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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?

Szeptember 24. 9.30  óra
A SZÍV VILÁGNAPJA
Egészségügyi mérések és elõadások, 
bemutató; és változatos kulturális 
programok. Szervezõ: Szívbetegek
Egyesülete

Október 7-8. Kanizsa Nemzetközi
Jazz- és Világzenei Fesztivál

Október 7. (péntek)
Õsze András galéria
18.00 A 32. "Életünk" Országos 
Fotókiállítás. Megnyitja: Stamler Lajos
Közremûködik: Vámos Janka Quartet
Színházterem
19.00 Tárkány Mûvek
20.30 Magyar Jazz Quartet
22.00 Norbert Farkas Quartet
23.30 Maszkura és a Tücsökraj
00.30 Vámos Janka Quartet
Október 8. (szombat)
Színházterem
19.00 Gayer Mátyás Trió
20.30 East Gipsy Band
22.00 Tony Lakatos és Snétberger Ferenc
23.30 Tiborcz Iván és Barátai
Belépõdíj: 3 000 Ft / nap
Két napra szóló jegy: 5 000 Ft
Információ, jegyrendelés:
06-93/311-468
hsmk.nk@kanizsaikultura.hu

A Kanizsai Kulturális Központ
SZÍNHÁZI BÉRLETHIRDETÉSE 
2011/2012
Bérletárak
(HEVESI, BRÓDY, RÁTKAI)
I. hely: 14 500 Ft, II. hely: 14 000 Ft.
A Kanizsa Kártyával rendelkezõknek
I. hely: 11 600 Ft, II. hely: 11 200 Ft.
A bérletek két részletben is fizethetõk, a
második részletet december 10-ig kell
kiegyenlíteni.

A régi bérletek megújítása 2011. október
10., 11., 12., új bérletek vásárlása 2011.
október 13, 14, 17., naponta 9-17 óráig.

Vásárolja meg színházbérletét olcsóbban 
Kanizsa Kártyával!
Kártyaigényét leadhatja a Tourinform
Irodában (Nagykanizsa, Csengery út 1-3.)
munkanapokon 8.30-16.30 óra között.

További információ:
www.kanizsaikultura.hu 
http://tourinform.nagykanizsa.hu

Szeptember 24. 16-18 óra
"BÚJJ, BÚJJ ZÖLDÁG …"
néptánc és népzene kicsiknek 
és nagyobbaknak
Hangszeres bemutató, néptánc, 
kézmûvesség
Belépõdíj: 300 Ft

AA jjöövvõõ ppaannoorráámmáájjaa
Ezt fogjuk látni a 61-es fõút 

elkerülõ szakasza vasúti 
felüljárójának elkészülte után.
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A közmeghallgatás elõtt soron
kívüli ülést is tartott a Med-
gyaszay Házban a közgyûlés. 

A nyílt ülésen elõször módo-
sították a nevelési-oktatási in-
tézmények alapító okiratát,
melyre a megváltozott adatok
miatt volt szükség. Ezt követõen
elfogadták a Kanizsa Felsõokta-
tásáért Alapítvány kérelmét, és
mûfüves sportpálya kialakításá-
nak indítását a Hevesi iskolá-
ban. Megszavazták a városatyák
a Zaláért Egyesület, mint kon-
zorciumi vezetõ és a Magyar
Vöröskereszt Zala Megyei Szer-
vezete, mint konzorciumi part-
ner részvételét A családi közös-
ségi kezdeményezések és prog-
ramok megerõsítése címû pályá-
zaton. Szintén egyhangú szava-
zattal támogatták a Mura-
keresztúri Római Katolikus-, a
Nagykanizsai Református-, va-
lamint a Jézus Szíve Egyház-
község részvételét A családi kö-
zösségi kezdeményezések és
programok megerõsítése címû
pályázaton.

A közmeghallgatás elsõ felszóla-
lója Orsos Imre nem várt választ
sem szóban, sem írásban a felveté-
sére. Vele ellentétben Ferincz Jenõ
hiányolta, hogy egy korábban fel-
tett kérdésére még nem kapott vá-
laszt. Kritikával illette a város há-
rom vezetõjét, és hiányolta az el-
lenzék megnyilvánulását lapunk-
ból.

Németh Tamás Petõfi utca 112.
szám alatti lakos a motocross ver-
seny jármûvei által okozott elvi-
selhetetlen por miatt kérte a köz-
gyûlés segítségét. Válaszában
Cseresnyés Péter polgármester el-
mondta, ismerik az egykori hon-
védségi épületben élõk gondjait,
nem feledkeztek meg róluk. Meg-
vizsgálják azt is, kapott-e támo-
gatást a rendezõ egyesület a pálya
locsolórendszerének kialakításá-
hoz. 

Egyed Gyuláné Berzsenyi utca
14/A alatti lakos az útkikötéssel já-
ró forgalomnövekedés miatt azt
kérte, kompromisszumos megol-
dásként vigyék beljebb az utat a
házuktól. A válaszból kiderült, az
út kialakításánál figyelembe kel-
lett venni a jogszabályi elõíráso-
kat, és nem kell attól tartaniuk,
hogy az ablakuk alatt halad majd
el a forgalom. 

Kiss László a Kodály Zoltán út
10/B számú Nyugdíjas Házból ér-
kezett a közmeghallgatásra, és 35
lakó ügyét képviselte. Azt kérte a
polgármestertõl, hogy a Vagyon-
kezelõ Zrt. vezetõjével vizsgáltas-
sa meg, milyen állapotok uralkod-
nak az intézményben.

Nagy László Kölcsey utcai lakos
a szomszédos vendéglátó egység
mellett randalírozó fiatalok visel-
kedésére hívta fel a figyelmet,
akiktõl péntek éjszakánként nem
lehet aludni, mert törnek-zúznak,
hangoskodnak.

Vincze József Maort-telepi la-
kos 376 polgártársa aláírását ad-
ta át Cseresnyés Péter polgár-
mesternek, mert nem akarják,
hogy eddigi nyugodt életüket fel-
váltsa a félelem, a rettegés. Tu-
domásukra jutott, hogy az Erdész
utcában, a laktanya területén ja-
vító-nevelõ intézetet terveznek
létrehozni fiatalok számára. A
polgármester válaszában megje-
gyezte, még nem dõlt el, hogy
lesz-e és hol alakítják ki az emlí-
tett intézetet. 

Balikó Gyula a Herman Ottó ut-
cai játszótér építése felõl érdeklõ-
dött, hozzátette azt is, hogy a la-
kók több millió forintos munkája
veszik kárba, ha õsszel legalább a
terület befüvesítése nem történik
meg.

Lakatos József a Liszt Ferenc
utca gyér közvilágítását, valamint
a közterületi illemhelyek és ivóku-
tak hiányát tette szóvá. Felhívta a
figyelmet a Hevesi úton nagy se-
bességgel haladó jármûvekre is,
véleménye szerint ott mindenki
úgy hajt, ahogy akar.

Kiss József megkérdezte, miért
nem öntözték nyáron a Kálvin té-
ren pályázati pénzbõl vásárolt fá-
kat, mert elszáradtak. Ezzel fél
millió forintot kidobtak az abla-
kon.

Hajszán Csabáné megkérdezte,
hogy az Alsószabadhegyi út való-
ban Szabadhegyhez tartozik-e,
mert kérése ellenére se vizet, se
villanyt nem vezetnek a házukhoz.

B.E.

SSzzóótt kkaappootttt aa llaakkoossssáágg
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KANIZSA LOKÁLPATRIÓTA HETILAP

A reformer, vallási vezetõ, ha-
zafi Lõw Lipót születésének
200., nagykanizsai mûködésének
170. évfordulója alkalmából
rendezett konferenciát a Nagy-
kanizsai Zsidó Hitközség és a
MAZSIHISZ. 

A híres rabbi életútját méltató
rendezvény nyitányaként, a Lõw
család 100 évét bemutató filmvetí-
tést tartottak az MTV Szegedi Stú-
diója archívumának anyagából.
Ezt követõen dr. Székely István he-
lyi hitközségi elnök és Feldmájer
Péter a MAZSIHISZ elnöke fel-
avatták Lõw Lipót emléktábláját,
amely Szemenyey-Nagy Tibor
szobrászmûvész alkotása. A szel-
lemiségében telitalálat, kivitele-
zésében elegáns és puritán alkotás
avatóbeszédét Kozma György kán-
torjelölt tartotta. 

A konferenciát köszöntõ beszé-
dében Cseresnyés Péter polgár-
mester Lõw Lipót nagykanizsai
munkásságát idézte fel, míg Feld-
májer Péter Lõw hídszerepérõl és
a neológ irányzaton belüli újítása-
iról beszélt. Dr. Borsányi-Schmidt
Ferenc egyetemi docens elõadá-
sát – az elõadó betegsége miatt –
Ábrahám Vera könyvtáros adta
elõ. Az elõadás kitért a híres rab-
bi  vallásmegújító szerepére,
amely elsõsorban a szertartás-
rendben hozott újításokat. Ma-
gyar nyelven tartott istentisztelete
és az orgona hazai zsinagógákban
való meghonosítása egyértelmûen
Lõwhöz köthetõ. A rabbi szolgá-

latát 1841-ben megkezdõ vezetõ,
komoly vallási és pedagógiai ta-
nulmányok elvégzését követõen
került városunkba. Rövid idõ alatt
beilleszkedett a város társadalmi
életébe és tekintélyt szerzett ma-
gának. Az iparostanonc-képzés-
ben, az alapfokú fiú és leányisko-
la beindításában, a helyi ipar és
gazdaság kiterjesztésében elévül-
hetetlen szerepe volt. A haza és
haladás elvét képviselve, jelentõs
szerepet vállalt a hazai zsidóság
emancipációs törekvéseinek érvé-
nyesítésében. Gábor Anna épí-
tész, muzeológus, etnográfus a
nagykanizsai zsinagóga építésé-
nek történet foglalta össze. Dr.
Makovitzky József – a híres nagy-
kanizsai cukrász Makoviczky
Gyula leszármazottja – az
UNESCO Akadémia tagja Lõw
Lipót  1848/1849-es forradalom-
ban betöltött szerepérõl beszélt.
Lõw szegedi mûködésérõl
Markovics Zsolt szegedi fõrabbi
és Ábrahám Vera emlékezett meg.
Kozma György vallási és etikai
vonatkozásokat emelt ki az egy-
házmegújító rabbi életútjából.
Ferge Zsuzsa szociológus a Lõw
családtól kapott szellemi muníci-
óról beszélt, ami életszemléletét
alapvetõen befolyásolta. A konfe-
rencia levezetõ elnöki tisztét be-
töltõ Dr. Ördög Ferenc a MTA
doktora zárszavában kiemelte a
színvonalas és érdekes elõadáso-
kat. A rendezvény kísérõ prog-
ramjaként a Thúry György Múze-
um munkatársai által rendezett

KKaanniizzssáánn lleetttt mmaaggyyaarrrráá
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2011. szeptember 22.

Lõw Lipót emlékkiállítást tekin-
tették meg a jelenlévõk. (Lásd A
magyar zsidó papok mintaképe
címû írásunkat.)

A konferencia résztvevõinek
Nagykanizsa polgármestere, Cse-
resnyés Péter sikeres és eredmé-
nyes munkát kívánt: 

„Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt
Hölgyeim és Uraim!  

Amikor Lõw Lipótról Nagyka-
nizsán emlékezünk, személyisége,
tettei és a történelmi idõ segítsé-
günkre siet, hogy cizellálás nélkül,
egyszerûnek tûnõen jellemezhes-
sük, mutathassuk be õt az utókor-
nak, talán példát is állítva munkás-
sága, életútja bemutatásának segít-
ségével. 

Azt mondhatjuk: õ volt az elsõ
igazi modern rabbi a magyar zsi-
dóság történetében. Így az egyete-
mes magyar szellemiség jelentõs
alakja is, abban a korban, amikor
zsidók és magyarok termékeny
szövetsége Magyarországot a
modernitás felé terelte. 

Öt évig dolgozott Nagykani-
zsán, és munkássága révén joggal
tartjuk õt városunk egyik jelentõs
szellemi alakjának, városformáló
személyiségének. Iparos-képzõ
egyletet alapított, amelynek célja
az volt, hogy a zsidó fiatalok
olyan mesterségeket tanuljanak,
amelyek ritkák voltak, vagy még
meg sem honosodtak az ország-
ban. 

A tanulókat céhmesterekhez
küldte, és kiképzésükért fizetett.
Ez volt a Dunántúl elsõ iparosta-
nonc iskolája. 

Lõw Lipótnak jelentõs érdemei
voltak abban, hogy 1842-ben új
elemi fiú- és leányiskola épült Ka-
nizsán, amelyhez a telket Batthyá-
ny Fülöp herceg biztosította, a fõ-
rabbi pedig épített, s ha kellett,
építõanyagot hordott.

Sokat tett azért is, hogy a város
elinduljon az iparosodás útján. A
korabeli feljegyzések szerint több
tárgyalást is folytatott, például egy
bécsi gyárossal, hogy szövõgyár
létesüljön a városban. 

Tisztelt Emlékezõk!
A 200 éve született Lõw Lipót

kanizsai fõrabbiként a haladást
szolgálta. Erre ösztönözte a helyi
zsidóságot és a település elöljáróit
is. 

Ha itteni mûködésének csak
ezt a három elemét vizsgáljuk –
vagyis hogy új iskolát építtetett,
megteremtette a szakképzést és
ipart akart telepíteni –, bátran
kijelenthetjük: Lõw Lipót saját
korán túlmutatóan, a jövõ Nagy-

kanizsáját építette. És e munka
során – micsoda analógia a mai
korral! – bõven akadtak olya-
nok, akik inkább gátolták, visz-
szafogták, visszahúzták. Úgy
látszik, gáncsoskodók, a meg-
újulást ellenzõk már akkor is
voltak...  

Lõw Lipót aztán öt év után Pá-
pára, majd Szegedre ment, s mind-
két város büszke múltjának meg-
határozó alakja lett.

Tisztelt Hölgyeim és Uraim!
A fõrabbi – saját bevallása sze-

rint – Kanizsán lett magyarrá.   
Felismerve, hogy a hazai zsidó-

ság számára egyetlen eredményre
vezetõ, jól járható út a magyaroso-
dás, a magyarsággal való szoros
együttmûködésen alapuló együtt-

élés, példát mutatva maga is meg-
tanult magyarul, és 1844-tõl már
magyarul prédikált a nagykanizsai
zsinagógában, a hitközség iskolá-
jában pedig bevezette a magyar
nyelvû oktatást, és a magyar nyelv
terjesztésére, mûvelésére buzdítot-
ta híveit. 

Lõw Lipót magyarságát nem-
csak a magyar nyelvért folyatott
küzdelmében érhetjük tetten. A
morvaországi születésû tudós rab-
bi részt vett az 1848-49-es honvé-
dõ harcok küzdelmeiben: õ volt a
forradalmi honvédség elsõ tábori
rabbija. 

