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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?

A tûzoltóság megalapításának
140. évfordulója tiszteletére ün-
nepséget szervezett Nagykanizsa
Megyei Jogú Város Hivatásos
Önkormányzati Tûzoltósága. 

A díszgyûlésen megjelent Dr.
Bakondi György tûzoltó altábor-
nagy, a Belügyminisztérium Orszá-
gos Katasztrófavédelmi Fõigazga-
tóság fõigazgatója, Rigó Csaba
kormánymegbízott, a Zala Megyei
Kormányhivatal vezetõje, Man-
ninger Jenõ országgyûlési képvise-
lõ, a Zala Megyei közgyûlés elnö-
ke, Wéber Antal tûzoltó ezredes, a
Zala Megyei Katasztrófavédelmi
Igazgatóság igazgatója, valamint
testvérvárosunk, a csáktornyai tûz-
oltóság képviseletében David
Kovacic. Ünnepi beszédet mondott
Cseresnyés Péter polgármester, Dr.
Bakondi György, Manninger Jenõ
és Egri Gyula.

Cseresnyés Péter beszédében
felidézte a kezdeteket:

Tisztelt Fõigazgató Úr! Pa-
rancsnok Úr! Kedves Ünnepeltek,
Nagykanizsai Tûzoltók! Tisztelt
Hölgyeim és Uraim! 

1871. nevezetes esztendõ.
Ha kicsit felfrissítjük a memó-

riánkat – vagy kinyitjuk a történe-
lemkönyveket –, rögtön sorjáz-
nak az események és hajdan élt
emberek. Ebben az évben ért vé-
get például a francia-porosz há-
ború, ekkor jelentek meg az elsõ
magyar gyártású bélyegek, 1871-
ben született Ligeti Miklós szob-
rászmûvész és Heltai Jenõ költõ,
író.

És ami szívünknek a legkedve-
sebb: ebben az évben, 1871-ben
alakult meg a Nagykanizsai Ön-
kéntes Tûzoltó Egylet, vagyis vá-
rosunk szervezett tûzvédelme 140
éves múltra tekint vissza. 

Próbáljunk, legalább gondo-
latban, visszarepülni az idõben.
Két évtizeddel járunk a levert
magyar honvédõ küzdelmek
után, és még eleven seb a ma-
gyar nép lelkében az azt követõ

(folytatás a 2. oldalon)
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(folytatás a címlapról)
... elnyomó diktatúra. A kiegye-

zés utáni polgári fejlõdés idõszaka
ez, amely a magyar társadalom
egyik aranykora. Ebben a miliõben
döntött úgy 207 nagykanizsai pol-
gár, hogy az országban az elsõk kö-
zött, megalakítja az önkéntes tûzol-
tó egyletet. 

Ezen a napon, a mai ünnepen, tisz-
telegnünk kell emlékük elõtt. És fejet
kell hajtanunk az utódok, az elmúlt
140 év nagykanizsai tûzoltói elõtt is,
akik, esküjükhöz híven, akár életük
kockáztatásával is védték – és õrzik,
óvják a mai napig városunk, vala-
mint az itt élõk életét és vagyonát. 

Köszönjük az elõdöknek, és kö-
szönjük a ma tûzoltóinak.

Tisztelt Hölgyeim és Uraim!
A szervezett magyar tûzvédelem

kezdete nem volt könnyû. A hatal-
mon lévõk ugyanis nem pártolták
az önkéntes egyesületek megalaku-
lását, hiszen ezek tagjai hadra fog-
ható, bátor és fegyelmezett férfiak
voltak. Ez az elutasító hozzáállás
szerencsére 1867. után oldódott, és
általánossá vált az a nézet, hogy a
tûzvédelem szervezett tûzoltóság
nélkül nem képzelhetõ el. 

Persze, a 19. század utolsó har-
madában nem a tûzvédelem volt a
magyar társadalom elsõrendû fon-
tosságú ügye, így jobbára helyi
szervezést, egy-egy település polgá-
rainak áldozatvállalását követelte. 

Nagykanizsa ebben is – mint
oly' sok mindenben a történelem
során – az élen járt. 

Az elmúlt 140 év nagyon sok
változást, szervezeti átalakulást
hozott a tûzoltóság történetében.
Voltak jobb és rosszabb idõszak-
ok. De abban nincs változás, hogy
a kanizsai tûzoltók a város megbe-
csült és elismert polgárai, akik
példaadó hivatástudattal mindig
Nagykanizsáért, a környezõ tele-
pülésekért és az itt élõkért dolgoz-
tak. 

Bárhogy is fordult a politika az
elmúlt 140 évben, a tûzoltókra ez a
közösség mindig számíthatott.

Kedves Kanizsai Tûzoltók!
Önök városunk és térségünk

csendes hõsei. Tudjuk – és ez biz-
tonságot ad nekünk –, hogy a baj-
ban mindig számíthatunk Önökre:
munkájukra, segítségükre, szakér-
telmükre, és ha kell, áldozatvállalá-
sukra. 

Kevés olyan intézmény, szerve-
zet van Magyarországon, amely
iránt akkora lenne a bizalom, mint
amivel a magyar társadalom a tûz-
oltóság és a tûzoltók felé fordul.

Ez az ünnep jó apropó arra, hogy
egy kicsit a – ma divatos kifejezés-
sel – kirakatba kerüljenek. Hogy a
fénybõl Önöknek is jusson. 

Persze tudom, ha most, ezekben a
felemelõ percekben megcsörren a
telefon, mert valahol tûz keletkezett,
baleset történt, késlekedés nélkül el-
indulnak, hiszen Önöknek ez az ün-
nep – mint ahogyan az év minden
napja – munkával, szolgálattal telik. 

Tisztelt Hölgyeim és Uraim!
A város köszönetét hoztam.

Nagykanizsáét, amely a hivatásos
tûzoltóságát értéknek tekinti, és
olyan szervezetnek, amelyet
erõnkhöz mérten támogatni kell. 

Önkormányzatunk mindig is segí-
tette a kanizsai tûzoltó parancsnoksá-
got, hogy technikai eszközeit, jármû-
parkját idõrõl idõre fejleszteni tudja.
Ezt a célt, ezt a feladatot a közgyûlés
mindenkori tagjai maradéktalanul és
egyhangúlag támogatták. 

A jövõ változást hozhat tûzoltósá-
gunk életében is. Egy azonban állandó
marad: Nagykanizsa tisztelete és meg-
becsülése a kanizsai tûzoltók iránt.

Remélem, újabb eredményes
140 esztendõ következik.

Ehhez kívánok jó munkát, szak-
mai sikereket és családi harmóniát
a parancsnokság valamennyi mun-
katársának.

Egri Gyula tûzoltóparancsnok
visszatekintõ szavaiban többek kö-
zött kiemelte: Valbach Mór mellett a
tûzoltó egylet másik nagy személyi-
sége Knortzer György, aki 1891-tõl
1927-ig fõparancsnoki beosztást töl-
tött be az egyletnél. Korának egyik
legismertebb és legmegbecsültebb
kanizsai polgáraként döntõ befolyá-
sa volt a városi tûzoltóság fejlõdésé-
re. Tûzoltó vizsgarendszert és tan-
könyveket is írt, amelyeket sokáig
használtak eredményesen elõdeink.
A jelenlegi laktanyát 1952-ben vet-
ték birtokba elõdeink – folytatta a
késõbbi évekre térve a parancsnok.
A tágas és funkcionálisan jól meg-
épített épület napjainkban is kielégí-
ti szükségleteinket, sõt a megye
egyik legjobb ilyen jellegû objektu-
ma. A készenléti szolgálatot 24/24
órás rendszerben látták el elõdeink,
ami a mai fülnek szinte hihetetlen-
nek tûnik, hiszen 360 órás munka-
hónapokat, 72-96 órás munkahete-
ket jelentett. Az igazi megváltást az
1976-os év hozta meg, hiszen ekkor
tért át a készenléti szolgálatosok
munkarendje 24/48 órás váltásos
rendbe, létszámunk ennek megfele-
lõen 60 fõre nõtt. 

Tûzoltóságunk napjainkban a tûzol-
tási – mûszaki mentési, illetve kataszt-
rófavédelmi feladatokon túl tûzvédel-
mi szakhatósági- és hatósági jogkör-
ben is funkcionál. Alapfeladatán túl,
mint rendvédelmi szerv városunk
egyik nagyon fontos és meghatározó
intézménye. Mûködési, illetve illeté-
kességi körzete jelentõsen túlnyúlik te-
lepülésünk, kistérségünk határain. 

Régen várt jelentõs esemény
minden magyar hivatásos tûzoltó
életében az, hogy az elmúlt évek-
ben elmaradt túlórapénz kifizetés-
re került, amit mindnyájunk nevé-
ben szeretnék megköszönni a Ma-
gyar Köztársaság kormányának, és
elöljárónknak, fõigazgató úrnak.

2004. október 23-án székhely vá-
rosunk önkormányzata csapatzászlót
adományozott tûzoltóságunknak –
hangsúlyozta a parancsnok –, majd
így folytatta: ez számunkra kiemel-
kedõ fontossággal bíró esemény volt,

ami bizonyítja városunk és tûzoltósá-
gunk aktív és kölcsönösen gyümöl-
csözõ eredményes kapcsolatát. A
csapatzászló legszebb történelmi ha-
gyományainkat eleveníti fel, kifejezi
a bátorságot, a hõsiességet, az önfel-
áldozást és a hûséget. Ennek fényé-
ben restauráltattuk idén a Magyar
Nemzeti Múzeummal az 1882-es
csapatzászlónkat, amely tûzvédelmi
kiállításunk legféltettebb kincse. Itt
szeretném megemlíteni, hogy évfor-
dulónk alkalmából elkészíttettük a
parancsnokság tablóját is, ahol az
alapítók által bevezetett szokás sze-
rint székhely városunk polgármeste-
re is jelen van. Köszönöm Cseres-
nyés Péter polgármester úrnak, hogy
folytatja elõdeink hagyományát és
közösséget vállal velünk. 

Beszéde végén Egri Gyula meg-
erõsítette a tûzoltó esküjük legfon-
tosabb fejezetét: „Esküszöm, hogy
szolgálati kötelezettségeimet, ha
kell, életem kockáztatásával is tel-
jesítem.", majd Knortzer György
egykori tûzoltó fõparancsnok
1897-es közgyûlési köszöntésével
zárta gondolatait: „azt kívánom,
hogy éljen Nagykanizsa város kö-
zössége, éljenek az igazi tûzoltók”.

Az adományozói zászlószalagok
elhelyezését követõen a történelmi
egyházak képviselõi – Fliszár Ká -
roly római katolikus fõesperes, plé-
bános, Deme Dávid evangélikus lel-
kész és Hella Ferenc református lel-
kipásztor –  megszentelték az újon-
nan rendszerbe állított vízszállító
tûzoltógépjármûvet. 

Az ünnepségen tárgyjutalmat
kapott Domaföldi Tibor, Tóth Fe-
renc, Niczinger Ernõ, Szép Sza-
bolcs, Andrasek Zoltán, Györkös
Imre, Szörcsök Szilárd, Kling Jó-
zsef, Horváth István, Jobbágy
László, Horváth Péter, Kránicz
Antal és Czompó Balázs.

A 140 éves évforduló alkalmá-
ból a tûzoltóság hagyományainak
megfelelõen Egri Gyula tûzoltó
ezredes tabló emléktárgyat adott át
Cseresnyés Péter polgármesternek.
A megemlékezés hivatalos részé-
nek befejeztével közös ebéd és
laktanyabejárás következett. 

(További képek a
http://www.kanizsaujsag.hu/in-
dex.php?m=1006&which_id=1040)

B.E.
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2011. szeptember 29.

Ünnepélyes keretek közt adták
át az Attila úti Meseház Bölcsõdét
szeptember 23-án, melyet október
3-án vehetnek birtokba a gyerekek.
Az átadás elõtt sajtótájékoztató ke-
retében ismertették a projektet.

A sajtótájékoztatót Cseresnyés Pé-
ter polgármester, Szûcs Viktória a
Bölcsõdei Dolgozók Demokratikus
Szakszervezetének elnöke és Fülöp
Attila Szociális, Család- és Ifjúság-
ügyekért Felelõs Államtitkári Kabi-
netfõnök tartották. A régi bölcsõde
megújításáról lakossági igény miatt
döntött a közgyûlés, ismertette a pol-
gármester a körülményeket. Aprojekt
összköltsége hetvenkét millió forint
volt, melybõl hatvannégy millió fo-
rintot a pályázatnak köszönhetnek.
Az intézmény megnyitásával, negy-
ven fõvel nõ a városi bölcsõdei férõ-
helyszám, és tizenhárom felnõtt szá-
mára teremt új munkahelyet. Szûcs
Viktória hozzátette, országos szinten
szükség van a 0-3 éves gyerekek el-
helyezésére, ugyanis a korosztály tíz
százaléka jut csak be az intézménybe
a férõhelyek hiánya miatt. A kabinet-
fõnök elmondta, kiemelt célja a kor-
mánynak, hogy fejlessze a gyermek-
jóléti alapellátást nyújtó intézménye-
ket, melyre az Új Széchenyi Terv ke-
retében lehetõség nyílhat.

