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II. emeletre helyeztem át.

Dr. Apáthy Zsuzsanna
ügyvéd

Városunkban hagyomány,
hogy együtt köszöntik a dísz-
oklevéllel kitüntetett nyugdí-
jas pedagógusainkat, a nyug-
díjba vonulókat és a pályakez-
dõ fiatalokat. A Medgyaszay
Házban rendezett ünnepségen
elsõként Cseresnyés Péter pol-
gármester szólt a pedagógu-
sokhoz.

„A mai napon olyan arany,
gyémánt és rubin diplomásokat
köszönthetünk, akik nemzedékrõl
nemzedékre megtanítottak ben-
nünket írni, olvasni, számolni,
egyáltalán gondolkodni. Hozzá-
segítettek bennünket az emberi
eszmélés elsõ pillanataitól kezdve
ahhoz, hogy képesek legyünk az
életet értelemmel megtölteni,
hogy a dolgoknak alkotó, közre-
mûködõ részesei lehessünk. Az
évszázadok során sokat változtak
az elvárások, a szokások, a mód-
szerek a pedagógiában, egy vala-

mi azonban a szüntelen változás-
ban állandó maradt: a tanító, a
tanárember, a pedagógus szemé-
lye. Nincs olyan ember, aki ne
gondolna vissza tisztelettel a pá-
lyáját elindító nevelõjére, példa-
ként tisztelt pedagógusára, ne
lenne büszke óvodájára, iskolájá-
ra, és ne érezné ma is úgy, bár
évek, évtizedek teltek el azóta, a
szíve még mindig ahhoz az egyko-
ri nagy családhoz húzza.” 

Végül a polgármester a város
önkormányzata nevében megkö-
szönte a sok évtizedes munkáju-
kat, és jó egészséget, hitet és sok-
sok szeretetet kívánt nyugdíjas
éveikhez. A pályakezdõ fiatalok-
hoz útmutatóul egy Robert Merle
idézettel fordult. „Meg is állapí-
tottam, hogy egy tanárnak ki sem
kell nyitnia a száját, ha érdekes
akar lenni: elég, ha figyelmesen
hallgat.” Azt kívánta nekik, vál-
jon hivatássá a munkájuk. Kapják
meg hozzá mind az anyagi, mind

az erkölcsi elismerést, a szülõk, a
diákok megbecsülését. Érezzék
második otthonuknak az iskolát,
melyben a pályafutásukat elkezd-
ték, és a tudás átadása mellett
igyekezzenek a jóra, a békesség-
re, a becsületre nevelni a diáko-
kat. 

A pályakezdõ pedagógusok es-
kütétele után Dénes Sándor alpol-
gármester huszonegy nyugdíjba
vonuló pedagógusnak adott át
szolgálati emlékérmet. A díszdip-
lomát öt pedagógusnak Cseres-
nyés Péter polgármester, a Kapos-
vári Egyetemen végzett Nemes
Sándornénak és Bene Lászlónak
pedig a nagykanizsai születésû Dr.
Bertalan Péter professzor adta át.

Az ünnepelteket a negyedik ge-
neráció, a Dr. Mezõ Ferenc Gim-
názium és Közgazdasági Szakkö-
zépiskola diákjai köszöntötték mû-
sorukkal. 

B.E.
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A Mindentudás Nagykanizsai
Egyeteme 11. elõadásának részt-
vevõi egy különleges történelem-
órán vehettek részt a Batthyány
Lajos Gimnázium és a Halis Ist-
ván Városi Könyvtár szervezésé-
ben a Medgyaszay Házban. 

A Batthyány Lajos Gimnázium
egy sikeres pályázat, valamint ön-
kormányzati támogatás révén
könyvet adott ki Nagykanizsa
1956 címmel. 

Az eredeti cél az volt, hogy
„példa” embereket keressünk –
hangsúlyozta köszöntõjében Ba-
logh László, a gimnázium igazga-
tója, majd így folytatta: – Büszkén
mondhatjuk, vannak, voltak ilye-
nek Kanizsán. Ilyenek voltak a ka-

nizsai gimnazisták, a „csittesek”.
Sokunkban felvetõdik a kérdés,
hány ártatlan áldozat volt itt Ka-
nizsán? Lassan kiderül, legalább
három, de még mindig nem tu-
dunk dolgokat a helyére tenni.
Miért van az, hogy még ma is so-
kan csak névtelenül szólalnak
meg, ha 56-ról faggatjuk õket, és
a „csitt”-ben is vannak még kér-
dõjelek…

Végül a könyv hátsó borítóján
szereplõ mondatokkal zárta gon-
dolatát Balogh László: Nagykani-
zsán is népmozgalmat váltott ki az
1956. október 23-i budapesti forra-
dalom híre. Büszkék lehetünk arra,
hogy 1956 kapcsán városunkban is
van mire emlékeznünk: a helyi tör-
ténések, a DKG dolgozói, a gim-

nazisták, Orbán Nándor, dr. Lékai
Gyula, dr. Paizs Ferenc, a
„Csittvári Krónika”…. Az Irányi
Dániel Gimnázium (mai Batthyány
Lajos Gimnázium) diákjai és taná-
rai kiállása a jó ügy mellett ma is
élõ példa kell, hogy legyen. A mél-
tó emlékezés azt kívánja, hogy
tisztelettel és tisztességgel emlé-
kezzünk meg a régmúlt hõseirõl és
ártatlan áldozatairól. 1956 örök ta-
nulsága, hogy nem szabad félni. S
vannak örökifjú hõsök, akik példa-
képpé is válhatnak, mert fiatalos
lendülettel széttörték az agyunkat
és a szívünket nyomasztó félelmet.

Nem szabad feledni a fénylõ arco-
kat! 1956 azt üzeni, hogy nem elõ-
re, vagy hátra, vagy oldalra van a
kitörési pont, hanem fölfelé. Fel-
emelt fejû és emelkedett szívû
népnek van jövõje. Nagy Gáspár-
ral szólva: „Megigéz fénylõ ar-
cuk,/lám a lélek és lelkesült-
ség,/mily káprázatos iker-
pár/együtt: õszinte Isten-oltár!”
Ezért ajánlotta jó szívvel ezt az
1956 emlékérõl szóló hiánypótló
kanizsai könyvet és a hozzá kap-
csolódó konferenciát. 

A konferencián Czupi Gyula,
Farkas Tünde, Csomor Erzsébet,
Kapiller Imre és Dr. Bittera Zoltán
tartott elõadást.

B.E.
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Két rendezvényre is várta az ér-
deklõdõket a közelmúltban a Roz-
gonyi Polgári Egylet és Kör. 

Miha Tamásné, az egylet elnöke
többek között elmondta:

– Kocsis Katalin, a Halis István
Városi Könyvtár zenei részlegének
vezetõje Nagykanizsa gazdag zenei
életérõl tartott vetített képes elõ-
adást. Az 1860-as évektõl szinte
napjainkig tartó idõszakot felölelõ
könyve Nagykanizsa 100 zenei em-
lékhelye címmel jelent meg. A szer-
zõ Kocsis Katalin egy értékes zenei
útikönyvvel egészítette ki a város
történetét. Megtudhattuk, hogy a
zeneiskola indulása elõtt is maga-
san kvalifikált zenetanárok oktat-
ták a fiatalokat, sokszor mûvész-
tanár kategóriába is tartozhattak
volna. Egy-két név az ismertek kö-
zül: Sternek Zsigmond, Hofrichter
Emma (nála tanult hegedülni
Krátky István késõbbi polgármes-
ter is), Pásztor Irma, Erdõsy Eugé-
nia. A fiatalabb nemzedék közül
Kething Ferenc, az Ivánkovics há-
zaspár, Noll Ferenc. Városunk 100
zenei emlékhelye közül több helyen
nívós koncertek, dalestek voltak,
ismert operaénekesek léptek fel.
Élénk zenei élet jellemezte Kani-
zsát. 

November 4-én, a nemzeti
gyásznapon Erkel Ferenc nagy ze-
neszerzõnk születésének 200. év-
fordulójára szerkesztett ünnepi mû-
sort Szabó Tiborné, a Zenebarátok
Klubjának vezetõje. Felidézte Erkel
életét, mûveinek sokszínûségét és
jelentõségét. Hallottunk részleteket
a Bánk Bán és a Hunyadi László cí-
mû operáiból.

A mai fiatalság tájékozódása a
XX. század eseményeirõl címmel
Rózsás János író tart elõadást no-
vember 18-án csütörtökön, 15.30
órakor a Medgyaszay Házban. 

A rendezvényre szeretettel vár
mindenkit a szervezõ Rozgonyi
Polgári Egylet és Kör. 

MMúúllttiiddéézzééss 
ééss EErrkkeell-éévvffoorrdduullóó
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November 16-án, kedden fél 6-
tól a könyvtárban kerül sor –
immár második alkalommal –
arra az Ötvenhatos Versünnep-
re, melyet a Nagykanizsai Polgá-
ri Egyesület rendez a város vala-
mennyi középiskolájából érke-
zettek részvételével. Az idei mot-
tó is a hajdani kanizsai középis-
kolás, a pacsai születésû Kiss Dé-
nes mondata.

Ciklusok osztják három részre
a verseket: A szabadság napjai, A
megtorlás évei és Az emlékezés
évtizedei a címük. A Polgári Ma-
gyarországért Alapítvány – akár-

csak a tavaszi középiskolás ve-
télkedõ alkalmával – most is
könyvutalványokkal ismeri el a
diákok munkáját. A jutalmakat
ezúttal Szigethy Gábor adja át,
aki a forradalomról való emléke-
it is megosztja a résztvevõkkel.
A színháztörténészként, rendezõ-
ként is ismert írónak – a híres so-
rozat, a Gondolkodó magyarok
mellett - több 1956-os könyve
megtalálható a Halis István Vá-
rosi Könyvtárban. Szeptember-
ben megjelent Évezredtöredék
címû regényes esszéje (vagy esz-
széregénye?) olvastán bizonyára
választ kaphatunk azokra a kér-

désekre is, melyekre a versünnep
idõkorlátja határt szab. A rende-
zõk biztosak benne, az este fo-
lyamán beigazolódik: Nem ver-
ték le ötvenhatot! 

K.H.

„„NNeemm vveerrttéékk llee ööttvveennhhaattoott””

(93)
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Ünnepélyes keretek között ad-
ták át a Kanizsa TISZK Köz-
ponti Képzõhelyet, ahol az
együttmûködõ önkormányzat-
ok, iskolák képviselõin és a kivi-
telezõ cégek vezetõin kívül dr.
Czomba Sándor, a foglalkozta-
táspolitikáért felelõs államtitkár
is jelen volt.

Az ünnepélyes átadáson Dénes
Sándor alpolgármester köszöntötte
a meghívottakat, Kovács Vince, a
Magyar Kereskedelmi és Iparka-
mara alelnöke pedig elmondta,
mérföldkõ az épület átadása a vá-
ros életében. Mérksz Andor igaz-
gató felidézte az egy évvel ezelõtti

eseményeket, amikor egy idõkap-
szulát helyeztek el az épület mel-
lett, emléket hagyva az utókor szá-
mára. Az igazgató okleveleket
adott át a kivitelezésben és a pro-
jektekben részt vevõ cégek és vál-
lalkozások vezetõinek, majd a tör-
ténelmi egyházak képviselõi meg-
szentelték az épületet, és sor került
a szalag átvágására is. 

Az ezt követõ Szakképzési Aka-
démia címû elõadássorozaton
Mérksz Andor nagy vonalakban
bemutatta a TISZK mûködését.
Hangsúlyozta, hogy nem jöhetett
volna létre a Képzõhely a partner-
intézményekkel és az önkormány-
zatokkal való összefogás nélkül.

Dr. Czomba Sándor államtitkár a
Nemzetgazdasági Minisztérium
szakképzéssel és felnõttképzéssel
kapcsolatos koncepcióját vázolta
fel a hallgatóságnak, és elmondta,
mennyire fontosnak tartja a képzé-
sek rendszerének megújítását.
Egyrészt munkaerõhiány, másrészt
túlképzés tapasztalható az ország-
ban, és nem elfogadható, hogy a
tanulók csak tizenegyedik és tizen-
kettedik osztályban találkoznak
elõször az általuk választott szak-
mával, valamint annak gyakorlati
részével. A gyakorlati oktatónak
nem csak a szakma bemutatása,
hanem a nevelés is fontos feladata,
méghozzá azért, hogy a diák meg-
tanuljon beilleszkedni a munka vi-
lágába. Az eredményes oktatás ér-
dekében a kormány szeretné visz-
szahozni a három éves szakmun-
kásképzést, a legfontosabb célkitû-
zés pedig  egymillió új munkahely
megteremtése az országban. Ko-
vács Vince a gazdaság szemszögé-
bõl vizsgálta meg a jelenlegi szak-
munkás-képzéssel kapcsolatos
problémákat, és hangsúlyozta, el-
sõsorban arra kell törekedni, hogy
a tanulók és szüleik pályaválasz-
tással kapcsolatos döntése tudatos
legyen.

Z.A.

MMéérrffööllddkkõõ aa kkaanniizzssaaii sszzaakkkkééppzzééssbbeenn
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A Mindenki Házában kapott
helyet a Miklósfai Polgárõr Egye-
sület irodája, amelyet november
5-én ünnepélyes keretek között
adtak át majd szenteltek fel.

Dömötörfy Sándor, a Miklósfai
Mûvelõdési és Városszépítõ
Egyesület elnöke köszöntötte a
meghívottakat a miklósfai Min-
denki Háza elõtt a szeptemberi
idõjárást idézõ péntek délutánon.
Nagy várakozás elõzte meg a
nemzetiszín szalag átvágását,
majd Karádi Ferenc alpolgármes-
ter köszöntõje után Bojtor Róbert
atya felszentelte a helyiséget. Dr.
Molnár József városi rendõrkapi-
tány, alezredes az ünnepélyes per-
ceket követõen megköszönte
mindazok munkáját, akik részt
vettek a megvalósításban. El-
mondta, hogy Miklósfa bûnügyi-
leg szerencsére nem a legfrekven-
táltabb területe a városnak, mégis

nagy elõrelépésnek tartja, hogy
lesz végre bázisa a Polgárõrség-
nek. Fontos munkát látnak el a
polgárõrök, hiszen a közbiztonság
fenntartása mellett a köztisztaság-
ra is ügyelnek, és ebben számít-
hatnak a lakosság támogatására és
megbecsülésére is. Következõ lé-

pésként köztéri kamerákat szeret-
nének felszerelni Miklósfán, majd
elkanyarodva a település ügyeirõl,
szó esett a Ligetvárosban tervezett
körzeti megbízotti iroda létreho-
zásának tervérõl.

Z.A.

PPoollggáárrõõrr-iirrooddáátt aavvaattttaakk MMiikkllóóssffáánn
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A Kodály Zoltán Mûvelõdési
Házban nyílt kiállítás az intéz-
mény Fafaragó Szakkörének
gazdag anyagából. A tárlaton
Bátori Gyula, Hervai Károly,
Hervai Károlyné Marika, vala-
mint Parti Péter alkotásait te-
kinthetik meg az érdeklõdõk.

Kámánné Szép Terézia intéz-
ményigazgató köszöntõjében el-
mondta, az 1990-es években ala-
kult meg a Fafaragó Szakkör az
egykori Vasutas Mûvelõdési Ház
falai közt Csávás Csaba vezetésé-
vel, majd pár év múlva Stiller Gá-
bor vette át és 2008-ig irányította a
csoport munkáját. 2009 novembe-
rétõl Csávás Csaba vezeti a szak-
kört, akinek „bevallott vállalása” a
népmûvészet szeretete és a ma-
gyarságtudat, valamint úgy gon-
dolja, a fának lelke van, így egy-
szeri és összetéveszthetetlen min-
den egyes darab.