Annak bukása után a számonké-
rést õ sem kerülhette el, a szabad-
ságharc leverése után felségsértés-
sel és lázítással vádolták, be is bör-

tönözték, és csak báró Sina György
közbenjárására engedték szabadon
’49 decemberében.

Tisztelt Emlékezõk!
Lõw Lipót egyszerre volt jelen-

tõs magyar történelmi szereplõ, a
zsidó tudományosság és mûvelõ-
dés elindítója, és közösségeinek
pásztora. Olyan személyiség, aki
máig érvényes hatással formálta –
többek között – Nagykanizsa köz-
életét is. 

Emlékezni tehát õrá nem csak
tettei, hanem a jelenben való pél-
damutatás miatt is érdemes.

A konferenciának eredményes
munkát, résztvevõinek lelki és
szellemi felpezsdülést kívánok!

H.Gy. - K.H.

„A magyar zsidó papok minta-
képe volt Lõw Lipót, ki hazájának
és felekezetének, a közmûvelõdés-
nek és a vallástudománynak leg-
hívebb szolgálatában töltötte el
eredményekben gazdag életét.”–
jellemezte egyik méltatója.

1841 elején 4 ízben prédikált
Nagykanizsán, s február 22-én he-
lyettes rabbinak választották meg.
1841. szeptember 10-én avatták
fel. Munkája elismeréseként 1842-
ben „tekintettel arra, hogy minden
hivatásszerû kötelességét buzgón
teljesítve… fáradhatatlanul mun-
kálkodik” fõrabbi címmel tisztel-
ték meg.

Öt esztendeig mûködött a gyüle-
kezetben. A haladásra, hazafiságra
lelkesítette a nagykanizsai elöljá-
róságot. Hamar felismerte, hogy a
hazai zsidóság számára elengedhe-
tetlen a magyarosodás. Napi két
órában vasszorgalommal tanulta a

magyar nyelvet. Szónoklataival,
írásaival a magyar zsidóság eman-
cipációjáért harcolt. Hivatalba lé-
pésekor a hitközség iskolájában
bevezette a magyar nyelv oktatá-
sát. Meghonosította a magyar
nyelvû igehirdetést, már 1844-tõl
magyar nyelven prédikált a nagy-
kanizsai zsinagógában.

Szinte szállóigévé váltak prédi-
kációjának buzdító szavai:

„Bátran tehát, barátim! Hono-
sítsa a zsinagóga a magyart, s re-
méljük, hogy a magyar honosí-
tandja a zsinagógát!”

1845-ben egy Nagykanizsán
(1845. április 19-én) elhangzott
magyar zsinagógai beszédet bocsá-
tott közre nyomtatásban, melyben
a magyar nyelv terjesztését kötötte
hívei lelkére:

„Igenis barátim, nemcsak az
anyagi haszon, hanem még inkább
az értelmiség annyira kívánatos ki-
fejlõdése buzdít honi nyelvünk
ápolására, mívelésére. Mert az el-
mék és az eszmék súrlódásai, a ke-
délyek gerjedelmei, a szívek óhaj-
tásai és reményei – a nemzet szár-
nyalása s lelkesedése a magyar-
ságban gyökeredzik, a magyarság-
ban tükrözõdik. A magyar élet leg-
szentebb kinyilatkozása rejtve ma-
rad elõttünk, míg a magyar hang
varázsába nem vagyunk beavatva.
Ellenben a magyar míveltség bir-
tokában s a magyar szellemi élet
malasztiban részesülvén, a felõl is
tudunk vigasztalódni, hogy még
mostoha gyermekeknek tekint min-
ket édes anyánk, drága hazánk!....
A tiszta szó, az élõ, a hatályteljes, a
magyar szó – e szó zengjen minde-
nütt! Hol erényt ébreszteni, go-

noszságot dorgálni, szidalmazásra
felelni, rágalmazást megcáfolni
kell, – ott emeld fel magyar szódat!
Bátran szólj, szólj csüggedetlenül!
Szólj a magyarhoz az õ nyelvén, ha
gyengén is, megért és szavad vissz-
hangzik rokonszenves kebelében!”

Löw Lipót mûködése idején,
1845. október 22-én Nagykanizsán
szólalt meg elõször Magyarorszá-
gon zsinagógában orgona. A zsina-
góga elsõ emeleti karzata 1844-
ben készült el, az orgona elhelye-
zésekor vált szükségessé megépí-
tése. Az orgonaépítés költségeit
Strasser Lázár nagykanizsai keres-
kedõ vállalta. Készítõje Focht Fe-
renc, pécsi orgonaépítõ volt.

Löw Lipót mozgalmat indított
Nagykanizsán egy új elemi fiú- és
leányiskolai épület emelésére. Bat-
thyány Fülöp herceg a Zrínyi és
Csengery utca sarkán ingyen telket
adományozott a hitközségnek, az
épülethez falitéglát, cserépzsin-
delyt, és saját fogataival fuvaroz-
tatta az anyagot az építkezéshez.
Az elemi iskola régi helyérõl, a Fõ
út 6. szám alatti hitközségi ház ud-
vari épületébõl 1842 õszén költöz-
hetett az új épületbe. Az iskolát ek-
kor 195 fiú és 73 leány látogatta.

„A mily kevéssé bátorítottak
bennünket a körülmények ennek az
épületnek emelésére, mégis itt áll
az épület csendes, szabad helyen, 8
tágas, barátságos tanteremmel,
minden emberbarátnak lélekemelõ
látványul.” – mondta Lõw Lipót
avató beszédében.

(http://www.zmmi.hu/thury/?q=
200%20%C3%A9ve%20sz%C3%
BCletett%20L%C3%B6w%20Lip
%C3%B3t)

AA mmaaggyyaarr zzssiiddóó ppaappookk mmiinnttaakkééppee
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Szeptember 16-án egész napos
innovációs rendezvényt tartot-
tak a Nagykanizsai Inkubátor-
ház és Innovációs Központban.
A megjelenteket a rendezõk ne-
vében Cserti Csilla, az intézmény
vezetõje köszöntötte. Õt Cseres-
nyés Péter Nagykanizsa Megyei
Jogú Város polgármestere kö-
vette, majd dr. Birkner Zoltán a
Pannon Egyetem Nagykanizsai
Kampuszának igazgatója szólt
az innovációról. 

Magyar Dániel, a Pannon
Novum Regionális Innovációs
Ügynökség (RIÜ) vezetõjének
köszöntõje után két szekcióban
kezdõdött meg a program. A
Szakértõi részben a FATE projek-
tek nemzetközi és hazai példáival
ismerkedhettek meg Kalcsú Zol-
tán (RIÜ) innovációs menedzser
elõadásában. Másodikként Kere-
kes Gábor, a Zala Megyei Vállal-
kozásfejlesztési Alapítvány nagy-
kanizsai irodavezetõje a kombi-
nált mikrohitel konstrukcióról
adott tájékoztatást. Mihovics Zol-
tán szakértõ a kanizsai Inkubátor-
ház létrejöttének történetérõl tar-
tott rövid ismertetõt. Elõadása jól
illeszkedett a FATE projektben
megfogalmazott célokhoz. Ezután

Varga László tervezõ ismertette
az Inkubátorház északi oldalán ta-
lálható, volt laktanyaépület hasz-
nosítására készült terveket. A ter-
vek közül elõzetesen azt támogat-
ták a legtöbben, hogy az épület el-
bontása után egy ipari termelésre
és raktározásra alkalmas csarno-
kot kellene építeni.  A végsõ szót
azonban a tulajdonos önkormány-
zatnak kell kimondani, akinek a
hasznosítás, a mûködtetés és a fi-
nanszírozás kérdéseit is tisztázni
kell. 

A másik szekcióban a Pannon
Egyetem hallgatói és a Zsig-
mondy-s diákok hallgattak érdekes
elõadásokat. A sort dr. Skrop Adri-
enn a Pannon Egyetem adjunktusa
nyitotta, aki a világhálón elérhetõ
keresõrendszerek használatáról
beszélt. Baloghné Békési Beáta az
Inkubátorházban mûködõ Matek
Oázis Kft. tevékenységét mutatta
be. A roppant szórakoztató, inte-
raktív elõadás végén a diákok taps-
sal jutalmazták az elõadót. Hát
igen, így is lehet a sokak által mu-
musnak tartott tantárgyról beszél-
ni. A világ egyik leginnovatívabb
fejlesztésérõl, a Solo-Duo hibrid-
autóról tartott videoképes elõadást
az õriszentpéteri Antro Nonprofit
Kft. fejlesztõmérnöke Hivessy Gé-
za, aki a fejlesztés folyamatát mu-
tatta be. 

Az I. Nagykanizsai Innovációs
Nap kiemelt programja volt az a
kiállítás, ahol a hazai és a nemzet-
közi innováció termékeivel ismer-
kedhettek meg az érdeklõdõk. Az
épületben a 3D-s szkenner mûkö-
désérõl Faragó Zsolt, a TISZK ta-
nára tartott bemutatót. Mellette a
gyermekbarát és egészséges élel-
miszer termékcsalád halételeibõl
kóstolhattak a látogatók. A ma-

gyar fejlesztésû halvirsli, halsonka
és halpárizsi egyedi és különleges
ízeirõl bárki meggyõzõdhetett.
Nemzetközi innovációs megmé-
rettetésen lett díjazott a Kartonbú-
tor Art Design cég bútorkollekció-
ja és a Barna Tamás nevével fém-
jelzett Mágnesfal. Termékbemuta-
tójuk mindenképpen jól jelzi a ha-
zai innováció sokszínûségét.
Gráner Józsefet nem szükséges a
nagykanizsaiaknak bemutatni, hi-
szen 3D-s filmjei és diái már ed-
dig is sok ember tetszését vívták
ki. Az inkubátorházban bemutatott
diasorozata a kiállítás egyik leglá-
togatottabb eleme volt. Az Inku-
bátorház kiállítói közül a Foran
Kkt. forgalomtechnikai eszközei-
nek legújabb fejlesztéseivel ruk-
kolt ki. A Pannon Novum és a
Pannon Egyetem információs
anyagaival jelentkezett a kiállítá-
son. 

Egész nap mûködött a levegõbõl
vizet elõállító automata berende-
zés, amit elõször a Víz világnapján
láthatott a közönség. A Hervis
elektromos kerékpárjával jelent
meg a kiállításon, de az épület par-
kolójában ki is lehetett próbálni
ezeket az eszközöket, csakúgy,
mint a Gauswhell-t és a nagy nép-
szerûségnek örvendõ Segway-t.
Szinte megállás nélkül használták
ezeket az újszerû alternatív közle-
kedési eszközöket. A Toyota leg-
újabb hibridautói közül egyet
tesztvezetésre is el lehetett vinni és
a délutáni elõadások is ezzel a té-
mával indultak. 

Tóth Tamás gépészmérnök – az
ASC Vent Kft. részérõl – a meg-
újuló energiák használatáról tartott
szakszerû elõadása után, Nádasi
Tamás vezérigazgató az Aquaprof-
it Zrt. tevékenységét mutatta be.
Elõadása kitért cégük innovációs
tevékenységére és jövõbeli tervei-
re. Ezt követõen a Mágnesfal és a
Kartonbútor kifejlesztésérõl hang-
zott el ismertetõ. Az elõadások dr.
Bertók Botond logisztikai rendsze-
reket bemutató prezentációjával
folytatódott. A Pannon Egyetem
oktatója büszkén említette, hogy a
logisztikai képzésnek Nagykani-
zsa ad helyet.

Az I. Nagykanizsai Innovációs
Napot a forgalomtechnikai eszkö-
zöket forgalmazó Foran Kkt-t, s an-
nak profilját bemutató Vántsa Elõd
zárta, majd kisorsolták az inkubá-
torházról szóló kvíz nyerteseit.

EEggyy nnaapp aa kkéézzzzeellffoogghhaattóó iinnnnoovváácciióórróóll

Az eljárás elsõ fordulójában há-
rom jelentkezõ pályázatát fogad-
ták el, amelyek tartalmilag és for-
mailag megfeleltek az elvárások-
nak. Mindhárom jelentkezõ szék-
helye Budapesten található. A je-

lentkezõket, az Euro Publicity
Kft., a Publimont Reklám és Hir-
detésszervezõ Kft. és a MAHIR
Cityposter Kft., felkérték az aján-
lattételre. A pályázat ezután a má-
sodik fordulóba léphet. 

EEllssõõ ffoorrdduullóó:: 

RReekklláámmggaazzddáátt kkeerreessüünnkk

A kis példányszámban megje-
lent könyv a Délzalai Víz- és
Csatornamû ZRt.-t és a tulajdo-
nosokat mutatja be, tisztelegve
ezzel az alapító önkormányza-
tok és a fogyasztók elõtt. 

Az évforduló apropóján kiadott
kötet bemutatja a Részvénytársa-
ság történetét, a dolgozók munká-
ját és a településeket. Megtekint-
heti az olvasó a korabeli képesla-
pokat és életképeket, melyek a
kezdetektõl napjainkig mutatják
be a vízmû fejlõdését. Továbbá tá-
jékozódhat arról, hol találhatóak a
mûködési területek és átnézheti a
tulajdonos önkormányzatok listá-
ját is. Az 1916-ban létesített, nagy-
kanizsai székhelyû társaság célja,
hogy megfelelve az elvárásoknak
egészséges és friss ivóvizet szol-
gáltassanak a fogyasztóknak, vala-
mint a keletkezett szennyvizet el-
vezessék, ezzel minimalizálva a
szennyvízkibocsátás környezetter-
helõ hatását.

V.M.

KKöönnyyvvbbeenn 
aa 9955 éévveess
vvíízzmmûû
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2011. szeptember 22.

Bemutatkozott az új hivatal
Nagykanizsán. A centralizált
rendszer létrejöttével, a feladatok
egy kézbe kerülnek, ezzel köny-
nyebbé válhat a városunkban
élõk munkája. Errõl és a kor-
mányhivatal felépítésérõl, céljáról
beszélt Rigó Csaba kormánymeg-
bízott és Dr. Sifter Rózsa fõigazga-
tó a Vasemberház Dísztermében
megrendezett vállalkozói fórum-
mal egybekötött konzultáción,
ahol a vendégeket Cseresnyés
Péter polgármester köszöntötte.

