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KanizsaGarantálom a legalacsonyabb beruhá-
zási költségek elérését a kivitelezõk
megversenyeztetésével. Szigorú  pá-
lyáztatás, beruházás-lebonyolítás, épí-
tési mûszaki ellenõrzés. Épületenerge-
tikai tanúsítás. Felelõs mûszaki vezetés. 

Balassa Béla építész vezetõ tervezõ
30/9019013, balassabela@chello.hu

Szeretne rengeteg pénzt 
megtakarítani házépítése,
lakásfelújítása során?

Van már kivitelezõje a szenny-
víztisztító telep fejlesztésének is
Nagykanizsán: a csatornázási
projekthez tartozó feladatokat
közbeszerzési eljárás keretében
az ESZ 2011 Nagykanizsa nevû
kéttagú konzorcium nyerte el. A
várost és 12 környezõ települést
érintõ csatornafejlesztés csak a
kanizsai szennyvíztisztító kor-
szerûsítésével lehet teljes, mivel
ez fogadja majd az összegyûjtött
szennyvizeket. A szerzõdés pén-
teki ünnepélyes aláírását követõ-
en a konzorciumban szövetke-
zett Euroaszfalt Kft. és
Szabadics Zrt. nekikezdhet a kö-
zel három milliárd forint nettó
költségû munkának. 

Fontos állomásához érkezett
az EU Kohéziós Alapjának tá-
mogatásával megvalósuló Nagy-
kanizsa agglomeráció csatorna-
hálózat és szennyvíztisztító telep
fejlesztése elnevezésû projekt. A
nagykanizsai szennyvíztisztító
telep fejlesztésének kivitelezésé-
re kiírt tender eredményhirdeté-
se megtörtént. A szerzõdést Tóth
Nándor, a Nagykanizsai Regio-
nális Szennyvíztársulás elnöke,
Tóth István János, az Euroasz-
falt Kft. környezetvédelmi igaz-
gatója, Kirchner István operatív
igazgató, valamint Kovács Ta-
más Gyula, a Szabadics Zrt. ve-
zérigazgatója írta alá ünnepélye-
sen a Vasemberház dísztermé-
ben.

A „Nagykanizsa agglomeráció
csatornahálózat és szennyvíz-
tisztító telep fejlesztése” elneve-
zésû projekthez tartozó szenny-
víztisztító-fejlesztés kivitelezõi-
nek a közel hárommilliárd –
egészen pontosan nettó
2.892.000.000 – forint vállalko-
zói díjért cserébe 791 nap alatt
kell elvégeznie a szennyvíztisz-
tító telep korszerûsítését, hogy
az biztonságosan kiszolgálhassa
az addigra elkészülõ csatornahá-
lózatot. Ez az idõszak magában
foglalja a 365 nap idõtartamú
próbaüzemet is. Mindkét cég jól
ismeri már a terepet: magában a
most zajló csatornaépítésben is

szerephez jutott – ugyancsak
közbeszerzés nyerteseként –
mind az Euroaszfalt Kft., mind a
Szabadics Közmû- és Mélyépítõ
Zrt. 

A szerzõdést a Nagykanizsai
Regionális Szennyvíztársulás ne-
vében Tóth Nándor elnök írta alá
a kivitelezõkkel. A csatornafej-
lesztés történetére visszatekintve
kiemelte az összefogás jelentõsé-
gét, amelynek eredményeként ja-
vulhat a városban és az érintett

településeken lakók életminõsé-
ge. A csatornaépítéssel kénysze-
rûen együtt járó útfelbontások
okozta kényelmetlenségekért a
lakosság türelmét kérte. Karádi
Ferenc, Nagykanizsa alpolgár-
mestere megköszönte a projekt
tetõ alá hozásában részt vevõk
eddigi munkáját, és reményét fe-
jezte ki, hogy a nyertes kivitele-
zõi konzorcium határidõre, jó mi-
nõségben és a rendelkezésre álló
költségkereteken belül végzi el a

szennyvíztisztító rekonstrukció-
ját, amellyel a a csatornaprogram
kiteljesedhet. 

A most aláírt szerzõdés tárgya,
hogy a meglevõ szennyvíztelepet
technológiai fejlesztéssel alkal-
massá tegyék a nagyobb hatásfo-
kú, tápanyag-eltávolítást is megva-
lósító biológiai tisztításra. A fej-
lesztés révén kiépítenek egy ún.
iszapvonalat, aminek az eredmé-
nyeként a települések szennyvize

(folytatás a 2. oldalon)
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(folytatás  a címlapról)
sokkal kisebb mértékben terheli

majd a környezetet – tisztább víz
jut majd a befogadó Dencsár-árok-
ba, és közvetve a Principális csa-
torna vízminõségi állapota is ja-
vulni fog. 

Maga a csatornázási projekt a
Nagykanizsa és térsége szennyvíz-
elvezetési agglomeráció még ellátat-
lan területeit fedi le, amelyek közé
Nagykanizsa csatornázatlan területei
(Korpavár, Bajcsa, Szabadhegy) va-
lamint a környezõ települések, Bocs-
ka, Eszteregnye, Fityeház, Fûzvölgy,
Homokkomárom, Hosszúvölgy,
Magyarszerdahely, Magyarszent-
miklós, Rigyác, Semjénháza, Szepet-
nek és Zalaszentbalázs tartoznak. A
projekt keretében – az elkerülhetetlen
útfelbontásoktól és forgalomkorláto-
zásoktól kísérve – 2013 tavaszáig ki-
épülnek az eddig csatornázatlan terü-
leteken a helyi gyûjtõrendszerek,
nyomóvezetékek és a hozzájuk tarto-
zó átemelõk. A munkák az Európai
Unió Kohéziós Alapjának támogatá-
sával valósulnak meg.

A projekt számokban:
A projekt keretén belül Bocska,

Eszteregnye, Fityeház, Fûzvölgy,
Homokkomárom, Hosszúvölgy,
Magyarszentmiklós, Magyarszer-
dahely, Rigyác, Semjénháza,
Szepetnek, Zalaszentbalázs telepü-
léseken és Nagykanizsán a fejlesz-
tés következtében megépül 23
darab házi beemelõ akna, 20 darab
helyi átemelõ, 15 darab regionális
átemelõ, mintegy 37 km bekötõve-
zeték, több mint 62 km nyomóve-
zeték, 67 km gravitációs csatorna.
A fejlesztés 2 946 új bekötést je-
lent, a beruházás tervezett összkölt-
sége a szennyvíztisztító korszerûsí-
tésével együtt 11,1 milliárd forint. 
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A téliesre fordult idõ ellenére
szinte napról napra más képet mu-
tat a 61-es fõút Sánc-szabadhegyi
elkerülõ szakaszának építése. A
beruházás készültsége 50 százalé-

kos, a pályán jelenleg is folyik az
alapréteg aszfaltozása. A vasúti híd
töltése 70 százalékban elkészült.
Kialakították emellett a kezdõcso-
mópont körforgalmának fölmûvét

és megkezdték a kapcsolódó víz-
építési feladatok kivitelezését. A
hideg idõszak beköszöntéig a vál-
lalkozó elvégzi a munkaterületen
szükséges téliesítési munkálatokat
annak érdekében, hogy az idõjárás
ne tehessen kárt az eddig elkészült
fejlesztésben. Jelenleg is tart a
humuszolás és a növénytelepítés,
véglegesen kiépítik a kezdõszel-
vény körforgalmi csomópontját, és
a töltésépítés befejezését követõen
átvezetik az utat a vasúti mûtár-
gyon. Az ütemterv alapján a forga-
lomba helyezés 2012 nyár végén
történhet meg – kaptuk a tájékoz-
tatást Loppert Dánieltõl, a Nemze-
ti Infrastruktúra Fejlesztõ Zrt.
kommunikációs vezetõjétõl.

B.E.
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Már-már reflexszerûen ugrik
be a sokat hangoztatott mondás
miszerint felkészültünk a télre.
Sokak tapasztalata szerint ezt
mindig sikerül igazolni. Nagy
feladat hárul ilyenkor a közútke-
zelõkre és az önkormányzatokra
egyaránt, hiszen a lakosság tõlük
várja a biztonságos közlekedés
feltételeinek megteremtését, a
hóeltakarítást és a síkosság-
mentesítést. A lista azonban így
nem teljes, hiszen az alapelv sze-
rint a terület, a járda és az út
mindenkori tulajdonosának a
kötelessége a balesetmentes fel-
tételek megteremtése, legyen
szólva társasházakról, intézmé-
nyekrõl vagy magánszemélyek-
rõl.

Nagykanizsa közigazgatási te-
rületén az önkormányzati keze-
lésben lévõ utak és járdák takarí-
tása és síkosságmentesítése a
VIA Kanizsa Zrt. feladatkörébe
tartozik. Ez a cég szervezi meg
és koordinálja a téli munkálato-
kat. Vállalkozások, cégek és ma-
gánszemélyek pedig saját maguk
gondoskodnak errõl. Az utóbbi

évtizedben szerte a világon elõ-
térbe került a környezetvédelmi
elvárásoknak megfelelõ
síkosságmentesítõ szerek hasz-
nálata. Ennek nagyon egyszerû
és praktikus oka van, hiszen a
leggyakrabban használt konyha-
só (nátrium-klorid) használata
évente is milliárdos nagyságren-
dû károkat okoz. Bizonyos köz-
téri burkolatokra egyenesen til-
tott a konyhasó használata. Gon-
doljunk csak itt a hidak, felüljá-
rók vasbetonszerkezetében elin-
dított korrózióra, a kátyúk felsza-
porodására, a gépjármûvek alvá-
zának korrodálására vagy az ut-
cai lábbelik károsodására és ek-
kor még nem is szóltunk az élõ-
világra gyakorolt negatív folya-
matokról. A növények pusztulá-
sa, a felszín alatti vizek szennye-
zõdése, a termõtalajban okozott
károkról nem is beszélve. Nem
véletlen, hogy Magyarországon
is jogszabályok rögzítik a
síkosságmentesítésre használt
szerek felhasználási területeit és
módjait. A csúszás- és jégmente-
sítésre használt anyagok közül
Vántsa Elõd egy a Nagykanizsai
Inkubátorházban mûködõ vállal-

kozás részérõl a Zöldsóra eskü-
szik. Amint azt tõle megtudtuk,
az édesvízi mészkõgranulátum és
a kálcium-klorid keveréke meg-
felelõ érdesítést biztosít és kielé-
gíti a környezetvédelmi elváráso-
kat. A konyhasóval ellentétben a
Zöldsó -30 Celsius foknál is haté-
kony, mivel feloldódása közben
intenzíven hõt termel. Nem mel-
lékes az, hogy kevesebb is elég
belõle, mint a konyhasóból, így a
környezetet is kevésbé terheli.

K.H.

AA zzööllddssóó,, oollyy jjóó

VOKSH Kft.
Nagykanizsa, 

Ady u. 30
Tel/fax: 93/516-634

OKÉV nyt. szám: 20-0003-04 AL: 0448

TANFOLYAM INDUL
2011.11.28-án 16 órakor

személyautó, motor és segédmotor 
2011.11.29-én 16 órakor

gépkezelõ/targonca, emelõgép,
földmunkagép alap- és típusvizsga

2011.12.10-én 
GKI vizsgára jelentkezéseket

még elfogadunk.

Részletfizetés
Diákkedvezmény

Ingyenes 
tankönyvkölcsönzés
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2011. november 24.

„Partnerséggel Nagykanizsá-
ért” – címmel konferenciát szer-
vezett a város önkormányzata, a
DKG-EAST Zrt., a Szövetség a
Kiválóságért Közhasznú Egye-
sület, valamint a Grundfos Ma-
gyarország Kft. 

A rendezvényen a szervezõk sa-
ját példáikon keresztül mutatták
be, hogyan képes a Kiválóság kul-
túra pozitív hatást gyakorolni egy
vállalkozás mûködésének sikeres-
ségére, illetve ebbõl mi adható át a
környezetnek a társadalmi felelõs-
ségvállalás jegyében. A konferen-
cia keretében indították útjára a ha-
zai viszonylatban eddig egyedülál-
ló programot, mely a „Kiválóság-
gal Nagykanizsáért” címet kapta. 

A Kiválóság fogalma a köztu-
datban alapvetõen egy termék
megfelelõsségéhez, vagy egy szer-
vezet eredményes mûködéséhez
kötõdik. Legkevésbé gondolunk
úgy rá, mint egy olyan szemléletre,
amely erõsíteni tudja egy közössé-
gen belül az együttmûködést, a
partnerséget akár egy város életét,
mûködését tekintve is. Ezt a szel-
lemiséget erõsítette meg a Nagy-
kanizsán megrendezett konferen-
cia, melyen K. Nagy József, a
DKG vezérigazgatója, Göncz Csa-
ba általános vezérigazgató-helyet-
tes, Kovács Orsolya minõségbizto-
sítási felelõs, Szabó Kálmán, a
közhasznú egyesület ügyvezetõ
igazgatója, valamint Nyeste Zsolt,
a Grundfos Kft. képviselõje tartott

elõadást. Nagykanizsa Megyei Jo-
gú Város Önkormányzatát Karádi
Ferenc alpolgármester képviselte.

A Szövetség a Kiválóságért
Közhasznú Egyesület 2006-os
megalakulása óta folyamatosan ar-
ra törekszik, hogy képes legyen az
EFQM (European Foundation for
Quality Management) által kidol-
gozott és Európa szerte több tíz-
ezer cég által sikeresen alkalma-
zott szervezeti kiválóság kultúrát,
mint menedzsment eszközt, Ma-
gyarországon is meghonosítani, al-
kalmazását hatékonyan támogatni. 

A kiválóság szemlélet beépülése
a szervezeti kultúrába egyértelmû
pozitív hatást képes gyakorolni
mind a szervezetre, mind annak
mûködési környezetére. Az idei
évtõl egy olyan új kezdeményezést
indítanak el, mely természetesen
nem szakít a korábbi céljaikkal, de
mégis markáns, új megközelítésrõl
van benne szó. A hazai és nemzet-
közi szinten eddig még nem alkal-
mazott kezdeményezés vezérgon-
dolata: „Kiválósággal a helyi kö-
zösség fejlõdéséért”.

Az egy éves program célja,
hogy a csatlakozó szervezetekkel
megismertesse a kiválóság kultúra,
a menedzsment szemlélet jellem-
zõit, és biztosítsa számukra az át-
világítás lehetõségét. A program
második fázisában elvárás a részt-
vevõktõl, hogy a problémás terüle-

teken fejlesztési projekteket való-
sítsanak meg. Az elindítani kívánt
városi program esetében speciális
elvárás, hogy a résztvevõ szerve-
zetek a városban mûködõ más
szervezetek bevonásával, azokkal
partnerségben valósítsák meg egy-
egy projektjüket. A programfolya-
mat támogatásaként havi rendsze-
rességgel tapasztalatcsere rendez-
vényeket szerveznek, ahol bemu-
tatkozási lehetõséget biztosítanak,
megismerhetik egymás jó gyakor-
latait, és megoldásokat kereshet-
nek közös problémáikra is. Remé-
nyeik szerint legalább 10-15 olyan
fejlesztési projekt valósul meg,
amelyek közvetlenül, vagy közvet-
ve pozitív hatást gyakorolnak a vá-
ros életére, lakosaira, és környeze-
tükre.

