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Idén városunk adott otthont a
Zalai Prima Díj rendezvényé-
nek, immár második alkalom-
mal. A rangos elismerést a kani-
zsai dr. Ördög Ferenc nyelvész, a
Farkas Ferenc Zene-és Arany-
metszés Mûvészeti Iskola és a Za-
laegerszegi Teke Klub vehette át.

A Zalai Prima Díjat a Prima
Primissima mintájára hozták létre
öt éve, hogy erkölcsi és anyagi el-
ismerést kaphassanak, akik a kul-
túra, a mûvészetek, a sport és a tu-
dományok területén kimagasló
eredményeket értek el. A
Medgyaszay Házban tartották a
rangos eseményt, ahol Cseresnyés
Péter, városunk polgármestere kö-

szöntötte a meghívottakat. Beszé-
dében hangsúlyozta, hogy a díjat
azok kapják, akik elismerésre mél-
tót hoztak létre munkásságuk so-
rán. Az idei rendezvényen dr.
Lovassy Tamás, a Prima Primissi-
ma Alapítvány fõtitkára, valamint
Gyutai Csaba, Zalaegerszeg pol-
gármestere is jelen volt. Dr.
Lovassy Tamás elmondta, a díj sa-
játos hungarikum, amely egyben
lokálpatrióta díj is. Nem csak azok
kapják az elismerést, akik már
hosszú évtizedek óta tevékenyked-
nek szakmájukban, hanem a har-
minc év alattiak is, amellyel az a
cél, hogy az egyes szakmák figyel-
me ráirányuljon a fiatal tehetsé-
gekre.

Az ünnepélyes átadást Horváth
László, a Farkas Ferenc Zene- és
Aranymetszés Mûvészeti Iskola
ötödik osztályos tanulójának zongo-
rajátéka, valamint a jelöltekrõl szó-
ló kisfilmek bemutatása elõzte meg,
de számos produkciót tekinthettek
meg a vendégek a mûvészeti iskola
jóvoltából. Az elismerést szimboli-
záló Kincsem nevû versenyló
porcelánszobrának átadása után –
amelyet Schrammel Imre Kossuth-
díjas keramikus mûvész tervezett –
a közönségdíj nyertesére is fény de-
rült, amely idén a Farkas Ferenc Ze-
ne- és Aranymetszés Mûvészeti Is-
kola lett.

Z.A.

ZZaallaa lleeggjjoobbbbjjaaii kkaappttaakk PPrriimmaa DDííjjaatt

A Nagycsaládosok Nagykani-
zsai Egyesülete húsz éves fennál-
lásának alkalmából tartott ün-
nepi konferenciát a Halis István
Városi Könyvtárban, valamint
kiállítás-megnyitóra is invitálták
az érdeklõdõket.

Horváth Tamás, az egyesület
elnöke köszöntötte a nagycsalá-
dosokat, akik immár húsz éve,
1990. november 20-án alapítot-
ták szervezetüket Nagykanizsán.
Elmondta, hogy már a kezdetek-
kor az volt a cél, hogy ráirányít-

sák a figyelmet a család fontos-
ságára. A nagycsalád ügyével
ugyanis nem csak néhány elva-
kult nagycsaládosnak kell foglal-
koznia, hanem mindannyiunk
közös érdeke, hogy a helyi kö-
zösségek és ezáltal az egész tár-
sadalom erõs családokra épüljön.
Fontos megállni egy pillanatra,
és elgondolkodni azon, mi lesz
gyermekeinkkel az elkövetke-
zendõ húsz, harminc, negyven
évben, lesznek-e unokáink, mi-
lyen értékek mentén fog szerve-
zõdni a család. 

Cseresnyés Péter polgármes-
ter mindehhez hozzátette, a csa-
lád az egyik legfontosabb kincse
a közösségnek, és a Fidesz
olyan feltételeket szeretne te-
remteni, amelyek lehetõvé te-
szik minél több gyermek válla-
lását. 

A családi hétvége apropójából
több programon is részt vehettek
a könyvtárba látogató nagy-
családosok, így akár szombat
délután is lehetett folyóiratokat
lapozgatni vagy könyvet kölcsö-
nözni.

Z.A.

FFiiaattaall ffeellnnõõttttkkoorrbbaa lléépptteekk aa NNaaggyyccssaallááddoossookk
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KANIZSA LOKÁLPATRIÓTA HETILAP

A Kanizsa TISZK a Thúry
György Kereskedelmi Szakkö-
zépiskolával együttmûködve élel-
miszer és ajándék részleggel is
rendelkezõ tanbolt megnyitását
tervezi, ahol tanulók szolgálják
ki a vevõket, és elsõsorban a vá-
ros környezetében tevékenykedõ
õstermelõk áruit, valamint aján-
déktárgyakat lehet vásárolni.

Mérksz Andor, a Kanizsa
TISZK igazgatója elmondta, hogy
a kereskedelmi szakközépiskolá-
ban tanulók a tanboltban elsajátít-
ják a kiskereskedõi magatartást és
közvetlenül megtapasztalják a ve-
võvel való kapcsolatot.

– A Kanizsa TISZK-nek – és a
TISZK-eknek általában – elsõdle-
ges célja, hogy a munkaerõ-piaci
igényeknek megfelelõen, minõségi
szakképzés keretein belül képezzen
szakembereket. Természetesen fi-
gyelembe kell venni, hogy környe-
zetünkben milyen szakmák vannak
túlsúlyban. Ebbõl kiindulva, a

Thúry György Szakközépiskolával
együttmûködve egy olyan tanboltot
hozunk létre, ahol a diákok megfe-
lelõ  munkaerõ segítségével tudják
megtanulni a kereskedelem gya-
korlati alapjait. Szeretnénk, ha
visszatérnének a régi kereskedõi
attitûdök, ebbe beletartoznak a ve-
võvel való hatékony kommuniká-
ció, az udvariasság és az odafigye-
lés, ezekre ugyanis nem tanítanak
meg a multi cégek. A tanboltban
minden, kereskedelmi képzésben
tanuló gyerek lehetõséget fog kap-
ni a gyakorlásra és a kiskereske-
delmi jellegû tevékenység elsajátí-
tására, valamint kisebb üzlet veze-
tésének alapjait is elsajátíthatják.
Kanizsa õstermelõit szólítjuk meg
elsõsorban, hiszen a multinacioná-
lis cégek mellett alig van lehetõsé-
gük termékeik népszerûsítésére. Az
üzlet egyik fele csemege-jellegû
lesz, emellett egy ajándék-részleg-
ben is gondolkodunk. A város köz-
pontjában, a Vasember Ház alsó
részében kapott helyet a bolt, ahol

sok turista fordul meg, éppen ezért
Nagykanizsához kötõdõ ajándék-
tárgyakat, képeslapokat, könyve-
ket, cd-ket lehetne vásárolni. A he-
lyi mûvészeket is szeretnénk be-
vonni ebbe a kezdeményezésbe,
akik kisebb, városunkat jelképezõ
alkotásaikkal gazdagítanák a kí-
nálatot. Az üzletbe betérõ vásárló
biztos szívesen megpihenne, így
kávé és sütemény fogyasztására is
lenne lehetõség. 

A tanbolt megvalósításának fo-
lyamatát  tavasszal indították el, az
önkormányzat segítségével ked-
vezményes bérleti áron jutottak
hozzá a helyiséghez. 

– Úgy gondoltuk, hogy nyáron
már megnyitjuk boltunkat, de mi-
vel mûemlék-épületrõl van szó,
ezért a belsõ átépítésekhez szüksé-
ges engedélyek beszerzése fél évet
vett igénybe. Terveink szerint az
ünnepek alatt fog megnyílni a bolt.
– mondta el Mérksz Andor.

Z.A.

TTaannbboolltt aa mmiinnõõssééggii sszzaakkkkééppzzéésséérrtt

A Pannon Egyetem Nagykani-
zsai Kampusza, valamint az or-
szágban mûködõ nemzeti ide-
genforgalmi képviseletek szövet-
sége (ANTOR) közös szervezésé-
ben került sor Nagykanizsán a
„Turizmus határok nélkül” címû
idegenforgalmi rendezvényre.

Ez nem csupán elõadásokat fog-
lalt magában, hanem konkrétan be
is mutatták az egyes országok tu-
risztikai sajátosságait.

Amint azt a téma avatott szakértõ-
jétõl, dr. Péter Erzsébet egyetemi
adjunktustól megtudtuk, talán még
az az idõ is eljöhet, amikor egy-egy
ország speciális ismerete mellett
nem csupán a világnyelvek, de adott
államok (szak)nyelveinek elsajátítá-
sa is különösen fontos lesz a turiz-
mus, mint szolgáltatói ág létezésé-
ben. Mondhatni, eljött a specializá-
lódás ideje, s ezért sem volt véletlen,
hogy a PEN-re meghívott idegenfor-
galmi szakemberek külön is szólhat-

tak, példának okáért Lengyelország-
ról, Szlovákiáról, Máltáról, no és az
itthoni népszerûségük végett is
olyan „üdültetési nagyhatalmakról”,
mint Ciprus, Franciaország, Horvát-
ország, Olaszország, illetve Tunézia.

A rendezvény célja egyben az is
volt, hogy a jövõ turizmussal fog-
lalkozó diplomásai számára ked-
vet csináljon az egyes országok-
hoz, hogy igenis érdemes majdan
rájuk specializálódni. 

Az ANTOR emellett évente há-
rom-négy alkalommal szakmai be-
mutatókat is szervez, illetve képvi-
selõi közönség-rendezvényeken is
részt vesznek.

P.L.

FFóókkuusszzbbaa kkeerrüüllhheett eeggyy
„„vveennddééggllááttóó”” oorrsszzáágg iiss

A Jó tanuló- jó sportoló idei pá-
lyázatán városunkban nyolc diák
kapott elismerést november 18-án.
A Batthyány Lajos Gimnáziumból
négy tanuló, Czigány András triat-
lon sportágban, Erdõs Gergely ví-

vásban, Horváth Barbara és Hor-
váth Dóra látványtáncban illetve
kötélugrásban teljesített kiemelke-
dõen. A Kõrösi Csoma Általános
Iskolából Dobó István, Erdõs Pé-
ter és Osvald Anna vívásban jeles-

kedett, míg Szokol Fanni, a Zrínyi
Miklós Általános Iskola diákja lát-
ványtánccal és kötélugrással érde-
melte ki a díjat. A tanulók ötezer,
illetve intézményük részére ötven-
ezer forintos vásárlási utalványt
vehettek át.

Z.A.

JJóó ttaannuullóó,, jjóó ssppoorrttoollóó

Széchenyi Istvántól „Egy
nemzet ereje a kimûvelt ember-
fõk sokaságában rejlik.” – volt a
mottója a Kanizsa TISZK szer-
vezésében immár második alka-
lommal megrendezett tudomá-
nyos szakmai fórumnak, amely
a Magyar Tudomány Napja al-
kalmából került megrendezésre
a Medgyaszay Házban.

Janzsó Antal a GTTSZ Nyugat-
dunántúli Régiójának társelnöke
köszöntõje, Dénes Sándor Nagy-
kanizsa alpolgármesterének meg-
nyitója után következhettek a szín-
vonalas tudományos munkák be-
mutatásai. Farkas Bertalan dan-
dártábornok, kutató ûrhajós az
emberes ûrhajózás múltjáról, jele-
nérõl és jövõjérõl tartott érdekfe-
szítõ, szemléletes elõadást. Dr.
Nagy Ferenc „Nobel-díjas forra-
dalom tudományunk ünnepköré-
ben” címmel tartott beszámolót,
majd iskolánként egy-egy termé-
szettudományokban kiemelkedõ
tanulót, illetve az iskolák képvise-
lõit Oláh György élõ magyar No-
bel-díjasunk munkásságáról szóló
könyvvel jutalmazta. Prof. Dr.
Miszlivetz Ferenc a válság és a jö-
võ egyetemérõl beszélt, majd Tur-
czi Dávid az ûrkutatás egy érdek-
lõdõ fiatal szemével, valamint
Bognár Béla a gépjármû-tervezés
legújabb irányzatairól tájékoztatta
a jelenlévõket.

A rendezvényen majd két-
százötveven, fõleg középiskolá-
sok, fõiskolások vettek részt, akik
szemmel láthatóan roppant mód
élvezték a tudományos nap nyúj-
totta „fejtágítást”. 

P.L.

ÛÛrrhhaajjóózzáássttóóll aa
ggééppjjáárrmmûû tteerrvveezzééssiigg

Nagykanizsa és környéke
népi táplálkozása a 20. század
derekán címmel Miklós
Zoltánné tart elõadást decem-
ber 2-án 15.30 órakor a Roz-
gonyi Polgári Egylet és Kör
Fakanál Klubjában. Az elõ-
adás helyszíne a Medgyaszay
Ház. A belépés ingyenes, min-
denkit szeretettel várnak a
szervezõk.

NNaaggyykkaanniizzssaa ééss
kköörrnnyyéékkee nnééppii
ttáápplláállkkoozzáássáárróóll
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Ottjártunkkor épp nem észlel-
tünk semmilyen füstölgést a há-
zak hátsó udvarai felõl, de a
Közterület-felügyelet és a Rend-
õrség közös akciójaként folya-
matosan szervez ellenõrzõ jár-
õrözést Kiskanizsán, ugyanis
egyre több a bejelentés a növé-
nyi hulladékok szabálytalan
égetésével kapcsolatban.

– Havonta pár alkalommal el-
lenõrizzük a tûzgyújtási szabá-
lyok betartását Kiskanizsán dél-
után négy és este nyolc óra között.
Növényi hulladékot csak a meg-
adott idõben, hétfõn és kedden
reggel nyolctól este hatig lehet
égetni, méghozzá emberi tartóz-
kodás céljára alkalmas épülettõl
legalább huszonöt méteres távol-
ságra. Legalábbis így szól az ön-
kormányzati rendelet, ennek elle-
nére sok a panasz a kiskanizsaiak-
tól. Igencsak ráfizethet, aki fi-
gyelmen kívül hagyja a szabályt,
ugyanis háromezertõl húszezer
forintig terjedhet a büntetés. Az
ellenõrzések alkalmával egyéb-
ként az illegális hulladéklerakókat
illetve a közterület-használati
megállapodások meglétét is vizs-
gáljuk. – foglalta össze Rigó Ta-
más közterület-felügyelõ.

Z.A.

ITD Hungary Magyar Befek-
tetési és Kereskedelemfejleszté-
si Ügynökség szervezésében
idén másodjára megrendezett,
és nemrégiben lezárult „Befek-
tetõbarát Településekért Prog-
ramján” huszonhét település ér-
demelte ki a „Befektetõbarát”
minõsítést. A Program célja,
hogy az önkormányzatok szak-
emberei segítséget kapjanak te-
lepülésük versenyképes befekte-
tési helyszínné való fejlesztésé-
ben. 

Ünnepélyes keretek között, a te-
lepülések projektjei felkerültek az
ITD Hungary honlapjának egy fo-
lyamatosan bõvülõ adatbázisába
(http://www.itd.hu/Engine.aspx).
Az Ügynökség munkatársai egy-
részt a települések konkrét pro-
jektjeinek marketingjét végzi vi-
lágszerte a különbözõ befektetési
rendezvényeken. Másrészt ki-
ajánlják a településeket, mint be-
fektetési helyszíneket is a gyártó
és szolgáltató tevékenységet vég-
zõ stratégiai befektetõknek. 

Az elõször 2009-ben és másod-
jára most, 2010-ben lezajlott prog-
ramban résztvevõ települések az
elmúlt két év alatt összesen eddig
554 millió euro értékû, több, mint
háromezer munkahelyet teremtõ
beruházás megindítását jelentették
be.  

