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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?

(Érvényes: megjelenéstõl november 30-ig)

3355 éévveess aa HHeevveessii SSáánnddoorr MMûûvveellõõddééssii KKöözzppoonntt
Írásunk a lap 2. oldalán olvasható.
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Fennállásának 35. évét ünne-
pelte a Hevesi Sándor Mûvelõ-
dési központ, mely alkalomból
kiállítást nyitottak a HSMK arc-
hívumából. A tárlatot Zalavári
Gyula és Papp Ferenc nyitotta
meg, Dénes Sándor köszöntõje
után. A rendezvényen Nagykani-
zsa Város Vegyeskara zenélt
Hajdú Sándor vezényletével.

Az érdeklõdõk meghallgathatták
Tokody Ilona elõadásában a „Szere-
lem áriája” címû ajándék koncertet.
Az ária- és dalesten közremûködött
Muskát András operaénekes és
Szennai Kálmán zongorán.

35 év nagy idõ, kezdte beszédét
Dénes Sándor alpolgármester a He-
vesi Sándor Mûvelõdési Központ 35.
születésnapján, majd így folytatta.

Egy 35 éves ember már kellõ ta-
pasztalattal, ereje teljében éli min-
dennapjait, gyermekei vannak, és
feladata az életben.

Nos, ha mindezt egy intézményre
vetítjük, ugyanez elmondható. Itt, a
35 éves falak között, már kellõ ta-
pasztalat halmozódott fel, az épület
õrzi három és fél évtized kanizsai
kultúraformálóinak keze nyomát – de
ami még fontosabb: a szellemiségét. 

Hogy a Hevesi Sándor Mûvelõ-
dési Központ ereje teljében van-e?
Nos, erre a kérdésre egyszerûen vá-
laszolhatunk, csak meg kell nézni a
havi rendezvénytervét, a megannyi
színes, változatos programot, mind-
azt, amivel a különbözõ korosztá-
lyokat hívják, várják, megszólítják. 

Hogy vannak-e gyermekei? Ta-
lán furcsa a párhuzam, de erre is
igennel válaszolhatunk. Mindazok
ugyanis, akik különféle szakkö-
rök, foglalkozások, mûvészeti
programok során a HSMK-ba jár-
tak és járnak, egy kicsit az intéz-
mény gyermekeinek tekinthetõk.
Hiszen itt nõttek fel, talán itt kap-
ták életük meghatározó élményeit,
és akárcsak a szülõi ház: vissza-
várja a már felnõtt egykori fiatalo-
kat. 

És végül: hogy van-e feladata?
Természetesen. Sõt, nemcsak fel-
adata, hanem küldetése is. Szelí-
den, a kultúra finom eszközeivel
kell nevelnie, formálnia, tanítania,
és nem utolsó sorban szórakoztat-
nia. 

A Hevesi Sándor Mûvelõdési
Központ épületét 35 évvel ezelõtt,
1976. november 6-án adták át a
városnak. 

Az Erdélyi Zoltán Ybl Miklós-
díjas építész és a Pécsi Tervezõ
Vállalat tervei alapján készült épü-
letet országosan is  a kor egyik
legkorszerûbb közmûvelõdési in-
tézményének tartották. Tágas elõ-
csarnokkal, modern színházterem-
mel és kiszolgáló helyiségekkel
rendelkezett, és rendelkezik ma is. 

Örömmel és várakozással vette
birtokba a lakosság a HSMK néven
emlegetett városi mûvelõdési köz-
pontot, amely átadása óta számos ki-
váló magyar és nemzetközi hírû mû-
vész, együttes, színházi társulat, ze-
nekar mûsorának adott már otthont.

Az eltelt három és fél évtized
során több tízezren megfordultak a
falai között. Kanizsaiak és a tér-
ségben élõk egyaránt. 

Országos hírû alkotómûhelyei és
mûvészeti csoportjai itt készültek
és készülnek a különbözõ megmé-
rettetésekre, de a spontán betérõk, a
csupán körülnézni szándékozók is
szívesen látogatják, hiszen itt szinte
naponta történik valami: olyan kul-
turális esemény, ami érdeklõdésre
tarthat számot. Munkatársai a kez-
detektõl hivatásuknak vallják a ma-
gyar és az egyetemes kultúra érté-
keinek közvetítését. 

AHevesi Sándor Mûvelõdési Köz-
pontot 2006-ban célzott állami támo-
gatás és önkormányzati hozzájárulás
révén felújították, korszerûsítették,
2008. január 1-je óta pedig a Kanizsai
Kulturális Központ legnagyobb intéz-
ményegységeként mûködik. 

A HSMK a város része.
E köznapi értelemben triviális ki-

jelentésnek van egy másik síkja, má-
sik értelme is. Nemcsak azért a vá-
ros része a HSMK, mert itt áll Nagy-
kanizsa szívében, hanem azért is –
és elsõsorban ezért! –, mert szellemi
kisugárzása, közösségteremtõ és –
formáló ereje van, amely nélkül sze-
gényebb lenne Nagykanizsa, szegé-
nyebb lenne az egész térség. 

Nos, Tisztelt Hölgyeim és Ura-
im, ahogyan Kossuth Lajos mond-
ta: „A múlt a jövendõnek tükre”.
Ez esetben pedig bízhatunk abban,
hogy a Hevesi Sándor Mûvelõdési
Központ fényes jövõ, legalább
újabb sikeres 35 esztendõ elõtt áll.
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Lezárult az Egészségügyi
alapellátás fejlesztése Nagy-
kanizsa-Miklósfa városrész-
ben címû projekt. A 32,4 mil-
lió forint összköltségû beru-
házás 27,7 millió forint vissza
nem térítendõ Európa Uniós
támogatással valósult meg,
melynek eredményeként mél-
tó, XXI. századi környezet-
ben és feltételekkel fogadhat-
ják az orvosok a miklósfai
rendelõben a betegeket. A fel-
újított létesítményt Bojtor
Róbert esperes-plébános áldá-
sát követõen a nemzeti színû
szalag átvágásával Cseresnyés
Péter polgármester, Karádi
Ferenc alpolgármester és
Sajni József önkormányzati
képviselõ adta át a városrész
lakosságának. 

Egy hosszú folyamat vége fe-
lé járunk az orvosi rendelõk
felújítása terén – hangsúlyozta
köszöntõjében Cseresnyés Pé-
ter polgármester. – Az elõzõ vá-
rosvezetéseknek köszönhetõen
elkezdõdött egy kötelezõ érvé-
nyû folyamat, melyeket jogsza-
bályok írnak elõ. Talán egy-két
rendelõnk vár még jelentõsebb
átalakításra. Nagykanizsa pe-
remkerületeinek utolsó állomá-
sán vagyunk. Miklósfán egy
nagyon régi adósságunkat pró-

báltuk meg törleszteni, mely-
nek során kialakult egy vegyes
gyermek-felnõtt és egy gyer-
mekorvosi rendelõ. A védõnõi
szolgálat saját irodahelyiséget
kapott. 

Az épület belsõleg teljesen
átalakult. Megtörtént a fûtés és
melegvízellátás korszerûsítése,
megoldódott az akadálymente-
sítés, ezáltal a mozgásukban
korlátozottak könnyen megkö-
zelíthetik az intézményt. Tetõ-
felújítást végeztek, és sor kerül
tereprendezési munkákra, vala-
mint orvosi és informatikai
eszközök megújítására és bú-
torbeszerzésre. Avatóbeszédé-
ben a polgármester utalt arra is,
hogy az épület homlokzatát
nem sikerült felújítani, ehhez
még anyagi forrást kell terem-
teni.

B.E.

FFeellaavvaattttáákk aa mmiikkllóóssffaaii
hháázziioorrvvoossii rreennddeellõõtt

November 17. Csütörtök
9:00-12:00 
Dr Mezõ Ferenc 
Gimnázium (tornaterem)
13:30 - 16:30 
DKG-EAST Zrt.

VVéérraaddááss
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2011. november 10.

Az új nemzeti köznevelési
rendszerrõl tartott elõadást Dr.
Hoffmann Rózsa, a Nemzeti Erõ-
forrás Minisztérium oktatásért
felelõs államtitkára a város pe-
dagógusai számára a HSMK
színháztermében.

Az elõadását követõ sajtótájé-
koztatóján elmondta, miért tartja
fontosnak, hogy az országjáró so-
rozat egyik állomásaként Zala me-
gyét, Nagykanizsát is meglátogat-
ta. Magyarország megújulásra szo-
rul – kezdte elöljáróban. – Nem-
rég, tavaly áprilisban döntött az or-
szág lakosságnak többsége arról,
hogy meg kell újulnunk, mégpedig
olyan módon, hogy csak a munká-
ra épített világ az, ami eredményes
lehet, és ezt a munkára építkezõ
világot kell elõkészíteni az iskolá-
ban is. Ez a legfontosabb üzenete a
megújuló tanügynek. Egy olyan
minõségi megújulás, amely ked-
vez a tehetségnek, felemeli a le-
szakadót és a szorgalmas munkára
épít. Ezáltal az iskolarendszer vél-
hetõleg eléri, vagy meghaladja azt
a magaslatot, ahol valaha volt,
ahova elõdeink felemelték. Ehhez
az építkezõ munkához – az ország-
járás során úgy érzékeltem – szám-
talan szakmai szervezet csatlako-
zott, mert jónak találták a célokat,
és jónak tartják az elgondolásokat
is. Ezt bizonyítja az Országos
Köznevelési és a Közoktatás-poli-
tikai Tanács döntése. A pedagó-
gustársadalom megértése egyre
nyilvánvalóbbá válik, ezért jó
szándékkal bízhatunk abban, hogy
olyan köznevelési rendszert tu-
dunk törvénnyel elõmozdítani és
kiépíteni, amely a társadalmi célo-
kat szolgálja. Tehát ez a legfonto-

sabb üzenet: minõségi megújulás,
és az ország felemelése. 

Tanártársaihoz szólva az állam-
titkár kiemelte: az 1016-ik tanévet
kezdtük meg azóta, hogy Szent
Márton hegyén, a mai Pannonhal-
mán 996-ban Géza fejedelem ben-
cés kolostort és iskolát alapított. A
magyar iskolarendszer több mint
ezer esztendõs történelme alatt fel-
becsülhetetlen értékeket halmozott
fel. Ám felfelé ívelõ korszakai
mellett voltak büszkeségre csekély
okot adó hullámvölgyei is: a ma-
gyar oktatás közelmúltját számta-
lan pedagógus és gyermekkel fog-
lalkozó szakember igyekezete el-
lenére sem sorolhatjuk a honi okta-
tás fényes szakaszai közé. 

A Kormány egy évvel ezelõtt ar-
ra vállalkozott, hogy megállítja és
megfordítja a magyar gazdaság
mélyrepülését, megállítja és meg-
fordítja a társadalmi leszakadást.
Kiszabadítja hazánkat a fojtogató
adósságcsapdából, és helyreállítja
a minket évszázadokon át megtar-
tó alapértékeket. A korábban meg-
gyengített államot megerõsíti, és
polgárai szolgálatába állítja. 

A Nemzeti Erõforrás Minisztéri-
um Oktatásért Felelõs Államtitkár-
sága az ország jövõjét építõ iskola-

rendszer megújítását kapta felada-
tául. E munka fontos állomásához
érkezett a Nemzeti köznevelésrõl
szóló törvény koncepciójának
megalkotásával. A koncepcióban
foglaltak sikeres megvalósításához
összefogásra, kölcsönös bizalom-
ra, s nem tagadom, magas színvo-
nalú, kemény munkára van szük-
ség. 

Az elmúlt esztendõkben az isko-
lai nevelés klasszikus tereit és le-
hetõségeit fokozatosan háttérbe
szorították. Az újjászervezõdõ
köznevelési rendszerben minden
egyes gyermek személyiségének
fejlesztése lesz iskolák feladata.
Ezt az egyéni bánásmód pedagógi-
ai elvének érvényesítésével és az
iskoláskor elõtti intézményes ne-
velés kiszélesítésével kívánjuk
megvalósítani. Célunk, hogy a
gondjainkra bízott gyermekek test-
ben és lélekben egészséges felnõt-
tekké válva boldoguljanak hazánk-
ban, és senki se kallódjon el. 

Ezt szolgálja majd a készülõ új
törvény, amely már a címében
Nemzeti köznevelésrõl szóló tör-
vény is jelzi a legfontosabb válto-
zásokat.

B.E.

„„MMiinnõõssééggii mmeeggúújjuullááss,, ééss aazz oorrsszzáágg
ffeelleemmeellééssee””

Testvérvárosunkban, a bulgáriai
Kazanlakban élõ Dimita Vitanovelsõ al-
kalommal szervezett nemzetközi mû-
vésztelepet október 13-tól 23-ig, ahova ti-
zenhat alkotót hívott meg, köztük Ludvig
Zoltán festõmûvészt Nagykanizsáról.
Kazanlak város kulturális vezetõi öröm-
mel üdvözölték a kezdeményezést, köz-
tük Galina Georgijeva Stonajova, a város
új polgármestere, és ígéretet tettek a foly-
tatásra. Dimitar Vitanov három alkalom-
mal vett részt Kendlimajorban a Ludvig
Nemzetközi Mûvésztelepen.

Várják az általános iskolák 4.
osztályosait és szüleiket a Batt-
hyány Lajos Gimnázium két ren-
dezvényére.

Hagyományos nyílt napjukat no-
vember 19-én, szombaton 9 órakor
tartják, amikor is meghallgathatnak
egy tájékoztatót az iskoláról, illetve
lehetõség lesz a kötetlen beszélge-
tésre, valamint az iskola végigjárá-
sára.

„Szélesre tárják az iskolakaput”,
s lehetõvé teszik az érdeklõdõ diá-
koknak és szülõknek, hogy bepil-
lanthassanak a tanórákba is. Várják
a kíváncsiakat november 21-én
8.15-kor a rendezvényterembe,
ahonnan elindulhatnak a különbözõ
osztálytermekbe, a tanórákra.