A résztvevõk különbözõ típusú
elismeréseket kaphatnak: A vállal-
kozások, intézmények az „Elköte-
lezettség a Kiválóságért”, az okta-
tási intézmények „A Kiválóságra
törekvõ oktatási intézmény” elis-
merõ oklevelet, míg a civil szerve-
zetek a Civil Kiválóság Védjegy
(arany, ezüst, bronz fokozatát). A
programban résztvevõ szervezetek
a megszerzett elismerési formáktól
függetlenül megkapják a „Kiváló-
sággal Nagykanizsáért” címû elis-
merõ oklevelet is. Az eredményrõl
2012 év végén városi konferencia
keretében számolnak be a résztve-
võk az érdeklõdõknek. Jelentkezé-
si határidõ: december 15.

B.E.
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KKoonnffeerreenncciiáávvaall üünnnneeppeelltteekk aazz IInnkkuubbááttoorrhháázzbbaann
Múlt héten gazdaságfejlesztési

konferenciát rendeztek a Nagy-
kanizsai Inkubátorház és Inno-
vációs Központban. 

Amint az  Halász Gyula marke-
tingvezetõ bevezetõjében elhang-
zott, az egy éve átadott intézmény-
ben eddig harminc vállalkozásokat
segítõ rendezvényre került sor. A
mostani   konferencia is ezek sorá-
ba illeszkedik és rendhagyó mó-
don az Inkubátorház születésnap-
jának  megünneplését is erre a nap-
ra idõzítették. A 2500 négyzetmé-
teres, négyszintes épületet 3 fõ- és
egy félállású munkatárssal mûköd-
tetik a Nagykanizsa Vagyongaz-
dálkodási és Szolgáltató Zrt. kere-
tein belül – hangzott el. Halász
Gyula megköszönte a stratégiai
partnernek számító szervezetek,
így a nagykanizsai önkormányzat,

a Pannon Novum Regionális Inno-
vációs Ügynökség, a Zala Megyei
Vállalkozásfejlesztési Alapítvány,
a kamarák és a Pannon Egyetem
Nagykanizsai Kampuszának a kö-
zös munkát. Kijutott a köszönetbõl
Kámán László vezérigazgatónak,
Mihovics Zoltán projektmene-
dzser-szaktanácsadónak és a mé-
dia képviselõinek is. A konferencia
megrendezésén túl az intézmény
vezetõinek szándéka az volt, hogy
azokkal ünnepeljenek akikre köl-
csönösen számíthatnak.

A rendezvényt Cseresnyés Péter
Nagykanizsa város polgármestere
nyitotta meg aki leszögezte, hogy
nagy szükség van az ilyen jellegû
konferenciákra, mert ezek is hozzá-
járulhatnak ahhoz, hogy a kiváló
adottságokkal rendelkezõ városun-
kat még több befektetõ megismerje.
Szükség van az Inkubátorház mel-

letti épület hasznosítására, melyet
kedvezõ pénzügyi és pályázati fel-
tételek megléte esetén mûhelyekké
alakítana át az önkormányzat. Az
elõadások sorát Kalcsú Zoltán a
Pannon Novum innovációs mene-
dzsere kezdte, aki több téma mellett
a FATE projekt létrejöttérõl, a régi-
ónk klasztereirõl és inkubátorházai-
ról tartott prezentációt. Vetített-ké-
pes elõadásában pedig nemzetközi
példákon keresztül mutatta be a
volt katonai ingatlanok hasznosítási
módjait. Aztán egyes olasz, spanyol
és horvát inkubátorházak és innová-
ciós központok mûködését ismertet-
te. Annus István, a Vállalkozói Inku-
bátorok Szövetségének társelnöke a
hazai inkubátorházak 20 esztendejé-
nek történetét idézte fel. Úgy is, mint
a székesfehérvári inkubátorház ve-
zetõje pozitív és negatív tapasztala-
tait is megosztotta a hallgatósággal.

Cserti Csilla, a Nagykanizsai Inku-
bátorház és Innovációs Központ ve-
zetõje az inkubátorház történetét,
fejlesztési elképzeléseit mutatta be,
kiemelve a Pannon Egyetem Nagy-
kanizsai Kampuszával egyre bõvülõ
együttmûködést, és a nemzetközi
kapcsolatok kiterjesztését. Somkuti
Mátyás a Magyar Gazdaságfejlesz-
tési Központ (MAG Zrt.) klasz-
terfejlesztési irodavezetõje a
klaszterek mûködésének hasznossá-
gáról, az így elnyerhetõ forrásokról
és a klaszterek akkreditációs tanúsít-
ványainak fontosságáról beszélt. Az
akkreditációs folyamat témája foly-
tatódott a dr. Birkner Zoltán (Pannon
Egyetem Nagykanizsai Kampuszá-
nak igazgatója) vezette panelbeszél-
getésen is, ahol a rendezvény elõ-
adói fejtették ki gondolataikat az in-
kubátorházak mûködésérõl és jövõ-
jérõl.
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A pincerendszerben kifúrt csak-
nem ötméteres alagúton keresztül
rabolt ki három férfi egy ékszer-
boltot Nagykanizsa belvárosában. 

A rablókat a járõr és a mellette gya-
korló szolgálatot teljesítõ próbajárõrök
fogták el vasárnap éjszaka – mondta el
Szukics Ferenc bûnügyi igazgató. A
járõrök éjszaka figyeltek fel a parkoló
felé haladó, földes ruházatot viselõ, tás-
kákat és szerszámokat cipelõ férfiakra.
A három férfi – miután észrevette a
rendõröket – három irányba szaladt. A
helyszínen két elkövetõt sikerült elfog-
ni; csomagjaikból ékszerek és betörés-
re utaló szerszámok kerültek elõ. 

Farsang Boglárka, a nagykani-
zsai rendõrkapitányság bûnügyi-
felderítõ osztályvezetõje elmondta;
a bûnügyi szolgálat a sáros cipõ-
nyomok alapján jutott el egy zárt aj-
tóhoz, amely egy használaton kívü-
li pincehelyiséghez vezetett. A ko-
rábban ruhaüzletként mûködõ pin-
cehelységben másfél teherautónyi
kõ- és földtörmelék között gyöngy-
sorokat, üres ékszerdobozokat talál-
tak. A lejárattal szemben, a téglafa-
lon ember nagyságú lyuk tátongott,
a mögötte kiásott alagúton pedig el-
jutottak az ékszerbolt páncéltermé-
nek hátsó ajtajához. 

A kitermelt föld mennyisége
alapján valószínûleg pénteken neki-
láttak az alagút ásásának. Csatlako-
zót vittek a vájathoz, a világításhoz,
a vasrács, a betonfal kifúrásához
elektromos vezetéket építettek ki.
A rendõrség arról is beszámolt, hogy
az ékszerboltban riasztórendszer mû-
ködött, a páncélterem megfelelt az
elõírásoknak. A riasztó az ajtó felõli
irányt védte, mert senki nem számí-
tott arra, hogy a betonfalon keresztül
hatolnak be az ékszerboltba. A betö-
rõk csak a trezorrészig hatoltak be,
valamennyi ékszer innen szárma-
zott. A trezorból a becslések sze-
rint 50 millió forintot meghaladó
értékben ékszereket, valamint 5
millió forint készpénzt raboltak el.  

A helyszínen elfogott két 30-40
év körüli nagykanizsai férfit õrizet-
be vették, harmadik társukat nagy
erõkkel keresi a rendõrség. A bünte-
tett elõéletû férfiak már külföldön is
elkövettek vagyon elleni bûncselek-
ményeket, az egyik elkövetõ „csa-
ládjában ez fiúról fiúra öröklõdött”
– fûzte hozzá Farsang Boglárka.

MTI 

Alagúton kkeresztül
raboltak kki eegy 
ékszerüzletet 

Az Izrael Államának alapítá-
sára emlékeztetõ transzpa-
renset letépték, és horogkeresz-
tet fújtak a Hit Gyülekezete
nagykanizsai székházának, a
volt Olajipari Mûvelõdési Ház-
nak a falára. A Hit Gyülekezet
feljelentést tett a rendõrségen
ismeretlen tettes ellen. – tájé-
koztatta lapunkat Varga Zoltán.

Az Ady utcai épület homlokza-
tára vörös festékkel fújták a méte-
res nagyságú horogkeresztet, a
környezetébe pedig értelmezhetet-
len firkálmányokat. Az ugyanitt
hónapok óta látható, Izrael állam
alapítására emlékeztetõ transzpa-
rens nagyobbik részét is leszaggat-
ták. Salamon Róbert, a Zala Me-
gyei Rendõr-fõkapitányság szóvi-

võje elmondta, péntek reggel érke-
zett bejelentés a nagykanizsai
rendõrkapitányságra. A rendõrség
nagy erõkkel keresi az elkövetõt,

aki ellen „önkényuralmi jelképek
használata vétség gyanúja miatt
indítottak büntetõeljárást" – fogal-
mazott a szóvivõ.

HHoorrooggkkeerreesszztt aa HHiitt GGyyüülleekkeezzeettee sszzéékkhháázzáánn

A médiahatósággal együttmû-
ködve országos katasztrófavé-
delmi gyakorlatot tartott a ka-
tasztrófavédelem. 

A májusi országos kommuniká-
ciós próbához hasonlóan a hétfõn

közzétett üzenet is csupán próbája
volt egy lehetséges, valós veszély
esetén kiadandó közleménynek. A
médiumok a félreértések elkerülé-
se érdekében fiktív helyszíneket
közöltek, és a Csillagok háborúja
címû film bolygóit nevezték meg. 

Nagykanizsa honvédelmi körzet-
ben 215 fõ polgári védelmi szerve-
zetbe beosztott személyt mozgósí-
tottak. Riasztották Nagykanizsa He-
lyi Védelmi Bizottság Katasztrófa-
elhárítási munkacsoportját, minden
település riasztó-tájékoztató alegy-
ségét, valamint a DKG-EAST Zrt.
mûszaki-mentõ kézi alegységeit,
akiknek megalakítási helyén a Prin-
cipális csatorna közelsége miatt ár-
vízvédelmi védekezési munkákból
tartott felkészítést Prepok Attila pol-
gári védelmi alezredes, kirendelt-
ségvezetõ. A riasztási gyakorlat or-
szágosan a hajnali órákban kezdõ-
dött el. A hivatásos szervezetek ri-
asztását követõen mozgósították a
Katasztrófa-elhárítási munkacso-
portot, melynek megalakítási helye
a Nagykanizsai Polgári Védelmi Ki-
rendeltség Ady utcai bázisa volt.

B.E.

OOrrsszzáággooss kkaattaasszzttrróóffaavvééddeellmmii ggyyaakkoorrllaatt

A Nagykanizsai Regionális
Szennyvíztársulás közleménye alap-
ján, Nagykanizsán a következõ utcák-
ban történik munkavégzés: Szabad-
hegy (Alsó-Szabadhegyi út), Arany J.
u. (Magyar utca és a Május 1. u. kö-
zötti szakasz), Erzsébet tér ÉK-i olda-
la, Ifjúság u., Hársfa u. Egyéb munka-
végzések: Szennyvíz nyomóvezeték
építése az Erdész utca felõl kiépített út
és a Bakónaki patak keresztezéstõl a

Sörgyár utcai befogadó csatorna kö-
zött. Gravitációs fõgyûjtõ épül a
Péterfai árok nyomvonalán a 61. szá-
mú és a 7. számú fõút között. Az érin-
tett utcákban az alábbi ideiglenes for-
galomkorlátozásokkal kell számolni:
Arany J. u. - Május 1. út csomópont
lezárva, így a Május 1. út és az Arany
J. u. zsákutcák. Magyar utca az Arany
J. u-i körforgalom felõl az Erzsébet tér
felé lezárva, behajtani tilos. Az Alsó-

Szabadhegyi út zsákutca, felsõ vége a
Pásztor utca felõl megközelíthetõ. Er-
zsébet tér NY-i részén a parkolás tilos,
egyirányú út É-i irányba. Erzsébet tér
a Centrál Hotel elõtt zsákutca a Fõ ut-
ca felõl. Erzsébet tér Rozgonyi utca és
a Vásár utca között lezárva. Hársfa ut-
cában a forgalom korlátozott. Ifjúság
utcában a forgalom korlátozott. Vásár
utca az Erzsébet tér Kalmár utca kö-
zött megnyitásra került.

ÁÁttmmeenneettiilleegg vváállttoozzóó ffoorrggaallmmii rreenndd 
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2011. november 24.

Az Általános Iskola és Óvoda
Kiskanizsa intézményében novem-
ber 20-án került sor Vértes Judit
könyvbemutatójára, amelyre sok ré-
gi tanítvány, érdeklõdõ ellátogatott.
Örömmel hallgatták Vértes Judit
szívhez szóló szavait, visszaemléke-
zését az 50-es évek iskolájáról, a ta-
nítók, diákok nehéz körülményeirõl.
Ezt követõen Dénes Sándor alpolgár-
mester átadta a Vértes Judit által ala-
pított a „Tanító öröksége” posztu-
musz díjat néhai Vargha Béla igazga-
tónak, amelyet lánya, Vargha Ildikó
vett át. A mai tanítványok kis mûsor-
ral kedveskedtek, a látogatók pedig
tanulmányozhatták a régi anyaköny-
veket és az iskolatörténeti kiállítást.
A találkozó kötetlen beszélgetéssel
zárult. – tájékoztatta lapunkat Mol-
nár István, az Általános Iskola és
Óvoda Kiskanizsa igazgatója.

KKöönnyyvvbbeemmuuttaattóó aa
KKiisskkaanniizzssaaii IIsskkoolláábbaann

DDiivvaattttöörrttéénneettii kkiiáállllííttááss aa TThhúúrryy mmúúzzeeuummbbaann
A Thúry György Múzeumban

nyitották meg az idõszaki divat-
történeti kiállítást Színes sely-
mek, fodrok, csipkék címmel. 

A tárlat az 1860-1930-ig terjedõ
idõszak ruháit, kiegészítõit és di-
vatlapjait mutatja be. A november
elején rangos elismerésben része-
sült kanizsai múzeum színvonalas
kiállításának megnyitóján a vendé-
geket Száraz Csilla múzeumigaz-
gató és Kaján Imre megyei múze-
umigazgató köszöntötte. 