A kiállított fafaragások között
találkozhatunk gyertyatartókkal,
betlehemi figurákkal, afrikai
maszkok ihlette alkotásokkal, de
összességében a figurális ábrázo-
lás elõtérbe helyezése tapasztalha-
tó a mûveknél. 

Z.A.

FFaaffaarraaggóókk
eeggyymmááss 
kköözztt

Újabb alkotással gyarapodik a
zalaegerszegi Magyar Olajipari
Múzeum szoborparkja Dr. Falk Ri-
chárd (1899-1979) gépészmérnök,
egyetemi tanár bronz mellszobrá-
val. Avatóbeszédet Dr. Tihanyi
László, a Miskolci Egyetem Mûsza-
ki Földtudományi Karának dékánja
mond. Aszobrot Dr. Tihanyi László
és K. Nagy József, a DKG-EAST
Zrt. vezérigazgatója leplezi le. ADr.
Falk Richárd életét bemutató kiállí-
tást fia, Falk Miklós okleveles olaj-
mérnök nyitja meg. Dr. Falk Ri-
chárd 1942-tõl dolgozott az olaj-
iparban gépészeti vezetõként. Az õ
irányításával hozták létre és építet-
ték ki a nagykanizsai Kõolajipari
Gépgyárat, melynek 1948-ig volt a
fõmérnöke.

MMeellllsszzoobboorr
DDrr.. FFaallkk RRiicchháárrddnnaakk
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A börzével egybekötött kiál-
lításon a Szent Istvánt ábrázo-
ló pengõstõl a szocialista
idõkbõl fennmaradt plakátokig

számos muzeális jellegû tárgy
szerepelt a kiállított vagy
megvásárolható tárgyak reper-
toárjában. 

Alig lehetett közlekedni az ér-
mekkel megrakott asztalok és az
érdeklõdõk hömpölygõ tömege
között, és igazi nemzetközi talál-
kozó lévén, idén a Varasdi Gyûj-
tõklub vezetõje is tiszteletét tette
az eseményen. Mint Farkas Ist-
ván, a Magyar Éremgyûjtõk
Egyesületének nagykanizsai tit-
kára elmondta, minden évben
kétszer, õsszel és tavasszal tarta-
nak börzét, ahol ingyenes ár-
becslést és szaktanácsadást is
igénybe lehet venni. A csoport
immár negyvenegy éve – 1969
augusztusa óta – mûködik szer-
vezett keretek között, tagjai pe-
dig kéthetente tartják összejöve-
teleiket. 

– A kiállítás a magyar történe-
lem nevezetes személyiségeit mu-
tatja be – pénzeken, érmeken,

bankjegyeken és bélyegeken.
Egyfajta történelmi barangolá-
son is részt vehet, aki megtekinti
a tárlatot, ugyanis idõrendben
vannak kiállítva a történelmi sze-
mélyiségeket ábrázoló papírpén-
zek és érmék. Szent István kirá-
lyunk képe már a húszas években
felkerült az öt pengõsre, de látha-
tunk a negyvenes évekbõl Rákó-
czi-hadikitüntetést, vagy Petõfi
Sándort ábrázoló emlék-ötforin-
tost. Ferenc József képmását már
az 1800-as években elõszeretettel
nyomták a bankókra, érmékre, vi-
szont a haza bölcsét, Deák Feren-
cet ábrázoló pénzeink érthetetlen
módon nagyon kevés számban
fordulnak elõ. Összességében el-
mondhatom, hogy ezzel a kiállí-
tással tisztelegni szeretnénk tör-
ténelmi személyiségeink emléke
elõtt. – foglalta össze Farkas Ist-
ván.

Z.A.
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MEGHÍVÓ
Nagykanizsa Vagyongazdálkodási és Szolgáltató Zrt. nevében

tisztelettel meghívom Önt a NYDOP-1.3.1-2f-2009-0005
számú projekt keretében kialakított

Idõpontja: 2010. november 18-án, 15.30
A nyílt nap keretében megtekinthetõ a mûszakilag átadott

épület, illetve tájékoztatást kapnak a bérleti és szolgáltatási
lehetõségekrõl.

Helyszín: Nagykanizsai Inkubátorház és Innovációs Központ
Nagykanizsa, Ipari Park, Buda Ernõ utca 19.

Tisztelettel: Kámán László vezérigazgató

"Nagykanizsai Inkubátorház és Innovációs Központ"
NYÍLT NAP-jára

ÉÉrreemmkkaavvaallkkáádd kkuurriióózzuummookkkkaall

Régi érméket, kitüntetéseket, de plakátokat és bélyegeket is meg-
tekinthettek és vásárolhattak a numizmatika iránt érdeklõdõk a
Nemzetközi Numizmatikai és Filateliai Találkozón.

– Nagyon jó volt benne énekel-
ni! – emlékezett vissza útitársam
a kaposvári egyházzenei napra
menet Farkas Ferenc Requi-
emjére. A zeneszerzõ nevét viselõ
énekegyüttes Mindenszentek elõ-
estéjén kiegészült néhányukkal, a
„vendég” számára igazi élmény
volt Baráth Ivett karvezetõi mód-
szere is. Jövõ vasárnap, novem-
ber 21-én este pedig a kiskanizsai
templomban – Páhy János plébá-
nos úr vendégeként – városunk
valamennyi templomi kórusa
énekel majd a szent zene pátró-
nájának, Cecíliának az ünnepén.

– Koraõsszel a villanydróton sora-
koznak a madarak. Mirõl beszélget-
hetnek a hosszú út elõtt? Ez jut eszem-
be a mi összejöveteleinkrõl is. Tartani
egymásban és másokban a lelket. –
fogalmazott Balás Béla megyéspüs-
pök, aki a szentmise végén elismerést
adott át egyházzenei munkájáért a
zalaszabari Molnár Sándornak és a
nagykanizsai Csizmadia Ferencnek.
Hogy mennyire volt foganatja Csizi
bácsi munkájának: a résztvevõk közt
is nem egy tanítványa akadt.

Aváci Apor Vilmos Katolikus Fõis-
kola tanára, Horváth István nyitotta
meg a kaposvári egyházzenei napot,
amely Szili Zoltán zeneigazgató jóvol-
tából immár a jubileumi tízedikhez ér-
kezett. Városunkból a Szent Imre Kó-
rus és a Miklósfai templom énekkara
utazott a székesegyházba. – Ilyenkor

hálát adunk a zenei talentumért, a kö-
zösségért. És legfõképpen azért a sok-
színû harmóniáért, amelynek szépsége
minden szépség forrására mutat. A
szent zene szépsége már most kicsiny
ablakot nyit a mennyországra, meg-
látjuk rajta Isten szeretetét. – mondta.
– Agazdaságinál is súlyosabb erkölcsi
válságban élünk. Ám legyünk meg-
gyõzõdve arról, munkánkkal hozzájá-
rulunk ahhoz, hogy felemeljük ezt a
drága magyarságot. Megszállottság,
szent elkötelezettség nélkül nem lehet
ezt sem csinálni. – bátorította a nehéz-
ségektõl sem visszariadó énekeseket.
A bemutatkozások során már mind-
egyik kórus megcsillantotta Kará-
csony fényeit. A felszabadult jókedvet
ükapáink nemzedékébõl Barabás Ist-
ván Pásztor ébresztõje képviselte. A
megtestesülés csodája elé a reneszánsz
Tomás Luis de Victoria imádsága vit-
te a hallgatót. Szóba került a jövõ évi
nagy terv: Liszt Ferenc születése 200.
évfordulójának méltó megünneplése
is. Van mibõl!

– Nem is tudjátok, milyen jó dol-
gotok van! Nem voltatok még kórus
nélkül! – valódi szívfájdalom szólt
egy helybeli asszonyból. S valóban,
szerencsések lehetünk, mi, kanizsa-
iak, hogy ilyen zenei élet vesz körül
minket. S a folytatás? Amikor egy
botfülûnek hitt gyerkõc vonatozás
közben az Ave Mariat énekli, Szent
Cecília biztosan mosolyog.

P.J.

CCeeccíílliiaa hhóónnaappjjáábbaann
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Nagykanizsa Megyei Jogú Vá-
ros Önkormányzata FIDESZ-
KDNP frakciója és a FIDESZ he-
lyi elnöksége a hét végén megkap-
ta a Kanizsai Dorottya Kórház há-
rom vezetõje és az akkori szocia-
lista frakció három tagjának meg-
beszélésérõl közzétett hangfelvétel
írásos változatát. Az írásos válto-
zat megismerése után arra az elha-
tározásra jutott a frakció és az el-
nökség, hogy a rendelkezésre álló
anyag minden vonatkozásának fel-
tárása érdekében kikéri egy jogász
szakember véleményét, és ennek
függvényében fogja a szükséges
lépéseket megtenni.

FIDESZ-KDNP frakció, 
FIDESZ Nagykanizsai Elnökség

Az alábbi levelet múlt héten kap-
ta szerkesztõségünk. Akkor okafo-
gyottnak tûnt, hiszen valaki töröl-
tette a többezres látogatottságot el-
érõ hangfelvételeket. (Csak azt a
kettõt, amelyen szocialista önkor-
mányzati képviselõk igazítják el a
kórház jövõbeni eseményeinek
menetét.) Hétfõ hajnalban azonban
újabb felvétel került az ismert
videómegosztó portálra. Az esemé-
nyek folyása az említett hanganyag
törlése ellenére túlnõni látszik az
azon szereplõk akaratán. A névte-
lenséget kérõ, de elérhetõségét
mindenki számára lehetõvé tévõ
olvasónk levele a ma már csak a
második nyilvánosságban terjedõ
felvételek tartalmát boncolgatja. 

***
Két hete már, hogy nyilvános-

ságra kerültek azok a felvételek,
melyek azt engedik sejteni, hogy
bár látszólag a Fideszes többség
vezette a várost 2010 tavaszáig,
nyaráig, valójában a fontosabb
kérdésekben, olykor a polgármes-
terével szemben is a szocialista
párt „prominenseinek” szava volt a
döntõ. Egyfajta árnyékkormány-
ként határoztak szinte mindenrõl,
ami a városban fontos volt… most
meg hallgatnak. 

Meg a tûzhöz közelállók is csak
sejtették, hogy elõbb vagy utóbb
robban valami a kórház ügyében,
de a szocialista párt helyi alelnöke,
nem mellesleg a megyei közgyûlés
egészségügyi bizottságának alel-

nöke, Lelkó Tamás már egy rádiós
interjúban támogatásáról és segít-
ségérõl biztosította a nagykanizsai
kórházat, annak vezetését, pedig
titok volt még, miért is szorulna az
intézmény vezetése segítségre, tá-
mogatásra. 

Elsõ hallásra talán egy túlbuzgó,
helyét keresõ „politikusféleség”
magamutogatásának sejthetjük a
dolgot, de ha a dolgok mélyére ve-
tünk egy pillantást, illetve ha hitelt
ad(hat)unk azoknak az informáci-
óknak, hogy Lelkó Tamást is baráti
szálak fûzték a kórházat vezetõ pro-
fesszorhoz, mi több közös vacsora-
asztalnál (is) szokták múlatni az
idõt, akkor némileg árnyaltabb
színben tûnhet fel Lelkó felajánlko-
zása, még akkor is, ha a nagy nyil-
vánosság még az interjú elhangzá-
sakor semmit sem sejt a hamarosan
kikerülõ hangfelvételekrõl. És ha
lehet még tovább árnyalódik a kép,
ha hozzátesszük, hogy az alelnök úr
és a késõbbi gazdasági igazgató
asszony életében is akad közös
pont, a határõrség. Egy ideig mind-
ketten ott keresték a boldogulást.  

Amikor robban a lehallgatásos
ügy Lelkó Tamás nem rest, és alel-
nökként hivatalos magyarázatot
követel. 

Csak azt nem tudni miért. Magát
védené? Az nehezen hihetõ, hogy
ne tudott volna arról mutyizó párt-
társaitól, mi is zajlik a kórházban,
mint ahogy az is valószínûtlen,
hogy nem ismerte a hangfelvételek
tartalmát. Akkor meg milyen ma-
gyarázatot vár? 

Fõleg akkor, ha hozzátesszük
még, hogy a szocialisták a vesztes
választás ellenére sem fejezték be
kis üzelmeiket a kórházban, hiszen
minden áron azt szerették volna el-
érni, hogy a kórházi beruházást
felügyelõ bizottságba is a „kórház
nagy barátja” Lelkó kerüljön be. 

Biztos pontként számíthattak
volna rá.  

Azt szeretné tudni netán Lelkó
Tamás, hogy Szláveczné valójában
kinek az embere? 

A történetet mélyebbrõl és ko-
rábbról ismerõk is sokáig azt hihet-
ték, hogy Gyöngyike, a kórház gaz-
dasági vezetõje a professzor üdvös-
kéje, ám a hangfelvétel – melyet
nemrég eltávolítottak az internetrõl
– arra enged következtetni, hogy
Szláveczné a szocialisták embere,
akit a professzornak kell valamiért
elfogadni elsõ számú jobbkezének. 

Bátorfi József ezt mondja azon a
bizonyos vacsorán a szocialisták
három jelenlévõ képviselõjének:
„ha ti azt mondjátok, hogy

emögött egy felépített taktika van,
és valóban ti akarjátok ezt a gazda-
sági vezetõt, akkor egészen más-
ként viszonyulok a dolgok-
hoz,......”  

Ebbõl a mondatból úgy tûnik,
igaztalan a vád, amelyet azon nyil-
vánosság-bírálók fogalmaztak
meg, akik mindvégig hangsúlyoz-
ták, a professzornak joga van a
munkatársát megválasztani. Tény-
leg joga volna, de ebben az eset-
ben éppen arról lehet szó, hogy
pont neki nincs választása…

A professzor a felvétel tanúsága
szerint meggyõzi a közalkalmazot-
ti tanács elnökét is, hogy a szocia-
listák jelöltje a nyerõ választás: „A
közalkalmazotti tanács elnöke volt
a következõ bíráló, a konyhának a
vezetõje, Fenyves Ica, akivel aztán
megtudtam, hogy õ lesz az egyik,
vele leültem, hogy gondolja át ezt a
dolgot. Õ is várta ezt a beszélge-
tést, én azt mondtam, hogy szeret-
nénk, ha kiállnánk a Gyöngyi mel-
lett. Azt mondta, õ is így gondolja.” 

Az ötödik embert is sikerrel
gyõzi meg Bátorfi József, igaz,
egy kis közbenjárást kér. S csodák
csodája kitõl, attól a Papp Pétertõl
(korábbi szocialista képviselõ), aki
korábban a kanizsai kórház priva-
tizációja érdekében oly hathatós
lépéseket tett. 

„…Papp Péter jelölte ki a keszt-
helyi kórház gazdasági vezetõjét.
Hogy ezt megtudtam, felhívtam a
Papp Pétert, és elmondtam neki,
hogy hát Péter, ismered a Gyön-
gyit, kvalitásait, emberi tulajdon-
ságait, én úgy gondolom, vele sze-
retnék dolgozni továbbra is(…)
Tudsz-e nekem ebben segíteni?
Azt mondta, hogy tud segíteni, ak-
kor nevezte meg a keszthelyi kór-
ház gazdasági igazgatóját, felhív-
ta, tíz perc múlva visszahívott, azt
mondta, megbeszéltem Kemenes
Mártival, hogy melletted van, a
kórház mellett van…” – mondja a
rendhagyó gazdasági igazgatóvá-
lasztásról szóló beszélgetésben
Bátorfi József.

Fodor Csaba a hangfelvétel ta-
núsága szerint megígéri, hogy ér-
vényteleníttetik a gazdasági veze-
tõi állásra kiírt elsõ pályázatot, s
lássunk csodát, Marton István va-
lóban ezt jelenti be. Ezt követõen
új pályázat kerül kiírásra, melyre
már Szlávecz Lászlóné is beadja a
pályázatát. 

