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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 Magyar Víziközmû Szövet-
ség Zalakaroson rendezte meg
éves igazgatói értekezletét a 95
éves jubileumát ünneplõ Délza-
lai Víz- és Csatornamû Zrt.-vel
közösen. 

A tanácskozáson több mint
százhetvenen jelentek meg. A nagy
érdeklõdést az érdekes témákon
belül a Víziközmû szolgáltatásról
szóló törvénytervezettel kapcsola-
tos elõadás váltotta ki. Bíznak ben-
ne – hangsúlyozta megnyitó be-
szédében Kurdi Viktor, a MaVíz
elnöke, hogy a kétnapos konferen-
ciát követõen a szakma képviselõi
azt mondják, megérte eljönni
Zalakarosra, hiszen az elõadások
támpontot adnak cégeik jövõjének
szervezéséhez, mûködtetéséhez,
fejlesztéséhez és stratégiájának
alakításához. 

Cseresnyés Péter polgármester
köszöntõ szavaiban többek között

kiemelte annak a fontosságát, hogy
a jó minõségû szolgáltatás magyar
kézben maradjon, és ahol nem így
van, magyar kézbe kerüljön. 

Az önkormányzatok nevében
Novák Ferenc, Zalakaros polgár-
mestere szólt az ország különbözõ
területeirõl érkezõkhöz: a víz tette
igazából ismertté Zalakarost –
hangsúlyozta. Reméli, a szakmai
tudáson túl a változások és a pénz-
ügyi lehetõségek még tovább nö-
velik majd a magasabb színvonalú
munka elvégzésének a lehetõsé-
gét. 

A szakmai munka a 95 éves
Délzalai Víz- és Csatornamû Zrt.
bemutatkozásával vette kezdetét.
Kassai Zoltán elnök-vezérigazgató
egy videofilmen keresztül mutatta
be a szolgáltató cég történetét. A
zrt. Zala és Somogy megye száz-
három településén élõ több mint
százharminc-ezer fogyasztónak
szolgáltat ivóvizet, továbbá negy-

vennyolc település szennyvízelve-
zetését és tisztítását biztosítja. A
vízmû induló felcsendülését köve-
tõen Kurdi Viktor elnök boldog
születésnapot, jó egészséget és sok
sikert kívánt a Délzalai Vízmû va-
lamennyi dolgozójának, majd Dr.
Csath Magdolna tanszékvezetõ
egyetemi tanár vette át a szót, azaz
a mikrofont, aki Magyarország je-
lenlegi gazdasági helyzetérõl és
kilátásairól beszélt a jövõre nézve.

A délután további részében a
víziközmû szolgáltatásról szóló
törvény tervezetérõl Dr. Szabó
Iván ügyvéd, irodavezetõ, a va-
gyonátadás kérdéseirõl Szabó
Istvánné gazdasági vezérigazgató
helyettes, a MaVíz szintetizált vé-
leményérõl a törvénytervezet kap-
csán Dr. Csák Gyula vezérigazga-
tó, a MaVíz elnökségének tagja
tartott elõadást.

B.E.

JJöövvõõtt ffeellvváázzoollóó iiggaazzggaattóóii éérrtteekkeezzlleett

Ami az újságból
kimaradt..., de az 
interneten olvasható

Több munkáért kevesebb
bér?

A belváros megújításáról
Szcientológus voltam
Szalai Annamária: több

száz bejelentés érkezett az
Internet Hotline oldalra

Õsi magyar nyomokon
Dél-Amerikában

Nyílt nap a Mezõben
Az emberlakta világ 

legnagyobb bûne Trianon
Nem múló szent összhang

–Tóth Menyhért a képíró
bölcs 

Elsõsegélynyújtást 
tanultak a zalai 
kormányablakok 
munkatársai

Szabadidõs programok a
CSÁO-ban

A második helyre azért
bejöttek a veteránok

Akadémikusok elõadása a
BLG-ben

Juniorokként valóban 
jobban ment nekik

Kézisek a régiós finálé
felé

Huszár Máté tovább
gyarapította idei 
kollekcióját

www.kanizsaujsag.hu

Kattintson,
hogy mmég
többet ttudjon
Kanizsáról!
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KANIZSA LOKÁLPATRIÓTA HETILAP

Sûrû programja volt a múlt
csütörtökön városunkba látoga-
tó Wittner Máriának. Az 1956-os
forradalom utáni megtorlásban
halálra, majd életfogytigra ítélt
szabadságharcos rendhagyó tör-
ténelemórát tartott a szakközép-
iskolásoknak a Hunyadi utcá-
ban, majd megkoszorúzta Ungor
Károly emlékkövét. A Batthyá-
nyban meghallgatta felvételrõl a
Neveket akarok hallani címû
dalt a Loud and Black zenekar
elõadásában, a Medgyaszay
Házban pedig részt vett a Nagy-
kanizsai Polgári Egyesület
(NPE) Ötvenhatos Versünnepén.