Idén is megrendezik a már ha-
gyományossá váló „Cserháti na-
pok” rendezvénysorozatát, me-
lyet november 9-11 között tarta-
nak. Az iskola célja, hogy diák-
jai számára minél sokrétûbb is-
mereteket nyújtsanak. Prog-
ramjaikra szeretettel várják a
városi és városkörnyéki általá-
nos iskolák diákjait is. 

Lapzártánkkal egyidõben, no-
vember 10-én 11.00 órakor Elõadás
a nanotechnológiáról, elõadó: Dr
Krállics György egyetemi docens
BME, Bay-Nano Kutatóintézet osz-
tályvezetõje. 13.30 óra Városi sza-
valóverseny. November 11. 8.00-
11.00 óra Szakmai nap (üzemláto-
gatások és szakmai elõadások).
11.00 óra Cserháti ünnepség: Cser-
háti-díj átadása. 12.00 óra Nyílt nap
a nyolcadikos diákok és szüleik szá-
mára.

CCsseerrhhááttii nnaappookk 
iiddéénn iiss

NNyyíílltt nnaapp aa
BBaatttthhyyáánnyybbaann
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,,Az írástudók és farizeusok
Mózes székében ülnek. Ezért
mindazt, amit mondanak nek-
tek, tegyétek meg és tartsátok
meg – de a tetteiket ne kövessé-
tek, mert mondják õk, de nem
teszik. … Minden tettüket azért
teszik, hogy lássák õket az em-
berek. Imaszíjaikat szélesre
szabják, bojtjaikat megnagyob-
bítják. Szeretik a fõhelyeket a
lakomákon, az elsõ helyeket a
zsinagógákban, a köszöntéseket
a fõtéren.”

Kiskanizsán a vasárnapi evan-
géliumhoz fûzte szavait a Sümeg-
rõl érkezett Barsi Balázs OFM
házfõnök, aki megáldotta a Sarlós
Boldogasszony templomot és a
plébánia épületét felújításuk után. 

– A mi templomunk ferences
múltja mellett a sümegi kegytemp-
lomnak a miénkkel egyezõ titulusa
is indokolta, hogy az egykori tar-
tományfõnök – aki az idén adott
hálát pappá szentelésének negyve-
nedik évfordulójáért – végezte a
vasárnap délutáni szertartást. –
tudtuk meg Páhy János plébános
atyától, aki a két éve zajló felújítás
részleteibe is beavatott minket. –
Hármas anyagi pillérre támasz-
kodva valósulhatott meg mindaz,
amit ma ünneplünk. A kiskanizsai
hívek anyagi áldozatvállalásban és
társadalmi munkában megnyilvá-
nuló cselekvõ szeretete mellett a
kaposvári püspökség és a nagyka-
nizsai önkormányzat támogatása
tette lehetõvé, hogy nem csak új
vakolatot és festést nyert a két
épület. A vizesedés okát is meg-
szüntethettük. Kellõ magasságig
leverték kívül-belül a vakolatot, a
falat elfûrészelték és saválló lemez
belehelyezésével megtörténhetett
a végleges szigetelés. Most egy
kis pihenõt tartunk, hiszen minden
jószándékuk mellett sem szabad
visszaélni a hívek áldozatkészsé-
gével. Bízom benne, elõbb-utóbb
sor kerülhet a templombelsõre is.

P.J.

NNeemm vvééggeezztteekk 
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Sorozatunkban a kompenzáci-
ós listáról mandátumhoz jutó
önkormányzati képviselõkkel
beszélgetünk. Õket is arról kér-
dezzük, milyen megoldásra váró
problémákkal fordulnak hozzá-
juk a választóik. Dr. Etler Ottó
jelölõszervezete a Civil Összefo-
gás Nagykanizsáért Egyesület.

– A várossal 1973-tól van kap-
csolatom, akkor kezdtem a Vegy-
ipari Technikumot. Bejáróként ta-
nultam itt. Mindig büszke voltam
rá, hogy a falusiak önellátók, és
többet járnak templomba, mint
boltba. Nekem akkor ez jelentette
a szabadságot. Most viszont úgy
látom, nemcsak a városban, de
még falun is kiszolgáltatottak az
emberek a törvényeknek, segé-
lyeknek, munkáltatóknak nagyke-
reskedõknek, multiknak. Azt ta-
pasztaltam az elmúlt 40 évben és
most a fogadóórákon is, mintha
gyámolítani kellene az embereket.
Tizenöt évig az olajiparban dol-
goztam, és most már tizennegye-
dik éve magánvállalkozásban kör-
nyezetvédelmi mérési szolgálta-
tással, vizsgálati módszerkidolgo-
zással, analitikai mûszerkereske-
delemmel foglalkozom. A Polgár-
mesteri Hivatalból még olajiparos
koromban kerestek meg azzal,
hogy vegyek részt a Környezetvé-

delmi és Városfejlesztési Bizott-
ság munkájában. Akkor sem vol-
tak nagyon szakmabeliek a tagok,
igencsak elkelt a segítség – jegyez-
te meg elöljáróban Dr. Etler Ottó.

– Társadalmi szerepvállalásai
közül hallhatnánk néhányat?

– Részt vettem Nagykanizsa kör-
nyezetvédelmi stratégiájának kidol-
gozásában, a TISZK létrehozásá-
ban, melynek elõkészítésénél tar-
tottak igényt szakértõi munkámra.
Tizenegy éve vagyok a Keresztény
Értelmiségi Szövetség nagykani-
zsai elnöke, és a Jézus Szíve Egy-
házközség világi elnöke. Ezekben a
feladatkörökben érzékenyen érinte-
nek az emberek mindennapi prob-
lémái, hiszen legsûrûbben munka-
nélküliek keresnek meg. Kapcsola-
taink révén próbálunk olyan helye-
ket találni, ahol nemcsak munkát,
hanem fizetést is ajánlanak, mert
elõfordul, hogy egy-két hónap után
úgy küldik el õket, hogy nem kap-
nak fizetést. Ez is a kiszolgáltatott-
ság része. Ugyanígy aggódva figye-
lem a fiatalság helyzetét. Táboro-
kat, heti gyakorisággal programo-
kat szervezünk számukra, olyan kö-
zösséget igyekszünk építeni az egy-
házközségben, ami a keresztény er-
kölcsöt népszerûsíti a körükben, s
ez nem ártana a társadalomnak
sem. Mint nagycsaládos egyesületi
tag, látom, mennyire fontos a csa-

lád szerepe, és próbálok ez ügyben
is dolgozni. Az egyházközséggel
most éppen családtámogatásra ad-
tunk be egy pályázatot.

– Fogadóóráira milyen kérések-
kel kopogtat be a lakosság?

– Minden hónap elsõ hétfõjén tar-
tok fogadóórát a Kõrösi iskolában.
Az intézmény-összevonások elõtt az
iskolák képviselõi és a szülõk is
megkérdezték, milyen garanciákat
tudunk mondani a munkahelyek
megmaradására. Katonaréten, Ba-
golán és Sáncban a járdák állapotá-
val kapcsolatban érdeklõdtek, ki-
emelten foglalkoztatta õket a Mentõ-
állomás környékének rendbetétele.
Ugyanilyen gondot jelent a Katona-
rét útjainak a kátyúzása, a közelében
lévõ Teleki utcai járdaszakasz felújí-
tása a kerékpárút kiépítésével hama-
rosan megoldódik. A Csónakázó-tó-
val kapcsolatban, mint környezetvé-
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Olvasó és tervezõ, Kováts Ta-
más közlekedési észrevételeirõl.

Kováts Tamás az október 20-ai
lapszámban a laikus bátorságával
szólt a belvárosban egy éve elkez-
dõdött forgalmi rend változásairól,
s végezetül leírta, hogy olyan erõs-
re edzené tenyerét, hogy kézfogás-
sal törné el az illetõ kezét, aki az öt-
letét papírra vetette. Kedves…

Elõször azt hittem szóra sem
érdemes az okoskodás, de mos-
tanra kiderült, hogy elég sokan
egyetértenek vele, és mégsem
szólt senki a sok százmilliós beru-
házások érdekében.

Mert legalább azt mindenkinek
tudnia illik, hogy a város számára az
útépítés, forgalomszervezés soha-

sem egy illetõ egyéni akaratának a
megvalósulása, azt számos szerv,
például a beruházó, a közgyûlés, a
rendõrség, a tûzoltóság, az engedé-
lyezõ hatóság, stb. is véleményezi és
alakítja. Az egymás közelségében
megvalósuló létesítmények egymás-
ra épülnek még akkor is, ha történe-
tesen a Huszti téri körforgalmat, és
az Eötvös tér D-i útjának megszün-
tetését budapesti tervezõiroda ter-
vezte Szálka Miklós vezetésével,
míg a Zrínyi - Teleki u. összekötését
Palotás Tibor, én terveztem.

Kováts Tamásnak pillanatnyilag
igaza van a Huszti téri körforgalom
gyalogos közlekedésével kapcsolat-
ban, s pont a leírt gyalogos magatar-
tás miatt lehet szükség a reggeli és a
délutáni gyalogos csúcsforgalmat
segítõ közlekedési jelzõlámpa meg-
tervezésére és beépítésére legalább
a K-i oldali zebránál. Lehetett volna
talán elõre is látni a jelenlegi helyze-

tet, de annyira különleges a jelzõ-
lámpás körforgalom, hogy én még
nem is találkoztam vele… Néhány
hónap vizsgálódás célszerû, mert
meg kell várni, hogy az október 28-
án már teljes egészében mûködõ új
forgalmi rend változásait hogyan
hasznosítják a belvárosi autósok. A
Huszti téri körforgalom a nap 95 %-
ában egyébként jól mûködik, de
csökkeni fog a forgalma az alábbiak
miatt: már nem kell a Huszti téri
körforgalmat igénybe venni a cent-
rum és a K-i városrész összekötésé-
hez! A Felsõ templom elõtt elhalad-
va a Katona J. utcára fordulva, majd
az új kis körforgalom után a Zrínyi
utca új szakasza a HSMK mellet a
Kórház utcai körforgalomhoz vezet,
melynek egyik ága a Teleki u., s így
azonnal a K-i városrész irányába
autózhatunk személygépkocsival és
a Platán sor is könnyen megközelít-
hetõ.

OOllvvaassóó ééss tteerrvveezzõõ 
Kováts Tamás közlekedési 
észrevételeirõl
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2011. november 10.

Igaz ugyan, hogy ezt a koncepci-
ót felborítaná a budapesti tervezõk
ötlete, mely szerint õk úgy gondol-
ják, hogy a Fõ út irányából a bank
melletti parkoló végét oszlopsorral
lezárva zsákutcává alakítanák, s így
a templom fõbejárata elõtt a közle-
kedés megszûnne. Nem lenne lehe-
tõség a Szent Kristóf napi, az autók
megszentelését már gyakorlattá vált
szertartás megtartására sem, mert
ahhoz a most meglévõ forgalmi
rend szükséges, és ez a legnagyobb
ünnepek alkalmával is kielégítõ,
megszokott közlekedést biztosít a
K-i városrészbõl érkezõk számára
is. A templomot nem szabad elszi-
getelni! El kell érnünk a terv módo-
sítását, csak az említett oszlopsort
kell kiradírozni!

Igaza van Kováts Úrnak! 
Fontos, hogy a tervezõ jól is-

merje a helyszínt. Nem kell, hogy
Budapesten, Zalaegerszegen,

Veszprémben vagy Pécsett tervez-
zék Nagykanizsa közlekedési lé-
tesítményeit. 

Kováts Úr azért hibázott, mert ak-
kor írta olvasói levelét, amikor a Zrí-
nyi u. új szakaszát még nem használ-
hatták az autósok, az csak október 28-
án nyílt meg a forgalomnak, s azóta
kóstolgatják az autósok, miként  leg-
célszerûbb közlekedni a belvárosban.

Itt kell elmondani: a Platán sor-
ba ma már csak a Kórház utcai
körforgalmon keresztül lehet el-
jutni: vagy az Eötvös tér K-i olda-
lán É-ra haladva, és utána jobbra
fordulva, vagy a Teleki útra befor-
dulva, és utána az elsõ, vagy a má-
sodik utcánál balra fordulva. 

A Platán sorból a kórház vagy a
temetõ felé az ABC-nél kell a Teleki
útra autózni, és az új körforgalomnál
már minden irányt könnyen lehet
választani. Ezért nem kellett meg-
hagyni a Platán sorból a balra fordu-

lást, mert az, az új forgalmi helyzet-
ben már igen nehéz feladat lett vol-
na. Két forgalmi sávot kellett volna
keresztezni folyamatos Eötvös téri
forgalom mellett, hiszen a két jelzõ-
lámpás keresztezõdés megszûnt, és
az már nem biztosít forgalommentes
periódust. 

A gyalogos közlekedési szoká-
soknak is változniuk kell. El kell fo-
gadni, hogy a jármûalkatrész bolt-
nál a jelzõlámpa és a gyalogátkelõ-
hely megszûnt, ott csak a lánckorlá-
ton átbújva, átlépve, balesetveszé-
lyes manõverekkel lehet az autók
között bóklászni. Forgalomtechni-
kai okokból nincs lehetõség új zeb-
rát létesíteni a meglévõk közelsége
miatt. Most másképp lehet a centru-
mot, a templomot megközelíteni! 

A Huszti téri körforgalom zebrái
a Fõ úttól É-ra lévõ lakóterületet,
iskolákat és intézményeket szolgál
ki, a Kórház utcai körforgalom, pe-

dig a K-i városrészt
köti össze a temp-
lommal, a centrummal, két
fõ gyalogjárdán sétálva: A Zrí-
nyi u. új szakaszán, V alakú nagy
társasház D-i oldalán, és a sarokház
É-i oldala mellet elhaladva, ahol
barátságos üzletek, vendéglõk hí-
vogatják a gyalogos polgárokat. 