Egyetlen feltételt szab „csak”,
akkor vállalja a gazdasági igazga-
tói szerepet, ha eltávolítják a kór-
házból a következõ “négyest”: dr.
Gõgös, dr. Wagner, dr. Cserháti és

Németh Rita. Erre Bátorfi kérésére
a jelenlévõ szocialista képviselõk
rábólintanak. És mindez meg is
történik. 

Szlávecz Lászlóné a második
pályáztatást követõen nyertesként
elfoglalja a helyét a kórház máso-
dik emberének székében, és irá-
nyításával megkezdõdnek azok az
ügyek, melyek egy részét már a hi-
vatali revizorok is vizsgálták, és
megállapították, hogy a közbeszer-
zési törvényt sértõ módon szerzett
be eszközöket a kórház. 

És majdnem negyvenmilliót bu-
kik a város a kórházi pályázaton is,
melyet mindenáron a professzor
által kiválasztott csapattal akartak
megíratni. Ezt Marton István aka-
dályozta meg. 

Közben nyert a négymilliárdos
pályázat is, és azt sejthetjük, a szo-
cialisták egy része nem akar kima-
radni a buliból. Miután a kórház
teljes vezérkarát maguk mögött
tudhatják, nyugodtan megkezdõd-
hetne a beszállítók, beruházók be-
vonásával a mutyi, melybe úgy hi-
szik, már senkinek sem lehet bele-
szólása. 

Némi por kerül azonban a gépe-
zetbe, és az ajánlott személy he-
lyett a Fideszesek Tóth Lászlót, a
mutyis szocialisták ellenfelét vá-
lasztják meg. 

Összefoglalva: a szocialisták és
prof. Dr. Bátorfi József együtt me-
nesztetik a korábbi kórházi vezetõt.
Elsõ körben elhitetik, hogy dr. Ko-
vács helyére dr. Gõgöst javasolják
majd, de ez a terv egyes vélemé-
nyek szerint a professzor és Fodor
ötlete nyomán bedõl. A testület
többsége kinevezi a kórházvezetõi
végzettséggel nem rendelkezõ,
nyugdíjas korú professzort, aki nem
feledi el, kinek tartozik hálával. 

A háttérben mutyizó szocialis-
ták egy idõre még Marton Istvánt
is maguk mellé állítják, igaz nem
tudni, mivel. 

A professzor mellé aztán
Szlávecz Lászlóné kerül kineve-
zésre. (Kinevezésének nem szok-
ványos körülményei az ominózus
hanganyag által válnak nyilvánva-
lóvá.) 

Segítõi talán éppen azokban a
privatizációs törekvésekben re-
mélnek segítséget tõle, melyek a
balos érdekcsoportok kapcsolatait
kihasználva jelennek meg a kór-
házban? A gyógyszertár kiszerve-
zésére irányuló próbálkozásokban
és a kórházi konyha megszünteté-
sére tett lépések mögött sejthetjük
õket? 

(folytatás az 6. oldalon)

FFiiddeesszz 
ssaajjttóókköözzlleemméénnyy

MMiirree vváárr LLeellkkóó,, 
ééss mmiiéérrtt hhaallllggaattnnaakk 
aa sszzoocciiaalliissttáákk??
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(folytatás az 5. oldalról)
Ezek nem valósulnak meg, de a

háttérben munkálkodók nem adják
fel. 

Orvosigazgatónak neveztetik ki
dr. Brünner Szilvesztert, aki szin-
tén nem rendelkezett végzettség-
gel, és úgy sejthetõ, hogy a gazda-
sági vezetõ jelöltjeinek sorából ke-
rül ki a mindössze egyszemélyes
pályáztatás során. 

Másfél év alatt tehát összeállt a
trojka, amely a kötelezõ jobb-
ratartás ellenére még mindig a bal-
ról érkezõknek biztosít(ana) el-
sõbbséget. 

Az elmúlt húsz év sok tekintet-
ben a demokrácia és a jogállam pa-
ródiája volt. A Fidesz arra tett ígé-
retet, hogy ennek véget vet.

Talán ezért (is) lapítanak a szo-
cialisták és hallgat a korábban még
magyarázatot váró Lelkó is? 

Ajánlom magam: 
Esti Kornél

estikornel8800@gmail.com

Tisztelt Zakó Úr!
Nekem ebben a kórházi ügyben

úgy látszik, a véleménynyilvánítá-
sokra vonatkozó véleménynyilvá-
nítás szerepe jutott. Jól van ez így,
hiszen egy blogger feladata ez, egy
orvos-blogger meg végképp ava-
tott lehet ebben az ügyben, hiszen
hivatásom az egyik, kedvenc idõ-
töltésem a másik. 

Kezdjük máris orvosiasan szól-
va, az analízissel. Mi az, hogy
pártja nem érintett ebben a kórhá-
zi, fõigazgatói ügyben? Nem ön
fejezte ki annak idején elsõk kö-
zött sajtótájékoztatón elismerését?
A Jobbik sajtótájékoztatóján be-
szélt arról is, hogy a fõigazgató úr
tagja a Jobbikos szellemi háttér-
szervezetnek, a százak tanácsának. 

Szóval máris leszögezhetjük, az
elsõdleges vizsgálatok azt mutat-
ják, bárhogy hangsúlyozza is, ez
bizony pártügy (is). Pártügy más-
ként is, a szocialista párt ügye, il-
letve azon szocialista politikusoké,
akiknek volt ahhoz képessége, te-
hetsége, hogy a háttérbõl mozga-
tott szálakkal a város legnagyobb
üzemében végül az történjék, amit
õk akarnak. De ebbe most ne men-
jünk bele mélyebben!

Tisztelt Zakó Úr! Nagyon kí-
váncsivá tett, milyen hivatalos
munkája során szerzett ön benyo-
másokat a kórházban folyó szak-
mai ügyekrõl? Szintén orvos tet-
szene lenni? Vagy gazdasági szak-

ember? Ha ez utóbbi, akkor Önnek
is kialakult véleménye kell legyen
a harmadik hangfelvételrõl, mely-
rõl oly kevéske szót ejt. Vagy ép-
pen az a probléma, hogy felismer-
te, hogy bizony kényes az ügy,
már-már súrolhatja az ön által oly
sokszor fontosnak tartott törvé-
nyesség határát? Vagy éppen ön
adta volna azokat az ötletes taná-
csokat nagyra becsült barátjának a
kreatív beszerzésre vonatkozóan?
Remélem nem, mert az én szak-
mámban ez kóros, az önében meg
törvénysértõnek számít, de bizton
mondhatom, mindkét esetben
okozhat fejfájást. 

Azt is sietnék leszögezni, hogy
mi Oránban tudjuk csak igazán, mi
is a hátba szúrás, errõl a lehallgatá-
sos ügyrõl valóban elmondhatjuk
ugyanezt. Csak nem úgy, ahogy
ezt Ön gondolja. Történt itt hátba
szúrás nem is egy, s volt közöttük
halálos is, de orvosi ismereteim
biztos tudatában jelenthetem ki,
egyik sem az Ön nagyra becsült
barátját érte. Ehelyett azt a bizo-
nyos képletes szúró, vágó szerszá-
mot többször is tartotta az õ gya-
korlott keze, s többen is „vérzõ”
sebekkel távoztak egy-egy ilyen
összecsapás után. Kikötõi orvos-
ként mondhatom, halálos szúrás
esetén teljesen mindegy az áldozat
státusza, vagyis esetünkben kö-
zömbös, hogy a pengeváltások
után az eltávozó közalkalmazott
vagy vállalkozó volt, hogy nyug-
díjba ment-e vagy a fenébe…

A fõigazgatónak nem az a bûne,
hogy hangsúlyozta kivel kíván, és
kivel nem kíván együtt dolgozni.
Az Ön nagyra becsült barátja, nem
ezt a bûnt követte el, ez jól érthetõ
azok számára, akik kellõ gondos-
sággal hallgatják végig a felvétele-
ket, és nem mentõkörülményeket
keresnek barátjuk számára. 

Azzal a kijelentésével is vitat-
koznék tisztelt Zakó úr, hogy nem
nehéz kitalálni, kinek áll érdeké-
ben a hangrögzítés. Igenis nehéz.
Nem tudhatjuk, nem a fõigazgató
rögzítette-e a beszélgetést, mond-
ván jó lesz ez még „azokkal a …
kommunistákkal” szemben, ahogy
õ a szegfûs magyarokat zárt kör-
ben emlegetni szokta. Aztán rög-
zíthette a társaság gyöngye is, hi-
szen jól alapot adhatott volna jövõ-
je egyengetéséhez ez a kis felvétel,
ha mégsem kapja meg a bársony-
székét, mit oly hõn remélt. Rögzít-
hette ezt a társaság másik orvos
tagja is, hiszen a gép-mûszerbe-
szerzéseknél is jelenthet némi
elõnyt egy ilyen hanganyag, ha ér-

velni kell egyik vagy másik mû-
szer mellett.

És igen rögzíthették a szocialis-
ták is. Egy jogász minden bizony-
nyal tudhatja, mire lehet használni
egy ilyen anyagot, és akkor sem
hátrány, hogy van, ha a pártoltja
elfeledné, kinek tartozik hûséggel,
hiszen a jogdoktor már a kinevezés
elõtt hangsúlyozta, jól gondolja
meg mindenki, kire voksol, mert õ
nem fog minden héten királyt csi-
nálni. És igen rögzíthette ezt a szo-
ciális és egészségügyi bizottság
tagja is, mint képviselõ, aki ponto-
san érteni szeretné ki kivel van, s
mire kell odafigyelni a kórház hi-
vatalos ügyei kapcsán. És készít-
hette a hangfelvételt a hatodik po-
litikus is, akár a polgármester
megbízásából… Egyszóval indíté-
ka minden jelenlévõ szereplõnek
lehetett, csak mindenkinek más. És
még azt sem állítom, hogy közülük
tette bárki. 

Ez már talán sosem fog kiderül-
ni, és hangsúlyoznám, hogy a gyó-
gyításnak is feltétele az orvosi ti-
toktartás. És mi itt éppen gyógyke-
zelünk. Ön a barátja arculatát, én
meg a közvélemény – az ön véle-
ménye általi – helytelen tájékozta-
tását orvosolnám, ha megengedi. 

Az erkölcsöt és a tudást valóban
nem a professzortól kell félteni,
ebben egyetértek Önnel. Abban vi-
szont már nem, hogy ezt a politi-
kusoktól kellene félteni, mert állí-
tom, (csekélyke kivétellel) nincs
nekik és ez az a két dolog, amit
egészen biztosan nem is akarnak
megszerezni. 

Remélem, levelem jó egészség-
ben találja a parlamentben!

Dr. Kvasztics Fedor
fedordrkvasztics@gmail.com

***
Zakó László jobbikos ország-

gyûlési képviselõ véleményét nem
állt módunkban közölni, mivel le-
veleinkre nem válaszol, a jobbikos
sajtótájékoztatóra nem hívja meg
lapunkat. Természetesen ez szíve
joga. Megítélésünk szerint azon-
ban ez a negatív megkülönböztetés
nem nekünk szól, hanem a válasz-
tóknak, akiket ezzel gyakorlatilag
semmibe vesz.

KKiivveell kkoosszzoorrúúzzzzaakk??

Az október 28.-i lapszámban
közölték Szendrõ Zsolt egyetemi
hallgató keserû hangvételû levelét
a városi megemlékezések érdekte-
lenségérõl.

Szendrõ Zsoltnak teljes mérték-
ben igaza van, õszinte érzései,

gondolatai nagyon helyénvalóak.
Most november 4-e van, este,

csendes este. Már meggyújtottam
az emlékezés gyertyáját a kopjafá-
nál és most az emlékeimmel küsz-
ködve írom soraimat.

Megyei lapunkban anno dacu-
mál volt egy pályázat, ahol a forra-
dalom emlékeivel, személyes gon-
dolatokkal lehetett pályázni.

Én már ott leírtam, hogy sze-
mély szerint nem voltam forradal-
már, bár egy 13 éves gyermek,
máshol, más helyzetben akár lehe-
tett volna az is. Sok jeltelen sír rej-
ti ma is hasonló korú társaimnak
porladó hamvait.

Személyes sorsom és személyes
érintettségem indított csupán arra,
hogy mindig, minden helyszínen
ott legyek, az elsõ nagy felvonu-
lástól addig a pillanatig, amikor a
„Szabadság” tér sarkán megjelen-
tek az idegen harckocsik.

Volt három nagy rendszerváltás
ebben az országban, valahogyan
egyik sem kedvezett sem a csalá-
domnak, sem magamnak.

Nem is szívesen beszélek ezek-
rõl a dolgokról. A megrázó erejû
film címe után – Soha, sehol, sen-
kinek... tudniillik ezekrõl a dol-
gokról tilos volt, aztán nem lehe-
tett, ma meg már nem is érdemes
beszélni senkinek.

Barátom kérdezte nem túl régen,
tudom-e, hogy “Ivánt” ki és mivel
húzta le a talapzatáról? (a szovjet
katonák emlékmûvérõl van szó –
ma is látom sokszor a temetõben az
utód szobrot, semmi rossz érzésem
nincs – inkább sajnálkozom a 20
millió szovjet áldozaton, ami nem
igazán volt egy szükséges és kõbe
vésett szám).

Kicsit szégyelltem magamat,
mert nem tudtam pontos válaszo-
kat adni neki. Látod, ezekrõl a dol-
gokról senki sem beszél, senki
nem tud semmit – válaszolta. Úgy
fogunk elmenni, hogy mindenre a
jótékony feledés homálya borul.

Most nincs szándékom többrõl
beszélni, ez egy sokkal összetet-
tebb témakör.

Visszatérnék inkább Szendrõ
Zsolt soraihoz és kérdeznék! Nem
Tõle, hanem úgy általánosságban.

Az én korosztályom ténylegesen
megindult. Nem a szó átvitt értel-
mében, hanem úgy, hogy észrevét-
len elfogyunk.

Állhatok én a kopjafa elõtt sajá-
tos magányomban. Az élet csak
megy a maga útján. Viháncoló fia-
talok húznak el mellettem.

Fogalmuk sincs semmirõl. A
gépjármûforgalom, mint minden

DDrr.. KKvvaasszzttiiccss FFeeddoorr::
vvéélleemméénnyy

39.qxd  2010.11.29.  13:59  Page 6



napon, elevenen lüktet körülöttem.
Õk sem ide kívánkoznak.

A televízióadók közül – külön
mûsorral – talán egy-kettõ idézi fel
a régmúlt napokat.

Pedig a mi életünkben soha, se-
hol nem lehetett annyi felszaba-
dult, mosolygós arcot látni, mint a
forradalom idején. Az emberek át-
érezték a pillanat nagyszerûségét,
hittek a szabadságban, mert az én
népem már csak ilyen.

Jut eszembe, valóban kevéske
információ jött arról, hogy az év-
forduló kapcsán hol s miként fog
megemlékezni a város a forrada-
lom születésérõl (s a gyásznapról).
Ez bizony igaz.

A fiatalok érdektelenek. A szülõk
korosztálya, megérvén a ki tudja há-
nyadik szûkös idõszakot, szíveseb-
ben emlékezik vissza azokra az
idõkre, amikor “minden volt”. Vala-
hol igazat kell adnom nekik is, mert
csak ez az egy élete van mindenki-
nek, azt szeretné minnél jobb körül-
mények között leélni. Ez persze
nem fog menni. Akik a megfelelõ
helyen és idõben a megfelelõ beosz-
tásban voltak, maradéktalanul elvet-
ték dolgos munkájuk gyümölcseit.