Megyeri Anna, történész-muze-
ológus megnyitó beszédében is-
mertette a megidézett korszakot.
Elmondta, ekkor a magyar és a
nyugat – európai divat szinkron-
ban volt. Az elõkelõ embereknek
Párizs és Bécs adta a mintát. A vi-
seletek között mindig megjelent a
jellegzetes magyaros stílus is,
mely a régi hímzésekbõl, a rene-
szánsz motívumokból és a népmû-
vészetbõl is merített. A történelmi
események, mint például az elsõ
világháború anyaghiánya kény-

szerítõ erõvel hatottak a divatra,
valamint a nõi egyenjogúságot kö-
vetelõ lányok, asszonyok mozgal-
mai, és néhány merész tervezõ is
befolyásolta a modellváltást. Az
idõ folyamán lassan eltûnt a fûzõ,
egyszerûsödtek a vonalak, véko-
nyodtak a rétegek. Az öltözködés-
ben nagy szerepe volt a kalapok-
nak, ékszereknek, táskáknak. A
19. század elsõ felétõl a divatla-

pok segítették az öltözködést, me-
lyek a kor kedvelt laptípusának
számítottak. Az eredeti ruhadara-
bok mindegyike sérülékeny és
drága anyagból készült, amelyeket
divatja múltán többnyire újra
szabtak, átalakítottak, így kész
csoda, hogy fennmaradtak és
megcsodálhatóak.

V.M.
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Balassa István, Hajdú Dávid,
Huller Zsolt, Iván Milán, Peti Sza-
bolcs, Rádi Csaba és Rádi Péter di-
ákalkotók intarzia kiállítása látható
december végéig a Nagykanizsa és
Térsége TISZK Nonprofit Kft. által
mûködtetett Alkotó Ifjúság Galéria
és Kávéházban. Az ünnepélyes
megnyitón közremûködött Magyar
Éva, a Dr. Mezõ Ferenc gimnázium,
és Magyar Cintia, a Batthyány La-
jos gimnázium végzõs tanulója.

A programsorozat szervezését és
mûködtetését ez év tavaszán vállalta fel
a szakképzõ központ – hangsúlyozta
kiállítás-megnyitó beszédében Mérksz
Andor ügyvezetõ igazgató. – Felmerül
a kérdés – folytatta –, mi köze van egy
ilyenfajta tevékenységhez annak a
szervezetnek, akinek elsõdleges dolga
a szakképzés és a tanulók felkészítése a
munkaerõ-piaci igényekre. A nevelés
mellett egyéniséggé kell formálni õket,
s ehhez minden eszközt igyekeznek
megteremteni. A jövõben a középisko-
lásokon kívül általános iskolás tanulók-
nak is szeretnének lehetõséget adni a
bemutatkozásra. 

A kiállított intarziaképeket a Nagy-
kanizsai Mûszaki Szakképzõ Iskola és
Kollégium Zsigmondy – Széchenyi
Tagintézményének 11. és 12. osztá-
lyos asztalos szakmunkás tanulói ké-
szítették szakköri órákon. Alkotásaik
precizitásról, kreativitásról, térlátásról
és kitartásról tanúskodnak, mellyel
környezetük számára is örömet és
szép látnivalót teremtettek.

AA mmeesstteerrssééggbbeellii
ttuuddááss eellssõõ llééppéésseeii

Fa Ede (alias Liszói Gyuricza
József, illetve Vargovics József)
Krúdy-díszokleveles író, költõ
Lávapatakok címû kötetét mu-
tatták be a Halis István Városi
Könyvtárban. 

A kötet fõ témája a szerelem, de
az írás valójában az emberi pszic-
hé mûködésének filozofikus, ironi-
kus ábrázolása akar lenni. A poé-
ma, a verses formájú elbeszélõ
költemény stílusa a metaforával
folytatott kísérletezés jegyében
alakult ki. Bárki „belebújhat” a
versszövegbe, és magára öltheti,

ahogyan a két versmondó, Kovács-
né Solymos Gabriella és Péter Ár-
pád is lubickolt benne a kötetbe-
mutatón. Az írás szereplõi és a tör-
ténések nem azonosíthatók senki-
vel és semmivel, annak ellenére,
hogy a szerzõ saját élményeit
használta fel a könyv megírásához.
Azért is adott magának ezúttal is
más, Liszói Gyuricza József nevet,
hogy elidegenedjen a saját életsor-
sától. A kötet elsõ és második feje-
zete két vágy-megvalósulás és csa-
lódás körét írja le „regényszerû-
en”, míg az utolsó fejezet a törté-
nések kommentárját pótolja. 

Idill helyett címû verse így szól:
1. vízparton alszol/ álmod õrizem
egész valómmal vallom szüntelen:/
mindenem lettél!/ tudja ezt a tó a
konzumtáj s a nyüzsgõ nyárutó/ 2.
hallják a vízben táncoló tükörfák:/
muzsikálni kezd álom és valóság/
aludj/ váljon képpé a rejtély fénye
árnya:/ álmoddal álmodok én/ s
már hangzó csönd a lárma/.

Kányádi Sándor Kossuth-díjas
erdélyi költõ kedvenc szólása sze-
rint, amit egy iskolás gyermektõl
hallott: a vers az, amit mondani
kell. Fa Ede versei különösen így
ünnepváró idõben úgy szólnak
hozzánk, mint egy zsoltár szavai.
Vagy amint leül hangszeréhez az
orgonista, s éneke lávapatakként
rásimul a hol drámaian, hol derû-
vel, õszi hangulatban, vagy éppen
a tenger morajával feltörõ hangok-
ra. 

Térjünk vissza idõnként a 170
oldalas Lávapatakok verseire,
emeljük le könyvespolcunkról a
köteteit. 

A rendezvényt a Napfény Rák-
betegek és Hozzátartozóik Egye-
sülete és a Takács László Irodalmi
Kör szervezte. Köszöntõt Karosi
Lászlóné egyesületi elnök mon-
dott. Közremûködött Kovácsné
Solymos Gabriella és Péter Árpád. 

B.E.

FFaa EEddee:: LLáávvaappaattaakkookk
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Sorozatunkban a kompenzáci-
ós listáról mandátumhoz jutó
önkormányzati képviselõkkel
beszélgetünk. Õket is arról kér-
dezzük, milyen megoldásra váró
problémákkal fordulnak hozzá-
juk a választóik. Gábris Jácint
jelölõszervezete a Jobbik Ma-
gyarországért Mozgalom.

– Valamivel több, mint egy év
telt el azóta, hogy jelöltek és elin-
dultam a választásokon. Az elmúlt
idõszakkal kapcsolatosan vegye-
sek az érzelmeim: néha keserû volt
a mélyére látni bizonyos folyama-
toknak, néha viszont kellemes csa-
lódás ért. Azt továbbra is büszkén
könyvelem el, hogy mindvégig si-
került megõriznem emberi tartáso-
mat, hitvallásomat – kezdte elöljá-
róban képviselõi munkájáról Gáb-
ris Jácint. – Politizálási stratégiá-
mat tekintve talán én vagyok az
egyetlen, aki kilóg a sorból. Az
idõk folyamán többek arra kapaci-
táltak, hogy jobboldaliként a jelen-
legi többséggel tartsak. Mások
szerint viszont „ellenzékiként” a
feladatom inkább az, hogy min-
denben ellent mondjak a hatalmon
lévõknek. Én a fentiek közül egyik
utat sem követem. Nem pártrefe-
renciák alapján döntök. Számomra
az a fontos, hogy az adott elõter-
jesztés a város érdekét szolgálja-e,
vagy sem. Ezek alapján hozom
meg a döntéseimet. A Jobbik ré-
szérõl nem érkeztek központi uta-
sítások, sosem mondták meg, hogy
mit kell gondolnom bizonyos
ügyekrõl, és azt se, hogy miként
szavazzak. Ám rendszeresen van-
nak ülések, ahol a tagok és a szim-
patizánsok közzé tehetik az adott
témával kapcsolatos meglátásai-

kat. Az ott hallottak figyelembevé-
telével építem fel a saját állásfog-
lalásomat.

Nem vagyok párttag, kapcsola-
tom a párttal a feltétlen bizalomra
épül. Már csak éppen emiatt sem
érhet az a vád, hogy pártutasításo-
kat követnék, vagy bárkinek is a
meghosszabbított szócsöve len-
nék. Több mint két éve csatlakoz-
tam hozzájuk. Választásom azért
esett rájuk, mert agilis, tettre kész
és értelmes emberekbõl álló, és
ami számomra az egyik legfonto-
sabb: tisztakezû társaság. Külön
örömmel tölt el, hogy egyre töb-
ben keresnek fel minket és csatla-
koznak hozzánk, ez az erõsödés és
az együttgondolkodás jele.

Gyakran járom a várost és a pe-
remkerületeket, folyamatosan
gyûjtöm a megoldásra váró problé-
mákat. Ezen kívül számos felkérés
és megkeresés érkezik hozzám a
város különbözõ területein élõktõl,
melyeknek igyekszem eleget ten-
ni. Szívesen segítek, amiben csak
tudok. A képviselõséget egyfajta
szolgálatként, kiemelt közfeladat-
ként fogom fel.

– Hogyan tudja összeegyeztetni
a tanári munkáját és a képviselõ-
séget?

– Érdekes kihívást jelent a kép-
viselõi munka ellátása, valamint
a tanári pályán történõ megfele-
lés. A tanórákról kizárom a politi-
kát. Nem könnyû feladat, hiszen
a diákokat is rengeteg, a minden-
napi politikával kapcsolatos kér-
dés foglalkoztatja. Õk is nézik a
tv-t, olvassák az internetes hír-
portálokat, és otthonról is külön-
bözõ hatások érik õket. Ilyenkor
diplomatikusan hárítok és folyta-
tom a tanítást. A kollégákkal sem
szoktam politikai kérdéseket
megvitatni. Néha ugyan megesik,
hogy eszmét cserélünk. Tisztelet-
ben tartom mások nézetét, ellen-
ben ismerek olyanokat, akik
igyekeznek téríteni. Szeretem a
hivatásomat, szerencsére több-
ször is alkalmam nyílt a kiteljese-
désre. Az Országos Oktatási Ka-
binet, valamint a Magyar Szak-
képzési Társaság tagjaként évek
óta foglalkoztat a közoktatás és a
szakképzés helyzete. Sajnos úgy
tapasztalom, hogy jelentõs okom
van az aggódásra. Pedagógiai hit-
vallásaim közé tartózik az is,
hogy egy tanár ne csak az iskolá-
ban legyen tanár, hanem a ma-

gánéletben is a szerint éljen. Mû-
szaki (szakmai) igazgatóhelyet-
tesként eléggé felelõsségteljes és
összetett volt a feladatköröm. A
mai napig úgy gondolom, hogy
jól döntöttem, mikor lemondtam
az igazgatóhelyettesi beosztá-
somról. Sikerekkel teli éveket
hagytam a hátam mögött, úgy-
mond a csúcson sikerült abba-
hagynom. A kezdetektõl fogva
könnyû volt a helyzetem, hiszen
az elõdöm precíz szakember volt,
ahogyan a körülvevõ szakmás
kollégák is. Lemondásomnak iga-
zából két fõ oka volt: elsõ, a kép-
viselõsséggel nem tartottam ösz-
szeegyeztethetõnek az akkori be-
osztásomat; második, túl nagy te-
her lett volna a két feladatkör szá-
momra. A városban nem egy
helyrõl hallottam vissza azt, hogy
a hatalom parancsára váltottak le,
de ez butaság. A jelenlegi iskola-
vezetéssel is jó a kapcsolatom, és
változatlanul foglalkozom az is-
kola sorsával. 

– Fogadóóráira milyen kérések-
kel kopogtat be a lakosság, és kép-
viselõként milyen ügyekkel foglal-
kozott eddig?

– A megadott idõpontokon és
helyszíneken túl számos elérhetõ-
ségemet közzétettem, ahova érkez-
nek is folyamatosan különféle
megkeresések. Nem lazsáltam.
Ahogy mondani szoktam: „küz-
dök, mint az oroszlán”. Ugyan
nem számoltam össze, de nem sok
olyan közgyûlés volt, melyen ne
lett volna elõterjesztésem vagy in-
terpellációm és kérdésem. Számos
ügyet sikerült a hivatal közvetlen
bevonásával megoldanom.

Az elsõ ülésen (októberben) si-
került egy mára már köztémává
vált ügyet feszegetnem, mely sze-
rint hiányolom az alpolgármesteri
szék várományosainak szakmai
önéletrajzát, továbbá egy szakmai
koncepció legalább vázlatos szintû
bemutatását. Kielégítõ választ az-
óta sem kaptam. És ezzel nem va-
gyok egyedül…

Segítettem a Cserháti Iskolán is,
mivel egy egész induló osztállyal
kevesebbet engedélyeztek a kilen-
cedik évfolyamon számukra a
2011/2012-es tanévre, ami jelentõ-
sen rontotta volna az iskola nívó-
ját, a városban eddig betöltött sze-
repét. Igaz, hogy elsõsorban szak-
mai érvek mentén védtem a mun-
dér becsületét, viszont azt sem ta-

gadhatom, hogy kissé haza is be-
széltem, hiszen ebben a kiváló mû-
szaki szakképzõ intézményben ta-
nítok már lassan nyolc éve. Öröm-
mel konstatáltam, hogy a sürgõs-
séggel elõterjesztett indítványomat
a teljes képviselõtestület támogat-
ta. 

Közleményben fogalmaztam
meg álláspontomat a Trák kiállí-
tással, a Thúry Iskolában történt
bizonyítvány és napló üggyel, a
Regionális Képzési és Fejlesztési
Bizottság döntéseivel, a TISZK
mûködésével kapcsolatosan. Ku-
sza és összetett ügyek ezek.

Novemberben interpelláltam a
palini buszmegálló ügyében. Ma-
gam is a lakótelepen éltem több
évtizeden át, így kellõen át tudtam
érezni az autóbuszra várakozó em-
berek helyzetét. A szélsõséges idõ-
járás igencsak kellemetlen tud len-
ni ott. Az út másik oldalán viszont
egyáltalán nincs beálló! Az ügyre
nemrég újfent felhívtam az érintett
osztály figyelmét, akik tájékoztat-
tak, hogy már közel a megvalósí-
tás. Az egyik közgyûlésen szóvá
tettem azt is, hogy talán nem a
buszmegállók napelemekkel törté-
nõ felszerelésére kellett volna köl-
teni, hanem építeni olyan helyekre
beállót, ahol nincs.

