
XXIII. éévfolyam 22. sszám
2011. jjanuár 220.LLOOKKÁÁLLPPAATTRRIIÓÓTTAA HHEETTIILLAAPP

KanizsaA Földközi-tenger vidékérõl
származik. Régi kultúrnövény,

sokáig népeledel volt. 
Európa északi országaiban

fontos takarmánynövény,
egyes fajtáit azonban étkezésre

is felhasználják. Hazánkban
csupán szórványosan terjedt el.

Kiskertben egész éven át áp-
rilis 1-tõl augusztus 20-ig, má-

sodnövényként július 15. és
augusztus 20. között vetjük ró-

nára, 1-2 cm mélyen.
Elõnövényének korán lekerülõ
zöldségféléket, utónövényének

pedig ugyancsak rövid tenyész-
idejû vagy hidegtûrõ, késõn

érõ, áttelelõ zöldségeket ves-
sünk (ültessünk).

Elõveteményei a jól trágyázott
kapások (paprika), kalászosok,
mustár, repce, borsó, bab, tar-
ló. Utána kalászos, paprika te-
rem szépen. Nagyobb térségû

növények között köztesként
megnõ. Talaj-elõkészítése: õszi
ásás (mélyszántás); vetés elõtt

ülepedett, porhanyós, nedves
talajt kíván. Tenyészterülete 30

x 10-15 cm (beállott növény).
Vetõmagszükséglete: 2-3 cm-re

ejtjük a magvakat, ez 110-170
mag/m2 (0,3-0,4 g/m2). Ápo-

lása: egyelés, gyomirtás, talaj-
porhanyítás, gyönge fejlõdés-

kor pétisóval (20-30 g/m2) fej-
trágyázzuk. 

Öntözésére csapadékszegény
vidéken három-négyszer (10-15

mm) kerül sor. Szedése: szük-
ség szerint a konyhára, piacra,
takarmánynak.  Általános sze-
dése október hónapban, a na-

gyobb fagyok beállta elõtt. Ka-
pával, répakiemelõvel, ásóval

emeljük ki. Tisztítjuk, 5 cm-es
levélnyélcsonk meghagyásával

lelevelezzük. 
Tárolása fedett vagy födeles

veremben, prizmázva vagy si-
lózva. Magja a második év-

ben, július hónapban érik.
Fõzelékként, rántva, nyers sa-
látaként, savanyúságként, szá-
rítva és retek helyett fogyaszt-
hatjuk. A téli, kora tavaszi hi-

ányidõszakban friss vitaminfor-
rás. Kímélõ ételnek is kiváló. 

A háziállatokkal nyersen
etetjük, de kukoricaszárral érté-

kes silót készíthetünk belõle a
tejtermelés növelésére. Levele

is etethetõ. Birkalegelõnek,
vadetetésre is alkalmas.

TTaarrllóórrééppaa
mmááss nnéévveenn:: 

ffeehhéérr vvaaggyy kkeerreekk rrééppaa

Miklósfa: Répás ételek garmadával címû írásunkat lapunk 4. oldalán olvashatják.
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KANIZSA LOKÁLPATRIÓTA HETILAP

A Nagykanizsai Inkubátorház
és Innovációs Központ által
meghirdetett Vállalkozói Infor-
mációs Nap rendezvényére janu-
ár 10-én került sor. A zsúfolásig
megtelt parkolók jelezték, hogy
sok vállalkozást érdekel az adó-
zás, a mikrohitelhez jutás, a fog-
lalkoztatás és a cafeteria aktuá-
lis helyzete.

Mihovics Zoltán projektigazgató
bevezetõje után Cseresnyés Péter
polgármester köszöntötte a nagy
számban megjelent érdeklõdõket.
Nagykanizsa város polgármestere
köszöntõjében reményét fejezte ki,
hogy egyre többen fogják felkeresni
az Inkubátorházat és egyre több vál-
lalkozó lát majd benne jó lehetõséget.
Nagykanizsa számára fontos a foglal-
koztatás bõvítése, és ebben a kis- és
középvállalkozásokra is kiemelt sze-
rep vár – tette hozzá. Ehhez kínál jó
piaci környezetet a Nagykanizsai In-
kubátorház és Innovációs Központ.

Az elõadások sora Turzó György
könyvvizsgáló, a Zala Megyei
Könyvvizsgáló Kamara elnökének
elõadásával vette kezdetét. Turzó
György, az adórendszer változása-
it elsõsorban a vállalkozások szá-
mára kedvezõ lehetõségek kifejté-
sével igyekezett bemutatni. Õt Ke-
rekes Gábor a Zala Megyei Vállal-
kozásfejlesztési Alapítvány képvi-
selõje követte, aki mikrohitel-
program lehetõségeit vázolta fel. E
rendkívül kedvezõ konstrukció
népszerûsítésére nagyobb szükség
lenne – vetette fel egy vállalkozó
az elõadások szünetében.

A szünetben több érdeklõdõ is
kihasználta a lehetõséget, hogy
megtekintse az Inkubátorház iro-
dáit és érdeklõdjön a beköltözés
feltételeirõl – tudtuk meg
Mihovics Zoltántól. Praktikus
szempontokat felsorakoztató,
szemléletes elõadás hangzott el
Pölöskei János a Vas Megyei
Kormányhivatal Munkaügyi Köz-

pont Nagykanizsai Kirendeltség
Szolgáltató Központja vezetõjé-
nek részérõl. A Vállalkozói Infor-
mációs Napot, Auer Péter az UFS
Group Cafeteria projekt mene-
dzserének elõadása zárta. A szín-
vonalas elõadás mintegy „étla-
pot” adott a cafeteria rendszer
igénybevételérõl, vázolva az
egyes választható formák elõnye-
it, hátrányait. Az öngondoskodás
szükségességének hangsúlyozá-
sával keretbe foglalt elõadás után
többen jelezték, hogy további
konzultációs lehetõségre tartanak
számot. A tartalmas délutánt
Mihovics Zoltán házigazda zárta,
aki elmondta, hogy lesz folytatása
az információs napnak, hiszen az
információátadáson kívül fóru-
mot szeretnének teremteni a vál-
lalkozások számára. A soron kö-
vetkezõ rendezvényt január végén
tartják az Inkubátorházban.

K.H.

HHaasszznnooss ttaannááccssookk vváállllaallkkoozzáássookknnaakk

Uniós támogatással megvaló-
sult az infrastruktúrafejlesztés a
Nagykanizsai Ipari Parkban. 

A projekt záróeseményeként tar-
tott sajtótájékoztatót Karádi Ferenc
alpolgármester nyitotta meg. Beszé-
dében kiemelte: örömmel jön min-
den olyan rendezvényre, mely a vá-
ros infrastruktúrájának fejlõdésérõl
szól, és annak pozitív végeredmé-

nyérõl számol be. Most egy olyan
beruházásról van szó, amely a város
iparát és a munkahelyteremtést
szolgálja. A város vezetése mindig
és most is elhivatott ezen beruházá-
sok megvalósulása iránt, melyek
ugyan nem látványosak, de rendkí-
vül fontosak és nélkülözhetetlenek. 

Az Ipari Park fejlesztésérõl, lehe-
tõségeirõl Kámán László vezérigaz-
gató adott tájékoztatást. A Nyugat-

dunántúli Operatív program „Az üz-
leti infrastruktúra és befektetési kör-
nyezet fejlesztése- ipari parkok, ipar-
területek és inkubátorházak támoga-
tása” címû felhívására sikeresen pá-
lyázott 2009-ben a Zrt. A támogatási
szerzõdést tavaly áprilisban írták alá,
a munkák augusztus második felé-
ben kezdõdtek el és decemberben fe-
jezõdtek be. Ahhoz, hogy a város ki-
használhassa kedvezõ lehetõségeit,
fontos az ipari park még szabad, ér-
tékesítetlen területeinek közmûvesí-
tése. A közvilágítások beruházásai
balesetvédelmi és közbiztonsági
szempontból indokoltak voltak. Az
5,2 hektáros területen átlósan átmenõ
gázvezeték kiváltásával az adott te-
rület a jövõben értékesíthetõvé válik.
A jó adottságokkal rendelkezõ ingat-
lan eladása bevételt jelenthet az ön-
kormányzat számára, a betelepülõ
vállalkozások pedig új munkahelye-
ket teremthetnek. A projekt bruttó
52 millió forintból valósult meg.

B.E.

ÁÁttffooggóó kköözzmmûûffeejjlleesszzttééss aazz IIppaarrii PPaarrkkbbaann
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Egyesületünk új elnökkel
kezdte el idei munkáját. Célja-
ink nem változtak, szeretnénk
minél több, változatos, aktív ki-
kapcsolódást nyújtó program-
mal megörvendeztetni a váro-
sunk lakóit és a hozzánk érkezõ
turistákat. Továbbá tevékenysé-
günkkel szeretnénk aktív része-
sei lenni a város turisztikai fel-
lendítését célzó törekvéseknek –
áll a Kanizsa Turizmusáért
Egyesület szerkesztõségünkhöz
eljuttatott közleményében.

Varga Gábor személyében ta-
valy év végén új elnököt választot-
tunk Egyesületünk élére, aki a ko-
rábbi célokat megtartva szeretné
folytatni a munkát. 

Az idei év elsõ rendezvénye,
április 9-én, a technikai sportok-
hoz kapcsolódik, „Gurulj velünk!
címmel szervezzük meg az autós
kalandtúrát és közlekedésbizton-
sági napot. A tavalyi nagy sikerû, a
város környékét, turisztikai érté-
keit bemutató kalandtúra idén is
egyik fõ attrakciója lesz a napnak,
természetesen más útvonalon,
újabb helyszíneket felkeresve.
Idén szeretnénk a bicikliseket is
megszólítani, nekik is készülünk
egy külön programmal.

Májusban az immár hagyomá-
nyos Sárkányhajó Bajnokság kö-
vetkezik. A fõszervezõ Kajak-kenu
Klubbal társrendezõként immár
harmadik alakommal szeretnénk
vízre csábítani kicsiket és nagyo-
kat egyaránt. Természetesen aki
csak nézõként, szurkolóként láto-
gat a tópartra, õ is színes, változa-
tos programok közül válogathat. 

A nyári szünet után az Indián
Nyár Fesztivállal folytatjuk a ren-
dezvények sorát, terveink szerint
szeptember 17-én hívjuk a város
lakóit a Csónakázó-tóhoz. Újra
lesznek vizes és szárazföldi ver-
senyszámok egyaránt. 

Az év végére pedig egy újdon-
sággal is készül Egyesületünk,
szeretnénk egy jó hangulatú bállal
zárni a szezont és búcsúztatni az
óévet. 

Rendezvényeinkrõl bõvebb
információt, és az egyesülettel
kapcsolatos híreket honlapunkon
olvashatják.

K.H.

Új eelnökkel, 
megújult eerõvel 
a rrégi ccélokért
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Igényes és egyedi üzlettel gaz-
dagodott a belváros a Térségi In-
tegrált Szakképzõ Központ
(TISZK) Tanboltjának megnyi-
tásával. Az ünnepélyes átadáson
a jelen lévõk megismerhették a
bolt mûködését, valamint ízelítõt
kaphattak az üzleten belüli kávé-
zó cukrászkülönlegességeibõl is.

A TISZK Tanbolt megnyitásán
Dénes Sándor alpolgármester kö-
szöntötte a bolt elsõ vendégeit, és
hangsúlyozta annak fontosságát,

hogy a Thúry diákjai modern és
igényes környezetben gyakorol-
hatják szakmájukat. Az üzletben
eltöltött gyakorlatuk során ugyanis
a szakmai ismeretek mellett az ud-
varias kiszolgálást, a vásárlóbarát
szemléletet is elsajátíthatják. – A
tanbolt a lehetõ legjobb helyen, a
város központjában helyezkedik el,
az itt dolgozók pedig mindent el
fognak követni annak érdekében,
hogy a vásárlók elégedetten hagy-
hassák el az üzletet. – emelte ki az
alpolgármester.

Mérksz Andor, a TISZK ügyvezetõ
igazgatója beszédében kiemelte, hogy
több szervezet és munkáltató közös
összefogásából születhetett meg a tan-
bolt. A többi csemege jellegû üzlet
mellett egészen egyedi, hiszen létre-
hozásánál nagy hangsúlyt fektettek a
helyi õstermelõk termékeinek árusítá-
sára, valamint az sem mellékes, hogy
kulturált környezet fogadja a helyi-
ségbe lépõket, amelyet  festõtanulók
varázsoltak széppé. Minden erõfeszí-
tés, ami a bolt létrehozásáért tettek,
egy nyitottabb szakképzés megterem-
tését szolgálja, ami egyben a TISZK
egyik fontos feladata is.