Az ünnepélyes avató-átadó ün-
nepélyen Körmendi Viktória intéz-
ményvezetõ köszöntötte az egybe-
gyûlteket, városunk polgármester-
ét, a kabinetfõnököt, Szûcs Viktóri-
át, Deme Dávid evangélikus lel-
készt, Hella Ferenc református lel-
kipásztort és Sifter Gergely katoli-
kus káplánt. A megnyitást szimbo-
lizáló szalagot a polgármester és a
kabinetfõnök vágták át.

Cseresnyés Péter a következõ-
ket mondta a megnyitón:

Tisztelt Kabinetfõnök Úr! Tisz-
telt Igazgató Asszony! Kedves
Vendégeink! 

„Nevelni annyi, mint emberré
tenni.” Makarenkó sommás meg-
állapításával nem lehet vitatkozni,
maximum kiegészíthetjük a gon-
dolatot, és annyit tehetünk hozzá:
ehhez tárgyi feltételek is kellenek. 

Hölgyeim és Uraim! 
Egy bölcsõdét adunk ma át, de több

ez, mint egy épület, sokkal több, mint
téglák rendezett sora. A Meseház Böl-
csõde egy nagyon fontos szolgáltatás,
elõny és lehetõség azoknak az édes-
anyáknak, akiknek kedve és lehetõsé-
ge van arra, hogy visszamenjenek dol-

gozni. Azoknak, akik az örök dilemma
két elemébõl – munka vagy család –
mindkettõt, együtt választották. Szá-
mukra segítség tehát ez a beruházás. 

Kedves Ünneplõk!
Egy város minõségét, színvonalát

talán leginkább a szolgáltatásai jel-
lemzik. Az, hogy milyen az egész-
ségügye, az oktatása, hogyan gon-
doskodik idõs, beteg polgárairól. És
– elsõként az egyenlõk között –,
hogy milyen lehetõséget kínál a gye-
rekeknek, a fiatal családoknak, akik,
mivel itt vállaltak gyermeket, hosszú
távra terveznek az adott településen. 

A mai napon ne legyünk álszeré-
nyek, és mondjuk ki bátran: Nagy-
kanizsa ezzel a bölcsõdei beruhá-
zással, amely körülbelül 15 száza-
lékkal növeli a férõhelyek számát,
jelentõsen elõrelépett.

Tisztelt Hölgyeim és Uraim!
Nagykanizsa nemcsak tereiben

és utcáiban újul meg, hanem a
szemlélet is változik. Minden
erõnkkel azon dolgozunk, hogy itt,
városunkban is, munka alapú tár-
sadalmat építsünk

Ehhez, persze, munkahelyek kel-
lenek, de tárgyalásaink, a befektetõi
érdeklõdés arra utal: ezen a téren
máris van, és a jövõben még inkább
lesz érzékelhetõ elõrelépés. 

Azt szeretném, ha Nagykani-
zsán, hosszú távon, mindenki dol-
gozhatna, aki dolgozni akar. 

És ezt az önkormányzatnak nem-
csak a már említett szemléletváltás-
sal, imázsformálással, befektetõvon-
zó klímával és aktív városmarke-
tinggel kell segítenie, hanem az in-
tézményrendszer folyamatos fejlesz-
tésével, hogy míg a szülõk a család
megélhetéséért, gyarapodásáért dol-
goznak, addig a lehetõ legjobb he-
lyen tudhassák gyermekeiket. 

És itt nemcsak bölcsõdérõl kell
beszélnünk, hanem az oktatási-
képzési rendszer teljes vertikumá-
ról, a kulturális és közösségi szol-
gáltatásokról is. 

Ezekben a nehéz idõkben is vál-
lalnunk kell a családok, a felnö-
vekvõ generációk támogatását, a
lehetõségek bõvítését.

Kedves Vendégeink!
Ez az az új szemlélet, amely

hosszú távon is megtartó várossá
teheti Nagykanizsát. 

Ideális lakóhellyé, amely mun-
kát és kedvezõ feltételeket kínál a
családoknak ahhoz, hogy itt ma-
radjanak, letelepedjenek, és így
közös erõvel építhessük tovább vá-

rosunkat, amely ezekben a hóna-
pokban fizikailag is megújul. 

Az egymással párhuzamosan fu-
tó beruházásokkal – még ha a min-
dennapi munka során vannak is
nehézségek, kellemetlenségek –
egy új Kanizsát építünk. 

Átalakul, megszépül a belváros,
hamarosan elmondhatjuk magunkról,
hogy gyakorlatilag nem lesz csatorná-
zatlan terület a településünkön, nem-
régiben adtuk át a teljesen felújított
Bolyai-iskolát, óvodai, bölcsõdei be-
ruházások futnak Kanizsán – szóval a
város mozgásban van, változik, fejlõ-
dik. Mert ez az egy út van. Az a kül-
detésünk, az a feladatunk, hogy néha
akár erõn felüli áldozatokat is vállalva
segítsük Nagykanizsát, az itt élõket.
Azért kell dolgoznunk, hogy ez a vá-
ros megerõsödjön, fejlõdjön – hiszen
felelõsséggel tartozunk a jövõnek. 

Meggyõzõdésem, hogy jó úton
járunk. Az út legelején tartunk
ugyan, de az irány jó és helyes. 

Tisztelt Hölgyeim és Uraim!
A Meseház Bölcsõde – hadd fogal-

mazzak továbbra is plasztikusan – egy
újabb grádics ezen az úton. A szülõi
igény nyomán teremtettük meg, hoz-
tuk létre ezt az intézményt, abban a re-
ményben, hogy ezzel valóban segí-
tünk a fiatal családoknak. A jövõben
így már 314 kisgyermekrõl tudunk
gondoskodni a város bölcsõdéiben.

A 72 milliós beruházással –
amelybõl 64 millió forintot uniós pá-
lyázaton nyertünk – 13 új munkahe-
lyet is létrehoz Nagykanizsa. Apró
lépés, tudom – de apró lépésekkel
akár megkerülhetjük a földet!  

A már többször említett új szem-
léletet az is jellemzi, hogy ebben a
munkában – kivitelezõként, beszál-
lítóként – három helyi, kanizsai vál-
lalkozás kapott lehetõséget. 

Nos, tehát: van okunk örülni, van
okunk ünnepelni. De holnap már új nap
következik, új feladatokkal, új kihívá-
sokkal. Nem dõlhetünk hátra, hiszen,
mint mondtam: az út legelején járunk.
De az irány jó, az irány helyes, ezt bizo-
nyítja az is, hogy ma együtt örülhetünk
új intézményünknek. Az itt dolgozóktól
azt kérem, óvják, vigyázzák felelõsség-
gel és szeretettel a rájuk bízott csöpp
életeket, a jövõ kanizsai polgárait, akik-
nek építjük Nagykanizsát. 

És végül még egy gondolatot en-
gedjenek meg nekem. Jelképes és
szimbolikus, hogy az új bölcsõdén-
ket a Család évében avatjuk fel és
adjuk át. Hitem szerint a családokat
kell megerõsítenünk, támogatnunk
és segítenünk, hogy ez az ország és
ez a város újra erõs legyen. 

A Meseház Bölcsõde megnyitá-
sa egy apró, de fontos lépés. 

Azt kérem – és azt kívánom –
haladjunk együtt ezen az úton! Hi-
szen az összefogás ereje minden
nehézséget és akadályt legyõz.

V.M.

MMeeggnnyyíílltt aa MMeesseehháázz BBööllccssõõddee

Nagykanizsa bajcsai városrészében elsõ alkalommal került meg-
rendezésre az Õszi Foglalkoztatási Nap, melynek során egész na-
pos program keretében 25 fiatal ismerkedhetett meg, illetve mé-
lyedhetett el például a töklámpás készítésben. Ez azonban csak egy
kiragadott példa volt a levélképek ragasztása vagy a papír-ragasz-
tás, -festés, -vágás kavalkádjából, mi több, a gyerekek az õszi ter-
mésekbõl készíthetõ játékok bemutatására is kísérletet tettek. Így
nem is egy Makk Marci készülhetett el, de gesztenye-figurák is
sorra kerültek ki a gyerkõcök kezei közül. Az elsõ ilyen jellegû ösz-
szejövetel tetõ alá hozásában a Bajcsai Kulturális Egyesület és
Mikocsics Viktória vállalt tevékeny részt. 
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A peremkerületek után a bel-
városban folytatjuk sorozatun-
kat. Itt is arra vagyunk kíván-
csiak, milyen kérdésekkel,
problémákkal keresi fel a la-
kosság az önkormányzati kép-
viselõjét.

Kovács János a négyes számú
egyéni választókörzet képviselõje.
Jelölõszervezete a FIDESZ-
KDNP. Körzete a Dr. Mezõ Ferenc
Gimnáziumtól keleti irányban, a
Hevesi útig terül el. Délrõl a Tele-
ki, északról a Liszt Ferenc utca ha-
tárolja.

– A néhány tízemeletes mel-
lett döntõen négyemeletes há-
zakból álló – Platán sor, Attila-,
Bartók Béla és Kodály Zoltán
utca – lakótelepek alkotják. Há-
romezer-háromszáz fõ a válasz-
tásra jogosult állampolgárok
száma – mutatja be elöljáróban
választókörzetét Kovács János.
– Gyakorlatilag Kanizsa legré-
gebbi utcái közé tartozik a Pla-
tán sor és az Attila utca, s ez
meg is határozza a szükséges
fejlesztéseket. Folyamatosan
történnek felújítások a város-
részben, s elmondhatjuk azt is,
kanizsai viszonylatban eléggé
rendezett ez a terület.

– Milyen feladatok szerepelnek
a terveikben?

– A területen három intézmény,
a Vackor, az Attila és a Rózsa
Óvoda fogadja a kisgyermekeket.
Az Attila óvoda bölcsõdével egé-
szült ki, az új épületrészt a napok-
ban adták át. Bõvítése során
számtalan technikai probléma
merült fel, bejárati ajtókat kellett
áthelyezni, járdákat kellett kiala-
kítani. Zajlik a Vackor Óvoda fû-

tésrekonstrukciója is. Átadása
egyelõre csúszik, emiatt a MÁV
Óvoda helyiségeit bérli egy idõre
a város. A tervek szerint az óvo-
dások novemberben már egy kor-
szerû fûtéssel ellátott, szépen fel-
újított óvodába jöhetnek vissza. A
város lakossága elõtt ismert, a
nyáron megtörtént a Dr. Mezõ Fe-
renc Gimnázium és a Thúry SZKI
öszszevonása vezetõi szinten. S
még egy jó hír, õsszel, a hideg,
esõs idõszak beállta elõtt felújít-
ják a Csokonai utcai óvoda ga-
rázssor felõli oldalán a rossz mi-
nõségû járdát.

– Fogadóóráin milyen problé-
mákkal keresi fel a lakosság?

– Havi rendszerességgel, min-
den hónap elsõ hétfõjén tartok fo-
gadóórát a gimnáziumban. Álta-
lában ketten-hárman keresnek fel
egy-egy alkalommal, de az is elõ-
fordul, hogy senki sem jön el. Ha
éppen úgy adódik, megállítanak
az utcán, s ott mondják el a prob-
lémáikat, vagy ismerõseik révén
üzennek. Ilyen eset volt például a
Balatoni úttól az Attila útra felve-
zetõ járda állapota, melynek egy

részét azóta már felújították. A
garázssor végén lévõ járdasza-
kasz kivilágítása is hamarosan
megoldódik, hiszen a terveztetése
elkészült, s amint lesz hozzá
pénz, meg lehet hosszabbítani az
Attila út végén elhelyezett világí-
tótestek sorát. A nyáron helyreál-
lították a Rózsa úttól induló jár-
daszakasz összekötõ, letöredezett
lépcsõit. A lakók jelezték, hogy a
Hevesi úton lévõ bazársoron nyílt
pékséget esõs idõben csak bokáig
érõ víztócsán keresztül lehet
megközelíteni. Észrevételük nyo-
mán rendezték a területet. 