– Ti is neveket akartok hallani? –
simogatta meg szavával a négy fiút:
Draskovics Márkot, Ács Gergõt,
Ács Marcellt és Pinterics Attilát.
Este pedig Kupó Márton, Pelikán
Péter, Makár Annamária, Cseszkó
Delinke, Árkus Péter, Karádi Dá-
vid, Süli Bianka Bernadett, Bogdán
Cintia, Horváth Márk Ferenc,
Radanics Mátyás, Németh Zalán,
Varga Kristóf, Kovács Klaudia,
Radics Adrián, Imrei Réka, Kopcsik
Dorina Friderika és Rodek Vivien
versmondását köszönte meg. Az
utóbbi lánynak – aki a Vigyázz a
hajamra, hóhér kezdetû Wittner
verset szavalta – külön elmondta a
vers születésének történetét. 

– Minden hajnalban, amikor va-
lamelyik társunkat akasztani vit-
ték, hallottuk, ahogy búcsúkiáltá-
sában bemondja nevét. Ezt nem le-

het soha elfelejteni. Barátnõmet,
Katit mellõlem vitték el. Elõtte ar-
ról beszélgettünk, vajon kivégzés
elõtt levágják-e a haját. 

– A versek gondolatsûrítmények.
– mondta a középiskolások megren-
dítõ versmondása után, s bíztatta
õket, legyenek büszkék magyarsá-
gukra, anyanyelvükre. A vendég so-
kat szenvedett – tizenhárom évet ült
börtönben csak azért, mert hazája
iránti kötelességét teljesítette. Érez-

hetõen megérintette a szabadsághar-
cost, hogy ezeket a verseket ennyi fi-
atal mondja. Többször szót ejtett ar-
ról, mennyire aggódik értük, s ha-
zánk jövõje immár az õ kezükben
van. A Kanizsán hallottak bizonyára
bizakodással tölthették el.

Kanizsai ötvenhatosokkal is be-
szélgetett a Versünnep után, melyet
immár harmadik alkalommal rendez
az NPE. Mintegy õszi testvére ez a

februári kamarakiállításnak és vetél-
kedõnek, melyre a kommunizmus
áldozatai emléknapja alkalmából ke-
rül sor. Mindkettõn 1990 után szüle-
tett középiskolásoknak nyílik mód a
máig élõ múlt valamelyes átélésére.

– Tóth Ilona ártatlanságának ki-
mondása azért szívügyem, mert hóhé-
raink nem elégedtek meg elpusztítá-
sunkkal, még a becsületünket, a forra-
dalom becsületét is sárba akarták ti-
porni. A KGB forgatókönyve szerint
jártak el. Ezt a tisztalelkû orvosnõt
egy bestiális gyilkossággal vádolták
meg és ítélték halálra. Az egyetlen bi-
zonyíték beismerõ vallomása lett vol-
na, de azt a talpa ütlegelésével és tu-
datmódosító szerekkel érték el. Sokak
összefogásával sikerült elérni, hogy
végre az orvosegyetem bejáratánál
Tóth Ilona szobra fogadja a belépõt.

– 1970-ben szabadultam, de érez-
nem kellett, hogy még utánam nyúl-
nak. Nem válthattam levelet volt rab-
társaimmal anélkül, hogy el ne olvasta
volna azt a politikai rendõrség. Bárhol
akartam elhelyezkedni, erkölcsi bizo-
nyítványt kértek. Még a takarítónõi ál-
láshoz is. Nyilván attól féltek, hogy
megfertõzöm a gyerekek gondolkodá-
sát. Elégtétel nekem, hogy most isko-
lában beszélhetek – mosolyodott el a
Zsigmondy tornatermében. 

Hogyan nem fárad el, nem fárad
bele? – merülhet föl bennünk. Erre
egy történettel felel.

– Egy tévériporterrel végigjártuk
volna, 1956-ban honnan indultam el.
Kerestük, az elõtte lévõ házszám is
állt, az utána lévõ is. Éppen, ahol lak-
tam, már nem állt, elvitte egy akna.
Ha ott maradok, lehet, elpusztultam
volna értelmetlenül. Úgy látszik, ne-
kem még van feladatom.

AA ttii jjöövvõõttöökkrrõõll vvaann sszzóó!!
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A fenti címmel tartott konfe-
renciát Nagykanizsa és Térsége
TISZK és a Nagykanizsai Keres-
kedelmi és Iparkamara azzal a
céllal, hogy megkönnyítsék a pá-
lyaválasztás vagy változtatás
elõtt álló diákok, tanáraik és
szüleik döntését.

Köszöntõjében Mérksz Andor,
a Nagykanizsa és Térsége
TISZK ügyvezetõ igazgatója be-
mutatta két új szolgáltatásukat,
amelyeket az idei tanév elején
indíthattak el. Ennek egyik ele-
me az álláskeresési szolgáltatás,
melyet a Zala Megyei Munka-
ügyi Központ által kiírt pályázat-
nak köszönhetõen indíthattak el.
A másik pedig a pályaorientálás,
melynek célja, hogy megfelelõ
információval lássák el azokat,
akik pályaválasztás vagy változ-
tatás elõtt állnak. 