Azon polgármesteri utasítás el-
len is felemeltem a szavamat (in-
terpelláltam), amelyik röviden és
tömören arról szól, hogy egy meg-
választott önkormányzati képvise-
lõ közvetlenül nem kérhet infor-
mációt a hivatal dolgozóitól, ha-
nem elõzetes megkeresés folya-
mán a jegyzõ vagy a polgármester
közremûködésével. Úgy gondo-
lom, hogy a jogaink ilyenformán
történõ megcsorbítása elfogadha-
tatlan.

Decemberben szót emeltem az
évek óta már körvonalazódó GE-s
elbocsátások ügyében. Arra kér-
tem a városvezetést, hogy ossza
meg a lakossággal azon stratégiá-
ját, hogy miként szándékozik ele-
jét venni a várható tragédiának,
vagyis milyen lépések megtételén
gondolkodik a probléma kezelése
végett.

Mindig is kiemelt helyen kezel-
tem a munkahelyteremtés ügyét, a
feltételeinek megteremtését. Talán
nem is zajlott le olyan közgyûlés,
ahol ne tettem volna utalásokat er-
re. Programomban kezdetektõl
fogva prioritást élvez ez a kérdés,
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2011. november 24.

hiszen egy város csak akkor lehet
stabil, ha lakosai egzisztenciális
biztonságban élnek.

A helyi elõadók és árusok érdek-
sérelmére is felhívtam a figyelmet,
különös tekintettel a városi rendez-
vényekre. A késõbbiekben ezt ki-
terjesztettem a helyi vállalkozókra,
iparosokra. Annak a híve vagyok,
hogy a lehetõségekhez mérten mi-
nél kevesebb külsõ céget bízzanak
meg a különféle munkálatokkal,
támogassuk inkább a kanizsaiakat.
Már csak azért is, mert ide fizetik
az iparûzési adót, és remélhetõleg
ittenieket foglalkoztatnak.

Decemberben, januárban és leg-
végül februárban az egyik legfon-
tosabb ügyben, a városi költségve-
téssel kapcsolatosan nyújtottam be
indítványt. Sajnálatomra a fideszes
képviselõk azt a késõbbiekben le-
szavazták. Durvának tartom, hogy
a 7 milliárd forint összhiányt –
akárhogyan csûrjük-csavarjuk –,
megemelték 13 milliárd forintra.
Ráadásul olyan sorokat is beter-
veztek, melyekkel egyáltalán nem
értettem egyet. Azt látom, hogy az
egyik oldalon megy a kíméletlen
spórolás, a másikon pedig a pazar-
lás. Ez elfogadhatatlan.

Az egésznek az volt a tetõpont-
ja, amikor az amúgy is siralmas
költségvetés után napirendre ke-
rült a képviselõk parkolási díjának
mérséklése. Dühösen kérdeztem rá
erre a pofátlanságra, igazából nem
akartam elhinni, hogy ezt komo-
lyan gondolta az elõterjesztõ. Az
iskolák összevonásának témáját is
bedobtam. Annak ellenére, hogy
konkrét információim voltak az
ügyrõl, még engem akartak meg-

hazudtolni. A késõbbiekben aztán
szépen kiderült minden, azaz hogy
mindvégig nekem volt igazam. Et-
tõl viszont még sajnos nem érzem
jól magamat, mert bekövetkezett
az, amitõl féltem. Sajnos sikerült
megvalósítaniuk.

A március és május ennek je-
gyében telt. Elkövettem mindent
azért, hogy szakmailag meggyõz-
zem a fideszes képviselõket és a
városvezetést. Sajnos, ebben a
harcban nem sokat ért az ész és a
szív hangja. A szakmai érveket
mintha meg sem hallották volna,
csak mentek elõre makacsul.
Nyolc iskola sorsát alakították át
kényszerrel, a közoktatási törvény
újragombolása elõtt. Ezt a mai na-
pig nem tudom elfogadni és meg-
emészteni. A fideszes képviselõk
meghozták a döntést, így már csak
abban bízhatok, hogy megpróbál-
nak ennek ellenére a legjobban el-
járni, az iskolákat nem rombolni,
hanem építeni, felvirágoztatni.
Kénytelen vagyok átmenni bíráló-
ból drukkerbe.

– Milyen ügyekben kért intézke-
dést?

– A teljesség igénye és különö-
sebb magyarázat nélkül az alábbi-
akban: gyalogátkelõhelyek kör-
nyékén a közvilágítás felülvizsgá-
lata, így például a palini város-
részben az Alkotmány úton végig,
továbbá a Hevesi út mentén, ahol
a fák lombkoronái jelentenek
problémát; a Fõ út – Erzsébet téri
csomópontban az átkelõhelynél
lévõ kátyúk javítása; a Vásárcsar-
noki árusítók (piacosok, kisterme-
lõk, õstermelõk stb.) terheinek
csökkentése, a kanizsai és kör-

nyékbeli termények árusításának
fokozása a nagyobb üzletláncok-
ban és hipermarketekben. A Ma-
gyar utcai Lukoil benzinkútnál lé-
võ keresztirányú útsüllyedés meg-
szüntetése; a Zrínyi úttól a vasút-
állomásig terjedõ állami útsza-
kasz teljes aszfaltszõnyegezéses
felújítása. Sûrûbb sebességellen-
õrzés az Alkotmány úton, a palini
városrészben (gyermekes csalá-
dok hívták fel a figyelmemet az
ott száguldozó autókra).
Kiskanizsán a Pivári utca közelé-
ben található csatorna kotrása
(még decemberben!). Kiska-
nizsán az autóbusz átjárás beszün-
tetését a Pivári utcában (a lakosok
nyugalmára és az út épségére va-
ló tekintettel kértem, hogy az
érintett autóbusz parkoljon és
közlekedjen máshol). Vendéglátó
üzletek éjszakai nyitvatartási
rendjérõl szóló 49/2010.(XII.20.)
számú rendelet felülvizsgálata; a
mozgássérültek részére fenntar-
tott várakozóhelyek parkolási
rendjével kapcsolatos szabályok
betartatása; a 7-es fõközlekedési
út – Magyar utca csatlakozásánál
a burkolat helyreállítása; Kiskorú
gyermekek kísérõinek díjtalan
utazása a menetrendszerû autó-
busz járatokon; az Erdész utca
folytatásában található gyalogos
aluljáróval kapcsolatos problé-
mák megoldása, és közlekedés-
biztonsággal kapcsolatos kérdé-
sek. 

Számos rendezvényen, mûszaki
átadáson, fejlesztési megbeszélé-
sen, pályázati ismertetõn vettem
részt az elmúlt idõszakban. Több
nagyobb és kisebb céggel folytat-

tam tárgyalásokat, áttekintve a vá-
rosunk által nyújtott lehetõségeket.
Sajnos, õk is kivárnak, egyelõre
nincs betelepedési szándék. Érde-
mi lépéseket amúgy sem tudok
tenni ez ügyben, mivel nem job-
bikos a városvezetés.

Jó néhány szociális kérdésben
sikerült eljárnom, és a rászorulta-
kon segítenem. Neveket, eseteket
nem említek, ez nem lehet dicsek-
vési alap. Nagyon sajnálatos, hogy
az elmúlt idõszakban megnöve-
kedtek ezek az esetek. Segíteni pe-
dig nem populizmusból kell, ha-
nem humánumból. Hosszú még a
lista, most ezek idézõdtek fel az
emlékezetemben.

– Mire költötte a képviselõi ke-
retét? 

– A teljesség igénye nélkül, eb-
bõl a kevéske kis összegbõl fel-
ajánlottam a Nagykanizsai Rend-
õrkapitányságnak, a Gyógyító
Eszköztárunk Fejlesztése Alapít-
ványnak, az Élettér Állat- és Ter-
mészetvédelmi Egyesületnek, a
városi középiskolai kollégiumnak,
a Cserháti Iskolának és a sport-
egyesületnek, a VOKÉ-nek, a Ka-
nizsa Felsõoktatásért Alapítvány-
nak stb.

– Hogyan tovább? 
– Ahogy Cromwell mondaná:

„Bízz Istenben és tartsd szárazon a
puskaport!” Küzdök és hiszek. Bí-
zom benne, hogy nemsokára eljön
az az idõ, mikor olyan testület tag-
jaként dolgozhatok, ahol nem lesz
oly mértékben megkötve a kezem
mint most, és érdemben is többet
tudok majd tenni ezért a városért.

B.E.

A 20 ÉVES LETENYEI FAFARA-
GÓ EGYESÜLET KIÁLLÍTÁSA
Megtekinthetõ: december 5-ig

November 28. 15 óra
NAGY GÁSPÁR VERSMONDÓ
VERSENY
Jelentkezési határidõ: november 20.

November 30. 19 óra
Színház - Bródy-bérlet
Egressy Zoltán: PORTUGÁL
tragikomédia
A Csiky Gergely Színház (Kaposvár)
elõadása. Belépõdíj: 3 000 Ft

December 2. 16 óra
"FOLTOS KARÁCSONY" - a Ka-
nizsa Folt kiállítása
Megtekinthetõ: december 22-ig

December 3. 16 és 19 óra
MIKULÁS KONCERT

A Nagykanizsai Fúvószenekar 
Mikulás koncertje
Belépõdíj: 16 órás elõadásra: diák
500 Ft, felnõtt 1 000 Ft, 19 órás elõ-
adásra: 1 200 Ft
A jegyek megvásárolhatók a Farkas Fe-
renc Zene- és Aranymetszés Mûvészeti
Iskolában és a Hevesi Sándor Mûvelõ-
dési Központ információs szolgálatánál

December 3. 17 óra - 
Sánc Mûvelõdési Ház
"HULL A PELYHES FEHÉR HÓ"
- Mikulás est.
Varázslat, zene, ajándék! Minden ki-
csi- és nagyobb gyereket szeretettel
várunk!

December 4. 19 óra
Színház - Rátkai bérlet
Kálmán Imre: 
CIGÁNYPRÍMÁS - operett
A Turay Ida Színház (Budapest) 
elõadása
Belépõdíj: 3 000 Ft

November 26. 19 óra
ROCKZENEI KONCERTEK
Fellépnek: Taste My Pain, Demon-
Stration, Veil Of Sin, Winter
Belépõdíj 500 Ft

November 25. 17 óra
"INDIA VÉGTELEN ÚTJAI"
kiállítás Sass Brunner Erzsébet és
Brunner Erszébet 1938-1950 között
Indiában festett alkotásaiból
Megtekinthetõ: 2012. február 11-ig

Kiállítás-megnyitó, könyvbemutató,
koncertek:
17 óra Tantal: Tóth Szabolcs - szitár,
Mótyán Tibor - tabla, Sinha Róber -
gitár
20 óra Relazioni Ektar: Rfancesco
Socal - basszusklarinét, klarinét; Ste-

fano Ottogalli - gitár; Szõke Szabolcs
- gadulka, sarangi, array mbira, aqua-
phone; Váci Dániel - alt és szoprani-
no szaxofon
17-22 Teaház

November 26. 19 óra
A SZERET NÉPZENEI 
EGYÜTTES 
LEMEZBEMUTATÓ 
KONCERTJE
"Lajthától a Szeretig" címmel
Utána: Táncház
Belépõ: 1 200 Ft, Diák: 800 Ft

November 25. 19 óra
EKTAR RELAZIONI JAZZ 
KONCERT
Belépõ: 1 000 Ft
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„Új szakma, új esély” 
A Nagykanizsa és Környéke Foglalkoztatási, Szociális
és Közmûvelõdési Nonprofit Kft. TÁMOP-5.3.1-C-09/2
azonosítószámú, „Elsõ lépés” – alacsony foglalkoztatási
eséllyel rendelkezõk képessé tevõ és önálló életvitelt
elõsegítõ programjai támogatására kiírásra benyújtott
pályázata támogatást nyert. Pályázati azonosítószámunk:
TÁMOP-5.3.1-C-09/2-2010-0041. A 2011.02.01-
2010.09.30-ig tartó 20 hónapos projekt támogatását
100%-ban az ESZA Nonprofit Kft. biztosítja.  A támoga-
tás összege 76.002.000 Ft. 

A Nonprofit Kft. a kompetenciafejlesztéssel egybekötött, 6
hónap idõtartamú szakmát adó képzési programok közül a
Surdon indult (a projekt fõ helyszíne) motorfûrész kezelõ
képzést befejezte. 17 fõ szerezte meg OKJ-s bizonyítvá-
nyát. 2011.07.07-én Nagykanizsán megkezdõdött 20 fõ
részvételével az a helyben megvalósuló képzési program,
melynek keretében „számítógépes adatrögzítõ” OKJ-s bi-
zonyítványt szerezhetnek a munkanélküliséggel küzdõ
hallgatók. A képzési tematikában személy, társas és vezetõ
kompetenciák fejlesztése, álláskeresési technikák megis-
merése, digitális írástudás alapozó, gépírás, adatrögzítés és
az ügyvitel technikai berendezések használata, ügyiratke-
zelés feladatrendszere szerepel. A 330 órás blokk végére,
azaz decemberben a résztvevõk egy lépéssel közelebb ke-
rülnek az elsõdleges munkaerõ-piachoz. Az esetmenedzse-
rek (szociális munkások) folyamatosan foglalkoznak sze-
mélyesen és intenzíven az ügyfelekkel, a legfrissebb állás-
keresési tanácsokkal és ajánlatokkal látva el õket. A részt-
vevõk igény szerint pszichológus, munkajogász segítségét
is igénybe vehetik. 

A projekt az Európai Unió 
támogatásával,                                 
az Európai Szociális Alap 
társfinanszírozásával 
valósul meg.    

Hiába drága és kényelmetlen
megoldás, naponta 1 millió
„sárga csekket” adnak postára
Magyarországon. Csak Zala
megyében körülbelül 213.000
sárgacsekkes ügyfele van az
egyik legnagyobb közmû-szol-
gáltatónak. 

Magyarországon ma jellem-
zõen négyféle módszer ismert a
lakossági szolgáltatások kifizeté-
sére: átutalás, csoportos beszedé-
si megbízás, közvetlen készpénz-
fizetés és a postai készpénz átuta-
lási megbízás, közimert nevén a
„sárga csekkes” fizetés. Mind-
egyik megoldásnak vannak hátrá-
nyai, adott esetben költségei.