Elmondhatjuk, több beruházás
is történt a környéken. Friss asz-

faltréteget kaptak a Bartók Béla
utcai parkolóhelyek. Ugyan átad-
ták az orvosi rendelõt, de egyelõ-
re nem sikerült mellé elegendõ
számú parkolóhelyet kialakítani.
Egyébként az egész keleti város-
részben gondot jelent a parkolás,
hiszen az amúgy is kevés zöldte-
rületbõl nehéz szívvel veszünk el
helyet. Egyelõre sajnos meg kell
elégedni itt az öt-hat parkolóval,
de bízom benne, sikerül majd

olyan egyezségre jutni, hogy a
zöldterület lehetõ legkisebb rom-
bolásával legalább 15-20 autó
számára legyen elegendõ parko-
lóhely.

– Hol szórakozhatnak a fiatalok
és az idõsebbek?

– Szórakozóhely gyakorlati-
lag nincs a területemen. A kispi-
acon van egy kocsma, amit
gyakran randalírozva hagynak el
a fiatalok, összetörik a pihenõ-
padokat, felgyújtják a szeméttá-
rolókat. Sajnos ez másutt is elõ-
fordul a városban. Kezdemé-
nyeztem, hogy a polgárõrség
gyakrabban járjon erre. A terüle-
ten nagyon sok a nyugdíjas, idõs
ember, akik nehezebben látják el
magukat. A lakótelepi lakások
átka, hogy egy nagycsalád nem
fér el bennük. 

– Mire költötte, költi a képvise-
lõi keretét?

– Az egy milliós keretbõl kerül
megtervezésre az elõbb említett
világítás. A fennmaradó összeg
pedig a Dr. Mezõ Ferenc téren a
park berendezéseinek javítására,
valamint a területen megrongáló-
dott pihenõpadok felújítására
használjuk fel.

B.E.
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VViilláággííttáássrróóll,, óóvvooddáákkrróóll,, ppaarrkkoollóókkrróóll

A képviselõ utalt arra is, hogy az
udvart nem is olyan régen közel egy
millió forintért parkosították, és az
akkor született megállapodás szerint
a két intézmény közösen tartja kar-
ban, és gondoskodik a fûnyírásról.

A nyáron azonban, ahogyan a járó-
kelõk is tapasztalhatták, a terület
egyik fele le volt kaszálva, míg a
másikban fél méteres gaz díszelgett. 

Egyébként a közgyûlést követõen,
az önkormányzati képviselõ kérésére

a VIA Kanizsa Zrt. szeptember 6-án
lekaszáltatta a füvet, de a közfoglal-
koztatási programban a társaság szá-
mára biztosított közterület-gondozói
létszámmal a továbbiakban nem tud-
ta vállalni a gondozását.

Az alapellátási intézmény veze-
tõjétõl az a válasz érkezett Cse-
resnyés Péter polgármesterhez a
képviselõ felvetésére, hogy a
Szívbetegek Egyesülete sajnos
nem vállalja a kaszálást, melyrõl
utólag értesült az intézmény. A
kettõs funkciójú épület udvarának
rendszeres kaszálásáról végül az
üzemeltetõ Egészségügyi Alapel-
látási Intézmény és a HSMK
megállapodott abban, hogy Fe-
renc Tibort, a mûvelõdési ház ál-
tal foglalkoztatott gondnokot kéri
fel a terület gondozására, mivel õ
a közelben lakik, így figyelni is
tudja, mikor szükséges a kaszálás.
Az alapellátási intézmény megbí-
zási szerzõdést köt alkalmanként
a munka elvégzésére, és a benzin-
költséget számla ellenében ki-
egyenlíti.

B.E.

MMeeggoollddóóddootttt aa kkaasszzáállááss ggoonnddjjaa

Az augusztusi soros közgyûlésen Jerausek István önkormányza-
ti képviselõ a kérdések, interpellációk napirendi pont sorában
megkérdezte Cseresnyés Péter polgármestertõl, van-e lehetõség ar-
ra, hogy a VIA Kanizsa Zrt. nyírja le a füvet a sánci kultúrház és
orvosi rendelõ udvarán ugyanúgy, mint a kerítésen kívüli közterü-
leten. 
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2011. szeptember 29.

… a közlekedés az Eötvös
téren és környékén, a Kórház
utca és a Teleki út csomó-
pontjában? Palotás Tibor
mérnök ismertette lapunkkal
az általa tervezett, most meg-
valósuló változásokat.

A táblák csak felületesen tájé-
koztatnak, mert nem figyelmez-
tetnek arra, hogy az Eötvös tér
déli oldalán, a Trianoni emlékmû
mellett, a korábban Kaposvár fe-
lé vezetõ utca már hetek óta zsák-
utca, itt véglegesen megszûnt, il-
letve megszûnik az autós forga-
lom. Jelenleg még szükség van rá
a lakótömb ideiglenes megköze-
lítése céljából, s átmenetileg a
megállás sincs megtiltva. A kö-
zeljövõben azonban a volt utca
díszburkolatot kap, csobogókat
építenek, s végül sétáló utcává
válik.

A centrumból Kaposvár felé a
Huszti téri körforgalmat elhagyva,
az újonnan épített körforgalomból
kihaladva fordulhatunk a Teleki
útra, a Keleti városrész irányába. 

A Bajza utca már nem ágazik
le a Kórház utcáról, azt a Katona
József utcából lehet megközelí-
teni. Zsákutcává változott, két-
irányú forgalommal, ahol a gép-
kocsik megfordulása is biztosí-
tott. Az utcában lévõ pizzéria is
csak így, a Katona József utca
felõl közelíthetõ meg. A Bajza
utcából gyalogjárda épült a Sze-
keres József utcáig, a megtartott
lépcsõ kihagyásával babakocsi-
val is fel lehet sétálni az enyhe
emelkedõn, a Kórház utcával
párhuzamosan, az utca forgal-
mától zöldsávval elválasztva. A
Kórház utca meghagyott kis da-
rabját négyállásos parkolónak
terveztem, ami akár a piz-
zériához igyekvõk parkolását is
segítheti a gyalogjárda és a lép-
csõ használatával. 

A Zrínyi utca folytatásában a
Széchenyi téren, a Katona József
utca kezdeténél mini körforgalom
épült járható középszigettel, a na-
gyobb gépjármûvek mozgását is
biztosítva, kivéve a HSMK irá-
nyába. A Zrínyi utca a Batthyány
utcából a Kórház utcáig kétirá-
nyú, de a Csengery és a Batthyá-
ny utca között egyirányú lesz,

mint az Ady utca és a Csengery
utca között keleti irányba halad-
va. Az utcában a párhuzamos par-
kolás az Északi oldalon megma-
rad.

Fontos változás lesz, hogy a
Huszti tér felõl nem lehet majd
balra fordulni a Platán sorra, meg-
szûnik a balra forduló sáv, azt a
most épült körforgalomból érke-
zõk használják a Huszti tér irányá-
ba. A Platán sorról csak jobbra, kis
ívben lehet már néhány nap múlva
kanyarodni, és a Huszti téri körfor-
galomban visszafordulva lehet a
Kórház utcát elérni. A Platán sor-
ból a Kórház utca és a Zrínyi utca
felé jobb lesz úgy közlekedni,
hogy a Mezõ Ferenc Gimnázium-
nál balra fordulunk a Teleki utca
irányába, és onnan jobbra az új
körforgalom már minden irányt
biztosít.

A Teleki utcáról direkt jobbra
forduló út épült, amely az Eötvös
téren önálló forgalmi sávként pár-
huzamosan halad a Platán sor és a
Fõ út irányába a Kórház utcai kör-
forgalomból kilépõ sáv mellett.
Ezt a viccesen „osonó” sávnak ke-
resztelt utat akkor lehet biztonsá-
gosan megnyitni, ha a Huszti tér
felõl a Platán sor irányába meg-
szûnik a balra forduló sáv. 

Végezetül pedig kérem azokat,
akik az épségüket kockáztatva a
Földhivatalnál az elbontott közle-
kedési lámpa gyalogátjárója he-
lyén vergõdnek át az úttesten, õk
is a tömbház csúcsával szemben,
a régi „zebra” helyén kialakított
gyalogátkelõ helyet szíveskedje-
nek használni. Csak annyit kell
tenni, hogy nem a régi módon,
hanem a tömbház melletti gyalog-
járdán, vagy a Zrínyi utcai gya-
logjárdán kell a városközpont,
vagy a Keleti városrész irányába
közlekedni. „Zebrát” ugyanis
nem lehet túl közel kijelölni egy-
máshoz, mert akkor az autós köz-
lekedés ellehetetlenül, és a türel-
metlenség, a dugó okozhat bal-
esetet.

A 380 millió forint értékû épít-
kezés befejezési határideje 2011.
október 31., addig a még hátralévõ
munkákat el kell végezni. – mond-
ta végezetül Palotás Tibor. 

K.H.

TTuuddjjuukk,, 
hhooggyy mmeeggvváállttoozzootttt??

Kórházunk pályázik a Regionális
Fejlesztési Operatív program kereté-
ben meghirdetett „Rehabilitációs
szolgáltatások fejlesztése a Nyugat-
dunántúli Régióban” címû támoga-
tásra. Az elnyerhetõ uniós támogatás
összege 200 millió Ft – közölte la-
punkkal Dr. Fröhlich Klára, a Kani-
zsai Dorottya Kórház sajtóreferense.

Régiónkban összesen 1,7 milli-
árd forint kerül elosztásra. Azok az
egészségügyi intézmények –
kórházak, szakrendelõk, szanatóri-
umok – pályázhatnak, akik valame-
lyik szakterületen (reumatológia,
pszichiátria, kardiológia,
gasztroenterológia, stb.) folytatnak
rehabilitációs tevékenységet és en-
nek korszerûsítése aktuálissá vált.
A pályázat elsõsorban a járóbeteg-
és nappali ellátás fejlesztését céloz-
za. Az elnyert összeg építésre, fel-

újításra és gép-mûszer beszerzésre
fordítható.

A nagykanizsai kórház Pszichiát-
riai Osztálya a pályázati feltételek-
nek mindenben megfelel. A NEFMI
(Nemzeti Erõforrás Minisztérium)
felmérése alapján sikeres pályázat
esetén kórházunk 200 millió forintot
nyerhet, és így a Nyugat-dunántúli
Régióban a harmadik legmagasabb
támogatáshoz juthat.

Szeptember 21-én a tizenkét pá-
lyázó egészségügyi intézmény ve-
zetõi Gyõrben konzorciumi
együttmûködési megállapodást
kötöttek a pályázat benyújtására.
A dokumentumokat kórházunk
képviseletében a fõigazgató, prof.
Dr. Bátorfi József írta alá.

A pályázati önrész 22,2 millió
forint, amelynek vállalásáról a
fenntartó önkormányzat lapunk
megjelenésének napján dönt. 

PPáállyyáázziikk aa kkóórrhháázz
PPsszziicchhiiááttrriiaaii OOsszzttáállyyaa

„…az utolsó óra csendes és mély fontolgatásai közben kérlek, 
hogy emlékezzetek rám, de ne sirassatok."

Szacsvay Imre, Újépület, 1849. október 24. 

MMeegghhíívvóó
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata nevében tisztelettel

meghívom Önt és kedves családját

2011. október 6-án
az 1848/49. évi forradalom és szabadságharc hõsi halottainak tiszteletére

rendezendõ megemlékezésekre.

Cseresnyés Péter polgármester

ÜÜnnnneeppii pprrooggrraamm
Aradi udvar

9.45 Térzene 
10.00 Himnusz

A Hevesi Sándor Általános Iskola diákjainak ünnepi mûsora
Ünnepi beszédet mond: Cseresnyés Péter polgármester

Koszorúzás
Szózat

Székely kert

14.00 Hagyományõrzõ huszárok nyomában indul 
a Hevesi Sándor Általános Iskola és a keleti városrész menete a
Polgári Kanizsáért Alapítvány szervezésében a Székely kertbe.

A nyergestetõi szabadságharcosok emlékfenyvesénél ünnepi beszédet
mond: Dénes Sándor alpolgármester

Kérjük, hogy koszorúzási szándékukat elõzetesen jelezzék a Hevesi
Sándor Mûvelõdési Központ elérhetõségein: 93/310-465, 93/311-468

32.qxd  2011.10.07.  10:38  Page 5



KKaanniizzssaa –– OOllvvaassóóiinnkkttóóll 2011. szeptember 29.6

össze fõzõtudományukat a mun-
kahelyi közösségekbõl verbuváló-
dott csapatok. 

Szenzációs fellépõk színesítették
a nap programját: A Szan-Dia ferge-
teges fittness bemutatót, a Zalaerdõ
DSE tornászai pedig lélegzetelállító
akrobata bemutatót tartottak a kö-
zönség nagy örömére. A TRX nyil-
vános edzést tartó „erõs” fiatalem-
berek sok csodálót vonzottak. A dél-
utáni sztárvendég: Márió pedig iga-
zi bulihangulatot teremtett.

N.B.Gy.