Boncz Ibolya boltvezetõ el-
mondta, mûszakonként öt-öt ta-
nuló fog tevékenykedni a boltban
– természetesen egyelõre még
felügyelet mellett – így az elmé-
let mellett közvetlenül is gyako-
rolhatják az eladó szakmát. Az
ünnepélyes megnyitót követõen
rögtön el is kezdõdhetett a mun-
ka, pezsgõ helyett pedig süte-
ménnyel és kávéval kedvesked-
tek a diákok a vendégeknek.

Z.A.

TTaannbboolltt nnyyíílltt aa vváárrooss sszzíívvéébbeenn
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Két pályázat benyújtásáról

döntött soron kívüli ülésén a tes-
tület. A közgyûlés összehívását a
pályázatok benyújtásának rövid
határideje indokolta – hangsú-
lyozta Cseresnyés Péter polgár-
mester.

Bûnmegelõzési pályázaton való
részvételre a Zsigmondy-Széc-
henyi SZKI, illetve a Zsigmondy-
Winkler DSE kérte a közgyûlés tá-
mogatását, ugyanis a Belügymi-
nisztérium Jogszabály-elõkészítõ

és Koordinációs Fõosztálya pályá-
zatot hirdetett bûnmegelõzési pro-
jektek megvalósítására. Célja,
hogy a bûnmegelõzésben elért
eredményeket az állami és civil
szervezetek partneri együttmûkö-
désüket kialakítva terjesszék, és
vezessék be a gyakorlatba. Az in-
tézmény és diáksportegyesülete
korábban már két alkalommal is si-
keresen pályázott ilyen jellegû pro-
jektre. A mostani pályázat beadásá-
nak határideje január 20. A köz-
gyûlés Bene Csaba igazgató tartóz-

kodása mellett támogatta a Bûn-
megelõzési projekt megvalósítása
címû pályázaton való részvételt.
Az elnyerhetõ támogatás minimum
egy, maximum ötmillió forint. Az
iskola az utóbbi összegre kíván pá-
lyázni, melyhez a saját forrás mér-

téke a teljes projektköltség mini-
mum tíz százaléka, azaz ötszázezer
forint. Nyertes pályázat esetén az
önkormányzat ezt az összeget saját
forrásként a 2011. évi költségveté-
si rendeletében biztosítja. 

A másik napirendi pontban ar-
ról döntött a testület, hogy pá-
lyázatot nyújt be a Közlekedés-
fejlesztési Koordinációs Köz-
pont felhívására. A „NFM Út-
pénztár Elõirányzat” finanszíro-
zásában pályázatot hirdetett az

országos közutak átkelési, vala-
mint a lakott területekhez köz-
vetlenül kapcsolódó szakaszain
a forgalom csillapítására, a gya-
logosok védelmének növelésére,

BBûûnnmmeeggeellõõzzééssrree ééss kköörrffoorrggaalloommrraa ppáállyyáázzuunnkk

a jármûvek sebességének csök-
kentésére alkalmas beavatkozá-
sok, valamint az országos köz-
utakon lévõ balesetveszélyes
csomópontok átépítésének ter-
vezésére. 

A közgyûlés módosító javaslat-
ra azt a döntést hozta, hogy pályá-
zatot nyújt be a Hevesi és Rózsa
utca keresztezõdésében, valamint
a Petõfi utca és a 7-es elkerülõ út
keresztezõdésében körforgalmi
csomópont kialakításának tervezé-
sére. Az elnyerhetõ 7 millió 250
ezer forint projektköltség helyett
tízmillióra pályáznak, amelyhez
nyertes pályázat esetén 40 száza-
lék, azaz négymillió forint saját
forrást biztosít a 2011. évi költség-
vetésében az önkormányzat.

B.E.
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Immár tizenegyedik alkalom-
mal vehettek részt a gasztronó-
mia szerelmesei a páratlan étele-
irõl híres Miklósfai Répafõzõ
Versenyen. A hagyományos ré-
pás ételektõl az egészen extrém
fogásokig megtalálható volt
minden, ami szem-szájnak inge-
re.

Sütõtök krémleves répával, ré-
pás kenyér, pogácsa, répás pizza
és répás fagylalt – csak néhány
étel a legkreatívabb versenyzõk
konyhájából, de a hagyományos
ételek kategóriájában is több vál-
tozat készült. A kacsahúsos vagy

a rókagombás savanyú répáért
például sokan álltak sorba.

– 2001-ben volt az elsõ Répa-
fõzõ Verseny Miklósfán, ekkor
még kevesebb volt a vállalkozó
kedvû szakács, de aztán évrõl év-
re egyre többen neveztek be a
versenyre. A miklósfai Mindenki
Háza – a verseny színhelye – há-
romszáz ülõhelyet tud biztosítani
a vendégeknek, de mára már
annyira kinõtte magát a rendez-
vény, hogy alig férnek el az ér-
deklõdõk. Már a kezdetekkor is
azt tekintettük elsõdleges célnak,
hogy megõrizzük és ápoljuk a né-
pi hagyományokat. Ismeretes,

hogy a miklósfai asszonyok kivá-
ló, kovásszal készült savanyított
répát tudnak készíteni, s ebbõl
készítik remek répás ételeiket.
Tavaly még egy rekordot is sike-
rült felállítanunk, ezerhétszázöt-
venhárom adag csülkös-babos
répa készült el egy kétezer literes
bográcsban. – mesélt a kezdetek-
rõl Imre Béla, a verseny egyik
rendezõje, majd az idei verseny-
re terelõdött a szó.

– Idén összesen huszonheten in-
dultak a megmérettetésen, egye-
sületek, baráti társaságok és ma-
gánemberek egyaránt. Az elkészí-

tett harminchárom étel közül a
hagyományos kategóriában kö-
rülbelül húszféle fogással indul-
tak, míg tizenhat volt a nem ha-
gyományosak száma. A zsûri fel-
adata nem volt könnyû, hiszen az
értékelésnél tekintetbe kellett ven-
ni az ízek összhangját, a tálalást,
a kreativitást, és az összbenyo-
mást is. Az öttagú zsûri között
mesterszakácsok ízlelték meg a
jobbnál jobb étkeket, így Prikryl
József, a Kanizsa és Környéke
Gasztronómiai Egyesület vezetõ-
je, Vadkerti-Tóth Jánosné,
Benkóczy Zoltán, Nagy József és

Kiss Gáspár Levente. Délután öt-
tõl már a vendégek is kóstolhatták
az ételeket, és természetesen senki
nem maradt éhen, hiszen készítet-
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Harmadik alkalommal vendé-
geskedett a Rozgonyi Úti Általá-
nos Iskolában a magyarországi
Japán Nagykövetség kulturális
misszióját képviselõ Eriko ta-
nárnõ. A Japán Délutánon az is-
kola alsó tagozatosai ismerked-
hettek meg a japán betûkkel, és
egy különleges meseolvasáson is
részt vehettek.

– Eriko Akaishi tanárnõ már
negyedik éve tanítja a japán nyel-
vet és kultúrát a kaposvári Tán-
csics Mihály Gimnáziumban, de
idén visszautazik hazájába. Az is-
meretség a véletlennek köszönhe-
tõ, hiszen az egyik tanárunk lánya
ismert egy hazánkban dolgozó ja-
pán állampolgárt, aki megemlítet-
te ismeretségét a tanárnõnek, s így

tudtuk felvenni vele a kapcsolatot.
Rengeteg ismeretet adtak az eddi-
gi találkozások intézményünknek.
Tavaly például a jellegzetes japán
öltözködés bemutatása, valamint a
hagyományos teázás szerepelt
programjaink között, és természe-
tesen minden diák fel akarta pró-
bálni a különleges ruhaköltemé-
nyeket. Pedagógiailag is értékesek
ezek a délutánok, az egyik hetedi-
kes lány például már most tudja,
hogy japán tolmács szeretne lenni.
– beszélt Jeszenõi Csaba iskola-
igazgató a különleges kapcsolat-
ról. Az idei látogatás alkalmával
Markó László, a Momiji japán
nyelviskola tanára, valamint két
tanítvány is ellátogatott a gyere-
kekhez. Kíváncsiak voltunk, õk
vajon miért japánul tanulnak, hi-
szen sokak számára meglehetõsen
nehéznek bizonyul ez a nyelv.
Karádi Adél az Evangélikus Hittu-
dományi Egyetemen tanul jelen-
leg, a japán nyelvvel pedig két éve
foglalkozik. – Megtetszett a nyelv

hangzása, valamint a japán kultú-
ra. A nyelv elég nehéz – bár ez em-
berfüggõ –, valamint az, hogy a
különbözõ státuszú emberekkel
más-más módon kell beszélni. Le-
het, hogy egy ösztöndíj segítségé-
vel elutazhatok Japánba, leg-
alábbis nagyon szeretnék. – fog-
lalta össze Buzsáki Dániel. A Bu-
dapesti Mûszaki Egyetem ve-
gyészmérnök szakos hallgatója
hobbiként, valamint hasznos el-
foglaltságként tekint a japán
nyelvtanulásra: – Amióta egyetem-
re járok, szüneteltetem a nyelvta-
nulást, de elõzõleg már jártam
Eriko tanárnõhöz. Nincs konkrét
célom a japán nyelvvel, de úgy
gondolom, minél több dologhoz
ért valaki, annál jobb. A különle-
ges írásmódok pedig mindig is ér-
dekeltek. – válaszolt kérdésünkre
az elsõéves egyetemista.

A nem mindennapi napköziben
az alsósok elõször a Babszem Jan-
kó japán változatát hallgathatták
meg, majd pedig az írásmóddal is-
merkedtek.

Z.A.

JJaappáánn ddéélluuttáánn aa RRoozzggoonnyyiibbaann
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tünk egy háromszázötven adagos
hagyományos húsos-paradicso-
mos répát is. A versenyen való in-
dulás egyik feltétele amúgy az
volt, hogy legalább nyolc-tíz fõre
készüljenek el az ételek, így bõsé-
ges kínálat közül lehet választani.
– foglalta össze Imre Béla, majd
hozzátette, idén könyv is készült,
amely összefoglalja a rendezvény
tizenegy évét, bemutatja Miklós-
fát, és az eddig elkészített ételek
receptjeit – mintegy hatvanat – is
tartalmazza. 

A kóstolásra szánt ételek kihe-
lyezése közben sem unatkozott a
közönség,  a Mindenki Háza pó-
diumán megrendezett kulturális
mûsor ugyanis rendesen megdol-
goztatta a hasizmokat. Az Attila
Óvoda munkatársainak Répame-
séje a gyerekkort idézte fel, míg a
Miklósfai Általános Iskola Nép-
tánccsoportjának tagjai lakodalmi
hangulatot varázsoltak a verseny-
re. Õket követte a Murakeresztúri
Asszonykórus, majd a Tambura
zenekar, ráadásként pedig termé-
szetfotó-kiállítást is meg lehetett
tekinteni. 

Németh Sándor egy baráti tár-
sasággal érkezett a rendezvényre.
Elmondta, két éve költözött csa-
ládjával Miklósfára, de minden
évben ellátogatnak a versenyre. -
Az elõtérben rétest áruló Rozika
nénitõl már mindegyik édesség-
bõl kértünk, természetesen lehet
kapni répás rétest is. Amúgy na-
gyon jó a hangulat, úgy tervez-
zük, hogy egészen a bál végéig
maradnunk. 

A várva várt eredményhirdetésen
kiderült, hagyományos kategóriá-
ban Lakatos Józsefné került a kép-
zeletbeli dobogó harmadik fokára,
a Közmûvelõdési és Városszépítõ
Egyesület lett a második, az elsõ
helyezettnek járó elismerést pedig
a Surdi Asszonyok vehették át. Nem
hagyományos kategóriában Lakos
Molnár Szilvia répás rétesével a
harmadik lett, Szakos Jánosné áfo-
nyás répás desszertjével a második
helyre került, az elsõ helyet pedig
Imrei György kunsági répás kalá-
csai érdemelték ki. Merész vállal-
kozásnak indult, de nagyon „be-
jött” a már említett répás fahéjas
aszaltszilvás fagylalt a Lecsó Étte-
rem és Pizzéria részérõl, hiszen ki-
érdemelte vele a Szakmai Különdí-
jat. A megmérettetés résztvevõi
serleget vehettek át, a nap hátralévõ
részében pedig bálon dolgozhatták
le a kalóriákat a táncos kedvûek.

Z.A.

Az Idõsügyi Tanács és a
Mozgáskorlátozottak Nagy-
kanizsa Városi Egyesülete
szervezésében, Büki Pálné és
Kardos Ferenc szerkesztésé-
ben jelent meg a Kapuinkat
kinyitjuk címû kötet, amely
betekintést nyújt a városi
idõsügyi és fogyatékkal élõket
tömörítõ szervezetek életébe.