Az Eötvös tér valódi park lett.
A megszûnt közút helyén és

környezetében szökõkút, csobo-
gók, és a park zöldterületén is más
szépségek épülnek a budapestiek
terve szerint, - a beruházási költsé-
gek biztosítása folyamatban van…

A fent írtakkal segíteni szeret-
tem volna, s talán kevesebben
szidják majd a tervezõket, illeté-
keseket az autóbuszokon, a társa-
ságokban!

Tisztelettel:
Palotás Tibor tervezõ mérnök

Nk. Kisfaludy u.10. 

delmi szakember különösen felelõs-
séget érzek. Amilyen fórumon csak
lehet, mindenhol szóvá teszem, hogy
mekkora lehetõségeket rejt magá-
ban. Amióta környezetvédelmi la-
bort mûködtetek, megbízás nélkül
évente három alkalommal ellenõr-
zöm a tó vízét. Nyáron a rutin vizs-
gálatokon kívül bakterologiai vizsgá-
lattal igazoltuk, hogy a víz strando-
lásra alkalmas. Lóverseny alkalmá-
val a víz ammónia tartalmát ellen-
õrizve nem tapasztaltunk szennyezõ-
dést. Az eredményeket jeleztem a
polgármesterünknek. Interpelláltam
a közgyûlésben egy olyan munka-
csoport létrehozása érdekében, mely
a Csónakázó-tó fejlesztésével foglal-
kozna, de sajnos azt a választ kap-
tam, hogy a hatóságok és a Polgár-
mesteri Hivatal szakosztályai fel-
ügyelik a tavat, és nem tartják szük-
ségesnek bizottság létrehozását. A
vizsgálatokat azóta is folytatom, és
azonnal jelezni fogom, ha bármilyen
katasztrofális változás mutatkozna.

– Mire költötte, költi a képvise-
lõi keretét?

– Aképviselõi keret az igényekhez
képest nem nagy összeg. Az egymil-
lió forintot viszonylag sokfelé apróz-
tam el. Két egyházi építkezést, a Re-
formátus templom ablakainak és a
Felsõ templom tetõszerkezetének a
rekonstrukcióját támogattam. U-
gyancsak támogattam a sánci teme-
tõben a járdaépítést, a KKK inter-
netes pontjainak a fejlesztését, illetve
kisebb összeggel a Batthyány gimná-
ziumban egy emlékfal felállítását.

– Ötven évesen miért vállalt
képviselõi jelölést?

– Korábban már több ciklusban
megkerestek, és szerettek volna
indítani, még Fidesz-oldalról is.
Hogy most mégis elfogadtam a je-
lölést, erre elsõ indokom az volt,
hogy siralmasnak láttam az elõzõ
közgyûlésben az alpolgármester
és a polgármester közötti bírósá-
gig menõ veszekedést. Azt gon-
doltam, hogyha békebíró, vagy
békéltetõ kell, akkor én leszek az
a ballaszt, aki ezeket majd valaho-
gyan csitítani próbálja. A közgyû-
lésben ott ülök a polgármester és a
volt polgármester között, tehát
próbálom az értelmetlen vitákból
származó haragos, indulatos meg-
jegyzéseket mérsékelni, aminek
nincs helye a közgyûlésben, nem
vezetnek sehova sem. Mint kon-
zervatív gondolkodású, keresz-
tény közösségekben vezetõ tiszt-
séget vállaló ember nem pártszí-
nekben, hanem mint civil fogad-
tam el a Civil Összefogás Nagyka-
nizsáért Egyesület felkérését. Azt
tapasztaltam a választás elõtt és
most is a heti összejöveteleink so-
rán, hogy az egyesületet egyetlen
szándék, a munkahelyteremtés és
tisztességes városvezetés elve ve-
zérli. 

– Milyen tapasztalatokat szer-
zett eddig?

– Az önkormányzati kép-
viselõsködés az elsõ két hónapban
számomra tanulást jelentett. Az
elején nem éreztem magamat el-
lenzéki képviselõnek, de a polgár-
mester az elsõ közgyûlésen ki-
mondta, hogy ezen az oldalon ül
az ellenzék, a másikon meg a Fi-

desz-frakció. Egy kicsit meglepõd-
tem, hogy akkor én ellenzék va-
gyok. A város érdekében konstruk-
tív közös munkára számítottam
minden kérdésben, már a döntés-
elõkészítés szakaszában. Ezzel
szemben most korlátozottak a le-
hetõségeim. Interpellálhatok és
kérdezhetek a közgyûlésen, illetve
a kész elõterjesztésekkel kapcso-
latban kapok 2 percet vélemény-
nyilvánításra. Aztán szavazhatok,
de gyakorlatilag nem dönthetek.
Két közgyûlés között a jegyzõhöz
fordulhatok, a hivatali dolgozók-
hoz nem. Ha egy állampolgár hoz-
zám fordul a problémáival, azt tu-
dom tenni, hogy megkérdem a
jegyzõtõl, melyik az a kolléga a
Polgármesteri Hivatalban, aki az
ügyével foglalkozik, és ahhoz tu-
dom irányítani. Tehát nincs olyan,
hogy én bemegyek a hivatalba va-
lakinek ügyet intézni, mert ezt a
polgármesteri utasítás leszabá-
lyozta. Arra számítottam, hogy a
Városfejlesztési Bizottságban ka-
pok feladatokat, mivel a környe-
zetvédelem mellett foglalkozom
az alternatív energiák és a biogáz
hasznosításával is. Sajnos hatalmi
szóval a Pénzügyi Bizottságba ke-
rültem. Mint vállalkozó, a pénz-
ügyek nem ismeretlenek számom-
ra, de azt hiszem, eredményesebb
munkát fejthettem volna ki az
elõbbiben. Hogyha kezdeménye-
zéseimmel húsz százalékban sike-
rül valamit elérni, az már ered-
ménynek könyvelhetõ el. De ezt
már megszoktam a kereskedelem-
ben is. Nem keserít el, ha a sok

kezdeményezésembõl kevés való-
sul meg. Az adott napirendi pontok
vitájában úgy érzem, nekem egy
kicsit az élõ lelkiismeret hangjá-
nak kell lenni. Fel kell hívni a fi-
gyelmet esetleg a viszályságokra,
összeférhetetlenségre, a törvényes-
ségre. Amikor felvetünk valamit –
annak ellenére, hogy az Ügyrendi
és Jogi Bizottság elnöke, dr. Ká-
rolyi Attila mindig elmondja:
„meg kell nézni, mit engednek
meg a határozataink” –, nekem az
a véleményem, meg kell nézni a
határozatainkat. Ha valljuk, hogy
az „ember fia a szombatnak is
ura”, meg kell változtatnunk a ha-
tározatokat. Nem hiszem azt, hogy
a tíz-húsz éve hozott határozataink
– amit a jogászok fejbõl tudnak –,
kõbe vésett törvénynek számíta-
nak, és ne lehetne rajtuk változtat-
ni. Ne a saját magunk által állított
gát akadályozzon meg bennünket,
hogy hasznosan cselekedjünk.
Ilyen például most a méhnyakrák
elleni védõoltás esete. A határoza-
tunkban az szerepel, hogy 14 éves
korú lányoknak adható ingyene-
sen. Amikor elindult, nem ismer-
ték még a hatását, sokan nem vet-
ték igénybe, s miután eltelt két év,
a 16-17 éves lányok meggondolták
magukat, és most beadatnák a vé-
dõoltást. Vakcina van, lassan lejár
a szavatossága, de a határozatunk
megakadályozza, hogy a 14 éves-
nél idõsebb lányokat is támogas-
suk a betegség elkerülése érdeké-
ben 

B.E.
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A Bethlen-emlékév hozhatja
meg a valódi elrugaszkodást
Nagykanizsán, a város vezetõi a
fejlõdést helyezték a középpont-
ba. 

Új utakon jár Nagykanizsa – je-
lentette ki Cseresnyés Péter, a vá-
ros polgármestere. Mint mondta: a
belvárosi rehabilitációnak és a csa-
tornázási programnak köszönhetõ-
en új utakat keres Kanizsa, s veze-
tõi próbálják fejlõdõ pályára állíta-
ni a várost.

Új úton indították el a városve-
zetõk Nagykanizsa jövõjét. „Szá-
mos elemrõl, részterületrõl beszél-
hetünk, amelyek meggyõzõdésem
szerint külön-külön is figyelemre
méltók, együtt, közös hatásukban
pedig hozzájárulhatnak a város si-
keréhez, polgárainak gyarapodá-
sához” – foglalta össze a célokat
Cseresnyés Péter polgármester.

Nagykanizsa a magyarországi
iparvárosok tipikus útját járta be
1990 után. Igen sok, egykoron jól
mûködõ, emberek százainak, ezre-
inek munkát adó nagyvállalat
ment tönkre. Ezekbõl azonban
több új vállalkozás nõtte ki magát,
például a gépipar, a vízkezelés és a
fafeldolgozás, famegmunkálás te-
rületén, amelyek közül számos ma
már nemzetközi kapcsolatrend-
szerrel, partneri körrel rendelke-
zik. „Nagykanizsa ezekben az ága-
zatokban valódi nagyhatalom, és
meggyõzõdésünk, hogy ha ezeket a
cégeket segítjük, azzal hozzájáru-
lunk a munkahelyek megtartásá-
hoz, gyarapításához” – emelte ki
Cseresnyés Péter. Elmondta: elsõ

lépésként a legnagyobb foglalkoz-
tatók vezetõit ültették egy asztal-
hoz, információt kérve tõlük terve-
ikrõl, elképzeléseikrõl. „Próbáltuk
megfogalmazni a közös pontokat,
azzal a nem titkolt szándékkal,
hogy mûködjünk együtt a város ér-
dekében. Ezek a találkozók rend-
szeresek lesznek, akárcsak a kis- és
közepes vállalkozások vezetõivel a
konzultációk. Valódi társadalmi
párbeszéd indult el, hiszen a siker
csak összefogással érhetõ el” –
mondta a városvezetõ.

Néhány nappal ezelõtt arról
döntött a közgyûlés, hogy két
nagykanizsai székhelyû céggel az
önkormányzat közös gazdasági
társaságot hoz létre, amelynek
egyik fontos feladata lesz, hogy ki-
dolgozza a város energiastratégiá-
ját, különös hangsúllyal a megúju-
ló energiaforrások használatára.
Nagykanizsa ugyanis arról is híres,
hogy ha a város bármely pontján
kicsit mélyebbre szúrnak le egy
botot, ott meleg víz tör elõ, és ezt
eddig a település nem használta ki.
A zöld beruházások terén egyéb-
ként máris megmozdult valami:
megkezdõdött az egyik óvoda
energiakorszerûsítése, s ennek
kulcseleme, hogy napkollektorok
biztosítják majd a fûtést, a Pannon
Egyetem Nagykanizsai Kam-
puszának kollégiumában pedig
már be is fejezõdött egy ilyen át-
alakítás.

„Megpróbálunk Nagykanizsá-
nak új arculatot adni. Komoly erõ-
ket és forrást mozgósítunk például
a hatékony városmarketing és
kommunikáció érdekében, hiszen

aki a 21. században erre nem for-
dít kellõ figyelmet, az lemarad. A
marketing része a városimázs erõ-
sítése éppúgy, mint a befektetõvon-
zás és Nagykanizsa nemzetközi
diplomáciai-gazdasági kapcsola-
tainak bõvítése. Tavaly, az év vé-
gén két nemzetközi gazdasági ta-
lálkozónak – egy magyar-horvát és
egy magyar-szlovén programnak –
adott otthont városunk” – fogal-
mazott Cseresnyés Péter. Hangsú-
lyozta: ezeken a találkozókon be-
mutatják a várost, azt a logisztikai,
gazdasági és oktatási potenciált,
amely a tapasztalatok szerint fel-
kelti az érdeklõdést, és gazdasági-
üzleti kapcsolatokat generál.

Cseresnyés Péter ismertette:
2012 Bethlen-emlékév lesz a vá-
rosban. Olyan pezsgõ – kulturális,
társadalmi, gazdasági – program-
sorozatot szeretnének megvalósí-
tani, amely a figyelem középpont-
jába állítja a várost, megalapozza
Kanizsa erõsödését, helyben pe-
dig kohéziót teremt. Egyszerre lo-
kálpatrióta és a világ felé nyitó,
egész éven át tartó sorozat lesz ez,
hangsúlyozta a polgármester,
amellyel tisztelegni akarnak gróf
Bethlen István egykori miniszter-
elnök országépítõ munkássága
elõtt, s az õ példáját szem elõtt
tartva szeretnének erõt meríteni
az elrugaszkodáshoz. A település
büszke arra, hogy ennél szoro-
sabb kapcsolata is van Bethlen
Istvánnal: õ 1935 és 1939 között
Nagykanizsa országgyûlési kép-
viselõje volt.

Forrás:
Magyar Hírlap

LLookkáállppaattrriióóttaa nnyyiittááss aazz eeggéésszz vviilláággrraa
November 12-én 10 órától ren-

dezik meg a XIII. Zemplén Gyõzõ
Fizikaversenyt, melynek idei té-
mája Zemplén Gyõzõ és a radio-
aktivitás: elméleti, kísérletelemzé-
si és Zemplén életére vonatkozó
tudománytörténeti kérdésekkel. A
zsûri elnöke Dr. Radnai Gyula
kandidátus, az ELTE TTK docen-
se lesz. Ezt megelõzi 9.30 órától
egy ünnepélyes megnyitó, amely-
nek keretében koszorút helyeznek
el Zemplén Gyõzõ szobránál,
majd Tarnóczky Attila és Kalmár
Zoltán emlékezõ beszédét hallgat-
hatják meg, végül megtekinthetik
a kamarakiállítást.

A nap hátralevõ részében három
elõadást hallgathatnak meg az ér-
deklõdõk. 

