztesek: Végh Zsuzsanna 3, Mátrai Alexandra 2 és a
Mátrai-Végh páros
A Statisztika legyőzése bravúrnak számított, ez az elmúlt időszakban nem is nagyon sikerült –
fogalmazott Jakabfi Imre csapatvezető. - Végh továbbra is remek
formában játszott, Mátrai is összeszedte magát és hozta a győzelemhez szükséges két egyéni meccset.
Club Aréna Győr BMDSE II KSSE II 6:4
NB I-es női asztalitenisz-mérkőzés, döntő. Győr.

Kanizsai győztesek: Végh 2, Mátrai 1 és a Mátrai-Végh páros
– A győriek második csapatától
az Észak-nyugati csoport őszi,
valamint tavaszi fordulójában is
7:3-ra kaptunk ki – folytatta
Jakabfi. - A rájátszás döntőjében ha már eljutottunk addig - természetesen győzni szerettünk volna.
Ezúttal volt a legnagyobb esélyünk a Győr legyőzésére, de ha
kicsivel is, jobb volt az ellenfelünk.
A második hely így is remek munka, túlteljesítettünk minden várakozást. Ez az eredmény azt jelentené, hogy második csapatunk is
játszhatna az Extraligában, de a
szabályok ezt nem engedik meg:
kettes egység nem szerepelhet
abban a topligában.

jutottak

A veterán, illetve öregfiúk zalai
labdarúgó-bajnokság is folytatódott a tavaszi szezon fordulóival, melynek első felvonását
Lentiben, a következőt pedig
Nagykanizsán rendezték.
A Marcali focicsapatából többen
vírusfertőzéssel küszködtek, így
ők nem vettek részt a lenti öregfiúk meccseken.
Lenti forduló, eredmények:
Lenti-Lendva - Zalaegerszeg 0-1,
Lenti-Lendva - Nagykanizsa 0-3,
Nagykanizsa - Zalaegerszeg 2-0.
A tabella akkor úgy festett, hogy
a Nagykanizsa 32 pontot gyűjtve
vezetett, a 23 pontos Zalaegerszeg előtt, a Lenti-Lendvának 14
egysége volt, míg a Marcali nem
gyűjtött még pontot.
A nagykanizsai kör sorsdöntőnek volt tekinthető, és dél-zalai
szempontból úgy is alakultak az
eredmények, hogy a Kanizsa
házigazdaként is győzött, nevezetesen a bajnokság zárása előtt
már 41 egységnél járnak, behozhatatlan előnyük van a 26 pontos
egerszegiek előtt. Ez azt is jelenti, hogy a Nagykanizsa legénysége már az országos döntő résztvevője. (Érdekesség, hogy a Kanizsa veretlenül, győzelmei mellett mindössze két döntetlennel
áll az aktuális bajnoki idényben.)
Nagykanizsai forduló, eredmények: Nagykanizsa - Zalaegerszeg 2-1, Nagykanizsa – Lenti-Lendva 2-0, Zalaegerszeg –
Lenti-Lendva 0-1.
A befejező – zalai - program
május 23-án, Zalaegerszegen
lesz, az országos finálét pedig
júniusban rendezhetik meg
Budapesten, ahol a tíz régió
győztes együttesei mellett a két
legjobb régiós második helyezett is részt vehet.
A régiós veterán focibajnokság góllövő-listáján a nagykanizsai Ifjovics Ferenc, valamint
Somogyi Ottó állnak az élen,
11-11 gólt szerezve. Soraikban
bemutatkozhatott immár az „új
igazolásuk”, Csepregi András is,
akit korábbi NB I-es bajnok labdarúgóként nem véletlenül
fogadtak nagy örömmel... P.L.

P.L.

SPORT

Ismét eljött az ideje egy szomszédvári rangadónak a megyei I. osztályú labdarúgó-bajnokság déli végein, hiszen a Sáska a Szepetneket
fogadta. A kiskanizsaiak szombaton
Gyenesdiásra látogatnak, míg a
szepetnekiek ugyanaznap 17 órától
a Csesztreget fogadják.
Horváth-Méh Kiskanizsai
Sáskák SE (9.) - Szepetnek
SE (11.) 2-0 (1-0)
Megyei I. osztályú labdarúgó-bajnokság, 24. forduló. Kiskanizsa, 130 néző.
Vezette: Siket (Szente D.,
Szente R.). G.: Dolmányos
(5.), Szőke Á. (68.)
Kiskanizsa: Szőke R. Jagarics, Kotnyek, Anger,
Petánovics, Völgyi, Ötvös,
Dolmányos, László R. (Abay
Nemes), Szőke Á., Piecs.
Játékos- edző:
L ászló
Roland.