A könyv sajtótájékoztatóján
Büki Pálné elmondta, száznegy-
ven példányban jelent meg a
könyv – ebbõl nyolcvan tisztelet-
példány – de van lehetõség az
utánnyomásra is. Felépítését te-
kintve alapvetõen három részre
tagolódik, az elsõ a városunkban

tevékenykedõ Idõsügyi Tanács
nyolc évét mutatja be, ezen belül
is elsõsorban az utóbbi négy évre
fókuszálva. A második rész húsz
idõsügyi klub tevékenységével
foglalkozik, a harmadik pedig a
mozgáskorlátozottak mindennap-
jait tárja fel. A kötet százhatvan
oldalán nem elsõsorban esemé-
nyekrõl olvashatunk, hanem
megismerhetjük az idõsek és fo-
gyatékkal élõk szervezeteit, mû-
ködésüket. Ami az idõsügyi klu-
bokat illeti, fontos, hogy ezek a
szervezetek ismerjék egymást, és
ennek érdekében közös rendezvé-
nyeket is szerveztek. Innét jött az
ötlet, hogy egységesen foglalkoz-
zon a kötet ezekkel az egyesüle-

tekkel. A könyv létrehozásának
ötletgazdája amúgy a Honvéd-
szakszervezet képviseletében
Tarr Ernõ volt, aki elmondta,
2009 év végén, 2010 elején ké-
szítettek felmérést a szervezetek
életérõl, munkájukról. Ezeknek
az adatoknak az ismeretében ha-
tározták meg a kötet tematikáját.
Dr. Lukácsa Erzsébet, a negyven-
öt tagot számláló  Idõsügyi Ta-
nács nevében kiemelte, a könyv
címe találó, hiszen épp az a cél-
juk, hogy nyissanak a város idõs
lakossága felé. Sokan nem is tud-
nak ezeknek a kluboknak a léte-
zésérõl, emiatt nem részesülhet-
nek a közösségi programok adta
élményekben sem. A tájékoztatón
elhangzott továbbá, Donát Attila
nyugalmazott operatõr képszer-
kesztõként járult hozzá a közös
összefogásból született mû meg-
születéséhez.

A könyv egyszerre közösségi
és egyéni bemutatkozás, város-
történet, kultúrtörténet, szerve-
zettörténet vagy akár klubtörté-
net is. A kaput most az idõskorú-
ak közössége nyitotta ki. Önma-
gának és a nagyvilágnak szól ez
a kitárulkozás.

(Bõvebben: http://www.kanizsau-
jsag.hu/index.php?m=200&ckid=6019)

Z.A.

EEggyyüütttt aazz iiddõõsseekk ééss mmoozzggáásskkoorrllááttoozzoottttaakk
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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
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Hét fõvel kezdte meg munká-
ját az Integrált Kormányzati
Ügyfélszolgálat, a Kormányab-
lak Nagykanizsán, a Fõ út 24.
szám alatt, a Munkaügyi Köz-
pont Kirendeltségének épületé-
ben. A munkatársak – Bognár
Zsófia, Buzsics László, Cserti-
Czuppon Anita, Dr. Erhetics Pé-
ter, Gulyás Eszter és Dr. Somogyi
Éva – két mûszakban, két ügy-
félfogadó ablakban folyamato-
san az állampolgárok rendelke-
zésére állnak. A várótérben ügy-
segéd munkatárs fogadja, és irá-
nyítja tovább a belépõket. 

A kanizsai Kormányablak megbí-
zott vezetõje, Könczöl Csaba az
utóbbi három évben a Zalakarosi
Kistérség Többcélú Társulásának al-
kalmazásában az önkormányzatok
belsõ ellenõrzését látta el. Azt meg-
elõzõen tizenhat éven keresztül az
Egészségbiztosítási Pénztár nagyka-
nizsai kihelyezett osztályán dolgozott
ellenõrként, illetve az utolsó három
évben ellenõrzési csoportvezetõként.
Beszélgetésünkben Könczöl Csa-
bát arról kérdeztük, milyen ügyek-
ben tud segíteni a Kormányablak. 

– Feladatainkat kormányrendelet
határozza meg. – mondta elöljáróban
a megbízott vezetõ. – Vannak olya-
nok, amelyekben ügyindító szere-
pünk van, tehát a helyszínen elindít-
ható az ügyintézés, és vannak olyan
feladatok, amelyekben csak tájékoz-
tatást adunk, továbbá amelyekben
ügysegédként tudunk közremûköd-
ni. A személyesen megjelent ügyfél
számára – amennyiben ezt igényli –
elsõ ügyfélkapu regisztrációját teljes
körûen tudjuk intézni. Ügyindítás
alatt azt kell érteni, hogy a helyszí-
nen iratokat veszünk át, és azokat a

hatáskörrel rendelkezõ szervhez
tesszük át. Ilyen például az utazási
költségtérítés iránti igény benyúj-
tása, a családtámogatási pénzellá-
tások, a gyermekgondozási segély,
az anyasági támogatás, a családi
pótlék és a gyermeknevelési támo-
gatás igénylése. Ezeket az igénybe-
jelentéseket itt a kormányablakban
átvesszük, és mind elektronikus
úton, mind papíralapon továbbít-
juk. Utazási költségtérítés esetében
az egészségpénztári szakigazgatási
szervhez, családtámogatási ellátá-
soknál pedig a Magyar Állam-
kincstárhoz. 

– A pénzt milyen módon kap-
ják meg az érintettek?

–  Postai úton, vagy bakszámlá-
ra történõ utalással, az ügyfél ké-
relmében megjelöltek szerint.

– Eddig hova kellett menni
ezekben az ügyekben?

– Az Egészségbiztosítási Pénztár
Kisfaludy utcai irodájába. Ezzel
párhuzamosan továbbra is intézhe-
tõ ott, de a mi nyitvatartási idõnk
reggel 8-tól este 8-ig tart, ami
elõnyt jelent az ügyfelek számára.
Az általunk átvett nyomtatványo-
kat, illetve azok mellékleteit legké-
sõbb másnap eljuttatjuk hozzájuk.
A családtámogatási ellátásokkal
kapcsolatban pedig a Magyar Ál-
lamkincstár ügyfélszolgálatához
lehetett fordulni, ami hetente egy
alkalommal áll rendelkezésre
Nagykanizsán.  Az avatás utáni el-
sõ héten a családtámogatási ellátá-
sokkal kapcsolatban jelentkezett a
legtöbb ügyfél. Ezen kívül még az
önkormányzati hatáskörbe tartozó
szabálysértések esetében elkobzás,
illetve kiszabott pénzbírság mellõ-
zése érdekében méltányossági ké-
relmet lehet benyújtani nálunk.
Ilyen ügyünk még nem volt. (Ko-
rábban ezt csak a Polgármesteri Hi-
vatalban lehetett kérelmezni, mos-
tantól viszont párhuzamosan a
Kormányablakban is van rá lehetõ-
ség.) A gyorsforgalmi közúthálózat
kártalanítási eljárásának kezdemé-
nyezése is nálunk indítható. 

– Mi a következõ kategória?
– Az ügysegédi szolgáltatás. A

saját ügyfélkapun keresztül elérhe-
tõ szolgáltatások között vannak
olyanok, amelyekben ügysegéd-
ként támogatjuk az ügyfelet. Ha õ
bejön hozzánk és olyan ügyét sze-
retné elintézni, amit ügyfélkapun
keresztül lehet megoldani, de még
nincs ügyfélkapuja, akkor nyitunk

neki egyet, s azután már érdemben
tud intézkedni az adott ügykörben.
Ha munkaviszonyban áll, meg tud-
ja nézni a saját ügyfélkapuján ke-
resztül, hogy bejelentette-e az
egészségbiztosítási pénztár felé a
munkáltatója. Az egyéni vállalko-
zói tevékenységgel kapcsolatosan a
tevékenység megkezdésének, meg-
szüntetésének, illetve az azzal kap-
csolatos adatváltozásoknak a beje-
lentése is hasonló módon történhet.
Ha nem tud valaki eligazodni az
ügyfélkapu menetében, mert nincs
megfelelõ tapasztalata az elektroni-
kus ügyintézésében, akkor e szol-
gáltatásunk keretében segítünk ne-
ki. Az ügysegédi körbe tartozik
még a földhivatali szolgáltatások
közül az elektronikus tulajdoni lap
és térképmásolat igénylése, amit
szintén ügyfélkapun keresztül in-
tézhet az ügyfél, de ebben is segí-
tünk, ha nem sikerül valakinek. Az
a rendszer azonban, amihez az ügy-
félkapun keresztül hozzá lehetne
férni, jelenleg még nem mûködik. 

– Az ügyfélkapun keresztül is
kell érte fizetni? 

– Természetesen. A hozzáférés
feltétele az, hogy az ügyfél elekt-
ronikus módon kiegyenlítse az el-
járás igazgatási szolgáltatási díját.

– A harmadik csoporthoz, a
tájékoztatás körébe milyen ügy-
típusok tartoznak?

– Tájékoztató jogkörünk van a ter-
hességi-gyermekágyi segély és a
gyermekgondozási díj igénylésével
kapcsolatban a jogosultság feltételei-
rõl, a magyar igazolvány és a magyar
hozzátartozói igazolvány igénylésé-
rõl, valamint a hozzá kapcsolódó di-
ák- és pedagógus kedvezményekrõl.
Ezek az ügyek tipikusan a külföldi
ország magyar konzulátusán indítha-
tók el. Az igazolványok a megyei
kormányhivatalok hatósági fõosztá-
lyán vehetõk át. Anyakönyvi ügyek-
ben tájékoztatást adunk a magyar ál-
lampolgár külföldi házasságköté-
séhez, illetve külföldi állampolgár
Magyarországon történõ házasság-
kötéséhez, illetve bejegyzett élettársi
kapcsolatok esetében, mely az egy-
nemûek élettársi kapcsolatának hiva-
talos bejegyzésérõl szól. Ez esetben
meg tudjuk mondani, hol lehet elin-
dítani az ügyet, ügyintézést azonban
egyelõre nem tudunk indítani, irato-
kat nem fogadunk be és nem továb-
bítunk – összegezte Könczöl Csaba. 

B.E.

MMiibbeenn sseeggíítt aa KKoorrmmáánnyyaabbllaakk??
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Az idei esztendõre a szakmai
irányelv a helyi Cigány Kisebb-
ségi Önkormányzatnál az okta-
tás és szociális terület összehan-
golása – fejtette ki sajtótájékoz-
tatóján Teleki László elnök.

Az oktatás továbbra is fõ prio-
ritást élvez, melyen belül a fel-
nõttoktatás kiemelten fontos,
amivel remélhetõleg számos csa-
lád szociális helyzetén tudnának
javítani. 

Az elsajátított gyakorlati isme-
retekkel lehet megjelenni a mun-
kaerõ piacon, s a munkaerõ köz-
vetítés területén mindenképp sze-
retnének egyfajta regisztert. En-
nek azonban csak akkor van értel-
me, ha minél több munkaadót
tudnának bevonni e körbe, akik
tájékozódhatnak arról, milyen ké-
pesítésû munkaerõvel tudnának
számolni.

További lényeges irány a cigány
kisebbségi önkormányzat számá-
ra, hogy a közhasznú munka cím-
szó alatti folyamatok megreformá-
lása után annyit mindenképp tud-
janak elérni, hogy aki náluk tanult,
annak a továbbiakban legyen köz-
munka-helye.

Nem maradhat el a szociális te-
rület érintése sem, s a karitatív
szerepkörön belül az iskolákkal
való kapcsolatfelvétel után kíván-
ják biztosítani (a Gyermekétkez-
tetési Alapítvánnyal karöltve),
hogy rászoruló gyermek naponta
egy tál melegétel nélkül ne ma-
radhasson.

A települési önkormányzattal
nem kevésbé lényeges a partnersé-
gi együttmûködés, illetve a közös-
ségi ház fejlesztése is elodázhatat-
lan annak ismeretében, hogy a
parlament még az év elsõ felében
megszavazott 68 millió forintot e
célra – mondta Teleki László. A
bontási és építési engedélyeknek
birtokában vannak, s a bõvítésnek
függvénye lehet, hogy a további-
akban (újabb) felsõoktatási szakok
indulhatnak-e központjukban. 

P.L.

CCKKÖÖ::
PPrriioorriittáásstt
ééllvveezz aazz
ookkttaattááss
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A Kanizsai Dorottya Kórház-
ban több osztályvezetõ fõorvos
elérte a nyugdíjkorhatárt. – tájé-
koztatta lapunkat Dr. Fröhlich
Klára, a Kanizsai Dorottya Kór-
ház szóvivõje.