A pályaválasztásban fontos
szerep jut a szülõknek, az általá-
nos iskoláknak és a középisko-
láknak, hiszen magas azon nyol-
cadikosok száma, akik nem tud-
ják, milyen szakmát válasszanak-
tette hozzá az elhangzottakhoz
Dénes Sándor alpolgármester. A
kezdeményezés ezért rendkívül
fontos és aktuális is egyben, mi-
vel november végén tartják a kö-
zépiskolák, gimnáziumok a nyílt
napjaikat, ahova a hiteles tájéko-
zódás érdekében érdemes elmen-
niük a választás elõtt álló diákok-
nak és szüleiknek. Elengedhetet-
len, hogy a mai kor embere több
lábon álljon, és élethosszig tanul-
jon. Ebben segítséget nyújthat-
nak a fórumok, a rendezvények
és a találkozók.

A fórum elõadásokkal folytató-
dott, álláskeresési tanácsadásról,
szakképzésrõl és munkaerõpiac-
ról, valamint pályaválasztási ta-
nácsadásról.

V.M.

Konferencia aaz
álláskeresésrõl éés
a ppályaorientációról
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Az országjárás keretében ér-
kezett Nagykanizsára Szócska
Miklós, az egészségügyért felelõs
államtitkár. Beszámolt az átszer-
vezésekrõl, a Kanizsai Dorottya
Kórházban történt tárgyalásá-
nak eredményeirõl megjegyezve,
hogy kevés olyan kórház van,
mint a kanizsai, amely hiány nél-
kül mûködteti az intézményt.

A kormányzat célja az országjá-
rással a tájékozódás, és a tájékoz-
tatás a jövõbeni lépésekrõl és el-
képzelésekrõl. Szócska Miklós el-
mondta, az újratervezési modell-
nek megfelelõen Csurgó kistérség
ellátási kötelezettségeit átsorolták

a nagykanizsai kórházhoz. A vál-
toztatás oka az, hogy minél meg-
felelõbben tudjanak a betegekrõl
gondoskodni, és ezzel párhuzamo-
san a betegutak is lerövidüljenek.
Az ország egész területén elindul-
tak ehhez hasonló átszervezések.
Eddig már hat kórházzal megtör-
téntek a szakmai egyeztetések. A
gyógyintézetekkel március végéig
kell megállapodniuk, amelyek áp-
rilis végéig alá fogják írni a szer-
zõdéseket az Egészségügyi Pénz-
tárral. Elõreláthatóan, az intézmé-
nyek júliustól már az új munka-
megosztásban fognak dolgozni.
Városunkban az ápolási igazgató-
val is tárgyalt az államtitkár arról,

hogy hogyan tudják újjászervezni
az ápolóképzést. A várost illetõ
kérdéskört „a Nagykanizsán van
kórház és lesz is” bíztató mondat-
tal zárta. 

A rákbetegeket érintõ zalaeger-
szegi gyógyszerhiánnyal kapcso-
latban elmondta, világméretû
problémáról van szó, ezért min-
dent be kell vetniük, hogy hozzá-
jussanak a nemzetközi piacon a
termékhez. A tárca alternatív be-
szerzési megoldásokon is gondol-
kodik, és ha hosszútávon is fennáll
a hiány, akkor gondoskodniuk kell
a gyógyszer hazai gyártásáról.

V.M.

SSzzóóccsskkaa:: KKaanniizzssáánn vvaann kkóórrhháázz ééss lleesszz iiss

A Kanizsai Dorottya Kórház-
ba a németországi Osnabrück
város Marien Hospital kórházá-
ból Prof. Dr. Perjés Ottó – váro-
sunk díszpolgára – szervezõ te-
vékenységének köszönhetõen
ötven kórházi ágy és matrac ér-
kezett.

A németországi kórházban
funkcióváltás miatt átszervezés
történt, így egyes részlegein ágyak
szabadultak fel.

A kapott kórházi betegágyak ki-
váló minõségûek: hidraulikus,
többirányban állítható technikával,
gördülõ-fékezhetõ kerekekkel, in-
fúziós tartóval, ütközõkkel és acél-
rácsos fekvõfelülettel ellátottak.

Az adományozott ágyak becsült
értéke 10 millió Ft, melyek több
osztályon teszik lehetõvé az aktuá-

lissá vált elhasználódott, selejte-
zésre váró ágyak cseréjét illetve a
betegkomfort növelésen túl, egy-
séges arculatot is biztosítanak a
kórtermekben. – tájékoztatta la-

punkat Szlávecz Lászlóné gazdasá-
gi igazgató, aki egyben köszönetét
is kifejezte Perjés Professzor Úr-
nak újabb szakmai segítséget nyúj-
tó közremûködéséért.

TTíízzmmiilllliióóss aaddoommáánnyy NNéémmeettoorrsszzáággbbóóll
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Negyedik alkalommal rendez-
ték meg a Magyar Tudomány
Napját a Medgyaszay Házban,
ahol elõadásokat hallgathattak
az érdeklõdõk, olyan tudósoktól,
akik saját tudományuk terüle-
tén maradandót alkottak.

A tudomány napja november 3.,
ugyanis Gróf Széchenyi István
1825-ben ezen a napon kötötte le
birtokainak évi jövedelmét a Tu-
dós Társaság céljaira. Két évvel
késõbb hozták meg a Magyar Tu-
dományos Akadémia megalapítá-
sát kimondó törvényt, majd szer-
vezését öt év munkálatai után fe-
jezték be. 