Kevésbé ismert, hogy a „sár-
ga csekk” útján történõ fizetés, az-
az készpénz átutalási megbízás jár
a lehetõségek közül a legnagyobb
anyagi ráfordítással. A Magyar
Posta pénzforgalmi szolgáltatásai-
nak díjai szerint a készpénz átuta-
lási megbízás díja az átutalt ösz-
szeg 3.6 ezreléke, plusz átutalá-
sonként átlagosan nyolcvan forint.
Eszerint egy tízezer forintos, sárga
csekkes befizetés költsége 116 fo-
rint, harmincezernél pedig már
188 forint. (Fogyaszto.hu)

Naponta 1 millió sárga csek-
ket adnak postára Magyarorszá-
gon. Ez csak 2008-ban 282,2 mil-
lió darabot jelentett. A befizetett
összeg több mint 3 ezer milliárd
forint, ami nagyságrendileg az
ország éves költségvetésének ne-
gyedét teszi ki. Az egy csekken
befizetett átlagos összeg 10 880
forint. Ha a 2008-ban befizetett
csekkeket egymás mellé helyez-
nénk, akkor ez a sárga csík 59
ezer kilométer hosszúságú lenne,
vagyis másfélszer érné körbe a
földet. (Blikk)

Bár rendkívül kényelmetlen
a postai sorbanállás, Magyaror-
szágon a mai napig több millió
ember választja a sárgacsekkes –
azaz készpénz átutalási – befize-
tési módszert. Nemcsak ez a
gond vele, hanem a hozzá tartozó

különbözõ költségek is. Egy
nemrég megjelent tanulmány
szerint évente akár  70-85 milli-
árd forintot is meg lehetne spó-
rolni az ország számára, ha a pos-
tai sorbanállás helyett más – pél-
dául elektronikus megbízási –
megoldást választanának az em-
berek, illetve a papír alapú tranz-
akciókat választó vállalatok és
közintézetek. (MNB)

Az egyik legnagyobb ma-
gyarországi közüzemi szolgáltató
ügyfeleinek több mint 70%-a sár-
ga csekken fizet, azaz a cégcso-
port közel két és félmillió áram,
illetve félmillió földgázfogyasz-
tója közül több mint 2 millió ügy-
fél választja a sorbanállást. Ez
csak Zala megyében körülbelül
213.000 sárgacsekken keresztül
fizetõ felhasználót jelent. (E.ON)

A 2009-ben hazánkban lezaj-
ló összes fizetési tranzakción be-
lül (3726 millió darab, 421 716
milliárd értékben) a sárga csek-
kes megoldás 271 millió darabot
jelentett összesen közel 3 ezer
milliárd forint értékben.  (MNB)

A jelenlegi jogszabály szerint
a szolgáltató vállalatok állják a
sárgacsekk költségeit. Számukra
a legnagyobb költségtétel a kész-
pénz-átutalási megbízások postai
és banki díja, ez kis híján 30 mil-
liárd forint. A csekkek elõállítása
2009-ben 1,17 milliárd forintba
került (MNB).

A sárgacsekk-használat kiug-
róan magas aránya nemcsak an-
nak kényelmetlensége és költsé-
gei miatt feltûnõ, hanem azért is,
mert évrõl-évre egyre több olyan
új, a befizetést megkönnyítõ
megoldás jelenik meg, amellyel
gyorsan, biztonságosan intézhetõ
el egy-egy utalás. Ilyen pl. a cso-
portos beszedést elõzetesen jóvá-
hagyó SMS-szolgáltatás, vagy a
maximált rendszeres elektronikus
átutalási megbízás. 

További információ, 
sajtókapcsolat: Bieniek Ildikó
Mobilszám: 06-30-999-3227
Email: bienieki@nxs.hu

SSáárrggaa ccsseekkkk:: ddrráággaa 
ééss kkéénnyyeellmmeettlleenn,, mmééggiiss
rraaggaasszzkkoodduunnkk hhoozzzzáá 
SSzzáámmookk ééss ttéénnyyeekk aa „„ssáárrggaa ccsseekkkkeess”” 
ffiizzeettééss hhááttrráánnyyaaiirróóll
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2011. november 24.

KKöözzlleemméénnyy

Az MSZP Nagykanizsai Szer-
vezet Elnöksége Tudomásul vet-
te Dr. Károlyi Attila azon dönté-
sét, hogy kilépett a szocialista
pártból.

Kijelentése, miszerint nem adja
vissza a listán megszerzett önkor-
mányzati képviselõ mandátumát,
jogilag nem kérdõjelezhetõ meg, a
magyar jogrendszer ugyanis – saj-
nálatos módon – még a jelölõszer-
vezet számára sem teszi lehetõvé a
választott közjogi funkcióból tör-
ténõ visszahívást.

Mindig hangsúlyoztuk és Ká-
rolyi Attila barátunk is sokszor el-
mondta, hogy erkölcstelennek,
morálisan vállalhatatlannak ítéli
meg ezt a magatartást.

Mi, nem kérjük tõle a képviselõi
mandátumáról történõ lemondást,
de sajnálattal vesszük tudomásul,
hogy immár Õ is az erkölcsileg és
morálisan vállalhatatlan magatar-
tást tanúsító közszereplõk egyre
szélesedõ táborába tartozik.

Böröcz Zoltán, 
az MSZP városi elnöke

Az alkotmányban rögzítenék
az MSZMP történelmi felelõssé-
gét, és azt, hogy az MSZP, ennek
a gonosz pártnak a jogutódja.

A Fideszes bejelentés, misze-
rint az alkotmányban rögzítenék
az MSZMP történelmi felelõssé-
gét, és azt, hogy az MSZP, ennek
a gonosz pártnak a jogutódja,
nem is tudom miért pont ekkor,
és pont az IMF visszacsalogatá-
sakor történt.

Ennyi erõvel, és a kétharmados
többség áldásával még az is bele-
kerülne a törvénybe, hogy az
MSZP osztozik minden felelõs-
ségben, ami az MSZMP-t terheli.
S ha már itt tartunk, azt is „tör-
vénybe iktatná” a Fidesz, hogy
az MSZMP és jogelõdei, vala-
mint a kiszolgálásukra létreho-
zott politikai szervezetek “bûnö-
zõ szervezetek” voltak, amelyek
vezetõi el nem évülõ felelõsség-
gel tartoznak “az elnyomó rend-
szer fenntartásáért, irányításáért,
a jogsértésekért és a nemzet el-
árulásáért”.

Ez ám a pótcselekvés, és a fi-
gyelemelterelés magasiskolája!
Nehogy az aktuális gazdasági
problémákkal foglalkozzon a köz-

vélemény, és ne zavarja az embe-
reket a Munka Törvénykönyvének
tervezett módosítása, és ne tûnõd-
jenek azon, hogy az adótörvények
következményeként mennyivel
lesz kevesebb jövõre a fizetési bo-
rítékban, ha egyáltalán megmarad
az állásuk.

Nem! Helyette kommunistáz-
zunk inkább! Vegyük elõ a lerá-
gott csontokat, üldözzük a baloso-
kat és kései utódaikat is! Írmagjuk
se maradjon, ha maradt, hát bûn-
hõdjön!

És most mit tesz a polgári kor-
mány? Rosszul mennek a dol-
gok, a forint gyenge, a gazdaság
még mindig halad a mély felé,
hát elõránt egy „jóízû” kommu-
nistázást abban a reményben,
hogy lefoglalja a közvéleményt,
míg egy kis lélegzethez jut a
„matoltsyzmus”.

Kérdezem a következõ törvény
mi lesz? Az MSZP nem indulhat a
választásokon, nem állíthat jelölte-
ket, a bejegyzett pártok sorából is
töröltetik?

Az MSZMP volt tagok nem
lesznek választhatók, esetleg nyil-
vános, Wittner Mária vezette és
koordinálta megalázásoknak kell
kitenni õket?

És hadd kérdezzem, amennyi-
ben az MSZMP-t bûnözõ szerve-
zetnek titulálja a Fidesz, akkor a
tagjai bûnözõk voltak? Van erre bi-
zonyíték, vagy lesz?

Bár ez utóbbi okfejtés esetén be-
le sem merek gondolni, hogy a Fi-
desz parlamenti frakció egy része
is..., de nem kell Budapestig ro-
hanni, mert a helyi Fidesz frakció-
ban is találunk egykori MSZMP
volt tagokat. Akkor most õk is... ?

Vagy nem?
A jelenlegi Fidesz vezetõknek

a családjában nem voltak
MSZMP párttagok, esetleg vala-
milyen pártfunkció betöltõi?
Vagy ha voltak már idejében si-
került megsemmisíteni a bizo-
nyítékokat, így nekik már nincs
félnivalójuk? Csak mindenki
másnak?

Lelkó Tamás
az MSZP városi alelnök

Wittner Mária egyik meghívó-
jaként, az Ötvenhatos Versün-
nep szervezõjeként kívánok hoz-
zászólni Lelkó Tamás írásához. 

Nürnbergben egyszer s minden-
korra elítélte a világ a nácizmust.

Ám ugyanez a kommunizmussal
még nem történt meg. Európában
egyre többen sürgetik, tarthatatlan
a kettõs mérce. 

Hazánkban mindkét szélsõség
idegen tankok védelmében került
kormányra. Idegen megszállók ki-
szolgálóiként törtek a magyarra. 

Miért kommunistázás, ha megfo-
gadjuk Nagy Gáspár 1983-as intel-
mét? nekünk nem szabad feledNI a
gyilkosokat néven nevezNI! 

Ugyanõ 1996-ban: Nálunk - két
vállrándítás között - történelmileg
úgy alakult hogy a hóhérok a vér-
bírák a sortûz-vezénylõk a szadista
államvédelmisek a legfõbb ügynö-
kök és a megzsarolt kis besúgók
sem tudnak (képtelenek) megbo-
csátani áldozataiknak. 

Szemtanúja voltam Wittner Má-
ria könnyeinek, aki az Ötvenhatos
Versünnepen a fiatalok szavai köz-
ben halottaira emlékezett.

Miért lenne különb az, aki érzé-
ketlen az õ fájdalma iránt, mint
Zuschlag János vagy Novák Elõd,
akik a náci népirtás áldozatain vic-
celõdtek?

Most pedig olvassunk el néhány
ötvenhatos verset. Mai szemmel.
Azokról a szocialistákról, akik ha-
zánkat eladósították, Fekete János-
tól kezdve: Megölték a gyerekein-
ket  (Azaz: megölték gyermekeink
jövõjét) Ezt a vért nem mossa le
Évezredek ítélõszéke (E bûnözõ
szervezetek vezetõi el nem évülõ
felelõsséggel tartoznak az elnyo-
mó rendszer fenntartásáért, irányí-
tásáért, az elkövetett jogsértésekért
és a nemzet elárulásáért - írja egy
törvényjavaslat)

Anyu, tüntetni megyek! – Ken-
de Klára (Claire Kenneth) versé-
bõl. Verje meg az Isten, veretlen ne
hagyja, lobogó hitünket ki lábbal
tiporta s az idegen fegyvert ölé-
sünkre hozta! (Egy ország halálos
veszedelme az adósságcsapda. Kü-
lönb-e a muszkavezetõ annál, aki a
forint ellen spekulál?)

Amagyarokhoz – Kónya Lajostól.
Ugyanõ így ír naplójában: Ez a kis
nép -- a világ hetek óta róla beszél --
megint húszszoros túlerõvel vívja
élet-halálharcát. Mint történelme so-
rán nem egyszer, a sír szélén áll ma
is, pontosabban a "jobb kor" és a
"nagyszerû halál" dilemmája elõtt.

Köszönöm Lelkó Tamásnak,
hogy továbbgondolásra késztetett,
hogy folyamatában lássam 1956 és
napjaink történéseit. Köszönöm,
hogy ráébresztett, mennyire idõ-
szerûek ezek az ötvenhatos írások.

Papp János, 
NPE elnökhelyettes

Schiffer András, a Lehet Más
a Politika parlamenti frakcióve-
zetõje és az LMP Zala Megyei
Szervezetének választmányi tag-
jai a hétvégén utcai politikai fo-
gadóórát és lakossági fórumot
tartottak Zala megye több tele-
pülésén.

A VOKE Kodály Zoltán Mûve-
lõdési Házban rendezett lakossági
fórumon a frakcióvezetõ bemutat-
ta a párt „zöld fordulat” program-
ját, azokat az elképzeléseket, ame-
lyeket az ország problémáinak
megoldására kínálnak. A Deák téri
aláírásgyûjtés is ugyanezt a célt
szolgálta. A parlamentben a képvi-
selõk által folyamatosan nyilvá-
nosságra hozott programjaikat a
lakosság aláírásával is nyomatéko-
sítani kívánták. 

Az elmúlt hetekben a Helikon
Rádió naponta többször ismételt
mûsorából tudtam meg, hogy a
hajdani nagykanizsai Zsigmondy-
Winkler Mûszaki Középiskola
idén ünnepli alapításának hatvana-
dik évfordulóját. Megtiszteltetés
az ott végzett sok olajipari, vegy-
ipari szakember számára és a vala-
ha ott dolgozó pedagógusok, mû-
szaki szakemberek, kisegítõ alkal-
mazottak számára, hogy a 2000-
ben megszüntetett, átszervezett is-
kola utódjaként mûködõ jelenlegi
intézmény fõigazgatója megemlé-
kezett errõl a jeles eseményrõl. A
megye jelentõs részén elérhetõ He-
likon Rádió jóvoltából a konkrétan
nem érintett emberek tízezrei is ér-
tesültek e nem kerek, de jelentõs
évfordulóról. Dicséretes dolog a
múlt ápolása, a méltatás, megem-
lékezés. DE!

A jelenleg már három tagintéz-
ménnyel mûködõ Mûszaki Szak-
képzõ Iskola fõigazgatója – egyko-
ri zsigmondy-s testnevelõ tanár,-
feltehetõen kellõ iskolatörténeti

(folytatás a 10. oldalon)

PPóóttccsseelleekkvvééss 
FFiiddeesszz mmóóddrraa

UUttccaaii ffooggaaddóóóórraa
ééss llaakkoossssáággii ffóórruumm

EEggyy eellffeelleejjtteetttt 
éévvffoorrdduullóó

MMeeggööllttéékk aa 
ggyyeerreekkeeiinnkkeett
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Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata nyilvános versenytár-
gyaláson értékesíti az alábbi ingatlanait:
Hrsz./Megnevezése/Nettó kikiáltási ár/Idõpont
30155/3 / Miklósfa - építési telek az Iskola utcában /4.080.000 Ft / 2011. no-
vember 17. és  30., 2011. december 7., 14., 21. 9:00 óra.
30155/4 /Miklósfa - építési telek az Iskola utcában / 4.080.000 Ft / 2011. no-
vember 17. és 30., 2011. december 7.,  14.,  21. 9:30 óra.
4372 / Lazsnaki kastély / 49.000.000 Ft / 2011. november 17. és  30., 2011. de-
cember 7., 14., 21. 10:00 óra.
2243/1-2 / Ady Endre u. 25. ingatlanok / 20.320.000 Ft / 2011. november 17.
és 30., 2011. december 7., 14., 21. 10:30 óra.
3817 / Csengery u. 111/B. - ipari telek / 2.800.000 Ft / 2011. november 17. és
30., 2011. december 7., 14., 21. 11:00 óra.
A versenytárgyalás helye: NK MJV Polgármesteri Hivatala II. em. VI. iroda,
8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7.  tel.: 93/500-724
Versenytárgyalási felhívás és részletes tájékoztatás a fenti elérhetõségeken kérhetõ.