A megfelelõ és idõbeni után-
pótlás érdekében álláspályázatok

kerültek kiírásra. A Csecsemõ- és
Gyermek Osztály élére Dr.
Baranyi Enikõ helyett keresnek
vezetõt. Ugyancsak pályázati
úton kerül betöltésre az Általános
Sebészeti Osztály  vezetõi poszt-
ja, amit eddig Dr. Székely István
megbízott osztályvezetõként lá-
tott el. A Gerontológiai Osztályon

is változás lesz, hiszen Dr. Rusz-
wurm Andrea is nyugdíjba vonul.
A pályázatok kiírása és majdani el-
bírálása a jelenlegi osztályvezetõ fõ-
orvosok bevonásával történik, akik-
nek szakmai munkájára továbbra is
igényt tart a Kórház vezetõsége. 

K.H.

NNyyuuggddííjjaassaann iiss aakkttíívvaakk mmaarraaddnnaakk

NNAAGGYYKKAANNIIZZSSÁÁRRÓÓLL AA LLEEGGFFRRIISSSSEEBBBBEENN!!
www.kanizsaujsag.hu

A Kazinczy-díj Alapítványi
Bizottság meghirdette a 2010-
2011-es tanévre a Kazinczyról el-
nevezett „Szép Magyar Beszéd”
versenyt az általános iskolák 5-8.
évfolyamos, valamint az e kor-
osztálynak megfelelõ középisko-
lai osztályok azon tanulói részé-
re, akik még nem nyertek el Ka-
zinczy-jelvényt. 

Péchy Blanka érdemes mûvész,
a Kazinczy-díj alapítója a Kazin-
czy-versenymozgalmat kiterjesz-
tette az általános iskolás korosz-
tályra is. Ez a versenyforma az if-
júság anyanyelvi nevelését, a be-

szédkultúra javítását szolgálja.
Városunkban a Hevesi Sándor

Általános Iskola rendezte meg a
Kazinczy verseny területi forduló-
ját. A verseny két korcsoportban,
az 5-6. és 7-8. évfolyamon zajlott.

Ez utóbbiból az elsõ öt helyezett
jutott tovább a megyei versenyre.
Az 1. helyezett Kósa Dániel auto-
matikusan részt vesz a balaton-
boglári regionális versenyen is.

Eredmények. 5-6. évfolyam: 1.
helyezett Poszavecz Hanna
Péterfy Iskola, felkészítõ: Dr.
Bartókné Tóth Edit, 2. helyezett
Léránt Hanna Hevesi Iskola, fel-
készítõ: Némethné Rádi Éva, 3.

helyezett Pirbus Virág, Batthyány
Gimnázium, felkészítõ: Knausz
Ágnes. 7-8. évfolyam: 1. helyezett
Kósa Dániel Bolyai Iskola, fel-
készítõ: Pintér Szilvia, 2. helye-
zett Szekeres Anett Bolyai Iskola,
felkészítõ: Dr. Kupóné Gasztonyi
Edit, 3. helyezett Kötõ Viktória
Zalakaros, Móra Ferenc Iskola,
felkészítõ: Bakonyi Rita, 4. helye-
zett Balázs Viktória Péterfy isko-
la, Felkészítõ: Kerekesné Szabó
Zsuzsanna, 5. helyezett Horváth
Eliza Zrínyi Iskola, felkészítõ:
Hetyeiné Kovács Andrea.

B.E.

KKaazziinncczzyy FFeerreenncc nnyyeellvvéénn sszzaavvaallttaakk

Foltkór címmel nyílt kiállítás
nyolc foltvarró alkotó munkái-
ból a Dr. Mezõ Ferenc Gimnázi-
um galériájában. 

Táskák, párnák és még a kará-
csonyt idézõ tájképek fogadják az
érdeklõdõket az iskola galériájá-
ban, amelyek mind arról árulkod-
nak, hogy a  foltvarrás kedves és
– ami elsõ látásra talán nem ma-
gától értetõdõ – remek stresszol-
dó tevékenység is. Nagy szenve-
déllyé tud nõni ez a kézmûves
technika, ajándéknak pedig ki-
váltképp értékesek a gondosan el-
készített mûvek. Mint ahogy
Dolányi Anna, a foltvarrás ma-
gyarországi meghonosítója mond-
ta: „Ki ne szeretne olyan ajándé-
kot kapni, amelyik egyedi és csak
neki készítették?” Városunkban a
Kanizsa Folt csoport foglalkozik
az apró textilkockák és formák

összevarrásával, immár 2001 óta.
Mint Molnár Sándorné, a csoport
tagja és a jelenlegi kiállítás meg-
nyitója elmondta, 1998- ban volt
az elsõ kiállítás Kanizsán, akkor
még nagyatádi kézmûvesek mun-
káiból, majd városunkban is szer-
vezõdtek tanfolyamok. Az érdek-
lõdõk rendszeresen jártak további
képzésekre, foltvarró táborokba,
ahol tökéletesíthették tudásukat,
majd szerepeltek munkáikkal
Szombathelyen, Nagyatádon és
Répcelakon is. A Magyar Foltvar-
ró Céh országos kiállításaira, pá-
lyázataira is küldtek be foltvarró
alkotásokat, valamint varrtak kö-
zösen és egyénileg jótékony cé-
lokra is.

A kiállításon egy szerencsés di-
ák megnyerheti a csoport egyik
textilállatkáját, ha bedob egy név-
vel ellátott cetlit az erre a célra ki-
helyezett ládába. A munkákat ter-

mészetesen bárki megtekintheti ja-
nuár harmincegyedikéig. 

Z.A.

EEggyy jjóóiinndduullaattúú sszzeennvveeddééllyybbeetteeggsséégg
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A Kanizsai Dorottya Kórház
Felügyelõ Tanácsa megtartotta
ezévi elsõ ülését.

Az ülésen részletes tájékoztatást
adott a Fõigazgató, a Gazdasági
Igazgató és az Ápolási Igazgató a
2010 év szakmai és gazdasági tör-
ténéseirõl. – mondta lapunknak
Dr. Nemesvári Márta, a tanács
elnöke, majd így folytatta: A be-
számolókból kitûnt, hogy a gazda-
sági nehézségek ellenére – melyek
a szakmai tevékenységet is nehe-
zítik – a betegellátás jól mûködik.
Ez köszönhetõ elsõ sorban a veze-
tés hozzáállásának és a dolgozók
áldozatos munkájának. Szükség
van (lenne) az anyagi helyzet javí-
tására, hogy ne csak a hivatástudat
tartsa össze a gyógyító közössé-
get. Elengedhetetlen a tervezett
fejlesztés mielõbbi megvalósítása
és beindítása. A kiegyensúlyozott
munka érdekében szükség van
még az intézmény személyeskedõ
támadásoktól mentes légkörének
biztosítására, melyben a fenntartó
támogatását is igényelni kell. Így
biztosítható a betegek bizalmának
folyamatos megnyerése és meg-
tartása. A Felügyelõ Tanács – aki-
nek feladata a betegellátás feltét-
eleinek, tartalmának figyelemmel
kísérése a beteg szempontokat fi-
gyelembe véve – köszönetét fejez-
te ki valamennyi dolgozó munká-
jáért. A Tanács ülésén sor került a
Szent László Szolgálat gyógyszer-
adományának átadására is. Az
1700 doboz Gerovit capsula elsõ-
sorban az idõs, rehabilitációra szo-
ruló betegek ellátásához nyújt in-
gyenes segítséget. Az adományt
köszönettel vettük.

JJóó llééggkköörr,, 
ééss aa 
bbeetteeggeekk
bbiizzaallmmaa

Köszönetet mondunk mind-
azoknak, akik az 5. Jótékonysá-
gi Játékgyûjtésben részt vettek,
adományaikkal és támogatásuk-
kal (használt játékok) sikeressé
tették a rászorulók karácsonyi
ajándékozását.

Angel Szépségszalon 
(Nagykanizsa Kossuth tér 6.),

Ulián Katalin, Menyhárt Erika  
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A Mosonmagyaróvári Kultu-
rális Egyesület január 13-án a
szombathelyi Megyei Mûvelõdé-
si és Ifjúsági Központ konferen-
ciatermében civil fórumot szer-
vezett.

A köszöntõt Nagy Sándor, az
NCA Nyugat-dunántúli Regionális
Kollégiumi elnöke tartotta.

Ezt követõen kerül sor dr. Lator-
cai Csaba, a Közigazgatási és
Igazságügyi Minisztérium, Nemze-
tiségi és Civil Társadalmi Kapcso-
latokért Felelõs helyettes államtit-
kár Civil jövõkép címû elõadására.
Õt Szilágyi Leonóra nonprofit ta-
nácsadó követte, aki a Vas megyei
eredményeket ismertette. A továb-
biakban az NCA Nyugat-dunántúli
Regionális Kollégium két tagjának
Wiktora Antalnak, és Puskás Nor-

bertnek az elõadását hallhatta a
nagyszámú résztvevõ a kollégium
tevékenységérõl és a 2011-évi mû-
ködési célú pályázati kiírásáról.

Dr. Latorcai Csaba helyettes ál-
lamtitkár elõadásában részletesen
bemutatta a civil szektor átalakítá-
sának szükségszerûségét és a ter-
vezett lépések ütemtervét. Szász-
falvi László államtitkár felhívására
500 módosítási javaslat érkezett be
a civilek részérõl, ami alapján in-
dult el az átalakítási folyamat.

Az elemzés szerint a civil szek-
torral kapcsolatos jelentõsebb
problémák adminisztratív és gaz-
dálkodási csoportra oszthatók. Ne-
héz a nyilvántartásba vétel, magas
a ténylegesen nem mûködõ szerve-
zetek száma, túlságosan bonyolul-
tak a soklépcsõs pályázati mecha-
nizmusok.

Az átalakítás által elvárt ered-
ményként átlátható jogszabályi
környezetet és nyilvántartási és fi-
nanszírozási rendszert akarnak lét-
rehozni. A terveknek megfelelõen
a megyei kormányablakokban 1 fõ
WSA (Wekerle Sándor Alapkeze-
lõ) alkalmazott segíti majd pályá-
zati információk nyújtásával a ci-
vileket. A civil szolgáltató hálóza-
tok teljes átalakításra, nagyrészt
összevonásra kerülnek a közeljö-
võben. A bürokráciát megfékez-
vén, be akarják vezetni a gyorsított
24-órás bejegyzést, a gazdálkodó
szervezetekhez hasonlóan.

A civil kódex, az új civil törvény
0. verziója márciusra, míg a parla-
ment elé kerülõ végsõ verzió ápri-
lisra készül el, és a társadalmi vita
lefolytatására 1,5 hónap áll majd
rendelkezésre.

A helyettes államtitkár szerint
2011 kiemelt feladatai: az Aktív
Polgárságot Elõmozdító Önkéntes
Tevékenységek Európai Éve, a so-
ros EU elnökség, a civil szerveze-
tek bevonása a társadalmi kom-
munikációba, egyeztetésbe,
valamint a jogszabályok felülvizs-
gálata.

Kitérve a forráscsökkenésre, je-
lezte, hogy a 2011. évben igaz,
hogy felére csökkent az NCA
pénzalapja, de ez nem jelent auto-
matikus forráselvonást. 2011 elsõ
felét lefedi a 2010-évi támogatás
áthúzódó része, míg 2012 január-
jára feláll az új támogatási rend-
szer. Aki viszont nem tudja a 2011.
év támogatásból kiesõ részét
(október-november-december) ön-

erõbõl finanszírozni, az nem élet-
képes, így a tisztulási folyamat ré-
sze lesz, ha megszûnik. 

Kiemelte, hogy az új támogatási
mechanizmusok, a régitõl eltérõen
nem „porlasztják” a pénzt. A kis
szervezetek helyett, a nagyobbak,
azon belül is fõleg a kiemelten
közhasznúak számíthatnak hang-
súlyosabb támogatásra. 

Kérdésekre válaszolva tájé-
koztatta a hallgatóságot, hogy a
kiesett NCA mûködési támoga-
tást más forrásból lesz lehetõség
pótolni. A Széchenyi Terv a civi-
lek részére is tartalmaz forráso-
kat. 2011-ben a tervek szerint
összesen 35 milliárd Ft, civil tá-
mogatás lesz lehívható, nagy-
részt pályázati úton, aminek csak
közel 10%-a, az NCA 3,6 milli-
árdja. Emellett februártól minisz-
tériumi támogatások is adnak le-
hetõséget majd a mûködési célú
támogatások igénybevételére.
Fontos eleme a változásoknak
azon elképzelés, hogy a magán-
személyek adójuk 1%-nak fel-
ajánlásának mintájára a társasági
adó 1% át is fel lehet majd aján-
lani a civileknek.

Az NCA átalakításával kap-
csolatban elmondta, hogy 2011.
IV. negyedévében az NKA
(Nemzeti Kulturális Alap) mintá-
jára megújulnak az NCA testüle-
tei, 2012- elején pedig az új tes-
tületekkel kiteljesedik az NCA új
rendszere.