Az idei program több elembõl
állt. Egyrészt elméleti ismereteket,
másrészt gyakorlati tapasztalatokat
adó képzéseken vettek részt az ön-
kormányzatok képviselõi.  A telepü-
lések szakértõk segítségét vehették
igénybe az egyedi adottságaira és le-

hetõségeire alapozott, professzioná-
lis befektetési stratégia kidolgozásá-
hoz. A tárgyalás- és prezentációtech-
nika képzéssel a sikerhez elengedhe-
tetlen kvalifikált emberi erõforrás
fejlesztése volt a cél. Az ITD Hun-
gary angol nyelvû honlapján, mint
marketing felületen keresztül a tele-
pülések hatékonyan kommunikál-
hatják a versenyelõnyeiket és gazda-
ságfejlesztési irányvonalaikat
(http://www.itd.hu/Engine.aspx). 

Az Ügynökség a képzésen, a
marketingfejlesztésen és a befekte-
tési-stratégiák kidolgozásán túl, az
idén a települések fejlesztési kulcs-

projektjei (operatív akciótervei) el-
készíttetésében is segítséget nyúj-
tott.

A program november 18-i ünne-
pélyes záróeseményén, Dr. Becsey
Zsolt külgazdaságért felelõs ál-
lamtitkár jelenlétében, a képzést
sikerrel záró településeket az ITD
Hungary oklevéllel díjazta. A
résztvevõk több kategóriában ve-
hettek át díjakat, de a legnagyobb
elismerés azoknak járt, akik a be-
fektetési stratégia, illetve a marke-
ting felület kialakítása mellett
kulcsprojekteket is kidolgoztak.
Ezek idén Dévaványa, Dombóvár,
Kõvágószõlõs, Mohács, Nagyka-
nizsa, Rózsaszentmárton és Szank
voltak.

Az ITD Hungary tapasztalatai
szerint a hazai és nemzetközi be-
fektetõk a hasonló fizikai adott-
ságokkal rendelkezõ települések
között az emberi tényezõk és az
önkormányzati hozzáállás alap-
ján választanak. A program sike-
rére való tekintettel az Ügynök-
ség a jövõben is minden évben
szeretné újabb és újabb vállalko-
zó szellemû település számára
megadni ezt a fejlõdési lehetõsé-
get.

K.H.
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A NAGYKANIZSAI IPARI PARK INFRASTRUKTÚRA FEJLESZTÉSÉNEK EREDMÉNYEKÉNT ÚJ, 
KIVÁLÓ ADOTTSÁGOKKAL RENDELKEZÕ INGATLANOK ÉRTÉKESÍTÉSE VÁLT LEHETÕVÉ.

További információk, elérhetõségek:
Nagykanizsa Vagyongazdálkodási és Szolgáltató Zrt., 8800 Nagykanizsa, Garay u. 21.
Tel: + 36 93/311 241 Fax: + 36 93/314 382 E-mail: iki@intezmeny.nagykanizsa.hu

BBeeffeekktteettõõbbaarráátt TTeelleeppüülléésseekkéérrtt PPrrooggrraamm
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Közmeghallgatással kezdte,
majd közgyûléssel folytatta
munkáját legutóbb városunk
képviselõtestülete. 

Rodek Györgyné a kiskanizsai
Bajcsy-Zsilinszky utca Sormás
felöli szakaszán a gyalogjárda hi-
ányát vetette fel. Mint mondta,
egy évvel ezelõtt megígérte az ak-
kori testület, hogy elsõ ütemben
valósul meg a járda építése. A má-
sodik ütem megkezdõdött, véle-
ménye szerint a felszabadult föld-
mennyiséget felhasználhatnák a
járda kialakításához, hiszen mind-
össze száz méteres szakaszról van
szó. Másik felvetése oka, hogy
Kiskanizsán a hétvégeken füstben
vannak a házak. Azt kérte, a
Közterületfelügyelet fordítson
több figyelmet az égetés szabá-
lyainak betartására a városrész-
ben. A válaszból kiderült, hogy a
Közterületfelügyelet hétvégén
szigorítani fogja a tûzgyújtással
kapcsolatos rendelet betartását.
Tárnok Ferenc osztályvezetõ a
járdaépítéssel kapcsolatban el-
mondta, áttekintik a rendelkezés-
re álló forrásokat, és az alapján
döntenek.  

Magdics János az ott élõk nevé-
ben megköszönte a Bajcsy-Zsi-
linszky, a Március 15. tér és a
Gördövényi utca fejlesztését.
Azonban hiányosságot is tapasz-
taltak, azt kérték, hogy a közgyû-
lés határozatának megfelelõen
még idén történjen meg ezek pót-
lása. A lakosság társadalmi mun-
kában továbbra is felajánlja segít-
ségét. Cseresnyés Péter polgár-
mester megígérte, a problémákat
megnézeti, és a jövõ hét elején

helyszíni szemlén felmérik a hiá-
nyosságokat.

Ferincz Jenõ elmondta, július 1-
jén hatályát vesztett törvény sze-
rint bonyolították le az önkor-
mányzati választásokat. Mivel jog-
államban ilyen nem történhet, tör-
vényesen önkormányzati választás
sem történt. Gyakorlatilag önök
nem is önkormányzati képviselõk.
– hangsúlyozta. A másik hozzászó-
lásában azt kérte, hogy a polgár-
mesteri hivatal elsõ emeletén ol-
vasható Nemzeti Együttmûködési
Nyilatkozatot tüntessék el a falról,
mert szerinte nem oda való. 

Hoczné Hári Ildikó a közfoglal-
koztatással kapcsolatos tapasztala-
tait mondta el, mivel maga is más-
fél évig részt vett közmunkaprog-
ramban. Véleménye szerint az Út a
munkához program nem értékte-
remtõ munkára, hanem csak lét-
számemelésre ösztönöz. Alulter-
vezték a forrásait, nem javítja az
elhelyezkedést, sokan egyáltalán
nem jutottak munkalehetõséghez.
Közülük sok az egyedülálló, akik-
nek lakást kell fenntartani, rezsit
kell fizetni. Ha egyáltalán bekerül
valaki a programba, úgy eladóso-
dik, hogy az a négy hónap munka-
viszony nem oldja meg az életét.
Csak egy papíron létezõ megoldás,
a valóságban nem az. Hozzátette,
személy szerint sérelmezi, hogy
egy léptékkel, egy versenyszám-
ban indultak a huszonévesekkel. A
negyven éven felüliek érdekében
kampányolt, hiszen a nagyon ala-
csony, hatvan-hetvenezer forintos
fizetésbõl még sokaknak a nem
dolgozó felnõtt gyermekeit is el
kell tartani. A jövõ évi tervekbõl
kiemelte, felháborítónak tartja,

hogy az abban tervezettek szerint a
munkát képzettségtõl függetlenül
el kell vállalni. Példaként hozta,
hogy egy diplomás mérnököt be-
oszthatnak csatornatisztításra is, s
ha nem vállalja el, akár megvon-
hatják tõle a 28.500 forint segélyt
is. Válaszában a polgármester
megígérte, tizenöt napon belül vá-
laszolnak a felvetéseire.

Palotás Tibor meghatalmazást
kapott a Királyi Pál utca lakóitól,
hogy segítsen a harmincöt éve ter-
vezett Magyar utca – Petõfi utca
összekötésével kapcsolatban. A ter-
vet a képviselõk nagy részének át-

nyújtotta azzal a reménnyel, hogy
tudomásul veszik azt. Hangsúlyoz-
ta: a két utca összekötését a bemu-
tatott dokumentum szerint jobban
is el lehet készíteni. Az egyirányú-
nak tervezett utat úgyis meg lehet
építeni, hogy ne okozzon gondot
senkinek. Kérte, adjon neki a köz-
gyûlés lehetõséget az út tervének
módosítására. Egy másik témában
arra kérte a polgármestert, ha Bu-
dapesten meg tudják oldani, hogy
december 15-ig ki tudják „takarí-
tani” a várost, akkor Nagykani-
zsán se lássunk utcán fekvõ embe-
reket. Az elsõ felvetéssel kapcso-
latban Tárnok Ferenc elmondta,
hosszú egyeztetési folyamat elõzte
meg az engedély kiadását. Vála-
szában Cseresnyés Péter arról tájé-
koztatott, hogylapzártánkkor hely-
színi szemlét tartanak a Királyi Pál
utcában, azt követõen 17 órakor

pedig a Zsigmondy-Széchenyi
SZKI éttermében lakossági fóru-
mot tartanak. A másik témához
hozzáfûzte: a városban mûködik
utcai gondozói hálózat, akik azok-
kal törõdnek, akik nem mennek be
az éjszakai szállókra. 

Kelemen Péter egy kompro-
misszumos megoldással jött a kép-
viselõtestület elé. Mint mondta,
egy céget képvisel, az embereknek
akar munkát adni azzal, hogy a sa-
ját találmányát gyártatná le. Az öt-
let forrása, a szerinte neki ítélendõ
kórházi kártérítés összege lenne.
Kompromisszumot akart kötni a
képviselõtestülettel, hogy mivel a
város a kórház fenntartója, egyez-
zenek meg a kártérítés összegében,
és ezt az összeget adják a gyártó
cégnek. Cseresnyés Péter tájékoz-
tatta, hogy ha egy cég munkahely-
teremtés céljából ki akar bérelni
egy csarnokot, szívesen segít a
kapcsolatfelvételben. Ha a kezde-
ményezés a megvalósulás kapujá-
ban lesz, az önkormányzat is segít. 

Horváthné Polai Mária a tavalyi
közmeghallgatáson jelzett kérdé-
seire azóta sem kapott választ, így
újfent feltette õket. Elöljáróban
megköszönte az Egészségház ki-
alakítását. Majd ismét megkérdez-
te, mikor kerül sor a ravatalozó
felújítására, vagy új ravatalozó
megépítésére. A Szent Flórián téri
óvoda és a Tájház sorsára is kíván-
csi volt, hisz mindkettõ állaga
romlik, nem történik velük semmi.
Cseresnyés Péter a felvetett gon-
dolatok közül sok mindennel
egyetértett, s a feltett kérdésekre a
választ írásban fogják megadni. 

Böcskei Balázs arra volt kíván-
csi, hogy a Kanizsai Dorottya Kór-
házról megjelent hangfelvételek

KKöözzggyyûûllééss:: MMeeggoollddáássookkaatt kkeerreessnneekk 
aa ffeellvveetteetttt pprroobblléémmáákkrraa

Fo
tó

: B
ak

on
yi

 E
rz

sé
be

t

A közmeghallgatást követõ-
en két napirendi pontot tár-
gyalt meg a testület. 

A határozati javaslat alapján a
közgyûlés Kele Lászlónét 2010.
november 2-tól 2012. július 31-ig
munkajogviszony keretében pro-
jektmenedzseri munkakörben
foglalkoztatja bruttó 220 ezer fo-
rint munkadíjjal, mely összeg a
projektbõl kerül finanszírozásra.

A közgyûlés 252/2008.(VI.26.)
számú határozatával támogatta
pályázat benyújtását a TÁMOP-
3.3.2/08/1 esélyegyenlõségi
programok végrehajtására. Az

Oktatási és Kulturális Minisztéri-
um Támogatáskezelõ Igazgatósá-
ga a benyújtott „Tegyünk érte” –
kooperációval a halmozottan hát-
rányos helyzetû gyermekekért
Nagykanizsán” címû pályázatot
85.616.385 forint összeggel tá-
mogatta. A projektgazdának a
projekt teljes idõtartama alatt biz-
tosítania kell egy fõ projektmene-
dzsert munkajogviszony kereté-
ben.

A testület zárt ülésen javasla-
tot tett a Zala Megye Területfej-
lesztési Tanács által alapított
Zala Megye Fejlesztéséért Díj
adományozására.

86 mmillió fforintot nnyertünk
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mögött van-e törvénytelenség, va-
lósak-e az ott elhangzott botrányos
kijelentések, és ki vállalja azokért
a felelõsséget. Kérte, hogy az ön-
kormányzat tárgyaljon az ügyben,
majd hozza meg a szükséges in-
tézkedéseket. Cseresnyés Péter
válaszában elmondta, elég kényes
témát vetett föl, amire a szakem-
berekkel konzultálva írásban fog
válaszolni. Megjegyezte, az
ismeretlen módon nyilvánosságra
került hanganyaggal nagyon óva-
tosan kell bánni, fõként, amikor
bebizonyosodik, hogy azokat ösz-
szevágták. Óvatosan kell bánni ez-
zel a kérdéssel, figyelembe véve a
város és a kórház jó hírét. 

Borda László a palini Alkot-
mány utca problémájával fordult a
testülethez. A régi palini város-
részben úgy érzik, Palin mostoha-
gyereke a városnak. Sem a keleti,
sem a nyugati járdán gyakorlatilag
nem lehet közlekedni balesetbiz-
tosítás nélkül. Megépült az elkerü-
lõ út, és továbbra is rajtuk keresz-
tül bonyolódik le a forgalom.
Ugyanúgy járnak keresztül az úton
a kamionok, teherautók, személy-
autók, mint korábban. Az utcán
életveszélyes közlekedni. Ugyan
kevesebb lett a teherautó, de a sze-
mélyautók fittyet hánynak a sebes-
ségkorlátozásra. Ahogy fogalma-
zott, az jöjjön be teherautóval, aki-
nek arra van dolga. Cseresnyés
Péter biztosította, a rendõrkapi-
tányhoz továbbítja a kérést, és a
válaszról értesíteni fogja.

Fazekasné Horváth Edit több
ember nevében megkérdezte, mi-
kor lesz Kanizsán érdemleges
munkahely, és mennyi. Harmincöt
évet dolgozott le becsülettel ebben
a városban, és jelenleg huszonhéte-
zer forintból kellene megélnie. Ki a
felelõs az ilyen helyzetben élõkért?
Õ már mindent megpróbált, az ön-
kormányzat adósságrendezési osz-
tályán mindenben megfelelt, kivé-
ve, hogy a lakása nem ötvenöt
négyzetméteres, hanem hatvanket-
tõ. Ez esetében azt jelenti, hogy jö-
võre mehet akár a híd alá is. A par-
lamentben nem hallani arról, hogy
beszélnének a õ korosztálya gond-
jairól, a megoldási lehetõségekrõl.
Helyzetébõl adódóan a lakók már
ferdén néznek rá, amiért nem tudja
fizetni a költségeket. És ezzel nincs
egyedül. Hasonló gondokkal for-
dult a közgyûléshez Damejka Jó-
zsef is. Válaszában a polgármester
megígérte, felmérik, mit tudnak se-
gíteni a két családnak. 

B.E.

Tisztelt Kanizsai Dorottya Kór-
ház Vezetõség!

Nagykanizsán sorra kerülnek ki
a kórházzal kapcsolatos hangfel-
vételek.

Azt szeretném ha a kórházi ve-
zetés megindokolná, hogy miért
kellett az orvosoknak távozniuk,
többek közt most utolsóként Gõgös
Péternek. Munkáját nem végezte
rendesen? Vagy szakmailag nem
felelt meg? Mi az oka a sorozatos
orvos elbocsátásoknak? Miért kell
orvosokat elbocsájtani, ha így is
orvoshiánnyal küzd a kórház?

Igaz, hogy az egyik hangfelvéte-
len hallható valamiféle ok vagy in-
dok, de szeretném ha a kórházi ve-
zetés egy nyílt, egyenes válasz adna
írásban a kanizsai polgárok felé!