VVeerrsseennyyttáárrggyyaallááss - ééppííttééssii tteellkkeekk

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata nyilvános versenytár-
gyaláson értékesíti a tulajdonában lévõ alábbi gépkocsikat: NISSAN
ALMERA 1.4 GX és Ford MONDEO 1.8I 16 V AMBIENTE. A részletes
versenytárgyalási felhívás megtekinthetõ a www.nagykanizsa.hu honlapon
a Felhívások menüpont alatt.

EEllaaddóó öönnkkoorrmmáánnyyzzaattii aauuttóókk

Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy a 11. sz. Gyermek Háziorvosi Szolgá-
lat, Védõnõi Szolgálat és a 18. sz. Felnõtt Háziorvosi Szolgálat 2011. novem-
ber 21. naptól az eredeti helyén: 8800 Nagykanizsa, Miklósfai u. 10. szám alatt
rendel változatlan idõben.

Tisztelettel: Kercsmaricsné Kövendi Ibolya intézményvezetõ

VVáállttoozzaattllaann hheellyyeenn ééss iiddõõbbeenn 

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata a sportról szóló
74/2011.(VI.01.) számú önkormányzati rendelet alapján 2011. évre vonatkozó-
an pályázatot hirdet sportegyesületek támogatására. A pályázat célja: Nagyka-
nizsa város területén mûködõ sportegyesületek, sportszervezetek sportrendez-
vényeinek 2011. évi támogatása. A részletes pályázati kiírás megtekinthetõ a
www.nagykanizsa.hu honlapon/Felhívások menüpont alatt.

SSppoorrtteeggyyeessüülleett ttáámmooggaattáássaa

Felhívom valamennyi civil szervezet vezetõjének figyelmét, hogy a 2012-re - kizáró-
lag rendezvények megrendezésére - vonatkozó esetleges támogatási igényüket, annak
részletes költségvetésével együtt szíveskedjenek 2011. november 30-ig a Polgármes-
teri Hivatal Polgármesteri Kabinet (8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. I/7) szervezet-
egységébe eljuttatni. A beérkezett támogatási igényeket részletesen megvizsgáljuk,
majd a kéréseket az önkormányzat anyagi helyzetének függvényében bíráljuk el. 

Köszönettel: Cseresnyés Péter polgármester

FFeellhhíívvááss cciivviill sszzeerrvveezzeetteekk rréésszzéérree

A Magyar Vöröskereszt Csa-
ládok Átmeneti Otthona
(Nagykanizsa, Teleki u. 19/D.)
november-december hónapok-
ban több rendezvényt és sza-
badidõs programot szervez la-
kói számára – tájékoztatta la-
punkat Turi Renáta intézmény-
vezetõ.

Jelenleg a dán Vöröskereszt tá-
mogatásával zajlik a Remény
program az intézményben, amely
lehetõséget nyújt arra, hogy az ott
élõ, nehéz helyzetben lévõ csalá-
dok – felnõttek és gyermekek –
számára színes szabadidõs progra-
mokat szervezzenek.

2011 novemberében a kicsik
számára zenés bábjáték megtekin-
tésére nyílik lehetõség, november
hónapban ezen kívül a serdülõ
korosztály számára mozilátogatást
szerveznek.

2011. november 26-án (szom-
baton) az adventi készülõdés je-
gyében kézmûves foglalkozásra
kerül sor, ahol adventi koszorúkat,
asztali díszeket és adventi naptárat
készíthetnek a lakók a gondozó és
önkéntesek segítségével.

2011 decemberében is több
program lesz a palettán, mely a

nagykanizsai Szociális Alap támo-
gatásával Mikulásváró rendez-
vénnyel indul (2011. december 5.).
Ezen kívül kézmûves foglalkozás
is lesz, ahol karácsonyi díszeket
készíthetnek a lakók.

A Remény program keretében
kerül sor a Nyitott ház rendez-
vényre decemberben (tervezett
idõpontja 2011. december 22.).
Célja a helyi közösség felé nyi-
tás, a peremhelyzetbe került em-
berek számára a külsõ kapcsola-
tok építésének a támogatása, a
helyi közösség felé reális infor-
mációk közvetítése errõl az ellá-
tásról, az itt élõ családokról. A
rendezvény egy az Összefogás a
Nevelõcsaládokért Közhasznú
Egyesülettel közösen szervezett
karácsonyi mûsor lesz, ahol az
intézmény dolgozói, gyermekek
és az Egyesület munkatársai kö-
zösen adnak elõ vidám karácso-
nyi mûsort az otthonban lakó
családok és a nevelõszülõi csalá-
dok számára. Itt kerül sor a meg-
hirdetett rajzverseny eredmény-
hirdetésére és a gyermekek meg-
ajándékozására, a meghívottak
megvendégelésére.

K.H.

SSzzaabbaaddiiddõõss pprrooggrraammookk 
aa CCSSÁÁOO-bbaann

(folytatás a 9. oldalról)
ismeret hiányából és nem el-

fogultságból, megfeledkezett
egy másik évfordulóról. Jelesül
arról, hogy a vezetése alatt álló
másik tagintézmény, a Széche-
nyi Szakmunkásképzõ és Szak-
középiskola idén 125 éves!
1886-ban nyitották meg az egy-
kori ipari iskolát Nagykanizsán.
A volt ipari iskola, majd szak-
munkásképzõ intézet, végül a
Széchenyi István nevét viselõ
szakmunkásképzõ és szakkö-
zépiskola sok ezer tanulója,
egykori tanárai, oktatói, techni-
kai dolgozói,  akik közül számo-
san már nem élnek, joggal vár-
nák el, hogy róluk is megemlé-
kezzen az utódiskolájuk. Hiszen
Õk is egyik egyenrangú tagin-
tézménye a jelenlegi mamut-is-
kolának. Az iskolák összevoná-
sakor ígéretek hangzottak el,
hogy mindegyik volt önálló is-
kola megtarthatja sajátosságait,
õrizni fogja hagyományait,
múltját.

Ez az iskola sok ezer kiváló
szakmunkást nevelt a városnak
és az országnak. Nem volt célja
az elitképzés, az értelmiségi élet-
re készítés, „csak” tisztességes
munkára, becsületes életre,
helytállásra nevelt. Ennek elle-
nére több mérnök, pedagógus,
vezetõ beosztást ellátó szakem-
ber, nagyvállalkozó volt egykor a
tanulója.

Évtizedeken át a város legna-
gyobb iskolája volt 1000-1300 fõs
tanulólétszámmal, százfõs tantes-
tülettel, jelentõs mûszaki és tech-
nikai személyzettel.

Nehéz körülmények között,
sokszor kétmûszakos beosztás-
sal folyt a nevelõ-oktató munka.
A tanmûhelyekben, üzemszerû
szervezettségben kiváló szak-
emberek adták át szakmájuk
mesterfogásait. Országos verse-
nyek tucatjait nyerték tanulóik,
a 406-os IPARI márkanévnek
számított országos szinten is.
Több pedagógusa részesült ma-
gas állami kitüntetésben, meg-
szüntetése évében pedig az isko-
la elnyerte a Magyar Köztársa-
ság Oktatási Minisztere Elisme-
rõ Oklevelét.

Engedjék meg, hogy a hivatalos
megemlékezést és ünneplést pótol-
ni nem akarván, az ipari iskola
egykori tanulójaként így tiszteleg-
jek a 125 éves egykori iskolám, a
még élõ és elhunyt tanáraim, okta-
tóim emléke és sok ezer volt isko-
latársam elõtt, bízva abban, hogy a
szakmunkásképzés újra elnyeri
méltó rangját.

Egyúttal eredményes munkát,
– sok sikert kívánok az utód in-
tézmény minden diákjának, pe-
dagógusának, dolgozójának,
függetlenül attól, hogy melyik
tagiskola kollektívájába tartoz-
nak.

Egy volt ipari iskolás
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HHaa ppéénntteekk,, aakkkkoorr KKÖÖNNYYVVTTÁÁRR!! 
HHaall iisskkoollaa AAddvveenntt aa KKöönnyyvvttáárrbbaann!! 

2011. november 18-tól december 9-ig minden adventi péntek
délután várja A KÖNYVTÁR az izgalmas könyveket olvasni sze-
retõ fiatalokat, felnõtteket, családokat a Halis Olvasó Program
AZOLO olvasódélutánjaira.

Nagyszerû alkalom ez arra, hogy együtt jöjjön a könyvtárba apa csa-
ládjával, nagymama és unoka, fiatal baráti közösségével. Pénteken-
ként délután 2 és 6 óra között az olvasás óráiban egyszerre olvasunk,
internetezünk és játszunk, s közben az érdeklõdõ felnõtteknek bemu-
tatjuk új szolgáltatásainkat a Pontok Pontján (eMagyarország pont,
nagykar pont, nava pont, oszk pont). A programra elõre is be lehet je-
lentkezni a gyermekkönyvtárosoknál, de aki csak besétál péntek dél-
után, az is részt tud venni benne. Eligazítást ez esetben is a földszin-
ten, a gyermekkönyvtárosoktól lehet kérni.

Haliskola Workshop a könyvtárban! 2011. november 30-án work-
shopot szervezünk oktatók, képzõk számára, melyen bemutatjuk Hal-
iskola Workshopjaink eddigi tapasztalatait. A könyvtárlátogató peda-
gógusok mellett várjuk azokat a pedagógusokat is, akik még nem is-
merhették meg az oktatást segítõ szolgáltatásainkat.

A részletes programokról és minden további információról a
www.nagykar.hu eseménynaptárából, Kardos Ferenc könyvtárostól
kaphat tájékoztatást személyesen, telefonon (06306287268) vagy e-
mailen is a info@nagykar.hu-n. A programok a TÁMOP-3.2.4-08/1-
2009-0068 pályázati projekt keretében szervezõdnek."

Ön tudta, hogy a legelsõ nyakcsi-
golya – az ATLAS – a legtöbb em-
bernél tartósan el van mozdulva?
Ez a körülmény egész sor testi és
szellemi zavart okozhat.

Mintegy 17 éve egy svájci bioener-
getikus, dr. Rene-Claudius Sümperli
dolgozta ki és szabadalmaztatta mód-
szerét, amelyet már a világ több mint
30 országában közel 400 Atlasprof
specialista végez. A fej-,nyak-,gerinc-,
és csípõ egyensúlyát meghatározó elsõ
nyaki csigolyának (Atlas) korrigálását
szolgáló egyszerû és biztonságos vib-
rációs gépi masszázst szabadalmaztat-
ta és személyesen oktatja.

Az eredmény tartós, mert az Atlas az
anatómiailag korrekt helyére kerül. A
technika egyedülálló, természetes, nem
orvostudományi módszer, nem gyako-
rol hatást a  csigolyatestre, nem
manuálterápia és nem csontkovácsolás.
A módszer neve AtlasPROfilax. A gépi
vibrációs masszázs speciális pontokon
fellazítja a nyaki izmokat és szalagokat
melynek következtében az Atlas visz-
szatér normál helyzetébe. Magyaror-
szágon 7 Atlasprof specialista van aki
alkalmazza a metódust, a Nyugat-Du-
nántúlon egyedül dr. Varga Imre, aki
idén januárban járt Zágrábban, ahol
Jasna Tomljenovics  Atlasprof  specia-
lista korrigálta az Atlasát és maga is
megtapasztalta annak tartós, jótékony
hatását. Több régóta fennálló panasza
csökkent vagy szünt meg az elmúlt hó-
napokban. Mindez a szervezet öngyó-
gyító, regeneráló mechanizmusának
köszönhetõen indult be.

Dr. Varga Imre  
ingyenes ismertetõ 

elõadást tart 
Nagykanizsán, a

Hevesi Sándor Mûvelõdési 
Központban

2011.11.29. (kedd) 
17 órakor

Az Atlas nem csak a fej hordozója

(Érvényes: megjelenéstõl november 30-ig)
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2011. november 24.

Horoszkóp

Eredményes napokra számíthat, éppen
ezért már azon törheti a fejét, hogy mit
vegyen a szeretteinek karácsonyra. Ha
szép, és egyben hasznos ajándéktárgyra
lel, ne habozzon, vásároljon idõben. 

Pozitív fordulatra számíthat üzleti ügyeiben,
és érzelmi életét is kellemesen érinti egy
régóta várt találkozás. Egy véletlennek kö-
szönhetõen rá kell ébrednie arra, hogy nem
lesz hosszantartó a boldogsága. 

Lendületes, ám mégis nyugodt hétvégére szá-
míthat. Ugyan némi feszültséget jeleznek a csil-
lagok, de türelemmel úrrá lesz a helyzeten. Ka-
rácsonyra ne tervezzen elõre semmit, mert
spontán ötleteikkel úgyis meglepik a szerettei. 

Némi fejtörést okozhatnak a váratlanul je-
lentkezõ kiadások, de egy-kettõre megold-
ja valamennyit. Az otthoni teendõkkel ne
zavarja folyamatosan a családját, hiszen jó
idõbeosztással egyedül is elbír velük.

Fordítson sokkal több idõt az egészségé-
re, mint eddig. Ha munkahelyet szeretne
változtatni, gondolkodás nélkül ragadja
meg a lehetõségeket. Gondolkodjon el a
lehetõségein, és keresse fel barátait.

A csillagok a hétvégére némi ingerültséget
jeleznek, s emiatt nem lesz túlságosan köz-
lékeny a családi összejövetelen. Mivel jó
vendéglátó hírében áll, egy kis dicséret hatá-
sára feloldóik, és visszatér a jó hangulata.

Ahétvégén nézeteltérések adódhatnak a part-
neri kapcsolatában. Mielõtt sértõdéssé fajulna
a párbeszéd, idézzék fel újra a közös céljaikat,
értékeljék át eredményeiket. Ne várjon cso-
dára, vegye át a dolgok irányítását.

A csillagok állása szerint dinamikusan telik el
a hétvégéje. Ne csak gondolatban legyen töb-
bet a családjával, hanem a valóságban is. Még
idõben dolgozzon ki stratégiát az ünnepi prog-
ramokról, valamint az ajándékozásról.

A szürke, borongós nappalok felboríthat-
ják idõérzékét. Nappal legszívesebben
csak aludna, éjjel pedig útra kelne vala-
hová. Aktivizálja magát minél több vita-
minnal, és szedje rendbe a dolgait.

Bizonyára tudja, hogy milyen gyógyító hatá-
sa van a nevetésnek. Ha egyedül nem megy,
gyakorolja baráti társaságban,  elõbb-utóbb
meg lesz az eredménye. Régi szokásait tegye
félre, és vezessen be otthon új szokásokat.