Aközigazgatásban elsõként indult
el a változás, a végcélja pedig az,
hogy olcsóbb és hatékonyabb le-
gyen az ügyek intézése, az állampol-
gároknak kevesebbet kelljen utazni
és idegeskedni, megkönnyítse az el-
igazodást a hatósági ügyekben. A

program teljes kiépítése 2013 õszéig
fog tartani. A fõ értékek, amelyeket
szem elõtt tartanak az ésszerûség, a
hatékonyság, a pontosság, az átlát-
ható közigazgatás, amely egyértel-
mû, precíz és barátságos. A kor-
mányablakok (Integrált Ügyfélszol-
gálati Irodák) eddigi munkájáról jó
véleménnyel vannak a választópol-
gárok. A hatékonyságot a számok ta-
núsítják, melyek a jövõbeni sikeres-
séget is elõfeltételezik, ugyanis több
mint tizenegyezer ügyfél vette eddig
igénybe a rendszer szolgáltatásait a
januári nyitás óta, több mint tizen-
kétezer-ötszáz ügyük volt, amibõl
huszonhat volt sikertelen. Ezen si-
kertelenségek oka a technikai prob-
lémáknak tudható be. 

A folyamat 2010. augusztus vé-
gén indult, a kormány megyei és
fõvárosi közigazgatási helyeket ál-

lított fel. Az országban huszonki-
lenc kormányablak nyílt, ebbõl
Zala megyében kettõ található, egy
Zalaegerszegen és egy Nagykani-
zsán. Továbbá elkezdõdött a me-
gyei önkormányzatok intézmény
fenntartási feladatainak az átvéte-
le, mely január elsejétõl lép majd
életbe. 2013 januárjában állítják
fel a járási hivatalokat. 2012. júni-
us 30-ra eldõl az is, hogy hol lesz-
nek a járáshatárok, melyik telepü-
lés hova tartozik, ez le fogja fedni
az egész megyét. A kormányablak
munkája pedig 2013. december
31-re ki kell, hogy bõvüljön.

A kormányhivatal önálló költ-
ségvetési szerv, nem azonos a kor-

mányablakkal. Utóbbi az ügyfél-
szolgálat elõbbi pedig a szervezet.
Kormányhivatalból húsz jött létre
(a fõvárosi + a tizenkilenc me-
gyei). A kormányhivatal feladata a
kormányzati célok maximális kép-
viselete. Feladatkörükbe tartozik
még a koordináció minden területi
államigazgatási szerv felett. Köte-
lessége az önkormányzatokkal va-
ló együttmûködés. Véleményezési
joguk is van a létszámot és a költ-
ségvetést illetõen. A felépítését te-
kintve, háromszintû vezetés van. A
kormánymegbízott feladata, a kor-
mányzati célokat képviselni és
megvalósítani. A vezetés körül a
százötven fõs törzshivatal találha-
tó, melynek fõosztályai a volt köz-
igazgatási hivatalok fõosztályai.

Varga Mónika

ZZaallaa MMeeggyyeeii KKoorrmmáánnyyhhiivvaattaall
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Ahogyan arról májusban már
tájékoztattuk Önöket, ötven fa
kerül elültetésre a belváros-reha-
bilitáció során, az Erzsébet tér
kertészeti munkálatainak kereté-
ben.

A Városfejlesztési Divízió ta-
vasszal várta mindazok jelentkezé-
sét, akik egy fa ültetésével részt kí-
vánnak venni Nagykanizsa belvá-
rosának megszépítésében, hogy
valami maradandót alkossanak a
jövõ nemzedékek számára. A

programban részt vevõk számára
egy helyszínrajzon jelölik meg az
általuk elültetett fát, és a rajz birto-
kában büszkék lehetnek majd arra,
hogy õk is részt vettek Nagykani-
zsa megszépítésében, megújításá-
ban.

2011. júniusában nyilvánvaló-
vá vált, hogy az Erzsébet téri
munkák befejezése késõbbre,
2012. június 30-ra várható. A ha-
táridõ módosítás oka az a logikus
és ésszerû lépés volt, hogy a beru-
házással bevárják a szintén jelen-

tõs támogatással megvalósuló
csatornázási projektet. A két épí-
tési munkát úgy hangolják össze,
hogy ne kelljen kétszer ugyan-
azon a szakaszon munkát végez-
ni, például felbontani az útburko-
latot és a járdákat.

A meglévõ ötven lelkes jelent-
kezõnek így jövõ évben nyílik le-
hetõsége a faültetésre az Erzsébet
tér megújítási munkáinak elõreha-
ladásával összhangban.

Hírlevél
Városrehabilitáció

ÜÜlltteessss ffáátt aa jjöövvõõnneekk!! AA bbeeffeejjeezzééssii
hhaattáárriiddõõkk kkiittoollóóddáássaa mmiiaatttt ccssaakk aa jjöövvõõ
éévvbbeenn lleesszz aa ffaaüülltteettééss aazz EErrzzsséébbeett ttéérreenn

A Helikon Rádió munkatársá-
nak nyilatkozott Teleki László a
helyi cigány kisebbségi önkor-
mányzat elnöke a napokban in-
dult középfokú képzésük kap-
csán:

Közel hatszáz fõ szerzett érett-
ségi bizonyítványt a felnõtt közép-
iskolai rendszerben az elmúlt tíz
év alatt. Tehát, ha lebontjuk, min-
den évben mintegy hatvan fõ sike-
resen vizsgázott. De miért is indí-
totta el a cigány kisebbségi önkor-
mányzat és miért kezdeményezte
ezt az oktatási formát? Elsõsorban
azért, mert nagyon fontosnak tar-
tottuk, hogy azok a felnõttek, akik
valamilyen oknál fogva abbahagy-
ták tanulmányaikat, akár a nyolca-
dik osztályt, akár a már elkezdett
középiskolai tanulmányokat köve-
tõen, azoknak a kudarcait kezelni
tudjuk. Ezért úgy gondoltuk, hogy
egy oktatási intézményen kívüli
létesítményt hozunk létre, amely
ezeket a kudarcokat fel tudja szá-
molni. A másik probléma, amit or-
vosolnunk kell, egyre több roma
és nem roma közösségi tere meg-
szûnt az elmúlt idõszakban, és
fontosnak tartottuk azt, hogy ro-
máknak és nem romáknak egy-
aránt próbáljunk egy olyan színhe-
lyet találni, ahol közös dolgokról
is beszélgethetnek az iskola után
vagy szünetekben is, és akár barát-
ságokat is köthetnek. Tehát két
fontos célunk volt. Az egyik min-
denképpen az, hogy tudáshoz jut-
tassuk az arra vágyókat, a másik
pedig az, hogy a roma és a nem ro-
ma együttélést valamilyen szinten
segítsük. Ezekbõl a tézisekbõl kö-
vetkezett, hogy közel hatszázan
fejezték be az elmúlt tíz évben itt,
a Nagykanizsai Cigány Kisebbsé-
gi Önkormányzatban ezt az okta-
tási formát. A tanévnyitón Cseres-
nyés Péter polgármester úr is jelen
volt, akinek megköszöntük, hogy
a térkövet, amit felszedtek az Er-
zsébet térrõl, azt a cigány önkor-
mányzatnak adta, és hozzájárult
ennek a térkõnek a lerakásához is.
Ezek olyan fontos lépések, ame-
lyek nem igényelnek nagy befek-
tetést és több társadalmi munka
van bennük, mint forrás, minden-
képpen meghozzák a várva-várt
sikerüket. Az elmúlt egy-két év-
ben hozzánk járó diákok is azt
mondták, nagy változás történt,
sokkal szebb lett a környezet.

KKiilleennccvveenn 
eellssõõss aa BBooggddáánnbbaann
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Igen Tisztelt Polgármester Úr!
Reagálás a „Marad vagy eltûnik

a fûrészfog” címû újság cikkre tu-
lajdonosi szemmel.

Sajnálattal olvastam a 2011.
szeptember 8-án megjelent Kani-
zsa Lokálpatrióta Hetilap Marad
vagy eltûnik a fûrészfog címû cik-
két és elgondolkodtam azon, vajon
ki és miért akar engem földönfutó-
vá tenni, mert nincs a lakása elõtt
egy szabad parkoló, és azt éppen
az én otthonom helyére képzelte
el. Mivelhogy a Kölcsey út 9.
szám alatti lakóépület, magánház,
mely az én szülõi házam. Itt szü-
lettem és immár tizenhat éve tulaj-
donosként birtoklom és életvitel-
szerûen lakom benne idõs édes-
anyámmal együtt. Vagy tán a tisz-
telt utcában lakó polgártársaim gó-
lyalábon és kamionnal közleked-
nek, hogy zavarja õket az immár
száz évnél is idõsebb lakóházam
esõvíz elvezetõ csatorna magassá-
ga, lekarcolja az autóik tetõszerke-
zetét, hogy azt akarják lebontani?
Vagy éppen szédülnek, mert a szûk
utcában nem tartják be a lakóöve-
zetre vonatkozó közlekedési sza-
bályokat? Nem értem a miértet. A
Kölcsey utcának egyébként sem-
miféle átmenõ forgalma nincs,
egyirányú utcaként mûködik, és ha
megkérdezik „Hé paraszt, melyik
út megyen Budára?”, senki nem
fog erre jönni, mert hiszen erre ott
van a Fõ út. Így az utcában szinte
forgalom sincs. 

Szeretném felhívni a figyelmet
arra, hogy 2008-ban a nagykani-
zsai építéshatóság felszólításának
eleget téve ingatlanomat nem kis
költséggel tataroztam, hogy az el-
várásoknak megfelelõ, környezet-
be illõ állapotú legyen. Itt kívánom
megjegyezni, hogy már majd
negyven éve nem tudta a város ve-
zetése eldönteni végre, hogy mi le-
gyen az utca sorsa! Már negyven
éve várom a bizonytalant, mert
sajnos eddig még mindig csak vá-
rosi legenda volt az ingatlan jövõ-
beni sorsa, mindenki mindent
mondott. De a tulajdonosokat sem
hivatalosan, sem más módon senki
sem tájékoztatta. Én, mint az in-
gatlan egyik tulajdonosa, úgy gon-
dolom, hogy itt az ideje a párbe-
szédnek. Nem lenne rossz, ha a
tisztelt Képviselõ Testület csak
azután hozna meg bármilyen dön-
tést, miután az összes érintettel az
ide vonatkozó elképzelését megvi-

tatta, és mindenki megelégedésére
megtárgyalta.

Nagykanizsa, 
2011. szeptember 19.

Tisztelettel: Kurverger Zoltán

Öregfiú labdarúgó válogatottak
mérkõzésén: Nagykanizsa-Ma-
gyarország 1-1.

Az akkoriban csak NB III-ra és
megyei bajnokságra „kárhoztatott”,
egykor szebb napokat megélt kani-
zsai labdarúgó társadalom 40 évvel
ezelõtt, 1971. szeptemberének
egyik szerda délutánján emlékeze-
tes ajándékot kapott. A fénykorát
élõ Nagykanizsai Sörgyár sportsze-
retõ igazgatójának, Gömöry János-
nak jóvoltából nem mindennapos
labdarúgó csemegére került sor az
Olajbányász stadionban.

Az eseményre a rendezvény
szervezõje Tihanyi István, a gyár
egykori osztályvezetõje, a helyi
Kinizsi SK titkára, sportújságíró
így emlékezett:

– Remek idõben közel nyolcezer
nézõ töltötte meg a lelátókat! Ket-
tõs mérkõzésre került sor. Elõször
Zalaegerszeg-Nagykanizsa nõi vá-
logatottjai mérték össze tudásukat,
amelyen a megyeszékhelyiek 2-0
arányban gyõztek. Ezután a szen-
zációs, háromszor harminc perces
mérkõzésen Nagykanizsa és Ma-
gyarország öregfiú válogatottjai
csaptak össze, s óriási meglepetés-
re a nemzetközi és hazai vonalon
addig sorozatos gyõzelmeket elért
magyar elit ellen a jól felkészült
városiak 1-1 arányú döntetlent
harcoltak ki! A kanizsai Hegedûs,
Soós, Oparnicza játékvezetõi hár-
mas mûködött közre. A gólokat
Mózsi illetve Fenyvesi dr. lõtte. A
magyar együttes Grosits – Buzán-
szky, Mátrai, Várhidi – Kárpáti,
Zakariás – Budai II., Szusza,
Machos, Berendi, Fenyvesi dr.
összeállításban kezdett, de pályára
lépett még Gellér, Szojka, Raduly
is. A kanizsaiak sok cserével 32 já-
tékost vonultattak fel. A kapuban
Kovács Gy., Németh I., Bazsó, a
mezõnyben többek között
Markotán, Tóth, Csertán, Ler-
vencz, Kerkai, Both, Mihalecz,
Endrei, Kudecz, Andris, Szentes,
Mózsi, Horváth L., Fekete,

Vojnovics szerepelt – mondta.
A találkozó után a két csapat já-

tékosai, egyes hozzátartozói és a
meghívott városi és üzemi vezetõk
a sörgyári kultúrház nagytermében
250 terítékes vacsorán vettek részt.
A válogatottakat a kanizsai gyá-
rak, hivatalok által felajánlott aján-
déktárgyakkal a vendégeket pedig
egy-egy karton minõségi sörrel
lepték meg.

A nagyszerûen sikerült sportren-
dezvény elérte egyik célját: a közel
százezer forint nettó jegyár bevé-
telbõl rendezte be az N. Kinizsi
SK a négysávos tekepálya és az
asztalitenisz terem mellett létesült
klubhelyiséget magyaros bútorok-
kal, söntéssel, presszógéppel.

DDaallrraa ffaakkaaddttaakk

A Nagykanizsai Tungsram
Nyugdíjas Klub volt a házigazdája
a Klubok V. Kulturális Találkozó-
jának, melyet a GE Sportcentru-
mában tartottak. 

A színvonalas dalostalálkozón
nyolc dalos csoport és három szó-
lista lépett fel. A színpadi szereplé-
sek után baráti beszélgetéssel,
énekléssel folytatódott a program.
A rendezvényt a GE vezetése, a
Polgármesteri Hivatal, valamint a
Nagykanizsai Fényforrásgyár De-
mokratikus Szakszervezete finan-
szírozta. 

N.B.Gy.

Gyújtottál mécsest, testvérem?
Vagy ittál egy pohár vizet a szom-

bati imaséta egyik állomásán, mert
úgy érezted, kezd kiszáradni belõled
az Élõ Ige? Vagy tudtál hálát adni
azokért a nagyszerû dolgokért, amit
Isten tett az életedben, és le merted
írni ezt egy csomagolópapírra, hogy
aztán közösen felolvassuk?

Avagy nem voltál ott szombaton
a Kõnig Hotelben a Dunántúli Re-
formátus Alpha Találkozón, de
hallottál már az Alpha Kurzusról,
és érdekel, mi történik ezeken az
alkalmakon?