Október utolsó hétvégéjén ren-
dezték meg a zalaegerszegi Ádám
Alapfokú Mûvészetoktatási Intéz-
ményben a XII. Országos Lubik
Imre Zeneiskolai Trombitaver-
senyt, melyen a kanizsai zeneisko-
lában tanuló Horváth László elsõ
helyezést ért el korcsoportjában. A
négy korcsoportban díjazott ver-
senyre hetven diák érkezett tanárá-
val. 

Az országos verseny célja,
hogy bemutassák a trombita
tanszak pedagógiai eredménye-
it, és új tehetségeket fedezzenek
fel. A kétfordulós döntõt egy te-
rületi válogató elõzte meg Sü-
megen, ahol városunk négy di-
ákja közül választották ki Hor-
váth Lászlót. A Batthyány Lajos
Gimnázium végzõs tanulója
négy darabbal vett részt a meg-
mérettetésen, melyek közül
egyet a gálán is játszott. Tanára,
Tatár Csaba lapunk kérdésére
elmondta, az elsõ helyezés azért
is kiemelkedõ teljesítmény,
mert diákja hobbiként tekint a
trombitálásra, ugyanis orvosnak
készül. 

FFiizziikkaavveerrsseennyy 
aa BBLLGG-bbeenn

OOrrsszzáággooss eellssõõ 
hheellyyeezzéésstt éérrtt eell 
aa kkaanniizzssaaii ddiiáákk
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2011. november 10.

– Nekem hazám Zala, és na-
gyon tisztelem a piaristákat. –
indokolta Bekk Mária, hogy
szokásával ellentétben miért fo-
gadta el a meghívást az Októbe-
ri Estékre. Kövér László házel-
nök felesége hétfõn fiatalhoz-
idõsebbhez egyaránt szólt, hu-
morral és szeretettel idézte fel
egy pákai lány és egy pápai fiú
közös húszegynéhány évét. –
Foglaljon helyet és meséljen,
mintha a konyhaasztalnál ten-
né – kérte a vendéglátó Vereb
Zsolt atya, s valóban, nem tud-
tuk eldönteni, az édesanyát
vagy éppen a hajdani történe-
lemtanárt hallgatjuk.

– A gulyáskommunizmus,
ahogyan minket, a legvidámabb
barakkot emlegettek, azt jelen-
tette, hogy nem éheztünk. De en-
nek ára volt. Hitelbõl éltünk,
még ma is ennek isszuk a levét.
Amikor ’85-ben Gorbacsov át-
vette Szovjetunióban a kormány-
zást, üres kasszát talált. Nálunk
munkanélküliség hivatalosan

nem volt, gyáron belül annál in-
kább. Kétféle útlevél létezett.
Egy piros a szocialista országok-
ba. Meg egy kék nyugatra, ahová
csak három évenként utazhat-
tunk. 

– Az egész keleti táborban
nagy megkönnyebbülést és re-
ményt keltett, hogy a krakkói ér-
seket, Karol Wojty³át választották
pápának. Amikor a gdyniai repü-
lõtéren misézett, két napos út
után mi is részt vettünk rajta. Fe-
ledhetetlen, azóta se láttam annyi
embert. És a rendszer félt. Jöttek-
mentek a karhatalom, az OMO
autói. Mint ahogyan idehaza is
minden március 15. és október
23. – egyik se volt munkaszüneti
nap – fokozott készültséggel járt.
Féltek, mert azt hitték, a forrada-
lomnak muszáj ilyen évfordulón
kitörnie.

– A hatalom békén hagyta a tár-
sadalmat, ha nem feszegetett bi-
zonyos tabukat. Ha hallgatott. A
nyolcvanas években azonban az
egyetemeken már akadt egy-két
tanár, szakkollégium, ahol addig

nem ismert információkhoz jut-
hattunk. Ilyen volt a Bibó István-
ról, a Nagy Imre kormány mi-
niszterérõl elnevezett szakkollé-
gium is, melybõl késõbb a Fidesz
létrejött. Pártállamban éltünk,
ahol csak egy párt, az MSZMP és
annak ifjúsági szervezete, a KISZ
mûködhetett. Noha ennek a kizá-
rólagosságnak nem volt nyoma
az alkotmányban. 1988 márciusá-
ban történt a Fidesz megalakulá-
sa, melyen – hiába vettem részt
az elõkészületekben – nem lehet-
tem ott. Három hetes volt legidõ-
sebb fiúnk. Utóbb igazoltnak vet-
ték „hiányzásomat”, így levelezõ
úton lettem alapító, a harminche-
tedik.

– Pár napig nem történt sem-
mi. Már azt hittük, fogatlan az
oroszlán, mikor egy rendõr cse-
peli lakásunkra hozta az idézést.
Szombaton a Zalai Hírlapban (fi-
atalok számára: akkor az
MSZMP megyei bizottságának
lapja) is megjelent, kiket részesí-
tettek rendõri figyelmeztetésben
törvényellenes szervezkedés mi-
att. Ez azért a szüleimnek nem
volt könnyû.

– Azóta a Fidesz a családunk
részévé vált, vagy mi váltunk a
Fidesz részévé, nem is tudom,
hogyan fogalmazzam. Nekem a
békés, nyugodt családi élet bizto-
sítása lett a feladatom. Két fiúnk
után született egy kislányunk is,
amikor a vele töltött GYES le-
járt, beiratkoztam a Pázmány jo-
gi karára, már harmincegyné-
hány évesen. Hamar rá kellett
jönnöm a koromra. Nagyon hosz-
szú sorba kellett beleállnom az
indexem lebélyegeztetésére. –
Mi az, meghozták a banánt? –
kérdeztem, a szocializmus évei-
nek hiánygazdaságára emlékez-
ve. Csoporttársaim nem ismer-

ték, hogy valaha volt olyan: sor-
banállás a nagy ritkán kapható
banánért.

– Két fiam jogásznak készül, lá-
nyom még pályaválasztás elõtt áll,
alighanem gyógytornász szeretne
lenni. Gyerekeimben mûködik az a
fék: nem teszek ilyet, Apa miatt.
Bár, azt hiszem, anélkül sem ten-
nék. Ember lesz belõlük. – állapí-
totta meg örömmel az édesanya.

– Mi a kedvenc étele Kövér
Lászlónak? – kérdezték az elõadás
után Bekk Máriától. Megtudtuk,
nincs ilyen, nem válogatós. Õ ma-
ga mindennap fõz, ki is ürül a nagy
lábas. A másik kérdés a Páka és
Csömödér közti, szólásmondásban
is megmutatkozó ellentét okát fe-
szegette. Szóba került Páka kiváló
szülötte, a piarista Öveges profes-
szor is. A kedves együttlétet meg-
köszönõ Zsolt atya a közeljövõben
Korondról Kanizsára érkezõ arag-
onit-tárlatra is felhívta a hallgató-
ság figyelmét. 

P.J.

hi
rd

et
és

HHuummoorrrraall ééss sszzeerreetteetttteell

VOKSH Kft.
Nagykanizsa, 

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

OKÉV nyt. szám: 20-0003-04 AL: 0448

TANFOLYAM INDUL
2011.11.14-én 16 órakor

személyautó, motor és segédmotor 
2011.11.15-án 16 órakor

gépkezelõ/targonca, emelõgép,
földmunkagép 

2011.11.17-én 16 órakor
C, D, C+E, B+E kategóriákban

Részletfizetés
Diákkedvezmény

Ingyenes 
tankönyvkölcsönzés
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Hetedik irodalmi estjét tartot-
ta Kamarás Klára a letenyei Vá-
rosi Könyvtárban. Az író, költõ
bemutatta két új kötetét a De-
rült égbõl… és az Utak és évek
címût, utóbbi egyben az est cím-
adója is volt. 

Lapunk szeptember 29-i számá-
ban olvashattak már Kamarás
Kláráról, a nyugdíjas pedagógus-
ról, aki festészettel, versírással
egyaránt foglakozik. Prózát
Kaskötõ István buzdítására kez-
dett el írni, melynek eredménye a
rendezvényen bemutatott két kö-
tet. Az eseményen a város polgár-
mestere, Halmi Béla köszöntõjét
követõen verseket és prózai rész-
leteket olvastak fel, majd a köny-
vek dedikálásával zárták az estét. 

A Derült égbõl… címû könyv-
ben több történet található, míg az
Utak és évek két szemszögbõl, el-
tolt idõsíkkal egy magyar-szerb
család históriáját meséli el. 

V.M.

KKaanniizzssaa –– KKuullttúúrraa 2011. november 10.8

A Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulásának (8800 Nagykani-
zsa, Bajza u. 2.) Társulási Tanácsa pályázatot hirdet a 100%-os tulaj-
donában lévõ Nagykanizsa és Környéke Foglalkoztatási, Szociális és
Közmûvelõdési Nonprofit Kft. könyvvizsgálói feladatának ellátására.

Az ellátandó feladat: A Nagykanizsa és Környéke Nonprofit Kft.
könyvvizsgálói feladatainak ellátása, a vonatkozó jogszabályi rendelke-
zések keretei között, az alábbi tartalommal:

- A Nonprofit Kft. tárgyévi üzleti tervének könyvvizsgálói vélemé-
nyezése, vizsgálata a Nonprofit Kft. mûködésére, valamint a könyvvizs-
gálatra irányadó jogszabályok rendelkezéseinek figyelembevételével;

- A Nonprofit Kft. tárgyévi gazdálkodása éves beszámolójának (mér-
legének) véleményezése, vizsgálata, a Nonprofit Kft. mûködésére, vala-
mint a könyvvizsgálatra irányadó jogszabályok rendelkezései figyelem-
bevételével;

- A Nonprofit Kft. tárgyévi gazdálkodását rögzítõ, éves zárszámadási
taggyûlési határozat tervezetének (mérlegének, pénzmaradvány kimuta-
tásának, költségvetési jelentésének, kiegészítõ mellékletének) vélemé-
nyezése, vizsgálata a Nonprofit Kft. mûködésére, valamint a könyvvizs-
gálatra irányadó jogszabályok rendelkezései figyelembevételével.

- A Nonprofit Kft. mûködésével kapcsolatos véleményezési jogkörök
gyakorlása, a fentebb említett jogszabályok figyelembevételével.

A feladat ellátás tervezett idõtartama: 2012. év január 01. napjá-
tól 2014. év december 31. napjáig terjedõ határozott idõtartam (3
üzleti év).

Pályázati feltételek:
- a pályázaton belföldi természetes és jogi személyek vehetnek részt,

akik szerepelnek a Magyar Könyvvizsgálói Kamara által vezetett
könyvvizsgálói névjegyzékben,

- a pályázó legalább öt év könyvvizsgálói szakmai tapasztalattal ren-
delkezzen,

A pályázathoz csatolandó:
- a pályázó szakmai tevékenységének rövid bemutatása,
- ha a pályázó jogi személy, a pályázatnak tartalmaznia kell a pályá-

zattevõnek a beadás idejéhez képest 30 napnál nem régebbi cégkivona-
tát, természetes személy könyvvizsgálói kinevezését és adatait, termé-
szetes személy esetén a vállalkozói igazolvány másolatát,

- legmagasabb iskolai végzettséget, képesítést igazoló dokumentumo-
kat,

- szakmai referenciák felsorolása,
- nyilatkozat a magyar jogszabályok szerinti könyvvizsgálói jogosult-

ságról, Magyar Könyvvizsgálói Kamarai tagsági igazolásának fénymá-
solata;

- nyilatkozatát a szakmai felelõsségbiztosítás meglétérõl.
- nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy személyében összeférhetetlen-

ségi ok nem áll fenn,
- szerzõdés tervezet a könyvvizsgálói díjazás meghatározására, a fi-

zetési feltételekre vonatkozó ajánlat, 
A pályázatot zárt borítékban a Nagykanizsai Kistérség Többcélú

Társulás Elnökéhez kell benyújtani, az alábbi címre: 8800 Nagyka-
nizsa, Bajza u. 2. 

A benyújtási határidõ: 2011. november 18.
A pályázat elbírálásáról a Társulási Tanács a benyújtási határidõt kö-

vetõ tanácsülésen dönt. A pályázat kiírója a pályázat eredménytelenné
nyilvánításának jogát fenntartja. 

Pályázattal kapcsolatos felvilágosítás kérhetõ: 
Cseresnyés Péter elnöktõl (tel.: 06/93-500-702) 

PPáállyyáázzaattii ffeellhhíívvááss kköönnyyvvvviizzssggáállóóii ffeellaaddaattookk eellllááttáássáárraa

2010 õszén kezdte meg munká-
ját Nagykanizsán a Sigmund
Romberg Emlékbizottság. Halász
Gyula, a Magyar Jazzkutatási
Társaság tagjának kezdeménye-
zéséhez csatlakozott Baráth Zol-
tán, a Farkas Ferenc Zene- és
Aranymetszés Mûvészeti Iskola
igazgatója, Kocsis Katalin könyv-
táros, kutató, és Kõfalvi Csilla,
muzeológus. Az alapítók szándé-
ka elsõképpen Sigmund Rom-
berg, Nagykanizsán született vi-
lághírû zeneszerzõ és producer
emlékének felkutatása és tevé-
kenységének, életmûvének nép-
szerûsítése, közkinccsé tétele volt. 

Sigmund Romberg magyar-
amerikai zeneszerzõ, producer,
szövegíró Rosenberg Zsigmond
néven 1887. július 29. napján szü-
letett Nagykanizsán. Romberg az
amerikai operett és musical mûfa-
jának egyik korai úttörõje volt.
Népszerûsége, valamint munkás-
sága révén a mûfaj kimagasló
alakjaként tartja számon a zenetör-

ténet. Romberg a zenés mûfaj tér-
hódításának és aranykorának
egyik meghatározó komponistája
volt a Broadway-n. Közel 2000
dalát, 78 musicaljét játszották és
játsszák ma is. 