Szepetnek: Kalányos Szabó Ba. (Dömötör), Szabó Be., Fadgyas, Pál Ma., Pál
Mi. (Szabó M.), Baksai, Orsós
R., Nagy T. (Pál F.), Déri, Horváth M. (Szilágyi A.). Edző:
Németh István.
Szomszédvári rangadó az
egyik félnek, jelesül a hazaiaknak nem is indulhatott volna jobban, amikor is Dolmányos már az 5. percben betalált annak a Kalányos Árpádnak a kapujába, aki néhány
éve már szintén a kiskanizsai
városrészben lakik, talán 370
méterre a Sáska-pályától. A

Ha kellett, a Sáska mondhatni szinte egy emberként védekezett, közben pedig még két gólt is szerzett
vezető Sáska-találat után a
vendégek ugyan jóval többet birtokolták a labdát, a
váratlan húzással centerbe
feltolt Piecs László időnként
valóban bántóan árválkodott egyedüliként elöl a szepetneki térfélen, a taktika

Kisép-Futsal Szigetszentmiklós (12.) – Nagykanizsai Futsal
Club (9.) 4-7 (2-3)
NB II Nyugati csoport futsal-mérkőzés, alsóházi rájátszás,
7. forduló. Szigetszentmiklós, 50
néző. Vezette: Deme R. (Ibriksz,
Surin). G.: Schuller (1. - öngól),
Koppermann (6.), Puskás (27.),
Csapó (30.), illetve Takács D. (9.,
21., 40.), Szőke Á. (13., 30.), Kollár
(15.), Schuller (23.)
NFC: Szőke R. - Kollár, Takács
D., Schuller, Szőke Á. Csere:
Németh M. (kapus), Dömötörfy,
Pesti A., Őri M., Millei. Sportigazgató: Várhidi Péter.

SPORT

azonban működött. S nem
csupán az első, de a második
játékrészben is, melynek
derekán egy végletekig kijátszott szituációt Szőke Ádám
zárt le látványosan, egyben a
második kiskanizsai góllal. A
Szepetnek mintha el sem hit-

te volna, hogy lehet keresnivalója a minden rutinját
bevető Sáska ellen, mely így
biztosan hozta le a presztízsmeccset és kapta meg azért
a győztesnek járó három
pontot.

P.L.

Jó kezdet

Nem inogtak meg
A biztos NB II-es tagságot
jelentő helyezésekért folytatott küzdelmek során újabb
fontos három pontot könyvelhetett el a Nagykanizsai Futsal Club együttese, hétfőn
pedig a kanizsaiak Dunaújvárosba látogatnak.

Fotó: Polgár László

A gólokat a Sáska lőtte

A lelki nyomás-helyezés már
napokkal korábban elkezdődött a kanizsaiakra nézve,
hiszen a BAK – Dunaújváros
találkozót (2-9) már jóval előbb
megrendezték, lényegében
tehát dél-zalai oldalon győzelmi kényszer alakult ki. Ezt csak
tetézte, hogy rosszabbul nem
is kezdődhetett volna a mérkőzés a nagykanizsaiak szempontjából, viszont a kétgólos
hátrányból jó mentalitással álltak fel, mi több, a második
játékrész elején gyorsan növelték is tovább előnyüket. Nem
volt persze ez lefutott meccs,
fel is jöttek a hazaiak, de a kellően erős kerettel Szigetszentmiklósra érkező NFC sikerrel
könyvelhette el a bajnoki pontokat, mellyel az alsóházi rájátszás harmadik – összesítve a
nyugati mezőny kilencedik –
helyén állnak jelenleg.
P.L.