Kibõvített vezetõségi ülést tar-
tott a Kiskanizsai Polgári Olvasó-
kör elnöksége. Az elmúlt idõszak-
ról szóló beszámoló után az õszi
programokról esett szó. 

A tervek középpontjában szerepel
az Olvasókörök Országos Szövetsé-
gének találkozója, amelyet Kis-
kanizsán rendeznek meg november
12-13-án. Az ülésen részt vett Dénes
Sándor alpolgármester, valamint
Tóth Nándor a két kiskanizsai körzet
önkormányzati képviselõi.  

Mivel az Olvasókör ebben az
esztendõben kevés pályázati támo-
gatásból és saját bevételbõl gazdál-
kodik, összefogásra van szükség a
kiemelt rendezvények lebonyolítá-
sához. A közös gondolkodás, a ter-
vek egyeztetése során kibontako-
zott, milyen körbõl milyen hozzájá-
rulásokra számíthatnak a kiskani-

zsaiak, valamint milyen vállalkozói
és saját erõt kell megmozgatniuk az
õszi szövetségi és egyéb kulturális,
valamint egészségügyi programok
sikerességéért. 

Az alpolgármester és a képviselõ
is támogatásáról biztosította az el-
nökség tagjait, ígéretük szerint kive-
szik részüket az elõkészületekbõl,
más támogatók esetében is kiállnak
a szervezõ aktivistákat segítve.

A Batthyány Lajos Gimnázium
csapata a Liszt Ferenc Mûveltségi

Vetélkedõ 3. fordulójában országos
összesítésben a 9. helyet szerezte
meg. Ezzel ugyan nem jutottak el a
végsõ 4. fordulóba, de így is dicsé-
retes a teljesítményük. A Csapat
tagjai: Nagy Diána, Trepess Beat-
rix, Veszelyi Krisztina, Tarnai Kata
és Nagy Krisztina (mind BLG- 9.A
osztály). Felkészítõ tanáruk:
Bagarusné Szabó Katalin.

BLG

A Vasemberke Kupa I. helyezett-
je idén az Általános Iskola és Óvoda
Kiskanizsa lett. A csapat tagjai:
Magdics Maja, Erdélyi Vanessza,
Tomasi Merylin, Trencséni Dalma,
Kálovics Katalin, Bali Marcell,
Novák Ferenc, Gerócs Zsolt, Pápai
Mátyás, Békefi Patrik.

MMuuttaassdd aa kkaannaappéédd!!

Az elõzõ üzleti év értékelése
után, bemutatta új modellkollek-
cióját a Kanizsa Trend Kft. El-
mondták, a két hónapja lezárt üz-
leti évben hat százalékkal növel-
ték bevételüket, melyet a haté-
konyság növekedésével és a kor-
szerûsítéssel értek el. A belsõ fo-
lyamatok és a szabászat teljes gé-
pesítésének további pozitív kö-
vetkezménye a hulladék csökke-
nése, így a környezetet is kevésbé
terhelik. Ugyan, az alapanyagok
ára és a szállítás költsége is emel-
kedett, azonban ezt nem szeretnék
a fogyasztókra hárítani.

A mintateremben tizenhét új
modellt és több szériában is sike-
res termékeket, némi típus-ki-
egészítéssel, állítottak ki. A mo-
dellek minden vásárlói igényt ki-
elégítenek, hiszen a design for-
mák mellett klasszikusakat is fej-
lesztettek. A bevonóanyagok vá-
lasztéka is bõvült, a szövetkol-
lekciónál tíz új mintából lehet
választani. A lila és árnyalatai az
idén is divatosak lesznek. Továb-
bá a termékek megkapták a TÜV
SÜD és a KERMI emblémáját is,
mellyel garantálják a statikailag
és dinamikailag bevizsgált minõ-
séget.

OOllvvaassóókköörröökk
ttaalláállkkoozzóójjáárraa 
kkéésszzüüllnneekk

OOrrsszzáággooss LLiisszztt
FFeerreenncc MMûûvveellttssééggii
VVeettééllkkeeddõõ

AA kkiisskkaanniizzssaaii 
vvaasseemmbbeerreekk ggyyõõzztteekk

A Magyar Hypertonia Társaság
az „Éljen 140/90 alatt!” program
során idén õsszel elindítja az elsõ-
sorban fiatal korosztályhoz szóló
kampányát. A kezdeményezés cél-
ja, hogy az iskolákon és a közössé-
gi médián keresztül hívja fel a fi-
gyelmet a magas vérnyomás meg-
elõzésére.

A Társaság az idei évben az ott-
honi vérnyomásmérés fontosságát
hangsúlyozza a betegség kiszûrésé-
ben, továbbá felhívja a figyelmet ar-
ra, hogy a magas vérnyomás ered-
ményes kezelése csakis a beteg, az
orvos, az asszisztens, a gyógysze-
rész és a hozzátartozók együttmû-
ködésével valósulhat meg. 

Éppen ezért hirdeti meg pályáza-
tát „Hypertonia éve 2011” címmel
az ország összes általános- és kö-
zépiskolája között, hogy kiderül-
jön, melyik intézmény diákjai tud-
ják a legnagyobb figyelmet fordíta-
ni az egészségre, azon belül a ma-
gasvérnyomás-betegség megelõzé-
sére. A feladat, hogy a diákok mér-
jék meg a legtöbb szülõ, nagyszülõ,
családtag, ismerõs vérnyomását és
a mért értékeket rögzítve és beküld-
ve vegyenek részt a pályázaton.
Minden megmért vérnyomás egy
pontot ér. További külön pontot ér,
ha az illetõ, akinél magas vérnyo-
mást észleltek, el is megy orvoshoz
és a vérnyomásív megfelelõ rubri-
kájában az orvos pecsétje is szere-
pel. A három legtöbb pontot be-
gyûjtõ iskola lesz a díjazott, az elsõ
helyezett 300.000, a második
150.000, a harmadik 50.000 forint
értékû sportszervásárlási utalványt
nyer. Az iskolai pályázat részletei
megtalálhatók a www.hyperten-
sion.hu weboldalon, a helyes mérés
elvégzéséhez pedig segítséget nyújt
a http://www.facebook.com/hyper-
toniaeve oldalon.

Magyar Hypertonia Társaság

JJóóttéékkoonnyyssáággii vváássáárr

A kiskanizsai Sarlós Boldogasz-
szony Katolikus Karitász ismét jó-
tékonysági akciót szervez. A vá-
sárhoz sok ruha, cipõ összegyûlt,
de a segítség abban rejlik, hogy
azokat meg is vásárolja a lakosság,
hogy a pénzt az aktivisták jó hely-
re tudják eljuttatni.

A csoport évente többször
szervez jótékonysági vásárt, min-
dig a rászorulók megsegítésére
fordítják e bevételt – mondta dr.
Joós Lászlóné, a szervezet veze-
tõje.

A jótékonysági vásárlással októ-
ber 6-7-én 9 órától délután öt órá-
ig segíthetnek, akik e célból elláto-
gatnak a kiskanizsai templom mel-
letti Közösségi Házba, ahol cipõ,
ruha mellett könyvet és háztartási
eszközt is lehet venni 100-200 fo-
rintos áron. A befolyt összeget a
szociálisan rászoruló gyermekek
iskolai, óvodai támogatására for-
dítja a Karitász, s személyesen
gondoskodnak arról, hogy a való-
ban segítségre szorulókhoz jusson
el az támogatásukra szánt összeg.

Katolikus Karitász

Közel ezer GE-s munkatárs és
családtagjaik részvételével Sport-
és Egészségnapot tartott a GE
Nagykanizsai Fényforrásgyár a
gyár Sportcentrumában. 

Az üzemek összemérhették ere-
jüket fociban, lábteniszben, ping-
pongban, de lehetett teniszezni,
strandröplabdázni, sakkozni, cso-
csózni, ugrálóvárazni, óriáscsúsz-
dázni, rodeóbikát kipróbálni, íjaz-
ni, jógázni és Fatimával zumbát ta-
nulni. Sor került a menedzsment-
szakszervezet labdarugó rangadó-
ra is, melyet ezúttal a menedzs-
ment nyert.

Az Egészségsátorban pedig kü-
lönféle szûrõprogramokkal várták a
GE-s munkatársakat és családtagja-
ikat. Nagy volt az érdeklõdés
fejbõr és arcbõr diagnosztikai szû-
résre, valamint a vérnyomás és
BMI mérésre. Kipróbálhatták a
masszázságyat, kóstolhattak egész-
séges falatkákat, a gyerekeket pe-
dig a HR-esek játszóházzal várták. 

Herman Miklós igazgató és Kupó
Csaba NFDSZ elnök ünnepélyesen
felavatta az önkéntes munkával épí-
tett új EU-s játszóteret, valamint a
szintén újonnan kialakított grillkertet.

A grillsütõk és bográcsozó he-
lyek debütáltak is ezen a napon,
hiszen fõzõversenyen mérhették

PPáállyyáázzaatt
ggyyeerreekkeekknneekk,, hhooggyy
mmiinnddeennkkii 114400//9900
aallaatttt éélljjeenn

SSppoorrtt- ééss eeggéésszzsséégg-
nnaapp aa GGEE-bbeenn
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Tízedik alkalommal rendezte
meg városunk az autómentes napot
szeptember 22-én, csatlakozva ezzel
az Európai Autómentes Naphoz.

A központi helyszín az Eötvös
téri nagyparkoló volt, ahol az ese-
ményt Cseresnyés Péter polgár-
mester nyitotta meg. Beszédében
elmondta, ez a nap két okból is
fontos. Egyrészt a környezet vé-
delme miatt, másrészt pedig azért,
hogy mi is egészségesebben él-
jünk, sportoljunk többet.

Ezt a Honvéd Kaszinó SZKES
tánccsoport bemutatója követte. A
diákönkormányzat vezetõjének be-
széde és a versenyzõ iskolák bemu-
tatkozója után kezdetét vette a ti-
zenkét órás Vasemberke Kupa.
Eközben a KRESZ parkban rend-
õrök segítségével próbára tehették
tudásukat a biciklizõ gyerekek. A
nap folyamán számos közlekedési
eszközt is kipróbálhattak az ide el-
látogatók úgy, mint elektromos

golfautót és rollert, riksa járatot. Az
elmúlt évekbõl ismert streetball
bajnokság és korosztályos városi
futóverseny sem maradt el az idén.
Továbbá bemutatták azt is, lehet vá-
rosunkban biciklivel közlekedni,
melynek prezentálására megren-
deztek egy körülbelül tíz kilométe-
res kerékpáros felvonulást. A
HSMK elõcsarnokában felállítottak
egy egészségstandot, ahol vérnyo-
mást, testsúlyt és koleszterinszintet
mértek, valamint étkezési útmuta-
tást is nyújtottak a nap folyamán.

Ezen a napon rendezték meg a
Vasemberke Kupát is. Az alábbi
eredmények születtek: 1. hely Ál-
talános Iskola és Óvoda
Kiskanizsa csapata. 2. hely Bat-
tyány Lajos Gimnázium és Egész-
ségügyi Szakközépiskola csapata.
3. hely Kõrösi Csoma Sándor-
Péterfy Sándor Általános Iskola
Kõrösi Tagintézmény Csapata.

A Mobilitási Hét keretében ren-
dezték meg városunkban a gyalo-
gos, az autós és a kerékpáros vetél-
kedõt szeptember 21-én. Az össze-
hasonlítási versenybõl, ahogy szá-
mos más városban is, a kerékpáros
került ki gyõztesen.

A megmérettetés 13.30 perckor
indult az Attila úti óvodától, ahon-
nan a négy belvárosi állomás érinté-
sét követõen jutottak el a versenyzõk
a Polgármesteri Hivatal épületéhez,
ugyanazt az útvonaltat bejárva, más
közlekedési eszközt használva. A hi-
vatal épületében Cseresnyés Péter
polgármester és Benedek Miklós, a
Kaán Károly Környezetvédelmi

Egyesület elnöke adták át az okleve-
leket. Az abszolút gyõztes a bicikli-
vel közlekedõ Ladola József lett (a
képen középen), akit tíz perc kü-
lönbséggel a gyalogos Király Erika
követett, õ a tömegközlekedést is
igénybe vehette. Majd végül az au-
tós Varga Ferenc érkezett meg. 

A program a Pannon Energia
Stratégia keretében valósult meg.
Fontos volt, hogy a három résztve-
võ ne szegje meg a közlekedési

szabályokat, ezt a verseny megfi-
gyelõi ellenõrizték. 

A nagykanizsai versennyel pár-
huzamosan Burgenlandban és a
Nyugat-dunántúli régió nagyváro-
saiban, Gyõrött és Szombathelyen
is elindultak a versenyzõk. A pro-
jekt célja az volt, hogy népszerû-
sítsék a kerékpáros- és tömegköz-
lekedést.