Nagykanizsa önkormányzatával,
a GTTSZ-szel és a Nagykanizsa és
Térsége TISZK-kel közös szerve-
zésben létrejött eseményen Mérksz
Andor, a TISZK ügyvezetõ igazga-
tója kihangsúlyozta, céljuk ezzel a
nappal, hogy megpróbálják az em-
berek közé behozni a tudománynak
azon eredményeit, amelyek fontos
szerepet töltenek be a mindennapi
életünkben, a gazdaságban, a mun-
kahelyteremtésben. Saját szakterü-
letükön kiemelkedõt és maradan-
dót alkotó személyeket hívtak a
rendezvényre.

Városunk polgármestere, Cseres-
nyés Péter hozzátette, szeretné, ha
Nagykanizsa olyan hely lenne,
amely egyedi képzéseket ad a diá-
koknak. A résztvevõ tanulók számá-
ra pedig alkalmasak lehetnek az elõ-
adások, hogy motiválják õket a cé-
lok kitûzésében, hogy késõbb nagy-
szerû szakemberek lehessenek. 

Továbbiakban a meghívott elõ-
adók saját tudományuk eredmé-
nyeirõl számoltak be. Az elõadá-
sok sorát Gayer Mátyás játéka sza-
kította meg, aki Liszt Ferenc A-
moll és A B Major etûdjébõl adott
elõ részletet. A 2011-es év zongo-
raverseny gyõztese a grazi Zene-
mûvészeti Egyetem hallgatója.

V.M.

Rendezvény 
a MMagyar
Tudomány NNapján
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MSZP Országos Elnöksége
Budapest

MSZP Nagykanizsai 
szervezetének Elnöksége

Nagykanizsa

Kedves Barátaim!
A Magyar Szocialista Párt

egyik alapítójaként – úgy is, mint
az elmúlt egy év történéseinek
részvevõje, kritikus elemzõje –

bejelentem, hogy a pártból kilé-
pek. Jog és kötelesség volt az ala-
pítás, erkölcsi jog és kötelesség a

kilépés.
Kerényi, Géczi, Brúszel, Kese-

rû, Lovászi, Nagy L., Szántó,
Dúll, akik most hirtelen eszembe
jutottak, és akik garanciái voltak

egy nyugatos balközép szociálde-
mokrata átalakulásnak, már ‘Isten

tudja merre vannak, a régiek kö-
zül szerintem csak én maradtam,

az örök radikális- ez elég nagy
paradoxon, bíztam, és bíztam, de

elfogyott a türelem, és a levegõ is
körülöttem.

Szegfû Gyula szavaival élve,
valahol utat tévesztettünk. Eb-

ben az útvesztésben számomra a
legtragikusabb nemzeti létünk és

mivoltunk másod- harmad-ne-
gyed stb. rangúvá lefokozása, a
határon túli magyarok sorsának
elfelejtése, a kollaboráns kom-

munista párt hazaáruló vezetõi-
nek elmaradt megbélyegzése,

Angyal István, Mecséri István,
Nagy Imre méltó örökének el-

maradt felvállalása, az egész
nemzetgazdaság-politika, úgy

ahogy van.
Már az 1998-es vereség analí-

zise is elmaradt, a 2006-os agyon-
veretésé meg végképp, ez okozza
a teljes hitelveszést, nem az õszö-

di beszéd, ami egy infantilizmus
következménye.

Elég volt, én más voltam, ma-
radtam és vagyok. Más vagyok,

ezért az útjaink elválnak, de nem
fogják keresztezni egymást, leg-

alább is enyém biztos nem.
Sok sikert!

Barátsággal,
Dr. Károlyi Attila

Nagykanizsa, 
2011. november 12.

KKáárroollyyii
kkiillééppeetttt aazz
MMSSZZPP-bbõõll

Sorozatunk folytatásában a
kompenzációs listáról mandá-
tumhoz jutó önkormányzati
képviselõkkel beszélgetünk.
Õket is arról kérdezzük, milyen
megoldásra váró problémákkal
fordulnak hozzájuk a választóik.
Dr. Fodor Csaba jelölõszervezete
a Magyar Szocialista Párt Nagy-
kanizsai Szervezete. 

„Ötödik ciklusban vagyok tagja
a közgyûlésnek. 1994-tõl voltam
bizottsági elnök, részt vettem több
testület munkájában, jelenleg a
Városfejlesztési Bizottságban dol-
gozom. 

A közgyûlés mûködésére min-
denképpen rányomja bélyegét a
máshol is tapasztalható fideszes
magatartás. Õk gyakran elõre
eldöntenek mindent. Ha egy ja-
vaslat az ellenzéki oldal bárme-
lyik szervezetétõl származik,

többnyire nem bír átütõ erõvel,
persze ritka, üdítõ kivételek min-
dig vannak. 2006-2010 között is
masszív Fidesz többség volt a
városban fideszes polgármester-
rel és alpolgármesterrel –, és ak-
kor is minden döntést ugyanígy
hoztak meg, az õ döntéseik ered-
ményeként került a város a mos-
tani rossz gazdasági helyzetbe.