A jelszó az volt, hogy az állam
nem jó tulajdonos. Hát õk sem.
Méltatlan ipari-ökokatasztrófa, vé-
get nem érõ leleplezõdések, lenyú-
lás a végsõkig. Azt szoktam mon-
dani, hogy idõs és rokkant ember
létemre, csak úgy ránézvést min-
den nap lenyúl engem is valaki.
Sajnos, nem beszélek mellé. És
még meg is lopnak, átvitt értelem-
ben is, meg ténylegesen is.

Sötét a kép? Nem az, csak igaz.
Rend és jog kéne és összetartozás,
de hát a kényszer nagyobb úr, a
széthúzás, a sanda gyanakvás és az
elesettség kényszere aratnak.

Az érdektelenségnek százféle ar-
ca van. Csak arról nem beszél sen-
ki, hogy ennek a csodálatos ünnep-
nek, az évfordulónak ma már nincs
igazi mozgósító ereje. Amíg lett
volna, rosszarcú emberek s ember-
telen szervezetek gondoskodtak ar-
ról, hogy még az emléke se marad-
jon meg az emberek tudatában.
Vagy, ha igen, méltatlan összefüg-
gésben, „ellenforradalomként”.

Szörnyût mondok, ma már hiva-
tali kötelességgé is vált a méltó
emlékezés. Ha viszont visszatekin-
tek az elmúlt húsz évre, vagy oda-
figyelek a mindenapokra, nekem
marad a befelé fordulás.

Mert elszoruló szívvel olvasom
a lap hasábjain, hogy már a forra-
dalom megítélése is ürügy a kicsi-
nyes vagdalkozásra.

Pedig igazán nagy tetteket csak
emelkedett lelkületû nép képes
véghez vinni. Keserû voltam? Min-
den okom megvolt rá! Hozzájáru-
lok-e nevem közléséhez? Nem.

Barátom kérdezte egyszer, miért
siettem el egy szép megemlékezés-
rõl olyan méltatlanul hamar? Most
elárulom, talán egy nagy kõvel ke-
vesebb fogja nyomni a lelkemet.
Akkor, ott, teljesen véletlenül egy
árpádsávos lobogót lengetett a szél
a fejem felett. Ez még nem lett vol-
na baj. Amint azonban oldalra pil-
lantottam, ugyanazt az arcot láttam
meg az árnyékba húzódva, amelyik
rendszertõl függetlenül (pénzért-e,
vagy meggyõzõdésbõl?), oly szíve-
sen kamerázza a kettõnél nagyobb
csoportosulások tagjait.

Ez csak nekem jelentett problé-
mát? Lehet kérem sorsot cserélni,
aztán mindjárt és minden más
megvilágításba kerül!

Lehetséges mindez amit leír-
tam? Igen kérem, lehetséges. Mél-
tatlan történéseknek voltam tanúja,
olykor szenvedõ alanya. De ezek
a dolgok ma már alig ébresztenek
bárkiben is gondolatot.

Akkor hát kivel ünnepeljek?
P.s.: Mondanivalóm még lenne

bõven, mint például Dr. Krátky úr,
városunk díszpolgára méltatlan
sorsáról, aki családjával a szom-
szédunkban tengette öreg napjait,
amíg a Csepel gépkocsi motorja
éjféltájt fel nem zúgott a kapunk
elõtt, hogy elvigye a deportálás
szörnyûségei közé – van elég rossz
emlékem, s természetesen jó is, de
sajnos az elõbbiek nagyon beár-
nyékolták az életemet.

Név és cím a Szerkesztõségben

Nyílt levél
Igen Tisztelt Ágazatvezetõ Úr!

Nem vagyok egyedül, aki korábban
hangot adva kifogást emelt a kiszál-
lított tûzifa minõségére. Önnek,
mint erdészeti technikusnak gya-
korlatban tudnia kellene, mi a tûzi-
fa minõség és milyen paraméterek-
kel kell rendelkeznie!

Mi, a fogyasztók, akik tûzifával
vagyunk kénytelenek megoldani a
téli fûtést – kiszolgáltatott helyzet-
ben vagyunk – Önnek és munka-
adójának! Nagykanizsa környéke
nem bõvelkedik tûzifát értékesítõ
telepekben, és ezzel a helyzettel
visszaélve pudvás, korhadt és gom-
bás, két éve kivágott – értéktelen

„árut” kiszállítanak a fogyasztók-
nak 57.500 Ft értékben! (Arról nem
is beszélve, hogy az erõsen kifogá-
solt minõségre: – befizetés és ki-
szállítás között több hónap eltelik –
ami a pénzügyi szabályzattól eltér!)
Gondolom a Fogyasztóvédelmi
Felügyelet a jövedelmezõ akciójuk-
ra egyszer felfigyel! 

Magam, és a felháborodott fo-
gyasztók nevében kérjük: megkö-
zelítõen hasonló minõségû tûzifát
kérünk, mint amilyent rokonainak
is kiszállíttat. Ami az emberi maga-
tartását illeti, nem vagyunk és nem
lehetünk egyformák! Nézetem sze-
rint: az „ember” ott kezdõdik, ho-
gyan tud kommunikálni embertár-
saival, és hogyan adja meg az em-
bertársnak kijáró tiszteletet. És ez
talán vonatkozik a „vezetõ állást”
betöltõ erdész technikusra is.

Mi, a becsapva-sértett ügyfelek
attól félünk, hogy fûtött szobában –
a bekészített korhadt tüzelõbõl – a
hangyák és számtalan bogárfaj el-
bújik! Majd szeretettel emlékezünk
– a faküldemény felett diszponáló
– lelkiismeretlen személyre, aki
ügyfeleinek bátran kijelentette:
„Jövõre ide ne fizessen be, lehet
máshol is tûzifát beszerezni!”… És
mindezt munkaadója nevében, a
TSZ érdekét is figyelmen kívül he-
lyezve! 

Tõlünk, nyugdíjasoktól fogadjon
el egy megszívlelendõ jó tanácsot!
Rendszerváltás volt, a minõségre
helyezzen több figyelmet és ne a te-
kintélyre! Az sem elhanyagolható,
ha az „ember” az indulatait kordá-
ban tudja tartani…

Tisztelettel: egyik ügyfelük
(Címeink: a szerkesztõségben)

Csatlakozva Papp János október
28-án a lap 8. oldalán közzétett írá-
sára –, bizony én sem felejtettem
Mózes úr!

Önérzetemet felkorbácsolták a
Kanizsa Hetilapban, szinte hét-
rõl-hétre leközölt írásai, a kani-
zsai polgárokat „etetõ” fejtegeté-
sei. 

Elismerem, hogy Ön a maga ne-
mében megfelelõ tanácselnök volt,
de mint pártember a nemzeti, kon-
zervatív érzelmû, a társadalmi tu-
lajdont védõ és a különbözõ ügyes-
kedéseket kritizáló párton kívüli
polgárok „nyírásában” élenjárt,
együttmûködve vezetõ párttársai-
val.

Bizonyára emlékezik még jó né-
hány személyemet érintõ ügyre is,
úgy, mint: az 1970-es évek köze-

pén elhunyt Kovács Gyõzõ N.
Olajbányász SE elnök, személye-
met érintõ utódlását egy lakásügyi
kibúvóval meggátolta. Ön is –
mint a pártbizottság neves alakja –
közremûködött abban, hogy a sör-
gyár akkori fõmérnök-igazgatóhe-
lyettesét, „Dr.” B.J.-t rendõrségi
feljelentésem után csak enyhe
pártbizottsági figyelmeztetésben
részesítették, rendõrségi, ügyész-
ségi, bírósági eljárás helyett, pedig
munkásõr fegyverekkel pisztoly-
párbajt ajánlva az életemre tört!
Ön is, mint a városi pártbizottság
tagja bizonyára közrejátszott ab-
ban, hogy 1979-ben személyzeti
körlevéllel a városban letiltották
elhelyezkedési lehetõségemet, s
rövid ÁFÉSZ-i állás után csak a
környezõ községekben (Becsehe-
ly, Szepetnek, Rigyác) találtam
munkahelyet, három általam meg-
nyert munkaügyi per után! A váro-
si tanács személygépkocsijával
cselesen megjáratta velem
Letenyét, járási sportfelügyelõi ál-
lást kecsegtetve, amibõl semmi
nem lett! Végül városi elnyomá-
som miatt idegi alapon egy évig
táppénzre kényszerültem, amely
58 éves koromban, 1989-ben átla-
gon aluli nyugdíjjal, rokkantsági
nyugállományba helyezésemmel
zárult!

Mózes Úr! Sajnos ilyen és hason-
ló esetek sokasága játszódott le ha-
zánkban és Nagykanizsa városában
is az Önök közremûködésével a
Rákosi-Kádár korszakban! Remé-
lem, hogy a leírtak alapján leszûri a
tanulságokat, s nem játssza tovább a
„csecsefiút”a Kanizsa Hetilapban,
ahol egyébként „annak születésénél”
1990-1994. években nyugdíj mellett
laptitkár és várospolitikai szerkesztõ
voltam, utóda, az utolsó tanácselnök
Zsoldos Ferenc segítsége révén.

Mózes Úr, stop! 
Ígérem, hogy kétarcúsága ellené-

re, egészségügyi városi sétái során
– ha néha találkozunk – továbbra is
köszönteni fogom.

Név és cím a szerkesztõségben

Felhívjuk figyelmüket, hogy la-
punk csak olyan levelet közöl, akár
név nélkül is, amelynek írója a Szer-
kesztõségnek megadja elérhetõségét. 

Itt hívjuk fel figyelmét Horváth
Lászlónak, hogy rendkívül értékes
Fejtõ Ferencre vonatkozó írását
ezért nem tudtuk közölni.

KKaanniizzssaa –– SSzzaabbaadd vvéélleemméénnyy 2010. november 11. 7

MMiikkllóóssffaaii MMgg.. TTSSZZ
EErrddéésszzeettii ÁÁggaazzaatt
VVeezzeettõõjjéénneekk!!

MMóózzeess ÚÚrr,, ssttoopp!!

TTiisszztteelltt LLeevvééllíírróókk!!
TTiisszztteelltt 
HHoorrvváátthh LLáásszzllóó!!
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Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyûlése pályázatot hirdet a Fogyaték-
kal Élõk Integrált Intézménye (8800 Nagykanizsa, Ûrhajós u. 6.) intéz-
ményvezetõi álláshelyének határozatlan idejû, önálló magasabb vezetõi
munkakörben történõ betöltésére. 
A pályázat benyújtásának határideje: 2010. december 2. 
A pályázattal kapcsolatos további felvilágosítás a 93/500-708, illetve a 93/500-
810-es telefonszámokon kérhetõ.
A részletes pályázati kiírás a www.kszk.gov.hu, illetve a www.nagykanizsa.hu
internetes oldalakon található.

ÁÁlllláássppáállyyáázzaatt - iinnttéézzmméénnyyvveezzeettõõ

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Jegyzõje pályázatot hirdet a Polgármesteri
Hivatalban az alábbi köztisztviselõi állások betöltésére: 
1. beruházási ügyintézõ - határozott idejû
2. beruházási ügyintézõ - határozatlan idejû
A részletes pályázati hirdetmények a www.kszk.gov.hu és a
www.nagykanizsa.hu honlapokon tekinthetõk meg.

KKöözzttiisszzttvviisseellõõii áálllláássookk aa HHiivvaattaallbbaann

(147/-33/2010.) Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyûlését 2010. november
18-án (csütörtök) 17.00 órára közmeghallgatás céljából összehívom.
Az ülés helye: Vasemberház, Díszterem, Nagykanizsa, Erzsébet tér 1-2.
A közgyûlésre tisztelettel meghívom.
Nagykanizsa, 2010. november 2.

Cseresnyés Péter s.k.

KKöözzmmeegghhaallllggaattááss

Tisztelettel meghívom Nagykanizsa város idõs állampolgárait a 2010. no-
vember 16-20-a között megrendezésre kerülõ "Idõsekért Nagykanizsán"
Ünnepi hét rendezvényeire. 

Cseresnyés Péter polgármester

„IDÕSEKÉRT NAGYKANIZSÁN” ÜNNEPI HÉT PROGRAMJA
2010. november 16-20. 

November 16. Kedd. Hevesi Sándor Mûvelõdési Központ
(Nagykanizsa, Széchenyi tér 5-9.)
14.00 óra Idõs alkotók kiállítása. Köszöntõt mond: Gaál Violetta városi diák-
polgármester. Háziasszony: Horváthné Gelencsér Edit. 15.00 óra Idõsek kultu-
rális bemutatója. Köszöntõt mond: Karádi Ferenc Nagykanizsa MJV alpolgár-
mestere. Háziasszony: Horváthné Polai Mária és Mónai Zsuzsanna.
November 17. Szerda Honvéd Kaszinó (Nagykanizsa, Ady út 7.)
9.00 óra Idõsügyi Kerekasztal. Vitavezetõ: Maronicsné dr. Borka Beáta osz-
tályvezetõ. Háziasszony: Halmos Ildikó.
November 18. Csütörtök Nagykanizsai Torna Egylet 1866 MÁV Zrt. 
(Nagykanizsa, Ady út 78.)
8.45 óra Sportnap. Köszöntõt mond: Balogh László OKISB elnöke. Házigaz-
da: Tarr Ernõ.
November 19. Péntek Hevesi Sándor Mûvelõdési Központ 
(Nagykanizsa, Széchenyi tér 5-9.)
15.00 óra Gálamûsor. Köszöntõt mond: Cseresnyés Péter, Nagykanizsa MJV
polgármestere, országgyûlési képviselõ. Csontos Csaba, Jurina Beáta és Mé-
száros Adél "Dallamok szárnyán" operett mûsora. Mûsorvezetõ:  Dr. Dömötör
László. 16.00 óra Fogadás. Pohárköszöntõt mond: Fentõs Ferenc, Nagykanizsa
MJV díszpolgára. Háziasszony: Koller Jutka. 17.00 óra Idõsek bálja a Party
duó közremûködésével. Háziasszony: Büki Pálné

NAGYKANIZSA VÁROSRÉSZEINEK RENDEZVÉNYEI

November 17. Szerda. Nagykanizsa-Palin, Általános iskola. 15.00 óra
Idõsek napja. Köszöntõt mond: Bicsák Miklós önkormányzati képviselõ. Álta-
lános Iskola és Óvoda ünnepi mûsora. Ünnepi vacsora 
November 18. Csütörtök. Nagykanizsa-Miklósfa Mindenki Háza. 18.00 Idõ-
sek napja. Köszöntõt mond: Sajni József önkormányzati képviselõ, Köteles Mi-
hály nyugdíjas klub elnök. Nyugdíjasok ünnepi mûsora. Ünnepi vacsora.
November 19. Péntek. Nagykanizsa-Fakos Kultúrház. 17.00 Egészségügyi
szûrés. 18.00 Idõsek napja. Köszöntõt mond: Cseresnyés Péter, Nagykanizsa
MJV polgármestere, országgyûlési képviselõ. Ünnepi mûsor és vacsora.
November 19. Péntek. Nagykanizsa- Bajcsa Kultúrház. 18.00 Idõsek napja.
Köszöntõt mond: Tóth Nándor önkormányzati képviselõ. Bajcsai óvodások ün-
nepi mûsora. Zalagyöngye Táncegyüttes mûsora. Ünnepi vacsora Farkas Mik-
lós tangóharmonikás közremûködésével.  
November 20. Szombat. Nagykanizsa-Bagola Kultúrház. 17.00 Egészség-
ügyi szûrés. 18.00 Idõsek napja. Köszöntõt mond: Cseresnyés Péter, Nagyka-
nizsa MJV polgármestere, országgyûlési képviselõ. Peller Mariann Örökzöld
dallamok zenés mûsora. Ünnepi vacsora. 

IIddõõsseekkéérrtt NNaaggyykkaanniizzssáánn ÜÜnnnneeppii HHéétt

Szeretettel várjuk az általános iskolák 4. osztályosait és kedves
szüleiket a Batthyány Lajos Gimnázium két rendezvényére.