V.M
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A TRI-CO Triatlon Klub
2011. október 2-án rendezi
meg hagyományos ÕSZI
DUATLON versenyét, és ezt
követõen kerül megrendezésre
a Magyar Triatlon Szövetség
versenynaptárában szerepelõ
2. KANIZSA KUPA Rövidtá-
vú duatlonverseny (10 km fu-
tás - 38 km kerékpározás - 5
km futás).

Az Õszi duatlonversenyen az
óvodásoktól a nyugdíjasokig
mindenki elindulhat a korosztá-
lyának megfelelõ távokon, a
Rövidtávú versenyen viszont
csak 18 éven felüliek indulhat-
nak. A verseny a megszokottól
eltérõen most a TUNGSRAM
sporttelepen és az Ipari Park út-
jain kerül megrendezésre
(Vámház út). Az elsõ futam 6
éves korig 11.00 órakor kezdõ-
dik, a 7-8 évesek 10.10-kor, a 9-
10 évesek 10.20-kor, a 11-12

évesek 11.33-kor, a 13 év felet-
tiek a szenior korcsoportig
együtt 11.50-kor rajtolnak. A
Rövidtávú verseny 12.45-kor
rajtol. Nevezni az Õszi duatlon-
ra a helyszínen lehet 10.00-tól
10.50-ig minden korcsoport ré-
szére, a Rövidtávú versenyre a
Szövetség honlapján szereplõ
módon, de a helyszínen is csak
11.50-ig. Változás a korábbi
évekhez képest, hogy az Õszi
duatlon minden korcsoportjá-
nak 11.00 óráig be kell depóz-
nia, a rövid távon versenyzõk
részére a depó 12.15-tõl 12.35-
ig lesz nyitva. A korcsoportok I-
III helyezettjei érem díjazásban
részesülnek.  eredményhirdetés
16.15 órakor lesz. Sisakot min-
denki hozzon magával (korláto-
zott számban a helyszínen is
kölcsönözhetõ).

Bõvebb felvilágosítás a
30/417-6410, vagy a 93/311-
627-es telefonokon lehetséges.

2. KKanizsa KKupa DDuatlon vverseny   
és õõszi dduatlon

KKoonnttéénneerrmmoossááss!!
A helyi rendelet szerint városunkban a maradékszemét gyûjtésére

használatos 1100 l-es konténerek tisztántartásáról a közszolgáltató
kötelessége gondoskodni évente öt alkalommal.

Ezúton tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a Saubermacher-Pannonia
Hulladékgyûjtõ Kft. munkatársai 2011. október 4-én, 5-én és 6-án
(kedden, szerdán és csütörtökön) zárt rendszerû, gépi konténermosást
végeznek az egész városban. 

Kérjük a házmesterek, illetve lakók segítségét abban, hogy a fent
említett napokon biztosítsák a hozzáférhetõséget a hulladékgyûjtõ
edényekhez.

Via Kanizsa Városüzemeltetõ Nonprofit Zrt.

Európai Uniós forrásból megvalósult a Kanizsa Felsõoktatásá-
ért Alapítvány, 8800 Nagykanizsa, Zárda utca 20., „Nagykanizsa,
Zárda utcai kollégium épület energiahatékonyság fokozása” cí-
mû KEOP-5.3.0/B-2009 jelû pályázat.

SAJTÓKÖZLEMÉNY
2011/szeptember/28

A beruházáshoz a pályázó Kanizsa Felsõoktatásáért Alapítvány 29 922 698 Ft
támogatást kapott.

A projekt keretében megtörtént a kazánok cseréje, melyek karbantartására és javítá-
sára éves szinten nettó 944.000 Ft-ot költött az üzemeltetõ, így feltétlenül szükséges-
sé vált a cseréjük. Ezzel egyidejûleg célszerû volt a homlokzat felújítását is megolda-
ni, így a tervezett új kondenzációs kazánok alacsonyabb elõremenõ hõmérséklet mel-
lett jobb hatásfokkal mûködnek. Az épület funkciójából adódóan a melegvíz felhaszná-
lás is jelentõs (az éves kihasználtsága 90%-os a nyári turista forgalom miatt), célsze-
rû volt a melegvíz ellátást napkollektoros rendszer kialakításával megoldani. Ezzel a
technológiával a melegvíz készítésre fordítandó gázenergia 60%-át sikerült kiváltani,
és az épület A+ energetikai osztályú lett.

A projekt mûszaki tartalma a következõ volt:
Az épület melegvíz ellátása a tetõre helyezett 18 db, egyenként 2m2 nettó felületû nap-
kollektorral és gázfûtéses bivalens tárolóval került megoldásra 60-40%-os megoszlással. 
A fûtés átalakításánál alacsony hõmérsékletû radiátoros fûtés került kialakításra. A he-
lyiségek önálló szabályozást kaptak, vandál biztos termosztáttal. A dinamikus strang-
szabályzók és a fûtési rendszer frekvenciaváltós szivattyúja biztosítja az optimális ener-
giafelhasználást, ami jelentõs, 8 %-os villamos energia megtakarítást is eredményez.
Az építészeti átalakítások során megvalósult a lapostetõk, a homlokzat és a lába-
zat hõszigetelése a 7/2006. TNM rendelet elõírásainak megfelelõen, valamint a ko-
rábban ki nem cserélt nyílászárók cseréje U=0,95 W/m2K-re.
A gázellátást a jelenlegi gázmérõ (G-40) cseréjével G-25-re oldották meg, amellyel
éves szinten több, mint százezer forintot takarítanak meg. 

A beruházás 2011.július 7-tõl - 2011. szeptember 15-ig valósult meg.

Kanizsa Felsõoktatásáért  Alapítvány
Cím: 8800 Nagykanizsa Zrínyi u. 33.
e-mail: veitne.molnar.aniko@uni-pen.hu
www.ujszechenyiterv.gov.hu

A PEDAGÓGUSKÉPZÉS TÁMOGATÁSA
A BOLYAI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLÁBAN címû,
TÁMOP-3.1.5-09/A-2-2010-0411-es azonosító számú,

2010. augusztus 01. és 2011. szeptember 30. között megvalósult
pályázati projekt keretében iskolánk három tanára folytathatott mes-
terképzés keretében tanulmányokat. Az elnyert 8 821 769 Ft összegû
támogatással olyan képesítés megszerzésére nyílt lehetõségük,
amely hozzájárulhat szakmai feladataik, ezen keresztül az iskola pe-
dagógia tevékenységének magasabb színvonalon történõ ellátásához.
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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

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata nyilvános versenytárgya-
láson értékesíti az alábbi ingatlanait:
Hrsz./Megnevezése/Nettó kikiáltási ár/Idõpont: 
3051/27. / Munkás utca, 18,2 m2 alapterületû garázs / 608.000 Ft / 2011.10.13.,
2011.10.20., 2011.11.03., 2011.11.17. 10:00 óra 

A versenytárgyalás helye: NK MJV Polgármesteri Hivatala II. em. VI. iroda
8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7.  tel.: 93/500-724. Versenytárgyalási felhívás
és részletes tájékoztatás a fenti elérhetõségeken kérhetõ.

VVeerrsseennyyttáárrggyyaallááss - ggaarráázzss

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata nyilvános versenytár-
gyaláson értékesíti az alábbi ingatlanait.

Hrsz. /Megnevezése / Nettó kikiáltási ár / Idõpont: 
30155/3. / Miklósfa, Iskola utca, építési telek / 4.080.000 Ft / 2011.10.13.,

2011.10.20., 2011.11.03., 2011.11.17. 09:00 óra. 30155/4. / Miklósfa, Iskola
utca, építési telek / 4.080.000 Ft / 2011.10.13., 2011.10.20., 2011.11.03.,
2011.11.17. 09:30 óra. 2243/1. és /2. / Ady u. 25. szám alatti ingatlan együttes
20.320.000 Ft / 2011.10.13., 2011.10.20., 2011.11.03., 2011.11.17. 10.30 óra

A versenytárgyalás helye: NK MJV Polgármesteri Hivatala II. em. VI. iroda
8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7.  tel.: 93/500-724

Versenytárgyalási felhívás és részletes tájékoztatás a fenti elérhetõségeken
kérhetõ.

VVeerrsseennyyttáárrggyyaallááss - ééppííttééssii tteellkkeekk

A "Hazavárunk" ösztöndíjat Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata a
felsõoktatásban tanuló nagykanizsai fiatalok számára lakóhelyükhöz történõ kötõdés
céljából, az oktatási intézménybe történõ eljutás költségeinek enyhítésére alapította.

A jó szándékú, szociális helyzettõl függetlenül támogatást nyújtó pályázat az
önkormányzat szûkös anyagi körülményei között nem tartható fenn, ezért a
Közgyûlés az erre vonatkozó rendeleteket hatályon kívül helyezte, erre az ösz-
töndíjra új pályázat már nem nyújtható be.  

A "Hazavárunk" ösztöndíjra 2010 szeptemberében benyújtott pályázat alap-
ján támogatást nyert hallgatók a 2010/2011-es tanév második félévére vonatko-
zó támogatást megkapják, ha aktív hallgatói jogviszony igazolásukat vagy dip-
lomamásolatukat szeptember 30-áig a Polgármesteri Hivatalba benyújtják.

A felsõoktatásban tanuló, rászoruló hallgatók támogatását továbbra is a
"Bursa Hungarica" ösztöndíj szolgálja, ez a támogatási forma a szociális hely-
zet alapján támogat.

HHaazzaavváárruunnkk öösszzttöönnddííjj ppáállyyáázzaatt

B a -
l o g h
László a
nagykanizsai 3. számú választókerület önkormányzati képviselõje, OKISB-elnök fo-
gadóórát tart minden hónap elsõ szerdáján 16 órától 17 óráig a Batthyány Lajos
Gimnáziumban (Nagykanizsa, Rozgonyi utca 23.): 30/204-0865, balogh.lasz-
lo61@chello.hu

Bene Csaba, a 2. számú választókerület önkormányzati képviselõje fogadóórát
tart minden hónap elsõ keddjén 17 órától 19 óráig a Zsigmondy-Széchenyi Szakkö-
zépiskolában (Nagykanizsa, Hunyadi u. 18.) 20/388-8259, bcsaba@nagykanizsa.hu

Bicsák Miklós az 1. számú választókerület (Magyar u. 80-tól-164-ig (páros ol-
dal), Magyar utca (páratlan oldal) 83-tól-183-ig, Garay utca páros és páratlan olda-
la, Kinizsi u. 100-as lakó-tömbház, Hársfa utca, Ifjúság utca, Ûrhajós utca és Lám-
pagyári utca) önkormányzati képviselõje fogadóórát tart minden hónap 1. szerdáján
16 órától a Pálma Vendéglõben (Magyar utca). Aznap 18 órától 20 óráig Bicsák Mik-
lós Palin és Korpavár lakossága számára tart fogadóórát a palini új Általános Isko-
lában.

Dr. Etler Ottó önkormányzati képviselõ fogadóórát tart 2011. október 3-án 17
órától a Kõrösi Csoma Sándor Általános Iskolában.

Kovács János a 4. számú választókerület önkormányzati képviselõje fogadóórát
tart minden hónap 1. hétfõjén 18 órától a Dr. Mezõ Ferenc Gimnáziumban.

Sajni József önkormányzati képviselõ fogadóórát tart minden hónap 1. hétfõjén
16 órától 17 óráig a ligetvárosi óvodában, 17 órától 18 óráig a Vécsey Általános Is-
kolában, 18 órától 19 óráig Miklósfán a Mindenki Házában.
sajni.jozsef@nagykanizsapmh.hu

Szõlõsi Márta a 9. számú választókerület önkormányzati képviselõje fogadóórát
tart minden hónap 1. hétfõjén 17,00 órától a Zrínyi Miklós Általános Iskolában. (Zrí-
nyi M. u. 38.): 30/301-8185, szolosi.marta@fidesz.hu, szmarta25@hotmail.com

Tóth Nándor önkormányzati képviselõ fogadóórát tart október 3-án hétfõn 17
órától a Bolyai János Általános Iskolában.  

KKééppvviisseellõõii ffooggaaddóóóórráákk
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Nagykanizsai Kereskedelmi 
és Iparkamara

8800 Nagykanizsa, Ady u. 1.
Telefon: 93/516-670, 93/516-671

Mobil: 0630/754-3616
E-mail: nakkik@nakkik.hu,

Honlap: www.nakkik.hu

Köszöntõ a Parlamentben
Az idei országos szakmunkás-

tanuló versenyek gyõzteseit, fel-
készítõ tanáraikat köszöntötték
2011. július 1-jén a Parlamentben.
Az ünnepségen a helyezetteknek
és felkészítõ tanáraiknak emlékla-
pot adott át Kövér László, az Or-
szággyûlés elnöke, Parragh Lász-
ló, az MKIK elnöke és Odrobina
László, az NGM fõosztályvezetõ-
je. Az ünnepségen Varga Zsófia
titkár és dr. Balogh Imre szakkép-
zési tanácsadó képviselte kama-
ránkat.