Ennek a találkozónak csak nyer-
tesei voltak. Nyertese maga az
Alpha, mert zöld utat kapott a du-
nántúli egyházkerületben, és nem
kisebb támogatókra lelt, mint
Steinbach József püspök úr, Kön-
tös László fõjegyzõ, és Nagy Csa-
ba esperes úr, akik nemcsak részt-
vevõi, hanem aktív szereplõi is
voltak ennek a napnak. Nyertesei
voltak a megjelent lelkészek, mert
talán bátorságot és lendületet kap-
tak arra nézve, hogy igenis lehet,
és kell hasonló kurzust szervezni,
mert az igény megvan rá. És nem
utolsó sorban nyertesei voltunk
mi, Alphát végzett gyülekezeti ta-
gok is, mert együtt lehettünk, egy-
más bizonyságait meghallgathat-
tuk, és erõt meríthettünk az imasé-
tán a 23. Zsoltár igeverseibõl. 

Steinbach József szerint ma az
egyház legnagyobb feladata a mis-
szió, vagyis az emberek elérése Is-
ten számára. Ahhoz, hogy ezt az
egyház sikerrel mûvelje, ki kell
lépjen a templomok falai közül, és
erre nagyszerû lehetõség az Alpha.
Ez a program kötetlenül, kénysze-
rektõl mentesen tárja fel a Biblia
alapkérdéseit, miközben egyik leg-
fõbb erénye az emberek közötti
kapcsolatok kiépítése vagy éppen
erõsítése. 

Köntös László fõjegyzõ a Lon-
doni Alpha Konferencián a Ma-
gyar Református Egyház küldötte-
ként vett részt, errõl számolt be.
Nicky Gumbel, az Alpha Kurzus
elindítójának nézõpontja ugyanaz:
elérni, megszólítani a még kapu-
kon kívül lévõket, s ennek titka le-
het a közösség teremtõ ereje. 

Errõl tett bizonyságot az ebéd
elõtti programok utolsó részeként
Rátkay János, az Alpha Magyaror-
szág igazgatója és Végh Péter, a
Gazdagréti Református Gyüleke-
zet Alpha megbízottja is, akik
megosztották tapasztalataikat, él-
ményeiket.

Csapatjáték során tártuk fel a
nap folyamán, mitõl is mûködik
egy ilyen közösség; mivel biza-
lomra épül, ezért úgy tudunk segí-
teni egymásnak, ha megnyílunk
egymás elõtt, gyengeségeink, fé-
lelmeink is napvilágra jönnek, és
így kovácsolódnak ezek erénnyé.
Ha ismerjük a másik problémáját,
akkor tudunk vigaszt nyújtani,
megoldást keresni, imádkozni a
másikért. Az Alphákon éppen ezért
létrejöttek már igaz barátságok, sõt
nem egy esetben szerelmek is, de
általánosságban elmondható, hogy
ha minden esetben nem is barát-
ság, de mindenképpen egy másfaj-

IIggeenn TTiisszztteelltt KKööllccsseeyy
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ta, értékes kötõdés alakul ki a kö-
zösségen belül. 

A délutáni imaséta hat állomása
a 23. Zsoltár hat versén alapult. Az
egyes állomásokon lelkészi segít-
séggel megvizsgálhattuk saját lel-
künket, és volt, ahol tükröt állítot-
tak Istennel való viszonyunknak
is. Kiváló alkalom volt ez a lecsen-
desedésre, és arra, hogy meghall-
hassuk Isten hangját. 

A nap házigazdája, Fodor Judit
barcsi lelkipásztor és Hella Ferenc
nagykanizsai lelkipásztor volt. A
nagykanizsai Alpha alkalmak ve-
zetõi mindent megtettek a Dunán-
túli Református Alpha találkozó si-
keréért.  

Tomasics Gabriella

Szeptember 22 – okt. 2. között
iskolánkból, a Dr. Mezõ Ferenc
- Thúry György Gimnázium és
Szakképzõ Iskolából jómagam
és tizenegy diáktársam három
kísérõvel látogatást tesz St.
Anthony Village-ben, Min-
nesotában. A látogatás során le-
hetõségünk lesz nemzetközi
kapcsolatokat, barátságokat köt-
ni, megismerni egy másik kultú-
rát és tapasztalatainkat is meg-
oszthatjuk velük. 

Az iskoláink közti kapcsolat
kezdete két és fél évre nyúlik
vissza, amikor – akkori nevén –
a Dr. Mezõ Ferenc Gimnázium
és Közgazdasági Szakközépis-
kola négy diákjának és egy kí-

sérõtanárnak lehetõsége nyílt,
hogy elutazzon Salo-ba (Finn-
ország), testvérvárosunkba, öt
másik ország diákjaival együtt:
Észtországból, Oroszországból,
Németországból, Dániából és az
Egyesült Államokból egyaránt
érkeztek tanulók.  A minnesotai
kísérõtanár (történetesen a St.
Anthony Village Középiskola
igazgatója) salo-i ottléte során
felvetette egy, az iskolájukban
megrendezendõ nemzetközi di-
áktalálkozó lehetõségét – és
mindenki üdvözölte az ötletet!

Egy évvel a salo-i találkozó
után, 2010 tavaszán a St. Antho-
ny Village Középiskola (SAVHS)
vezetõsége körutat tett Európá-
ban, hogy elvégezzék az elõké-
születeket a diáktalálkozóra.
Nagykanizsára is eljöttek, és ek-
kor felvetõdött annak lehetõsége,
hogy zenészdiákjaik ellátogatná-
nak hozzánk, aminek mi nagyon
örültünk. Az amerikai diákok – a
SAVHS Jazz Band-je és Kórusa –
2011 tavaszán érkeztek Európá-
ba, és két hetet töltöttek Finnor-
szágban és Magyarországon
együttesen. Ittlétük során bepil-
lantást nyerhettünk egymás kul-
turális és zenei hátterébe, vala-
mint tengerentúli barátságokat
köthettünk, melyek még ma is
tartanak. Most pedig nekünk ma-
gyaroknak, németeknek és oro-
szoknak van lehetõségünk kiutaz-
ni Minneapolisba (St. Anthony
Village-be), hogy részt vegyünk
az elsõ Nemzetközi Diáktalálko-
zón. Projektmunkával készülünk,
amelyben bemutatjuk országunk
és régiónk történelmét és kultúrá-
ját, valamint iskolarendszerün-
ket. Nagy örömünkre szolgált,
hogy múlt héten vendégül láthat-
tuk a Minnesotából hazatelepült
Sata L. Laci bácsit, aki nagyon

sok hasznos információval látott
el bennünket azzal kapcsolatban,
mire számítsunk odakinn. Meg-
tudtuk többek között, milyen kér-
désekre számíthatunk Amster-
damban a reptéri tisztviselõtõl,
aki majd utazásunk céljáról és
egyéb részletekrõl faggatja az
utasokat. Felvilágosított arról is,
hogy hogyan tudunk könnyebben
tájékozódni a nagyvárosban – és
hogy az égtájak meghatározása
milyen fontos ahhoz, hogy eliga-
zodjunk. Ötleteket kaptunk arra
is, hogyan tudunk olcsóbban és
praktikusan telefonkapcsolatot
fenntartani itthon izguló család-
tagjainkkal.

Nagy izgalommal várjuk az uta-
zást, és élményeinket szeretnénk
megosztani minden érdeklõdõvel
blogunkon, amely megtalálható a
mezousatour.blogspot.com inter-
netcímen.

Molnár Marcell 
12.B osztályos tanuló

A Zalai Matematikai Tehetsé-
gekért Alapítvány által szerve-
zett Kenguru matematikaver-
seny legjobbjaival Németor-
szágban táboroztam augusztus
végén egy hétig. Magyarorszá-
got hat diák és két felnõtt kísérõ
képviselte az ország különbözõ
vidékeirõl.

Repülõvel utaztunk, ami szá-
momra nagy élmény volt, mert
még nem utaztam repülõn. Ber-
linben szállt le a gép, innen vo-
nattal jutottunk el a fõvárostól
mintegy 60 km-re levõ táborba.
Ez egy üdülõfalu, amely egy tó
partján helyezkedik el különbö-
zõ sportpályákkal. A szállásunk
is és a vendéglátás is nagyon jó

volt. A matematikafoglalkozá-
sok szünetében is kaptunk frissí-
tõt, rágcsálnivalót és gyümöl-
csöt.

Megérkezésünk napján ismerke-
dési estet rendeztek, ahol találkoz-
tunk más nemzetek hasonló sikere-
ket elérõ diákjaival: csehekkel,
hollandokkal, lengyelekkel, néme-
tekkel, osztrákokkal, svájciakkal
és szlovákokkal. A közös nyelv,
amelyen a matematika-elõadások
is zajlottak, az angol volt. Elosz-
tottak bennünket úgy, hogy min-
den csoportban képviseltették ma-
gukat az egyes országok, ezzel is
elõsegítve az ismerkedést. Délelõt-
tönként a matematika rejtelmeiben
mélyedtünk el.

Délutánonként kirándulások,
sportprogramok voltak. Egy alka-
lommal megnéztük Európa egyik
legnagyobb hajóemelõ szerkeze-
tét Niederfinow-ban. Egy másik
alkalommal ellátogattunk Tem-
plinbe. Voltunk egész napos ki-
ránduláson Berlinben, ahol a fõ-
város nevezetességeivel ismer-
kedtünk meg. Többféle sportver-
senyt is szerveztek nekünk. A ma-
gyar csapat fociban és asztalite-
niszben is legyõzhetetlennek bi-
zonyult. Mindkettõben megsze-
reztük az elsõ helyet, pingpong-
ban a harmadik helyezett is ma-
gyar páros lett! Persze nemcsak a
sportban voltunk ügyesek, a nem-
zetek közötti matematikaversenyt
is megnyertük!

Az utolsó estén táborzáró volt,
elbúcsúztunk újonnan megismert
barátainktól. Másnap reggel elin-
dultunk hazafelé, sok élménnyel
gazdagodva. A repülõtéren már
vártak rám, jó volt újra látni az itt-
honiakat. 

Abonyi József
Batthyány Lajos Gimnázium

12. D osztályos tanuló

TTiizzeennkkéétt mmaaggyyaarr ddiiáákk
uuttaazziikk MMiinnnneessoottáábbaa
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Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyûlése (8800 Nagykanizsa, Erzsébet
tér 7.) pályázatot hirdet a Fogyatékkal Élõk Integrált Intézménye (8800 Nagy-
kanizsa, Ûrhajós u. 6.) intézményvezetõ (magasabb vezetõ) munkakörének tel-
jes munkaidõben, közalkalmazotti kinevezés szerinti munkakör mellett történõ
betöltésére.

Az intézményvezetõ által ellátandó feladatok: A Nagykanizsa, Ûrhajós u. 6. szám
alatti 50 férõhelyes Fogyatékkal Élõk Otthona, a 10 férõhelyes Fogyatékkal Élõk Gon-
dozóháza, a 20 férõhelyes Fogyatékkal Élõk Napközi Otthona, valamint a Támogató
Szolgálat színvonalas szakmai munkájának, gazdálkodásának szervezése, irányítása,
ellenõrzése. A központi jogszabályok, valamint az önkormányzati rendeletek szerint a
feladatkörébe tartozó valamennyi önkormányzati feladat magas szintû végzésének
megszervezése, koordinálása, biztosítása. 

Pályázati feltételek: magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint a
szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkezõ, illetve bevándorolt vagy letelepe-
dett státusz, büntetlen elõélet, cselekvõképesség, a személyes gondoskodást nyújtó
szociális intézmények szakmai feladatairól és mûködésük feltételeirõl szóló 1/2000.
(I. 7.) SzCsM rendelet 3. számú mellékletének 6.4. pontja szerint az intézményveze-
tõi munkakör betöltéséhez szükséges felsõfokú szakirányú végzettség, a közalkal-
mazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a
gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történõ végrehajtásáról szóló 257/2000.
(XII. 26.) Korm. rendelet 3. § (3) bekezdésében foglaltak alapján legalább 5 év fel-
sõfokú végzettséget vagy felsõfokú szakmai képesítést igénylõ, a gyermekvédelem,
a szociális ellátás, az egészségügyi ellátás, illetve a közoktatás területén betöltött
munkakörben szerzett szakmai gyakorlat, szociális szakvizsga, illetve szakvizsgával
nem rendelkezõ pályázónak - amennyiben nem mentesül letételének kötelezettsége
alól - a nyilatkozata arról, hogy vállalja annak a kinevezést követõ 2 éven belüli
megszerzését. A magasabb vezetõ beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki a
munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejûleg
közalkalmazotti munkakörbe kinevezhetõ.

A pályázathoz csatolni kell: 
A képesítést igazoló okirat(ok), illetve a szociális szakvizsgáról szóló oklevél

közjegyzõ által hitelesített másolatát, a pályázó részletes szakmai önéletrajzát és az
elõírt szakmai gyakorlata meglétének hitelt érdemlõ igazolását, az intézmény veze-
tésére, fejlesztésére vonatkozó programot. A pályázó nyilatkozatát arról, hogy: a pá-
lyázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással  összefüggõ ke-
zeléséhez hozzájárul, a pályázati anyagot az eljárásban résztvevõk megismerhetik,
pályázata elbírálására nyilvános vagy zárt ülésen kerüljön sor, szociális szakvizsgá-
val nem rendelkezõ pályázó esetén - amennyiben nem mentesül letételének kötele-
zettsége alól - vállalja annak a kinevezést követõ 2 éven belüli megszerzését, az ál-
láshely elnyerése esetén eleget tesz vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének, nem
áll cselekvõképességet kizáró vagy korlátozó gondnokság alatt, büntetlen elõéletû,
az álláshely elnyerése esetén büntetlen elõéletét a közalkalmazotti jogviszony létesí-
tésekor 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvánnyal igazolja.

Az álláshely betölthetõ: 2012. január 1-jétõl. 
A magasabb vezetõi megbízás idõtartama: 5 év, 2012. január 1-2016. december

31-ig. A közalkalmazotti jogviszony idõtartama: a közalkalmazotti jogviszony hatá-
rozatlan idejû, a magasabb vezetõi megbízás 5 évre szól, az intézménynél újonnan
létesített jogviszony esetén - a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII. törvény (Kjt.) 21/A. § (4) bekezdésében foglaltak kivételével - 3 hónap pró-
baidõ kikötésével. 

Illetmény és juttatások: a Kjt. illetve a Kjt-nek a szociális, valamint a gyermek-
jóléti és gyermekvédelmi ágazatban történõ végrehajtásáról szóló 257/2000.(XII.
26.) Korm. rendelet elõírásainak megfelelõen. 

A pályázat benyújtásának határideje: A Kjt. 20/A. §-a alapján a Nemzeti Köz-
igazgatási Intézet internetes oldalán történõ megjelenéstõl számított 30 napos határ-
idõt figyelembe véve: 2011. október 15.