Hagyományos nyílt napunkat 2010. november 20-án, szombaton
9 órakor tartjuk, amikor is meghallgathatnak egy tájékoztatót isko-
lánkról, illetve lehetõség lesz a kötetlen beszélgetésre, valamint az is-
kola végigjárására.

Újszerû kezdeményezésként „Szélesre tárjuk az iskolakaput”, s
lehetõvé tesszük az érdeklõdõ diákoknak és szülõknek, hogy bepillant-
hassanak a tanórákba is. Várjuk a kíváncsiakat 2010. november 22-én
8.15-kor rendezvénytermünkbe, ahonnan elindulhatnak a különbözõ
osztálytermekbe,  a különbözõ tanórákra.

BLG - Iskolavezetés
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Vékonyított lencse AKCIÓ – 20%!
2010. november 1. - december 31-ig

Még nem tudod eldönteni, 
hogy milyen iparágban dolgoznál szívesen?

Versenyképes tudást akarsz? 
Olyan szakemberré szeretnél válni, aki válogathat 

az álláslehetõségek közül?

Ismerõs kérdések, melyeket gyakran tesznek fel a továbbtanulóknak.
Ha érdekelnek a mûszaki dolgok, és igazak rád a fentiek, 

akkor van egy ajánlatunk a számodra:
Választhatod a Nyugat-magyarországi Egyetem Faipari Mérnöki Kar 

Gépészeti és Mechatronikai Intézetének képzését, 
lehetsz MECHATRONIKAI MÉRNÖK.

Mechatronikai mérnök képzés nyílt napjai:
2010. november 12.-én 14.00, és 2011. január 21.-én 10.00

Helyszín: Nyugat-magyarországi Egyetem, Faipari Mérnöki Kar  
Gépészeti és Mechatronikai Intézetének 

Zalaegerszegi Mûszaki Képzési és Kutatási Központja 
8900 Zalaegerszeg, Gasparich Márk u. 18/A, "F" oktatási épület, 

III. emeleti elõadótermek
http://geptan.fmk.nyme.hu/ ("Oktatás" menüpont) 

Tel.: (36) 99/518-158

Faipari Mérnöki Kar nyílt napjai:
2010. november 19.-én 10.00, és 2011. január 14.-én 10.00

Helyszín: Nyugat-magyarországi Egyetem, Faipari Mérnöki Kar  
9400 Sopron, Bajcsy-Zsilinszky. u. 4. "B" oktatási épület, II. emeleti

7. elõadóterem. http://fmk.nyme.hu/
Tel.: (36) 99/518-101
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KKaanniizzssaa –– VVáárroosshháázzaa2010. november 11. 9

Dénes Sándor a 12. számú egyéni választókerület önkormányzati képviselõje
minden hónap második csütörtökén 17 órától fogadóórát tart a Polgármesteri
Hivatal Kiskanizsai Kirendeltségén (Nagykanizsa, Szt. Flórián tér 30.)
Dr. Csákai Iván az 5. számú és Kovács János a 4. számú választókerület ön-
kormányzati képviselõje fogadóórát tartanak 2010. november 15-én 18 órakor
a Péterfy Sándor Általános Iskolában.

KKééppvviisseellõõii ffooggaaddóóóórraa

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyûlésének Városfejlesztési, Környezet-
védelmi és Idegenforgalmi Bizottsága pályázatot ír ki falfirkák eltüntetésének
támogatásáról szóló 81/2007. (XII. 21.) sz. önkormányzati rendelet szerinti ön-
kormányzati támogatás elnyerésére.
A támogatásra rendelkezésre álló keretösszeg 2010. évben 500 000 Ft.
A pályázati kiírás és a pályázati adatlap kérhetõ Nagykanizsa Megyei Jogú Város
Polgármesteri Hivatal Fõépítészi Csoport Irodáján ügyfélfogadási idõben (Nagyka-
nizsa, Erzsébet tér 7. II. em. 14.), vagy letölthetõ a www.nagykanizsa.hu honlapról.
A pályázat befogadásához szükséges a közpénzekbõl nyújtott támogatások átlát-
hatóságától szóló 2007. évi CLXXXI. törvény szerinti összeférhetetlenség, illetve
érintettség fennállásáról, vagy hiányáról szóló nyilatkozat kitöltése és csatolása.

PPáállyyáázzaatt - ffaallffiirrkkáákk eellttüünntteettéésséérree

A Nagykanizsa Vagyongazdálkodási és Szolgáltató Zrt., mint az önkormányzati ingat-
lanok kezelõje vevõ jelentkezését várja az alábbi ingatlanokra: 1. Nagykanizsa, Bar-
tók B. u. 1. szám alatti 3071 hrsz-ú tízemeletes lakóépület, mellette orvosi rendelõ.
Irányár: 59.000.000 Ft + áfa. 2. Nagykanizsa Berzsenyi út 5. magasföldszint 1. szám
alatti, egyéb helyiség megnevezésû iroda-jellegû ingatlan (volt MSZMP pártiroda).
Hrsz.: 1363/13/A/1. Mérete: 131 m2. Ára: 8.400.000 Ft. 3. Nagykanizsa Magyar utca
76. saroktelek, a hátsó részén bontásra váró épületrésszel, telek mérete 934 m2. Elsõ-
sorban építési szándékú vevõ jelentkezését várjuk. Fõbb beépíthetõségi paraméterek:
50%-os beépíthetõség, 8 m magasságig. Ára: 10.700.00 Ft. 4. Ipari Park területén:
4378/29. hrsz 1 ha 4833 m2 – 56.520.000 Ft + áfa, 4378/32. hrsz 3015 m2 – 11.460.000
Ft + áfa, 649/92. hrsz 4535 m2 – 18.140.000 Ft + áfa,  649/93 hrsz  6389 m2 –
25.560.000 Ft + áfa. Komoly érdeklõdõ esetén a társaságunk támogató javaslata alap-
ján az önkormányzat közgyûlése, illetve bizottságai döntenek az értékesítés feltételeirõl.
További részletekrõl a Nagykanizsa Vagyongazdálkodási és Szolgáltató Zrt. Garay ut-
ca 21. szám alatt lévõ irodájában vagy telefonon (93/311-241) lehet érdeklõdni.

EEllaaddáássrraa hhiirrddeetteetttt iinnggaattllaannookk

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyûlése 2008. év folyamán döntött ar-
ról, hogy Nagykanizsa Megyei Jogú Város Szabályozási Terve és Helyi Épí-
tési Szabályzata Király u. - Kalmár u. - Vásár u. - Sabján Gyula utcák ál-
tal határolt tömbjének (31/11 hrsz) szabályozását a B & H Régió Bt-vel
módosítatja.
Az épített környezet alakításáról és védelmérõl szóló 1997. évi LXXVIII tör-
vény 9. § (6) bekezdésének megfelelõen, "A véleményezési eljárás befejezése
után a településrendezési eszközöket az elfogadásuk elõtt a beérkezett, de el
nem fogadott véleményekkel és azok indoklásával együtt a polgármesternek
legalább egy hónapra a helyben szokásos módon közzé kell tenni azzal, hogy
az érintettek a közzététel ideje alatt azokkal kapcsolatban észrevételt tehetnek"
- Ezért a módosított tervet, valamint az Állami Fõépítész egyet nem értõ véle-
ményét 2010. november 24-ig kifüggesztjük a Polgármesteri Hivatal elõcsarno-
kában, ahol munkanapokon megtekinthetõ.
A Nyugat-dunántúli Regionális Közigazgatási Hivatal Állami Fõépítész vélemé-
nyét az alábbi okok miatt nem fogadjuk el: 1. Az Önkormányzatot bírósági végzés
kötelezi a tömbben lévõ területek tulajdoni arány szerinti megosztására, ami csak a
szabályozási terv fenti módosulása esetén hajtható végre. 2. A tömbben lakók szó-
szólói több fórumon kinyilvánították azon igényüket, hogy a tömbbelsõben koráb-
ban tervezett közúti átjárhatóság szûnjön meg. 3. A tömbben lévõ magántulajdonú
terület-hányadok kisajátításához az Önkormányzatnak a közeljövõben nem áll ren-
delkezésre elégséges pénzügyi fedezet. 4. Az Állami Fõépítész Úr által észrevéte-
lezett parkolóhely-hiány valóban fennáll, azonban ennek orvoslása nagy távon el-
vileg a tömbbelsõben föld alatti mélygarázs kialakításával is megoldható.
A tervvel kapcsolatos észrevételeiket, javaslataikat a Polgármesteri Hivatalba a
városi fõépítésznek (Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. Fax.: 93/500-735) címzett le-
vélben jelezhetik.

SSzzaabbáállyyoozzáássii TTeerrvv ééss HHeellyyii ÉÉppííttééssii
SSzzaabbáállyyzzaatt mmóóddoossííttáássaaNagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyûlése 2009. év folyamán döntött  több

tömb rendezés alá vonásáról, melyet a B & H Régió Bt-vel készítetett el.
Az épített környezet alakításáról és védelmérõl szóló 1997. évi LXXVIII tör-
vény 9. § (6) bekezdésének megfelelõen, "A véleményezési eljárás befejezése
után a településrendezési eszközöket az elfogadásuk elõtt a beérkezett, de el
nem fogadott véleményekkel és azok indoklásával együtt a polgármesternek
legalább egy hónapra a helyben szokásos módon közzé kell tenni azzal, hogy
az érintettek a közzététel ideje alatt azokkal kapcsolatban észrevételt tehetnek"
- Ezért a módosított tervet 2010. december 02-ig kifüggesztjük a Polgármeste-
ri Hivatal elõcsarnokában, ahol munkanapokon megtekinthetõ.
A rendezés alá vont tömbök a következõk:
- Kiskanizsai Felsõmajor területe ( M7-es autópálya - 0382/4 hrsz-ú út - 0378
hrsz- út - 0362/1 hrsz-ú út által határolt tömb ) építési övezeti besorolásának
módosítása
- Bajza utca - Kossuth tér - Kisfaludy utca - Batthyány utca -által határolt tömb
szabályozásának módosítása
- Mánta-patak - Principális csatorna - 0397 hrsz-ú közút által határolt tömb öve-
zeti szabályozásának megváltoztatása
- 61 sz. fõút (0122 hrsz) - 0125 hrsz-ú Bakónaki csatorna - 0124/3 hrsz-ú "Ee"
övezeti jelû ingatlan - "M-ksz" övezeti jelû ingatlanok által határolt terültek
övezeti besorolásainak felülvizsgálata
- 087 hrsz-ú út - 070 hrsz-ú Turisztikai erdõ által határol tömb (az 099 és 070
hrsz-ú ingatlanok, az Ifjúsági tábor területe) szabályozásának módosítása
- Szabadhegyi utca - Hegyalja utca - belterületi határ - Pásztor utca által hatá-
rolt tömb szabályozásának módosítása, valamint a tervezett "CSÍK LAKÓ-
PARK" rendezési tervi beillesztése
A tervvel kapcsolatos észrevételeiket, javaslataikat a Polgármesteri Hivatalba a
városi fõépítésznek (Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. Fax.: 93/500-735) címzett le-
vélben jelezhetik.

SSzzaabbáállyyoozzáássii TTeerrvv ééss HHeellyyii ÉÉppííttééssii
SSzzaabbáállyyzzaatt mmóóddoossííttáássaa

A környezetvédelem helyi szabályairól szóló 2/2008.(II.08.) számú Önkor-
mányzati rendelet 4.§ határozza meg Nagykanizsa közigazgatási területén
belül a növényi hulladékégetéssel összefüggõ rendelkezéseket az alábbiak
szerint:
(1) Ünnepnapokon és vasárnapokon, valamint a május 1-tõl szeptember 30-ig
tartó idõszakban a város teljes közigazgatási területén tilos az avar, kerti és
egyéb növényi hulladék égetése.
(2) Közterületen az avar és kerti hulladék égetése az év minden napján tilos.
(3) A város központjában a – Király utca mindkét oldala – Kalmár utca mind-
két oldala – Magyar utca páros oldala 26. házszámtól délre esõ ingatlanok -
Garai utca páros oldala – Petõfi utca mindkét oldala – Huszti tér – Eötvös tér –
Kórház utca – Kossuth tér – Liget utca – Tripammer utca – Erdész utca mind-
két oldala – Ady E. utca páros oldala 80. számtól (3746 hrsz) északra és párat-
lan oldala 83. számtól (3630 hrsz.) északra – Nagyváthy utca és Zárda utca
mindkét oldala – Zrínyi Miklós utca mindkét oldala által határolt területen az
avar, kerti és egyéb növényi hulladékot március 1-30. és október 1-30. napja
között lehet égetni a hét elsõ kettõ munkanapján 08.00 – 18.00 óráig, emberi
tartózkodás céljára szolgáló épülettõl legalább 25 méteres távolságra. Az év
többi napján tilos az égetés.
(4) Külterületen avart, kerti és növényi hulladékot az (1) bekezdésben foglalt
tilalmi idõszakok kivételével bármely munkanapon és munkaszüneti napon le-
het égetni.
(5) A (3) bekezdésbe nem tartózó egyéb belterületi ingatlanokon az (1) bekez-
désben írt tilalmi idõszakok kivételével - a hét elsõ két munkanapján 08.00 –
18.00 óráig lehet avart, kerti és növényi hulladékot égetni emberi tartózkodás-
ra szolgáló épülettõl legalább 25 méter távolságra.
(6) Az égetés befejeztével a tüzet el kell oltani, és a parázslást meg kell szün-
tetni.
(7) Az elégetendõ avar és növényi hulladék nem tartalmazhat kommunális vagy
ipari eredetû, illetve veszélyes hulladékot.

Aki az avar, kerti és egyéb növényi hulladékot tilalmi idõszakban, vagy embe-
ri tartózkodásra szolgáló épülettõl 25 méter védõtávolságon belül, avagy tiltott
területen éget a rendelet értelmében szabálysértést követ el és 30 ezer forintig
terjedõ pénzbírsággal sújtható.

Közterület-felügyelet elérhetõsége: Tel: 93/ 500-820

ÉÉggeessssüünnkk sszzaabbáállyyoossaann!!
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„Nem sörözésrõl meg csajo-
zásról, hanem az élet kilátásta-
lanságáról, egyfajta rendszerkri-
tikáról szólnak a dalok…”A
thrash metal mûfaj még a 80-as
években alakult ki, és olyan
emblematikus együttesek képvi-
selik, mint a Slayer, a Metallica
egyes albumai, vagy a Kreator.
Úgy tûnt, az utóbbi években
mintha veszített volna népszerû-
ségébõl ez a zenei ágazat, ám
napjainkban kezd újra elõtérbe
kerülni. Városunkban is vannak
„thrasherek”, ezt bizonyítják a
Blasted Age zenekar tagjai. Kraj-
csics Szabolcs és Halász Márk
énekesekkel beszélgettünk a még
gyerekcipõben járó, ám feltörek-
võ bandáról.

– Mikor és hogyan alakult
meg a zenekar?

– Egy hasonló stílusú bandából,
az Averzióból szervezõdött a
Blasted Age. A kanizsai Mélypont-
ban zenéltem, és mivel kilenc év
után feloszlott, mindenképp egy új
zenekar után kellett néznem, így

társultam be a Blasted Age-be. –
kezdte Halász Márk. 

– Az Averzióban sûrûn jöttek-
mentek az emberek, végül felosz-
lott. Eredetileg azt szerettük volna,
hogy a Blasted Age-ben két férfi és
egy nõi ének szerepeljen, de a
hölgy három hét közös munka után
Budapestre költözött. Forradalma-
sítani szerettük volna ezt a fajta ze-
nét a nõi ének bevezetésével, hi-
szen nincs ilyen produkció a hazai
zenei palettán. Ezt az éneklést nem
úgy képzeltük el, hogy tiszta, bár-
sonyos hangján szólal meg a lány,
hanem úgy, hogy az illeszkedjék a
mi stílusvilágunkhoz, a thrash
metalhoz. Ha példát kellene mon-
danom, akkor a svéd Arch Enemy
mostani felállását említeném. –
tette hozzá Krajcsics Szabolcs. 