A képen Kovacsics István, az
elsõ helyezett szerkezetlakatos, a
Zsigmondy-Széchenyi SZKI ta-
nulója veszi át a jutalmat. 

Vállalkozások bevonása 
a városfejlesztésbe 
A Városfejlesztési Divízió

Városrehabilitációs Workshopot
tartott 2011. szeptember 2-án a
Pannon Egyetem Nagykanizsai
Kampuszán. A rendezvény célja a
városfejlesztési projektekkel kap-
csolatos tapasztalatcsere lehetõsé-

gének megteremtése volt. Hor-
váth István divízióvezetõ, dr.
Birkner Zoltán kampusz igazgató
és Cseresnyés Péter polgármester
köszöntõje után Bajnai László a
Városfejlesztési Zrt. vezérigazga-
tója tartott elõadást a vállalkozá-
sok városfejlesztésbe való bevo-
násának lehetõségérõl. Végül a
megjelentek tájékoztatást kaptak
a városrehabilitáció jelenlegi álla-
potáról és a közeljövõben várható
fejlesztésekrõl. Kamaránkat dr.
Polay József elnök képviselte. 

Fodrászklub

A nyári szünet után, a megszo-
kott idõpontban, szeptember elsõ
hétfõjén tartotta foglalkozását
Kamaránk fodrász klubja. A höl-
gyek a nyári divatfrizurák gyakor-
lásával a szombathelyi, õszi fod-
rászversenyre készülnek. Takács
Tibor mesterfodrász szakértelmé-
vel és lelkesedésével  folyamato-
san fenntartja a klubtagok érdek-
lõdését. 

Vállalkozói fórum

A Zala Megyei Kormányhiva-
tal kormánymegbízottja, Rigó
Csaba vállalkozói fórummal egy-
bekötött konzultációt tartott 2011.
szeptember 14-én a Vasember-
házban. A fórum résztvevõit tájé-
koztatta arról, hogy a kormányhi-
vatal milyen szolgáltatásokkal
tudja segíteni a vállalkozások mû-
ködését. A Kormányhivatal be-

mutatkozása után  a vállalkozók
elmondhatták észrevételeiket és
kérdéseket tehettek fel. A progra-
mon dr. Polay József elnök és 11
kamarai tagvállalkozásunk vett
részt. 

I. Nagykanizsai 
Innovációs Nap

A Pannon Novum Innovációs
Ügynökség, az Inkubátorház és
Innovációs Központ Kamaránk
közremûködésével 2011. szep-
tember 16-án rendezte meg az el-
sõ Innovációs Napot. A rendez-
vény célja a FATE projekt bemu-
tatása és a hazai innováció ered-
ményeinek és a 2011. évi Gábor
Dénes-díj felhívásának népszerû-
sítése volt. 

Elnökségi ülés

Kamaránk elnöksége 2011.
szeptember 19-én tartotta soron
következõ elnökségi ülését. Dr.
Polay József elnök beszámolt az
elmúlt idõszak legfontosabb ese-
ményeirõl, tájékoztatást adott az
elmaradt tagdíjtartozások rende-
zésérõl, majd a továbbiakban ak-
tuális kamarai kérdésekrõl tár-
gyaltak. 

A feketegazdaság elleni fellé-
pés aktuális feladatai Magyar-
országon

2011. szeptember 22-én a Zala
Megyei Rendõr-fõkapitányság, a
Magyar Rendészettudományi
Társaság Zala Megyei Csoportja,
valamint a Rendõrség Tudomá-
nyos Tanácsa nemzetközi, tudo-
mányos konferenciát tartott Héví-
zen. A konferencia célja a rendõr-
ség hatékonyságának növelése a
feketegazdaság ellen Magyaror-
szágon. Dr. Polay József elnök "A
fekete gazdaság, hatásai, elõfor-
dulási területei és következmé-
nyei a mindennapok gyakorlatá-
ban" címmel tartott elõadást a
rendezvényen. 

A 2011/2012. 
tanév aktualitásai

A tanév elején a szakképzési
feladatok különösen megnöve-
kedtek. Egy hónap alatt 360 új ta-
nulószerzõdést kell megkötnünk.
Ugyanakkor a gyakorlati képzés-
be újonnan belépõ képzõhelyek-
nél - jelenleg 30 vállalkozásnál -
bevezetõ ellenõrzést végzünk. A
képen a kamarában írják alá a ta-
nulók és a képzõhely képviselõje
a tanulószerzõdéseket.

Nem elég a szakmát tudni - A
szerszámhoz és a diákokhoz is ér-
teni kell!

Az RFKB döntött
2011. szeptember 23-án Gyõr-

ben tartotta munkaértekezletét a
Regionális Fejlesztési és Képzési
Bizottság.  

A résztvevõk - a képen dr. Ba-
logh Imre kamaránk szakképzési
tanácsadója - döntöttek a 2012.
tanév szakmai beiskolázási irá-
nyairól, arányairól, valamint a ré-
giókban kiemelten támogatott
szakmákról. 

Kamaránk a tanulók képzésével foglalkozó vállalkozók, 
gyakorlati oktatók részére PEDAGÓGIAI ALAPISMERETEK

megszerzését biztosító tanfolyamot tart.
Idõpontjai: október 7-8. és október 14-15. 

Helye: Nagykanizsa, Ady u. 7. 

A 25 órás tanfolyamon szakképzési jogi ismeretekkel, módszertannal, kommu-
nikációs és metakommunikációs ismeretekkel, valamint a pszichológiai isme-
retekkel foglalkoznak a résztvevõk. A kurzuson ismertetik a gyakorlati oktatást
támogató minõségbiztosítási módszereket is.

Minden érdeklõdõt szeretettel várunk.
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Kedves Hölgyem/Uram!

Meghívó
A Nagykanizsai Kereskedelmi 
és Iparkamara meghívásából 

tájékoztatást ad 

Körbetartozások 
megoldása 

HONEM rendszerrel 
címmel

Németh Szabolcs,
a Billbarter Hungaria Zrt. 
értékesítési igazgatója

2011. október 4-én (kedden)
14 órai kezdettel 

Helyszín: Vasemberház Dísz terme
8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 1.

Körbetartozás - Vezetéstudomány
Az programokon a részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött. A jelentkezési lap letölthetõ a www.nakik.hu honlapról. 

Kedves Hölgyem/Uram!

Meghívó
A Nagykanizsai Kereskedelmi 
és Iparkamara meghívásából 

tájékoztatást ad 

Hogyan alakul át a munka világa 
és a vezetés a tudás-intenzív

szervezetekben?
címmel

Dr. Domschitz Mályás PhD 
szervezetkutató, 

az AQUARIA Kutatás Fejlesztési Iroda ügyvezetõje

2011. október 4-én (kedden) 
15 órai kezdettel

Helyszín: Vasember Ház Dísz terme
8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 1.

Hatékonyság, Kommunikáció
Emberközpontúság, Kapcsolati tõke

Meghívó
A Nagykanizsai Kereskedelmi és Iparkamara 2011. október 20-án 10 órakor

„2011. – A karbantartás éve az EU-ban”
címmel munkavédelmi konferenciát szervez.

Helyszín: Vasemberház Dísz terme (8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 1.)

Rendezvényünk célja, hogy népszerûsítsük és felhívjuk a figyelmet az Európai Munkahelyi Biztonsági és
Egészségvédelmi Ügynökség 2010-2011. évi európai kampányára, amely a biztonságos karbantartás feltételeinek

teljesülésérõl szól.

Az elõadásokat a Zala Megyei Kormányhivatal Munkavédelmi és Munkaügyi Felügyelõségének munkatársai tartják.

A konferencia az Országos Munkavédelmi és Munkaügyi Fõfelügyelõség támogatásával valósul meg.
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A versrészlet Kamarás Klára
verseskötetében olvasható. A
nyugdíjas pedagógus, festõ, író
és költõ, azóta ír verseket, mióta
megtanulta a betûvetést, de ki-
adó híján, a fiók alján lapultak
ezek a költemények. A számító-
gép segítségével tárult ki elõtte a
világ, ez tette lehetõvé számára a
megjelenést. Számos elismerés
tulajdonosa, köztük az Irodalmi
Rádió Legjobb szerzõnek járó
díjának is, melyet 2010-ben
nyert el.

– Mikor kezdett el verseket írni?
– A versírás valószínûleg adott-

ság nálam. A családban nagyon
sok érzékeny mûvészember volt.
Hárman is foglalkoztak festészet-
tel, a nagyapám pedig verseket írt,
melyek megjelentek a Pécsi Napló
gyerekrovatában. Gyerekként lát-
tam egy könyvnyi saját összeállí-
tású anyagát, de sajnos nem tudom
mi lett vele. Jómagam egész gye-
rekkorom óta irkálok, azonban
ahogy azt már írtam is különbözõ
beszámolókban, nem gondoltam,
hogy bármikor is publikálhatom
ezeket az írásokat. Elvégeztem
rajz, matematika és fizika szakon a
tanárképzõ fõiskolát Pécsett, ahol
laktunk, helyben viszonylag köny-
nyen ment. Budapesten nem pró-
bálkoztam a mûvészeti fõiskolán,
mert édesanyám azt mondta, õ
nem tud csomagot küldeni nekem.
Az iskola elvégzése után a minisz-
térium kinevezett Letenyére peda-
gógusnak, ekkor költöztünk ide és
végül itt ragadtunk. Közben, a fõ-
iskolai idõszak alatt is folyamato-

san írtam. A férjem egyszer be-
ment a nyomdába megkérdezni,
mibe kerülne megjelentetni a köl-
teményeimet, de olyan magas ösz-
szeget mondtak neki, hogy nem
tudtuk volna megfizetni. Ezt csak
utólag, évtizedekkel késõbb me-
sélte el nekem.

– Mi volt önnek az áttörés? 
– A számítógép jelentette nekem

az áttörést több mint egy évtizede,
ennek köszönhetem, hogy megje-
lenhettek az írásaim. A fiam hozta
nekem az elsõ gépet, hogy tudjuk
tartani a kapcsolatot, mivel õ Ame-
rikába költözött. Egyáltalán nem
értettem a kezeléséhez, éppen csak
annyit tudtam, hogy hogyan kell

elküldeni egy levelet, semmi töb-
bet. Nem ért rá nekem minden nap
írni, ezért beregisztrált engem egy
levelezõlistára, ahol recepteket
küldtünk egymásnak. Akkoriban
tanultam meg használni a levele-
zõprogramot, és találkoztam elsõ
internetes barátaimmal is. Közben
találtam egy irodalmi lapot, ahova
elküldtem egy költeményemet.
Késõbb közölték velem, a bekül-
dött versem felkerült az internetre,
amit én nem tudtam megnézni, de
ez nekem akkora csodának tûnt,
hogy meg szerettem volna osztani
minden ismerõsömmel. Kikeres-
tem mindenkit, akivel üzenetet
váltottam és elküldtem nekik a lap
elérhetõségét. Ekkor írtam
Kaskötõ Istvánnak is Kanadába,
akitõl elõzõleg a káposztaleves re-
ceptjét kaptam. Azt gondoltam ró-
la, hogy szakácsként dolgozik, de
kiderült, dramaturg szakon végzett
Békéscsabán és 1956-ban került
ki. A versem megtetszett neki, és
felajánlotta, készít nekem egy
weblapot. Ennek hatására abba-
hagyta a saját recepteket tartalma-
zó honlapjának a gondozását és
létrehozott egy irodalmi oldalt, a
Kalákát, ahol jelenleg is én vagyok
a versrovat szerkesztõje, õ pedig a
prózáé. A lapot 2002 óta készítjük
együtt, most már a rovatok bõvülé-
sével több szerkesztõje is van.
Nyugdíjasként, hetven éves ko-
romba kerültem bele az egész
amatõr irodalomba.

– Hogy talált végül kiadót?
– A kiadóhoz egy pécsi maga-

zinban megjelent novellámnak kö-
szönhetõen kerültem. A pohár cí-

mû írásomat küldtem el az irodal-
mi folyóiratnak, mely elnyerte a
tetszésüket, és megjelentették. Ez-
után folyamatosan minden lap-
számban olvasható volt az írásom.
A lap kezdetben kéthetente, majd
havonta jelent meg, késõbb pedig
végleg megszûnt, azóta már csak a
weblapjuk mûködik. De idõköz-
ben barátság alakult ki köztem és
az újság kiadója között, aki két éve
eljött hozzánk, szeretett volna
megismerni. Ekkor, a legnagyobb
meglepetésemre felajánlotta, kiad-
ja a verseimet. 

– A versesköteteiben a korai
írásai is megtalálhatóak?