A pályázati eljárás lefolytatása, az elbírálás módja: A Kjt. és a 257/2000. (XII.
26.) Korm. rendelet elõírásainak megfelelõen. A pályázatokat a pályázat elõkészítõ-
je által összehívott bizottság véleményezi, a bizottság a kiírt feltételeknek megfele-
lõ pályázókat személyesen hallgatja meg, a kinevezésrõl Nagykanizsa Megyei Jogú
Város Közgyûlése mint munkáltató dönt, amelynek eredményérõl valamennyi pá-
lyázó írásban értesítést kap. 

A pályázat benyújtásának módja és helye: az írásos pályázatot 1 eredeti pél-
dányban Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteréhez (8800 Nagykanizsa,
Erzsébet tér 7.) az alábbi jeligével kell benyújtani: "Pályázat a Fogyatékkal Élõk In-
tegrált Intézménye intézményvezetõi munkakörére". 

A pályázat elbírálásának határideje: a pályázat benyújtási határidejének lejár-
tát követõ elsõ közgyûlési ülés.

A pályázattal kapcsolatos további információ kérhetõ: Cseresnyés Péter Pol-
gármester Nagykanizsa, Erzsébet tér 7., tel: (93) 500-708, illetve Nagykanizsa Me-
gyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális Osztályának osztályvezetõje:
Maronicsné dr. Borka Beáta Nagykanizsa, Eötvös tér 16., tel: (93) 500-810. Az osz-
tályvezetõ biztosítja, hogy a pályázók az intézményt megismerhessék. 

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyûlése fenntartja azt a jogot, hogy a pályá-
zati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa. A pályázat kiírója hiánypótlásra nem biz-
tosít lehetõséget.

ÁÁlllláássppáállyyáázzaatt - iinnttéézzmméénnyyvveezzeettõõ

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy Társaságunk veszé-
lyeshulladék-gyûjtési akciót szervez az alábbi idõpontokban és
helyszíneken:

1. szeptember 30. 13.30- 13.40 Kisfakos, buszmegálló
2. szeptember 30. 13.50- 14.00 Bagola, buszforduló
3. szeptember 30. 14.15- 14.40 Sánc, posta elõtti buszmegálló
4. szeptember 30. 14.55- 15.20 Katonarét, Táncsics tér
5. szeptember 30. 15.30- 16.10 Hevesi u. ABC
6. szeptember 30. 16.20- 16.50 Zemplén u. ABC mögött
7. szeptember 30. 17.00- 17.30 Rózsa u. kispiac
8. szeptember 30. 17.40- 18.10 Kazinczy u.
9. szeptember 30. 18.25- 18.40 Alsótemplom elõtti parkoló  
10. október 1. 8.00- 8.40 Palin, Szálfa u.
11. október 1. 8.50- 9.20 Napraforgó tér
12. október 1. 9.35- 10.00 Petõfi u. - Honvéd u. sarok
13. október 1. 11.30- 12.20 Kiskanizsa, Templom tér
14. október 1.       12.35- 12.45 Bajcsa, Polgármesteri Hivatal
15. október 1. 13.00- 13.20 Nagyrác utcai (volt) Iskola 
16. október 1. 13.40- 14.10 HSMK parkoló
17. október 1. 14.20- 14.50 Miklósfa, ABC
18. október 1. 15.00- 15.30 Olaj ABC

Via Kanizsa Nonprofit Zrt. 

A Közterület-felügyelethez ér-
kezõ felháborodott lakossági beje-
lentések megszaporodása miatt tá-
jékoztatni szeretnénk a város la-
kosságát a város közigazgatási te-
rületére vonatkozó növényi hulla-
dékégetéssel összefüggõ szabá-
lyokról, és az égetéssel kapcsolat-
ban felmerült kérdésekrõl.

Az elmúl pár hét tapasztalatai
alapján sajnos nem minden városla-
kónak egyértelmû, hogy a médiák-
ban megjelent országos tûzgyújtási
tilalom és annak feloldása nem vo-
natkozik a növényi hulladékégetésre
vonatkozó önkormányzati rendeletre 

A rendkívül gyors felmelegedés,
a kánikulai meleg és a csapadék-
mentes idõjárás miatt fokozott tûz-
veszély alakult ki, ezért az erdõkre,
valamint az erdõterületek határától
számított kétszáz méteren belüli te-
rületre általános tûzgyújtási tilal-
mat rendelt el a Vidékfejlesztési
Minisztérium. A tilalom idején tilos
volt a tûzgyújtás a kijelölt tûzrakó
helyeken is, valamint a közút és
vasút menti fásításokban. Az orszá-
gos tûzgyújtási tilalom feloldását
követõen, a tilalom megszûntére hi-
vatkozva több városlakó elkezdte
égetni az ingatlanán keletkezett nö-
vényi hulladékot. Az önkormány-
zati rendeletben meghatározottak
alapján azonban ezt csak október
elsejét követõen, a hét elsõ és má-
sodik munkanapján tehetik meg 8
órától 18 óráig az emberi tartózko-
dásra szolgáló épülettõl legalább 25
méter távolságra. 

Ez a szabály vonatkozik, de csak
október és március hónapokban a
város központjában a – Király utca
mindkét oldala – Kalmár utca mind-
két oldala – Magyar utca páros ol-
dala 26. házszámtól délre esõ ingat-
lanok - Garai utca páros oldala – Pe-
tõfi utca mindkét oldala – Huszti tér
– Eötvös tér – Kórház utca – Kos-
suth tér – Liget utca – Tripammer
utca – Erdész utca mindkét oldala –
Ady E. utca páros oldala 80. szám-
tól (3746 hrsz) északra és páratlan
oldala 83. számtól (3630 hrsz.)
északra – Nagyváthy utca és Zárda
utca mindkét oldala – Zrínyi Miklós
utca mindkét oldala által határolt te-
rületre is.

Nagykanizsa külterületén (volt
zártkerti ingatlanok) avart, kerti és
növényi hulladékot a tilalmi idõszak
kivételével bármely munkanapon és
munkaszüneti napon lehet égetni. A
rendelet értelmében a város közigaz-
gatási területére kiterjedõ tilalmi
idõszak, az ünnepnapok és vasárna-
pok, valamint a május 1-tõl szep-
tember 30-ig tartó idõtartam. 

A Közterület-felügyelet az elkö-
vetkezõ idõszakban fokozott figyel-
met fordít a szabályok betartására.

Felhívjuk az ingatlantulajdono-
sok figyelmét, hogy a növényi hul-
ladék ártalmatlanítása megoldható
azok komposztálásával, valamint
azokban a városrészekben, ahol
megvalósult a növényi hulladék
rendszeres begyûjtése, a növényi
hulladékgyûjtõ konténerek igény-
bevételével.

NNöövvéénnyyii hhuullllaaddéékkééggeettééss
HHaa ééggeettüünnkk,, ttaarrttssuukk bbee aa sszzaabbáállyyookkaatt
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2011. szeptember 22.

A Kanizsai Kulturális Központ (8800 Nagykanizsa, Széchenyi tér 5-9.,
Pf: 164.) nyilvános pályáztatás útján, bérleti formában üzemeltetésre kiad-
ja az alábbi helyiséget: Színházterem feletti büfé

Cím: Hevesi Sándor Mûvelõdési Központ (8800 Nagykanizsa, Széchenyi tér
5-9.). Kikiáltási ár: 25.000 Ft + ÁFA / hó, mely a rezsiköltséget is tartalmazza.

A pályázók részvételi feltételei: 30 napnál nem régebbi igazolás, hogy a pá-
lyázónak nincs adó- és vámtartozása, vállalkozói igazolvánnyal vagy cégbíró-
sági bejegyzés kivonatával igazolni kell az üzemeltetés jogosultságát. A vállal-
kozó, vagy a vállalkozás vezetõjének  3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizo-
nyítványa, elõzõ referenciák, rövid pályázat.

A pályázatok kiértesítés után versenytárgyaláson vesznek részt, ahol a licit
alapja a bérlemények havi bérleti díja.

Ajánlattételi határidõ: 2011. szeptember 28. 10 óra
Ajánlatok leadási helye: Hevesi Sándor Mûvelõdési Központ, gazdasági iro-

da (8800 Nagykanizsa, Széchenyi tér 5-9.)
A bérbe vehetõ helyiségek elõzetes idõpont egyeztetés után tekinthetõk meg.
A bérleti idõszak kezdete: 2011. október 3.
A bérleti szerzõdés megkötésének feltétele: 3 havi bérleti díj letétbe helyezé-

se a Kanizsai Kulturális Központ pénztárában. 
A helyiségek berendezésének belsõépítészeti kivitelezési tervét a bérbeadó-

val elõzetesen egyeztetni kell.
A bérleti szerzõdést a Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hiva-

tala hagyja jóvá.
További információ kérhetõ: Decs Szilvia gazdasági titkártól

Elérhetõségek: 
Telefon: 93/311-468, 30/429-8668, e-mail: hsmkgt@upcmail.hu

PPáállyyáázzaatt - sszzíínnhháázztteerreemm ffeelleettttii bbüüfféé

Meghívó - AA SSzív VVilágnapja 
Rendezvény helye: Nagykanizsa, Hevesi Sándor Mûvelõdési Ház
Rendezvény idõpontja: 2011. szeptember 24. szombat 9.30 óra
Háziasszony: Hegedûs Györgyné A Szívbetegekért Egyesület Elnöke
Mérések: vérnyomás, vércukor, vérzsír, PSA (férfiaknak), diétás
tanácsadás
Fellépõk: 10.00 Torna - Napfény Rákbetegek, 10.15 Viola Népdalkör
Liszó, 10.30 Liszói tánc együttes, 10.45 Gyöngyvirág táncosok, 11.00
Surdi Gyöngyszemek, 11.15 Csillag citera együttes és baráti köre
11.30 Sulyokné Nagy Erzsébet (operett), 11.35 Sevenup Mazsorett
csoport, 11.50 Hevesi akrobaták, 12.00 Tûzmadarak Pillangó tánckar
12.15 HSMK Premier Tánc, gyermek arcfestés
Elõdások: 10.30 Kanizsa Dorottya Kórház Kardiológiai osztály
felkért elõadója, 11.00 Dr. Kaszás Gizella klinikai és mentálhigiénés
szakpszichológus, pszichoterapeuta.

Egész napos bemutatók: BEMER terápia Dr. Kopeczy Ildikó természet-
gyógyász,  természetes táplálkozás, Horváthné Tóth Mária természetgyó-
gyász, Gönc Józsefné - gyógynövények, Gyenese Endréné természetes
táplálkozás, Zöldségek, gyümölcsök, egészséges táplálkozás, Táplálék
allergiabolt: bio- és reform élelmiszerek bemutatása, Vörösné Bálint Ber-
nadett - Oriflame, Mozgáskorlátozottak Nagykanizsa Városi szervezete. 

Támogatók: 
Nagykanizsa Hevesi Sándor Mûvelõdési Ház, Családsegítõ és Gyer-
mekjóléti Központ, Kanizsa Dorottya Kórház Kardiológia és Belgyó-
gyászat, Egészségügyi Alapellátási Intézmény, MESZK Zala megyei
szervezete, BEMER terápia Domborai Krisztina, Gönc Józsefné vállalkozó,
Gyenese Endre és Endréné vállalkozó, Jelmeztár Nagykanizsa - ruhák,
Kanizsa Lokálpatrióta Hetilap, Kanizsa TV, Maraton, Helikon Rádió,
Horváth Péter - Oriflame valamint minden fellépõ, akik megtisztelnek ben-
nünket bemutatójukkal, valamint a Szívbetegekért Egyesület tagjai.

„„ÉÉLLEETTÜÜNNKK KKÉÉPPEEKKBBEENN””

Az "IDÕSEKÉRT NAGYKANIZSÁN ÜNNEPI HÉT" keretében
nyugdíjas "Életünk képekben" címmel kiállítást tervezünk. A kiállításon
idõsügyi szervezetek és magánszemélyek anyagára számítunk.

A következõket várjuk: 1. Az idõsek tevékenységét bemutató elismeréseket,
kitüntetéseket. (oklevelek, kupák, érmek, emléklapok. (Kérjük megjelölni a
mellékelt listán kik, miért és hol kapták az elismerést.). 2. Jelmezek, fel-
lépõruhák (Kik, hol viselték, 1-1 db-ot tudunk csak bemutatni). 3. Fényképes
tablók (Fényképeket csak feldolgozott formában tudjuk elfogadni.)

A kiállításra szánt anyagot, lista kíséretében a Hevesi Sándor Mûvelõdési
Központ információs szolgálatánál kérjük leadni legkésõbb október 10-én, 10
óráig. (Telefon: 93/311-468 vagy 30/205-74-64 Gelencsér Edit)

A megnyitóra október 12-én, 15 órakor kerül sor a HSMK-ban.
Szervezõbizottság

FFEELLHHÍÍVVÁÁSS

Az „Idõsekért Nagykanizsán Ünnepi Hét" keretén belül kerül megren-
dezésre az Idõsek Sportnapja. A sportnapon lõ, teke, ügyességi, asztalite-
nisz, sakk, kosárra-dobás verseny keretén belül mérhetik össze sporttudá-
sukat a nyugdíjas résztvevõk.

A versenyek helye és ideje: 
2011. Október 5-én 9.00 óra (Olajbányász tekecsarnok) nõi tekeverseny, ok-

tóber 6-án 9.00 óra (Olajbányász tekecsarnok) férfi tekeverseny, október 13-án
9.00 óra (Városi lõtér) lövészet, október 13-án 9.00 óra (NTE Sportcsarnok)
ügyességi, sakk, asztalitenisz, kosárlabda versenyek.

A sportnap programja:
Október 5-én és 6-án 08.30-ig beérkezés a tekecsarnokba. 8.30 - 8.50-ig sza-

bályok ismertetése, 9.00 - 13.30-ig verseny, 13.30 eredményhirdetés (érmek át-
adása). Október 13-án 8.30-ig beérkezés a sportcsarnokba. 8.30 - 08.40-ig sza-
bályok ismertetése, 8.45. ünnepélyes megnyitó, 9.00 - 13.20-ig versenyek, 13.20
- 13.40-ig sportbemutató, 13.40 eredményhirdetés (érmek átadása).

A versenyre jelentkezhetnek Nagykanizsa város és környéke idõskorú nõi és
férfi lakossága körébõl azok, akik a versenyek feltételrendszereit vállalják, és
nyugdíjas igazolvánnyal rendelkeznek. Nevezni lehet a nyugdíjas klubok veze-
tõinél és a versenyek napján, a helyszíneken. Várunk minden idõskorút, nyug-
díjast, aki szeret sportolni, és természetesen azokat is, akik csak nézni szeretnék
a rendezvényt.

Szervezõbizottság  
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Életmûve elismeréseként Bedõ
Albert Emlékéremben részesí-
tette az Országos Erdészeti
Egyesület dr. Baráth László erdõ-
mérnököt. A Zalaerdõ Zrt. nyu-
galmazott osztályvezetõ-fõmér-
nöke az egyesület júniusban, Za-
laegerszegen megtartott 142.
vándorgyûlésén hatszáz résztve-
võ jelenlétében vette át az emlék-
érmet a velejáró aranygyûrûvel-
és jelvénnyel.