Marton István polgármesterrel
még ki tudtunk alakítani együtt-
mûködést, aminek a város hasz-
nát látta, és ennek eredménye-
ként jelentõs eu-s, és állami
anyagi forrásokat hoztunk le a
városba. Ezek kapcsán valósul-
hatott meg a kiskanizsai Egész-
ségház. Sokat dolgoztunk Mar-
ton Istvánnal azon is, hogy a Re-
gionális Fejlesztési Tanácstól
megkapjuk a szükséges támoga-
tást. Ennek eredménye a Bolyai

iskola felújítása, a belvárosi re-
konstrukció és a szennyvízcsa-
torna beruházások. Akkor dõlt el
a 3 milliárd forintot meghaladó
kórház-pályázat is, melynek si-
keréért sokat dolgoztunk együtt
a kórház vezetésével. Most ott
tartunk, hogy nálunk még a köz-
beszerzési eljárás elbírálása sem
történt meg, Egerszegen meg fo-
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Kilépett a Magyar Szocialista
Pártból Károlyi Attila, a párt
MSZDP-vel és MDF-fel közös
nagykanizsai polgármesterje-
löltje a tavalyi önkormányzati
választásokon, aki a városi köz-
gyûlésben listán szerzett képvi-
selõi helyet; a politikus “jobbkö-
zép irányba” lép tovább. A nagy-
kanizsai közgyûlésben ezzel egy-
re apadt a szocialista képviselõk
száma.

Károlyi Attila hétfõn az MTI
értesülését megerõsítve elmond-
ta: távozásának – amelyet a

szombati MSZP-kongresszus
idõpontjához idõzített, és nincs
köze a Demokratikus Koalíció
(DK) megalakulásához – három
fõ érve volt. Mindig hiányolta az
MSZP nemzeti politikáját, a párt
nem tagadta meg az egykori
MSZMP „kollaboráns kommu-
nista vezetõit”, illetve a szocialis-
ták „nem vállalták nyíltan az An-
gyal István-, Mecséri János-,
Nagy Imre- vonalat”.

A párt országos és nagykanizsai
elnökségének írt levelében az áll:
Már az 1998-as vereség analízise
is elmaradt, és mint fogalmazott,
„a 2006-os agyonveretésé meg
végképp”, ez okozza a teljes hitel-
vesztést, nem az õszödi beszéd,
amely „infantilizmus következmé-
nye”.

A pártból távozó önkormányzati
képviselõ azt mondta: nem adja
vissza a listán szerzett mandátu-
mát, „jobbközép irányba” tovább-
lépve folytatja a politizálást. Úgy
fogalmazott: “Nem tudom, hogy
mennyiben segített, vagy éppen
terhemre volt nekem az MSZP.”

Böröcz Zoltán, az MSZP nagy-
kanizsai szervezetének elnöke az
MTI megkeresésére azt mondta:
sem õt, sem párttársait nem érte
meglepetésként a képviselõ kilé-
pése. Szerdán tartanak városi el-

nökségi ülést, ahol megbeszélik az
MSZP álláspontját, majd ennek is-
meretében tárgyalnak a másik két
jelölõszervezettel a további lépé-
sekrõl.

Károlyi Attila az önkormányzat
ügyrendi, jogi és közrendi bizott-
ságának elnöke, tagja volt az
MSZP városi elnökségének és
kongresszusi küldöttként is man-
dátuma volt, bár szombaton már
nem vett részt a párt tanácskozá-
sán. Távozásával a nagykanizsai
közgyûlésben már csak egy
MSZP-s képviselõ marad, Fodor
Csaba, akit éppen a hétvégén vá-
lasztottak meg a párt új Zala me-
gyei elnökének, miután elõdje,
Baracskai József a DK-ba távo-
zott.

A 18 tagú nagykanizsai testület-
ben a Fidesz-KDNP-nek a polgár-
mesterrel együtt 11, a Kanizsáért
Közéleti Egyesületnek két képvi-
selõje van, a most már egyedüli
szocialista városatya mellett egy
független képviselõ egyéni válasz-
tókerületi nyertesként került be.
Kompenzációs listáról a Civil
Összefogással Nagykanizsáért
Egyesület és a Jobbik egy-egy
képviselõje tagja még a megyei jo-
gú város közgyûlésének.

MTI

BBöörrööcczz nneemm lleeppõõddöötttt mmeegg KKáárroollyyiinn
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2011. november 17.

Fodor Csaba nagykanizsai ön-
kormányzati képviselõt, a párt
korábbi megyei alelnökét válasz-
totta új megyei elnöknek az
MSZP Zalai Területi Szövetsége,
miután az eddigi elnök, Baracs-
kai József a Demokratikus Koa-
lícióba távozott - közölte a párt
hétfõi zalaegerszegi sajtótájé-
koztatóján a szocialisták megyei
ügyvezetõje.

Góra Balázs úgy fogalmazott:
„egy pár barátunk elhagyta a szo-
cialista frakciót”, köztük az eddigi
megyei elnök is. Ezért megyei kül-
döttgyûlést hívtak össze múlt pén-
tekre, amikor Major Gábor megyei
alelnök és Fodor Csaba közül tit-
kos szavazással, jelentõs többség-
gel választották meg a nagykani-
zsai képviselõt, akinek a megbíza-
tása a jövõ tavaszi soros tisztújító
kongresszusig tart.