– A tagokat hogyan toboroztá-
tok össze? Milyen a „zenekari
élet”?

– Zenész barátokból alakult meg
a Blasted Age. Alapító tagunk
Nagy Krisztián, és a mostani gitá-
rosunkkal, Fazekas Sándorral volt
egy közös zenekaruk, aztán Orbán

József ex-Averzió tag, illetve Ma-
jor Arnold dobos kerültek be az
együttesbe. Most érzem azt, hogy
kezdünk összeszokott együttessé
válni, már csak a színpadi rutin hi-
ányzik. A következõ lépcsõfok egy
hanghordozó kiadása lesz.

– Ahhoz, hogy valaki zenekart
alapítson, kell egyfajta mazo-
chista hajlam… sokan azért „hul-
lanak ki”, mert nem elég kitartó-
ak. A mi csapatunkban hat em-
bernek kell alkalmazkodnia egy-
máshoz, ami nem mindig egysze-
rû… sok gyötrelem és küzdelem
van a zenekari munka mögött.
Többnyire azt gondolják az
„újoncok”, hogy kezükbe veszik
a gitárt, aztán két hét múlva már
fel is léphetnek. Ez nem így mû-
ködik. Sok szervezést igényelnek
a próbák, a fellépések. Kívülrõl
mindenki azt látja, hogy milyen
vagány dolog fellépni a színpad-
ra, de amíg odáig eljut az ember,
az nagyon sok erõfeszítés ered-
ménye. 

– Milyen stílusú tulajdonkép-
pen a zenétek?

– Old school thrash metal alapú,
modern elemekkel megtûzdelt mu-
zsikát játszunk, talán még a noise
core-hoz is hasonlíthatnám az ének
miatt. Mindenképp thrash-core vo-
nalakat képvisel. Úgy képzeld el
ezt a stílust, hogy nem egy szten-
derd, dallamtalan, Cannibal
Corpse-szerû darálás, ami tényleg
csak a technikás elemekrõl szól,
hanem próbálunk egy dallamo-
sabb, melankolikusabb zenét ját-
szani. 

– Az éneket jelentõ „hörgést” a
hangszálainkkal képezzük, erre
van egyfajta légzéstechnika, amit
meg lehet tanulni, de azért a stúdi-
óban is rá lehet segíteni. Egy Arch
Enemy sem úgy szól élõben, mint
ahogy a lejátszóban halljuk… Pró-
bálunk olyan zenét játszani, ami
nem egysíkú, hanem kicsit bonyo-
lultabb, és amiben több váltás is
van. 

– Hol koncerteztetek eddig?
Milyen tapasztalataitok vannak
a közönség fogadtatásával vagy
a mai koncertlátogató közönség-
gel kapcsolatban?

– A Szigetvár Rock Fesztivál
három napos rendezvényén lép-
tünk fel eddig, ahol a Cadaveres
nevû együttes egyik elõzenekara
voltunk. Elmondhatjuk, hogy jól
sikerült az elsõ szereplésünk, már
csak azért is, mert néhány tagunk
most lépett életében elõször szín-
padra. Fõleg tizenhét és harminc
év közötti korosztály vevõ a ze-
nénkre. Azt vettem észre, hogy itt
Zala megyében nehéz mozgósíta-
ni az embereket, ha koncertekrõl
van szó, ellenben Pest, Gyõr-
Moson-Sopron megyékben és
Kelet-Magyarországon sokkal
aktívabbak az emberek, itt na-
gyobb rajongótábora van a metal
stílusnak, mint a Dunántúlon.
Szerintem a „mai fiatalsággal” is
gond van, mert nem mozdulnak
ki, csak a számítógép elõtt ülnek,
és ami nincs fönn a neten, azzal
nem is foglalkoznak… Tíz évvel
ezelõtt még azt tapasztaltuk,
hogy kiraktak A/4-es plakátokra
nyomtatott koncertajánlókat a vá-
rosban, és elõfordult,  hogy fogal-
munk sem volt róla, kik a fellépõ
együttesek, mégis elmentünk és
meghallgattuk õket. Most esetleg
elmennek a Tankcsapdára vagy
Depresszió-koncertre, de ezeken
kívül már szinte senkire nem kí-
váncsiak. Ha lejönne Kanizsára a
Blind Myself – ami egy elég is-
mert hazai zenekar a thrash stílu-
son belül – nagyot csalódna, mert
maximum tízen lennének a kö-
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Október utolsó hétvégéjén a
jövõre huszonötödik születés-
napját ünneplõ After Crying
együttes lépett fel városunk-
ban. A közel két órás koncer-
ten elõször a készülõdõ album-
ról, majd visszafelé haladva az
idõben, a nyolcvanas évek vé-
gébõl is adtak elõ szerzemé-
nyeket. 

Az After Crying név már ön-
magában meglehetõsen borongós
hangulatot áraszt és a többnyire

magyarul énekelt dalok témavilá-
ga is hasonlóan melankolikus ké-
pet fest lelki szemeink illetve fü-
leink elé…Mindenesetre a külön-
leges hangzás, a klasszikus hang-
szerekkel életre hívott életérzé-
sek hatásosan bukkannak fel a
muzsikusok játéka által. Nem
célszerû mûfajilag beskatulyázni
zenekarokat, az After Crying ese-
tében mégis azért érdekes a meg-
határozás, mert  meglehetõsen
szokatlan zenét játszanak. Az
együttes úgy határozza meg a

mûfajt, mint „korszerû komoly-
zenét, amely egyszerre kíván sa-
ját kora közönségének és az örök-
kévalóságnak szólni”. Bár a mos-
tani koncerten nem léptek fel a
repertoárjukban szereplõ összes
hangszerrel, az albumokon a
klasszikusoktól (cselló, trombita,
zongora) a rockzene standard
hangszerein keresztül a modern
elektronikai eszközökig sok min-
dent használnak. Ezen a fellépé-
sen is együtt szólaltatták meg a
különféle hangszereket, ami ki-
csit túl soknak tûnt egyszerre, de
lehet, hogy csak a színpadi hang-
záson kellett volna  finomítani.
Pejtsik Péter önálló csellójátéka
volt talán a legemlékezetesebb a
dalok közül, hiszen úgy szólaltat-
ta meg hangszerét, mintha gitá-
rozna, ezáltal hozva létre az
egyedi hangzást.

A zenekar már dolgozik az új
stúdióalbumon, amely lassan hét
évet váratott magára, és elõrelátha-
tólag jövõre élvezhetik az After
Crying muzsikáját a progresszív
rockot kedvelõk.

Z.A.
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zönség soraiban…– válaszolt
Márk.

– Három évig éltem Makón, ott
is zenéltem egy bandában, és ha
elmentünk Szegedre egy koncert-
re, mindig mindenhol teltház volt.
Egy-egy nóta erejéig betársultam a
Mélypont zenekarba, voltunk
együtt Erdélyben is, és az ottani
közönség akár több száz kilomé-
terre is elment egy-egy koncert
kedvéért. Egy kis bányászváros
mûvelõdési házában játszottunk,
teljesen kihalt volt a település.
Nyolckor kezdtünk, este hétkor
még senki nem volt, azt hittük,
nem is lesznek a koncerten, de
pontosan a kezdéskor hirtelen
megtelt két-háromszáz emberrel
az intézmény. Kérdeztünk pár em-
bert, hogyan fognak hazajutni, de
ez egyáltalán nem érdekelte
õket… Itt nálunk, ha már
Kiskanizsára ki kell menni, az is
gondot okoz. Szerintem ez a fel-
gyorsult internetes világ nem ked-
vez az általunk is játszott zenének,
mert a tévében, rádióban nem ad-
ják le, csak az élõ fellépésekben
bízhatunk. – tette hozzá Szabolcs.

– Úgy gondolom, hogy azért
eléggé rétegzenének számít a
thrash metal…

– Akik elkezdték a trash-vonu-
latot hazánkban, például a Cadav-
eres, Replika, a Blind Myself, ne-
kik régen volt akkora közönsé-
gük, hogy országosan is ismertek
legyenek. Õk már letettek valamit
az asztalra. A Road zenekart pél-
dául nagyon szeretem, õk is egy
vidéki banda, és legalább tíz év
kellett, hogy ismertté váljon a ne-
vük. Kanizsán a Mélypont már ki-
taposta az ösvényt ebben a stílus-
ban, pedig nem volt egy táncdal-
fesztiválra való zene… A tapasz-
talataim alapján azt látom, hogy
van igény erre a stílusra is, és
pont mostanában kezd visszajönni
az olds school-vonal a köztudat-
ba. Amúgy nem célunk, hogy vi-
lághírû zenekar váljon belõlünk,
annyi éppen elég, hogy az under-
ground színtéren ismerõsen
csengjen a nevünk.

– Alakul már az albumotok
anyaga?

– Most „gyártjuk” az új dalokat,
akár már most is felvehetnénk a
meglévõ nótákat, de nem akarjuk
elhamarkodni, inkább egy „kon-
certképes” összeállítást szeret-
nénk. Az a cél, hogy legyen egy
másfél órás koncertlista, amibõl
kiválaszthatjuk a kiforrottabb nó-
tákat. Nem akarjuk, hogy legyen
néhány szám, amit feldobálhatunk

az albumra, mert ezt úgyis meg-
bánnánk. 

– Mirõl szólnak a dalok?
– Amirõl a thrash metal általá-

ban… Megpróbálunk olyan szöve-
geket írni, ami a mi életünkrõl is
szól, a mi tapasztalatainkból szü-
letnek. Nem a sörözésrõl meg a
csajozásról énekelünk, hanem az
mindennapos küszködésrõl, az élet
kilátástalanságáról, az elnyomot-
takról, kicsit talán a társadalmi
igazságtalanságról is. – fogalma-
zott Márk.

– Szeretem a kissé misztikusabb
témákat is, én ilyenekrõl írok szí-
vesen. A szövegeknek van monda-
nivalójuk, átláthatóak. Maga a ze-
nei stílus is megfogalmaz egyfajta
rendszerellenességet, szól a kor-
rupcióról, társadalmi problémák-
ról.  Magyarul és angolul is éneke-
lünk, a saját dalok mellett vannak
feldolgozásaink is, például a
Kreator Violent Revolution címû
szerzeményt vagy a Metallicától a
Whom the bell tollst, és szeretnénk
egy Arch Enemy-számot is játsza-
ni. Persze nem a feldolgozásokon
van a hangsúly… – egészítette ki
Szabolcs.

– Milyen terveitek vannak a
jövõre vonatkozólag? Mikor és
hol lesz a következõ fellépése-
tek?

– Vannak terveink, de minden-
hez pénz és idõ kell… Az a lényeg,
hogy legyen egy tíz-tizenkét szám-
ból álló, kb. egy órás koncertlista,

amibõl lehet válogatni. Fél órás
produkciónak nem sok értelmét
látjuk. Mindenesetre most már ké-
szül a weblapunk is. December 18-
án a Medgyaszay Házban fogunk

játszani, a Ka-Rock Alapítvány
szervezésében. – foglalták össze a
fiúk.

Ziegler Anita
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A Ka-Rock Alapítvány gazda-
sági vezetõje Macsek Sándor szá-
molt be a mannheim-i Musik-
parkkal nemrég kötött megálla-
podás részleteirõl.

A Ka-Rock Alapítvány már
évek óta tervezi egy fiatalok szá-
mára létesített, közösségi térként is
szolgáló tehetséggondozó központ
létrehozását, ahol koncerteket, de
akár kiállításokat is lehetne szer-
vezni. Az ötlet megvalósításához
azonban szükség van egy, a célnak
megfelelõ intézményre, így vetõ-
dött fel a volt Dózsa György lakta-
nya legénységi épületének átalakí-
tása, melynek felújítására azonban
még várni kell... Addig sem pihen
az alapítvány, legutóbb például
Mannheimben jártak, ahol az otta-
ni Musik-Park nevû központ igaz-
gatójával, Christian Sommerrel is
tárgyaltak a magyarországi intéz-
mény létrehozásáról.

„2009 tavaszán hallottunk elõ-
ször a mannheim-i Musik-Park-ról
Berta András PANKKK program-
igazgatótól, akivel közösen dol-
gozzuk ki országosan kiépítendõ
régiós tehetséggondozó központok
tervét. Ehhez hasonló létesítményt
szeretnénk Magyarországon is
megvalósítani. Ez év tavaszán agy
NCA-s pályázat kapcsán felvettük
a kapcsolatot a Musik-Park me-
nedzsmentjével hogy szeretnénk a
németországi tehetséggondozást
adoptálni Magyarországon. Ennek
a pályázatnak a  kapcsán október-
ben két napot töltöttünk
Mannheim-ben a Musik-Park me-
nedzsmentjének a meghívására.
Christian Sommer ügyvezetõ igaz-
gató úr kalauzolt végig bennünket
a 2004-ben nyílt 4300 nm-es,
negyven vállalatot foglalkoztató
százharminc alkalmazottal mûkö-
dõ zeneipari komplexumon. Az öt-
emeletes épületben irodahelyiség,

próbatermek, öt kisebb stúdió, egy
hatalmas Európában a legmoder-
nebb digitális hangstúdió találha-
tó. Valamint különtermek, szemi-
náriumi szobák, oktató termek, és
természetesen koncertterem. Az
épület tetején étterem várja a ven-
dégeket. A teljes projektet az EU,
(50%)az állam a Baden-Württem-
berg (30%)és a város (20%) finan-
szírozta., a teljes költség összege
körülbelül 6,5 millió euró. A két
napos szakmai látogatás legna-
gyobb hozományaként sikerült egy
együttmûködési megállapodást
aláírnunk a Musik-Park igazgató-
jával. Ennek az együttmûködésnek
a kapcsán az Erdélyben már jól
mûködõ Tehetségcserélõ Progra-
mot szeretnénk itt Mannheim-ben
is megvalósítani." – foglalta össze
a találkozó eredményeit Macsek
Sándor.

Z.A.
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A Dr. Mezõ Ferenc Gimnázium
diákjai Dr. Cseke Ferenc Emléktú-
rán vettek részt. A programmal az
iskola kapcsolódott a „72 óra
kompromisszum nélkül a tettek
mezején” elnevezésû akcióhoz, így
a túrázók útközben minden szeme-
tet összegyûjtöttek, majd az iskola
elõtti szemetesben helyezték el
õket. A túrát Kiss László, az MTSZ
országos elnökségi tagja vezette. 

Október 15-én, pénteken hideg,
ám napsütéses reggel negyvenhe-
ten indultunk a Dr. Cseke Ferenc
tiszteletére szervezett túránkra. 

Újudvarra érkezve néhány szót
ejtettünk a Johannita kolostor, régi
templom, Kálvária helyszíneirõl,
majd a hatalmas ceruzaként eget
karcoló TV-toronyhoz érkeztünk.

Itt szálltunk ki az autóbuszból és
innen már gyalogosan folytattuk
az utat. Ez a hely egyben a Zala-
apáti-hát legmagasabb (Tukora,
313m) pontja. (Dr. Cseke Ferenc
édesanyjának neve: Tukora Anna) 

Ezután utunk a Csibiti-tóhoz ve-
zetett egy csodálatos szurdokvölgy
peremén. Itt a Csibiti-völgyben ta-
lálható, Dél-Zala eddig ismert leg-
nagyobb gímpáfrány élõhelye, va-
lamint a hegyi pajzsika egyetlen
ismert lelõhelye.