A több mint fél évszázada alapí-
tott kitüntetést az évenkénti vándor-
gyûlések alkalmával az ország er-
dészszakemberei közül hárman
kapják meg. Az 1839-1918 között

élt erdélyi születésû dr. Bedõ Albert
erdõmérnök, akadémikus a legna-
gyobb magyar erdészpolitikus volt.
A 19. század második felében az
Országos Erdészeti Egyesület
egyik alapítójaként, majd titkára-
ként élharcosa volt a magyar nyel-
vû erdészeti irodalom és kultúra
megteremtésének. Országos
fõerdõmesterként és földmívelésü-
gyi államtitkárként meghatározó
szerepet játszott az 1879. évi elsõ,
európai szintû erdõtörvényünk
megalkotásában. Városunkban ut-
canév és emléktábla is õrzi emlékét. 

– Dr. Baráth László emberöltõnyi
idõt meghaladó szakmai munkája
mellett, elsõsorban széles körû ha-
gyományõrzõ szakirodalmi munkás-
ságával, könyveivel, publikációival
és közönségkapcsolatokat építõ je-
lentõs kiállítás-rendezõi tevékenysé-
gével vált ismertté és elismertté
szakmájában. A kitüntetettel köny-
veirõl, munkájáról, szakmaszerete-
térõl beszélgettünk otthonában.

– Váratlanul ért a magas elisme-
rés. Még ma sem éltem bele maga-
mat abba a megtisztelõ helyzetbe,
hogy ezután azon kevesek közé tar-
tozom, akik e patinás kitüntetést
megkapták. – jegyezte meg elöljá-
róban. – Most a csendesült öröm-
ben, szinte törvényszerû, hogy az
ember visszatekint a kezdetekre és
az elmúlt évtizedekre, a zalai er-
dõkhöz immár félévszázados kötõ-
désre. A képzeletbeli mérlegkészí-
tés kezdõpontjában ott áll egy rö-
vidnadrágos kisdiák, akinek döntõ
élménye volt az akkor még Zala
megyéhez tartozó szülõvárosának,
Tapolcának és környékének varázs-
latos természeti arculata és hangu-
lata, a Szent György-hegynek a Ba-
dacsonynak, s nem utolsó sorban a

történelmi romantikát árasztó Szig-
ligeti várnak a látványa, melyeket
nyugat felé haladva vadregényesen
egészített ki az uzsai erdészet halas-
tavait övezõ bükk- és tölgyerdõk
számára titokzatos világa. A termé-
szet és a történelem szeretete egy-
aránt erõs volt bennem, s a pályavá-
lasztásba gimnáziumi történelemta-
nárom nagy megrökönyödésére in-
kább az anyai tanácsra hallgattam.
Õ tanítócsalád sarjaként erdõk ölel-
te kis zalai faluban, erdészbátyja és
erdõmérnökök közelségében nõtt
fel, s erõsen kapacitált az erdõmér-
nöki pályára. Így kerültem 1958
õszén, egyéb származásom ellenére
is, elsõ nekifutással a soproni Erdõ-

mérnöki Fõiskolára. Mérnöki okle-
velemet 1963-ban már az Erdészeti
és Faipari Egyetemen szereztem
meg. Még az év augusztusában ke-
rültem a nagykanizsai székhelyû
Dél-zalai Állami Erdõgazdaság
Nagykanizsai Északi Erdészetéhez,
ahol fél év gyakornoki idõ után, er-
dõmûvelési mûszaki vezetõi beosz-
tást kaptam. Hét évet töltöttem az
erdészetnél, rengeteg szép erdõsíté-
si és erdõnevelési feladat aktív ré-
szeseként. Különösen a bükkösök
természetes úton történõ felújításá-
ra volt nagy figyelmet érdemlõ, iz-
galmas szakmai tevékenységünk.
Ma ezek az erdõk már negyven-öt-
ven éves férfikorban vannak.

– Milyen változásokat hoztak
életében a ’70-es évek?

– 1970. január 1-je fordulópon-
tot jelentett a pályámon. Az újon-
nan alakult megyei nagyvállalat, a
Zalai Erdõ- és Fafeldolgozó Gaz-
daság központjába helyeztek –
ahogy mondták, vállalati érdekbõl
– egy új osztályhoz, ahol falfeldol-
gozási elõadóként, majd három év
múltán osztályvezetõ-helyettes-
ként dolgoztam tizenkét éven át.
Itt szakmánk új ismereteivel lettem
gazdagabb, s számomra is meg-
adatott a lehetõség, hogy részt ve-
hettem az országos hírû, nagy múl-
tú Lenti Fafeldolgozó Üzem nagy-
szabású korszerûsítésében. 

– Egy szép feladat, az Erdõ és
ember Zalában címû kiállítás er-
dészeti rendezõi feladatai is az ön
nevéhez fûzõdnek.

– A napi sokrétû munka mellett,
a ’80-as évek elején egy nem várt,
izgalmas szakmai ismeretterjesztõ
kihívás részese lettem, s ez alapjai-
ban határozta meg az elkövetkezõ
három évtizedben – beleértve

nyugdíjas éveimet is – pályám to-
vábbi alakulását. Nevezetesen arról
volt szó, hogy a Thúry György Mú-
zeum akkori igazgatója, dr. Kere-
csényi Edit, a tudós néprajzkutató,
régi álmát kívánta megvalósítani
egy állandó kiállítás keretében,
amelynek tervezett témájául a zalai
erdõk, s a velük együtt élõ emberek
kapcsolata szolgált. Dr. Várhelyi
József igazgatóm örömmel fogadta
a tervet, hiszen megnyílt számunk-
ra egy olyan komoly lehetõség,
hogy az erdészszakma szépségeit, s
egyben nehézségeit bemutassuk a
széles közvéleménynek, s ugyan-
akkor eloszlassunk – esetenként
sajnos még ma is meglévõ – erdõ-

gazdálkodásunkat és az erdészeket
sértõ, rosszindulatú, sommás, meg-
gondolatlan véleményeket. Igazga-
tóm egyben felkért, hogy vállaljam
el a kiállítás erdészeti rendezõi fel-
adatait, melyet örömmel teljesítet-
tem dr. Kerecsényi Edit mellett, aki
természetesen a néprajzi rendezést
irányította, s egyben az egész kiál-
lítást összefogta. A kiállítás 1983-
1998 között a hazai és külföldi lá-
togatók egyöntetû elismerésének
örvendett. Számomra a legnagyobb
örömöt a kisóvodások – ma már
családanyák, családapák – csodál-
kozó bámulata jelentette, akik itt
kerültek elõször kapcsolatba az er-
dõn-mezõn vadon élõ zalai állatvi-
lág valósághû látványával. Közben
szakmai beosztásomban is változás
történt, a vállalatom igazgatási osz-
tályának élére neveztek ki, ahol
1986-tól mint osztályvezetõ-fõ-
mérnök dolgoztam 2000 õszéig,
nyugállományba vonulásomig. A
felelõsségteljes, szerteágazó szak-
mai munkám mellett, 1986-ban az
Erdészeti és Faipari Egyetem Erdõ-
mérnöki Karán egyetemi doktori
(dr.univ.) fokozatot szereztem.

– Mikor kezdett el foglalkozni
könyvírással?

– Az említett állandó kiállítás
kapcsán kiélhettem a történelem
iránti vonzalmamat is, egyre töb-
bet foglalkoztam a XX. század
elsõ felének zalai erdészkiváló-
ságaival, így Kaán Károllyal,
Lámfalussy Sándorral, Barlai Er-
vinnel, vitéz Páll Miklóssal,
Barthos Gyulával, azok példa-
mutató, erdészeti munkásságá-
val. 1992-ben kezdeményezé-
semre emléktáblát helyeztünk el
a Batthyány Lajos Gimnázium
falán Kaán Károly, a nagykani-

zsai születésû, nagy magyar er-
dészpolitikus születésének 125.
évfordulója alkalmából. Megtisz-
telõ volt, hogy az emléktáblát én
szövegezhettem, s hat év múlva,
1998-ban hasonlóképpen segéd-
kezhettem a Múzeum téri szobrá-
nak avatásánál is. 

– Izgalmas feladatokat kapott
nyugdíjas éveiben is. Melyek a leg-
fontosabbak ezek közül? 

– A 2000-es évtized is nem várt,
izgalmas megbízásos munkákkal
teli idõszakot hozott. – 2000 õszén
Feiszt Ottó, a Zalaerdõ akkori ve-
zérigazgatója felkért egy nagysza-
bású munka, a zalai Millenniumi
Vadászati Almanach felelõs szer-
kesztõi feladatainak ellátására. A
szerkesztõtársakkal és a szerzõkkel
az ország megyéi közül az egyik
legszínvonalasabb, 420 oldalas, im-
pozáns könyvvel rukkoltunk ki, si-
keres képet adva a XX. század vé-
gi, zalai vadállományról, vadgaz-
dálkodásról és vadászokról. Igye-
keztünk ezúton is elfogadtatni a tár-
sadalommal a vadászni szükséges
gondolatot. 2002-ben újabb nagy
feladat köszöntött rám: a Lentiben
épülõ erdei kisvasúti állomás há-
rom termében, háromszáz négyzet-
méteren, Göcsej kincsei, az erdõ és
a fa címmel állandó kiállítást terve-
zett nyitni a Zalaerdõ. Természete-
sen vállaltam a kiállítás-forgató-
könyvírást és a rendezést, amely
2005-ben nyílott meg. A kiállítás
erdészet-vadászat-fûrészipar- és
vasúttörténeti témát dolgozott fel
évszázadnyi visszatekintésben, ala-
pozva az Esterházy Hercegi Hitbi-
zomány példaértékû zalai erdõgaz-
dálkodására, az utódokra is ható
szakmai eszmeiségére. 

2008-ban újabb könyvemet adta
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Még zöldellnek a Látó- és a
Bagolai hegyvonulat lankái, virá-
gok színesítik a kerteket. Már át-
léptük szeptember elsõ felét. Füty-
tyent egyet a Pest felé tartó vonat,
s átrobog alattunk a síneken. 

Valamikor régen, úgy fél évezre-
de, a török-idõkben is fontos út ve-
zetett errefelé. Lovak trappoltak el
a Bakónaki patak mellett, s a most
épülõ Csónakázó tavi csomópont-
hoz közel, Botszentgyörgy váránál
álltak meg, s ott váltottak útirányt. 

Észak felé fordulunk a vonat
után. A töltésen tegnap még 25
köbméter friss földdel a platóju-
kon piros-fehér-sárga-zöld hatal-
mas teherautók bukkantak fel a
porfelhõbõl. 

Lentrõl egy lánctalpas dózer ka-
paszkodott fel a meredek partfa-
lon. Ha a vezetõjét most látná Bo-
tond, a kisfia, biztosan aggódna
apjáért. 

B.E.

AAzz ééppüüllõõ 6611-eess ffõõúútt eellkkeerrüüllõõ sszzaakkaasszzaa kkééppeekkbbeenn 

ki a Zalaerdõ Zrt., amely Erdésze-
ti, vadászati emlékek és létesítmé-
nyek a Zalaerdõnél címmel jelent
meg. Gazdag, zalai szakmatörté-
neti múltunk emlékeinek látvá-
nyos képi és szöveges bemutatásá-
val nemcsak becses hagyománya-
ink megõrzése iránti kötelességün-
ket teljesítettük, hanem a szülõ-
földhöz való feltétel nélküli ra-
gaszkodásunkat is szimbolizáltuk,
kifejeztük.

2009-ben javaslatomat elfogad-
va, a Zalaerdõ Zrt. Lentiben, egy-

kori munkahelyén emléktáblát he-
lyezett el a Zalából indult neves er-
dõmérnök, Barlai Ervin tiszteleté-
re, aki 1945 után a magyar erdé-
szetet újjászervezte. Ez alkalom-
ból munkásságát külön elõadásban
is méltattam.

Legutolsó könyvem ebben az
évben a zalaegerszegi vándorgyû-
lés alkalmából jelent meg Erdész-
életutak címmel, amely közel há-
romszáz olyan erdõmérnök életút-
ját mutatja be, akik 1945-2010 kö-
zött, életük valamely szakaszában

a zalai államerdészetben vagy az
erdészeti szakigazgatásban dol-
goztak, illetve ma dolgoznak. Az
országban egyedülálló, megyei
szintû szakmai életrajzi gyûjte-
mény igen szép sikert aratott, amit
nagyon sok meleghangú köszönõ-
levél is igazol.

Könyveim mellett, szívügyem-
nek tekintem szakmánk egyik leg-
színvonalasabb üzemi újságját, a
Zalaerdõ fejlécû lapunkat is, mely-
nek már négy évtizede alapító
szerkesztõ bizottsági tagja vagyok,

e téren egyedül képviselve a folya-
matosságot. Nem vagyok hûtlen
országos folyóiratunkhoz, az Erdé-
szeti Lapokhoz sem, amelyben
szintén évtizedek óta publikálok.

Beszélgetésünket Széchenyi Ist-
ván gondolatával fejezte be dr.
Baráth László: „Az ember csak
annyit ér, amennyit használ!” –
dolgoznunk csak ennek szem elõtt
tartásával szabad és érdemes – fûz-
te hozzá.

B.E.
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A házaspár már tizenöt éve ze-
nél együtt. Kezdetben a lakodal-
mas mûfajában tevékenykedtek,
majd kisfiúk születése után jött
az ötlet, gyermekeknek szeretné-
nek zenélni. Ezután folyamato-
san bõvül a repertoárjuk saját
gyerekslágerekkel, melyekbõl
szeptember végén jelenik meg az
elsõ lemezük Jöjj-jöjj Napsugár
címmel. Ennek kapcsán nyilat-
kozott Macsek Anita lapunknak.

– Hogyan kerültetek kapcsolat-
ba a zenével és hogyan alakult
meg a Napsugár Együttes?