Próbára teszi mind lelki és fizikai erejét a
hétvége. Pesszimizmusra azonban nem
lesz semmi oka, mert a társa segítségére
mindig számíthat. Lehetõleg hasznos
ajándékokat vásároljon karácsonyra. 

Szabad perceiben gondolja át a karácsonyi aján-
dékozást, és ötleteit türelmesen jegyezze fel, mi-
elõtt elfelejtené õket. Avitákat lehetõleg kerülje
el a munkahelyén. Ha mégsem sikerül, jó diplo-
máciai érzékkel közelítsen a vitatkozókhoz.

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
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Készpénz nélkül Nagykanizsa,

Platán soron tehermentes, beköl-
tözhetõ, gázfûtéses, 42 m2-es, II.
emeleti téglalakás eladó. Tel.:
0630/972-5045 (7454K)

Miklósfán a Szentendrei úton
800 négyszögöl közmûvesített tel-
ken, 58 m2-es, bontásra ítélt ház el-
adó. Irányár: 3,6 millió Ft. Érd.:
0630/621-4117 (7455K)

Elcserélném vagy eladnám
egészségügyi okok miatt (80%-
ban felújított) jelenleg 100 m2-es
családi házamat kisebb családi
házra Nagykanizsán. Érd.:
0630/681-0581 (7432K)

Eladó Nagykanizsa központjá-
ban a Múzeum téren egy csendes,
parkra nézõ, kétszobás, fürdõszo-
bás, nagy konyhás (56m2), I. eme-
leti lakás bútorok nélkül. Irányár:
7 millió Ft. Érd.: 0630/377-7011,
0630/315-1866 (7458K)

Nk-án a Garay utca 2. szám
alatt garázs (aknás, pincés, 18m2)
eladó. Tel.: 0693/315-709,
0670/287-5622 (7466K)

Négyütemû, 1990-es Trabant,

75000 futott km-rel, 2012 augusz-
tusig érvényes mûszakival eladó.
Irányár: 110.000 Ft. Tel.:
0630/502-9641 (7464K)

Eladó Lada Niva benzin-gáz-
üzemû, 1994-es évjáratú, lejárt
mûszakival. Irányár: 350.000 Ft.
Tel.: 0630/293-8561 (7465K)

Nagyteljesítményû, hordozha-
tó, vadonat új háztartási gõztisztító
(Modell: SC-238HO), ugyanitt
alig hordott 42-es méretû bõr ba-
kancs. Érd.: 0693/315-559 (este)
(7435K)

Jakuzzi, normál méretû kád ol-
csón eladó. Érd.: 0620/9591-157
(7459K)

Készpénzért vásárolok köny-
vet, festményt, porcelánt, régi népi
parasztbútorokat, használati tár-

gyakat és teljes hagyatékot. Érd.:
0620/555-3014 (7362K)

Fa nyílászárók, zsalugáterek:
www.ablakolcson.hu. Tel.:
0630/214-4150 (7411K)

Erdõs László és Szemenyey Fe-
renc festmények eladók. Érd.: este
a 0693/317-120-as telefonszámon.
(7460K)

Bronz és réz szobrokat, tálakat
vásárolnék. Érd.: Nagykanizsa, te-
lefon: 0630/332-8422 (7461K)

Frizurát szeretnél? Szakkép-
zett fordrász házhoz megy Nagy-
kanizsán és környékén. Tel.:
0630/8744-111 (7462K)

Kidobásra szánt TV-jét,
mikróját, mosógépét, gáztûzhely-
ét, stb. elszállítom. Tel.: 0620/510-
2723 (7463K)

KKaanniizzssaa –– SSppoorrtt//AApprróó 2011. november 24.14

Bõvebb felvilágosítás a munkahelyi ajánlatokról: 8800 Nagykanizsa, Fõ út
24. 93/310-327/102. Ügyfélfogadási idõ: hétfõ - kedd - csütörtök: 8.00 - 12.00
és 13.00 - 15.00 óra között, péntek: 8.00 - 12.00 óra

8800 Nagykanizsa, Fõ út 24. 93/310-327/102

Televíziók, LCD monito-
rok, videók, DVD-k és távirá-
nyítók javítása. Balaskó Ist-
ván. Nagykanizsa, Ady Endre
u. 11., tel.: 0630/597-1530
(7457K)

December 02. 10:00 – 13:30
Zalakomár
December 02. 14:30 – 16:30
Zalaszabar

VVéérraaddááss

Nyitó áron, 1400 Ft helyett
400 Ft/fél óra áron várom min-
den kedves régi és új vendége-
met a kellemes Orgona Szép-
ségszalonban gyógyító, frissí-
tõ, stresszoldó, relaxációs
masszázsra. Cím: Magyar út
54-56. Tel: 30/401-3454. (A
nyitási akció november végéig
tart.)

A Nagykanizsai Torna Egylet
1866 nyolc dzsúdós fiatalja uta-
zott a zágrábi nemzetközi judo
versenyre, melyen hazánkat a ka-
nizsaiakon kívül a nagyatádi klub
képviselte. A legminõségibb pro-
dukciót a Huszár-testvérek nyúj-
tották, a nemzetközi nívós mezõ-
nyükben különösen szépen csil-
lognak a megszerzett aranyak...

A kanizsai legjobb egyéni ered-
mények. U-11. 42 kg: Várnagy
Bálint két gyõzelem, egy vereség
mérlegével a 15 indulóból végül a
3. helyen végzett. U-13. 30 kg:
Szabó Mátyás 3 cselgáncsos közül
– a legkisebb mért súllyal – két
ippon értékû leszorításos gyõze-
lemmel szerezte meg az elsõ he-
lyet. 32 kg: Lukács Ditta szintén
mini-mezõnyben két gyõztes
ipponos dobással fölényes és
gyors sikert aratott ellenfelei fe-
lett. 34 kg: Sólyomvári Dávid a 12
fõt felvonultató mezõnyben erõ-
nyerõként kezdett. Elsõ meccsét
elveszítette, a vigaszágon viszont
három sikeres meccsel eljutott a 3.
helyig. 38 kg: Huszár Máté rop-
pant népes súlycsoportjában öt

gyõztes mérkõzésével lett elsõ he-
lyezett. U-15. 44 kg: Lukács Zoé
1-1 gyõzelemel és vereséggel lett a
második. 60 kg: Huszár Martin
(16 judoka között) az elsõ helyért
mehetett. Ebbõl egy mérkõzésére
nem tudott kiállni ellenfele sérülé-
se miatt, három összecsapása
azonban bal válldobással nyert –
így többek között a döntõben is,
ahol házigazdák reménységét ma-
gabiztos és tudatos dzsúdózással
gyõzte le. Martin számára ez a si-
ker volt egyben a legszebb is szin-
te az egész szezon során, hiszen
ezen év második felétõl a kanizsai
sportoló magasabb súlycsoportban
versenyzett, így nem volt módja ri-
válisának visszavágni az elõzõ el-
lene – bírói ítélet alapján – elveszí-
tett mérkõzésért.

Mester Józsefné edzõ: „Összes-
ségében elégedettek lehetünk a
zágrábi versenyen látott teljesít-
ményünkkel, fõleg azoknál a fiata-
loknál, akiknek ez évben akár a sú-
lyuk, akár a kezdõ mivoltuk miatt
eddig nem sikerült érmes helyezést
elérni.”

P.L.

ZZáággrráábbbbaann ccsseellggáánnccssoozzttaakk
Az NTE 1866 vívói közül a kadet

korcsoportos versenyzõik (16-17
évesek) a budapesti junior (18-21
évesek) válogatón szerepeltek.
Osvald Anna, Varga Frida, Áfra Esz-
ter és Persics Anna közül Osvald ju-
tott a nyolcas döntõbe, ahol végül az
értékes 6. helyet szerezte meg.

Sárváron már a Gerevich-
Kovács-Kárpáti Reménység Kard
versenysorozat elsõ állomását ren-
dezték, ahol majd kéttucatnyi ka-
nizsai reménység indult. A dél-za-
laiak legjobb eredményei az aláb-
biak voltak: 

Újonc nõi kard: 2. Flumbort Sá-
ra, 3. Erdélyi Vanessza. Serdülõ
nõi kard: 3. Kungli Borbála. Ser-
dülõ férfi kard: 3. Dobó István.

A Gerevich-Kovács-Kárpáti Re-
ménység Kard Körverseny máso-
dik fordulójára a Nagykanizsai TE
1866 vívó szakosztálya rendezésé-
ben kerül sor a dél-zalai városban.
A sportesemény 2011. november
26-27-én lesz az NTE-csarnokban.
Szombaton 10, míg vasárnap 9
órától lépnek pástra az utánpótlás-
korú vívók.

P.L.

KKaanniizzssaaii ffoorrdduullóó kköövveettkkeezziikk 

A közelmúltban lezárultak a ba-
seball NB I küzdelmei, s a Necker-
mann Kanizsa Ants együttesének
végül az utolsó helyosztó mérkõ-
zését nem kellett lejátszania az
Óbuda Brick Factory-val – annak
tétnélkülisége végett.

A kanizsaiak ezzel az ötödik he-
lyen végeztek, viszont az NB II-es
bajnok elleni rájátszásra sem volt
szükséges készülõdniük, hiszen a

szövetség a jövõ szezontól ismét
hat csapatosra bõvítené a legfelsõ
osztály létszámát.

S még egy kis adalék a fentiek-
hez, a kanizsaiak jövõre az
Interligában (néhány év után is-
mét) kénytelenek lesznek indulni,
s ez vélhetõen egy másik legény-
séggel kooperálva történhet. Vi-
szont mindezt NB I-esként tehe-
tik...

MMaarraadd aazz NNBB II-eess ttaaggssáágg 
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2011. november 24.

Nagykanizsai Izzó SE (7.) –
Georgikon DSE (11.) 27-20 (11-
12)

NB II Dél-nyugati csoport férfi
kézilabda-mérkõzés, 9. forduló.
Nagykanizsa, 150 nézõ. Vezette:
Kálmán F., Nagy A.

Nagykanizsa: Tóth Á. - Füle Cs.
3, Horváth Balázs 3, Répási 4,
Tompek 3, Kiss G. 8/2, Senger 5.
Csere: Dolezsár (kapus), Felde,
Horváth Bence 1, Németh D., Gi-
litsch, Vadász. Edzõ: Tóth László.

Megyei rangadó keretében fo-
gadták a kanizsai kézilabdázók a
keszthelyieket, akik az elsõ játék-
részben meg is lepték vendéglátói-
kat.

A második félidõben feltûnõen
feljavult az Izzó SE védekezése,
emellett az elõzõ fordulóban tör-
téntek miatt három meccses fel-
függesztett eltiltást kapó Kiss Ger-
gely vezérletével mondhatni simán
fordították a maguk javára a talál-
kozót.

A fordulópont a második 30

perc közepén érkezett el, amikor is
18-17-es állás után produkáltak a
hazaiak egy 6-0-s szériát, s így a
három meccses „valós” eltiltását
töltõ Tóth László edzõ tanítványai
újabb fontos két pontot zsebeltek
be.

Nagykanizsai Izzó SE (10.) –
Rinyamenti KC (1.) 12-36 (8-17)

NB II Dél-nyugati csoport nõi
kézilabda-mérkõzés, 9. forduló.
Nagykanizsa, 20 nézõ. Vezette:
Liptai, Teimel.

Nagykanizsa: Dudora - Heman
A., Szmodics V. 2, Godinek N. 4,
Tivolt, Gáspár E 5/2, Lakatos B. 1.
Csere: Majoros V., Kanizsai H.
Megbízott edzõ: Mátyás Auguszta.

A szakvezetõ Gódor Mihály
osztrák nõi válogatott melletti
munkája végett ezúttal is Mátyás
Auguszta ült a hazaiak kispadján.
Egyfajta lelki hadviselésnek is fel-
foghattuk volna, hogy az atádiak
egykori gólkirálya meccsel ex-csa-
pata ellen az oldalvonal mellett, er-
rõl azonban szó sem volt ezúttal...

„Nyomor a köbön” - vezette fel
Musits Ferenc, az Izzó SE elnöke
inkább általánosságban a találko-
zót, hiszen ahogy fogalmazott, a
vendégek részérõl nem utazott el
több játékos a nagykanizsai hely-
színre, így gyakorlatilag junior
meccs kerekedett a felnõtt találko-
zóból.

Melyen a nagyatádi listavezetõ
ellen a 14. percig jól tartotta magát
az Izzó (4-7), azt követõen viszont
kijött a nagyobb rutin és tudáskü-
lönbség. A vendéglátók ugyanak-
kor beállították e szezonbeli gól-
csúcsukat Gáspár Edit révén, aki
az 57. percben szerezte a tizenket-
tedik izzós találatot...

Mátyás Auguszta: „Amíg bír-
ták erõvel, jól küzdöttek a lányok.
Több mérkõzésre lenne szükségük
korosztályukban, ugyanakkor az
is igaz, hogy sokat számított
egyik legjobbunk, Görcsi Kitti hi-
ánya.”

P.L.

AA kkaanniizzssaaiiaakkéé aa kkéézzii mmeeggyyeeii rraannggaaddóó

Répcelaki SE (10.) – Nagyka-
nizsai TE 1866-Horváth Méh
(4.) 1-0 (0-0)

NB III Bakony csoport labdarú-
gó-mérkõzés, 14. forduló. Répce-
lak, 200 nézõ. Vezette: Hofbauer
(Makkosné, Péntek). G.: Molnár
M. (90.)

NTE 1866: Freischmid - Boros
Z., Rákhely, Cserfõ L., Szép D. -
Ujvári, Rácz Sz., Nagy T., Budai
L. (Rubens, 75.) - Cs. Horváth G.,
Szõke Á. (Luiz Fernando, 86.). Ve-
zetõedzõ: Koller Zoltán.

Ennél pechesebben talán csak
akkor alakulhat egy találkozó, ha a
mindenrõl döntõ találat öngól...

Egy védelmi hiba mindenesetre
így is szükségeltetett Molnár Mi-
lán eredményességéhez.

Koller Zoltán: „Répcelaki telje-
sítményünkkel nem érdemeltünk
volna gyõzelmet, viszont a játék
képe alapján az egy pontra rászol-
gáltunk volna. Sajnos, rutintalan-
ságunk miatt az utolsó percben
kaptunk gólt, mellyel el is veszítet-
tük a mérkõzést.”

Az õszi szezon zárásához köze-
lednek a megyei bajnokság egyes
osztályainak küzdelmei (van, ame-
lyik már véget is ért), és a
Kiskanizsai Sáskák kivételével a
csapatok nem is szalasztották el a

pontok megszerzésének lehetõsé-
gét.

Megyei I. osztály: FEMAT
Csesztreg SE (4.) – Kiskanizsai
Sáskák (16.) 3-0. Miklósfa SE
(12.) - Z. Becsali-Tungsram LSE
(15.) 2-1. Miklósfai g.: László R.
(2).