Budavölgyi Kálmán
NCA Nyugat-Dunántúli 

Regionális Kollégium tagja

CCiivviill jjöövvõõkkéépp

34 civil közéleti személyiség
kezdeményezésére indult el egy
bojkottra való felhívás a Brüsz-
szelhez fordult multinacionális
cégek ellen.

Ismert, a kormány különadót ve-
tett ki azokra a cégekre, melyek
bevételei gyakorlatilag minden kö-
rülmény között biztosított, ez ellen
emeltek kifogást azok a cégek,
melyek Brüsszelhez fordultak sé-
relmeik orvoslásáért.

A kezdeményezõk szerint, míg
emberek fagynak meg, magyar
családok százezrei élnek nyomor-
ban, a különadóval érintett cégek
extraprofitot értek el a válság éve-
iben is, melyet kivittek az ország-
ból, kikerülve az adózást. Az ilyen,
minden erkölcsöt nélkülözõ, csak
a hasznot halmozó cégek etikátlan

viselkedése ellen lépnek fel a civi-
lek a bojkottal.

A bojkott addig tart, míg az érin-
tett cégek nem kérnek bocsánatot a
magyar adófizetõktõl.

Alulírottak 34-en, mint akik az
ország jelenéért és jövõjéért feltét-
len felelõsséget érzünk, tûrhetet-
lennek tartjuk, hogy hazánkban
emberek százai fagynak meg a fû-
tetlen lakásokban, hogy gyerekek
ezrei nélkülöznek és éheznek, hogy
családok százezrei süllyednek nyo-
morba, és emberek milliói nyögik a
növekvõ banki adósságokat, mi-
közben a multinacionális cégek
egy része mindent megtesz azért,
hogy kivonja magát a köztehervi-
selés alól. 

Teljes mértékben támogatjuk az
Orbán-kormánynak azt a törekvé-
sét, hogy az extraprofit haszonra

szert tett magyar és külhoni nagy-
vállalkozások fizessenek „külön-
adót”, és ragaszkodunk a „külön-
adó” maradéktalan behajtásához. 

Határozottan elítéljük azt a 13
külföldi – osztrák, német, holland
és francia – céget, melyek az Eu-
rópai Unió brüsszeli központjá-
hoz fordultak azzal, hogy diszkri-
minatívnak tartják a „különadó”
megfizetését. Ezek a multinacio-
nális energetikai-, szolgáltató- és
biztosító cégek éveken keresztül
privilegizált helyzetben voltak, és
óriási extraprofitot vittek ki ha-
zánkból, amely után nem, vagy
csak csökkentett mértékben fizet-
tek adót. Most viszont – a ma-
gyar vállalkozásoktól eltérõen -
nem akarják kivenni a részüket a
globális válság elviselhetetlenné
nõtt lokális terheibõl, a hozzájuk

hasonló cégek által okozott vál-
ság következményeit teljes mér-
tékben a magyar emberekre
akarják hárítani. De ebbõl elég
volt!

Ezúton országos bojkott-felhí-
vással fordulunk a tudatos ma-
gyar vásárlókhoz. Kérjük, hogy
amennyiben lehetõségük van rá,
a magyar érdekekkel ellenkezõ
magatartásuk miatt bojkottálják
a 13 multi-céget, de közülük leg-
alább egyet zárjanak ki eddigi
üzleti partnereik sorából, vagy
csökkentsék a minimálisra a vele
való kapcsolatot. Ne vásárolja-
nak tõlük, ne vegyék igénybe
szolgáltatásaikat, ne tartsák ná-
luk pénzüket, amíg Brüsszelbe és
a nyugati médiához szaladnak
saját anyagi érdekeik védelmé-
ért.

CCiivviilleekk bboojjkkoottttrraa sszzóóllííttjjáákk aa mmaaggyyaarr vváássáárrllóókkaatt
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Íme a 13 cég név szerint: 
Szolgáltató szektor: Baumax,

Spar, Rewe Csoport, Deutsche
Telekom AG. Bank-szektor:
Allianz Csoport, Aegon Group,
Axa Biztosító, Ing Bank. Energia-
szektor: OMW, E-ON AG, RWE
AG, EnBW Energie, Cez Csoport.

Kezdeményezésünkhöz várjuk
egyének és civil szervezetek csat-
lakozását: info@polgarinfo.hu,
www.polgarinfo.hu 

Budapest, 2011. január 14.
Aláíró kezdeményezõk: 
Báthory János szociológus, Bo-

gár László közgazdász, Czakó Gá-
bor író, közíró, Csath Magdolna
közgazdász, Csurgai Zita táplálko-
zási szakértõ, Dabasi Tamás civil
jogvédõ, Gazsó Ferenc egyetemi
tanár, Harnócz Sándor dokumen-
tumfilmes, Hoffer Barna autószere-
lõ, Huszár Szabolcs web-
szerkesztõ, Kondor Katalin újság-
író, Lóránt Károly közgazdász, M.
Bíró Liza szerkesztõ riporter, M.
Szabó Imre újságíró, Magyar János
civil jogvédõ, Morvay Miklós jo-
gász, Náray-Szabó Gábor egyetemi
tanár, Novák Andrea jogász, Or-
szágbíró Zoltán vezetõ jogvédõ,
Pankucsi Márta jogász-szocioló-
gus, Péterfia Béla író, fõszerkesztõ,
Piukovics Gábor vállalkozó,  Pokol
Béla egyetemi tanár, Pozsgay Imre
egyetemi tanár, Puhola Józsefné ci-
vil jogvédõ, Samu Mihály egyete-
mi tanár, Simó Endre újságíró, Si-
mon Attila rap-zeneszerzõ, Simon
János politológus, Szabó Tibor po-
litikai filozófus, Szigeti Tóth János
szociológus, Törõcsik Attila fõis-
kolai tanár, Varga László közíró,
Zétényi Zsolt jogász.

A petíció aláírható a
http://www.polgarinfo.hu/mod-
ules.php?name=ePetitions&op=m
ore_info&ePetitionId=17 címen.

Civil Hírügynökség

A koreai háború központi em-
lékmûvének felirata szentencia-
szerû tömörséggel fejezi ki, amit
mi úgy fordítanánk: A szabadsá-
got nem adják ingyen. 

Január 26-án, szerdán 17 óra-
kor Cseresnyés Péter polgármes-
ter, országgyûlési képviselõ nyit-
ja meg a Halis István Városi
Könyvtárban a Nem haltak hiába:
Korea, 1950-53 címû kamara ki-
állítást. Ekkor teszi két kattintás-
sal elérhetõvé a középiskolás ve-
télkedõ feladatlapját a kommu-
nizmusaldozatai.multiply.com ol-
dalon. A Nagykanizsai Polgári
Egyesület ugyanis immár tizedik
alkalommal emlékezik a 20. szá-
zad egyik legvéresebb diktatúrá-
jának áldozataira – tájékoztatta
lapunkat az egyesület elnöke, Kó-
ré Péter.

– Egyik legvéresebbet mondott,
mire gondol?

– Arra, amelyrõl az elõzõ
években is szóltunk. A nemzeti
szocialista és a kommunista
rémtettek egyformán elítélen-
dõek, nem alkalmazható kettõs
mérce. Kelet-Európa népei szá-
mára a 2. világháború vége nem
fölszabadulást, hanem egy
újabb megszállás kezdetét je-
lentette. Két éjszaka nappal
nélkül – idézte volt erre a tény-
re a könyvcímet Szájer József
az Európa Parlamentben. Ám
míg az elõbbi felelõseit Nürn-
bergben elítélték, az utóbbinak
vezetõi politikai hatalmukat
1990 körül átmentették gazda-
ságira. Éppen múlt vasárnap
vetítették a moziban Dézsy Zol-
tán errõl is szóló remek filmjét.

Az ügynökök a paradicsomba
mennek volt a címe.

– Most mégis Koreába viszik el
a látogatót, mi ennek az oka?

– Rá kellett döbbenjünk, mi itt
Európában nagyon sajnáljuk ma-
gunkat. Pedig Ázsia – akár szá-
mokban, akár idõtartamban – még
többet szenvedett a kommuniz-
mustól. Õk is megtapasztalták a
két éjszakát: a japán megszállás
után a vörös önkényuralmat. Sõt
ez érvényes – errõl is szól kiállítá-
sunk – Koreában az északról 1950-
ben indult terjeszkedést feltartóz-
tató, zömében amerikai katonák-
ból álló ENSZ csapatokra is. A vi-
lágháború hosszú küzdelmei után
pár évvel újra hadba kellett szállni-
uk a demokrácia védelmében. Ha
bepillantunk – tárlatunk erre lehe-
tõséget ad – Észak-Korea mai éle-
tébe, megértjük, mitõl mentette
meg a dél-koreaiakat annak a több
tízezer hõsi halottnak az áldozata.
Ezért nevezte Obama elnök a mi-
nap gyõzelemnek az 1953 óta tartó
patthelyzetet. Mint említettem,
Nem haltak hiába a címe kiállítá-
sunknak. Hozzáteszem: ne feled-
kezzünk meg az életben maradot-
tak, a megrokkantak szenvedései-
rõl sem. 

– Áldozat. Kettõs jelentése van
ennek a szónak.

– Valóban. Egy ragadozó prédá-
ját is ennek nevezzük, és azt is, aki
ellenáll, s bár alul marad, az ügy,
amiért életét adja, gyõz. 

– Márai Sándor, tavalyi kiállítá-
suk személyisége ezt híres 1956-os
versében így fejezte ki: Mindig új
élet lesz a vérbõl.

– Pontosan. Freedom is not free.
A koreai háború központi emlék-

mûvének felirata szentenciaszerû
tömörséggel fejezi ki, amit mi úgy
fordítanánk: A szabadságot nem
adják ingyen. Mi, magyarok törté-
nelmünk során sokszor tanújelét
adtuk, nagyon is értjük ezt az igaz-
ságot. A hatalmas távolság ellené-
re ezért olyan közeli számunkra ez
a történet. 

– Mit tapasztalt? Az, hogy hatal-
mas véráldozattal föltartóztatták a
kommunisták hódítási kísérletét,
mennyire közismert a mai Magyar-
országon?

– Amerikában is az Elfelejtett
háborúnak nevezik a koreait.
Hogyan várhatnánk ismeretét
idehaza? Ám középiskolás ve-
télkedõnkön – az elõzõ éviekhez
hasonlóan – nem tételezünk föl
elõzetes ezirányú tanulmányo-
kat. A kamara kiállítás figyel-
mes megtekintésébõl – biztos
vagyok benne – eredményesen
megoldható a feladatlap. Az
eredményhirdetésre a február
25-i megemlékezésen kerül sor,
addig látogatható a tárlat is. És
kedves kötelességemnek teszek
eleget, amikor ehelyütt is meg-
köszönöm a Panem Kiadó ügy-
vezetõjének, Tarr Zsuzsának,
amiért hozzájárulásával a kiállí-
táshoz felhasználhattuk Henry
Kissinger Diplomácia címû mû-
vét.

– Alig ért véget Ötvenhatos
versünnepük, már a január 1-jei
Petõfi ünnepre készültek. Jövõ hét
szerdáján pedig már új kiállítással
jelentkeznek. Honnan ez az ener-
gia?

– Egyik kedvenc idézetemmel
szólva – Bosco Szent Jánostól
származik – Legyünk vidámak, te-
gyünk jót, a verebek pedig csak
hadd csiripeljenek.                         

K.H.

FFrreeeeddoomm iiss nnoott ffrreeee

2.qxd  2011.02.21.  10:42  Page 11



Tizennyolc éve, 1993 januárjá-
ban alakult újjá a nagykanizsai
Jézus Szíve Plébánia Szent Imre
kórusa, melynek több, mint 10 éve
Martonné Németh Mária a vezetõ-
je. A kórusért végzett munkájáért
tavaly megkapta a Jézus Szíve dí-
jat. Az elismerés az egész énekkar-
nak szólt. – tette hozzá azonnal.

Martonné Németh Mária Gyõr-
ben született, általános és középis-
kolai tanulmányaival párhuzamo-
san elvégezte a Zenemûvészeti
Szakiskola zongora tanszakát. Egy
betegség miatt a zenei pályát el-
hagyva az ELTE matematika-fizika
szakán szerzett diplomát. A Landler
Jenõ, késõbbi nevén a Batthyány
Lajos Gimnáziumban tanított egé-
szen nyugdíjba vonulásáig. Tehet-
séggondozó matematika szakkörö-
ket vezetetett, munkáját Graphisoft
és Pólya György-díjjal ismerték el.
1993-ban tért vissza a tanítás mel-
lett a zenéhez, és tagja lett a Felsõ-
városi Templom újjáalakuló ének-
karának, majd orgonálni tanult,
kántorképzõt végzett. A Batthyány
Lajos Gimnázium fesztivál-díjas
kórusának állandó kísérõje. 