Köszönettel: 
Kanizsai Lokálpatrióta

Mint a közmeghallgatáson adott
polgármesteri válaszból megtud-
tuk, az illetékesek még mindig
vizsgálják, nem aggályos-e jogi
szempontból a kórházi ügyeket
megszellõztetõ hanganyagok nyil-
vánosságra kerülése nyomán ki-
alakult ügy. 

Hetek óta képtelenek eldönteni,
hogy az esetleges jogsértõ cselek-
mények feltárásában használható-
e egy olyan hanganyag, amelynek
készítési körülményei, illetve nyil-
vánossá tétele a kanizsai gyakor-
latban eddig ismeretlen volt. ( Más
településeken ez nem okozott gon-
dot, repült a magát cipeltetõ rend-
õr, kirúgták a villamosvezetõt és a
többi lehallgatásos ügy kapcsán
szinte azonnal munkába lendültek
az illetékes szervek. Csak Kani-
zsán nem!) 

Míg a hivatali és egyéb megbí-
zott jogászok ezen gondolkodnak,
addig néhány apróságra hadd hív-
jam fel az olvasók figyelmét. 

Elõször is: az elsõ, hosszabb lé-
legzetû hanganyag, mely az omi-
nózus vacsorán készült, már szere-
pelt bizonyítékként egy munka-
ügyi perben. A bíró minden továb-
bi nélkül elfogadta azt, és az alpe-
resnek (kórház) is módja volt meg-
ismerni a hanganyag teljes tartal-
mát. 

Tehát ha az ügyön komolyan
gondolkodnának az illetékesek, és
komolyan utána jártak volna, felte-
hetõen õk is tudnának errõl. 

Mit mond a jog? 
A mai magyar büntetõeljárási

rendszer a szabad bizonyítás elvét
követi. Ez azt jelenti, hogy szaba-
don felhasználható minden bizo-
nyítási eszköz ami a bizonyítandó
tény bizonyítására alkalmas.

Ezt a Büntetõeljárási törvény
(Be.  1998.évi XIX. Tv.)  78.§.(1)
bekezdése az alábbiakban fogal-
mazza meg: „A büntetõeljárásban
szabadon felhasználható a tör-
vényben meghatározott minden bi-
zonyítási eszköz.

A bizonyítás eszközei a Be.
76.§.(1) bekezdése szerint: a tanú-
vallomás, a szakvélemény, a tárgyi
bizonyítási eszköz, az okirat és a
terhelt vallomása.

A 115.§. (1) bekezdése szerint tár-
gyi bizonyítási eszköz minden olyan
tárgy (dolog), amely a bizonyítandó
tény bizonyítására alkalmas.

Ebbe a körbe tartozik a hangfelvé-
tel is. Tehát a bárki által készített
hangfelvétel szabadon felhasználható.

A büntetõeljárásban a nyomozás
során a nyomozóhatóság által készí-
tett hangfelvételre eltérõ szabályok
vonatkoznak, mert az csak akkor
használható fel, ha az a Be-ben elõ-
írt szabályok betartásával készült.
(ezt nem ismertetem, mert jelenleg
nem ilyen hangfelvételrõl van szó.)

Felmerül az a kérdés, hogy má-
sok beszélgetésérõl készült hang-
felvétel bármilyen módon történõ
felhasználása a hang tulajdonosá-
nak személyiségi jogait sértheti. 

Ezt rakja helyre az új Polgári
Törvénykönyv (2009.évi CXX.tv.)
mely azonban még nem lépett ha-
tályba. Ennek 2:84.§. – a rögzíti,
hogy a személyhez fûzõdõ jogok
védelme kiterjed a hangfelvétel
védelmére. Ennek elkészítéséhez
vagy felhasználásához – a törvény
eltérõ rendelkezésének a hiányá-
ban – az érintett személy hozzájá-
rulása szükséges. Nincs szükség az
érintett hozzájárulására /(3) bek c.)
pont: / ha a hangfelvétel elkészíté-
sére, vagy felhasználására közvet-
lenül fenyegetõ, vagy már bekö-
vetkezett jogsértés bizonyítása ér-
dekében, közérdekbõl, vagy jogos
magánérdekbõl kerül sor, feltéve,
hogy a hangfelvétel elkészítése
nem okoz a bizonyítani kívánt jog-
sértéshez képest aránytalan jogsé-
relmet és a felhasználása nem visz-
szaélésszerû.

Ugyan ez a szabály még nem
hatályos, de az ítélkezési gyakorlat
az Alkotmánybíróság erre vonat-
kozó döntései figyelembevételével
a fenti elvet következetesen alkal-
mazza.

Remélem, soraimmal hozzá tud-
tam tenni valamit a dilemma el-
döntéséhez. 

Üdvözlettel: Esti Kornél
estikornel8800@gmail.com

Bár valaki folyamatosan törölte-
ti a Kanizsa Dorottya Kórház fel-
sõvezetésének tárgyalásairól ké-
szült hangfelvételeket, martfeher a
hétvégén újabb hanganyagot töl-
tött fel. Ebben a fõigazgató és az
ápolási igazgató beszél az orvosok
fizetésérõl és arról, hogy Polai Jó-
zsef képviselõ rokona prioritást él-
vez a többi álláskeresõvel szem-
ben. A felvétel meghallgatható a
http://www.youtube.com/watch?v
=2N-PGHL-G00&feature=email
webcímen. (Ha még nem töröltet-
ték...)

Az Úri murival indult a hangjá-
ték sorozat, amely mára a Roko-
nok és Mindentudás Egyeteme
helyben aktuális fejezeteivel foly-
tatódik. Szóval háromszor futott
már neki a nyilvánosság, hogy a
közvád lehetõségével éljen, ahogy
ezt Ész Lajos jogászkollégám
mondaná, de eddig nem történt
semmi. 

A kórházban minden megy a
maga útján. A fõigazgató úr a múlt
hét elején szövegelemzõ órát tar-
tott, ezúttal a gazdálkodás dolgo-
zói lettek tájékoztatva a pontos ol-
vasmányértés végett. Eközben a
kolléga úr, mint nagy szövegértõ,
arra a megfejtésre jutott, hogy két,
korábbi orvostársa az, aki azt a
sok-sok (szerinte) szemétséget
összehordta. 

Bizton állíthatom, tisztelt kollé-
ga úr, téved. Nem az a doktor ve-
sézte ki az ön dolgait e lap oldala-
in, akire gondol, és még csak nem
is az a személy küreteli az ügye-
ket, akitõl éppen a napokban vált
meg a kórház, s válik meg majd
miatta a kórháztól sok potenciális
beteg. 

Mostanában az égi kávéházban,
ahol esténként zongorázom, a né-
hai hasmûtétes vendégek minden-
féle szepszises esetekrõl beszélnek
egy kolléga mûtétei kapcsán. Töb-
ben esküsznek rá, fõként egy sér-
ves, hogy miatta hallgatják az én
zongorajátékomat…  Nyilván ilyet
egy sokat látott orvos bizonyíték
hiányában nem állít, így én sem te-

HHooll aazz iiggaazzssáágg??

BBiizzoonnyyííttéékk-ee 
aa hhaannggaannyyaagg??

HHeetteekk óóttaa aa kkóórrhháázzttóóll
hhaannggooss aa YYoouuttuubbee

DDrr.. KKvvaasszzttiiccss 
eelleemmeezz
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szem, de hát az úri közönség plety-
kál... 

Nyilván az is pletyka csak, hogy
egy jó doktor csak akkor áll neki a
gyógyításnak, ha bizonyos
(pénz)eszközöknek birtokába jut,
de hát hogyan is vethetném pont
én bárki szemére ezt, aki csak ak-
kor kezdhetek neki az életmentõ
beavatkozásnak, ha a zaciba vágott
táskámat kiváltják. 

Hiába, az orvosi szaktudás for-
galomképes tõke, és vannak közöt-
tünk szép számmal, akik igencsak
jól sáfárkodnak a már államilag is
megfizetett munkájukkal, lehetõ-
leg egy beavatkozáson belül támo-
gattatják államilag és magántõke
bevonással is. 

Hogy mondandóm, és a leg-
újabb hanganyagok elemzésére
térjek: csak gratulálni tudok kollé-
ga úr! Professzoros, ahogy helye-
selni tud, miközben az ápolási
igazgató asszony lefikázza a kollé-
gái(m) munkáját. Ez ám a mundér
becsülete! Elismerni azt, hogy az
ápolószemélyzet éhbérért szakad
meg, miközben az orvoskollégák
vitatható minõségû munkáért szép
nagy óradíjakat számláznak! Re-
mélem, a Szavakban Vájkálók
Társaságának  is meg tudja majd
magyarázni a szavait,  mert gondo-
lom ennek a hangfelvételnek az
elemzésében is van némi véle-
ményformáló feladatuk, nemcsak
a firkászok munkáját szokták diag-
nosztizálni. Lennék szívesen légy
azon az értekezleten, amikor hátba
támadott kollégái elõtt kitér arra,
Ön szerint melyik orvos az, aki
nem érdemel annyi pénzt, mint
amennyit számláz. 

Sokan sejtették már, hogy a dok-
torok nem annyira a társadalom
nyomorultjai (lásd köreikben az
egy fõre esõ luxusautók számát
pld.), de hogy ezt belülrõl is elis-
merjék? No, az nem semmi, mint
ahogy az sem, hogy akkor sem til-
takozik Ön, tisztelt professzor úr,
amikor beszélgetõtársa az ön (és
az én) nagyra becsült kollegáink
munkájának minõségét vitatja. Va-
jon ezt a nyilvánosság elõtt is be-
vallotta volna?

A másik, amin szintúgy el kell
gondolkodnom: míg önt és beszél-
getõtársait hallgattam, az volt az
érzésem, hogy gumiból van a kór-
házi költségvetés és személyügyi
gazdálkodás is. És hogy mennyire
nem számít a szaktudás és a vég-
zettség ezek szerint. 

Az ápolási igazgató asszony is
inkább autót vett, s nem a tudásába
fektetett be, de sebaj, telik az adó-

fizetõk pénzébõl, hogy menedzser-
ré képezzük õt is meg a másik
igazgató asszonyt is. 

Igaz, hogy ez a kiváltság nem
mindenkinek adatik meg, mert ön
a takarékosságra tekintettel körle-
vélben közölte kevésbé kedves be-
osztottjaival, hogy mindenféle kö-
telezõn túli kifizetést leállít, és
senki semmilyen képzési hozzájá-
rulásban nem részesülhet. Még a
folyamatos helyettesítést sem kí-
vánta megfizetni a kórház dolgo-
zóinak, hiába kérték. 

Az meg már mindennek a csú-
csa, hogyan lesz egy (korábbi)
képviselõ rokonából cukrász vég-
zettséggel kórházi munkás. Nincs
hely a konyhán, de a képviselõ
szavazatáért mindent! Fõként ak-
kor, ha az illetõ a korábbi polgár-
mesterrel szemben komoly meg-
gyõzõ erõt képes felvonultatni, és
utóbb a médiára gyakorolt erkölcsi
ráhatásban is alkalmazható a fenti
személy. 

Kis eséllyel akár újra tagja lehe-
tett volna az illetõ a testületnek, és
utóbb ennek hiányában az önök
életét is befolyásoló szakbizottság-
nak. Egyik sem sikerült, de a ked-
ves cukrász rokon legalább dol-
gozhat. Nem tanult szakmája
ugyan az egészségügy, de hát van-
nak magasabb érdekek is, mint a
szakmaiság. 

Tisztelettel: 
dr. Kvasztics Fedor

fedordrkvasztics@gmail.com

Lassan vége az õsznek és bekö-
szönt a tél,  jön a Télapó. Nem
tudni, hogy kemény vagy enyhe
tél elébe nézünk, de egy biztos,
hogy a kinti fürdõzések idõszaka
már réges-régen véget ért. A kani-
zsai emberek egy része szívesen
jár el a kanizsai uszodába kikap-
csolódni, megpihenni, felfrissül-
ni. Nincs is ezzel baj, sõt, mi több,
bár mindenki ezt tenné és tehetné,
mivel az úszás egészséges. De
van itt egy kis bökkenõ. Egyrészt,
sajnos válságos idõket élünk, és
hát sokan nem engedhetik meg
maguknak ezt a kis „luxust”, mi-
vel a belépõ ára a mai pénztárcák-
hoz igazítva nem éppen olcsó.
No, de nem is ott a baj forrása. A
napokban rászántam magam én is,
hogy az egészségesebb élet híve
legyek, ezért elmentem pár alka-
lommal hogy felfrissítsem ma-
gam. Én, mint átlagpolgár és ve-
lem együtt az emberek nagy része

napközben munkával töltöm a na-
pot, ezért csak délután vagy késõ
délután van idõm a kikapcsoló-
dásra. Meg is vettem több alka-
lommal a 750 Ft-os belépõt. Mi-
kor beértem  hogy ússzak, akkor
szembesültem több alkalommal is
azzal, hogy a sávok nagy része le
volt zárva, mert úszásoktatás
folyt. Nosza neki, a maradék sáv-
ba nekirugaszkodtam, ha már el-
jöttem, legalább ne szárazon men-
jek haza.

Egy sávban négy, vagy öt ember
is volt, úgyhogy minden volt szá-
momra ez, csak nem élmény. Fi-
gyelni, nehogy véletlenül megüs-
sük egymást vagy koccanjunk, és
hát kerülgettük is egymást, mert
van, aki ügyesebb,  és van aki még
kezdõ.

Mélységesen felháborodva tá-
voztam több alkalommal, hogy
miért is van ez így? Miért nem tud
az ember kikapcsolódni, úszni ké-
nyelmesen? Na és hogy miért zár-
ják le azt a  sok sávot a pihenni és
úszni vágyó emberek elöl? Dél-
elõtt gondolom gyerekeknek van
úszástanítás. De 16 óra után bein-
dulnak az egyéb sportoktatások,
úszás, vizilabda, stb., ami nem
baj, csak éppen a kikapcsolódni
vágyó emberektõl veszik el a he-
lyet.

Mielõtt még félreértenék a le-
velemet, nekem nem magával a
sporttal, és nem is az oda edzeni
járó emberekkel van a bajom. Ez
nem sportuszoda. Nagykanizsa
50 ezres lélekszámú város. Ha
még többen eljárnának úszni,
hely se lenne az uszodában.
Nagykanizsa nem egy gazdag vá-
ros sajnos. A városnak nincs pén-
ze egy sportuszodára, ami érthe-
tõ, pedig vízisportok terén elég
kiemelkedõ eredmények szület-
nek. Mi a megoldás arra, hogy a
városlakók azon része, aki oda jár
vagy szeretne járni úszni, nyu-
godtan és élvezhetõen tudjon ki-
kapcsolódni?!

És még egy észrevétel. A hideg
idõben indul a szaunaszezon. Mi-
ért van az, hogy aki csak szaunáz-
ni szeretne, azzal is megvetetik az
úszójegyet? Miért nem lehet ket-
tévenni a két dolgot? Külön az
úszást, külön a szaunát, és aki
mindkettõt szeretné, annak pedig
egy kombinált jegyet adni.

De, hogy levelemben azért jót is
írjak, a Kanizsa Uszoda és Strand-
fürdõrõl, el kell mondanom, hogy
új, meghosszabbított nyitva tartás
van péntek és szombati napon. Es-
te 22 óráig látogatható a létesít-

mény. Kérdés, hogy késõ este ki-
nek van kedve és ideje úszni vagy
sportolni?!