Megyei II. osztály, Déli csoport:
Nagykanizsa-Bagola VSE (4.) –
Rédics KSE (6.) 2-0. Bagolai g.:
Lovkó (2).

Megyei III. osztály, Déli I.:
Baktüttõsi SE (6.) – Palin FC (2.)
0-2. Palini g.: Horváth Zs., Zborai.

P.L.

AA 9900.. ppeerrccbbeenn kkaappiittuulláállttaakk

Tompa Ingatlanforgalmi Kft.-
Kanizsa Sörgyár SE II (2.) – Moh-
ácsi TE (3.) 11:7 

NB I B Nyugati csoport nõi asz-
talitenisz-mérkõzés, 7. forduló.
Nagykanizsa.

A kanizsai gyõztesek: Bicsák
Bettina 3, Boldizsár Gabriella 3,
Újházi Csilla 2, Mógor Evelin 2,
és a Boldizsár-Újházi páros

Megszerezte sorozatban hatodik
gyõzelmét a kanizsai második csa-

pat, így pontveszteség nélkül áll az
NB I B Nyugati csoportjában. A
vendég Mohács az egyik legerõ-
sebb csapat a csoportban, ezért a
lehetõ legerõsebb összeállításában
játszott a hazai együttes. A feladat
viszonylag egyszerûnek tûnt: a két
hátsó játékosukat mindenkinek
meg kellett verni a hazaiak közül
és valakinek le kell gyõzni a két el-
sõ játékost. A Boldizsár-Újházi pá-
ros simán nyert, a Mógor-Bicsák

páros pedig nagyon közel volt a
meglepetéshez. Az egyéni mérkõ-
zések az esélyeknek megfelelõen
zajlottak, de akkor meg inkább
döntetlenre állt a találkozó.

Az utolsó körben Bicsák Bettina
remek játékkal legyõzte Izsákot,
majd Boldizsár simán Rippet. Új-
házi és Mógor hozta a végén a kö-
telezõt Szenner Zsófia és Viktória
ellen. A végén biztos hazai gyõze-
lem kerekedett a rangadóból. A

kanizsai csapat egyik erénye, hogy
egységes, nem lóg ki senki a csa-
patból. A dél-zalaiaknál ezúttal
Bicsák és Boldizsár voltak az
együttes húzóemberei. 

Vasárnap a szintén veretlen és
pontveszteség nélkül álló Komló
otthonába látogatnak, az elsõség-
hez idegenben is gyõzniük kelle-
ne.

P.L.

HHééttvvééggéénn jjöönn aa KKoommllóó eelllleennii nnaaggyy rraannggaaddóó

Kanizsa KK DKG-EAST – B-
Beton Bonyhádi KSE 79 - 75
(21-17, 20-25, 18-18, 20-15)

Hepp Kupa férfi kosárlabda-
mérkõzés, találkozó a nyolc közé
jutásért. Nagykanizsa, 150 nézõ.
Vezette: Horváth A., Németh A.

Kanizsa KK DKG-EAST:
Bausz (6), Neal (21/12), Beák
(21/3), Hoffmann (15), Zsámár K.
(6). Csere: Bus (5/3), Czigler (2),
Balogh (3/3), Stárics. Edzõ: Ko-
vács Nándor.

A vendégek kezdték jobban a
játékot (5.p.: 8-14), de ezután
Marcus Neal beindította a rakétá-
kat, s gyors egymásutánban három
triplát süllyesztett el a bonyhádiak
gyûrûjében (6.p.: 17-14). Mivel a
második negyedben a tolnai csapat
játékosai céloztak pontosabban,
minimális elõnyükkel zárult az el-
sõ félidõ (20.p: 41-42).

A térfélcserét követõen is a ven-
dégek kapták el jobban a fonalat
(26.p.: 48-53), ám ezt nem hagyta
annyiban a Bausz Kornél-Hoffmann
Balázs-Beák Gábor trió, s egy 10-
0-s szériával ismét a gépgyáriak jár-
tak elõrébb (29.p.: 58-53).

A záró etap felénél úgy tûnt,
hogy a távolról remekül célzó lá-
togatóké lesz a meccs (35.p.: 66-
69), ám ezután a Beák-Neal duó
lépett elõ fõszereplõvé, s egy
újabb 10-0-s produkcióval (38.p.:
76-69) biztosította be a gyõzelmet.

A KKK DKG-EAST küzdelmes
mérkõzésen gyõzte le B-csoport
beli riválisát, s jutott be a Hepp
Kupa legjobb nyolc csapata közé.

Kovács Nándor: „Ismét egy
erõs ellenfelet gyõztünk le. Bár já-
tékunk ezúttal nagyon hullámzó
volt, a végén jól küzdöttünk, így si-
került továbbjutnunk."

P.L.

NNyyoollcc kköözzöötttt aa HHeepppp
KKuuppáábbaann
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Immáron harminckét éve ké-
szít Simon Péter, ortopéd cipész
mester lábbeliket. Neki, és per-
sze cipõinek köszönhetõen ügy-
felei elfelejthetik a botot, a bice-
gést és bizonyos mértékig a fáj-
dalmat. 

Az ortopéd cipészet gyógyászati
segédeszközgyártásnak minõsül,
és tanúsítvány megszerzése szük-
séges ennek a végzéséhez, melyet
ötévente meg kell újítani. Az utol-
só nekifutása tavaly volt, 65 éve-
sen. Ragaszkodik ehhez a szakmá-
hoz, szereti, és sugárzik róla, elé-
gedett jelenlegi helyzetével. 

– Mióta foglalkozik ortopéd ci-
põk készítésével?

– Sok helyen kipróbáltam ma-
gam, míg idáig eljutottam. 1959-tõl
62-ig voltam ipari tanuló egy
letenyei cipészmesternél. Közvetlen
utána Zalaegerszegre mentem, on-
nét a bevonulást és a leszerelést kö-
vetõen kerültem vissza Nagykani-
zsára, ahol a Szolgáltató Szövetke-
zet cipõszalonjában tevékenyked-
tem részlegvezetõként nyolc alkal-
mazottal. Ez akkoriban nagy dolog-
nak számított, mivel még Zalaeger-
szegen sem volt cipõszalon. A mes-
tervizsgámat 1970-ben szereztem
meg Pécsett. A cipõszalon után a
bútorgyárba mentem dolgozni, ahol
a dupláját kerestem elõzõ fizeté-
semnek. A bútorgyárat nem a lénye-
gesen több fizetésem miatt válasz-
tottam, hanem azért, mert nem tá-
mogatta a szövetkezet, hogy beirat-
kozzam a cipõipari technikumba
Pestre, mondván nekik mesterre van
szükségük nem technikusra. Mikor
megtudtam, nem engedélyezik na-
gyon mérges lettem, két éjszakát
nem aludtam, és elhatároztam elme-
gyek a bútorgyárba betanított mun-
kásnak. Kezdetben raktárosként

dolgoztam, majd késõbb a szövet-
szabászaton. Ott beiratkoztam köz-
gazdaságiba esti tagozatra, de janu-
ár 1-tõl bevezették a két mûszakot,
így nem tudtam tovább járni estire.
Mehettem volna a szakmunkások
középiskolájába, de az csak érettsé-
git adott volna a három év után.
Majd átkerültem az Egyesült Izzó-
ba. Az egy ideális hely volt szá-
momra. Befejezhettem a közgazda-
ságit, megszereztem az anyaggaz-
dálkodói és a raktárgazdálkodói
szakképesítést, elkezdtem a mérleg-
képes könyvelõit, a fõkönyvelõit.
Azonban egy év után ráeszméltek,
nem írattak velem alá szerzõdést,
mely értelmében öt évig az Izzóban
kellett volna maradnom. Akkor el-
kezdett bennem valami motoszkál-
ni. Arra gondoltam, mi lesz a mes-
tervizsgámmal, hiszen nekem vala-
mikor vágyam volt, hogy kiírhas-
sam: mester. Ha nincs ez a szerzõ-
dés, lehet, onnan megyek nyugdíj-
ba. Felmondtam az Izzóban ’79 no-
vemberében, azóta vagyok fõállású
kisiparos. Ezt követõen végeztem
Pesten ortopédiát, mely egy évig
tartott. Idõközönként fel kellett
mennem tanfolyam jelleggel. Elva-
rázsolt. Csodálatos, hogy a beteg lá-
bú embereken tudok segíteni.

– A felmenõi is cipõkészítéssel
foglalkoztak?

– Sajnos nem dinasztia jellegû.
Hárman vagyunk testvérek anyu-
kám egyedül nevelt bennünket. Egy
éves voltam, amikor apukám meg-
halt. A két bátyám már valamelyest
révbe ért. Az idõsebbik elment vá-
járnak, mert ott sok pénzt lehetett
keresni. Õ már tudott fizetni a fiata-
labb bátyám után, így lehetett Pesten
vasesztergályos. Mikor kikerültem a
nyolcadik osztályból elvittem egy
rossz cipõt Letenyére egy cipész-
mesterhez kerékpárral, aki észrevet-

te, hogy a lábbelit már valaki varrta,
és megkérdezte: „Fiam ki bántotta
ezt a cipõt?” Mondtam neki, én kö-
vettem el ezt a merényletet. Beszéd-
be elegyedtünk. Elmondtam neki,
hogy most kerültem ki az iskolából.
Erre felajánlotta, mehetek hozzá ta-
nulónak. Mindennap kapok ebédet.
A döntõ akkor ez az utolsó mondat
volt. Az ortopédiát pedig azért vá-
lasztottam, mivel a mesterem don-
galábbal született, és megtapasztal-
tam, milyen hátrányt jelent a beteg
láb. Ezért kell a jó lábbeli. A legna-
gyobb elismerés emlékszem az volt,
amikor Pesten végeztem az ortopé-
dián. Hazafele menet bevittem neki
egy pár cipõt, és õ be se fûzve abban
kísért ki bennünket a kocsiig. Ennél
nagyobb dicséretet nem is kaphat-
tam volna. Sajnos sok a beteg láb,
még a gyerekek körében is. Ennek a
lábbelinek (képünkön) az esetében
például két centivel rövidebb az
egyik láb, mint a másik, de a gyógy-
cipõnek köszönhetõen nem fog bi-
cegni. A legnagyobb lábrövidülés,
mellyel találkoztam 16 centiméteres
volt. A csoda abban rejlik, azért éri
meg ezzel foglalkozni, mert az ered-
ményt azonnal látom, ahogy felpró-
bálják a készterméket. Egyszer egy
ügyfelem megfeledkezett a kampós-
botjáról. Felvette itt a cipõt, elment
és nem tudom hányadik üzletben va-
lahogy beugrott neki, nálam hagyta
a botját, és akkor jött vissza érte.
Ami sajnálatos tény, hogy már kis-
gyermekkortól is elõfordulnak láb-
betegségek, de zömmel az idõsebb
korosztály keres fel. Most már elég
sokat kell nekik is téríteni. Minden
évben lenne lehetõség egy új cipõ
igénylésére, de betegeknek egyre
jobban a zsebükbe kell nyúlniuk, így
olyan cipõt kell csinálnom, amelyek
több évig kitartanak. 

– Mennyi idõt vesz igénybe egy
pár cipõnek az elkészítése?

– Egy pár gyógycipõ elkészíté-
sének óriási idõigénye van, a láb
betegségétõl függõen. Elsõ lépés-
ként lerajzolom a lábat, majd ké-
szítek egy szabásmintát. Ezután
kiszabom az anyagot, majd ebbõl
tûzéssel elkészítem a felsõrészt, ha
ez elkészült, akkor mérem fel a
kaptafát. Ha ezt rosszul alakítom
ki, akkor hiába állítom elõ a többi
részt. A készítés, akár a szobrászat,
a lábnak megfelelõen kell kialakí-
tani a kaptafát, attól függõen, hogy
mennyire bütykös, krumplis, vagy
milyen mértékû a lábrövidülés.
Több dimenzióban kell gondol-
kodni. A végterméket nem helyez-
hetem ki a vitrinbe, mondván ez
egy szép cipõ, ebben tudni kell jár-

ni. Ez a kihívás benne. Az elkészí-
tés 12-16 óráig tart. A méretvétel-
tõl a cipõkiadásig mindent egyedül
végzek. A lényeg az, hogy vi-
szonylag könnyû cipõket kell
gyártani. 

– Milyen elismeréseket kapott
eddig?

– Jártunk kiállításokra Zalaeger-
szegre, Lentibe és Letenyére. Rö-
vid ideig a Kézmûvesek Ipartestü-
letének az elnöke voltam, kiállítá-
sokat is rendeztünk. Egy alkalom-
mal Zalaegerszegen a bíráló bi-
zottság döntése alapján a kiállított
termékeimért kézmûves oklevelet
kaptam. Nagyon boldog voltam.
Az évek folyamán jutalmaztak az
ipar kiváló mestere kitüntetõ okle-
véllel. A legutolsó elismerést múlt
évben kaptam, amikor a Magyar
Kézmûvességért Díj arany fokoza-
tával tûntettek ki. Ezek az erkölcsi
elismerések sok mindenért kárpó-
tolnak. 

– A fiatalok mennyire nyitottak
ezen szakma felé?

– Amikor én végeztem Pesten,
akkor érettségi és mestervizsga
szükségeltetett ahhoz, hogy jelent-
kezhessek az ortopédiai képzésre.
Most egyik sem kell. Egy ideig
vizsgáztattam Keszthelyen ipari
tanulókat, de abbahagytam, mert a
következõ évben, az elõzõ évfo-
lyamból szinte senkit nem talál-
tam. Nem maradnak meg a fiata-
lok ebben a szakmában. A mester-
vizsga-bizottság elnöki teendõihez
is van megbízólevelem, de nincs
kit vizsgáztatni. Emiatt nagyon
szomorú vagyok. 

– Mennyiben térnek el a gyógy-
cipõk az átlagos hétköznapi cipõk-
tõl? 

– Sokan azért tartanak a gyógy-
cipõk készíttetésétõl, mert úgy
gondolják, hogy az nem divatos.
Ez esetemben egyáltalán nem így
van. Rendszeresen járok cipõipa-
ri kiállításokra, és a legújabb di-
vatlapokat hozom el onnét. Ez is
kihívást jelent számomra, hogy
igényes cipõt kapjanak. Egy
nyugdíjasnak az idõ már nem
számít, és én szívesen áldozok rá
bármennyi idõt, hogy divatos ci-
põben járhassanak. Ennyi idõ el-
teltével úgy érzem jó döntés volt
visszatérni a mesterséghez. Így
tapasztalhattam meg a legjobb ér-
zést, beteglábú embereken segíte-
ni. Köszönet a családomnak, mi-
vel támogatásuk nélkül mindezt
nem érhettem volna el – zárta be-
szélgetésünket. 

V.M.
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