Egy éve jelent meg a Szent Imre
Kórus elsõ önálló, Adoramus címû
CD-je, két éve a saját orgonamu-
zsikát tartalmazó Golgotavirág cí-
mû CD-je, melyet férjének és csa-
ládjának ajánlott, akik segítették
ebben a késõi újjászületésben.

– Matematika tanárként mikor
került a zene közelébe és a Szent
Imre kórusba?

– Hosszú évekig zenei pályára ké-
szültem. Hetedik elemista koromban
a gyõri konzervatórium zongora tan-
szakára jártam. Sok minden érdekelt,
többek közt a matematika, de olyan

eredményeket értem el a zene terén,
és olyan biztatásokat kaptam, hogy
zenei gimnáziumba jelentkeztem.
Harmadik gimnazista koromban be-
fejezetem a zenei konzervatórium
ötödik évét, és akkor kaptam egy
szívizomgyulladást reumás lázzal,
ami miatt nem tudtam igazán gyako-
rolni a rákövetkezõ évben. Végül
egyszerre adtam be a jelentkezési la-
pomat a Zeneakadémiára és az ELTE
matematika-fizika szakára. Mivel na-
gyon gyenge állapotban voltam,
megfutamodtam, és nem mentem el a
zeneakadémiai felvételire. Felvettek
az ELTE-re, és onnantól kezdve meg-
próbáltam elfelejteni a zenét, az aktív
muzsikálást. Majdnem 30 évig nem
is foglalkoztam zenével. Ennek elle-
nére soha nem voltam boldogtalan
matematikatanár, nagyon szívesen ta-
nítottam a tantárgyat és nagyon sze-
rettem. Azt is mondhatom, hogy
eredményes matematikatanár voltam,
ami külsõ elismerésben is megnyil-
vánult. Közel húsz évig tanítottam fi-
zikát is. Amikor ’93-ban megalakult a
Szent Imre Kórus, félve jelentkez-
tem, hiszen sok évet zene nélkül töl-
töttem. Pár hónap múlva azt kértem,
hogy szeretnék orgonálni tanulni, és
attól kezdve minden szabad percem-
ben orgonáltam. Az elsõ lépésekben
az itteni kántorok segítettek, aztán
eléggé magamra maradva folytattam
a tanulást. 1993 áprilisában ültem le
elõször az orgonához. Az embernek a
keze sok mindent megõriz. A kórus-
munkára gondolva, a hallása újra éle-
sebbé válik. Én magam is sokszor
csodálkozom, számomra is hihetetlen
volt ez a váltás és a fordulat. Ha sok

idõt megél az ember, idõnként megta-
pasztalja, hogy mindennek volt vala-
mi értelme, még a fájó dolgoknak is.
Nekem a zene volt a nagy szívfájdal-
mam. Mindenkinek elmondtam,
hogy nincs orgonista végzettségem,
ettõl függetlenül egyre több koncertre
hívtak meg orgonálni. A zenei hátte-
ret, a szolfézs ismeretet pedig a kon-
zervatórium megadta. Elvégeztem
egy kántorképzõt, ahol karvezetést is
tanultam. A kórust 1994-tõl 2000-ig
Csizmadia Feri bácsi vezette, s miu-
tán családi okok miatt nem tudta to-
vább ellátni, rám maradt a kórusveze-
tés. 

– Mit jelent ön számára a zene? 
– Elég sokat kántorizálok az Alsó-

templomban, s ha misén veszek
részt, vagy a kórussal vagyok, ez
nem szereplést jelent számomra, ha-
nem egy érzést. Szeretném minél tö-
kéletesebben tenni, hogy aki jelen
van, lélekben felemelkedjen, meg-
szabaduljon a gondjaitól, s elõsegít-

sük azt, hogy egy hallható élmény-
ben is része legyen. Azt szokták
mondani, a zene az a terület, mely-
nek a révén az ember egy kicsit be-
tekinthet a mennyországba, a túlvi-
lágba. Valami olyasmit tud felfogni,
amit hétköznapi emberként nem. Ezt
az érzést adja meg a zene. Az együtt-
lét, az éneklés erõt ad akkor is, ha
valakinek nehézségekkel kell meg-
küzdenie.  Sokszor felötlött bennem,
hogy megfutamodtam a felvételi
elõtt, pedig felkészültem rá, de a leg-
végén nem mertem elmenni, mert a
betegségem miatt fizikailag nem bír-
tam. Ha nekem valaki egyszer azt
mondta volna, hogy orgonálni fo-
gok, vagy hangversenyen leülök egy
hangszerhez, és önálló koncerteket
adok, kinevettem volna. De vissza-
jött a régi álom, és matematikatanár-
ként is kiváló gyerekeket taníthat-
tam. Összességében jól jártam…

Bakonyi Erzsébet
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Bizzer András a 6. számú választókerület (Rózsa u. 14-tõl végig páros ház-
számok, Rózsa u. 21-tõl végig páratlan házszámok, Kazanlak körút 1-tõl végig
páratlan házszámok, Kazanlak körút 2-12/C-ig páros házszámok, Munkás utca
1-3/B-ig páratlan házszámok, Munkás utca 2-tõl végig páros házszámok, Mun-
kás 5-tõl végig páratlan házszámok) önkormányzati képviselõje fogadóórát tart
2011. január 28-án 17 órakor a Hevesi Sándor Általános Iskolában.
Jerausek István önkormányzati képviselõ fogadóórát tart 2011. január 28-án
17 órakor a Kõrösi Csoma Sándor Általános Iskolában.

KKééppvviisseellõõii ffooggaaddóóóórráákk 

Az Egyesített Szociális Intézmény Nagykanizsa, Teleki u. 19/B. felvételt hirdet
az alábbi munkakörök betöltésére:
Házi segítségnyújtásba: 1 fõ szociális gondozó (határozatlan idõre), 3 fõ szoci-
ális gondozó (határozott idõre).
Idõsek Klubjába: 2 fõ szociális gondozó (határozatlan idõre).
Központi Szociális Konyhába: 1 fõ szakács.
Az állások középfokú, szakirányú végzettséggel tölthetõk be. Jelentkezni fény-
képes szakmai  önéletrajz és bizonyítvány másolatának az  Egyesített Szociális
Intézmény Nagykanizsa, Teleki út 19/B. címre történõ megküldésével lehet. Je-
lentkezési határidõ: 2011. január 31.

SSzzoocciiáálliiss ggoonnddoozzóókkaatt,, sszzaakkááccssoott kkeerreessnneekk

2011.01.11-tõl (hétfõtõl) a felnõtt háziorvosi szolgálat 13-as (Dr. Tóth Éva) il-
letve 15-ös (Dr. Pongrácz Katalin) körzetének címe megváltozott Nagykanizsa,
Bartók B. u. 1-rõl Bartók B. u. 6.-ra. A rendelési idõ és az elérhetõségek válto-
zatlanok maradtak.

FFeellnnõõtttt hháázziioorrvvoossii kköörrzzeett ccíímmvváállttoozzááss

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata nyilvános pályázatot hirdet
az önkormányzat tulajdonában levõ ingatlanvagyonnal összefüggõ ingatlan-
szakértõi (értékbecslõi) feladatok elvégzésére megbízási keret-szerzõdés alap-
ján a szerzõdéskötés napjától 2012. december 31.-ig terjedõ idõszakra. A pályá-
zat benyújtásának határideje: 2011. január 25. 10 óra.
A benyújtás feltétele a pályázati kiírás megvásárlása. A dokumentáció ára
10.000 HUF. A befizetést postai úton kell teljesíteni. Készpénzfizetési csekk és
dokumentáció Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Va-
gyongazdálkodási Irodájában (Nk, Erzsébet tér 7. II. em. 6. ajtó) kapható.

IInnggaattllaannsszzaakkéérrttõõtt kkeerreess aazz öönnkkoorrmmáánnyyzzaatt

VOKSH Kft.
Nagykanizsa, 

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

OKÉV nyt. szám: 20-0003-04 AL: 0448

Tanfolyam indul:
2011.01.24. 16 óra 

targonca, emelõgép és földmunkagép
2011.01.24. 16 óra

árufuvarozó és személyszállító
GKI (alap- és továbbképzés)
2011.01.25. 16 óra C, D, E

2011.02.02. 16 óra 
személyautó, motor, 

segédmotor kategóriákban

Részletfizetés
Diák kedvezmény

Ingyenes tankönyvkölcsönzés

AAzz éénneekkllééss eerrõõtt aadd
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Horoszkóp

Legszívesebben gyökeres változásokat haj-
tana végre az életében. Gyakran úgy érzi,
hogy semmiben sincs szerencséje, és ön el-
len fordul mindenki. Vegye kicsit félvállról a
komoly dolgokat, és utazzon el hétvégén.

Önbizalma továbbra is töretlen. A bolygó-
állások is kedvezõ fordulatot ígérnek az
elkövetkezõ napokra. Ha nincs kedve ki-
mozdulni otthonról, töltse idejét otthon,
így is gyûjthet erõt a munkájához.

Ha kiegyensúlyozott, és sugárzik önbõl a
jókedv, könnyebben elérheti a céljait. Ma-
gánéletében némi feszültség keletkezhet,
ez azonban hamarosan oldódik, ha nem
akarja szabályozni a párja viselkedését.

A ködös, borongós nappalok hozzájárulhat-
nak ahhoz, hogy reménytelennek lássa az el-
következõ heteket, hónapokat. A kétség-
beesés helyett inkább keresse barátai társasá-
gát, vagy hívja meg rég látott rokonait.

Ha még nem tette meg a szokásos év eleji fo-
gadalmait, itt az idõ. Igyekezzen letenni a
rossz szokásairól, és ne halogassa, ne tegye el
másnapra a teendõit. Apárjával ne csak akkor
legyen kedves és udvarias, ha mások is látják. 

Legyen szenvedélyesebb, de a döntéseit le-
hetõleg a józan ész vezérelje. A feladataitól
továbbra se hátráljon meg, de tartsa szem
elõtt, hogy nem csak munkából áll a világ.
A munka után pedig megjár a pihenés.

Elõfordulhat, hogy olyan feladatot kap a
feletteseitõl, amelyeket nem lesz kedve
elvégezni. Mielõtt nekifogna, ne a bará-
taitól kérjen tanácsot, hanem mérlegel-
jen, és utána cselekedjen.

Továbbra is az a vágya, hogy másokat
irányítson, és uralkodjon a környezeté-
ben zajló események felett. Az anyagiak
terén kedvezõ idõszakra számíthat, nem
kell spórolnia a közeljövõben.

Legszívesebben elvonulna a világ elõl, és átad-
ná magát otthon a kényelemnek, de ne tegye
ezt mégse. A feltöltõdést keresse társaságban,
vagy egy fürdõhelyen. A szingliknek kellemes
találkozást, szerelmet ígérnek a csillagok.

Ne foglalkozzon állandóan a kötelezettsé-
geivel. Ne az égiektõl várjon csodát, ha-
nem bonyolódjon bele egy izgalmas ka-
landba. Erõsítse kapcsolatait a barátaival,
és irányítsa tudatosabban az energiáit.

Legyen kedvesebb, és helyezze elõtérbe a
kellemes emberi tulajdonságait. Ha vitába ke-
veredik a családtagjaival, ezúttal ne saját ma-
gát hibáztassa. A Hold nehezíti meg a kom-
munikációt, és nem a túlzott érzékenysége.

Szánjon több idõt partnerére. Acsillagok állása sze-
rint most helyrehozhatják kapcsolatukat, ha nem
vágnak folyton egymás szavába. Erõsítse meg im-
munrendszerét, vitaminokkal, zöldségfélével sze-
rezzen több védettséget a betegségek ellen.

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

2010-ben
csaknem 

500 alkalommal
segítettünk 

hallgatóinknak
elveszett 

kedvencek 
és tárgyak 

megtalálásában
Segítünk idén is!