Fodor Csaba a párton belüli ed-

digi szerepérõl elmondta: 1989 óta
tag, 1994-tõl foglal helyet a nagy-
kanizsai közgyûlés szocialista
frakciójában. Országos választmá-
nyi tag is volt, amirõl most, me-
gyei elnökké választása miatt le-
mondott.

Az MSZP-bõl történt távozások
kapcsán arról beszélt: Zala megyé-
ben eddig nagyjából húszan jelez-
ték kilépésüket – köztük két továb-
bi egykori megyei elnök, Varga
László és Balogh László –, de a
szám nem éri el a megyei tagság öt
százalékát. „Több baráttal csök-
kent a létszáma a megyei pártszer-
vezetnek, de remélem, hogy ezzel
párhuzamosan sokkal több szövet-
ségessel gyarapodtunk” - fogalma-
zott.

Hozzátette: fájlalják, hogy olya-
nok is távoztak, akiknek meghatá-
rozó szerepe volt a megyei párt-
életben, de „ez az emberi és baráti
kapcsolatainkat nem befolyásol-

ja”. Reményei szerint a változás a
demokratikus baloldal erejét növe-
li és egységet is tud produkálni a
2014-es választásokra.

Fodor Csaba kitért arra is, hogy
a szombati kongresszus jelentõs
változásokat hozott a szocialista
párt életét meghatározó alapsza-
bályban. Aktuális politikai témák
közül beszélt arról, hogy a kor-
mánynak lépnie kellene a jelentõs
üzemanyagárak csökkentése érde-
kében, ezt ellenzékben éppen a Fi-
desz szorgalmazta.

A munka törvényköve körüli vi-
tákról azt mondta: a munkavállaló-
kat kiszolgáltatott helyzetbe hozza,
és nem hiszi, hogy ez lehet az út az
egymillió munkahelyhez. Az ön-
kormányzati rendszert érintõ terve-
zett változások szerinte önkor-
mányzatellenesek, és veszélybe so-
dorhatják a zalai kisfalvakat.

MTI

ÚÚjj eellnnöökköött vváállaasszzttootttt ZZaalláábbaann aazz MMSSZZPP

lyik az építkezés. Ez a több mint
egyéves késlekedés óhatatlanul
foglalkoztatja a város vonzás-
körzetében élõ embereket, és ter-
mészetesen a kórház dolgozóit
is. Nem látjuk, hogy az elmúlt
másfél évben – amióta a Fidesz-
kormány van hatalmon –, melyek
azok a jelentõs támogatások,
amelyeket a város kapott volna,
s eredményeként munkahelyek
teremtõdhetnének. Az ígéretek
ellenére nem látszik, hogy meg-
valósult volna valami. A város-
ban lakókat elsõdlegesen a mun-
kahelyek foglalkoztatják, és az a
kérdés, hogy Nagykanizsa meny-
nyire segíti az itt élõ és mûködõ
vállalkozókat. Ebben a kérdés-
körben, a hangzatos kijelentése-
ken túl érdemi elõrejutás nem
történt. Annak érdekében, hogy
utánajárjak azoknak a mende-
mondáknak, amelyek szerint Ka-
nizsán kívüliek kapnak lehetõsé-
get, kikértem azokat a szerzõdé-
seket, amelyeket az önkormány-
zat Cseresnyés Péter alpolgár-
mester ideje alatt kötött. Azért
vannak benne elég furcsa és
meglepõ történetek. Engedélyt
kaptam rá, hogy ezeket részletei-
ben áttekintsem, és az ott felme-
rült kérdéseket a közgyûlésen fel
fogom tenni, mert jó pár magya-
rázatra szorul. Jelentõs számban
vannak benne budapesti és más
székhelyû vállalkozások, akik
kaptak megbízásokat. 

A városvezetés dolga, hogy az
anyagi helyzetét stabilizálja, és
azokat a feladatokat, amelyeket
a ma még hatályos önkormány-
zati törvény kötelezettségül ró,
teljesítse. Például a konyhák
ügyét nem fiskális szempontok
szerint kellene elbírálni. Vannak
más érdekek, lehetõségek, ame-
lyeket együttesen kellene mérle-
gelni, és ezt követõen lehetett
volna elõterjesztést készíteni a
közgyûlés számára. Elmondtuk a
módosító javaslatainkat, ötlete-
inket, de ebben a körben is süket
fülekre találtak ugyanúgy, mint
az egyesületekkel, sporttal,
sportfinanszírozással kapcsolat-
ban, vagy az iskolák összevoná-
sa kapcsán. 