– A Mint fák a szélben címû
verseskötetemben található költe-
ményeknek a nagy részét már hat-
van, hetven éves korom után ír-
tam. A fiatalkori verseim közül
kettõ olvasható benne. A korai
költeményeimet nem akartam be-
letenni. Tibor, a férjem nagyon
szeretné, hogy ha még idõ lenne,
azokat is sorba rendezném, és ki-
adatnám, mint kezdõ verseimet.
Azonban nagyon sok versrõl lenne
szó, hisz már tizenöt éves korom-
ra egy jó füzetnyi írásom gyûlt
össze. Elsõ elemiben karácsony-
kor írtam az elsõ kétsorost, ez
olyan volt, mint a képeskönyvek-
ben a képaláírás. Rajzoltam egy
nénit a kezében egy porolóval, ez
alá írtam két sort: „Ez itten a Cica
néne, /Porolót tart a kezébe.” Ké-
sõbb mindig arról írtam, ami ép-
pen foglalkoztatott, az olvasmány-
élményeimrõl, a vallásról, a ka-
maszkori lázadásról.

– Mik a további tervei? Úgy
tudom, jelenleg egy regényen
dolgozik.

– Jelenleg a nyomdában van egy
könyvem, de ez a könyv annyira
peches, nem tudom mi lesz vele.
Már készen állt a nyomtatásra,
amikor kiderült, a cég megszûnik.
Keresnünk kellett egy másik
nyomdát. Szerencsére találtunk
egyet, most várom, hogy mikor
készül el. Továbbá, írom a regé-
nyemet, mely a tízedik könyvem,
de ez már csak egy egész könnyû
kis olvasmány lesz, egy szerelmi
történet. Könnyedebb, most már
nagyobb dologba nem fogok bele.
Általában a könyvek végét egy ki-
csit összekapkodom, attól félek,
már nem tudom befejezni a korom
miatt, hetvenkilenc leszek decem-
berben. Ezeken kívül, ahogy már
említettem, a Kalákánál vagyok a
versrovat szerkesztõje.

Varga Mónika

KKaanniizzssaa –– ÉÉrrttéékkrreenndd 2011. szeptember 29.12

„„ÁÁlllljj ffééllrree SSoorrss””
„Állj félre Sors.. Idõ... Halál...,/ mert annyi minden várna még!
Csak munka volt az életem,/ s belém szakadt a szó, a kép. […]”

Október 6-án ötödik alkalom-
mal emlékezik együtt a Hevesi
Sándor Általános Iskolával a Pol-
gári Kanizsáért Alapítvány. Az
Aradi udvarban délelõtt tartott
városi ünnepség folytatódik dél-
után a Keleti városrészben. 

A Székely kertben az 1849. au-
gusztusi nyergestetõi helytállás
emlékére létesített fenyvest 2007-
ben hangüzenetben köszöntötte
Kányádi Sándor. Az õ verse sze-
rint: szabadságharcosok vére/ lük-
tet lenn a gyökerekben. 

Kossuth Lajos híres meghatározá-
sa: Arad pedig a magyar Golgota. S
nem csak az táplálja reményünket,
hogy tudjuk, Nagypéntekre mindig
Húsvét következik. Azaz feltáma-
dás. De így tekintettek sorsukra az
önvédelmi harc vértanúi is. Egyikük
(Noszlopy Gáspár) szerint: Engem
felakaszthatnak, de a szabadságot
nem! Annak fája a mi vérünkbõl fog
felnõni! Másikuk (Szacsvay Imre)
lelkére kötötte testvéreinek: emlé-
kezzetek rám, de ne sirassatok! Ám
Arad és a pesti Újépület mártírjai
mellett a csatákban elesettek sem
gondoltak másképp. Gyulai Pál tö-
mören adja vissza ismert versében:
Hadnagy uram, hadnagy uram! /Mi
bajod van, édes fiam?/ Piros vér foly
a mentére./ Ne bánd, csak az orrom
vére./ Hadnagy uram, hadnagy
uram! El ne essék itt az útban./ Bele
botlám egy nagy kõbe; Szegezz szu-
ronyt s csak elõre!/ Megy a honvéd,
áll a hadnagy, Mély sebében össze-
roskad./ Hadnagy uram, hadnagy
uram!/ Csak elõre, édes fiam!

A gyõzelemhez szükséges Elõ-
re! parancsot hallják tehát több
mint százhatvan év távolából is
mindazok, akik ma a független
Magyarországért feladatukat telje-
síteni akarják.  

CCssaakk eellõõrree!!
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2011. szeptember 29.

Horoszkóp

Gyakrabban hallgasson a partnere intel-
meire, hiszen õ jót akar önnek. Idõnként
ajándékozza meg valamivel, akár egy ék-
szerrel, vagy egy hosszúhétvégével vala-
melyik fürdõhelyen.

Úgy tûnik, nemcsak a saját, hanem a ro-
konságának a gondjait is önnek kell meg-
oldani. He netán nem jár sikerrel, ne le-
gyen lelkiismeret furdalása, hiszen min-
dent megtesz a cél érdekében.

Jólesõ érzéssel tölti el, amikor esténként a pár-
ja a munkája iránt érdeklõdik. A hétvégi talál-
kozóra vegye fel extravagáns öltözékét, és é-
rezze jól magát. Éljen nyugodtan a hobbijának,
és ne foglalkozzon azzal, amit nem szeret.

Egy kis kedvességgel megszépíthetné a
környezetében élõk napjait. Ha úgy érzi,
nem képes rá, csak próbálkozzon nyugod-
tan, mert elõbb-utóbb sikerül. Az anyagia-
kat illetõen jó hírekre számíthat.

Ha alkalmatlannak érzi magát a társasági
életre, akkor vonuljon vissza egy rövid
idõre, nézzen tévét, és nyugodjon meg.
Panaszra nem lehet oka, hiszen dolgai
úgy alakulnak, ahogyan eltervezte.

Jó híreket kap a hétvégén, melynek családjá-
val együtt nagyon fog örülni. Ha valami még-
is felbosszantaná, meneküljön nyugodtan a
szerelembe. Használja ki a csillagok állását,
de vakmerõen ne vágjon bele mindenbe.

A hétvégén nem kényszeríti semmi sem
az aktív cselekvésre, nyugodtan pihen-
het. Idõnként nem ártana elgondolkodnia
azon, hogy mi a fontosabb az ön számá-
ra: a karrier, vagy a boldogság. 

Borongós hangulatba kerülhet a hétvégén, de
ne keseredjen el, mert lesz, aki megszánja, és
felvidítja. A családja kényeztetését már meg-
szokta, és természetesnek veszi a kedvességü-
ket. Idõnként viszonozza ön is a fáradozásukat.

Használja ki a kellemes, napsütéses idõt a
hétvégén, és ne tétovázzon, ha meghívják
egy hangulatosnak ígérkezõ kirándulásra.
Jókedvben nem lesz hiány, kapcsolódjon a
társai hullámhosszára, és lazítson.

Higgadtan végezze otthon a dolgát, ne
hagyja, hogy bárki eltérítse a terveitõl.
Hogyha kirándulni megy a hétvégén, öl-
tözködjön az évszaknak megfelelõen, a
lenge holmikat tegye el a jövõ nyárra.

Legyen kezdeményezõbb, akár munká-
ról, akár szerelemrõl esik szó. A munká-
jában keresse meg azt, amiért tud lelke-
sedni. Ha unottan, kedvetlenül dolgozik,
az meglátszik a teljesítményében is. 

A szép õszi napokat használja ki szemlélõ-
désre, pihenésre. Ne bocsátkozzon semmi-
féle alkuba, ha munkavégzésrõl esik szó.
Üzleti tárgyalásain legyen éber, és lehetõ-
leg ne engedjen az elképzeléseibõl.

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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A kaposvári színekben verseny-
zõ nagykanizsai Horváth Klaudia
a legutóbbi hétvégén Fóton indul-
hatott az díjlovagló utánpótlás or-
szágos bajnokságon.

Nos, a lovassporttal öt éve fog-
lalkozó versenyzõ az utánpótlás-
korúak mezõnyében ismét reme-

kül lovagolt, hiszen a háromnapos
viadal egyéni számában 78 száza-
lékos teljesítménnyel kiérdemelte
az országos bajnoki címet. Az Aki-
tos Athos nevû lovával induló Kla-
udia csapatversenyben sem adta
alább, hiszen a Nyugat-Magyaror-
szág együttesének tagjaként szin-
tén bajnoki címnek örülhetett.

Horváth Klaudia elhozott még
egy elõkelõ címet, nevezetesen a
régiók legjobb utánpótláskorú lova-
sai között Nyugat-Magyarország A
kategóriás bajnoka titulust.

A lovas esemény rangját jól ér-
zékelteti, hogy a fóti esemény
egyes kategóriáinak házigazda
névsora Tarlós István Budapest fõ-
polgármesterétõl Janza Frigyes
vezérõrnagyon át Tarsoly Csabáig,
a Quaestor Csoport elnök-vezér-
igazgatójáig tartott.

Klaudia lovassportos pályafutá-
sában azonban nincs megállás, hi-
szen hétvégén a kaposvári military
verseny lesz számára az újabb ál-
lomás, hogy utána már az ország-
ban tartózkodó fehérorosz lovas
válogatott egyik edzõje vezényel-
jen számára edzést. A kiskanizsai
illetõségû sportoló amúgy arra a
kérdésre, szíve szerint a lovassport
szóbanforgó két ága közül melyi-
ket választaná, a militaryra vok-
solt, mondván, a lovastusa a terep-
lovaglással számára sokkal izgal-
masabb (Meg persze abban is van
díjlovaglás...)

P.L.

SSZZOOLLGGÁÁLLTTAATTÁÁSS

VVEEGGYYEESS

IINNGGAATTLLAANN
Téglagyári úton aknás garázs

eladó. Tel.: 0630/916-1600
(7443K)

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

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

Készpénzfizetés! Vásárolok he-
rendi, zsolnay és egyéb porceláno-
kat, festményeket, régi mûszere-
ket. Érd.: Nagykanizsán,
0630/332-8422 (7446K)

Almaértékesítés termelõtõl,
Nagykanizsa, Kisfaludy út 2/c.
alatt. Tel.: 0693/312-479 vagy
0620/570-7717 (7447K)

Készpénzért vásárolok köny-
vet, festményt, porcelánt, régi népi
parasztbútorokat, használati tár-
gyakat és teljes hagyatékot. Érd.:
0620/555-3014 (7362K)

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

Különóra Nagykanizsán! Fõisko-
lásoknak, egyetemistáknak vizsgára
felkészítés. Matematika, analízis,
valószínûségszámítás, statisztika,
közgazdasági tárgyak. Középisko-
lásoknak dolgozatra, érettségire fel-
készítés. Tel.: 0630/668-6307
(7427K)

Megbízható 45 éves nõ, kis-
gyermekgondozó-nevelõ végzett-
séggel, festõ és kreatív tapasztalat-
tal gyermekfelügyeletet vállal.
Tel.: 0630/320-0044 (7428K)

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

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

Gyermekmegõrzés, babysit-
ter szolgálat bevezetõ áron. „Na-
gyi kertje” nyílt nap minden hó-
nap elsõ napján délelõtt. Várlak
kis barátoddal! www.nagyikert-
je.5mp.eu, tel: 0620/913-4444
(7445K)

KKaanniizzssaa –– SSppoorrtt//AApprróó 2011. szeptember 29.14

LAKOSSÁGI APRÓHIRDETÉS egy alkalommal, 15 szóig 600 Ft (fo-
lyamatos megjelentetés esetén, a másodiktól 300 Ft). 
VÁLLALKOZÓI APRÓHIRDETÉS egy alkalommal, 15 szóig 1200 Ft
(folyamatos megjelentetés esetén a másodiktól 600 Ft).