A Somogy megyei Tabon rendezték az eXtremeMan D80 középtávú duatlon országos bajnokságot, melyen 10 kilométer futás, 60 km
kerékpározás, majd egy újabb 10 km-es futómennyiség várt a különböző korcsoportok és kategóriák résztvevőire.
Magyarországon egyik leghosszabb és legnehezebb, egyben úgymond legszintesebb versenyén a bevezetőben említett extrémitás
adja, s a hölgyek mezőnyében, annak veterán 4-es kategóriájában
a nagykanizsai Korcsmárosné Vig Rozália (Tri-Co TK Nagykanizsa)
országos bajnoki címet szerzett 4:41:14 órás teljesítményével.
Korcsmárosné így folytatta gyakorlatilag azon eredménysorát,
mely alapján néhány hete a hazai triatlon szövetség a 2020-as, illetve
2021-es teljesítményeiért külön-külön is az Év sportolója választásán
aranyokleveles minősítéssel ismerte el.
P.L.
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GasztroKanizsa

Jéghideg eperkrémleves
Kondriczné Németh Zita
szeret sütni-főzni, s mivel
az utóbbi időben a két
fiának a hamburger a kedvence ezért megpróbálta
otthon elkészíteni. Mint a
képünkön is látható,
sikerült a gyerekeinek
meglepetést szerezni a
ropogós hamburgerrel.

tejet és a tejszínt. Végül az
egészet összeturmixoljuk.
Néhány órára hűtőbe
tesszük, és eperrel díszítve
tálaljuk.

A hamburger zsemle hozzávalói:
(10 adaghoz)
1 kg liszt, 4 db tojássárgája (2 db a tésztába, 2 db a
kenéshez) 10 dkg margarin,
A főzés nélküli eperkrémleves
8 dkg porcukor, 4 dl tej, 7
hozzávalói:
dkg élesztő, só.
0,5 kg eper, 0,5 tk méz, 1 A zsemle elkészítése:
A hozzávalókat egy tálba
csomag vaníliás cukor, fél
citrom, 2 dl tej, 1 dl tejszín, öntjük, a lisztet, a margarint, az élesztőt, a cukrot és
mentalevél.
Elkészítése:
Az epret alaposan megmossuk, néhányat félreteszünk a díszítéshez, a
többit megpucoljuk, és turmixgépbe tesszük. Hozzáadjuk a vaníliás cukrot, a
mézet, a citromhéjat, a
mentalevelet, valamint a
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a sót, a legvégén pedig
hozzáadjuk a langyos tejet.
A hozzávalókat kemény
tésztává összedolgozzuk,
és 30-40 percig kelni hagyjuk. Utána legalább 10 tíz
darabra osztjuk, gombócokat formázunk belőle
és sütőpapírral bélelt tepsibe tesszük. Ezután fél órát
kelni hagyjuk. A megkelt
gombócokat a felvert tojással megkenjük, és a sütőbe
helyezés előtt a tetejét
megszurkáljuk egy tűvel,
hogy sütés közben ne
repedjen ki a bucik oldala.
Végül 200 fokon 10-15 perc
alatt megsütjük.
A húspogácsa hozzávalói:
60 dkg darált sertés
lapocka, 40 dkg fehér
kenyér, 1 dkg só, 2 db tojás,
0,5 dkg oregano, 0,5 dkg
majoranna, 0,5 dkg őrölt

és házi hamburger

feketebors, 8 dkg
ketchup, 2 dkg
mustár, 5 dkg
vöröshagyma, 1
dkg fokhagyma. (A
kenyeret vízbe
beáztatjuk, majd
kinyomkodjuk.)
Elkészítése:
A
darálthús t
összekeverjük a
hozzávalókkal, és a
z s e m l é n é l
nagyobb, vékony,
kerek formákat
lapogatunk belőle,
hogy jól átsüljenek.
A szósz hozzávalói:
Saláta, uborka, lilahagyma, joghurt, só, kinek-kinek
a kívánsága szerint.
Elkészítése:
A hozzávalókat felaprítjuk és összekeverjük.
Az összeállításnál a

meleg zsemléket ketté
vágjuk, megkenjük a
szósszal, rátesszük a
húspogácsát, és máris elfogyaszthatjuk a házi hamburgerünket.
BAKONYI Erzsébet

MOZAIK