A Sigmund Romberg Emlékbi-
zottság a zeneszerzõ halálának
60. évfordulóján, 2011. novem-
ber 9. napján kezdeményezi,
hogy a Balassi Intézet Nemzeti
Évfordulók Titkársága a 2012.
évben – mely esztendõ Sigmund
Romberg születésének 125-ik év-
fordulója – méltó módon emlé-
kezzen meg  a „Nemzeti évfordu-
lóink 2012” címû kiadványban és
az országos programsorozatban
Rombergrõl. Romberg önálló fe-
jezetet írt a világ musicaltörténe-
tének könyvébe, 1920-as évek-
ben elért sikerei pedig feljogosít-
ják arra, hogy örökös tagja le-
gyen a Dalszerzõ Hírességek
Csarnokának (Songwriters’ Hall
of Fame). Romberg muzsikája a
zeneszeretõ közönség tudatában
halhatatlanná vált, és életmûvé-

vel méltó arra, hogy szülõhazájá-
ban végre elfoglalja az õt megil-
letõ helyet.

Az emlékbizottság ennek okán
felhívással fordul a nagykanizsai
önkormányzathoz, a városi oktatá-
si, közmûvelõdési és közgyûjte-
ményi intézményekhez, a város
polgáraihoz, civil egyesületeihez,
hogy csatlakozzanak programok-
kal a 2012. évre tervezett rendez-
vényekhez! 

A Romberg Emlékévben az em-
lékbizottság konferencia, koncer-
tek, kiállítás, dalestek megrende-
zését és zenei CD kiadását tervezi,
és örömmel üdvözölné, ha a
Romberg Emlékév Nagykanizsa
lakosságának hathatós közremû-
ködésével, közös programszerve-
zéssel valósulhatna meg.

Kelt Nagykanizsán, 2011. no-
vember 9. napján 

Sigmund Romberg 
Emlékbizottság

További információ: Halász
Gyula. Mobil: +36 30 4700 312.
Email: halaszgyula1@gmail.com

SSiiggmmuunndd RRoommbbeerrgg eemmlléékkéévvKKaammaarrááss KKlláárraa
iirrooddaallmmii eessttjjee
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2011. november 10.

November 10. 14 óra
Ifjúsági filharmónia
SAVARIA SZIMFONIKUS 
ZENEKAR
Vezényel: Petró János. Közremûködik:
Oravecz György - zongora. Ünnepi hangver-
seny Liszt Ferenc Születésének 200. évfordu-
lója alkalmából. Liszt: II. magyar rapszódia;
Magyar fantázia; Rákóczi induló
November 10. 19 óra
KARTHAGO KONCERT -
ValóságRock Turné. Egy igazi, élõ legen-
da! A Rock Õrületes Elefántjai országos
turnén! Belépõdíj: I. hely: 2 900 Ft, II. hely 2
500 Ft. A jegyek elõvételben megvásárolhatók
a HSMK információs szolgálatánál 10-18 óra
között
November 12. 16.30 óra
"KÉRDEZEM A FELLEGEKET" -
a Tüttõ János Nótaklub elõadása. Vendég-
mûvész: Madarász Katalin. Zenei kíséret:
Szalai Antal (Liszt Ferenc díjas) prímás és
zenekara. Belépõdíj: 2000 Ft. A jegyek
megvásárolhatók a HSMK információs
szolgálatánál
November 13. 19 óra
"SLÁGEREK MÁZSKÉPPEN" -
Mészáros Árpád Zsolt mûsoros estje
Sztárvendég: Vastag Csaba. Belépõdíj: 3000
Ft. Jegyek megvásárolhatók a HSMK jegy-
pénztárában és a Tourinform Irodában. Szer-
vezõ: az Új Therápiák a Sérült Gyermeke-
kért Közhasznú Alapítvány
November 14. 19 óra
Filharmónia bérlet
A NANJING-I TRADICIONÁLIS
ZENEKAR (KÍNA)
Közremûködnek: az együttes énekes és
táncos szólistái. A koncert programján ha-
gyományos kínai hangszerekre írott mûvek
szólalnak meg, melyek a több ezer éves kí-
nai zenekultúráról adnak ízelítõt. Belépõdíj:
2500 Ft
November 16. 19 óra
BUDAPEST BÁR
Belépõdíj: I. hely: 3400 Ft, II. hely: 2900
Ft
November 18. 17 óra
A 20 ÉVES LETENYEI FAFARA-
GÓ EGYESÜLET KIÁLLÍTÁSA
Megnyitja: Prokné Tirner Gyöngyi. Köz-
remûködik: a Mákvirág Citerazenekar.
Megtekinthetõ: december 5-ig

November 11. 10 óra
A MAGYAR TUDOMÁNY NAPJA

Szervezõk: a Nagykanizsai TISZK, vala-
mint a Nagykanizsai Kereskedelmi és
Iparkamara
November 12. 16-18 óra
TÁNCHÁZ ÉS MÁRTON NAPI
GALIBA KIÁLLÍTÁS
Táncházi oktató: Kócza Attila
Belépõdíj: 300 Ft
November 17. 18 óra
ZENÉS ALAPÍTVÁNYI 
KONCERT
Szervezõ: a Farkas Ferenc Zene- és Arany-
metszés Mûvészeti Iskola (93) 313-321

"ALKONYI ELÉGIA"
Z. Soós István kiállítása
Megtekinthetõ: november 30-ig

VIZUÁLIS 
KÖRNYEZETSZENNYEZÉS 
A Magyar Plakát Társaság kiállítása.
Megtekinthetõ: november 30-ig

November 12-13.
OLVASÓKÖRÖK ORSZÁGOS
TALÁLKOZÓJA
Szó - Dal - Tánc - Sáskaország, a Princi
partján
Program:
November 12.
13.30 Városnézõ program: Képzõmûvé-
szetek Háza, Plakátmúzeum, Thúry György
Múzeum, Halis István Városi Könyvtár,
Alsóvárosi templom
16.00 Kulturális Program: Szó - Dal -
Tánc a Móricz Zsigmond Mûvelõdési
Házban
16.30 Párhuzamos programként kibõvített
vezetõségi ülés
19.00 Vacsora - mulatság - köszöntõk -
beszélgetés
November 13. (vasárnap):
9.00 Érkezés autóbusszal a kiskanizsai
Várkapuhoz - hagyományõrzõ csopor-
tok bemutatói: a Kiskanizsai Polgári Ol-
vasókör bemutatkozása. Az egyetemes
kultúrától a helyi hagyományokig - elõ-
adások, korreferátumok, kommunikációs
és médiaszakemberek elõadása, DVD be-
mutató, hozzászólások, értékelés, zárszó
14.00 Kirándulás autóbusszal a Csóna-
kázó-tóhoz - Elbúcsúzás az Önkormány-
zati Vendégházban

A Bicsák Nyomdaipari Kft. sikeresen pályázott az Új Széchenyi
Terv "Mikro-, kis- és középvállalkozások technológiai fejleszté-
se" pályázaton. A projekt kapcsán elnyert vissza nem térítendõ
támogatás összege 3 millió forint, amely segítségével 3 db új
másoló, nyomtató berendezés került beüzemelésre. A pályázat
összköltsége 7,6 millió forint volt.

SAJTÓKÖZLEMÉNY
Technológiai fejlesztés a Bicsák Kft.-nél

A Bicsák Nyomdaipari Kft. beruházásában, Európai Uniós forrás bevoná-
sával, gépparkját kibõvítette. 
A cég dinamikus fejlõdése és az ügyfelek elvárásai megkövetelik a
gyorsnyomdai szolgáltatás kibõvítését, a nagy formátumú másoló- és
nyomtatóberendezések alkalmazásával. 
A 2011-ben gyártott Océ Plotwawe 300 LED Laser berendezéssel akár
A0-s méretig lehetõség van fekete-fehér nyomtatásra, valamint térképek,
tervrajzok, plakátok szkennelésére és digitális tárolására. Az Océ
CS2436 típusú géppel akár A0-s méretû színes, tintasugaras nyomtatás-
ra van lehetõség, mely különbözõ display-ek, portálok dekorációjában
juthat szerephez. A Bizhub 500-as fekete-fehér nyomtató és másolóbe-
rendezés a A4-es és A3-as fénymásolási-nyomtatási tevékenységen kí-
vül, kibõvített opciók segítségével gerinchajtó és irkafûzõ egységgel va-
lamint nagykapacitású papír elõsegítve a termelékenységet, valamint új
piaci pozíciók elfoglalását a korábbiakhoz képest. Mivel a régióban ha-
sonló berendezések nem találhatóak ezért az új lehetõségek segítségé-
vel, olyan megrendelések is teljesíthetõk amik eddig nem voltak kivitelez-
hetõek, ennek munkahely megtartó és teremtõ szerepe kimagasló.

A beruházást 2011. augusztusában kezdték meg és 2011. októberében
fejezõdik be.

Bicsák Nyomdaipari Kft.
Telephely: 8800 Nagykanizsa, Rozgonyi u. 1. 
Székhely: 8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 19.
E-mail: printec2001@t-online.hu
www.ujszechenyiterv.gov.hu

2011.10.26.

A közelmúltban tartotta soros
közgyûlését a Kanizsáért Közéleti
Egyesület. Marton István elnök a
szép számban megjelent egyesüle-
ti tagoknak átfogó képet vázolt
Nagykanizsa helyzetérõl, a jelen-
legi vezetés kudarcos politikájá-
nak várható következményeirõl, és
az elkövetkezõ év, évek megszorí-
tásairól, melyek Kanizsa lakossá-
gát különösen meg fogják viselni.

Az elõttünk álló idõszak egyik
leglényegesebb kérdése az önkor-
mányzat szempontjából minden-
képpen, a közintézményeink vár-
ható államosítása lesz.

Nagy vesztes lehet itt a kórház,
melynek nem csupán az elõzõ cik-
lusban elnyert négymilliárdos fej-
lesztése, de már léte is könnyedén
veszélybe kerülhet a városvezetés

sorozatos mulasztásai miatt. Mar-
ton István és az egyesület tagsága
egyöntetûen fontosnak tartják,
hogy hiteles, szakértõ alternatívát
nyújtsanak a jelenlegi garnitúrá-
nak, és hogy ezt az alternatívát
minden nagykanizsai polgár meg-
ismerhesse. Ezért a jövõben moz-
gósítani kívánjuk a város lakossá-
gát, hogy az emberek végre saját
kezükbe vehessék sorsuk irányítá-
sát.

Az összejövetel végén sor került
két jelentõs adomány kiosztására
is. Az egyesület tagjai adakozásból
járultak hozzá Csicsek Anna vasút-
tal foglalkozó, és Miha Tamásné, a
nagykanizsai ‘56-os emlékeket fel-
dolgozó könyvének kiadásához.

Kanizsáért Közéleti 
Egyesület vezetõsége

AA KKaanniizzssááéérrtt KKöözzéélleettii
EEggyyeessüülleett KKöözzlleemméénnyyee
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1. Sugár u. 53.
108 m2, üzlet, 800 Ft/m2/hó+ÁFA=1000 Ft/m2/hó. Licitlépcsõ 100

Ft/m2/hó+ÁFA=125 Ft/m2/hó. 48 m2 raktár 550 Ft/m2/hó+ÁFA=688
Ft/m2/hó. Licitlépcsõ 50 Ft/m2/hó+ÁFA=63 Ft/m2/hó. 15 m2 pince 300
Ft/m2/hó+ÁFA=375 Ft/m2/hó. Licitlépcsõ 50 Ft/m2/hó+ÁFA=63 Ft/m2/hó.
Összesen 171 m2. A bérlemény megtekinthetõ: 2011. november 14. 8 órától
8 óra 30 percig. A versenytárgyalás ideje: 2011. november 15. 9 óra

2. Csengery u. 4.
87 m2, üzlet, 1050 Ft/m2/hó+ÁFA=1313 Ft/m2/hó. Licitlépcsõ 100

Ft/m2/hó+ÁFA=125 Ft/m2/hó. A bérlemény megtekinthetõ: 2011. no-
vember 14. 8 órától 9 óráig. A versenytárgyalás ideje: 2011. november
15. 9 óra 10 perc. Megjegyzés: volt OTP Garancia iroda

3. Csengery u. 5.
13 m2, üzlet, 1200 Ft/m2/hó+ÁFA=1500 Ft/m2/hó. Licitlépcsõ 100

Ft/m2/hó+ÁFA=125 Ft/m2/hó. A bérlemény megtekinthetõ: 2011. no-
vember 14. 8 órától 9 óráig. A versenytárgyalás ideje: 2011. november
15. 9 óra 30 perc. Megjegyzés: volt trafik

4. Csengery u. 6.
93 m2, üzlet, 1050 Ft/m2/hó+ÁFA=1313 Ft/m2/hó. Licitlépcsõ 100

Ft/m2/hó+ÁFA=125 Ft/m2/hó. A bérlemény megtekinthetõ: 2011. no-
vember 14. 8 órától 9 óráig. A versenytárgyalás ideje: 2011. november
15. 9 óra 40 perc. Megjegyzés: volt Two Big Brothers

5. Bartók u. 8.
129 m2, üzlet, 900 Ft/m2/hó+ÁFA=1125 Ft/m2/hó. Licitlépcsõ 100

Ft/m2/hó+ÁFA=125 Ft/m2/hó. A bérlemény megtekinthetõ: 2011. no-
vember 14. 8 órától 9 óráig. A versenytárgyalás ideje: 2011. november
15. 9 óra 40 perc. Megjegyzés: volt Kisposta

6. Deák tér 10.
44 m2, üzlet, 1500 Ft/m2/hó+ÁFA=1875 Ft/m2/hó. Licitlépcsõ 100

Ft/m2/hó+ÁFA=125 Ft/m2/hó. A bérlemény megtekinthetõ: 2011. no-
vember 14. 13 óra 30 perctõl 14 óráig. A versenytárgyalás ideje: 2011.
november 15. 9 óra 50 perc. Megjegyzés: volt KIWI