Ha Kiskanizsát nézzük, ahol
jó pár évtizede élek, az embere-
ket elsõsorban az utak állapota
foglalkoztatja, de igaz ez az
egész városra is. Az utak nagy
része olyan rossz állapotban
van, hogy nem elegendõ a ká-
tyúzgatásuk. Több éve kérjük a
jelentõs forgalmat lebonyolító
és közcélú közlekedés számára
fontos útvonalak, mint például a
Pivári utca, teljes felújítását.
Eddig nem járt eredménnyel, de
most annyit elértem, hogy leg-
alább a tervezés szintjén elviek-
ben bekerül a 2012-es költség-
vetésbe. Sok problémát csak az
adott városrészben élõk érzékel-
nek. A várost csak úgy tudjuk

fejleszteni, és úgy tudunk ered-
ményeket elérni, ha a települé-
sünket egészében szemléljük, és
tudomásul vesszük az adott kör-
zetben élõ lakosság érdekét, és
ahhoz próbáljuk igazítani az
anyagi forrást, amelyek elviek-
ben rendelkezésre állnak, de
gyakorlatilag nem tudjuk, mert
a sarokszámokat még nem is-
merjük. Sokakat foglalkoztat a
jelenlegi önkormányzati fenn-
tartású intézmények, az általá-
nos és középiskolák, valamint a
kórház sorsa. Maradnak-e ön-
kormányzati, vagy átkerülnek
állami kezelésbe? 

Bízom benne, és szeretném el-
érni, hogy a város közgyûlése
nem másolja le az országos párt-
politikai magatartásokat, megol-
dásokat, hanem maradunk egy
kicsit a város környékén. Egy-
mást meghallgatva, egymás véle-
ményét tiszteletben tartva valami
közös és jó eredmény születhetne.
Megtapasztaltuk, milyen helyzet-
be sodorta a várost 2006-tól a
Fidesz, amikor a saját polgár-
mesterével összerúgta a port.
Legfontosabb számomra, hogy
megõrizzük a város mûködõké-
pességét, mert az teremti meg a
lehetõségét annak, hogy meg tud-
juk valósítani a tervezett felújítá-
sokat, karbantartásokat, beruhá-
zásokat.”

Lejegyezte: 
Bakonyi Erzsébet

– Nem lett jobb az új kormány-
nyal. – volt egy munkatársam véle-
ménye minap, ám érveimet  hallva
hamar belátta, tévesen ítél. – Csa-
ládban, nagyobb közösségben –
egyformán mûködik a dolog. Az
adósságcsinálásnak ez a természete.
Amikor csináljuk az adósságot, úgy
érezzük, jobb. Telik mindenre. Való-
jában, tudjuk, ekkor romlott a hely-
zetünk. Amikor pedig felszámoljuk
eladósodottságunkat, szûkebbre kell
venni nadrágszíjunkat, rosszabbnak
érezzük helyzetünket. Pedig valójá-
ban akkor javul. Ilyen egyszerû.

Múlt pénteken félpályás útlezá-
rással tiltakozott az a szakszervezet
is, melynek tagja vagyok. Úgymond
a kormányzati intézkedések miatt.
Ezzel átlépett az érdekvédelmi sze-
repbõl a politikaiba. Ám így a szak-
szervezeti tagok között, a munkavál-
lalók között is ellentétet szított. Talán
tiszteletben illenék tartani tagjai poli-
tikai nézeteit, amely tavaly a válasz-
táson is érvényre jutott. Hallom, töb-
ben gondolkoznak az enyémhez ha-
sonló lépésen. Vajon a szakszerveze-
teknek az ország érdekeivel szem-
ben kell fellépniük? Részérdekekért
– például a rendõrök 40 évesen tör-
ténõ nyugdíjba menéséért?

Vajon miért nem lépett föl ilyen
határozottan munkáltatónkkal
szemben? Bértárgyalásokon, évek
óta, rendre, a menedzsment javasla-
tához közelebb landol a megegye-
zés… Legutóbb is, negyed évig
még régi bérünket kaptuk. Vagy az
új adótörvény iránti elégedetlenség
szítása volt a cél? Összefüggésben
áll mindez azzal, kitõl kapják fize-
tésüket szakszervezeti vezetõink?

Az idõpont pedig már csak hab
a tortán. Kónya Péterék június 16-
ra, Nagy Imre és mártírtársai ki-
végzése napjára hirdették meg
„bohócforradalmukat. A Liga nem
átallotta az orosz tankok beözönlé-
se napjára, november 4-re tenni
kormányellenes tüntetését. Persze,
akinek semmit se jelent ez a nap…

Kilépésemhez a végsõ lökést
egy általam is megválasztott szak-
szervezeti tisztségviselõ elvakult
indulata adta. Nem. Ilyen gyûlö-
lethez ne érezze háta mögött támo-
gatásomat. Ha jobb belátásra nem
tudom bírni, ezzel a kilépéssel leg-
alább saját lelkiismeretem tiszta
lesz. Én szóltam…

Papp János

MMiiéérrtt lléépptteemm 
kkii aa 
sszzaakksszzeerrvveezzeettbbõõll??