– Gyermekkorom óta zenélek,
lévén egy ilyen miliõbe születtem.
Apukám billentyûs volt, anyukám
pedig nagyon szépen énekelt, de õ
nem szeretett színpadra állni. Apu-
kám tanított szinte minden nap,
miután végzett a munkájával. Tu-
lajdonképpen innen indult, ekkor
döntöttem el, ezzel szeretnék fog-
lalkozni. A férjem késõbb kezdte,
õ a nagyszülei segítségével tanult
meg hangszeren játszani. Kapott
egy zongorát és a testvérével
együtt zenélgettek, majd ezután
harmonikázni kezdett, de végül
visszatért a billentyûhöz az elekt-
ronikus világ iránti érdeklõdése
miatt. Ez volt a kiindulópont
mindkettõnk számára. Kezdetben
hárman jártunk fellépni és így al-
kottunk egy együttest, apukám,
Zsolt és én. Ebben az idõszakban
báli és lakodalmas nótákat játszot-
tunk. 1997 óta vagyunk a férjem-
mel ketten az együttesben, a kez-

detek kezdetén maradva továbbra
is a lakodalmas stílusnál, azonban
kisfiunk megszületésével más da-
lok kerültek a középpontba. Ennek
apropóján arra gondoltunk, hogy
milyen jó lenne egy mûsort össze-
állítani gyermekek számára. Meg
is valósítottuk ezt az ötletünket
2010-ben, azonban ekkor még
közismert dalokat énekeltünk a
fellépéseinken, mellyel nagy sikert
arattunk a gyermekek körében.
Repertoárunkban szerepelt a Vuk,
a Micimackó, a Hupikék törpikék,
a Kicsi gesztenye és még számos
más ismert gyerekdal, sláger. 

– Mikor kezdtetek el saját szá-
mokat írni? Hogyan születnek a
dalok?

– Késõbb merült fel bennünk,
hogy milyen jó lenne egy olyan
szám, mely kicsit rólunk, a Napsu-
gár Együttesrõl szól. Halász Judit-
nak van egy napsugaras dala, de
mi szerettünk volna egy sajátot,
amely egy kicsit mozgalmasabb.
Ennek a törekvésnek az eredmé-
nyeként született meg a Jöjj-jöjj
Napsugár címû szerzemény. Ez-
után pedig volt egy meghatározó
fellépés az életünkben, mely után
rengeteg nótát írtam. Marcaliban
zenéltünk decemberben, ahol na-
gyon sok hátrányos helyzetben le-
võ gyerekkel találkoztunk. Szív-
szorító volt. Ekkor született egy
másik dal, az Õszinte mosoly cí-
mû, amely ezen apropó kapcsán
kicsit ki is lóg a többi közül. Más a
hangulata, megszólít mindenkit,
segíteni kell a beteg és nehéz sorsú

gyerekeken. Utána pedig csak úgy
jöttek, özönlöttek a dalok, és ösz-
szejött egy lemezre való, ezért úgy
gondoltuk, hogy ki kellene adni
ezeket. A lemezen levõk mind-
egyike már teljesen saját szerze-
mény. A dalszövegeket és a ze-
néket én írom, Zsolt pedig eljátsz-
sza ezeket szintetizátoron. 

– Ezeket a dalokat tartalmazza
majd az elsõ nagylemezetek?

– Igen, a címe Jöjj-jöjj Napsugár
lesz, szeptember végére várható.
Ezen dalok mindegyikét mi írtuk, a
stílusuk rendkívül sokszínû. Fellel-
hetõ rajta rock&roll, szalsza, disz-
kózene, country, latin, pop, dance
és lassú zenék egyaránt. Mindenki
találhat kedvére valót. 

– Milyen közönség a gyermek? 
– A gyermekek sokkal fogéko-

nyabbak, jobban vevõk egy mû-
sorra, mint a felnõttek. A gyerkõ-

cök már a harmadik mondat után
énekelnek velünk együtt. Lehet
velük körjátékokat játszatni, vona-
tozni, táncolni. Ebben a tekintet-
ben sokkal agilisabbak.

– Hogy épül fel egy mûsorotok?
– A rendezvényeken táncolta-

tom, énekeltetem a csemetéket, fõ-
ként akkor, ha közismert dalt ját-
szunk. Remélem nemsokára a mi
számainkat is zengeni fogják. Ír-
tunk egy vonatos dalt, amelynek a
címe Csengõs vonat. Ez egy üte-
mes, aranyos szerzemény. A csen-
gõs vonatról szól, ami elindul,
majd megáll a hegy tetején, és on-
nan legurul. A zene ennek az üte-
mét követi és ez alapján lehet irá-
nyítani õket, mit csináljanak az
adott szövegrésznek megfelelõen.
Továbbá a megjelenésünk sem
mindennapi. Királylánynak szok-
tam öltözni a fellépések idejére.
Komplett fellépõ ruhám van,

amely kicsit különlegesebb, mint a
férjemé. Erre azért van szükség,
mert én foglalkozok a gyerekek-
kel, legtöbbször én megyek közé-
jük. Alkalmanként koronát is vise-
lek. Adunk a megjelenésünkre, ez-
zel is igyekszünk minél jobb han-
gulatot teremteni. 

– Mik a jövõbeni terveitek?
– A második albumra tervezzük

az egészségnevelõ programot,
amellyel a gyerekek testi-lelki fej-
lõdését szeretnénk elõsegíti a dala-
inkon keresztül. Ezek többek kö-
zött az étkezésrõl fognak szólni,
fogmosásról, a bacilusokról, a sze-
lektív hulladékgyûjtésrõl, az
egészséges táplálkozásról. Az em-
lített dolgok, mind olyan kérdések,
amelyekrõl beszélni kell. Lénye-
ges, hogy már pici korban kezdjük
el a helyes életmódra való neve-
lést, tudatosítsuk bennük, hogy
táplálkozzanak egészségesen, ne
szemeteljenek és mossák meg a
kezüket. Mindenki tudja, hogy ho-
gyan kellene cselekednie egy adott
szituációban, de mégsem teszik
meg, ezért a dalainkkal próbáljuk
tudatosítani. Ez is egy interaktív
mûsor lesz, bevonjuk a gyereke-
ket, beszélhetnek a gondolataikról
és az érzéseikrõl. Szó lesz még ba-
rátságról és a félelmekrõl is, mert
utóbbit jobb kimondani, és erre ne-
velni kell a gyerekeket. Az egész-
ségnevelésrõl szóló dalokat is mi
írjuk, mi alakítjuk aszerint, hogy
mit szeretnénk a gyerekeknek át-
adni, milyen irányba induljanak el.
Nem utolsó sorban pedig szeret-
nénk, ha megismernének bennün-
ket Nagykanizsán és környékén.
Október végére tervezünk egy
koncertet itt a városban, de ennek
pontos idõpontja és helyszíne még
nincs. Ezen kívül az iskolákban és
óvodákban találkozhatnak velünk
a gyerekek.

Varga Mónika

TTáánnccoollóó,, ttaappssoollóó,, mmoossoollyyggóó ggyyeerreekkeekk
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2011. szeptember 22.

Horoszkóp

Az elmúlt hetek csalódásai után most sok
mindent másképp lát a környezetében, mint
eddig. Jó híreket kap, és anyagi ügyek miatt
sem kell aggódnia. A párkapcsolatát erõsítse
meg türelmes, hosszú beszélgetéssel.

Maradjon ezekben a napokban a realitás ta-
laján, és élénk igazságérzete miatt ne keve-
redjen konfliktushelyzetbe a környezeté-
vel. Új szerelmét ne tekintse üstökösnek,
mert eltûnik, s ön ismét egyedül marad.

Egy kalandos hétvége eltérítheti figyelmét a
feladatairól. Írja össze, és még idõben tudja le
minél elõbb a tennivalókat, hiszen megér-
demli a szórakozást. Ne hagyja kizökkenteni
magát, vegye át a társaság pergõ ritmusát.

Jónak ígérkezik a hétvégéje, s ha nem kap-
kod, és erejét sem forgácsolja szét, akkor tel-
jesen kipihenheti magát. Fejezze be a munka-
helye miatti bosszankodást, és lássa be végre,
hogy nincs semmi értelme a veszekedésnek.

Mostanában nem érzi igazán otthonosan
magát. Lehet, hogy titokban lakáscserén
gondolkodik? Legújabb ötletét beszélje meg
minél elõbb a környezetében élõkkel, és kö-
zösen törjék a fejüket a megvalósításon. 

Nyugodt, problémamentes idõszakra számít-
hat. Amunkáját egy-kettõre, rutinból elvégzi.
A megmaradt temérdek szabadidejét lehetõ-
leg töltse társaságban. Abolygók hatására fel-
élénkíti a környezetében élõk hangulatát.

Vendégekre számíthat a hétvégén. Bár átme-
neti anyagi gondok egy kicsit megnehezítik a
vendéglátást, könnyen veszi a felmerülõ aka-
dályokat. Elfoglaltsága mellett törekedjen ar-
ra is, hogy megadja párjának a biztonságot.

Csak kitartással és küzdések árán éri el a ki-
tûzött célját. A bolygóállások szerencsére
feltöltik számos energiával, így többféle
problémát meg tud oldani. Párja segítségé-
vel rátalálnak a helyes, közös útjukra is.

Munkáját elismerik otthon és a munkahe-
lyén is, de idõnként engedjen szabad utat
vad indulatainak is. A feszültségét, ha lehet,
ne evéssel kompenzálja, inkább bonyolód-
jon bele egy kellemes párnacsatába.

A bolygóállások hatására idõnként maga
sem tudja eldönteni, hogy álom-e vagy
valóság, amiben él. Ha nehezen mennek
a dolgai, motiválja a környezetében élõ-
ket az együttmûködésre.

Ezekben a napokban senki sem tudja kihozni
a sodrából. Ha netán úgy érzi, felfrissülésre
van szüksége a hivatásában, merítsen energiát
másokból. Keresse azok társaságát, akik más
szemüvegen keresztül nézik a világot.

Egyforma nyugodt napokra számíthat,
amikor ugyan nem történik semmi, még-
is jól érzi magát. Egy váratlan telefonhí-
vás azonban megtöri a csendet, és
szárnyra kelnek a gondolatai. 

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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IINNGGAATTLLAANN
Téglagyári úton aknás garázs

eladó. Tel.: 0630/916-1600
(7443K)

Albérlet! Városközpontban
elsõ emeleti, kétszobás, bútoro-
zatlan, egyedi fûtéses lakás
hosszú távra kiadó. Két hónap
kaució szükséges. Tel.:
0693/312-798, 0630/319-7662
(7434K)

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

Oltvány borszõlõ eladó. Tel.:
0620/572-1681 (7444K)

Készpénzért vásárolok könyvet,
festményt, porcelánt, régi népi pa-
rasztbútorokat, használati tárgyakat
és teljes hagyatékot. Érd.:
0620/555-3014 (7362K)

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

Különóra Nagykanizsán! Fõis-
kolásoknak, egyetemistáknak vizs-
gára felkészítés. Matematika, analí-
zis, valószínûségszámítás, statiszti-
ka, közgazdasági tárgyak. Középis-
kolásoknak dolgozatra, érettségire
felkészítés. Tel.: 0630/668-6307
(7427K)

Megbízható 45 éves nõ, kisgyer-
mekgondozó-nevelõ végzettséggel,
festõ és kreatív tapasztalattal gyer-
mekfelügyeletet vállal. Tel.:
0630/320-0044 (7428K)

Nyugdíjas kõmûves mester vál-
lalja kemence, grillsütõ építését és
egyéb kõmûves munkát. Érd.:
0630-425-4252 (7440K)

Takarítást vállalok délután és
hétvégén lépcsõházakban, irodák-
ban, üzlethelyiségekben. Tel.:
0630-741-7229 (7441K)

Kidobásra szánt mikróját, mo-
sógépét, gáztûzhelyét elszállítom.
Tel.: 0620-510-2723 (7442K)

Gyermekmegõrzés, babysitter
szolgálat bevezetõ áron. „Nagyi
kertje” nyílt nap minden hónap elsõ
napján délelõtt. Várlak kis barátod-
dal! www.nagyikertje.5mp.eu, tel:
0620/913-4444 (7445K)

KKaanniizzssaa –– SSppoorrtt//AApprróó 2011. szeptember 22.14

A Vas Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központ Nagykanizsai
Kirendeltség és Szolgáltató Központ az alábbi állásokban kínál
munkalehetõséget: 

CNC forgácsoló szakirányú megegyezés szerint
nyílászáró beépítõ szakirányú 120 000 Ft
szaniter eladó szakirányú megegyezés szerint
festék eladó szakirányú megegyezés szerint
hús- és hentesáru eladó szakirányú 95 000-105 000 Ft
általános iskolai biológia tanár szakirányú megegyezés szerint
bolti eladó pékségbe szakirányú megegyezés szerint
autószerelõ szakirányú megegyezés szerint
recepciós (angol, német nyelvism.) felsõfokú 130 000 Ft
vízkezelõ, vízgépész szakirányú 95 000 Ft
erõsáramú villanyszerelõ szakirányú megegyezés szerint
minõsített hegesztõ szakirányú megegyezés szerint
garázsmester szakirányú megegyezés szerint
kárpitos szakirányú megegyezés szerint

Bõvebb felvilágosítás a munkahelyi ajánlatokról:
Vas Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központ Nagykanizsai Kirendeltség
és Szolgáltató Központja, 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

LAKOSSÁGI APRÓHIRDETÉS
egy alkalommal, 15 szóig 600 Ft 

(folyamatos megjelentetés esetén, másodiktól 300 Ft). 

VÁLLALKOZÓI APRÓHIRDETÉSegy alkalommal, 
15 szóig 1200 Ft (folyamatos megjelentetés esetén másodiktól 600 Ft).

KKlluubbffooggllaallkkoozzááss

A Nagykanizsai Cukorbe-
tegek Egyesülete szeptem-
ber 30-án, pénteken 15 óra
30 perckor a Kanizsai Do-
rottya Kórház tanácster-
mében klubfoglalkozást
tart, amelyen Dr. Késmárki
Nóra fõorvos asszony tart
elõadást a Vércukor önel-
lenõrzés gyakorlati szem-
pontjai és a 2. típusú cukor-
betegek vércukor önellenõr-
zése témákban. 

Badacsonytomaji SE (15.) –
Nagykanizsai TE 1866-Horváth
Méh (6.) 1-3 (0-1)

Winner Sport NB III Bakony
csoport labdarúgó-mérkõzés, 5.
forduló. Badacsonytomaj, 150 né-
zõ. Vezette: Szvorda Melinda
(Boda, dr. Szabó P.). G.: Tóth G.
(70.); Nagy T. (45.), Cs. Horváth
G. (75.), Szõke Á. (92.). NTE
1866: Freischmid R. - Boros Z.,
Rákhely M., Pozsgai, Szép D. -
Ujvári, Rácz Sz., Nagy T. (Budai L.,
80.), Béli (Rubens, 75..) - Luiz Fer-
nando (Szõke Á., 65.), Cs. Horváth
G. Vezetõedzõ: Koller Zoltán.

Koller Zoltán: „Megérdemelt
gyõzelmet arattunk a lelkesen ját-
szó Badacsonytomaj otthonában.
A mutatott játékkal elégedett vol-
tam, igazából az egyetlen negatí-
vum a helyzetkihasználásunk volt.
Ugyanakkor a 3 pontért jöttünk,
amiért gratulálok csapatomnak.”

A 6. forduló keretében sorra ke-
rülõ Nagykanizsai TE 1866-
Horváth Méh – Hévíz FC bajnoki-
ra a kanizsai klub tájékoztatása
szerint szeptember 23-án (pénte-
ken), 16.00 órakor kerül megren-
dezésre az NTE-pályán.