7. Deák tér 13. - Kölcsey u. 2.
36 m2, üzlet, 1050 Ft/m2/hó+ÁFA=1313 Ft/m2/hó. Licitlépcsõ 100

Ft/m2/hó+ÁFA=125 Ft/m2/hó. A bérlemény megtekinthetõ: 2011. no-
vember 14. 13 óra 30 perctõl 14 óráig. A versenytárgyalás ideje: 2011.
november 15. 10 óra. Megjegyzés: volt  mobiltelefon javítási üzlet

8. Eötvös tér 27.
237 m2, üzlet, 900 Ft/m2/hó+ÁFA=1125 Ft/m2/hó. Licitlépcsõ 100

Ft/m2/hó+ÁFA=125 Ft/m2/hó. A bérlemény megtekinthetõ: 2011. no-
vember 14. 13 óra 30 perctõl 14 óráig. A versenytárgyalás ideje: 2011.
november 15. 10 óra 10 perc. Megjegyzés: volt ZÉTA diszkont

9. Erzsébet tér 10.
76 m2, üzlet 1050 Ft/m2/hó+ÁFA=1313 Ft/m2/hó. Licitlépcsõ 100

Ft/m2/hó+ÁFA=125 Ft/m2/hó. A bérlemény megtekinthetõ: 2011. no-
vember 14. 15 órától 15 óra 30 percig. A versenytárgyalás ideje: 2011.
november 15. 10 óra 20 perc. Megjegyzés: volt  festékbolt

10. Erzsébet tér 20.

60 m2, üzlet, 1800 Ft/m2/hó+ÁFA=2250 Ft/m2/hó. Licitlépcsõ 100
Ft/m2/hó+ÁFA=125 Ft/m2/hó. 40 m2, raktár, 900 Ft/m2/hó +ÁFA=1125
Ft/m2/hó. Licitlépcsõ 50 Ft/m2/hó+ÁFA=63 Ft/m2/hó. Összesen 100
m2. A bérlemény megtekinthetõ: 2011. november 14. 14 óra 30 perc-
tõl 15 óráig. A versenytárgyalás ideje: 2011. november 15. 10 óra 30
perc. Megjegyzés: volt  rövidáru üzlet

11. Erzsébet tér 18.
117 m2, üzlet, 1800 Ft/m2/hó+ÁFA=2250 Ft/m2/hó. Licitlépcsõ 100

Ft/m2/hó+ÁFA=125 Ft/m2/hó. A bérlemény megtekinthetõ: 2011. no-
vember 14. 14 óra 30 perctõl 15 óráig. A versenytárgyalás ideje: 2011.
november 15. 10 óra 40 perc. Megjegyzés: volt  cipõbolt

12. Fõ út 2.
202 m2, üzlet, 1800 Ft/m2/hó+ÁFA=2250 Ft/m2/hó. Licitlépcsõ 100

Ft/m2/hó+ÁFA=125 Ft/m2/hó. A bérlemény megtekinthetõ: 2011. no-
vember 14. 14 órától 14 óra 30 percig. A versenytárgyalás ideje: 2011.
november 15. 10 óra 50 perc. Megjegyzés: volt  áruház

13. Fõ út 8.
63 m2, üzlet, 1050 Ft/m2/hó+ÁFA=1313 Ft/m2/hó. Licitlépcsõ 100

Ft/m2/hó+ÁFA=125 Ft/m2/hó. A bérlemény megtekinthetõ: 2011. no-
vember 14. 14 óra 30 perctõl 15 óráig. A versenytárgyalás ideje: 2011.
november 15. 11 óra. Megjegyzés: volt ételbár

14. Fõ út 23.
21 m2, üzlet, 1050 Ft/m2/hó+ÁFA=1313 Ft/m2/hó. Licitlépcsõ 100

Ft/m22/hó+ÁFA=125 Ft/m2/hó. A bérlemény megtekinthetõ: 2011. no-
vember 14. 14 óra 30 perctõl 15 óráig. A versenytárgyalás ideje: 2011.
november 15. 11 óra 10 perc. Megjegyzés: volt üzlet

15. Rozgonyi u. 1.
48 m2, iroda, 900 Ft/m2/hó+ÁFA=1125 Ft/m2/hó. Licitlépcsõ 100

Ft/m2/hó+ÁFA=125 Ft/m2/hó. 51m2, galéria, 450 Ft/m2/hó+ÁFA= 563
Ft/m2/hó. Licitlépcsõ 50 Ft/m2/hó+ÁFA=63 Ft/m22/hó. Összesen 99m2.
A bérlemény megtekinthetõ: 2011. november 14. 14 órától 14 óra 30
percig. A versenytárgyalás ideje: 2011. november  15. 11 óra 20 perc

16. Rózsa u. 6.
31 m2, üzlet 1000 Ft/m2/hó+ÁFA=1250 Ft/m2/hó. Licitlépcsõ 100

Ft/m2/hó+ÁFA=125 Ft/m2/hó. A bérlemény megtekinthetõ: 2011. no-
vember 14. 14 órától 14 óra 30 percig.  A versenytárgyalás ideje: 2011.
november  15. 11 óra 30 perc. Megjegyzés: volt kutyakozmetika

17. Kalmár u. 6. 
Vásárcsarnok emeletén különbözõ 20-42 m2 alapterületû üzletek

bérleti díja 1000 Ft/m2/hó+ÁFA=1250 Ft/m2/hó, amely a villany és
a víz kivételével a rezsiköltséget is tartalmazza. (Bérleti díj 300
Ft/m2/hó+ÁFA. Rezsiköltség mértéke 700 Ft/m2/hó+ÁFA). Licit-
lépcsõ 50 Ft/m2/hó+ÁFA=63 Ft/m2/hó. A bérlemény megtekinthe-
tõ: 2011. november 14. 8 órától 9 óráig. A versenytárgyalás ideje:
2011. november 15. 11 óra 40 perc. Megjegyzés: volt Kutyakozme-
tika

A versenytárgyalások helye: Nagykanizsa Vagyongazdálkodási
és Szolgáltató Zrt. Nagykanizsa Garay u. 21. Kis tárgyaló I. eme-
let. Érdeklõdni: 311-241, 30/2273-192 telefonszámokon

AA NNaaggyykkaanniizzssaa VVaaggyyoonnggaazzddáállkkooddáássii ééss SSzzoollggáállttaattóó ZZrrtt.. 
((NNaaggyykkaanniizzssaa,, GGaarraayy uu.. 2211..))

nnyyíílltt vveerrsseennyyttáárrggyyaalláásstt hhiirrddeett aa NNaaggyykkaanniizzssáánn lléévvõõ öönnkkoorrmmáánnyyzzaattii ttuullaajjddoonnúú
nneemm llaakkááss ccéélljjáárraa sszzoollggáállóó hheellyyiissééggeekk bbéérrbbeeaaddáássáárraa
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Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata versenytárgyaláson értéke-
síti az alábbi ingatlant:

Nagykanizsa, Ipari Park: 4378/29 hrsz., 1 ha 4833 m2, 54.259.000 Ft + áfa
A versenytárgyalások idõpontja: 2011. november 14. 10.00 óra
Eredménytelen versenytárgyalás esetén minden ezt követõ hétfõi munkana-

pon ugyanebben az idõben. A versenytárgyalás helye: Nagykanizsa Vagyongaz-
dálkodási és Szolgáltató Zrt. Garay utca 21. szám alatt lévõ I. emeleti tárgyaló.

További részletekrõl: a Nagykanizsa Vagyongazdálkodási és Szolgáltató Zrt.
Garay utca 21. szám alatt lévõ irodájában vagy telefonon (93/311-241) lehet ér-
deklõdni. A versenytárgyalási kiírás részletesen megtalálható a www.nkvg.hu
honlapon.

VVeerrsseennyyttáárrggyyaallááss - IIppaarrii ppaarrkkii tteerrüülleett

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

Versenytárgyalási felhívás és részletes tájékoztatás a fenti elérhetõségeken
kérhetõ.

VVeerrsseennyyttáárrggyyaallááss - ééppííttééssii tteellkkeekk

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

Hrsz./Megnevezése/Nettó kikiáltási ár/Idõpont
3817. /Csengery u. 111/B. – beépítetlen, ipari terület / 2.800.000 Ft / 2011.10.20.,

2011.11.03., 2011.11.17. 11:00 óra. A versenytárgyalás helye: Nagykanizsa MJV Pol-
gármesteri Hivatala II. em. VI. iroda 8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7.  tel.: 93/500-
724. Versenytárgyalási felhívás és részletes tájékoztatás a fenti elérhetõségeken kérhetõ.

VVeerrsseennyyttáárrggyyaallááss - iippaarrii tteerrüülleett

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

EEllaaddóó öönnkkoorrmmáánnyyzzaattii aauuttóókk

Sajni József önkormányzati képviselõ lakossági fórumot tart 2011.
november 16-án (szerdán) 18 órakor Miklósfán a Mindenki Házában.
Téma: Az elmúlt egy év összegzése, általános lakossági problémák ér-
tékelése. Meghívottak: Dr. Molnár József rendõrkapitány, Kámán
László a Vagyongazdálkodási ZRt. vezérigazgatója, Bakonyi Tamás a
Közterület Felügyelet vezetõje, Horváth Balázs a Saubermacher-Pan-
nonia Kft. ügyvezetõje, Gáspár András a VIA Kanizsa ZRt. vezérigaz-
gatója.

Tóth Nándor önkormányzati képviselõ fogadóórát tart november 14-én
(héftõn) 17 órától Bajcsán a Kultúrházban, aznap 18 órától Kiskanizsán a volt
Nagyrác utcai iskola ebédlõjében. 

KKééppvviisseellõõii ffooggaaddóóóórraa

2011. november 1. KIRÁLY KALMÁR U. 4., 93/536-620 08.00 - 08.00
2011. november 2. SZENT KRISTÓF ERZSÉBET TÉR 8/2., 93/510-151 22.00 - 06.00
2011. november 3. ARANY KÍGYÓ (STOP-SHOP) DÓZSA GY. U. 123., 93/313-165 19.00 - 08.00
2011. november 4. KANIZSA FÕ U. 5., 93/510-267 18.30 - 07.30
2011. november 5. BELVÁROSI ERZSÉBET TÉR 1., 93/310-403 18.00 - 08.00
2011. november 6. ARANYSZARVAS ROZGONYI U. 1., 93/311-531 08.00 - 07.00
2011. november 7. SZENT KRISTÓF ERZSÉBET TÉR 8/2., 93/510-151 22.00 - 06.00
2011. november 8. ZSÁLYA (TESCO) BOSZORKÁNY U. 2., 93/516-280 20.00 - 08.00
2011. november 9. SZENT KRISTÓF ERZSÉBET TÉR 8/2., 93/510-151 22.00 - 06.00
2011. november 10. SALVIA RÓZSA U. 6., 93/536-610 17.00 - 08.00
2011. november 11. FAGYÖNGY SZEKERES J. U. 2-8., 93/310-367 16.30 - 08.00
2011. november 12. KIRÁLY KALMÁR U. 4., 93/536-620 12.30 - 08.00
2011. november 13. ZSÁLYA (TESCO) BOSZORKÁNY U. 2., 93/516-280 08.00 - 08.00
2011. november 14. SZENT KRISTÓF ERZSÉBET TÉR 8/2., 93/510-151 22.00 - 06.00
2011. november 15. KELETI ZEMPLÉN GY. U. 6., 93/310-402 18.00 - 08.00
2011. november 16. SZENT KRISTÓF ERZSÉBET TÉR 8/2., 93/510-151 22.00 - 06.00
2011. november 17. BELVÁROSI ERZSÉBET TÉR 1., 93/310-403 18.00 - 07.30
2011. november 18. SALVIA RÓZSA U. 6., 93/536-610 17.00 - 08.00
2011. november 19. SZENT GYÖRGY KIRÁLY U. 53., 93/510-135 12.30 - 08.00
2011. november 20. KANIZSA FÕ U. 5., 93/510-267 08.00 - 07.30
2011. november 21. SZENT KRISTÓF ERZSÉBET TÉR 8/2., 93/510-151 22.00 - 06.00
2011. november 22. BELVÁROSI ERZSÉBET TÉR 1., 93/310-403 18.00 - 07.30
2011. november 23. SZENT KRISTÓF ERZSÉBET TÉR 8/2., 93/510-151 22.00 - 06.00
2011. november 24. ARANYSZARVAS ROZGONYI U. 1., 93/311-531 18.00 - 07.00
2011. november 25. ARANY KÍGYÓ (STOP-SHOP) DÓZSA GY. U. 123., 93/313-165 19.00 - 08.00
2011. november 26. KIRÁLY KALMÁR U. 4., 93/536-620 12.30 - 08.00
2011. november 27. BELVÁROSI ERZSÉBET TÉR 1., 93/310-403 08.00 - 07.30
2011. november 28. SZENT KRISTÓF ERZSÉBET TÉR 8/2., 93/510-151 22.00 - 06.00
2011. november 29. KIRÁLY KALMÁR U. 4., 93/536-620 17.30 - 07.30
2011. november 30. SZENT KRISTÓF ERZSÉBET TÉR 8/2., 93/510-151 22.00 - 06.00

NNoovveemmbbeerrii ggyyóóggyysszzeerrttáárrii üüggyyeelleett 

KanizsaTISZK Nonprofit Kft.
8800 Nagykanizsa, Erdész u. 30.

titkarsag@kanizsatiszk.hu
93/510-251, www.kanizsatiszk.hu

Nincs szakképesítése, 
szakmájával nem tud 

elhelyezkedni?
Tanuljon piacképes szakmát a

KanizsaTISZK-nél!

Novemberben induló 
tanfolyamainkra még 
korlátozott számban 
jelentkezhet:
Érettségire épülõ képzések:
- Mélyfúró technikus (500 óra)
- Gázipari technikus (500 óra)
- Gépésztechnikus (800 óra)
8. osztályra épülõ képzések:
- ECDL (alapfokú számítógép-
kezelõ moduljai) (40 óra/modul)
- Targoncavezetõ (60 óra)
- Óvodai dajka (100 óra)
- Villanyszerelõ (800 óra)

Felnõttképzésünkkel kapcsolatban
további információkért keressen 

bennünket!