Tisztelettel: egy olvasó

Ha önnek uram lenne elég önér-
zete, és kényes is lenne rá, melyet
nekem írásaimmal ön szerint sike-
rült felkorbácsolnom, akkor önnek
nem kellene 30-40 éves távlatból,
teljesen képtelen és nyilvánvaló ha-
zugságokhoz folyamodnia, ma vala-
miféle önigazolást keresve élete és
pályája alakulásának milyenségére.
Ön ennek okát – írásából ez tûnik ki
– másokban, leginkább bennem ke-
resi. Ha önnek ez megnyugvást hoz,
mondhatnám így is, hogy szíve jo-
ga. Na de ilyen áron? Képtelensé-
gekbõl, kitalációkból eredeztetõ re-
mélt megnyugvás aligha érhetõ el.

Én is, ahogyan azt sokan mások
is teszik, éles szemmel és érdeklõ-
dõ figyelemmel kísérem a történé-
seket, a társadalmi, politikai, gaz-
dasági folyamatokat több, keve-
sebb affinitással nem mindenki
megelégedésére, ezekrõl véle-
ményt nyilvánítok e lap hasábjain
is. Természetesen tisztában va-
gyok azzal, hogy sokan nem úgy
látják, mint én, ugyanazokat a tör-
ténéseket és folyamatokat, annak
ellenére, hogy a végeredményt, an-
nak jó vagy rossz következménye-
it mindannyian szenvedjük, vagy
boldogulásunkat leljük bennük. A
véleménynyilvánítások sokoldalú-
sága, sokszínûsége a folyamatok
több oldalú megközelítésének le-
hetõsége a pluralista demokrácia
fontos része, feltételezem, hogy az
ön által is remélt legjárhatóbb út
megtalálásának is fontos eszköze.
Ebben a véleménynyilvánítás sza-
badságával élve a közmegnyilat-
kozásnak részese akarok lenni és
nem a kanizsai polgárok „etetõje”,
ahogy azt ön szeretné láttatni. Ne
becsüljék le a kanizsai polgárokat,
mi többen többféleképpen írjuk
meg a véleményünket, nyilatko-
zunk meg. Majd õk eldöntik, hogy
mindezekbõl mit fogadnak be. 

Talán egyetértünk abban – ha jól
sejtem, hogy ki az inkriminált írás
szerzõje – hogy mi a kölcsönös tisz-
telet és köszöntés szintjén ismerjük
egymást. Az életünk során kevésszer
találkoztunk, véleményt is kevésszer
nyilvánítottunk. Ez elõtt 30-40 évvel
a mainál is felületesebb volt az isme-
retségünk. Ehhez képest is ön súlyos
vádakkal illet. Azt kell erõsen feltéte-
leznem, hogy ön, aki már akkor is so-
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kat sok helyen mozgott a közéletben ,
messze nem volt tudatában az akkori
hierarchikus felépítménynek, az alá, a
mellé, a fölérendeltségi, partneri és az
ezzel járó felelõsségi viszonyokkal.
Ha nem így lenne, akkor ön ekkora
távlatból ma nem keresne valamiféle
önigazolást ilyen képtelenségekkel,
hogy a nemzeti, konzervatív érzelmû,
a társadalmi tulajdont védõ, különbö-
zõ ügyeskedéseket kritizáló párton
kívüli polgárok, „nyírásában” élen
jártam. Erõsen kételkedem abban,
hogy ön tudtában van-e annak, ami-
rõl ír. Ha mégsem, álljon elõ a bizo-
nyítékaival, ha nem szánalmat kell,
hogy érezzek ön iránt.

Ami a személyes ügyeit illeti,
hogy nem lett az Olajbányász SE
elnöke, szíves tudomására hozom,
hogy annak az eldöntése, hogy ki
legyen az elnök, az Olajbányász SE
tulajdonosai, fenntartói és mûköd-
tetõi kizárólagos hatáskörébe és fe-
lelõsségébe tartozott. A városi ta-
nács illetékes szakigazgatási szer-
ve, pedig csak szakmai és törvé-
nyességi felügyeletet gyakorolt a
sportkör felett. Ez közvetlen bele-
szólási jogot nem tartalmazott. Én a
fenntartó vállalatok vezetõivel kor-
rekt partneri viszonyban közremû-
ködtem a városnak rangot és elis-
mertséget is hozó pezsgõ sportélet
feltételeinek a megteremtésében.
Ezt talán ön sem kérdõjelezi meg.
Ön a levél írója, nagyfokú tájéko-
zatlanságot árul el önmagáról azzal,
hogy feltételezi rólam, sõt állítja,
hogy az ön és a Sörgyár igazgatója
– akit én nagyra becsültem – közöt-
ti vitában és annak az ön számára
hátrányos eldöntésében részt vet-
tem, merõ képtelenség. Még na-
gyobb képtelenség azt feltételezni a
mindenkori tanács elnökérõl, hogy
a rendõrségi, ügyészségi, bírósági
eljárási szakban, az ügyek eldönté-
sében részt kapjon, kérjen vagy vál-
laljon. Szíves tudomására hozom
azt is, hogy a tanácsok a rendõrség-
gel, az ügyészséggel, a bírósággal
semmilyen függõségi viszonyban
nem voltak. Az államjogi berendez-
kedés ezt nem is tette lehetõvé, még
a kísérletét is büntetni rendelte. Ön
azt a képtelenséget is állítja, hogy
önt 1979-ben személyzeti körlevél-
lel elhelyezkedésében gátolták vol-
na. Ön a levél származtatóját és
címzettjeit nem jelöli meg. Ha elját-
szunk a gondolattal, akkor vagy
rám gondolt, vagy a tanács illetékes
munkaügyi szakigazgatási szervé-
re. Ebben az összefüggésben a levél
létezésének még a feltételes módját
is a leghatározottabban visszautasí-
tom, ha mégis, kérem, álljon elõ a

farbával, és hozza nyilvánosságra.
Ebben az idõszakban, a városban a
foglalkoztatási ráta a csúcson volt,
az elhelyezkedés mégis könnyû
volt. A munkaerõ intellektuális ré-
szére különösen. Annak az ódiumát
másra, másokra hárítani, hogy ön
annyi munkahely kipróbálása után
sem tudott megkapaszkodni sehol,
a remélt egzisztenciát megteremte-
ni, finoman szólva nem szép dolog.
Ezzel elszámolni önnek elsõsorban
önmagával kell. 

Ön 30 évvel ezelõtt szocialista
összeköttetést keresve, egykori
sporttársát kérte, aki akkor a Me-
gyei Tanács második számú vezetõ-
je volt, valamilyen álláshoz hozzá-
jutás elõsegítése érdekében. Egyko-
ri sporttársa nem úgy tolmácsolta
felém a kérését, hogy önnek ilyen,
vagy amolyan szakirányú képesíté-
se van, vagy valamely szakterületen
nagy gyakorlatra tett szert, hanem
úgy, hogy valamilyen állást, ha le-
het, adjatok neki a közigazgatásban.
Már akkor sem voltak valamilyen
állások, hanem voltak jól körülhatá-
rolható szakterületek, önállóan al-
kalmazott hatáskörrel, amelyek
szakirányú képesítést és gyakorlatot
feltételeztek a teendõk törvényes és
szakszerû ellátásához. Ön ilyen
kompetenciákat igazolni nem tu-
dott. Ezért a kérése nem nyert támo-
gatást. Akár más tanácsok – melye-
ket ön írásában megemlít – figyel-
mébe önt nem ajánlottam, annál az
oknál fogva nem, mely okoknál
fogva én sem tudtam önnek állás-
ügyben segítségére lenni. A taná-
csoknál, ahogy más állami szervek-
nél és intézményeknél nem volt le-
hetõség és szokás sem, az ügyfelek
részére gépkocsi igénybevételt biz-
tosítani, ha mégis megtörtént tudto-
mon kívül, akkor nyugtázza azt kö-
szönettel, sértett önérzetét – melyet
nekem sikerült írásaimmal felkorbá-
csolnom – kompenzálva.

Mózes Pál

Alapos kutatómunkáról valló
levelet kaptunk Papp Attilától.
Nyilván többen vitatni fogják tar-
talmát, de ez a szabad vélemény
rovata. Mi is így kezeljük. Terje-
delme miatt azonban szokatlan
módon, két részletben közöljük.
Alább a második rész olvasható.

Az Ellenállás vagy más néven
Bem csoportot Seress Géza szer-

vezte meg. Itt tevékenykedett Bol-
dizsár Iván író és Czimmer József
dramaturg is. Gyógyszert, kötsze-
reket gyûjtöttek, amiket a Mura-
közbe továbbítottak a jugoszláv
partizánoknak. Illegális újságot és
hamis iratokat is készítettek. A Bo-
dor utcában kialakítottak egy bú-
vóhelyet, ahol nagy mennyiségû
robbanóanyagot halmoztak fel.
Egy feljelentés nyomán azonban
az itt tartózkodókat a nyilasok le-
fogták, majd a Duna-parton
agyonlõtték. A Klotild utca (majd
Stollár Béla utca) 22. számú házba
fészkelte be magát Stollár Béla
sportújságíró csoportja. Feladatuk
a saját áramfejlesztõvel is rendel-
kezõ Légrády Nyomda védelme
volt. Stollárékhoz érkeztek erõsí-
tésként a kõbányai partizáncsoport
egyes tagjai, mint a fent említett
Hullai Jenõ vagy Schweiger János,
aki késõbb szintén elesett a nyom-
da védelmezése közben, mikor a
hírhedt Szent István körút 2. szám
alatti nyilas pártház fegyveresei
rajtuk ütöttek, 1944. december 25-
én. A zuglói XIV/2. Kiska-század-
ban, a parancsnok, Zsabka Kálmán
tudtával külön kis egység jött létre,
Vörös Brigád néven. Akcióikra
azonban a németek felfigyeltek, és
a zömében fiatalokból álló egysé-
get rajtaütéssel elfogták, és a vár-
beli Gestapóra hurcolták. 1945. ja-
nuár 7-én megkezdõdött a teljes
alakulat felszámolása, mintegy
220 embert fogtak el, és vittek a
királyi vár „jégverem” pincéjébe,
valamint a BM pincéibe. Zsabka
helyettesét, Varga Károlyt, vala-
mint a Vörös Brigád tíz tagját, és a
fiatal kommunista Braun Évát a fa-
siszta megszállók a Vár télikertjé-
nek teraszán végezték ki. A Vasas
fiatal tornászaiból, szökött politi-
kai foglyokból, katonákból és
munkaszolgálatosokból szervezett
fegyveres partizánosztagot Ságvá-
ri-gárda néven a 25 éves Turcsányi
Lajos. A partizánok legálisan-hiva-
talosan a 101. vegyiharc-zászlóalj
törzsszázada voltak, így helyzetük
szerencsésebb volt a többi illegális
partizáncsoportnál. A Lendvay ut-
ca 2. szám alatti üres Volksbund
házban állomásoztak, fegyveres
õrségük is volt. Többek között rob-
bantottak a Tisza Kálmán téri né-
met parancsnokságnál, a Rökk
Szilárd utcai nyilasháznál, és Kö-
röndön, egy német tüzérségi üteg-
nél is. A Víg utcában lefegyverez-
tek egy nyilascsoportot, és kézi-
gránátokat dobtak a Rákóczi téren
lévõ német szállító gépkocsikra is.
Vidéken is számos megmozdulás,

partizánakció történt. A nógrádi
hegyekben Bandur Gyula ragyolci
partizánegysége tevékenykedett.
Ezek Salgótarján és Losonc kö-
zött, Bikrét-puszta közelében ki-
siklattak egy német katonai szerel-
vényt, és járõrözõ tábori csendõrö-
kön ütöttek rajta. A Mecsekben,
Mázaszászvár környékén is volt
egy partizáncsoport. Ezek hírközlõ
berendezéseket rongáltak, vala-
mint a Hesch-puszta mellett meg-
semmisítettek egy lõszerszállít-
mányt, illetve szintén katonai jár-
õröket támadtak meg. Kecskemé-
ten Gyertyás Faragó János gyári
munkás, és 11 társa tevékenyke-
dett. A csendõrök egy besúgó ré-
vén elfogták, és agyonlõtték. Élet-
társát, Sandrik Zsófiát a helyi
rendõrségen agyonverték. A kato-
nai törvényszék udvarán kivégez-
tek továbbá 5 polgári személyt,
akik sebesült szovjet katonákat
ápoltak, valamint velük együtt 7
katonaszökevényt is. Székesfehér-
váron 27 kommunistát végeztek ki
1945 elején, köztük dr. Koch Lász-
lót és Benke Ferencet. A Tatabá-
nyától délre fekvõ Síkvölgyben
egy szökött katonákból álló parti-
záncsoport mûködött. Felsõgallai
nyilasok egy rajtaütés során 36
honvédet fogtak el közülük, majd
a Bánhida és Tata közötti vadas-
kertnél agyonlõtték õket. Patkó
Béla partizáncsoportja a Vág és a
Duna mentén tevékenykedett, 22
fõvel. A Duna Apályi nevû szige-
tén rejtõzködtek. Elsõsorban visz-
szavonuló német egységeken ütöt-
tek rajta. Összesen 51 német fog-
lyot ejtettek, akiket átadtak a beér-
kezõ szovjeteknek. 12 gyõri fiatal-
lal mûködött a József Attila parti-
zánegység. Röpcéduláztak, a va-
gongyári termelést szabotálták. A
szervezkedést leleplezték, a két
vezetõt, Stelczer Lajost és Németh
László Jánost Sopronkõhidán fel-
akasztották. A Magyar Nemzeti
Felkelés Felszabadító Bizottságá-
ról is illene néha – néha megemlé-
kezni. Bajcsy-Zsilinszky Endre
ogy. képviselõ, Kiss János nyugal-
mazott altábornagy, dr. Csorba Já-
nos ügyvéd, Nagy Jenõ ezredes, és
Tartsay Vilmos nyugállományú
százados. Résztvevõk voltak még
többek között Németh Pál, Balássy
Miklós, Beleznay István és Tóth
István vezérkari tisztek, Kõvágó
József, Almásy Pál és Radványi
Imre hadimûszaki törzskari tisz-
tek, Révay Kálmán nyugállomá-
nyú huszár százados, Makay Mik-
lós vegyészmérnök és mások. 