Az Ön rádiója
FM 95,6 MHz
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SSZZOOLLGGÁÁLLTTAATTÁÁSSIINNGGAATTLLAANN
Keresünk olyan vállalkozót, aki

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

Kiskanizsai kétszintes, kertes,
saját építésû, jó állapotban lévõ
családi ház kedvezõ áron eladó.
Kis lakást, vagy budapesti ingat-
lant beszámítok. Ár: 13,8 millió
Ft. Érd.: http://kanizsa.uw.hu,
0630/901-5222 (7275K)

Nk-án a Csónakázó tónál (Látó-
hegyen) a Szõlõskerttõl 5 percre,
panorámás, 577 négyzetméteres te-
lek villannyal, vízzel, épülettel, alat-
ta pincével, szõlõvel eladó. Érd.:
0693/325-840, 0630/227-3636
(7322K)

Nk-hoz közel kétszobás, össz-
komfortos családi ház 912 m2-es
beépíthetõ telekkel, különálló, lak-
ható, melléképülettel csendes,
szép környezetben eladó. Érd.:
0630/425-8152, 0630/427-3377
(7326K)

Karbantartó, kõmûves és
egyéb munkára elhelyezkednék
Nagykanizsa és környéki önkor-
mányzatoknál alkalmazottként
2011.02.01-tõl. Tel.: 0620/254-
2679 (7327K)

Meghibásodott távirányítóját
(TV, DVD, HIFI, stb.) megjavítom.
Érd.: 0620/510-2723 (7323K)

Számítógépes adatfeldolgozást vál-
lalok. Tel.: 0630/361-8845 (7324K)

Készpénzért vásárolok porcelá-
nokat (herendi, zsolnay), régi lak-
berendezési tárgyakat, bizsukat és
könyveket. Érd.: 0630/332-8422
(7316K)

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

Kistorkos hétvége
Januárban minden hétvégén a szombati és vasárnapi ebédnél

Leves + 5 féle fõétel (Amennyi beléd fér!) + desszert + 2 dl forralt bor
vagy tea: 1600 Ft/fõ. (10 éves kor alatt 1000 Ft/fõ 12-15 óráig)

Heti menü 650 Ft/adag 

Nagykanizsa, Erzsébet tér 1.
Vasember-ház

Tel.: 0693/314-555 
Nyitva tartás: 11-21 óráig

Január 24. HÉTFÕ. Csirkeragu leves. A:
Hagymás rostélyos. B: Kapormártás tükör-
tojással
Január 25. KEDD. Gulyásleves. Lángos
vagy túrós palacsinta.
Január 26. SZERDA. Tejfölös gom-
baleves. A: Hentes borda rizzsel. B: Túrós
csusza. 
Január 27. CSÜTÖRTÖK. Májgaluska
leves. Vadas spagettivel.

Január 28. PÉNTEK. Minestrone leves.
Bacsa szelet (füstölt tarjával töltött sertés).
Január 31. HÉTFÕ. Jókai bableves. Fánk
vagy Vargabéles.
ÁLLANDÓ MENÜK (650 FT)
Csontleves metélttel, rántott pulykamell
rizzsel, savanyúság vagy sertéspörkölt ga-
luskával, savanyúság vagy Rántott sajt
rizzsel, tartárral.
(csomagolás: 50 Ft/doboz)

Vagyonvédelmi
Országos
Kiképzõ
Központ

INTENZÍV, az EU összes
országában érvényes  

biztonsági õr, 
testõr és vagyonõr

tanfolyamot indít

február 12-én
Nagykanizsán, Letenyén

és Zalakaroson

Gyors elhelyezkedési
lehetõség!

+36-20-482-2332
Fnysz: 01022-2010

Fegyvervizsga 1 nap alatt!

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 
Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulásának 
Munkaszervezete  pályázatot hirdet 
BELSÕ ELLENÕR MUNKAKÖR BETÖLTÉSÉRE. 

Pályázati feltételek: Magyar állampolgárság, büntetlen elõélet, fel-
sõfokú iskolai végzettség, a költségvetési szervek belsõ
ellenõrzésérõl szóló 193/2003. (XI.26.) Korm. rendelet 11.§ szerinti
végzettség és szakmai tapasztalat, vagyonnyilatkozat tételi eljárás
lefolytatása, B - kat. jogosítvány, saját gépkocsi használat.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: Szakmai
önéletrajz, iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok
másolata, 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, ha
rendelkezik az Áht.121/C.§.1. bekezdésben meghatározott engedély-
lyel, akkor ennek másolata. Hozzájáruló nyilatkozat arra vonatkozó-
an, hogy a pályázati anyagot a Társulás döntés elõkészítõ bizottsága
megismerheti. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2011. február 5. 

A pályázatok benyújtásának módja: Postai úton, vagy személye-
sen a pályázatnak a Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulás
címére történõ megküldésével (8800 Nagykanizsa, Bajza u. 2-1.).

A pályázattal és a munkáltatóval kapcsolatban további informá-
ciók a www.kanizsaterseg.hu és a www.kozigallas.gov.hu honlapon
elérhetõk.  

AZ ÁLTALÁNOS ISKOLA
ÉS ÓVODA KISKANIZSA

szeretettel vár minden 
érdeklõdõt (óvodást, iskolást) 

az iskolanyitogatóval 
egybekötött családi-népzenei 

délutánjára 
2011. január 28-án 

(pénteken) 16.30-kor.

Iskolavezetés

Nemzeti Közkincseink
elõadássorozat

Fergeteg hava 2011. január 29.
(szombat) 16 óra Magyar Plakát Ház

Budai Ilona népdalénekes:
Kik is azok a moldvaiak?

A rendezvény ingyenes!
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Belevágtak a közepébe a
Nagykanizsai TE 1866 NB III-as
labdarúgóinál is, tehát heti öt
tréninggel készülnek a kanizsai
futballisták a Dráva csoport ta-
vaszi szezonjára.

Mint ismert, a labdarúgó-szak-
osztály élén január elsejével válto-
zás történt, hiszen a vezetõi teen-
dõket a lemondott Kozma Lajos
helyett Keszei Ferenc vette át. Idõ-
közben az is eldõlt, hogy Koller
Zoltán vezetõedzõ mellé a szintén
NB I-es múlttal rendelkezõ
Popovics Lajos került pályaedzõ-
nek az U19-es gárdától, említett
korosztályos legénységnél pedig
Domján László vette át a szakmai
munkát.

A felnõtt keretnél a hangsúly egy-
elõre az fizikális felkészítésen lehet,
amiben hatékony munkát végez
Stendli József, a kapusedzõi feladato-
kat pedig az Ausztriában még védõ
Horváth Gábor végzi. Elõbb-utóbb
persze a labda is elõkerül majd edzõ-
mérkõzéseken, igaz, arra még azért
néhány napot várniuk kell. Ami biz-
tos, hogy a klubbal már aláírta szer-
zõdését Cserfõ Lajos, akivel a véde-
lemben számolhat a szakmai stáb,
valamint érkezett még Szép Dávid, õ
a bal oldali védõ, illetve középpályás
posztokra jelenthet variációs lehetõ-
séget, illetõleg megoldást.

A Nagykanizsai TE a felkészülé-
si idõszakra már edzõmérkõzéseit
is lekötötte, s a tavaszi rajtig nyolc
tesztmeccsen lesz ráhangolódási le-

hetõségük a bajnokság hátralévõ
szakaszára a futballistáknak.

Az elõkészületi találkozók menet-
rendje (a hazai találkozókat az NTE-
sporttelep centerpálya mögötti pá-
lyáján rendezik): Január 29. 11 óra:
NTE 1866 – Nagyatád (NB III),
Február 2.: NTE 1866 – Miklósfa
(megyei I. osztály), Február 5. 11
óra: NTE 1866 – Napred FC Tót-
szentmárton (megyei I.), Február 9.
18.30 óra: NTE 1866 – Zalakaros
(megyei I.), Február 12. 11 óra: Sió-
fok II (NB III) – NTE 1866, Február
16. 18 óra: Nagyatád – NTE 1866,
Február 19. 11 óra: Kaposvár II (NB
III) – NTE 1866, Február 26.: Hévíz
(NB III) – NTE1866 (Zalaapátiban)

P.L.

FFeellkkéésszzüülléésskkeezzddeett aa llaabbddaarrúúggóókknnááll

Nagykanizsai Izzó SE – Marcali
VSZSE 24-37. Nõi kézilabda fel-
készülési mérkõzés, Nagykanizsa.

A Nagykanizsa Gyurákovics –
Nagy R., Gácser, Pintér K., Mátyás,
László R., Gyánó felállásban kez-
dett, majd a meccs folyamán csere-
ként pályára lépett még Ruppert,
Papp Zs., Rozs, illetve Takács A. is.

Az NB I B Nyugati csoportjá-
nak 12. helyezettje fogadta a nyol-

cadikat, s ahogy a mérkõzés elõtt
egy bennfentes a hazai oldalon fo-
galmazott, kíváncsi, hogy az õszi
bajnokin született 26-34-es vég-
eredmény után milyen állás lesz
ezúttal.

Nos, az elsõ tesztmeccsüket ját-
szó kanizsaiaknál érzõdött, hogy
túlzottan sok edzés még nincs a
kezeikben (meg még lábaikban
sem az új évben), s a háromszor

húsz perces lebontásban megren-
dezett találkozón végül 24-37-re
végeztek a csapatok.

Hír még a dél-zalai csapat háza
tájáról, hogy január 22-én Pécsre
lesznek hivatalosak egy tornára,
ahol szintén csupa NB I B-s csa-
pattal mérkõzhetnek Bujáki Tibor
edzõ kézilabdázói.

P.L.

TTúúll aazz eellssõõ tteesszzttmméérrkkõõzzéésseenn

Kanizsai Vadmacskák SE (5.)
– NTE FTC (7.) 83-69 (17-13, 17-
16, 29-19, 20-21).

Amatõr NB I nõi kosárlabda-mér-
kõzés, 11. forduló. Nagykanizsa, 50
nézõ. Vezette: Benedek Z., Szalai Zs.

Kanizsa: Fuisz V. (25/9), Olasz
A. (13), Jurkó (6), Jagarics (9), Fe-
kete Cs.(19). Csere: Hegyi (7),
Oros (4), Tóth Sz., Rajkai. Edzõ:
Gábor Erzsébet.

Nagyon jó ritmusban kezdték az
esztendõ elsõ „Vadmacska-mérkõzé-
sét” a vendéglátók, Olasz Adriána és
Jurkó Noémi pontjaival – ha szûken
is, de – vezetett a hazai együttes. 

Fordulás után a vendégek ugyan
felzárkóztak, de a kanizsaiak remek
védekezésüknek köszönhetõen a
megszerzett labdákból gyors kosara-
kat tudtunk szerezni, ráadásul Fuisz
Viktória is beköszönt a negyed vé-
gén két hármassal, így az elõny már
igencsak tekintélyesre gyarapodott.
A záró tíz percben is mindent bele-

adva kosaraztak a hazaiak, az össze-
hangolt csapatmunka pedig meg-
hozta gyümölcsét, s Jagarics Anet-
ték gyõzelemmel kezdték az új esz-
tendõt hazai pályán.

Kanizsai Vadmacskák SE (4.)
– Szombathelyi Egyetem SE (5.)
54 – 41 (13-16, 7-8, 22-6, 12-11)

Amatõr NB I Nyugati csoport
nõi kosárlabda-mérkõzés, 12. for-
duló. Nagykanizsa, 50 nézõ. Ve-
zette: Benedek Z., Szalai Zs.

Kanizsa: Fekete Cs. (6), Fuisz V.
(27/9), Olasz A. (2), Jurkó (8), Jagar-
ics (4). Csere: Kiss V. (4), Rajkai,
Hegyi (3), Tóth Sz., Oros, Olasz V.,
Berthold. Edzõ: Gábor Erzsébet.

A találkozó elsõ felében nem le-
hetett eldönteni, hogy a vendégek,
vagy a hazaiak tudnak jobban
ijesztegetni, hiszen a szombathe-
lyiek jól kezdtek, Fuisz Viktóriáék
teljesítményükkel viszont a szak-
mai stábra hozták a frászt. Nehe-
zen indult be a gépezet, s jól jött a

nagyszünet ideje alatti fejmosás a
vendéglátóknak.

Onnantól mintha karikacsapásra
megváltozott volna minden, bár az
nem állítható, hogy minden tökéle-
tesen mûködött, de legalább kon-
centráltabb lett Gábor Erzsébet csa-
patának játéka. Mi több, a Somogy-
országban felfedezett, s még rop-
pant fiatal Kiss Virág is megszerez-
te centerként elsõ pontjait a nõi ko-
sárlabda második vonalában. Jurkó
Noémi ugyan a mérkõzés második
részében viszonylag hamar kiponto-
zódott, de a végére már nem maradt
különösebb izgalom, így a Kanizsai
Vadmacskák jelen pillanatban köze-
lebb áll a felsõházhoz…

Edzõi mérleg. Gábor Erzsébet:
„A harmadik negyed pontosabb és
jobb dobásaival döntöttük el a
meccset, miután együttesem feléb-
redt Csipkerózsika-álmából…”

P.L.