A megyei bajnokságokban már
árnyaltabb a kép, s a Bagola mér-
kõzésén két kiállítás is tarkította a
találkozó menetét.

Megyei I. osztály: Zalaszent-
gróti VFC (4.) – Kiskanizsai Sás-
kák (16.) 3-0. Miklósfa SE (15.) –
Femat Csesztreg SE 2-3. Miklós-
fai g.: Orbán, Zrinszki. Megyei II.
o., Déli csoport: Nagykanizsa-
Bagola VSE (5.) –  Reák-Gép Ba-
ki SE (9.) 5-2. Bagolai g.: Kovács
B. (2), Harangozó, Potyi, Kapus.
Megyei III. o., Déli I.: Palini FC
(2.) – Hahót SE (5.) 2-0. Palini g.:
Berkei, Csetei. Déli II.: Belezna SE
(8.) - Bajcsa SE (10.) 3-0.

A hétvégén rendezték az or-
szág egyik legrangosabb sakk
utánpótlásversenyét, a XXIII.
Batthyány-Kanizsa Nemzetközi
Korosztályos Sakk Kupát, egy-
ben II. Bagonyai Attila Emlék-
versenyt a Batthyány-gimnázi-
umban. A klubok Csáktornyától
Zágrábig, illetve a hazai sakk
utánpótlás-nevelõ központok in-
dították játékosaikat hat korosz-
tályban, külön a lányok, fiúk
mezõnyében.

XXIII. Batthyány-Kanizsa Kupa,
II. Bagonyai Attila Emlékverseny
Nemzetközi Sakkverseny, Nagyka-
nizsa. A korosztályos kategóriák
gyõztesei (és kanizsai dobogósai):

8 évesig, fiúk: 1. Bakos Balázs,
lányok: 1. Gombocz Zsófia. 10

évesig: 1. Havasi Gergõ, lányok:
1. Érseki Tamara... 3. Balogh
Eszter (Nagykanizsa). 12 évesig,
fiúk: 1. Marosi Levente, lányok:
1. Anna Adzic. 14 évesig, fiúk:
Petar Bosnjak, lányok: 1. Werner
Anna... 3. Németh Anna (Nagyka-
nizsa). 16 évesig, fiúk: Bodó
Bence, lányok: 1. Varga Zsuzsan-
na, 2. Kuzma Kata (mindkettõ
Nagykanizsa). 18 évesig: 1.
Straubinger Dániel, lányok: 1.
Havanecz Bianka, 2. Huszár Nó-
ra, 3. Csonka Anna (mindhárom
Nagykanizsa).

A csapatversenyt a horvát SSK
Konaki Novo Virje (Koprivnica
körzet, Horvátország) együttese
nyerte.

P.L.

UUttáánnppóóttllááss ssaakkkk
nnaaggyyüüzzeemm aa BBaatttthhyyáánnyybbaann
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2011. szeptember 22.

Volt már rá példa, hogy nagyka-
nizsai sportoló más klub színeiben
ért el szép eredményt a közelmúlt-
ban, s adhattunk is róla hírt. Nos,

ezúttal a lovassporton belül a Ka-
posvári Lovasakadémia SC színei-
ben nyerte meg a Dél-Dunántúli
Díjlovagló Regionális Bajnokság

E-, és A-kategóriáját az ágazat
Segesden rendezett döntõjében
Horváth Klaudia.

Az E-kategóriában a kanizsai lo-
vas Galatea VOB nevû lován a szom-
bati és a vasárnapi versenynapon is
elsõ helyet ment, s az összetettben is
a legjobb lett. Az A-kategóriában sem
tudunk sokkal változatosabb ered-
ménysoráról beszámolni, vagyis ab-
ban is nyerni tudott mindkét nap,
csak ebben Klaudia Akitos Athos ne-
vû lován lovagolt a legjobbként.

A Hat Megye Két Régió Ifjúsá-
gi Díjlovagló Bajnokságát (Fejér-
tõl Zaláig) hetente rendezték Bala-
tonvilágoson, melyen szintén in-
dult Horváth Klaudia. Az A-kate-
góriás versenyen - szintén a kapos-
váriak színeiben - Akitos Athos
nevû lován elsõ helyezést ért el.

P.L.

Kanizsa KK DKG-EAST –
Bonyhádi KSE 97 - 85 (19-18,
16-13, 29-19, 34-35)

NB I B Nyugati csoport férfi ko-
sárlabda-mérkõzés, 1. forduló.
Nagykanizsa, 150 nézõ. Vezette:
Németh Cs., Horváth A., Németh S.

Kanizsa KK DKG-EAST: Bausz
(15), Neal (26/6), Beák (17/9),
Hoffmann (12), Zsámár K. (6).
Csere: Tóth O., Murvai (3), Bus
(11/3), Balogh L. (7/3), Stárics,
Lovas. Edzõ: Kovács Nándor.

A bajnoki rajton a régi-új edzõ-
vel, Kovács Nándorral, s alapo-
san átalakított csapattal lépett pá-
lyára a KKK DKG-EAST, s
nyomban a Nyugati csoport baj-
noka, a Bonyhád ellen kellett bi-
zonyítaniuk Zsámár Krisztiánék-
nak.

Az amerikai Marcus Neal és Be-
ák Gábor találataira 12 vendég
pont érkezett válaszként, így a 6.
percben már 6 ponttal (6-12) veze-

tett az esélyesebbnek tartott láto-
gató. Az idõkérés rendet rakott ka-
nizsai oldalon, s az elsõ etap végén
már hazai elõnyt mutatott az ered-
ményjelzõ (19-18).

A második negyed meddõ
KKK-támadásokkal és rendre bün-
tetõvel végzõdõ bonyhádi akciók-
kal telt, s mivel a tolnai csapat já-
tékosai mind a hatot értékesítették,
ismét átvették a vezetést (18.p.:
25-28). A Bausz-Neal-Beák trió-
nak köszönhetõen újra a vendéglá-
tóknál volt az elõny (19.p.: 31-29),
s a tolnaiak hiába egyenlítettek, a
slusszpoént Beák utolsó másod-
perces triplája jelentette (20.p.: 34-
31).

A pihenõrõl egy egészen más ar-
cát mutató hazai gárda tért vissza:
a dél-zalaiak magasabb fokozatra
tudtak kapcsolni, valamint a cse-
rék is bizonyították rátermettségü-
ket. Különösen a fiatal Bus Milán
volt elemében, akinek hármasát

Neal és Balogh László is lemásol-
ta (28.p.: 56-45). Az utolsó két
percben már 13 pontosra nõtt az
elõnyük (30.p.: 63-50) a záró fel-
vonás elõtt.

A negyedik negyedben is a ha-
zaiak kezében volt az irányítás
(34. p.: 70-55), aztán a mérkõzés
hátralévõ része már nem a kosár-
labdáról, sokkal inkább a faultok-
ról szólt, a bonyhádiak szabályta-
lanságokkal tördelték a játékot.
Ezzel sem lehetett a kanizsaiakat
kizökkenteni ritmusukból és meg-
érdemelt gyõzelmet arattak lelkes
közönségük elõtt az idénynyitón.

Edzõi mérleg:
Kovács Nándor: „Örülök, hogy

sikerrel kezdtük a szezont az elmúlt
év legjobb nyugati csapata ellen.
Végig nagy akarással játszottunk,
ennek köszönhetjük a biztos gyõ-
zelmünket.”

P.L.

NNyyuuggaattoonn aa hheellyyzzeett nneemm vváállttoozzaattllaann

DDííjjlloovvaagglláássbbóóll jjeelleess

Itt a sakk idénykezdet, vagyis a
hétvégén ismét indul a csapatbaj-
nokság, s a bajnoki címvédõ
Aquaprofit-NTSK rögtön zalai
rangadóval indít, hiszen szeptem-
ber 25-én, vasárnap a zalaeger-
szegi Csuti lesz az ellenfél. Eldõlt,
hogy a nagykanizsaiaknál folytat-
ja sportpályafutását Ribli Zoltán
sakkolimpiai bajnok, akinek már
volt korábbi versenyidõszaka a
nagykanizsai klubnál.

Elõször azonban a pénzügyi ol-
dalról. Németh Zoltán, az egyesü-
let elnöke és Nádasi Tamás, az
Aquaprofit Zrt elnöke a 2011/12-
es szezonra írta alá a fõszponzori
szerzõdést, mely információk sze-
rint 40 százalékkal haladja meg a
múlt évi keretet, s ezúttal már
nyolcszámjegyû a végösszege.

Amint azt már a bevezetõben ír-
tuk, Ribli Zoltán visszatért a csapat-
hoz, illetve az egyesület Kántor Ger-
gely személyében az egyik legtehet-
ségesebb utánpótláskorú sakkozót
igazolta le, aki a 12-es táblán kaphat
majd lehetõséget az évad során. A
keret gyakorlatilag változatlan ma-
radt, igaz, a két görög nagymesterük,
Halkiasz és Kotronias amúgy is "pi-
hentetve van", s Prohászka Péter az,
aki távozott a Haladáshoz.

Eldõlt ugyanakkor az, hogy a ka-
nizsai együttes nem indul az Európa
Kupán, melyet idén Szlovéniában
rendeznek. Az anyagi forrásokat
másképp csoportosítják az egyesü-
letnél, ezért döntött úgy a vezetõ-
ség, hogy nem neveznek a tornára.

Az a vezetõség, mely nagy át-
alakuláson ment keresztül: dr.
Flumbort András helyett a csapat-
vezetést egy hármas grémium ve-
szi át: Papp Nándor mint csapat-
vezetõ lát el tisztséget, Pintér Jó-
zsef valamint Ribli Zoltán pedig
csapatkapitányokként is segítik az
NTSK szakmai munkáját. Kercs-
marics József technikai vezetõ-
ként az elsõ és második csapat
mellett is dolgozik a jövõben,
Zámbó Tamás viszont marad az
NB I B-sek csapatkapitánya.

P.L.

NNyyoollcc
sszzáámmjjeeggyyûû
ffõõsszzppoonnzzoorrii
ttáámmooggaattááss

Hatodik alkalommal rendezték
meg Nagykanizsán a Szent Flórián
térrõl rajtolva a Kanizsai Futófeszti-
vált, melyre eddigi megrendezése so-
rán talán a legtöbben neveztek. Az in-
dulók létszáma elérte a kétszázat, s ez-
úttal a leghosszabb, vagyis az 50 km-
es távra is nagy számban neveztek.

Természetesen nem csupán a
városból és a megyébõl, de az

ország számos pontjáról érkeztek a
futók, így ezért sem véletlen, hogy
a rendezvény már országos szinten
is komoly rangot vívott ki magá-
nak. A 10, 21, valamint 50 kilomé-
teres távok bajcsai, fityeházi, illet-
ve murakeresztúri fordulókkal vol-
tak letudhatóak, s a leghosszabb
etapon Steib Zoltán (Szigetszent-
miklós) gyõzött a kanizsai Vránics

László elõtt. A hölgyeknél a Zala-
egerszegi Aszfaltszaggatók színei-
ben Sifterné Doszpoth Andrea lett
a legjobb, míg a 25-25 km-es pár-
ban teljesített szakaszt a Kanizsai
Futóklub párosa, Lubics Szilvia-
Vajda Anita teljesítette a leggyor-
sabban.

P.L.

5500 kkmm-eenn iinndduullóókk ggaarrmmaaddáájjáávvaall
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A több mint 20 éve mûködõ
Eraklin Táncklub idén október-
ben immár második alkalommal
rendezi meg Nagykanizsán két
táncversenyét: „II. Eraklin Ku-
pa” néven klubközi, pontszerzõ
versenyt, illetve Kanizsa Kupa
néven meghívásos tíztánc rang-
lista-versenyt. 

A II. Eraklin Kupán a versenyzõ
párosok standard és latin táncok-
kal állnak majd parkettre hobbi, D
és C kategóriában, gyerek, junior,
ifjúsági és felnõtt korcsoportban.
A verseny október 1-jén 10 órától,
a Zsigmondy Vilmos és Széchenyi
István Szakképzõ Iskola Torna-
csarnokában (Nagykanizsa Hu-
nyadi u. 18.) kerül megrendezésre.
Jegyek a helyszínen vásárolhatók
1 500 Ft-os áron.

A Kanizsa Kupa meghívásos
tíztáncverseny a tavalyi nagy si-
kerre való tekintettel 2011. októ-
ber 2-án ismét megrendezésre ke-
rül. A verseny az idei évre nemzet-
közivé nõ, hiszen a hazai ranglista
vezetõ helyein szereplõ táncosok
mellett külföldi versenyzõ párosok

is megmérettetnek standard és la-
tin táncokban: elõreláthatólag
meglátogatják a versenyt Ausztria,
Horvátország és Szlovénia legjobb
párosai is. 

Az Eraklin Táncklubtól már
jól megszokott, nagyszabású,
színvonalas rendezvény 2011.
október 2-án, 18 órakor kezdõdik
a Zsigmondy Vilmos és Széche-
nyi István Szakképzõ Iskola Tor-
nacsarnokában (Nagykanizsa
Hunyadi u. 18.). A csillogóan
szép ruhák és a tökéletesen kivi-
telezett lépések garantáltan le-
nyûgözik majd a tánckedvelõ kö-
zönséget. 

Jegyek csak elõvételben vásá-
rolhatók a nagykanizsai Tourin-
form irodában és a HSMK pénztá-
rában 2 500 Ft-os áron. 

A Kanizsa Kupa története 41
évvel ezelõttre nyúlik vissza...

1969 õszén alakította meg a
Mûvelõdési Központ a Nagykani-
zsai Versenytánc Klubot, vezetõi
Tarczi Zoltán és Latabár Katalin
voltak. A táncosok és tanáraik több
versenyen szerepeltek jó ered-
ménnyel és maguk is szerveztek
versenyeket. Elsõ nagyobb verse-
nyük a Nagykanizsa Kupáért I. Or-
szágos "A" kategóriás Táncver-
seny volt, 1969-ben. 

1970 és 1973 között a Kanizsa
Kupa versenyeket minden évben
sonderklasse szinten rendezték
meg, nemzetközi részvétellel. Az
öt év alatt a tanárok és táncosaik
sikert sikerre halmoztak a külön-
bözõ versenyeken. 

1974-ben az akkori politikai vi-
szonyok miatt a tanár házaspár
Budapestre költözött, így a Nagy-
kanizsai Versenytánc Klub vezetõ
nélkül maradt és szép lassan fel-
bomlott. Így tûnt el egy mûfaj
hosszú idõre Nagykanizsa város
táncos életébõl.

KKuuppáákkéérrtt ttáánnccoollnnaakk

Vékonyított lencse AKCIÓ – 20%!
2011. szeptember 1-tõl - szeptember 31-ig
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