(folytatás a 8. oldalon)

6666 éévvvveell eezzeellõõtttt 
ÕÕkk iiss eeggyy vvéérreess
õõsszz hhõõsseeii vvoollttaakk!!
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(folytatás a 7. oldalról)
Egy árulás folytán a katonai el-

lenállás egész vezérkara lebukott.
1944. november 22-én, az
Andrássy út 29. számú házban,
Tartsay Vilmosék lakásán a Nem-
zeti Számonkérés szervezetének
emberei lecsaptak az ellenállás
ott gyülekezõ tagjaira. Két tiszt
késve érkezett a megbeszélt talál-
kozóra Tartsayék lakására, és így
Messik János hadnagy és gróf
Széchenyi Pál tartalékos zászlós
tûzharcba keveredett a razziázó
különítményes csendõrökkel,
akik az egyenlõtlen küzdelem vé-
gén agyonlõtték õket. Az ellenál-
lók ügyét a honvéd vezérkar fõ-
nökének bírósága (a harmadik bí-
rósága, de ez a bíróság azonban
már nem a vezérkari fõnök és
egyszersmind honvédelmi mi-
niszter Beregfynek volt aláren-
delve, hanem Kovarcz Emilnek,
vagyis ez ekkor már a totális
mozgósítás miniszterének tábor-
noki bírósága volt. A hadbírósági
ügyész Leventeújváry Nándor
hadbíró vezérõrnagy, a HM 13.
osztályának vezetõje és a hadbíró
tisztikar fõnöke volt) tárgyalta.
Kiss Jánost, Nagy Jenõt és Tart-
say Vilmost a Margit körúti hon-
véd fogház udvarán akasztották
föl 1944. december 8. napjának
délutánján, míg az elsõrendû vád-
lott Bajcsy-Zsilinszkyt Sopron-
kõhidán, december 24-én. Sok
száz bátor magyar ember nevét le-
hetne még leírni, reguláris egységek
katonáiét is, mint Gidófalvy Lajos
fõhadnagy és helyettese, Szõnyi
Szücs András zászlós nevét. 1945.
január 17-én éjjel Karl Pfeffer-
Wildenbruch, a Waffen-SS IX.
hegyihadtestének, és egyszersmind
Budapest védelmének a parancsno-
ka az utolsó egységeit is visszavon-
ta Pestrõl, és utasítást adott a hidak
felrobbantására. Gidófalvy ötödma-
gával megkísérelte megmenteni az
Erzsébet hidat, de ez nem sikerült,
ugyanis vagy a robbantáskor, vagy
már az elõtte kialakult tûzharcban
az egész csoport elesett, így a Duna-
hídjait mind felrobbantották a fa-
siszták. Gyõrffy Gyula repülõ alez-
redest, a mátyásföldi repülõtér pa-
rancsnokát azért végezték ki a nyila-
sok, mert 1944. október 15-én nem

volt hajlandó továbbítani a harc
folytatását elrendelõ parancsot. Vele
együtt halt meg Odescalchi Miklós
hadnagy is. De a nyilasok kezére
került még Krúdy Ádám repülõ szá-
zados és Orosz Béla repülõ ezredes
ellenállók is. Alig ismert, hogy a
Reiter Ferenc utcában állomásozó
107/302. sz. munkaszolgálatos szá-
zad a Szálasi-puccs napján rátámadt
a nyilasokra, és karhatalmi erõket
kellett igénybe venni a letörésük-
höz. Kevesen tudják azt is, hogy he-
ves harcok robbantak ki a Népszín-
ház utca és a Teleki tér környékén,
1944. október 16-án. Fölfegyverzett
civilek, partizánok és munkaszolgá-
latosok kezdtek fegyveres harcot a
Népszínház utca 16., 31., 59., és a
Teleki tér 4. szám alatti házakból a
környéken megjelenõ német-nyilas
egységek ellen. A kibontakozó utcai
harcban a partizánok a fasisztákat
visszaszorították, és a németek csak
Tigris tankok bevetésével tudták a
népfelkelõk ellenállását megtörni.
Véleményem szerint ezeknek a bá-
tor embereknek is járna szobor,
vagy legalább egy emléktábla, eset-
leg néhány emlékezõ jó szó.

Az olvasó figyelmét megköszönve
maradok tisztelettel

Papp Attila

Tisztelt Paliniak!
Palin városrészrõl készítek egy ta-

nulmányt, melyben az elmúlt 20 évét
dolgozom fel. A kiadványban képe-
ket, valós történeteket is szeretnék
szerepeltetni, melyhez az Önök segít-
ségét kérem. Ha önnek van fényképe,
története Palinról 1964-ig visszame-
nõleg, akkor kérem, keressen meg az
alábbi elérhetõségeken. A fényképe-
ket digitalizálás (szkennelés) után ter-
mészetesen visszaadom a tulajdono-
sának. Elérhetõségeim: 

Valentin Szilveszter; Mobil:
06 30 931 44 94; Email: val-
szili@chello.hu  

KKaanniizzssaa –– SSzzaabbaadd vvéélleemméénnyy 2010. november 25.8

Balogh László a nagykanizsai 3. számú választókerület önkormányzati képvi-
selõje, OKISB-elnök fogadóórát tart minden  hónap elsõ szerdáján 16 órától 17
óráig a Batthyány Lajos Gimnáziumban (Nagykanizsa, Rozgonyi utca 23.):
30/2040865, balogh.laszlo61@chello.hu
Bicsák Miklós az 1. számú választókerület (Magyar u. 80-tól-164-ig (páros ol-
dal), Magyar utca (páratlan oldal) 83-tól-183-ig, Garay utca páros és páratlan
oldala, Kinizsi u. 100-as lakó-tömbház, Hársfa utca, Ifjúság utca, Ûrhajós utca
és Lámpagyári utca) önkormányzati képviselõje fogadóórát tart minden hónap
1. szerdáján 16 órától a Pálma Vendéglõben (Magyar utca). Aznap 18 órától 20
óráig Bicsák Miklós Palin és Korpavár lakossága számára tart fogadóórát a
palini új Általános Iskolában.

KKééppvviisseellõõii ffooggaaddóóóórráákk

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 kapcso-
latos további felvilágosítás a 93/500-708, illetve a 93/500-810-es telefonszám-
okon kérhetõ. A részletes pályázati kiírás a www.kszk.gov.hu, illetve a
www.nagykanizsa.hu internetes oldalakon található.

ÁÁlllláássppáállyyáázzaatt - iinnttéézzmméénnyyvveezzeettõõ

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 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 törvény 9.
§ (6) bekezdésének megfelelõen, "A véleményezési eljárás befejezése után a tele-
pülésrendezési eszközöket az elfogadásuk elõtt a beérkezett, de el nem fogadott vé-
leményekkel 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 Polgármesteri 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 sza-
bályozásának módosítása
- Mánta-patak - Principális csatorna - 0397 hrsz-ú közút által határolt tömb öveze-
ti szabályozásának megváltoztatása
- 61 sz. fõút (0122 hrsz) - 0125 hrsz-ú Bakónaki csatorna - 0124/3 hrsz-ú "Ee" öve-
zeti jelû ingatlan - "M-ksz" övezeti jelû ingatlanok által határolt terültek övezeti be-
sorolásainak 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 határolt
tömb szabályozásának módosítása, valamint a tervezett "CSÍK LAKÓPARK" ren-
dezési tervi beillesztése
Atervvel kapcsolatos észrevételeiket, javaslataikat a Polgármesteri Hivatalba a városi fõ-
építésznek (Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. Fax.: 93/500-735) címzett levélben jelezhetik.

SSzzaabbáállyyoozzáássii TTeerrvv ééss HHeellyyii ÉÉppííttééssii
SSzzaabbáállyyzzaatt mmóóddoossííttáássaa

PPaalliinniiaakk
sseeggííttssééggéétt kkéérreemm

Nemzeti közkincseink elõadásorozat
Álom hava – December 4. szombat 16 óra, Kiskastély
Dr. Andrásfalvy Bertalan néprajzkutató: 
„Karácsony hagyományos ünneplése hazánkban”

Tisztelt Olvasóink! 
Szerkesztõségünk továbbra sem tud,
és akar névtelen leveleket leközölni.
Attól függetlenül, hogy a név az
újságban nem kerül közlésre, név
nélkül olvasói levelet nem közlünk.
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A restaurálás után átadták a
Kórházkápolna egykori, Szent
Erzsébetet ábrázoló ólomüveg
ablakát a Thúry György Múze-
umban. Az üvegablakot Bolla
István plébános áldotta meg. A
restaurálási munkákat a zala-
egerszegi Szendrõi Éva restaurá-
tor végezte el. A munkálatokat a
Nemzeti Kulturális Alap és a Ka-
nizsai Múzeumért Alapítvány
támogatta. 

Köszöntõjében Száraz Csilla
igazgató kiemelte, ez az esemény
nem jöhetett volna létre, ha nincs
Pete Zsolt úr, aki a kápolna felújí-
tásánál megmentette az üvegabla-
kot, a szemétben tárolt üvegtáblá-
kat behozta a múzeumba. 

Az üvegtáblák történetérõl az
igazgatónõ elmondta: – Nagykani-
zsán 1925-1930 között jelentõs kór-
házbõvítõ beruházások valósultak
meg Jendrassik Alfréd mûépítész
tervei alapján. Kórházi irgalmas
nõvérek vezetésével 1926-ban váro-
si mozgalom indult egy kórházi ká-
polna építésére. Az új kápolna
ügyéért az egész város összefogott:
téglajegy-akciót hirdettek, a városi
egyesületek tombolasorsolásokat
tartottak, színházi és mozielõadáso-
kat rendeztek, gyûjtést szerveztek a
hivatalokban, iskolákban. 1930 ta-
vaszán Vécsey Barnabás városi
mérnök díjtalanul elkészítette a mo-
dern kápolna terveit. 

A kápolna végül 1931-1932-ben
készült el. Bejárata a Kossuth térre
nézett, így nem csak a kórházi be-
tegek lelki enyhülését szolgálta,
hanem a környékbeli városrész, a
Katonarét temploma is lett. 1932.
június 29-én Péter-Pál napján
szentelték fel Szent Márton tiszte-
letére. (Oltárépítménye a régi vá-

rosi ispita mellé 1775-ben emelt
egykori Szent Márton kápolnából
való.) 

Harangja „nevezetes háborús em-
lék” volt, egykor a város házi ezre-
de, a 20. honvéd gyalogezred hozta
magával haza Lengyelországból.

A kápolna berendezése közada-
kozásból valósult meg (a tölgyfa
padok, szobrok, dombormûvû stá-
cióképek), s kilenc festett ólom-
üveg ablaka is. Készítõjük – az
egyik üvegfelirat tanúsága szerint –
Palka József budapesti üvegfestõ.
Palka József (Retz, 1859 – Buda-
pest, 1952) üvegfestõ mester a ré-
gebbi magyarországi üvegfestõ
nemzedék neves tagja volt. Bécs-
ben tanult, 1894-ben nyitott önálló
mûtermet Budapesten. A 20. század
elsõ felének sokat foglalkoztatott,
jó hírû mestere az 1930-as évekre
már több mint hatszáz templom ré-
szére készített festett ablakokat. 

Számos külföldi templom s köz-
épület díszítésében is részt vett: õ
festette a bécsi Pazmaneum és az
észtországi, revali köztársasági pa-
lota üvegablakait is. Ma is láthatók
mûvei Székelyudvarhelyen, Gyer-
gyóújfaluban, a nagyváradi evan-
gélikus templomban, Szentes, Al-
bertfalva, Gárdony, Gyömrõ temp-
lomaiban, a miskolci Minorita Plé-
bánián, az óbudai Szalézi Rendház
kápolnájában, a városmajori plé-
bániatemplomban, a rákoskereszt-
úri evangélikus templomban, de az
õ munkája a celldömölki kegy-
templom homlokzatának mozaik-
képe is. Palka József készítette az
1914-ben vízre bocsátott, s 1918-
ban elsüllyedt Szent István csata-
hajó négy üveg oltárképét is.

A nagykanizsai Kórházi kápolna
festett ólomüveg ablakait 1931-
ben készítette. A kápolna s ablakai
1945-ben megsérültek, a légnyo-
mástól több összetört. Az 1950-es
években gyógyszerraktárként
használták az épületet, állaga to-
vább romlott. Az újabb adatok sze-
rint 1956 október 25-én szerezte
vissza a város a kápolnát, s no-
vember 18-án szentelték fel újra
ünnepélyesen nagymisével. 

Az 1960-as években a régi üveg-
ablakokat egyszerû, felül íves osz-
tott ablakokra cserélték. A régi táb-
lák közül összesen tíz maradt meg,
melyekbõl három ablakkép állítható
össze, ezek évtizedeken keresztül
porral vastagon belepve, szinte fel-
ismerhetetlenül a sekrestyében és a

kórusban álltak a falhoz támasztva.
A hosszú évtizedek alatt állaguk
erõsen megromlott, a keretek defor-
málódtak, az üvegszemek sok he-
lyen hiányosak, repedtek, az abla-
kok szélén körbefutó mezõk üvege-
inek nagy része pótlásra szorul. Az
üvegek kilazultak, síkjukból sok he-
lyen kimozdultak egyes mezõk. Je-
lentõs restaurálásra szorulnak.

Az ablaktáblák a kórházkápolna
legutóbbi felújítása alkalmával,
2006 szeptemberében kerültek be
a Thúry György Múzeumba Pete
Zsolt, a kápolna gondnokának kö-
szönhetõen, aki felhívta a megma-
radt ablakokra a múzeum figyel-
mét. Az összeállítható három ab-
lakkép közül a Nemzeti Kulturális
Alap és a Kanizsai Múzeumért
Alapítvány segítségével az Árpád-
házi Szent Erzsébetet ábrázoló
üveget sikerült restauráltatni (fel-
irata szerint a Keresztény Jótékony
Nõegylet felajánlásával készült). 

A másik két üvegkép: a szociális
gondozást végzõk védõszentjeként
tisztelt, a Szeretet Leányainak társu-
latát megalapító Szent Lujzát ábrá-
zoló üveg, melynek alsó táblája hi-
ányzik. A leginkább deformálódott
harmadik üvegképen egy díszes me-
dalionban az „IHS” és a „Istenem
mindenem” felirat olvasható, felsõ
íves táblája hiányzik. A restauráto-
rok szakvéleménye szerint az üvege-
ket idõjárás viszontagságainak már
nem lehet kitenni, nem ajánlják épü-
letbe történõ beépítésüket. 

A Szent Erzsébetet ábrázoló
üvegképet restaurálása után kerettel
ellátva a Thúry György Múzeum
2006-ban megnyílt, „Emberek,
utak, kapcsolatok” címû állandó ki-

állításában helyezzük el. Szeret-
nénk lehetõvé tenni a helytörténeti
és iparmûvészeti szempontból érté-
kes üvegablak minél szélesebb kör-
ben történõ bemutatását. Jól kap-
csolódik a kiállítás folyosói temati-
kai egységéhez, az út menti keresz-
teket, útszéli Nepomuki Szent Já-
nos szobrokat és az Inkey kápolna
kálváriájából bekerült barokk cor-
pust bemutató kiállításrészhez. A
barokk múzeumépület boltíves ab-
lakai elõtt szépen érvényesülnek a
nap által megvilágított üvegtáblák.

A múzeum vezetése arra kéri olva-
sóinkat, akinek van a Kórházkápolna
régi üvegablakait ábrázoló fotója, le-
gyen szíves, vigye be a múzeumba,
ahol készítenek róla egy reprodukciót.

Az üvegablak megáldása elõtt
Bolla István plébános többek között
elmondta: Az alkotás az örökkévaló-
ságot, az idõtlent ábrázolja. A szen-
tek a létnek a mélységét illetve a lét-
nek a valóságát is egyszerre tudják
az alakjukban sugározni. Sok szent
ábrázolásában ez a közös. Mi az üze-
net Erzsébetben a mai ember számá-
ra? – kérdezhetnénk. – Láthatjuk,
folytatta a plébános, volt ebben az
évben viharkár, iszapkatasztrófa,
áradások, és nagyon szép példákat
láttunk arra, hogy az emberek egy-
szerûen csak segítettek. Nem nézték
azt, hogy mibõl húzhatnak hasznot.
Ez a feltétel nélküliség a legfonto-
sabb számunkra. Gyakran, amikor
segítünk valakinek, úgy érezzük, nem
vagyunk képesek fölemelni a másik
embert. A szentekben megvolt az a
fajta erõ, kegyelem, hogy nemcsak
pusztán segítettek, hanem ott voltak a
szenvedõ közelében, és ez által képe-
sek voltak felemelni a megalázottat,
a megnyomorítottat. A szentek csele-
kedetei szépek, van stílusuk.

B.E.

KKaanniizzssaa –– HHeellyyttöörrttéénneett  2010. november 25. 9

Tanfolyam felhívás
A Zala Megyei Labdarúgó Szövetség 2010. december 9-én
alapfokú játékvezetõi tanfolyamot indít.