MMEEGGHHÍÍVVÓÓ
Az Általános Iskola és Óvoda Kiskanizsa tisztelettel meghívja
mindazokat, akik ismerték és szerették Vértes Imre kiskanizsai tanítót
(1948-1950-s tanév), a gépipari technikum alapítóját egy kiállítással
egybekötött könyvbemutatóra, beszélgetésre, ajándékmûsorra. 

Vendégünk: Vértes Judit „A tanító öröksége III.” címû memoár írója. 
A szerzõ emléket állít édesapjának, az akkori nehéz körülmények között élõ
szülõknek, tanártársaknak, diákoknak, a kiskanizsai és gépipari iskolának. 

Idõpont: 2011. november 20. (vasárnap) 15:00 óra
Helyszín: A kiskanizsai iskola aulája
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Horoszkóp

Bár elég hatékonyan dolgozik, mégsem
elégedettek otthon a teljesítményével. Ne
zárkózzon magába, hanem tegyen annak
érdekében valamit, hogy a családi élete
nyugalmas mederben haladjon tovább.

Kalandos hétvégére számíthat. Csak úgy
engedjen barátai váratlan csábításának,
ha azt is tudja, mikor kerül haza. Ne a
szerettei kiengesztelésével fáradozzon,
hanem elõzze meg idõben a bajt.

Tegyen valamit ön is a vágyaiért. A boly-
góállások szerint a hétvégén számtalan le-
hetõsége adódik arra, hogy társadalmi éle-
tet éljen. Elõtte végezze el pergõ gyorsa-
sággal az otthoni teendõit. 

A csillagok állása szerint változékonyan
alakul a hétvégéje. Otthon kellemes megle-
petésre számíthat, de a kritikus szavakat is
el kell viselnie. Kreativitását használja az
eddigieknél hatékonyabban.

A bolygóállások energikussá teszik a hétvé-
gén. Új ötleteinek megvalósításába vonja be
a közeli hozzátartozóit, de ne legyen önfejû.
Gyakorlati érzéke kiváló, tudja, mikor lesz
érdemes kockázatos feladatot vállalni.

Ha a szokásosnál merészebb lesz, a hét-
vége eseményei teljes optimizmusra ad-
hatnak okot önnek. A bolygóállások sze-
rint álmait, elképzeléseit most sikeresen
valósíthatja meg a párja segítségével. 

A csillagok állása szerint izgalmas talál-
kozásra számíthat. Egy régi kedvese sze-
retne találkozni önnel. Ha elfogadja a
meghívást, azzal is járhat, hogy más pers-
pektívából látja majd a kapcsolatukat.

Idõnként nem árt, ha kedvességével elbûvöli a
környezetében élõket is. Ha munkahely-változ-
tatáson gondolkodik, tegye meg minél elõbb az
elsõ lépéseket. Jó humorérzékének köszönhe-
tõen nem sért meg senkit sem a véleményével.

Szeszélyes hétvégére számíthat. Nagy vál-
tást tervez a magánéletében, de úgy érzi, az
anyagiak megtántorítják a döntésében.
Lendületesen telnek a napjai, csak a sze-
rencsés pillanatokat kell kihasználnia.

Fontos szerepet kaphatnak ezekben a
napokban emberi kapcsolatai. A figyelmét
fordítsa a megszokottak helyett új dolgok-
ra. Kapjon kiemelt szerepet terveiben az
életmód és környezet változtatás. 

A hétvége eseményei kissé felborzolhatják a
kedélyét. Szerencsére nem tud azonosulni a
környezetében élõk problémáival, így lesz le-
hetõsége a csendes meditációra is. Dicsekvé-
seivel ne szerezzen ellenségeket magának.

Kusza, izgalmas hétvégére számíthat. A
csillagok állása szerint kellemetlen megle-
petésben nem lesz része, de nem árt, hogy-
ha óvatosabb lesz az ismerõseivel. Az üres
ígéreteknek ne higgyen vakon.

III.21.–IV.19. Kos

IV.20.–V.20. Bika

V.21.–VI.21. Ikrek

VI.22.–VII.22. Rák

VII.23.–VIII.22. Oroszlán

VIII.23.–IX.22. Szûz

IX.23.–X.22. Mérleg

X.23.–XI.22. Skorpió

XI.23.–XII.21. Nyilas

XII.22.–I.20. Bak

I.21.–II.19.  Vízöntõ

II.20.–III.20.  Halak
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Készpénz nélkül Nagykanizsa,

Platán soron tehermentes, beköltöz-
hetõ, gázfûtéses, 42 m2-es, II. eme-
leti téglalakás eladó. Tel.: 0630/972-
5045 (7454K)

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

Elcserélném vagy eladnám egész-
ségügyi okok miatt (80%-ban felújí-
tott) jelenleg 100 m2-es családi háza-
mat kisebb családi házra Nagykani-
zsán. Érd.: 0630/681-0581 (7432K)

Nk-án a Csengery úton garázs
eladó. Tel.: 0693/320-019,
0630/6031-724 (7456K)

Nagyteljesítményû, hordozható,

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

Készpénzértvásárolok könyvet, fest-
ményt, porcelánt, régi népi parasztbúto-
rokat, használati tárgyakat és teljes ha-
gyatékot. Érd.: 0620/555-3014 (7362K)

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

KKaanniizzssaa –– SSppoorrtt//AApprróó 2011. november 10.14

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

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

számviteli ügyintézõ szakirányú megegyezés szerint
külkereskedelmi ügyintézõ szakirányú megegyezés szerint
minõségellenõr szakirányú megegyezés szerint
informatikus felsõfokú megegyezés szerint
logisztikai asszisztens szakirányú megegyezés szerint
fuvarozási és szállítmányozási munkatárs szakirányú megegyezés szerint
ingatlan értékbecslõ és közvetítõ szakirányú megegyezés szerint
menetirányító - vezénylõ munkatárs szakirányú megegyezés szerint
recepciós középfokú megegyezés szerint
esztergályos szakirányú megegyezés szerint
csõszerelõ lakatos szakirányú megegyezés szerint
szerkezetlakatos szakirányú megegyezés szerint
villanyszerelõ szakirányú megegyezés szerint
gázpalack vizsgáló szakirányú megegyezés szerint

IV. VÁROSI NYÍLT NAP
Nagykanizsa középiskoláinak bemutatkozása

Középiskolák és a Pannon Egyetem beiskolázási tájékoztatója
Idõpont: 2011. november 16., nyitva: 9-13 óráig

Helyszín: Nagykanizsai Mûszaki Szakképzõ Iskola 
Zsigmondy-Széchenyi tagintézmény Tornacsarnoka

Nagykanizsa, Hunyadi u. 18. (megközelíthetõ a Király Pál u. felöl)

VÁROSI SZÜLÕI ÉRTEKEZLET
2012/2013-as tanév beiskolázási tájékoztatója 

Nagykanizsa középiskoláinak igazgatói részérõl
Idõpont: 2010. november 17. 17 óra

Helyszín: HSMK Színházterme
Minden szülõt és érdeklõdõ diákot szeretettel várunk!

Kanizsa KK DKG-EAST (2.)
– Bp. Honvéd SE (6.) 91 - 71 (23-
18, 21-13, 26-19, 21-21)

NB I B Nyugati csoport férfi ko-
sárlabda-mérkõzés, 7. forduló.
Nagykanizsa, 200 nézõ. Vezette:
Tóth, Dombay. Kanizsa KK DKG-
EAST: Bausz (2), Neal (29/6), Be-
ák (19/3), Hoffmann (10), Zsámár
K. (9). Csere: Bus (11/6), Czigler
(1), Balogh L. (4), Murvai, Tóth
O., Stárics (4/3), Lovas (2). Edzõ:
Kovács Nándor.

Mindkét részrõl pontatlan tá-
madások jellemezték az elsõ
perceket, miközben szinte az
összes lepattanó Hoffmann Ba-
lázs kezében landolt. A negyed
derekánál 7-7 állt az eredmény-
jelzõn, majd a lelkes hazai kö-
zönség legnagyobb örömére
megrázta magát a Marcus Neal
vezette kanizsai csapat, s 16-7-
re ellépett.

Az amerikai játékos a továb-
biakban is magas fordulatszá-
mon pörgött, olyannyira, hogy a
pontgyártás közepette saját csa-

pattársával is összeszólalkozott,
s nem vette jó néven, amikor
edzõje elcserélte. Teátrális jele-
neteit a kispadon is folytatta,
még jó, hogy ezalatt a pályán
lévõk – a távolról is jól célzó
Bus Milánnal az élen – szorgal-
masan tették a dolgukat (20. p.:
44-31).

Fordulás után sem hagyott alább
a vendéglátók lendülete, s mivel
Beák Gábor és Zsámár Krisztián is

szorgalmasan gyûjtötte a pontokat
és lepattanókat, hamarosan húsz
pontosra duzzadt a különbség (19.
p.: 68-48).

A záró etapban a máskor keve-
sebbet játszók is pályára kerül-
tek, s a ritmust hamar felvéve, a
már lehiggadt Neal statisztálása
mellett gondoskodtak arról, hogy
a tetemes elõny a mérkõzés végé-
re is megmaradjon (40.p.: 91-
71).

Egy jó összetételû, kifejezetten
harcos fõvárosi csapat ellen, a szép
számú közönség vastapsával kísér-
ve aratta zsinórban ötödik gyõzel-
mét a KKK DKG-EAST, s ezzel
beérte az élen álló, hétvégén a TF
otthonában botló veszprémieket. A
folytatásban az eddig szintén csak
egyszer hibázó soproniakhoz láto-
gatnak a kanizsaiak, s ott bizony
sokkal keményebb küzdelem vár
rájuk.

Kovács Nándor: „Ismét sikerült
magabiztosan nyerni, s ezzel stabi-
lizáltuk helyünket az élmezõny-
ben.”

HHiisszzttiizzõõ jjááttéékkoossssaall aa ssoorraaiikkbbaann

Ahogy Gyõrben, úgy legutóbb,
a Bp. Honvéd elleni találkozón is
megmutatta Marcus Neal a hisz-
tisebb oldalát a Kanizsa KK ko-
sárlabda-együttesében. Szokták
volt mondani, az egyéniségek
szinte mindig nehéz esetek, s ek-
kor kell elõkerülnie annak a bizo-
nyos edzõi faktornak, amivel ren-
det lehet rakni a játékos(ok) fejé-
ben.

Nem egyszerû feladat, gondol-
junk csak arra, hogy néhány év-
vel ezelõtt a szerb kosárlabda vá-
logatott tagjai (egyben sztárjai)
estek egymásnak az öltözõben,
de a legjobb példa az egyetemes
sport területén arra, akinek sike-
rül(t) is játékosai "sorba állítá-
sa", José Mourinho. Jelenleg a
portugál zseni "CéRonaldót" és
brigádját a Real Madridnál pró-

bálja nyesegetni (mind nagyobb
sikerrel) a labdarúgás világá-
ban, s ilyen helyzetekben mutat-
kozik meg, a kispadnál ki meny-
nyire érti igazán a szakmáját.
Mert Neal szereplése a kanizsai
legénység szempontjából koránt-
sem közömbös. Bizonyíték erre
gyakorlatilag mérkõzésenkénti
30 pontja...

Polgár László

MMoosstt jjöönn aazz vvaallóóddii ttrréénneerrii ffeellaaddaatt

Televíziók, LCD monitorok,
videók, DVD-k és távirányítók
javítása. Balaskó István. Nagy-
kanizsa, Ady Endre u. 4., tel.:
0630/597-1530 (7457K)
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2011. november 10.

Jakabfi Imre, a Kanizsa Sör-
gyár SE (nõi) asztaliteniszezõi-
nek szakmai vezetõje jól kalku-
lált, hiszen a legutóbbi dupla
fordulóban már valóban olyan
ellenfelekkel néztek farkassze-
met a dél-zalai extraligások, aki-
ket le is gyõzhettek. S öt nyeret-
len mérkõzés után le is gyõzték
õket...

Tompa Ingatlanforgalmi Kft.-
Kanizsa Sörgyár SE (6.) – Sta-
tisztika PSC I (7.) 7:3

Nõi Extraliga asztalitenisz-mér-
kõzés, 6. forduló. Nagykanizsa. A
kanizsai gyõztesek: Németh Ág-
nes 3, Charlotte Carey 2, Csáki
Rita, illetve a Csáki-Németh pá-
ros.

Vasárnap a KSSE elsõ számú nõi
csapata már Eger felé vette az irányt,

s ahogy tavaly, úgy az idén is hálás
ellenfél volt az ÁFÉSZ SC...

Egri ÁFÉSZ SC I (9.) – Tompa
Ingatlan-Kanizsa Sörgyár SE
(6.) 4:6

Nõi Extraliga asztalitenisz-mérkõ-
zés, 7. forduló. Eger. A kanizsai
gyõztesek: Ch. Carey 3, Csáki 1, Né-
meth Á. 1 és a Csáki-Németh páros.

A Heves megyei találkozóval le-
zárult a bajnokság elsõ szakasza, de
idén még lesz két elõrehozott kör.

Jakabfi Imre a bajnoki szezon
felénél így értékelt: „Ez a helyezés
volt a célkitûzés. Az elõzetes esély-
latolgatás során a Statisztika és az
Eger tûnt legyõzhetõnek. Egyéb-
ként teljesen új csapatot kellett
építenünk, mivel Tápai Tímea vá-
ratlanul Szekszárdra távozott, La-
dányi Dóra abbahagyta a játékot
(ami még váratlanabb volt), Már-

kus Enikõ játékára pedig nem tar-
tottunk igényt.”

Elõbbi két játékos pedig akár
garanciát is jelenthetett volna a to-
vábbi merészebb tervekhez is.