A Vas Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központ Nagykanizsai
Kirendeltség és Szolgáltató Központ az alábbi állásokban kínál
munkalehetõséget: 
CNC forgácsoló szakirányú megegyezés szerint
beszerzõ (angol v. olasz nyelvism.) felsõfokú megegyezés szerint
mezõgazdasági gépszerelõ szakirányú megegyezés szerint
varrómunkás szakirányú megegyezés szerint
kárpitos szakirányú 95.000 – 105.000 Ft
általános iskolai biológia tanár szakirányú megegyezés szerint
állatgondozó szakirányú megegyezés szerint
ács szakirányú megegyezés szerint
villamosmérnök felsõfokú megegyezés szerint
nemzetközi kamionvezetõ szakirányú megegyezés szerint
erõsáramú villanyszerelõ szakirányú megegyezés szerint
minõsített hegesztõ szakirányú megegyezés szerint
garázsmester szakirányú megegyezés szerint
autóvillamossági szerelõ szakirányú megegyezés szerint
Bõvebb felvilágosítás a munkahelyi ajánlatokról: 8800 Nagykanizsa, Fõ út
24. 93/310-327/102. Ügyfélfogadási idõ: hétfõ - kedd - csütörtök: 8.00 - 12.00
és 13.00 - 15.00 óra között, péntek: 8.00 - 12.00 óra

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

UUttáánnppóóttllááss oorrsszzáággooss bbaajjnnookkii ccíímmiigg

Klaudiának Tarsoly Csaba, Quaestor-vezér adta át a díjat

A hazai baseball bajnokság úgy-
mond köztes mérkõzéseivel, egy-
fajta helyosztókkal folytatódott a
Neckermann Kanizsa Ants együtte-
se számára a bajnoki pontvadászat.
Ennek keretében a "Hangyák" elsõ-
ként az Óbuda Brick Factory
gárdájával mérkõzött, s szenvedtek
5:0-s vereséget. A dél-zalaiak kö-
vetkezõ találkozója az Érd Aeros el-
len került sorra, szintén Nagykani-
zsán és a vendégek gyõztek 8:0-ra.

A nagykanizsaiak e párosítások
visszavágóit még letudják, s
ahogy edzõjük, Darabos Gábor fo-
galmazott nagy valószínûség sze-
rint már õk készülhetnek az NB II
bajnoka elleni osztályozóra.

Ellenben jóval kedvezõbb hír,
hogy a német Bundesligába kike-
rült két kanizsai játékos, Daróczi
János és Lóki Attila is Németor-
szágban baseballozza végig az
idényt, s nagy az esélye annak,
hogy mindketten a következõ sze-
zonban is a Neuenburg Atomics
együttesében játszanak. Daróczi-
nak a harmadik, míg Lókinak az
elsõ évada az idei a németeknél.

P.L.

LLéélleekkbbeenn mmáárr aazz
oosszzttáállyyoozzóónn??

32.qxd  2011.10.07.  10:38  Page 14



KKaanniizzssaa –– SSppoorrtt 15

NN
AAGG

YYKK
AANN

IIZZ
SSÁÁ

RR
ÓÓ

LL 
AA 

LLEE
GG

FFRR
IISS

SSEE
BB

BB
EENN

!! ––
 ww

ww
ww

..kk
aann

iizz
ssaa

uujj
ssaa

gg..
hhuu

2011. szeptember 29.

A Román Karate Szövetség
szeptember 17-18-án rendezte
meg a román II. Európa Kupa küz-
delmeit Kolozsváron. A magyar
A.J.K.A Szövetség válogatott ke-
retének volt tagja a nagykanizsai
Sensei Sáfár Shotokan Karate-Do
SE tagja Oláh Tamás, aki a 13-14
éves korcsoport kumite (küzde-
lem) versenyszámában végül
bronzérmet szerzett. 

Ebben a számban Tamás mellett
még huszonnégyen indultak, s a
kanizsaiak karatékája bizonyította,
hogy jó versenyzõtípus, így a nem-
zetközi mezõnyben joggal szerezte
meg a harmadik helyezést, ami
egyesülete számára is elismerés.

P.L.

KKoolloozzssvváárrii kküüzzddeelleemm,,
hhaarrmmaaddiikk hheellyyeezzééss

Veszprémi ESC (1.) – Kanizsa
KK DKG-EAST (4.)  79-78  (23-
14, 18-28, 18-15, 20-21). NB I B
Nyugati csoport férfi kosárlabda-
mérkõzés, 2. forduló. Veszprém,
200 nézõ. Vezette: Jakab, Válé,
Kisteleki. Kanizsa KK DKG-
EAST: Bausz (9/3), Neal (31), Be-
ák (19/12), Hoffmann (7), Zsámár
K. (4). Csere: Tóth (1), Murvai (2),
Bus (4), Balogh L. (1), Stárics.
Edzõ: Kovács Nándor.

A nyugati csoport tavalyi máso-
dik helyezettjéhez látogatott a má-
sodik fordulóban a KKK, így már
eleve nehéz mérkõzésre lehetett
számítani. Az ötödik percig fej-fej
mellett haladtak a csapatok (7-8),
de ezután a vendégek támadójátéka
lassúvá és pontatlanná vált, míg a
hazaiak taktikusan szõtték akciói-
kat, s fokozatosan elhúztak (23-14).

A második negyedben megvál-
tozott a játék képe, mind védeke-
zésben, mind támadásban feljavul-
tak Bausz Kornélék, s elkezdték le-
dolgozni a hátrányukat. Marcus
Neal kosaraival elõbb kiegyenlí-
tett, majd a vezetést is átvette fél-

idõre a kanizsai gárda (20.p.: 41-
42).

Fordulást követõen már egyik
csapat sem tudott nagyobb elõnyre
szert tenni, nagy küzdelem folyt a
pályán, s míg a hazaiak lassítani,
addig a látogatók gyorsítani pró-
bálták a játékot, és mindkét fél
több-kevesebb sikerrel valósította
meg elképzelését (30.p.: 59-57).

A záró tíz percben tovább foly-
tatódott az adok-kapok (34.p.: 67-
62), majd Beák Gábor pontos trip-
láival a 37. percben ismét a gép-
gyáriaknál volt az elõny (73-74).
Az izgalmas végjátékban a bünte-
tõit hibátlanul dobó veszprémiek
egypontos elõnyt harcoltak ki, s
mivel az addig jól játszó Beák
mindkét idõn túli büntetõjét elhi-
bázta, a kanizsai fordítás elma-
radt.

Edzõi mérleg – Kovács Nándor:
„Végig kiélezett mérkõzés volt. A
végjátékban voltak lehetõségeink,
de azokat nem tudtuk kihasználni.”

Vasárnap 17 órától a Kanizsa
KK a TF-Hegyvidék gárdáját fo-
gadja a Cserháti-csarnokban, s a
kanizsaiak egyik játékosának, Bus

Milánnak külön pikantériával is
szolgálhat a találkozó.

– Igen, az elõzõ két szezonomat a
„hegyvidékieknél” töltöttem – kezd-
te a 22. életévében járó kosárlabdá-
zó. – Nyíregyházi születésû vagyok,
ott is kezdtem a kosárlabdát, s pá-
lyafutásom elsõ eligazolása alkal-
mával onnan kerültem a TF-
Hegyvidék együtteséhez. A náluk töl-
tött két évben szereztem számos fõ-
városi barátot az akkori csapattár-
saim közül is, így most valóban érde-
kes találkozó elé tekinthetek. Ugyan-
akkor profi játékosként tudomásul
kell venni, amit magamban is tuda-
tosítottam, hogy jelen helyzetben a
Kanizsa KK sikeréért küzdök, s ez a
csapat úgy érzem, nagy dolgokra le-
het képes az elkövetkezendõkben, az
elsõ háromba odaérhetünk.

Milán esetében a a budaiak elle-
ni találkozónak hatványozott kü-
lönlegessége, hogy tanulmányait a
Semmelweis Egyetem Testnevelé-
si és Sporttudományi Karán foly-
tatja, egyszerûbben fogalmazva, a
„TF-en” tanul...

P.L.

KKéétt iiddõõnnttúúllii eellhhiibbáázzáássaa uuttáánn......

A Magyar Sportlövõk Szövet-
sége Budapesten, a Mexikói úti
lõtéren rendezte meg a 2011. évi
Nemzeti Versenyszámok Orszá-
gos Bajnokságát, melyen a
Nagykanizsai Polgári Sportlö-
vész Egylet sportolói két orszá-
gos bajnoki címet is szereztek.

Az elsõ nap versenyei közül a
nyílt irányzékú kispuskában, más-
nap a standard puskás férfi és nõi
egyéni, illetve csapatszámokban

remekeltek a kanizsaiak. Az 50 m
nyílt irányzékú kispuska 30 lövé-
ses fekvõ számában a férfiaknál
országos bajnok lett Horváth Szi-
lárd (Nk. PSLE) 280 körrel (ké-
pünkön a dobogó legtetején). 

(További kanizsai helyezések:
kilencedik lett Horváth Károly
269, tizennegyedik Szobolics Já-
nos 263, tizenhatodik Varga Ottó
262, tizenkilencedik pedig Ober-
maier Nándor 260.) A hölgyek 50
m nyílt irányzékú kispuska 30 lö-

véses fekvõ kategóriájában orszá-
gos bajnoki harmadikként zárt
Pölöskeiné Hertelendi Erika (Nk.
PSLE, 262 kör), a további kanizsai
helyezettek: ötödik Papp Józsefné
256, hetedik Papp Bernadett 237.

A nyílt irányzékú nõi csapat
versenyben a Pölöskeiné, Pappné,
Papp Bernadett alkotta hármas
755 körrel nyert országos bajnoki
címet. Ugyanebben a verseny-
számban a férfiak Horváth Károly,
Szobolics János, Obermaier Nán-
dor összeállítású csapata 792 kör-
rel a harmadik helyen végzett.

Az 50 m standardpuska 30 lö-
véses fekvõ nõi csapat verseny-
számban a Domaföldi Andrea,
Papp Bernadett, Papp Józsefné
alkotta dél-zalai egység 828 kör-
rel a második helyen végzett,
õket csak a Zámoly LK együttese
elõzte meg.

A versenyszezon végéhez kö-
zeledve, amint azt eredményeik
mutatják, a kanizsai sportlövõk
mindinkább kitörnek regionális
szintjükrõl. 

P.L.

NNaaggyykkaanniizzssaa ssppoorrttllöövvõõ bbaajjnnookkaaii

Nagykanizsai TE 1866-
Horváth Méh (5.) –Hévíz FC (6.)
3-0 (1-0). Winner Sport NB III Ba-
kony csoport labdarúgó-mérkõzés, 6.
forduló. Nagykanizsa, 150 nézõ. Ve-
zette: Sándor Z. (Szabó II Z., Papp
Sz.). G.: Nagy T. (17., 60.), Ujvári
(73.). NTE 1866: Freischmid - Boros
Z. (Kotnyek I., 78.), Rákhely M.,
Cserfõ L., Szép D. - Ujvári, Rácz Sz.,
Nagy T., Béli M. (Budai L., 70.) - Luiz
Fernando (Szõke Á., 46.), Cs. Hor-
váth G. Vezetõedzõ: Koller Zoltán.

Ugyan nem volt igazán jó mérkõ-
zés a kanizsai megyei rangadó, vi-
szont a vendéglátóknak a gyõzelmet
nem kell megmagyarázniuk. Az elsõ
félidõben Nagy Tamás remek, 20 mé-
teres lökettel szerzett vezetést, s ugyan
azt követõen próbáltak újítani a héví-
ziek, a dél-zalaiak a második félidõ-
ben biztossá tudták tenni sikerüket.

NNTTEE-ssiikkeerr aazz eellssõõ
mmeeggyyeeii rraannggaaddóónn
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A salakmotor világbajnokság
horvátországi nagydíját a Nagy-
kanizsához közeli Gorican és
Donji Kraljevec települések kö-
zött épített pályán a svéd
Andreas Jonsson nyerte, viszont
a világbajnoki címet 1997 után
másodszor az amerikai Greg
Hancock szerezte meg, mivel elõ-
nye behozhatatlanná vált a to-
vábbiakban.

A futam érdekessége volt, hogy
Hancock tavaly augusztusban
szimplán csak megnyerte az elsõ
horvát GP-versenyt, most pedig ott
lett vb-elsõ. Jonsson pedig úgy
gyõzött ezúttal Horvátországban,
hogy a futamok során kétszer is
esett. Másodikként a brit Chris
Harris, harmadikként pedig a szin-
tén svéd Fredrik Lindgren zárt.

Jonsson a döntõ futam után így
nyilatkozott: „Azt hiszem, két esés
után igazán nagyszerû dolog meg-
nyerni egy nagydíjat, ezért különö-
sen örülök neki, hogy ez most szá-
momra sikerült. Gregnek pedig
csak gratulálni tudok világbajnoki
címéhez, hiszen a mezõny egészét
tekintve nem mindennapi tettet vitt
véghez.”

A 41. életévében járó amerikai pi-
lóta már csupán azért is fogadhatta

jólesõ érzéssel versenyzõtársa gra-
tulációját, hiszen családjával együtt
Svédországban él már jó ideje.

Amint azt Mihaela Markusic-
tól, a rendezvény sajtósától a ver-

seny másnapján megtudtuk, a jö-
võ évi Horvát Grand Prix ideje
még pontosan nem ismert, vi-
szont a salakmotorosok 2013-as
elitmezõnyébe soroló sorozat

döntõjének is a határközeli pálya
adhat otthont 2012. szeptember
29-én...

Polgár László 
(Gorican-Donji Kraljevec)

SSzzoommsszzééddbbaann aavvaattttaakk vviilláággbbaajjnnookkoott
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