Jelentkezési feltételek:
betöltött 14 év, egészségügyi alkalmasság.
Tanfolyami díj: 12.000 Ft + áfa (15.000 Ft),
Tanulóknak: 8.000 Ft + áfa (10.000 Ft).
Jelentkezési határidõ: 2010. december 8-ig
Aki sikeres vizsgát tesz márciusban, a tavaszi szezonban
már mûködhet.

Jelentkezési lap letölthetõ: www.zalamlsz.hu
Felvilágosítás a 06-70-614-0213 
és a 06-92-510-359 telefonszámokon kérhetõ.
Jelentkezni lehet: 
gyatitibi@yahoo.com e-mail címen lehet.

Várja az Ön jelentkezését a Zala Megyei Labdarúgó Szövetség

ÚÚjjrraa mmoossoollyyoogg SSzzeenntt EErrzzsséébbeett
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8800 Nagykanizsa, Ady E. u. 1.
Tel./Fax.: 06-93/516-670

Tel.: 06-93/516-671 
Mobil: 30/754-3616

E-mail:  nakkik@nakkik.hu
Honlap: www.nakkik.hu

Kihelyezett elnökségi
a VÍZMÛ-nél
November 15-én a napirendi

pontok elõkészítésében részt vevõ,
meghívott vállalkozókkal együtt
18-an vettek részt a Délzalai Víz- és
Csatornamû Zrt.-nél megtartott el-
nökségi ülésen. A házigazda, Kassai
Zoltán vezérigazgató röviden be-
mutatta a céget, a szolgáltatások fej-
lesztésének eredményeit.

Dr. Polay József elnök beszámo-
lóját Kálovics Ferenc alelnök köz-
igazgatás-fejlesztési stratégiáról
szóló tájékoztatója követte.

Az elnökség jóváhagyta az Önkor-
mányzattal való együttmûködési
megállapodás megújításának terve-
zetét, a közbeszerzésekkel kapcsola-
tos kamarai javaslatokat, a minõsített
vállalkozói cím feltételeit. Az elnök-
ség a Városfejlesztési- és üzemelteté-
si, a Pénzügyi és az Oktatási  bizott-
ságokba állandó meghívottként ka-
marai képviselõket delegált. Döntött
a „Kamarai munkáért Díj” kitûnteté-
sek odaítélésérõl, és az évfordulós
ünnepség januári megrendezésérõl.

A Közgyûlés határozata szerint
Kamaránk készíti a felhívást a mi-

nõsített vállalkozók jegyzékébe
való felvételére. A kezdeményezés
célja, hogy a nagykanizsai vállal-

kozások nagyobb arányban vehes-
senek részt a helyben lebonyolí-
tott beszerzéseknél és beruházá-
soknál.

„REKORD” projekt

November 4-én Szombathelyen
Cserti József általános alelnök ka-
maránk képviseletében együttmû-
ködési megállapodást írt alá a „RE-
KORD” Regionális foglalkoztatási
együttmûködés a Nyugat-Dunántú-
lon elnevezésû projektben vállalt
partnerségünkrõl.

A projekt megvalósításának célja,
a régióban feltárt munkaerõ-piaci
problémák kezelése, közös megol-
dások keresése és a foglalkoztatást
elõsegítõ programok közös megva-
lósítása.

Bõvülõ határmenti kapcsolataink

Készülnek a szlovéniai 
fodrász showra

November 15-i fodrászklubunk té-
mái az elõzõ heti 9. Beauty Forum –
Beauty Hair & Spa Szépségipari In-
novációs Szakkiállítás és Vásár, az

Orosházi I. Harruckern Kupa és fod-
rászverseny tapasztalatainak megbe-
szélése, valamint kontyfésülési tech-

nikák és hajvágások gyakorlása vol-
tak. A hölgyek készülnek a februári
Celje-ben tartandó Fodrász Show-ra.

Pozitív várakozások, 
mérséklõdõ optimizmus
Kamaránk közremûködésével

októberben huszonhatodik alkalom-
mal került sor az MKIK Gazdaság-
és Vállalkozáskutató Intézete válla-
lati konjunktúra-vizsgálatára, amely
több mint 14.000 cég megkeresésé-
vel készül minden évben. Magyar-
országon ez a legkiterjedtebb, leg-
több céget felmérõ vállalati kon-
junktúra vizsgálat. 

A felmérés szerint mérséklõdött,
de tovább tart az üzleti bizalom ja-
vulása a magyar vállalati szektor-
ban. Hosszú távon, más évek októ-
beri adataival összehasonlítva, az
idei szint nagymértékû javulást je-
lez, de ez még mindig elmarad az
1998-2002-es évekétõl. A részletek-
rõl honlapunkon tájékozódhat.

VIVACE+ 2010 program
A program keretében kamaránk

infópontot mûködtet. 
A Magyar Szabadalmi Hivatal

évzáró rendezvényén. november
16-án bemutatták a hivatal új szol-

gáltatásait és információs eszközeit
valamint a vállalkozások számára
hasznos képzési lehetõségeket. 

Csikné Molnár Tünde iparjogvé-
delmi tanácsadónk továbbra is tisz-
telettel várja a szellemi tulajdonnal
kapcsolatos érdeklõdõket.

SZAKKÉPZÉS

A Kormány és az MKIK 
együttmûködési megállapodása 
November 11-én megállapodást

írt alá Orbán Viktor kormányfõ és
Dr. Parragh László a Magyar Ke-
reskedelmi és Iparkamara elnöke a
szakképzési feladatok ellátásáról.
Az új rendszerben jelentõsen emel-
kedik a gyakorlati órák száma a
szakképzésben, és nõ a kamara sze-
repe a szakképzés terén. 126 szak-
ma teljes körû gondozása kerül át a
kamarához a képzés gyakorlatiasab-
bá tétele érdekében. 

TISZK Központi képzõhely 
ünnepélyes átadása 
A november 9-i ünnepségen elõ-

adást tartott Dr. Czomba Sándor, a
Nemzetgazdasági Minisztérium
foglalkoztatáspolitikáért felelõs ál-
lamtitkára, valamint Kovács Vince,
a Nyugat-dunántúli Regionális Fej-
lesztési Képzési Bizottságának társ-
elnöke, az MKIK alelnöke. Kama-
ránk nevében Dr. Polay József el-
nök gratulált a projekt sikeres meg-
valósításához. 

Miért jó a tanulónak, 
ha szakmát tanul?
Ha a tanuló hiány-szakképesítés

megszerzésére irányuló képzésben
vesz részt, az alapjuttatáson felül
(a tanulók pénzbeli juttatásának
kötelezõ minimuma a minimálbér
20%-a) havonta a minimálbér
20%-át elérõ kiegészítõ pénzbeli
juttatást is kell fizetni. (Tehát a
pénzbeli juttatás a minimálbér
40%-a.) A tanuló, a szakma meg-
szerzését követõen, sokkal na-
gyobb eséllyel indulhat a munka-
erõpiacon, mert a hiányszakma

NNaaggyykkaanniizzssaa vváárrooss mmiinnõõssíítteetttt vváállllaallkkoozzóójjaa ccíímm
A jegyzékbe kerülés legfontosabb szempontjai:

nagykanizsai székhely vagy telephely 
a vállalkozásnak ne legyen lejárt határidejû adótartozása sem az 

APEH, sem a helyi önkormányzat felé
építõipari vállalkozás esetén építõipari kivitelezõi 

nyilvántartási szám
A névjegyzékbe való felvételt kérelmezheti bármilyen tevékenységû

mikro-, kis- és középvállalkozás. A hivatalos jegyzékbe történõ felvételi ké-
relmet a Nagykanizsai Kereskedelmi és Iparkamarához (8800 Nagykani-
zsa, Ady u. 1.) kell benyújtani. A feltételeknek megfelelõ vállalkozók meg-
nevezésükben Nagykanizsa város minõsített vállalkozója címet használják. 

A minõsített ajánlattevõi felhívást, és a jegyzékbe vétel feltételeit az
elnökségi ülés határozata szerint a november 29-én a város és a kamara
honlapján közzé tesszük.

SSzzlloovvéénn-mmaaggyyaarr üüzzlleetteemmbbeerr ttaalláállkkoozzóó
NNaaggyykkaanniizzssáánn

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata Kamaránk közre-
mûködésével december 10-én szlovén-magyar határmenti üzletem-
ber találkozót szervez. A plenáris elõadások után lehetõséget biztosítunk
magyar és szlovén cégek részére kétoldalú tárgyalások folytatására.

Amennyiben szlovén üzleti partnert keres, kérjük december 3-ig je-
lezze Kamaránknál, hogy tárgyalópartnert tudjuk Önnek biztosítani!
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meghatározása az adott régióban
felmerülõ munkaerõ kereslet alap-
ján történt. Lehetõsége adódhat ar-
ra, hogy a gyakorlati képzést bizto-
sító vállalkozás továbbfoglalkoz-
tatja munkavállalóként.

Miért jó a vállalkozóknak, 
ha hiányszakmát tanít?
A vállalkozások számára a szak-

képzési hozzájárulásból a pénzbeli
juttatás hiányszakma esetén elszá-
molhatóságának mértéke 70%,
(nem hiányszakma esetén 50%), az
elszámolható anyagköltség a mini-
málbér 40%-a (nem hiányszakma
esetén 20%).

A vállalkozás saját munkaerõ
utánpótlását biztosíthatja a nála
gyakorlati képzést teljesítõ tanulók
közül.

Bemutatkoznak 
Kamaránk Tagjai

Moór András, 
a Pannon Pellet  
Energiaszolgáltató Kft. 
ügyvezetõje

A Pannon Pellet Kft 2006 no-
vemberében alakult magyar tulaj-
donú társaság, mely egy megújuló
energia alapú fûtõanyagot, fapel-
letet elõállító üzemet hozott létre
és mûködtet egy 800 fõs Zala me-
gyei kistelepülésen, Beleznán.
2008 elsõ felében egy öthektáros
major-ingatlan részleges barna-

mezõs felújításával kezdõdött a
beruházás. Ezzel alkalmassá vál-
tak az üzemépületek az olasz al-
vállalkozók által gyártott pel-
letáló gépsor fogadására. Az üze-
met 2008. november 27-én avat-
tuk fel ünnepélyesen, mint a Nyu-
gat-Dunántúl elsõ teljes technoló-
giai gyártósorral mûködõ fapellet
gyártó üzemét. A jelenleg 14 fõt
foglalkoztató beleznai pelletgyár-
ban hazai munkaerõvel, hazai
alapanyagból gyártunk szabvány
minõségû fapelletet. Tízezer ton-
nás éves termelésünk legnagyobb
felvevõpiaca Olaszország, de a
termelés 15 %-át hazai piacon,

nagyrészt Zala megyében értéke-
sítjük. A beleznai pelletüzem
gyártása fahulladék újrahasznosí-
tására épül. Ez lehetõséget jelent
a térség fahulladékkal rendelkezõ
faipari cégeinek is: potenciális
beszállítóink száma 30, egy kb.
120 km sugarú körbõl. Elsõdlege-
sen a tõlük vásárolt hulladék fû-
részpor biztosítja az üzem számá-
ra az alapanyagot, de hosszabb tá-
von a speciálisan erre a célra tele-
pített akác és nyárfa energiaültet-
vények aprítékát is felvásároljuk.
A pelletgyár így biztos felvevõpi-
acot, ezáltal megélhetést kínál a
helyi gazdáknak: energiaültet-
vény telepítésére eddig 3 gazdál-
kodóval nyújtottunk be sikeres
közös pályázatot 25 hektárra, és
jelenleg további érdeklõdõkkel
zajlanak tárgyalások újabb kb. 15
hektár energiaültetvény telepíté-
sére, a novemberben ismét meg-
nyíló új pályázati lehetõség kere-
tében. A Pannon Pellet Kft. a
fapellet gyártás mellett megbízha-
tó pellet alapú tüzelõberendezése-
ket, pelletkandallókat és pel-
letkazánokat is forgalmaz és szer-
vizel. Fogyasztói részére ingye-
nes pályázati tanácsadással áll
rendelkezésre, hiszen a pellet tü-
zelésû készülékek beszerzéséhez

a legtöbb felhasználó (önkor-
mányzat, lakosság, vállalkozá-
sok) állami támogatást igényel-
het. Szolgáltatásaink közé tarto-
zik energiaültetvények tervezése
és kivitelezése, valamint az ehhez
kapcsolódó ingyenes tanácsadás

és pályázatírás Belezna 50 km-es
körzetében.

Közismert, hogy a pellet ké-
nyelmi szempontból a gázfûtés al-
ternatívája, ugyanakkor 30-40%-
kal olcsóbb fûtési költséggel jár.
Vállalkozásunk mindent megtesz
annak érdekében, hogy ez a kör-
nyezetbarát, hazai elõállítású, ol-
csó, ugyanakkor megújuló ener-
giahordozó ne csak Európa nyuga-
ti részein hódítson, hanem a ma-
gyar fogyasztók körében is elter-
jedhessen, hiszen jól erdõsült me-
gyénk adottságai kiválóak ahhoz,
hogy a gázfûtést hosszú távon ez-
zel a tüzelõanyaggal nagy arány-
ban kiválthassuk.

Ha Ön is érdeklõdik a pellet iránt,
keressen minket kérdéseivel!

Elérhetõségeink: 8855 Belezna,
Pellet major 1.

Iroda és levelezési cím: 8800 Nagy-
kanizsa, Bajcsy-Zsilinszky u. 104.

Tel: 93 510 081 Fax: 93 510 082
E-mail: posta@pannonpellet.hu
Web: www.pannonpellet.hu 

Balázs Árpád,
a Poligont Kft. 
ügyvezetõje

Társaságunk már több, mint
tizenhárom éve segíti a vállalkozá-
sokat abban, hogy felkészültek le-
gyenek és folyamatosan megfelel-
jenek a hazai és a világpiac által
támasztott követelményrendsze-

reknek. Ezen belül, fõ tevékenysé-
günk a vállalkozások nemzetközi
követelményeken alapuló szabvá-
nyos irányítási rendszereinek (pl.:
ISO 9001, ISO/TS 16949, ISO
14001, OHSAS 18001, ISO
22000, stb.) megvalósítása, tanúsí-
tásra történõ felkészítése. Igény
szerint az elsõ lépéstõl a tanúsít-
vány átvételéig. Számos példa van
rendszerfejlesztésre, karbantartás-
ra, „veszteségvadászatra”, belsõ
auditok elvégzésére, vevõi audi-
tokra történõ felkészítésre is.

A rendszerekhez kapcsolódó
nyílt és egyedi, cégekhez kihe-
lyezett pl.: auditor, LEAN me-
nedzsment, stb. gyakorlatorien-
tált képzéseket is tartunk, ame-
lyek során sajátos problémák,
esetek megbeszélése is lehetsé-
ges. Felnõttképzésre intézményi-
akkreditációs tanúsítvánnyal ren-
delkezünk, a képzések díja a
szakképzési hozzájárulás terhére
elszámolható a jogszabályokkal
összhangban.

Azon vállalkozások részére is
ajánlom cégünket, akik a nemzet-
közi társaságok beszállítói prog-
ramjában szeretnének bekerülni,
vagy bent maradni. Itt már sok
esetben a tanúsított rendszer csak,
mint belépõként szolgál. A vállal-
kozásoknak meg kell felelni a
speciális vevõi követelmények-
nek is, amelyek sok esetben nem
egyszerû, de segítségünkkel meg-
oldható.

Tevékenységünket országosan
végezzük, de örömmel segítünk
alkalmassá tenni még több Nagy-
kanizsán mûködõ céget is arra,
hogy az autó-, energetika-, építõ-,
fém-, élelmiszeriparban, stb. ér-
dekeltek részére sikeres és ered-
ményes beszállításokat végezhes-
senek.