„Ezzel bizony kútba esett a Szu-
perligában való indulásunk is, pe-
dig Tápai és Ladányi mellé egy új
igazolással már egy egész jó kis
csapatot lehetett volna összehozni,
amivel reális lett volna a nemzet-
közi kupában való indulás is –
folytatta Jakabfi. – Az új keret ki-
alakításának célegyenesében
aztán jött a Wales-i Asztalitenisz
Szövetség ajánlata: három tehetsé-
ges fiatalt ajánlottak a Kanizsa
Sörgyár SE-nek Charlotte Carey,
Angharad Philips és Megan Phi-
lips személyében.”

P.L.

Hosszas elõkészületek után,
többszöri egyeztetés után sike-
rült összehozni azt a karate ren-
dezvényt szûkebb pátriánkban,
melyet Nagykanizsa Város Ön-
kormányzata és a zalakarosi
Mendan Hotel segítségével ren-
deztek meg Kanizsán.

Bár az edzõtáborra elõzetesen
több versenyzõt vártak, az 50 fõs
karatéka létszám elegendõ volt a
rendezvény sikeréhez.

Tulajdonképpen sporttörténeti
esemény zajlott Nagykanizsán,
hiszen korábban szakági japán
karate tanító még soha nem tar-

tott edzést a dél-zalai városban,
most viszont itt volt Norio
Kawasoe 8. danos mester, aki a
japán SKIF szövetség által
Ausztria és Magyarország kine-
vezett fõinstruktora. A mester
1995 óta eddig minden évben járt
Magyarországon, de az Ippon
Shotokan Egyesület ezúttal ka-
pott arra lehetõséget, hogy meg-
szervezze ezt az edzõtábort,
melyre az SKI-H (Shotokan Ka-
rate International – Hungary)
szövetség számos klubjából ér-
keztek résztvevõk. A helyszín a
Zsigmondy Vilmos és Széchenyi
István Szakképzõ Iskola torna-
csarnoka volt, s a szervezõk bíz-
nak abban, a jövõben is lesz mód
arra, hogy a japán mester nagy-
kanizsai eseményre látogathas-
son – számolt be minderrõl Béres
János klubelnök.

P.L.

OOrrsszzáággooss sshhoottookkaann kkaarraattee eeddzzõõttáábboorr

DDuuppllaa eexxttrraalliiggááss ggyyõõzzeelleemmmmeell

A NB I B-s sakk csapatbajnok-
ságban is javában tartanak a küz-
delmek, s azon a színtéren a
Aquaprofit Nagykanizsai TSK II
együttese érdekelt a Charousek
csoporton belül. Az elsõ forduló-
ban a kanizsaiak idegenben szen-
vedtek vereséget a Mátyásföldi
LTC II ellen 7,5:4,5 arányban,

majd legutóbb javítottak a Pénz-
ügyõr SE II-vel szemben hazai
környezetben egy 7:5-ös gyõze-
lemmel.

Mátyásföldi LTC II –
Aquaprofit-NTSK II 7,5:4,5

NB I B Charousek csoport
sakk csapatbajnokság, 1. fordu-
ló. Budapest. Kanizsai gyõzte-

sek: Gergácz A., Havanecz B.
Aquaprofit-NTSK (9.) – Pénz-

ügyõr SE II (4.) 7:5
NB I B Charousek csoport sakk

csapatbajnokság, 2. forduló. Nagy-
kanizsa. Kanizsai gyõztesek: Bodó
N., Zsirai P., Papp N., Hajas T.

P.L.

VVeerreessééggrree ggyyõõzzeelleemm aa ssaakkkk NNBB II BB-bbeenn

Lombard Pápa Termál FC II
(5.) – Nagykanizsai TE 1866-
Horváth Méh (4.) 2-1 (2-0)

NB III Bakony csoport labdarú-
gó-mérkõzés, 12. forduló. Pápa,
200 nézõ. Vezette: Edelmayer
(Péntek Zs., Kajtár). G.: Horváth
T. (2.), Csepregi T. (6.); Cs. Hor-
váth G. (79.). Kiállítva: Pozsgai
(15.). NTE: Freischmid - Kotnyek
I., Rákhely M., Pozsgai, Boros Z.
- Ujvári, Rácz Sz., Nagy T., Béli
M. (Luiz Fernando, 78.) - Cs. Hor-
váth G., Szõke Á. (Budai L., 46.).
Vezetõedzõ: Koller Zoltán.

Koller Zoltán: „Nem lehetek elége-
detlen a vereség ellenére sem csapa-
tom teljesítményével, hiszen az elsõ tíz
perc rövidzárlata után emberhát-
rányban is ellenfelünk fölé tudtunk
kerekedni. Úgy érzem, legalább az
egy pontra rászolgáltunk volna.”

Kiskanizsai Sáskák SE (16.) –
Lenti TE (3.) 2-3 (1-0)

Zala megyei I. osztályú bajnoki lab-
darúgó mérkõzés, 12. forduló.
Nagykanizsa-Kiskanizsa, 100 nézõ.
Vezette: Dávid J. (Kustán, Rózsás R.).
G.: Rajnai (23.), Szántó (69.); Pozsgai
N. (54. - 11-esbõl). Kiss K. (57.),
Hóbor G. (91.). Kiskanizsa: Kovács
Zs. - Csordás, Szántó, Gyulai Cs., Hor-
váth G., Kálovics Á., Farkas M., Raj-
nai, Szelei (Ganzer, 70.), Visnovics I.,
Kálcsics F. Edzõ: Ifjovics Ferenc.

A vendégek ragadták rögtön ma-
gukhoz az irányítást a mérkõzésen,
de a kiskanizsai ellencsapásoknak
is volt kellõ ereje, amit jól bizonyí-
tott Rajnai Gábor egyéni alakítás
utáni találata a 23. percben (1-0). A
30. percben Szelei László ijesztõ
esése után állt a játék, a kiskanizsa-
iak labdarúgója esett neki a pályát
övezõ reklámfalnak fejjel védeke-
zõ reakció nélkül, szerencsére
azonban a találkozó nem sokkal ké-
sõbb folytatódhatott.

Amásodik félidõben a lenti együt-
tes még inkább fokozta a tempót, s
Szántó Attila kezezése után Pozsgai
Norbert értékesítette a javukra meg-
ítélt büntetõt (1-1), majd rá három
percre Kiss Krisztián gólja már a ve-
zetést jelentette az LTE számára (1-
2). A 70. percben a vendéglátóknak
mégis sikerült az egyenlítés, hiszen
szöglet után Szántó fejelt a hálóba
(2-2). Ezt követõen nagy rohanás
kezdõdött a gyõztes találatért, amit
végül a rendes játékidõ letelte után
Hóbor Gergõ szerzett meg egy távo-
li szabadrúgásból (2-3).

HHaajjrráábbeellii sszzééppííttééss,,
uuttoollssóó ppeerrccbbeellii
vveerreesséégg
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Lapunkban már több Bücs
Angéláról és az Orff Ütõegyüttes-
rõl szóló írást olvashattak. Leg-
utóbbi, a két évvel ezelõtti 15
éves jubileumuk kapcsán szüle-
tett, a mostani apropója pedig az
októberben elnyert Zalai Príma
Díj és közönségdíj.

A társulatot 1994-ben alapította
Bücs Angéla, mikor a névadó né-
met zeneszerzõ-zenetanár nevét
viselõ Orff-módszert vizsgálta. A
módszer a beszédritmus, a mozgás
és hangszeres kíséret összhatásán
alapul, és hatása pozitív a szemé-
lyiség, a memória és a kreativitás
fejlõdésére. Az együttes 38 fiatal-
ból áll, a tudatos utánpótlás-neve-
lésnek köszönhetõen. Koncertjei-
ken megszólal a dob, a vibrafon, a
gitár, a xilofon és a marimbafon is.
Repertoárjukban sokféle mûfaj
megtalálható a klasszikustól a mo-
dern zenéig bezárólag. A további-
akban az elismerésekrõl kérdeztük
a zenekar vezetõjét.

– A jelölés önmagában is nagy
megtiszteltetés, ugyanolyan fon-
tos, mint a díjazás. Életem egyik
legboldogabb pillanata volt, mikor
megkaptuk a legprímább díjat. A
színpadra menet, úgy éreztem,
nem csak én lépkedek oda fel, ha-
nem a hátam mögött ott van az az
öt generáció, akik az Orff együttes
szárnyai alatt nõttek fel. A díj átvé-
telekor, a könnyezõ szemeimen
keresztül láttam az örömteljes,
õszinte, ragyogó boldog gyermek-
szemeket, és aki gyerekekkel fog-
lalkozik az tudja, ennél nincs

szebb. A közönségdíj elnyerésekor
pedig úgy éreztem, áradt felénk a
terembõl a nézõk szeretete. Igazán
ezért mentünk oda, nagyon szeret-
tük volna megnyerni, hiszen az õ
szeretetük a legfontosabb. A díjat
nem kaphattuk volna meg nélkü-
lük, ezért köszönetet szeretnék
mondani mindenkinek, aki ránk
szavazott, és szereti a zenénket.
Hálásak vagyunk, hogy ebben a
rohanó világban megálltak egy
percre. Ez a törõdés nagy érték.
Ugyanakkor szeretnék köszönetet
mondani a zeneiskolának, kollegá-
imnak, a szülõknek, az önkor-
mányzatnak és nem utolsó sorban
a VOSZ Zala Megyei Szervezeté-
nek munkánk támogatásáért. Úgy
gondolom, a díjat sok-sok év sze-
repléseinek köszönhetjük. A 17 év
alatt az együttes több ezer szerep-
lést tudhat maga mögött a legki-
sebb zalai falu kultúrotthonától a
bajorországi vagy svájci színpad-
okig, a Balaton parti fesztiváloktól
horvátországi tengerpartig, Szerbi-
áig, Erdélyig.

– Az öröm mellett a díj felelõs-
ség is…

– Bíztat, kötelez és szorgalmaz-
za azt, hogy ugyanolyan nívósan
szerepeljünk ezentúl is. Ez felelõs-
ségteljességet követel. Egy díj
után még jobban a toppon kell len-
ni, mert nem lehet másképpen. A
közönség nem tudja, melyik
együttessel vagyok a színpadon,
csak arról van tudomásuk, hogy
jön az Orff. Ha a 10 évesekkel lé-
pek fel, ugyanúgy kell teljesíteni,
mintha a 18 évesek szerepelnének.

Úgy hiszem, ez a legnehezebb, de
sok gyakorlással sikerül. 

– A zenei sokszínûségen és a
hangszerállomány minõségén kí-
vül mi járulhat még hozzá a zene-
kar sikeréhez?

– Az egyik titka a sikerünknek a
kontinuitás, a másik pedig az ösz-
szetartás. Szerencsés embernek ér-
zem magam, mert a zenével tudom
õket nevelni a szépre, a jóra, a sze-
retetre. Ezt egy hatalmas ajándék-
nak tartom. Édesanyámtól örököl-
tem a zene és a gyerekek szerete-
tét, és a szakközépiskolában tuda-
tosodott bennem, hogy a pályavá-
lasztásom során erre az örökségre
fogok támaszkodni. Az együttes, a
kamarazene pedig azt jelenti, hogy
figyelni kell egymásra, ami az
életben nagyon fontos. Az évek so-
rán olyan barátságok kötõdtek,
amelyek egy életre szólnak. Ez
számomra nagy örömöt okoz.
Mind nagyon jó emberek lettek,
megbízhatóak, szeretnek dolgozni.
Kicsi kortól megszokták a felelõs-
ségteljességet, azt hogy bízhatunk
bennük, és ez óriási nyeremény a
társadalomnak is. 

– Hányadik generáció kezdett az
idei tanévtõl és hány fõvel mûködik
az együttes?

– Ebben az évben kezdtem az
ötödik generációval, õk 8 évesek.
A legidõsebbek 29 esztendõsek, õk
már dolgoznak. Az együttes életé-
ben a stafétaátadás nehéz dolog.
Vannak nagyon könnyû évek, ami-
kor az együttes felnõ, de a nehe-
zebb, amikor elmegy, ekkor a ki-
csiknek kell helytállniuk. Ez na-

gyon bonyolult pedagógiai munka.
Az együttes most 38 fõbõl áll, a
nagy eseményekre visszajönnek, a
már dolgozó tagok is. Két aktív
együttessel mûködünk jelenleg: a
kisebbek és a nagyobbak csoport-
jával, a harmadik pedig akkor jön
létre, amikor összeadjuk a kettõt.
Mind a három különbözõ zenéket
jelent, és különbözõ fellépõ helye-
ket. A repertoár nagyon széles és
színes. A törzsi afrikai ritmusoktól
a japán taiko doboláson át, a ba-
rokk zenétõl a klasszikus zenéig, a
jazzig és a könnyûzenéig terjed. A
mi együttesünk egy üde színfolt
volt Nagykanizsa város kulturális
életében, mostanra pedig az egyik
legnépszerûbb csapatává nõtte ki
magát.

– Mik a terveik, az álmaik?
– Most készülõdünk a 20 éves

jubileumi koncertre, és szeretnénk
kiadni a második albumunkat. Ti-
zenhét éve telve szorongással jöt-
tem ide Erdélybõl. Az járt a fejem-
ben, hogy vajon meg tudok-e fe-
lelni, vajon milyen lesz itt, akkor
álmomban sem gondoltam, hogy
ez megtörténhet. De az álom meg-
valósult. Az együttes nagy vágya
az, hogy egy nemzetközi feszti-
válra benevezhessen. Eddig soha
nem volt elég pénz ehhez, mivel a
zenészek mellett a hangszerek
szállítását is biztosítani kell, de
most már közelebb kerültünk a vá-
gyunkhoz. Ez a kirándulás lenne a
legszebb ajándék a gyerekeknek,
ugyanis eddig minden évben
hangszereket vettünk. De akár-
merre is járjunk a világban, a ma-
gyar zenét ezután is mindig elõtér-
be fogjuk helyezni, így öregbítve
városunk, megyénk, hazánk hírne-
vét.

Varga Mónika

EEllnnyyeerrttéékk aa lleeggpprríímmáábbbbnnaakk jjáárróó ddííjjaatt 
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