Ezután az  Eszperantó források-
hoz érkeztünk, amelyeket jelenlegi
állapotunkban 1982-ben építették
ki, és két híres - Kalocsai Kálmán,
Baghy Gyula - magyar eszperantis-
táról nevezték el õket. Az eredeti
Árpád forrásnak keresztelt épít-

ményt az 1930-as években a cserké-
szek készítették, de karbantartás hi-
ányában tönkrement. A terület rend-
betétele, a csurgó kiépítése is Dr.
Cseke Ferenc nevéhez kötõdik. Rö-
vid pihenõ után folytattuk utunkat.
Láthattuk az indiánok foltos lovait,
a pintókat, és a békésen legelészõ
kecskenyájat. A Cser-hát hegyen ke-
resztül egy szép bükkös vegyes er-
dõben Örömhegyig túráztunk. A va-
lamikori központi részen áll a Szent
Kristóf kápolnácska, amit már a
Postás SE turistái építettek. Ugyan-
csak itt állítottak Rockenbauer Pál
tiszteletére egy kopjafát, hogy az er-
re járó emberek megtartsák Õt em-
lékezetükben. Érdekesség még az
ehetõ gyümölcsû berkenyefa, ami
sajnos mára már ritkán fordul elõ.

Tovább haladva a Nagykanizsai
Postás SE kulcsosházához érkez-
tünk, ahol hosszabb pihenõ követ-
kezett. 

E ház megléte is Dr. Cseke Ferenc
közremûködésének köszönhetõ.

A túra után kifáradt, megéhezett
csapatot a nagybakónaki kecske-
farmon készült többféle kecskesajt
kóstolójával várták a vendéglátók.
Itt ehettünk a szintén nagybakóna-
ki méhészet finom akácmézébõl és
gesztenyébõl is.

Dr. Cseke Ferenc emléktáblájánál
– melyet 2002-ben helyeztünk el a
ház falán –, a bakancsos turizmus
helyi elterjesztõjére, a pedagógusra
emlékeztünk, ennek alkalmából ko-
szorút, mécsest helyeztünk el.

A kulcsosháztól lesétáltunk a
Thury kopjafához, melyet 1979-
ben az akkori KISZ szervezet Dr.
Cseke Ferenc kezdeményezésére
állíttatott. 

Fodor Klára rövid megemléke-
zését hallgattuk Thury Györgyrõl
és a kapcsolódó történelmi esemé-
nyekrõl, majd az emlékezés koszo-
rúját helyeztünk el.

Innen külön járatú autóbusszal
indultunk Orosztonyt érintve
Nagykanizsára.

Köszönjük, hogy programunkat
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Ön-
kormányzata Szociális és Egészség-
ügyi Bizottsága Szociális Alapja támo-
gatta.

CCsseekkee EEmmlléékkttúúrráánn aa mmeezzõõssöökk

Október 20-24-ig ünnepeltük az
Európai Erdõk Hetét. Ennek apro-
pójából gondolta ki kedves osz-
tályfõnökünk, hogy jó lenne nem
csak beszélni errõl, hanem tenni is
valamit. Így hát csütörtökön reg-
gel kirándulásra indultunk.

Úticéljaink között szerepelt a
Budafai Arborétum és a Letenyei Er-
dészet. Gyergyák Lajos erdész volt a
segítségünkre, õ vezetett körbe min-
ket. Legelõször Letenyére érkez-
tünk, ahol a reggeli csípõs hidegben
sétát tettünk az erdõ egyik részén.
Csodaszép volt, ugyanis a köd még
ott lebegett a fák körül, és ahogyan a
felkelõ nap sugarai megvilágították,
olyan volt, mintha az Alkonyat címû
filmbe csöppentünk volna. Lajos bá-
csi bemutatta nekünk a különbözõ,
itt honos fafajokat. 

Gyorsan visszatértünk a busz-
hoz, azután elindultunk a Budafai
Arborétumba. A botanikus kert
szó szerint tárt kapukkal várt ben-
nünket. Pár perccel érkezésünk
elõtt a nap is megunta a felhõkkel
való bújócskázást, és elõbukkant.

Olyan szép volt, szinte ráneve-
tett az erdõre, amitõl az amúgy is
gyönyörû színekben pompázó li-
get még élénkebb külsõt öltött.
Mindenkinek tetszett a szép táj, és
ebben nemcsak az õsz színei ját-
szottak szerepet, hanem a hely va-
rázslatos hangulata is.

Nemsokára – amikor visszatér-
tünk a pihenõrészhez -, kissé fel-
forrósodott a hangulat, ugyanis tü-
zet gyújtottunk. Sokaknak volt
annyi „sütnivalójuk”, hogy gon-
doskodtak arról, hogy legyen süt-
nivalónk. Miközben készült az
ebédünk, nagyon jókat beszélget-
tünk és  nevetgéltünk a tûz körül.
Miután mindenki jóllakott, elin-

dultunk hazafelé. Szerintem mi
mindenhol, és minden körülmé-
nyek között képesek vagyunk jól
érezni magunkat. A jó kedvünk a
buszon sem csillapodott.

Gyorsan visszaértünk a suliba,
aztán mindenki széles mosollyal a
száján hazaindult. Azóta is emle-
getjük ezt a vidám napot!

Fehér Tamara 8.osztály

AA ffõõvváárroossbbaann

A szünet elõtti utolsó napon az
egész iskola kirándulni indult. Az
elsõ osztályosok a környéken tú-
ráztak, míg a többiek Budapestre
utaztak.

A vasútállomáson volt a gyüle-
kezõ. A hosszú vonatozás alatt fon-
tunk, társasoztunk, kártyáztunk,
sõt még énekeltünk is. A megérke-
zés után metróra szálltunk, és in-
dultunk a Parlamenthez. Mikor be-
léptünk az Országházba a hátizsák-
jainkat felraktuk egy futószalagra,
ami átvitte egy alagúton, s a végén
levehettük. Nekünk át kellett men-
nünk egy kapun, ami ha fémet ta-

lált rajtunk, sípolt. Az idegenveze-
tõ elmondta, hogy ez a szerkezet a
biztonságot szolgálja. 96 lépcsõ
megtétele után fölértünk a kupola-
terembe, ott megnéztük a koronát,
az országalmát, a jogart, a királyi
kardot, és a falon körben a magyar
királyok szobrait. Majd az üléste-
rembe mentünk, itt megismerked-
tünk a szavazógépekkel, megtud-
tuk, hogy a minisztereknek piros,
a képviselõknek pedig zöld az
asztala. A folyosón lévõ szivartar-
tókról érdekes történetet hallot-
tunk.

Mi, a negyedik osztályosok
innen Budára indultunk. Átsé-
táltunk a Lánchídon. A Sikló
sajnos nem mûködött, ezért gya-
log másztuk meg a Várhegyet.
Megcsodáltuk a Mátyás templo-
mot belülrõl és kívülrõl is. A
Halászbástyáról gyönyörköd-
tünk a panorámában. Egy híres
cukrászdában pogácsát és sütit
ettünk.

Egy újabb fárasztó, de vidám út
után késõn értünk haza. 

Horváth Karina 4. osztály

PPaalliinnii ssuulliinnaappttáárr
BBuuddaaffaa?? 
AAkkkkoorr jjóóppooffaa!!
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Horoszkóp

Változásokra számíthat magánéletében.
Egy váratlan találkozás, régi ismerõse fel-
bukkanása felborzolhatja érzelmi életét. A
hétvégén szerencsére sok munkája akad,
és nem tesz elhamarkodott lépéseket.

A hétvégén számíthat ismerõsei elismerésére,
és a dicséret megsokszorozza a munkakedvét.
A sok tennivaló mellett lehetõleg jusson idõ a
családjára, a gyermekeire is, hiszen nemcsak a
barátai, hanem õk is igénylik a szeretetét.

Szép napokra számíthat. A hétvégén azon-
ban ne vállaljon el olyan feladatot, ami nem
a kedvére való. Mivel megnyerõ stílusának
amúgy sem tud senki sem ellenállni, ezért
udvariasan visszautasíthatja valamennyit.

Okosabban ossza be a pénzét, ha a korábbi
évekhez hasonlóan szeretné megajándékozni
és megvendégelni a szeretteit. A vásárlással
kapcsolatos hirtelen ötleteit gondolja át, és
mérlegeljen. AHold is segíthet a megoldásban.

A hétvégén kényeztesse el egy kicsit magát.
Rendezze át lakásában a virágokat, a dísztár-
gyakat, hallgasson kellemes zenét, és falatoz-
zon valami finomat. Ha magányosnak érzi
magát, hívja meg a szomszédokat kóstolóra.

Ha a családja nem, a bolygók biztosan
gondoskodnak ezen a héten a jókedvérõl.
A hétvégén váratlan vendégek állhatnak
a házhoz, szépítkezzen, színesítse ki a
környezetét, és fogadja õket örömmel.

Ne töprengjen folyton a múltján, és ne zár-
kózzon el a külvilágtól. Élje ugyanúgy a
hétköznapjait, mint eddig, csak az egészsé-
gére jobban figyeljen oda. Amegszokottnál
töltsön több idõt a szabadban. 

Újra tûzze napirendre a fontosabb célkitû-
zéseit, mert a bolygók állása szerint most
sikeresebben megvalósíthatja valamennyit.
Munkahelyén jó hangulat uralkodik, az ott-
honi harmóniát sem akadályozza semmi.

Szorgalmának köszönhetõen pénzügyi gon-
dok továbbra sem nyomasztják mindennap-
jait. A hétvégén ne kritizálja a családtagjait,
hanem törekedjen a harmóniára. Szabad-
idejében járjon többet társaságba.

Az ön körül zajló apró-cseprõ ügyekrõl
ne vegyen tudomást, inkább szánjon több
idõt a hobbijára. Kikapcsolódásként jár-
jon gyakrabban társaságba, vagy szer-
vezzen otthon egy jó vacsoracsatát.

Sok sétával, kirándulással használja ki
jobban a késõ õsz napsütéses perceit. Ne
vitatkozzon folyton a környezetében
élõkkel, és ne avatkozzon be pletykálko-
dással senki életébe se.

Jó hétvégét ígérnek önnek a csillagok.
Minden úgy alakul, ahogyan elképzeli.
Tervei megvalósulnak, csak várjon türe-
lemmel. A folytatáshoz a barátaitól és a
kollégáitól is számíthat segítségre. 

III.21.–IV.19. Kos

IV.20.–V.20. Bika

V.21.–VI.21. Ikrek

VI.22.–VII.22. Rák

VII.23.–VIII.22. Oroszlán

VIII.23.–IX.22. Szûz

IX.23.–X.22. Mérleg

X.23.–XI.22. Skorpió

XI.23.–XII.21. Nyilas

XII.22.–I.20. Bak

I.21.–II.19.  Vízöntõ

II.20.–III.20.  Halak

Az Ön
rádiója
FM 95,6

MHz

SMS szám:
06-30/

30-30-956
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VVEEGGYYEESS

IINNGGAATTLLAANN
Építési vállalkozók figyelem!

Ha a belvárosban (Hunyadi utca)
akar 700 m2-es, társasház építésére
alkalmas telket, hívjon! Érd.:
+3630/448-6072 vagy +3630/227-
3294 (7108K)

Garázs eladó a Platán soron.
Érd.: 0620/915-9152 (7302K)

Platánsoron 1,5 szobás, 3. eme-
leti lakás eladó. Irányár: 6 millió
Ft. Érd.: 0620/3398-238 (7306K)

Nk-án Garay utcában I. emeleti
felújított, egyedi fûtéses, két szo-
bás, erkélyes lakás eladó. Ala-
csony közös költség. Érd.:
0630/238-7469 (7307K)

Készpénzért vásárolok köny-
vet, festményt, porcelánt, régi népi
parasztbútorokat, használati tár-
gyakat és teljes hagyatékot. Érd.:
0620/555-3014 (7276K)

Labdarúgó világbajnokság
Lutra-albumába való matricát cse-

rélnék. Tel.: 0630/9049619
(7296K)

Jó állapotú 140-es franciaágy
15.000 Ft-ért, F8-as kéményes
konvektor 5.000 Ft-ért eladó. Tel.:
0620/345-3391 (7304K)

Masszázs! Reumatikus, izületi
problémákra, vérkeringés harmo-
nizálására, stressz, feszültség
okozta izomcsomók, letapadások
oldására. Idõpont egyeztetés és be-
jelentkezés: 0630/540-6664
(7288K)

Televíziók, LCD monitorok, vi-
deók, DVD-k és távirányítók javí-
tása. Balaskó István Nagykanizsa,
Ady Endre u. 11. Tel.: 0630/597-
1530 (7300K)

Masszázs a nagykanizsai Uszo-
dában! (A szolgáltatás belépõjegy
nélkül is igénybe vehetõ.) Szolgál-
tatások: alakformáló-, talp-, egyéb
masszázs, fényterápia, méregtele-
nítés, stb. Hívásra házhoz is me-
gyek. Érdeklõdni és bejelentkezni:

a +3630/481-2323 telefonszámon
lehet (6273K)

Hamarosan induló felnõttkép-
zések Nk-án: óvodai dajka, ruhá-

zati eladó, kereskedõ boltvezetõ,
biztonsági õr. Web: www.felnot-
tiskola.hu, tel.: 0670/948-0949
(7305K)

KKaanniizzssaa –– AApprróó 2010. november 11.14

Tisztelt 
Nagykanizsai VVállalkozók!

A Nagykanizsai Inkubátorház és Innovációs Központ 2010
októberétõl várja azon vállalkozásokat, cégeket, amelyek kedvezõ
bérleti konstrukcióval, korszerû körülmények között kívánnak
irodát, mûhelyt bérelni.

A fejlesztés a Nagykanizsai Ipari Parkban, a volt Gábor Áron
laktanya legénységi épületének korszerû, energia-hatékony
felújításával valósul meg. Olyan alacsony rezsiköltségû, ked-
vezõ üzleti környezetet biztosít, amelynek segítségével a vál-
lalkozások megerõsödési esélye jelentõen növekszik.

A projekt megvalósulását követõen a közel 2500 m2

területû épület 30 vállalkozás befogadására lesz alkalmas.

irodabérlet, tárgyaló/elõadó bérlet,
eszközbérlet (fax, scenner, projektor, stb.),
közös helyiségek használata (könyvtár, teakonyha, mosdó),
irodai szolgáltatások, 
bankautomata,
recepciós szolgáltatások, postai szolgáltatás.

üzletviteli tanácsadás,
jogi tanácsadás,
pályázati tanácsadás, pályázatírás,
marketing tanácsadás,
weblap szerkesztés,
vállalkozói képzések,
rendezvényszervezés.

Amennyiben érdekli Önt a Nagykanizsai Inkubátorház és Innovációs Központ
által nyújtott kedvezõ iroda-, mûhely bérleti lehetõség, valamint a vállalkozások
részére nyújtott széleskörû szolgáltatási csomag, úgy várjuk jelentkezését.   

További információt kaphat Mihovics Zoltán projektmenedzsertõl, a
mihovics.zoltan@nagykanizsa.hu email címen vagy 06-30-5752943 telefonszámon. 

ALAPSZOLGÁLTATÁSOK:

EMELT SZINTÛ SZOLGÁLTATÁSOK

Lakossági apróhirdetés 15 szóig egy alkalommal: 600
Ft (Amennyiben hirdetését egyszerre több alkalomra adja fel, úgy a
másodiktól 300 Ft.). Vállalkozási apróhirdetés 15 szóig egy
alkalommal: 1200 Ft (Amennyiben hirdetését egyszerre több
alkalomra adja fel, úgy a másodiktól 600 Ft.)