Ha még nem kezdték el valamely
rendszer kiépítését és fontolgatják
megvalósítását, vagy az eddigi kí-
sérlet nem vezetett eredményre,
esetleg meglévõ rendszerüket sze-
retnék fejleszteni, vagy bõvebb is-
meretanyagra van szükségük, láto-
gassanak el a ww.poligont.hu hon-
lapunkra, vagy keressenek a 20-
9680-111 telefonon, vagy a
poligont@poligont.hu e-mailen, ha
megoldást szeretnének találni kér-
déseikre.

AA SSIIKKEERREESS PPAAKKLLII
Az immár kilenc éves, jelenleg maximum 25 milliós 1+1 éves 

Széchenyi Kártya folyószámlahitel mellett megjelent a legfeljebb
ugyanekkora összegû, de akár hároméves futamidejû forgóeszközhitel, 

50 milliós plafonnal, legfeljebb tíz éves futamidõvel pedig a
beruházási hitel. 

A Széchenyi Kártya Program termékpalettája jövõ januártól lesz 
teljes az ugyancsak legfeljebb 50 millió forint összegû és 10 éves

futamidejû Széchenyi önerõhitellel.

Kérjen tájékoztatást kamaránk munkatársaitól:
Nagykanizsán 0630/754-3616

Zalaegerszegen 0670/771-3043
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Amatõr szépkorú alkotók kép-
zõ- és iparmûvészeti jellegû
munkáiból összeállított kiállítás
megnyitójával kezdõdött az Idõ-
sekért Nagykanizsán Ünnepi
Hét ötnapos programja. 

Az alkotókat Gaál Violetta váro-
si diákpolgármester köszöntötte,
majd a MAGIC Dance két táncosa,
Nikolics Zsuzsa és Fási Barnabás
Égi varázs címmel kortárs táncot
mutatott be. A rendezvény háziasz-
szonya Horváthné Gelencsér Edit
volt. 

Az ünnepi hét további program-
jában az idõsek kulturális bemuta-
tójának részesei lehettek az érdek-
lõdõk. Az idõseket Dénes Sándor
alpolgármester köszöntötte. Beszé-
dében kiemelte: – A rendezvényso-
rozat 2010-ben immár hetedik alka-
lommal szervezõdik. Minden év no-
vemberében tisztelettel emlékezünk
az idõsödõ, szépkorú embertársa-
inkra. Nagyon fontos, hogy ez a fi-
gyelem ne csak néhány napra, egy
hétre korlátozódjon. Azon kell dol-
goznunk, hogy az idõs emberek az
év minden napján érezzék a család,

a város, a társadalom megbecsülé-
sét. Érezzék, hogy szükség van az
évtizedek alatt megszerzett tudásuk-
ra, tapasztalataikra, bölcsességük-
re és szemléletmódjukra. Már az
ünnepi hét elsõ megrendezése so-
rán lehetõséget kértek és kaptak a
városrészek. Öntevékenyen, saját
erõforrásaikat felhasználva került
sor és kerül sor Bagolán, Bajcsán,
Fakoson, Kiskanizsán, Miklósfán
és Palinban vacsorával és szóra-
koztató mûsorral egybekötött ben-
sõséges szép ünnepre. Hogy mi az
az érték, ami sok-sok ember szívét-
lelkét melegíti, melengeti ezen a hé-
ten? – Nemcsak az ünneplés – az is
nagyon fontos –, hanem az a szere-
tetteljes együttlét, amelyben ré-
szünk lesz a hét folyamán. Ma itt
azok a csoportok lépnek fel, ame-
lyek elsõsorban az idõsügyi klubok
tagságából alakulva egy-egy mûvé-
szeti ágban jeleskednek. Színpadra
lépnek minõsített kórusok, amatõr
tánccsoportok, mûkedvelõ szavalók
és szólóénekesek. Az a több mint
négyszáz idõsödõ ember ezen a
színpadon azt példázza, hogy az
idõskor nem jelenti a visszavonu-

lást, hanem egy másfajta, tevékeny
és aktív életszakaszt jelent. Dicséret
és elismerés illeti önöket, akik a
kultúra valamelyik ágát mûvelik,
színpadra lépnek, másokat szóra-
koztatnak, és sokaknak örömet
okoznak. – hangsúlyozta Dénes
Sándor. – Dicséret és elismerés ille-
ti a rendezvény szervezõit is, az
Egyesített Szociális Intézményt, az
Idõsügyi Tanácsot, a Nyugdíjas
Klubokat, azok vezetõit, akik évrõl-
évre képesek életre hívni ezt a nagy-
szabású, színvonalas, és nemcsak
az idõseket magával ragadó ünnepi
hetet. 

Az alpolgármester a megjelentek
nevében tisztelettel köszöntötte vá-
rosunk, Kiskanizsa városrész leg-
idõsebb polgárát, Fekete István bá-
csit, aki néhány héttel ezelõtt ünne-
pelte 105. születésnapját. Végezetül
hosszú, boldog életet, s azt kívánta
az ünnepelteknek, a sok-sok mun-
kával telt életük ajándékaként leljék
örömüket gyermekeikben, unoká-
ikban, munkájukban és mindennap-
jaikban. A program háziasszonyi
szerepét Horváthné Polai Mária és
Mónai Zsuzsanna töltötte be. 

A Honvéd Kaszinóban megren-
dezett Idõsügyi Kerekasztal napi-
rendjén az idõsek fogadóóráinak
tapasztalatait tárgyalták meg a
konferencia résztvevõi. A megje-
lenteket Halmos Ildikó igazgató
köszöntötte, vitaindítót Maronics-
né dr. Borka Beáta, a Szociális
Osztály vezetõje mondott. A kon-
ferencia moderátora Büki Pálné
ügyvivõ volt. 

A konferencián közös állásfogla-
lás készült, melyben elhatározták:

A Kerekasztal résztvevõi a je-
lenleginél nagyobb odafigyelést
kívánnak tanúsítani a krízishelyze-
tük miatt segítséget igénylõ idõs

személyek iránt. Valamennyi idõ-
sekkel kapcsolatot tartó szolgálat,
intézmény, szerv, szervezet vezetõi
és dolgozói (önkormányzati szer-
vek, családsegítõk, háziorvosok,
idõsügyi szervezetek, szeretetszol-
gálatok, egyházak, civil szerveze-
tek stb.) folyamatos tevékenysé-
gük során összegyûjtött panaszo-
kat, észrevételeket, kéréseket re-
gisztrálás után azonnal továbbítják
a szakmailag és társadalmilag ille-
tékes szervekhez. Az elintézésrõl
visszajelzést kérnek. Nagykanizsa
idõskorú népessége körében a
Kerekasztal kezdeményez egy fel-
mérést, amelyben az érdekeltek ja-
vaslatokat tehetnek az õket érintõ
ellátások megtervezéséhez és
programok megszervezéséhez.

Az idõsek Sportnapján Balogh
László, az OKISB elnöke köszön-
tötte a sportolókat. A rendezvény
házigazdája Tarr Ernõ volt. 

Az Idõsekért Nagykanizsán Ün-
nepi hét gálamûsorral és bállal zá-
rult péntek este.

A szépkorú városlakókat Cseres-
nyés Péter polgármester, országgyû-
lési képviselõ köszöntötte, majd a
hagyományokhoz hûen ajándékot
adott át a 90 éves Kaszás Jenõnének
és a 89 éves Kém Józsefnek, akik eb-
ben az évben városunk idõs lakossá-
gát képviselték. A csütörtöki sport-
napon különbözõ versenyszámok-
ban tehették próbára ügyességüket
az idõsek. A legeredményesebb ver-
senyzõknek számos díjat osztottak
ki a szervezõk. A legidõsebb nõi ver-
senyzõ és férfi sportoló – Sárdi
Lászlóné és Pálfy Gyula – különdíjat
kapott. Az Egyesített Szociális In-
tézmény, az Idõsügyi Tanács, vala-
mint a Nyugdíjas Klubok által szer-
vezett programsorozat operettgálá-
val fejezõdött be. Jurina Beáta, Mé-
száros Adél valamint Csontos Csaba
bevonta a közönséget is a Dallamok
szárnyán címû operett mûsorába.
Rövid szünet után a program a szín-
ház elõcsarnokában folytatódott to-
vább, ahol Fentõs Ferenc, városunk
díszpolgára mondott pohárköszön-
tõt, majd állófogadásra és idõsek
báljára várták a megjelenteket.

Nagykanizsa városrészein élõk-
nek külön rendezvényekkel is ked-
veskedtek a szervezõk. Szerdán a
palini, csütörtökön a miklósfai vá-
rosrészben várták ünnepi mûsorral
és vacsorával az idõseket. Pénte-
ken a fakosi és a bajcsai városrész-
ben, szombaton délután pedig
Bagolán vehettek részt a település-
részi rendezvényeken. 

B.E.

IIddõõsseekkéérrtt NNaaggyykkaanniizzssáánn ÜÜnnnneeppii HHéétt
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A Rozgonyi Polgári Egylet és
Kör felkérésére Rózsás János
író, városunk díszpolgára A mai
fiatalság tájékozódása a XX. szá-
zad eseményeirõl címmel tartott
elõadást a Medgyaszay Házban. 

Az elõadó a saját és a mai fiatalság
összehasonlításával kezdte eszmefut-
tatását. Kitért a Gulágon töltött évei-
re, a magyarok példás, hõsies helytál-
lására, kiemelve a magyar ember ér-
tékeit. Szomorúan szólt az elmúlt 60

év negatívumairól, amelyek a mai fi-
atalság és szüleik felfogását, életvitel-
ét, identitását nagyban befolyásolták.
Ezt pótlandó felvállalt egy olyan
munkát, amelyet joggal hivatásnak is
nevezhetünk, hogy járja az ország is-
koláit és igyekszik pótolni a történe-
lemtanítás fehér foltjait. A mai fiata-
lokat jónak tartja, csak nevelni kell
õket. Elõadásait a középiskolások
csendben, fegyelmezetten hallgatják,
de kérdésük a témával kapcsolatban
nem volt.  E jelenség is bizonyítja,

hogy a család és iskola milyen mér-
tékben felelõs a mai nemzedék felne-
velésében. Az író sokat vár az oktatá-
si koncepciótól, melynek eredményét
véleménye szerint csak sok-sok év
múlva lehet tapasztalni. 

Az elõadás hangvétele optimista
volt, igaz hazaszeretetrõl tanúsko-
dott, amely a hallgatóságra is pozi-
tív hatást gyakorolt – foglalta össze
Miha Tamásné, az egylet vezetõje.

B.E. 

RRóózzssááss JJáánnooss hhuusszzaaddiikk sszzáázzaaddaa
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Horoszkóp

Jól kezdõdik, és jól folytatódik az egész
hete. Kitûnõ formában érzi magát, bármi-
lyen feladatra kérik meg otthon, azonnal
teljesít mindent. Egyre azonban ügyeljen.
Ne hagyja teljesen kihasználni magát.

Az ünnepek elõtti hetek folyamatosan a
pénzrõl szólnak a családjában. Ne veszít-
se el a higgadtságát, hallgassa meg a ké-
réseket, és lehetõleg úgy döntsön, hogy
mindenkinek teljesüljön a kívánsága.

Bár a nagytakarítás jár egyre a fejében, a hét-
végén legszívesebben elutazna egy távoli vá-
rosba. Ha így érzi, vigye magával a családját is,
és sütkérezzen a szeretetükben. Viszonzásul az
is elképzelhetõ, felvállalják a nagytakarítást.

Munkával tölti a mindennapjait. Ideje lenne
egy kicsit lazítani, szenteljen több idõt a pár-
kapcsolatára. Vegyen részt ön is az otthoni
munkában, mert folyamatos elvárásaival
csak megkeserítheti a családi légkört. 

Vigyázzon jobban az egészségére. Ha nem
akarja idegeskedéssel tölteni a hétvégéjét, lehe-
tõleg maradjon ki a munkahelyi pletykákból.
Járjon társaságba, nevessen többet. Acsillagok
állása szerint most önnek minden sikerülhet.

Kellemes változásokat jeleznek magánélet-
ében a csillagok. Lehetõleg optimistán álljon
hozzá az otthoni feladataihoz, még akkor is,
ha fizikai fáradtságot okoznak. A hosszú téli
esték jó alkalmat adnak a pihenésre.

A hétvégén lehetõleg ne végezzen szellemi
munkát, mert a bolygók átvonulása miatt
rapszodikus hangulatban lesz. Aggoda-
lomra nincs semmi oka, a szabadidejét le-
hetõleg töltse baráti társaságban.

A pénzügyei körül forognak a gondolatai.
Gondolja át a terveit, és még idõben kezdje el
járni a boltokat. A hétvégén azt is eldöntheti,
kiket hív meg karácsonyra. Készülõdjön vidá-
man, és fogadja a vendégeket szeretettel. 

Acsillagok állása szerint némi vitára számíthat
a családjában. Lehetõleg nyugodtan hallgasson
végig mindenkit, hiszen mire befejezik a mon-
dandójukat, megnyugszanak. Ahétvégét pedig
adja át a szórakozásnak, kikapcsolódásnak.

Az elmúlt hónapokban összegyûlt feszült-
ségtõl sportolással szabadulhat meg a leg-
könnyebben. Lehetõleg olyan sportágat
válasszon, melyet közösségben lehet vé-
gezni, és ahol új barátokat is találhat.

Külsõ akadályok nehezíthetik elképzelései
megvalósítását, de emiatt ne veszítse el a
kedvét. Egy kis családi összefogással mégis-
csak megvalósíthatja a terveit. Új reményeit
ezúttal nem a csillagok váltják valóra.

Törõdjön többet az egészségével. Szedjen
vitaminokat, és sportoljon. A lelki békéje ér-
dekében vigyázzon jobban a kapcsolataira.
A téli esték jó alkalmat adnak a nosztalgiá-
zásra, a kellemes emlékek felidézésére.

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

ÚJ
SMS szám:

06-30/
4-956-956

Az Ön
rádiója
FM 95,6

MHz
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VVEEGGYYEESSIINNGGAATTLLAANN
Keresünk olyan vállalkozót, aki

belvárosi ingatlanunkat (Hunyadi
utca) a bontott anyagért cserébe le-
bontaná. Érd.: +3630/448-6072
vagy +3630/227-3294 (7108K)

Platán soron 1,5 szobás, 3.
emeleti lakás eladó. Irányár: 6 mil-
lió Ft. Érd.: 0620/3398-238
(7306K)

Nk-án a keleti városrészben
egyszobás, cirkofûtéses, földszinti
lakás tárolóval eladó. Tel.:
0630/489-5486 (7308K)

Nk-án Platán soron 43 m2-es,
másfél szobás, egyedi fûtéses la-
kás tárolóval eladó. Érd.:
0630/332-8422 (7311K)

Nk-án a Csokonai utcában ak-
nás garázs kiadó december 1-tõl.
Tel.: 0693/318-950, 0620/491-
0647 (7312K)

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)

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,
videók, DVD-k és távirányítók ja-
vítása. Balaskó István, Nk., Ady
u. 11. Tel.: 0630/597-1530
(7313K)

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)

58 éves, 160 cm magas, 58 kg-
os hölgy keresi társát. Csak azok

jelentkezzenek, akiknek káros
szenvedélyük nincs. Jelige: „Ket-
ten könnyebb”. Leveleket a Szer-
kesztõségbe kérem: Pf. 154
(7314K)

Harmincas évei elején járó
független, barna hajú, értelmiségi
férfi keresi azt a nõt, aki okos,
csinos, arányos testalkatú, humo-
ros és kreatív. Leveleket (lehetõ-
leg telefonszámmal) a Szerkesz-
tõségbe, „Élet” jeligére kérem.
(7315K)

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 egy-
szerre több alkalomra adja fel, úgy a másodiktól 600 Ft.)