SSiikkeerreess éévvnnyyiittóó uuttáánn aa nnõõii kkoossaarraassookk

A torna játékosa eldöntötte.
Második alkalommal rendezték meg
a Deme Richárd Teremfutball Em-
léktorna küzdelmeit, melynek kere-
tében tíz együttes versengett a minél
elõkelõbb helyezésekért a Zsig-
mondy-sportcsarnok falai között.
Akinek nevét az emléktorna viseli,
két esztendeje hunyt el fájdalmasan
fiatalon, s barátai gondolták úgy,
hogy – a Nagykanizsa-Bagola VSE
egykori zákányi illetõségû labdarú-
gójának – tiszteletére minden évben
tetõ alá hoznak egy nívós teremtor-
nát. Az egész napos mérkõzésdöm-
ping során végül érvényesült a papír-
forma, hiszen a fináléban a Chanell
2000 gárdája 1-0-ra gyõzte le (Nagy
Gergõ góljával) a Tintahal HK
együttesét. A bronzmérkõzésen Tim-
berland – Istiván Autó 2-0. A vigasz-
kupa keretén belül a Bagola VSE lett
az elsõ, megelõzve a Zalaszent-
balázs, az FC Oportó, valamint a Pi.-
Hidrogáz csapatát, míg kilencedik a
Zákány, tizedik pedig a Belezna lett.
A torna játékosának Nagy Gergõt
(Chanell 2000) választották, a leg-
jobb kapusnak Czigoth Szabolcs
(Tintahal) bizonyult, a gólkirályi
címnek pedig Mavolo Paolo (Tim-
berland; 6 gól) örülhetett.

Ladányi Dóra újabb dobogós
helyezése. Utolsó 2010-es ifjúsági
versenyérõl is éremmel tért haza La-
dányi Dóra a Kanizsa Sörgyár SE
ifjúsági válogatottja. A fõvárosi Or-
mai László teremben (volt Statiszti-
ka terem) megrendezett Ifjúsági or-
szágos bajnokságon Angyal Mariet-
tával (BSE) harmadik helyezést ért
el ifjúsági leány páros versenyszám-
ban. Ezzel sorozatban negyedik al-
kalommal sikerült Dórának a dobo-
góra állni a tavalyi ranglistaverse-
nyeken. (Statisztika Idénnyitó ver-
senye, Szekszárd, Orosháza, Ma-
gyar Ifjúsági Bajnokság).

Az Eötvös tér-Kórház utca
vezet. A Lakófoci III elnevezésû te-
remfoci küzdelmei folytatódtak az
NTE-csarnokban, ahol hét párosí-
tást bonyolítottak. Lassan vala-
mennyi csapat játszott már a me-
zõny összes együttesével, a követ-
kezõ fordulóra pedig január 23-án,
vasárnap kerül sor 8:30-tól, a már
megszokott helyszínen. Eredmé-
nyek: Eötvös tér-Kórház utca –
Garay 11/A 5-3 (2-3), Munkás 16. –
Liget FC 4-3 (2-2), Eötvös-Kórház
– Városkapu krt. 6. 3-0 (1-0), Garay
11/A – Kazanlak krt. 0-5 (0-1),
Garay 6/A – Liget FC 5-1 (2-0), Vá-
roskapu krt. 6. – Garay 11/A 4-3 (2-
2), Liget FC – Garay 6/A 2-3 (1-0).

A küzdelmekben az Eötvös tér-
Kórház utca gárdája vezet.
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„Hogy is mondjam, tulajdon-
képpen valamifajta csapatmene-
dzseri posztra kerültem, de nyu-
godtan fogalmazhatunk úgy,
hogy csapatvezetõként dolgozha-
tok a Nagykanizsa Ants baseball
legénységénél” – kezdte azonnal
Fertig István, akit arról faggat-
tunk, miként alakulhat az együt-
tes sorsa a továbbiakban. Mint
ismert, a néhány esztendeje is-
mét játékba állt baseballozó vet-
te át Gondi Zoltán helyét a klub-
nál, s amikor nála jártunk, már
gõzerõvel egyeztetett is Dencs
Béla klubelnökkel az elkövetke-
zendõ feladatokról.

– A sporttámogatás korántsem
egyszerû feladat, így ez esetünkben
sem áll másként – folytatta István –, s
bizony ami kimondott hátrány, hogy
a baseball a legdrágább sportok egyi-
ke. Nem kevés a költségvonzat egy
bajnoki szezon során, aminek csupán
egy része például az utaztatás.

– Azért térjünk egy kicsit még
vissza a pályára, miként is ala-
kult pályafutásod?

– Az infielden, vagyis belsõ vé-
dõként szerepeltem már az utóbbi
idõben, pontosabban a hármas bázis
védõje voltam, ahová a legerõsebb
ütések érkeznek. Azért említettem,
hogy az legutolsó idõszakban, hi-
szen gyakorlatilag tíz esztendeje
felhagytam a rendszeres baseballo-
zással, s két éve kezdtem újra.

– Ráadásul éppen a baseball
nyomán kerültél annak idején
Kanizsára...

– Több mint másfél évtizede nagyon
sokan voltunk olyanok Veszprémben,
akik – szinte a semmibõl – ezzel a
sportággal akartunk foglalkozni, s egy
idõ után kis csapatunkkal kikerültünk
Nemesvámosra. Aztán jött egy Nagy-
kanizsa – Nemesvámos párosítás, s ak-
kor szólt Gondi Zoli, lenne-e kedvem
náluk játszani. Így kerültem hozzájuk,
s azt követõen lehettem velük többszö-
rös bajnok és kupagyõztes.

– Milyen szerepek hárulhat-
nak ezentúl hatványozottan a
csapatvezetõre?

– A pénzügyi dolgokat rendbe
kell tenni, s ezzel összefüggésben
az utánpótlásképzést ujjá kell

éleszteni. Sajnos az a nagy problé-
ma, hogy a fiatalok nem akarnak
sportolni, s ezen lenne jó változtat-
nunk itt helyben.

– S mi a helyzet a felnõtt szint-
tel?

– Ahogy már említettem, nem
kevés anyagi vonzattal jár egy baj-
noki szezon, fõképp úgy, hogy az
NB I-es csapatoknak kötelezõ a
nemzetközi Interligában is az indu-
lás. Mindez úgy történik, hogy ele-
ve ezer eurós rajtpénzt szabtak
meg, az idény pedig további nem
kevés ráfordítással jár. Úgy tûnik
abban az elképzelésünkben, hogy
az Interliga ne legyen kötelezõ,
már van is szövetségesünk az Óbu-
da csapatában, s a megtakarítások-
kal tényleg tudnánk a fiatalok felé
fordulni. Mert vallom, hogy bár
amerikai sportágról van szó, a ma-
gyar srácoknak igenis van eszük
ehhez a sportághoz, vagyis tehet-
ség híján e sportágon belül sem va-
gyunk, csak mindezt ki is kellene
használnunk.   

Polgár László

JJööhheettnneekk aa vveezzeettõõii ffeellaaddaattookk

Nagyszámú közönség elõtt ke-
rült sor a Sportolók egykor és ma
címû plakátkiállítás megnyitójára,
melyre dr. Hegedûs Csaba olimpiai
bajnok, a Magyar Birkózószövet-
ség elnöke is hivatalos volt.

A különbözõ plakátok és relik-
viák az elõzõ évszázad sportos,
nagy hányadában birkózó világ-
eseményeit ölelik fel, s a gyûjte-
ményt a nagyközönség az elkövet-
kezendõ két hónapban tekintheti
meg Nagykanizsán.

A birkózó szövetség elsõ embe-
re egyben átnyújtotta Kanizsa, a
birkózás sportágának városa elis-
merést is a település polgármeste-
rének, Cseresnyés Péternek, ezzel
együtt a Kanizsa Birkózó Sport-
egyesület vezetõségének.

Atöbb tucatnyi plakát egy helyen ér-
dekes összegzése a sportélet fejlõdésé-
nek, s az sem véletlen, hogy sokak ked-
vencet is választottak maguknak a gyûj-
temény megtekintése után. Többek kö-
zött, Szatmári Zsolt, a kiállítás ötletgaz-
dája, s számos ereklye tulajdonosa.

– Nekem az összes közül az
1995-ös iráni junior kötöttfogású
világbajnokságé tetszik a legjob-
ban – mondta a kanizsai klub ve-
zetõedzõje. – Ugyanakkor az nem
az enyém, hiszen azt Berzicza Ta-
mástól kaptuk a kiállítás idõtar-
tamára, ahogy számos más plakát
is az övé az összeállított gyûjte-
ményben.

Csak a rend kedvéért jegyez-
nénk meg, Berzicza Tamás az ak-
kori zalaegerszegi Zalahús SC bir-
kózója 1995-ben junior világbaj-
noki címet szerzett Teheránban.

P.L.

AA ssppoorrtt ppllaakkááttookkoonn

Nagykanizsán elsõ alkalom-
mal rendezték meg a Teke Presz-
szó elnevezésû teke tornát, mely
négy napon keresztül szolgált iz-
galmas meccsekkel a sportág sze-
relmesei számára. 

A szervezõk vándorkupában
gondolkodnak, vagyis rendszeres-
séggel hoznák tetõ alá az elkövet-
kezendõkben a versenyt, mely
nagy sikert hozott, hiszen végül 18
profi és amatõr csapat nevezett.

Az elõ-küzdelmek és az egyes
helyosztók után az alábbi végered-
mény született csapatban: 1.
Légrádi Team Zalaegerszeg –
1678 fa, 2. Csurgó – 1655, 3. Lo-
vászi – 1606. Egyéniben elsõ he-
lyezést szerzett Hermán Ferenc
(Zalaegerszeg; 439 fa), második
lett Farkas Imre (Zalaegerszeg,
432), míg harmadikként (Kovács
Richárd (Lovászi, 429) zárt.

Természetesen egyéni díjakat is
kiosztottak a „leg”-kategóriákban,

s ilyen összevetésekben az alábbi
elismerések születtek: Legjobb te-
lizõ: Hermán Ferenc – 298 fa. Leg-
jobb taroló: Kovács Richárd – 148
fa. Legjobb amatõr csapat: Nagy-
kanizsa Teke SE I – 1568 fa. Leg-
jobb amatõr egyéni: Krégár Judit
(Teke Presszó – Nagykanizsa) –
407 fa. Legfiatalabb versenyzõ:
Kiss József (Lovászi – 18 év). Leg-
idõsebb versenyzõ: Petõ János
(Nagyrada – 67 év). Legjobb
zalakarosi versenyzõ: Szûcs Lajos
– 410 fa.

P.L.

OOtttthhoonnoossaann gguurrííttoottttaakk

A közelmúltban negyedik video-
klipjével mutatkozott be az MTV
Hungary zenei csatornán a nagykani-
zsai Radioaktív együttes. Gilincsek
Pétertõl az együttes énekesétõl meg-
tudtuk, hogy az õsszel bemutatott,
Csak még egyszer címû produkciójuk
(http://www.youtube.com/watch?v=
XV3bqpUOuAc)  sikerét követõen
hamarosan kopogtattak a szerzemé-
nyeiket méltányoló médiumnál.

A tél folyamán ismét eredmény-
nyel jelentkeztek, az Éget címû
dalukkal. Az új Radioaktív szám
sikerét tükrözi, hogy fõ mûsoridõ-
ben látható és egyike lett a leg-
gyakrabban játszott produkciók-
nak. A népszerû Gilitõl megtud-
tuk, hogy elért eredményeiken fel-
buzdulva szorgalmasan próbálnak.
A közeljövõben többnyire Buda-
pesten lépnek fel. A nagykanizsai
törzsközönség tavasz folyamán
láthatja élõben a zenekart. (Cz.Cs)

FFõõ mmûûssoorriiddõõbbeenn 
aazz MMTTVV-nn

Kétszeresen is ünnepelt a Roz-
gonyi Úti Általános Iskola, hi-
szen átadták az intézmény
könyvtárának névadó tábláját,
valamint az idén száz éves intéz-
mény születésnapjának apropó-
jából egész évben programokkal
várják az érdeklõdõket.

– Mostantól Brauner Lajos ne-
vét hirdeti a névadó tábla, ami tu-
lajdonképpen nem újdonság, hi-
szen 1928-ban már viselte ezt a
nevet az iskola könyvtára. Január
tizenhatodikán volt az egykori pe-
dagógus születésének évforduló-
ja, aki 1921 és 28 között volt
igazgatója iskolánknak, másrészt
maga az intézmény is ünnepel, az
idei a századik születésnap. En-
nek apropóján minden hónapban
programokat szervezünk az isko-
lában. Visszatérve a könyvtárra,
maga az állomány nem bõvült, vi-
szont szükség volt a revízióra,
rendszerezésre, hiszen még az
ezernyolcszázas évekbõl is van-
nak köteteink. Olyan szakmai és
pedagógiai gyûjteménnyel ren-
delkezünk, amely méltó lenne az
országos ismertségre, ezért ter-
vezzük, hogy hozzáférhetõvé tesz-
szük ezeket a könyveket. – tájé-
koztatta lapunkat Jeszenõi Csaba
iskolaigazgató. (Z.A.)

Kétszeres üünnep
a RRozgonyiban
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