(A megjelenéstõl november 30-ig)

2010. november 13. 14.00 - 18.00 óra
Helyszín: Nagykanizsa, Zrínyi u. 38. Zrínyi Miklós Általános 
Iskola Tornaterme. Házigazda: Ritmika Kangoo és Táncklub
Program: 
14.00-15.30 Megnyitó és Body-Balls Complex 
(Cseresnyés Beáta és Szabó Viktória)
15.30-16.30 Reggaeness (Horváth Csilla és Szádvári Zoltán)
16.30-18.00 Strike Zone Class és a turné zárása
(Cseresnyés Beáta és Szentpéteri Kitti)

BIOPONT ÕSZI ORSZÁGJÁRÓ TURNÉ 2010.
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Pénzügyõr SE (7.) –
Aquaprofit NTSK (3.) 5:7

NB I sakk csapatbajnoki mérkõ-
zés, 2. forduló. Budapest.

Eredmények (elöl a hazaiak):
Horváth Cs. - Balogh Cs. 0:1, Balog
- Héra I. jr 1:0, Szûk - Márkus 0:1,
Seres - Csernyin 0:1, Tatár-Kiss -
Gonda 0,5:0,5, Bakos - dr. Flumbort
1:0, Gara A. - Bérczes 0:1, Erdélyi -
Pintér 0,5:0,5, Emõdi - Medvegy
1:0, Mészáros - Prohászka 0:1,
Mokcsai - Galyas 0,5:0,5, Ist-
vanovszky - Gara T. 0,5:0,5.

Nem a legkedvezõbb elõjelek-
kel készült a bajnokira a kanizsai
bajnokcsapat, s több tényezõ is be-
lejátszott abba, hogy végül a gyõ-
zelem nem a várt arányú lett.

Egy erõs középcsapattal mérkõz-
tünk, s bár elõzetesen 8:4-gyel már
valóban elégedettek lehettünk vol-
na, ez néhány okból kifolyólag nem
sikerülhetett - kezdte dr. Flumbort
András csapatvezetõ. - Tulajdon-
képpen ebben a legnagyobb közre-
játszó akadály Héra Imre lázas be-
tegsége volt, aki azonban 38 fokos
lázzal is vállalta a játékot, viszont
így esetében vérmes reményeink
nem lehettek. Mint csapatvezetõ,
ennek áthidalásában ebben kissé én
is ludas vagyok, mint ahogy sajnos
abban is, hogy a játszmámban én is
kikaptam.

– Zavaró lehet, hogy így a baj-
noki tabella harmadik helyén
állnak?

– Nincs különösebb jelentõsége,
hiszen mi azért az elsõ fordulóban
mégiscsak a Pakssal játszottunk.
Annak már inkább, hogy régen
szenvedtünk ennyi, szám szerint há-
rom vereséget, hiszen az említette-
ken kívül Medvegy Zoltán érthetet-
len okokból kapott ki. Az igazság-
hoz azonban az is hozzátartozik,
hogy több mérkõzés végül nekünk is
jól jött ki kevésbé kedvezõ állásból.

– Hogyan tovább?
– Két hét múlva végre hazai kör-

nyezetben is megkezdjük a baj-
nokságot, vagyis a Haladással
játszhatunk Nagykanizsán. Ez
azért mindenképp motiváló ténye-
zõ, s bízom abban, hogy egy jó el-
lenféllel szemben bizonyíthatunk a
dél-zalai városban.  

P.L.
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Nagykanizsai TE 1866 (12.) –
Nagyatádi FC (5.) 1-0 (1-0)

NB III Dráva csoport labdarú-
gó-mérkõzés, 13. forduló. Nagy-
kanizsa, 200 nézõ. Vezette: Hor-
váth A. (Kreskai, Varga L.) G:
Ujvári (22.)

NTE: Markek - Boros, Kotnyek
I., Pozsgai, Farkas J. - Rácz Sz.,
Budai L., Nagy T. (Berta, 65.),
Szõke (Szalai, 85.) - Ujvári (Bil-
lege, 60.), Horváth G. Vezetõedzõ:
Koller Zoltán.

Már az elsõ félidõben megszer-
zett találat a gyõzelmet jelentette a
hazai együttes számára a találko-
zón, melynek pikantériája volt,
hogy az atádiak kispadján a veze-
tõedzõ mellett trénerként a Nagy-
kanizsát a korábbi két szezonban
irányító Visnovics Lászlót kö-
szönthették.

A gól a 22. percben esett, ami-
kor is Budai Lajos szerzett labdát a
hazai tizenhatos elõterében, reme-
kül futatta Horváth Gábort, õ a
maglóduló és üresen érkezõ Ujvári
Mátéhoz játszott, aki középrõl a
kapuba továbbított (1-0).

Az NTE ezzel ismét a tabellán
egy nála elõrébb álló együtteset
fektetett két vállra hazai pályán,
vagyis nem volt okuk szégyenkez-
ni a kék-pirosaknak vasárnap dél-
után. Ujvári Máté a két fél augusz-
tusi Magyar Kupa meccsén is beta-
lált (kétszer is…), amivel nagy
részt vállalt az akkori továbbjutás-
ban, most pedig találata három
pontot jelentett a somogyiak elleni
szomszédvári rangadón. 

Edzõi mérleg:
Koller Zoltán: „Nem csupán

egyénenként, de ezúttal csapatként

is remekül teljesítettünk, így min-
denféleképpen megérdemelten
nyertük a találkozót.”

További kanizsai futball ered-
mények:

Megyei I. osztály: Zalalövõ TK
(15.) - Miklósfa SE (16.) 6-2, mik-
lósfai g: Godina, Béli M.

Megyei II. osztály, Déli csoport:
Kiskanizsai Sáskák (3.) - Zalakomár
Egyetértés SE (9.) 1-0, kiskanizsai
g: Visnovics. Söjtör DFSE (13.) -
Nagykanizsa-Bagola VSE (6.) 5-2,
bagolai g: Csöndör, Horváth A.

Megyei III. osztály, Déli cso-
port: A Palin FC már befejezte az
õszi szezont, s a negyedik helyen
telelhet. Nyugati csoport: Bajcsa
SE (12.) - Lovászi Bányász SK
(6.) 2-1, bajcsai g: Farkas T (2)

P.L.

A férfiak sem maradtak le
Mecsekvidéke Takarék SE (7.) –

Nagykanizsai Izzó SE (3.) 25 – 27 (
11-14). NB II Dél-nyugati csoport
férfi kézilabda-mérkõzés, 9. fordu-
ló. Mecseknádasd, 150 nézõ. Vezet-
te: Mazzag, Papp T. Nagykanizsa:
Dolezsár - Nagy B., Felde 4, Bara-
nyai N. 7, Horváth Balázs, Kiss G.
5, Füle 9. Csere: Bolla (kapus), Né-
meth R. 2, Balogh Z. Edzõ: Tóth
László. Végig szoros volt a találko-
zó eredménye, helyenként kemény,
de nem durva küzdelem jellemezte
a mérkõzést. Ahogy a dél-zalaiak-
nak az utóbbi meccseken nem, úgy
a nádasdiak ellen a végjáték nekik
jött ki jobban, így újabb gyõzelem-
mel gazdagodtak. Az ifjúsági baj-
nokin: Mecsekvidéke SE – Nagy-
kanizsai Izzó SE 26-27 (10-14).
Répási tíz góllal volt a legeredmé-
nyesebb játékos. 

Már a harmadik gyõzelem
Kanizsa Sörgyár SE (6.) – Szek-

szárd AC (8.) 6:4. Nõi asztalitenisz
Extra liga-mérkõzés, 6. forduló.
Nagykanizsa. Eredmények (elöl a
hazaiak): Tápai, Ladányi - Wittiger,
Szvitacs 3:1; Ladányi - Wittinger
3:2; Márkus - Szvitacs 1:3; Tápai -
Liu Siju 3:1; Ladányi - Szvitacs 3:0;
Tápai - Wittinger 3:2; Márkus - Liu
Siju 2:3; Tápai - Madaczki 3:1; La-
dányi - Liu Siju 1:3; Márkus - Wit-
tinger 1:3. Az ötödik fordulóban a
Postás elleni fõvárosi mérkõzésen
elszenvedett 9:1-es vereség után a
Kanizsa Sörgyár hazai környezetben
fogadta az idén gyengélkedõ Szek-
szárd AC együttesét. Adva volt ezzel
a lehetõség arra, hogy a kanizsai
együttes megtörjön egy majd' négy
éves sorozatot, nevezetesen végre
gyõzzön a tolnaiak ellen. Ez Tápai
vezérletével sikerült, s a csapat így a
hatodik helyen áll a táblázaton.

P.L.

Tolna KC (14.) – Nagykanizsai
Izzó SE  29-47 (15-26)

NB I B Nyugati csoport nõi ké-
zilabda-mérkõzés, 8. forduló. Tol-
na, 100 nézõ. Vezette: Kozák,
Wenzel.

Nagykanizsa: Hofbauer - Papp
Zs. 3, Gácser 9, László R. 6, Pintér
K. 3, Ruppert B. 5/1, Gyánó K. 10.
Csere: Gyurákovics (kapus),
Dabóczi A. 8, Anek D. 2, Tóth M.
1, Rozs, Csaba E. Edzõ: Katona
Sándor.

Az a faramuci helyzet állt elõ,
hogy a lemondott, majd mégis

(egyelõre?) maradt edzõvel, Kato-
na Sándorral meccselt a Nagykani-
zsai Izzó SE a Tolna KC otthoná-
ban.

S ha már ott voltak az utolsó
helyen álló csarnokában, a ven-
dégek nyomatékosították, hogy
a mezõny hátsó traktusa és a 14.
között is igencsak mély a szaka-
dék, hiszen Gyánó Kingáék fo-
kozatosan elhúzva, a 18. perc-
ben  már tíz góllal vezettek (7-
17). A biztos elõny birtokában
Katona Sándor viszonylag ko-
rán minden játékosát pályára

tudta küldeni, akik aztán éltek is
a bizalommal, tehát mondhatni
jó teljesítményt nyújtottak – tá-
madásban. Éppenséggel ez a vé-
dekezésrõl már kevésbé volt el-
mondható.

A mérkõzésen végül tíz találatig
jutó szélsõ, Gyánó mellett az össz-
játékban jól teljesítõ Ruppert Bar-
bara idõvel ugyan külön õrzõt is
kapott, ennek ellenére négyszer is
eredményesen fejezte be a rá fel-
épített akciókat.

Ezzel tehát megtört a jég, va-
gyis már nem nyeretlen az Izzó

SE, de így is kíváncsiak vagyunk
a hogyan továbbra. Ami már csak
azért is érdekesnek ígérkezik, hi-
szen a szûkebb élbolyba tartozó
Mohácsi TE látogat november 13-
án Nagykanizsára – viszont az
NTE-csarnok helyett az ismételten
"kinyitó" Zsigmondy-csarnokba,
ahol 17 órától kerül sor a találko-
zóra.

Tolnán az ifjúsági együttes adta
meg az alaphangját a gyõztes hét-
végének, hiszen a fiatalok 27-26-
ra nyertek, akik közül Tóth Mercé-
desz 11, Anek Dorina 7, Rozs Bet-
tina pedig 4 gólig jutott. 

P.L.

AA kkuuppaammeeccccss uuttáánn aa bbaajjnnookkssáággbbaann iiss

AA vváárrttnnááll kkeevveesseebbbbeell

MMeeggttöörrtt aa jjéégg aa nnõõii kkéézziillaabbddáázzóókknnááll
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NNaaggyykkaanniizzssaa 
ccsseellggáánnccss-kkiirráállyynnõõjjee 

Az utóbbi idõkben olimpiai
sportág felnõtt magyar bajnoki cí-
mével gazdagabban kevesen fut-
károznak Kanizsán, ennek tükré-
ben különösen értékes a cselgán-
csozó Mihovics Szabina sikere, aki
a fõvárosi Körcsarnokban 70 kg-
ban nyert aranyérmet.

A dzsúdósok sorrendben ötven-
hetedik országos seregszemléjére
a hazai mezõny legjobbjai készü-
lõdhettek, köztük Mihovics Szabi-
na, az NTE 1866 kiválósága, aki
70 kg-ban tíz másik versenyzõtár-
sával mérlegelt.

Érdemes megjegyezni, hogy a
Nagykanizsai TE cselgáncsozója
idén már gyûjteményében tudhatta
a junior magyar bajnoki címet, vala-
mint a korosztályos diákolimpiai el-
sõséget, a körcsarnokbeli megmé-
rettetés azonban már egy újabb és
az elõzõekhez képest is magasabb
lépcsõfok volt sportpályafutásában.

Ilyen elõzmények után vívhatta
elsõ párharcát, melyet apró pontat-
lanságokkal, mégis kedvenc tech-
nikájával a „sotomakikomi” dobás
utáni leszorítással nyerte.

Második mérkõzését már a dön-
tõbe jutásért vívhatta, melyet az el-
sõ összecsapására hajazva zárt
gyõzelemmel a kanizsai sportoló.

A döntõ aztán Szabina két sikeres
dobástechnikájával két „wazaris”
összetett ippon-gyõzelemet hozott,

megszerezve ezzel azt a címet,
melyre valóban büszke lehet: 2010-
ben felnõtt cselgáncs magyar bajnok
lett a nõk 70 kg-os mezõnyében.

Edzõje, Mester Józsefné így érté-
kelte az NTE cselgáncsozójának to-
vábbi lehetõségeit: „Ha a tavalyi esz-
tendõ hozott is ugyan némi hullám-
völgyet számára a tatamin, addig eb-
ben az évben gyakorlatilag minden
sikerült számára. Ráadásul 2011-
ben még mindig csupán a junior kor-
csoportban lesz utolsó évese, de le-
hetõségekkel a felnõtt mezõnybe való
átversenyzéssel – ahol kemény ellen-
fele lesz Mészáros Anett, számos vi-
lágverseny érmes résztvevõje…”

Sikerérõl beszélgetve Szabina
szavaiból kiderült, egyelõre a
sport áll a fõ helyen életében:

– Nem tagadom, a nyarat teljes
egészében kihagytam a felkészülés
szempontjából, s csak október elején
rázódtam igazán bele a munkába –
fogalmazott. – Ugyanakkor eltökélt
voltam abban, hogy a felnõtt orszá-
goson indulni akarok, s utólag sem
kellett edzõimmel ezt megbánnunk.

– Kanizsai örök dilemma,
hölgyrõl lévén szó, nem az életkort
firtatva: tanulás vagy sport?

– Mivel idén nem vettek fel a rend-
õrtisztire, most minden energiámat a
sportba fektethetem, de a tanulás mel-
lett nincs kizárva, hogy valamelyest az
a háttérbe szorulna. Bár, akkor sem
szeretném abbahagyni a cselgáncsot,
hiszen lassan tíz éve csinálom, s vala-
milyen szintre sikerült is eljutnom.

– Olyannyira, hogy már sze-
mezgetsz tán a jövõ évi verseny-
naptárban?

– Az év elsõ felében a junior or-
szágos bajnoki címemet azért jó len-
ne megvédeni, s a korosztályos válo-
gatottság sem elérhetetlen szerintem.
Fõleg úgy, hogy mint mondtam, szá-

momra ez valóban csak „sportos”
évad. Ennél tovább azonban nem
tervezek, egyelõre örülünk a bajnoki
elsõségemnek.

Tesszük hozzá, teljes joggal…

Polgár László

Október hónap sportolója: MIHOVICS SZABINA
Születési hely, idõ: Nagykanizsa, 1992. 03. 25. Sportága: cselgáncs. Je-

lenlegi súlycsoportja: 70 kg. Edzõi: Mester József, Mester Józsefné. Klub-
ja: MÁV NTE/NTE 1866 (2001-). Legnagyobb sikerei: felnõtt országos baj-
nok (2010), ifjúsági Eb-5. (2008), ifjúsági Eb-7. (2007), junior ob-1. (2010), ifjúsági
ob-2. (2008), diákolimpia-1. (2008-2010). Az ifjúsági válogatott tagja (2007-2008)
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