MEGNYITOTTA
kapuit a Nagykanizsai Inkubátorház és Innovációs Központ,

mely kedvezõ bérleti díjjal és szolgáltatások széles körével várja a
házba betelepülni szándékozó vállalkozásokat.

Keressen meg minket és tájékozódjon a lehetõségekrõl!

Projekt neve: Nagykanizsai Inkubátorház és Innovációs Központ
létrehozása 

Projekt kódszáma: NYDOP-1.3.1-2f-2009-0005
A projekt az Európai Unió támogatásával, az
Európai Regionális Fejlesztési Alap társfi-
nanszírozásával valósul meg.

További információ: Mihovics Zoltán projektmenedzsernél
8800 Nagykanizsa, Garay u. 21. Telefon: 93-510-026 vagy 30-575-2943

www.inkubatornk.hu(A megjelenéstõl november 30-ig)

Az Olajipari Természetbarát Egyesület (8800 Nagykanizsa
Ady E. u. 14/c. adószáma: 19267096-1-20) ezúton is köszönetét
fejezi ki mindazon sporttársaknak, támogató barátoknak,
akik SZJA 1 %-os felajánlásával segítették programunk meg-
valósítását. A kapott összeget az alapító okirat céljainak megfele-
lõen mûködési költségekre fordítottuk. Kérjük továbbra is, segít-
sék munkánkat.

Olajipari Természetbarát Egyesület Nagykanizsa

ÁLLÁS - ÁLLÁS - ÁLLÁS
A Nyugat-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ Nagykanizsai

Kirendeltség és Szolgáltató Központ az alábbi szakmákban, illetve
munkakörökben kínál elhelyezkedési lehetõséget: 

villamosmérnök felsõfokú megegyezés szerint
gépészmérnök felsõfokú megegyezés szerint
szerkezetlakatos szakirányú megegyezés szerint
géplakatos szakirányú megegyezés szerint
CNC-esztergályos szakirányú megegyezés szerint
kárpitos szakirányú 110 000 Ft
varró szakirányú megegyezés szerint
autóvillamossági szerelõ szakirányú megegyezés szerint
lakatos szakirányú megegyezés szerint
mûszaki eladó szakirányú megegyezés szerint
segédmunkás gázüzembe alapfokú 73.500 Ft
CO, AWI hegesztõ szakirányú megegyezés szerint
szerszámkészítõ szakirányú megegyezés szerint
mûszaki vizsgabiztos szakirányú megegyezés szerint

Bõvebb felvilágosítást a munkahelyi ajánlatokról Nyugat-dunántúli
Regionális Munkaügyi Központ Nagykanizsai Kirendeltség és Szol-
gáltató Központban Nagykanizsa, Fõ út 24. szám alatt adunk, vagy
www.nyugatrmk.hu címen.

Ügyfélfogadási idõ: hétfõ - kedd - csütörtök: 8.00 - 12.00 és 13.00
- 15.00 óra között, péntek: 8.00 - 12.00 óra.
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Nagykanizsai TE 1866 (13.) –
Paksi FC II (1.) 0-2 (0-1)

NB III Dráva csoport labdarú-
gó-mérkõzés, 15. forduló. Nagy-
kanizsa, Olajbányász-stadion, 150
nézõ. Vezette: Kozári (Berki, Szé-
kely). G: Pap R. (30.), Nagy I.
(52.). Kiállítva: Markek T. (49.,
büntetõterületen kívüli kezezés)

A labda sem volt a hazaiakkal, hi-
szen ahogy a vendégek, úgy az is
zöld-fehérben pompázott, így nem is
csodálkozhattunk azon, hogy a 6.
percben kifelé pattant a kapufáról
Rácz Szabolcs  lövése, majd a vendé-
gek egy gyönyörû távoli és remekbe
szabott szabadrúgás góllal maguk ja-
vára döntötték el a találkozót. S hogy
a bánat tetõzzön, arról gondoskodott
az a körülmény, hogy a hazai és a
vendégcsapat öltözõjében is kimon-
dott hiánycikknek számított a meleg-
víz. Állítólag nem elõször...

P.L.

KKaanniizzssaa –– SSppoorrtt 2010. november 25. 15

Aquaprofit NTSK (1.) – Hala-
dás VSE (9.) 8,5:3,5

NB I sakk csapatbajnoki mérkõ-
zés, 3. forduló. Nagykanizsa.

Talán leírhatjuk, hogy nem ittak
elõre a medve bõrére a dél-zalai
együttesnél, hiszen Nagykanizsa
város polgármestere, Cseresnyés
Péter elõzõ nap adott a bajnokcsa-
pat tagjai számára állófogadást, s
azon egyben bemutatták az együt-
tes új igazolását, az idei olimpiai
bajnok ukrán válogatott oszlopos
tagját, az ungvári Zahar Efi-
menkót.

Aki a regnáló világbajnok, Anand
kanizsai fellépésének pontosan egy
esztendõs évfordulóján ülhetett asz-
talhoz az Aquaprofit NTSK-nál. Az
indiai zseni fellépésének alkalmával
szintén a Haladás volt az ellenfél, de
az akkori elsõ táblásuk, Babula egy-
gyel lejjebb „csúszott”. Ugyanakkor
vasárnap, akárcsak a cseh, Efimenko
is döntetlenezett, igaz az ukrán ellen-
felére akadt, hiszen Rapport Richárd
volt az ellenfele a vasiaktól.

Érdekesség, hogy az elsõ három
táblán remi született, a „középsõ
tábláknál” azonban több szép kani-

zsai gyõzelem is akadt, így a szin-
tén nagy riválisnak tekintett Hala-
dás ellen a plusz ötös pontarány re-
mek teljesítményt sugall…   

Eredmények: Efimenko - Rapport
0,5:0,5, Naiditsch - Babula 0,5:0,5,
Héra I. jr. - Ruck 0,5:0,5, Márkus -
Petrik 1:0, Gonda - Polák 0:1, dr.
Flumbort - Kovács G. 1:0, Bérczes -
Németh M. 1:0, Medvegy - Lukács
1:0, Lupulescu - Kiss A. 1:0, Prohász-
ka - Mészáros 0,5:0,5, Galyas - Nagy
G. 0,5:0,5, Gara T. - Varga M. 1:0  

P.L.

AAzz eeggyyiikk kköözzvveettlleenn rriivváálliiss eelllleenn……
Az idei év utolsó ultrafutó or-

szágos bajnokságára került sor a
fõvárosban, nevezetesen az 50
km-es távú viadalra, melyet már a
bevett hagyomány szerint a Zöld-
gömb Sport Klub rendezett. 

A több mint 900 méteres óbudai
körpályán zajló versenyen nagy-
szerû kanizsai siker született, hi-
szen a hölgyek mezõnyében
Lubics Szilvia – a Kanizsa Futó-
klub versenyzõje – 4:03 órás ide-
jével aranyérmes lett, s ezzel az
idei esztendõben második orszá-
gos bajnoki címét szerezte meg.

Testvére, Vágó Boglárka sokat
javítva tavalyi idején, épphogy le-
csúszott a dobogóról, 4 óra 37 perc-
cel a negyedik helyezést érte el.

P.L.

Marseille városa adott otthont
a IV. Lábtoll-labda Európa baj-
nokságnak, s a kontinensviada-
lon tíz nemzet válogatottja in-
dult, köztük a magyaroké. A ka-
nizsai Zemplén SE válogatott já-
tékosai, az Arany Bálint, Hartai
Attila és Takács Endre alkotta
csapat címvédõként érkezett a
francia kikötõvárosba, és elsõsé-
güket sikerült is megvédeniük.

Az õ mezõnyük a zárónapon lé-
pett pályára és a Takács Endre ve-
zette trió elõször a szerb, majd az
osztrák, végül a franciák elsõ szá-
mú egységét verte meg 2:0-ra, így
kerülve a legjobb négy közé. Az
elõdöntõben a B csoport második-
ját, a szlovákokat gyõzték le, majd
a fináléban a német válogatottal
játszottak. Kemény csatát vívtak
ellenfelükkel, mindkét játszma
kezdetén fej-fej mellett haladtak,
de Hartai Attiláék a végjátékban
jobban bírták az idegi terhelést s
megvédték bajnoki címüket. Ta-

kács Endre igazi irányítóként szer-
vezte a játékot, Arany Bálinttal
együtt szolgálták ki ütõjátékosu-
kat, Hartai Attilát. Ellenfeleik még
szettet sem tudtak rabolni tõlük.

A gyõzelemmel tizennégyre
emelkedett a Zemplén SE váloga-
tott játékosai által elért Eb-címek
száma. Hartai Attilának az 5. Ta-
kács Endrének a 4. míg Arany Bá-
lintnak a 2. Európa bajnoki címét
jelentette a gyõzelem. A nemzetek
versenyét a magyar válogatott
nyerte hét aranyéremmel, második
helyen a német, a harmadikon pe-
dig a lengyel válogatott végzett.

Takács Endre
Születési hely, idõ: Nagykani-

zsa, 1978. 12. 20. Sportága: lábtoll-
labda. Edzõi: Takács Tamás,
Budavölgyi Kálmán. Klubja:
Zemplén DSE/Zemplén SE (1998-
). Legnagyobb sikerei: hatszoros

vb-3. (2000, 2002, 2003), négysze-
res Eb-1. (2003, 2008, 2010), két-
szeres Eb-2. (2003, 2005), kétsze-
res magyar egyéni-1. (2001, 2003)

Arany Bálint
Születési hely, idõ: Pécs, 1991.

05. 09. Sportága: lábtoll-labda.
Edzõje: Budavölgyi Kálmán.
Klubja: Zemplén DSE/Zemplén
SE (2002-). Legnagyobb sikerei:
kétszeres Eb-1. (2008, 2010), két-
szeres magyar páros-1. (2008,
2009)

Hartai Attila
Születési hely, idõ: Nagykani-

zsa, 1988. 08. 08. Sportága: láb-
toll-labda. Edzõi: Takács Tamás,
Budavölgyi Kálmán. Klubja:
Zemplén DSE/Zemplén SE (1997-
). Legnagyobb sikerei: kétszeres
vb egyéni-4. (2005, 2007), ötszö-
rös vb-3. (2005, 2007), nyolcszo-
ros Eb-1. (2005, 2007, 2010), há-
romszoros magyar egyéni-1.
(2002, 2004, 2005)

P.L.

MMeeggvvééddttéékk EEuurróóppaa-bbaajjnnookkii ccíímmüükkeett
aa kkaanniizzssaaii vváállooggaattootttt lláábbttoollllaassookk

NNoovveemmbbeerr hhóónnaapp
ssppoorrttoollóóii::

AAzz 5500 kkiilloomméétteerreess
iiss zzsseebbbbeenn

Szombathelyen a hétvégén ren-
dezték az úszók VIII. Claudius
Kupáját, melyen a Délzalai Vízmû
SE 14 versenyzõvel állt rajthoz
(Abay Nemes Anna, Ács Gergõ,
Draskovics Márk, Karancz Aliz,
Molnár Flóra, Szabadics Adrienn,
Tihanyi László, Trajer Márk,
Novák Ferenc, Hederics Hanna,
Soós Bence, Suhai Zsolt, Vörös
Dominika, Tóth Benett). Összessé-

gében szép sikereket értek el úszó-
ik, hiszen a csapatból kilenc úszó
is a döntõbe verekedte magát.

A Délzalai Vízmû SE érmesei:
Abay Nemes Anna (1996) 200 m

gyorson 2:11,62-vel elsõ; 200 m pil-
langón 2:34,36-tal   második; 200 m
háton 2:26,90-nel második; 400 m
vegyesen 5:14,00-val harmadik lett.
Karancz Aliz (1993) 400 m vegye-
sen 5:42,15-tel a harmadik helyen

végzett. Molnár Flóra (1998) 100 m
pillangón 1:12,02-vel második; 100
m mellen 1:24,39-cel szintén máso-
dik; 100 m gyorson pedig 1:05,89-
cel harmadik lett. Novák Ferenc
(1997) 200 m mellen 2:57,56-tal
harmadikként végzett. Hederics
Hanna (2000) 100 m gyorson
1:15,45-tel második lett; 100 m pil-
langón pedig1:32,03-mal harmadik-
ként csapott a célba.

A váltóversenyek során a 4x100
m nõi gyors váltó 4:30,76-tal elsõ
lett, mégpedig korosztályos összeál-
lításban, azaz korcsoportonként
egy-egy versenyzõ lehetett a csapat-
ban (Karancz Aliz 1993, Abay Ne-
mes Anna 1996, Molnár Flóra 1998,
Hederics Hanna 2000), a 4x100 m
nõi vegyes váltó (Karancz, Abay
Nemes A., Molnár F., Hederics) pe-
dig 5:09,53-mal második lett a zala-
egerszegi csapat mögött.

P.L.

NNõõii úússzzóókk sszzeerreezztteekk eellssõõ hheellyyeekkeett

ZZööllddbbeenn zzöölldd-ffeehhéérr
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KanizsaTiszk  decemberben nyíló csemege tanboltjába várja
helyi és környékbeli termelõk, õstermelõk jelentkezését terméke-
ik árusítására az alábbi termékkörökbõl:

pékáru és sütõipari termékek
füstölt húsok, felvágottak 
tej, tejtermékek ( tehén, juh, kecske)
zöldség, gyümölcs, méz
gyümölcs készítmények 

(dzsemek, gyümölcslevek, szárított gyümölcsök)
száraztészta
bio-, reformtermékek
borok, égetett szesz

Érdeklõdésüket, jelentkezésüket a 06-20-346-30-90 telefonszámon.
vagy titkarsag@kanizsatiszk.hu  e-mail címre várjuk.

Nagykanizsa és Térségi TISZK
Szakképzés-szervezési
Kiemelkedõen Közhasznú 
Nonprofit Kft. A Nagykanizsa és Csáktornya között megvalósuló közös

projekt (KAÈA) keretében 2010. december 4-én, szombaton
Ön is megtekintheti, hogyan készülõdnek a csáktornyaiak
az adventi idõszakban.

Ön ingyen utazhat ki autóbusszal a csáktornyai adventre, ahol
karácsonyi vásár és fõleg gyermekeknek szóló mûsorok várják.
Városunkat a Bojtár Népzenei Együttes képviseli.
Az utazás elõfeltétele: érvényes útlevél vagy személyi igazol-
vány. A résztvevõknek csak az útiköltségét fedezi a projekt, el-
látását, egyéb költségeit nem.

A jelentkezés az alábbi elérhetõségen lehet 
2010. november 30-ig.

Tourinform Iroda
Nagykanizsa, Csengery út 1-3.
Tel.: 0693/313-285

Jöjjön velünk Adventkor is Csáktornyára!

A projekt a Magyarország-Horvátország IPA Határon
Átnyúló Együttmûködési Programban, az Európai

Unió társfinanszírozásával valósul meg. 

A nagykanizsai Horvát Kisebbségi Önkormányzat nevében tiszte-
lettel MEGHÍVOM A HORVÁT VIRÁGKÖTÕK REPREZEN-
TÁLÁSÁRA, amelyen adventi  koszorúk, érdekes virágkompozíciók
kerülnek bemutatásra. 

Rendezvényünk helyszíne: Vasemberház Tükörterme. 
Idõpont: 2010. november 26. (péntek) 15 óra. 

Minden érdeklõdõt  szeretettel várunk
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