39.qxd  2011.11.28.  11:02  Page 5



KKaanniizzssaa –– OOkkttaattááss 2011. november 17.6

November 18. 17 óra
A 20 ÉVES LETENYEI
FAFARAGÓ EGYESÜLET
KIÁLLÍTÁSA
Megnyitja: Prokné Tirner Gyöngyi
Közremûködik: a Mákvirág Citera-
zenekar. Megtekinthetõ: december 5-ig
November 22. 18 óra
100 ÉVES A ROZGONYI ÚTI
ÁLTALÁNOS ISKOLA - ünnepi
mûsor
November 27.
MISS ALPOK-ADRIA
NEMZETKÖZI
SZÉPSÉGVERSENY - Zala Megye
Döntõje és Nagykanizsa Szépe Választás.
További információ: 06-30/360-2075

November 23. 14 óra
ÉLJEN KINOPPIO! - a Griff Báb-

színház elõadásában. Szervezõ:
Piarista Általános Iskola és Gimnázi-
um 
November 26. 19 óra
ROCKZENEI KONCERTEK
Fellépnek: Taste My Pain, Demon-
Stration, Veil Of Sin, Winter
Belépõdíj 500 Ft

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

November 25. 17 óra
"INDIA VÉGTELEN ÚTJAI" -
kiállítás Sass Brunner Erzsébet és
Brunner Erszébet 1938-1950 között
Indiában festett alkotásaiból
Megtekinthetõ: 2012. február 11-ig
Kiállítás-megnyitó, könyvbemutató,
koncertek:
17 óra Tantal: Tóth Szabolcs - szitár,

Mótyán Tibor - tabla, Sinha Róber -
gitár
20 óra Relazioni Ektar: Rfancesco
Socal - basszusklarinét, klarinét, Ste-
fano Ottogalli - gitár, Szõke Szabolcs
- gadulka, sarangi, array mbira, aqua-
phone, Váci Dániel - alt és szoprani-
no szaxofon
17-22 Teaház

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

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

November 23. 
Gyermekszínházi sorozat
MAZSOLA ÉS TÁDÉ
Írta: Bálint Ágnes
Bábszínpadra írta és rendezte: 
Szívós Károly (Blattner Géza-díjas, 
a Kolibri Színház színésze,
rendezõje)
Bábokat tervezte: Bródy Vera
Zenéjét szerezte: Pivarnyik László
Belépõ: 600 Ft

November 25. 19 óra
EKTAR RELAZIONI JAZZ
KONCERT
Stefano Ottogalli - gitár,
Francesco Socal - basszus klarinét,
klarinét, Váczi Dániel - alt és
sopranino saxofon, 
Szõke Szabolcs - gadulka, array
mbira
Belépõ: 1 000 Ft

Kiállítás-megnyitó után
kezdetét vette a „Cserháti na-
pok” rendezvénysorozat,
mely célja, hogy a diákok szá-
mára minél sokrétûbb isme-
reteket nyújtsanak, és bemu-
tassák a tanulók sokoldalúsá-
gát.

A B épület aulájában levõ kiállí-
tást Tegledi Zsolt, volt cserhátis ta-
nuló képeibõl állították össze Lát-
hatatlan létezés címmel. A doku-
mentarista képsorozat olyan világ-
ba enged betekintést, amely a kö-
zönség számára láthatatlan. Bemu-
tatja, mi zajlik a függönyök mö-
gött a színházi elõadás elõtt, és mi-
ként kezd forrni a levegõ a nézõk
megérkezésekor. A megnyitón dr.
Márton Alfréd és Vukics Veronika

beszéltek volt tanítványukról, akit
nyugodt, szemlélõdõ diákként jel-
lemeztek. A képek tükrözik a rész-
letekben való elmerülésének a ké-
pességét.

Farkas Tünde, az intézmény
vezetõje elmondta, ez a pár nap
arról is szól, hogy a diákok meg-
mutathassák, mennyire sokolda-
lúak. Az idegen nyelvi délutánon
(november 9.) kreativitásukról,
idegennyelv – tudásukról és más
kultúrákban való jártasságukról
adhattak számot. Továbbá volt
egy szavalóverseny (november
10.), ahol szintén egy másik ol-
dalukról mutatkozhattak be. Az
utolsó alkalom pedig a szakmai
napé volt.

V.M

MMeeggttaarrttoottttáákk aa CCsseerrhhááttii
nnaappookk rreennddeezzvvéénnyyssoorroozzaattoott

Fo
tó

: V
ar

ga
 M

ón
ik

a

Nagysikerû kiállítás megnyitó
részesei lehettek, akik 2011. no-
vember 9-én ellátogattak az Ál-
talános Iskola és Óvoda Nagyka-
nizsa-Miklósfa intézmény galéri-
ájában rendezett Dr. Simán
László és Födõ Szilárd fotókiállí-
tására.

A nagy létszámú közönséget
Szmodics Józsefné, az intéz-
mény igazgatója köszöntötte.
Üdvözölte Dr. Simán Lászlót
tizedik alkalommal történõ kiál-
lítása kapcsán és további sikere-
ket kívánt a már nemzetközi
szinten is bemutatkozott fotós-
nak. Elmondta, hogy Födõ Szi-
lárd elõször mutatkozik be a
nagyközönség elõtt és reméli ez-
zel a lépéssel  további bemutat-
kozási lehetõségek nyílnak meg
a fiatalember elõtt.

Az intézmény 4.. osztályos ta-
nulója Császár Péter zongora já-
tékával, Gerencsér Gergõ és
Horváth Rebeka versmondásá-
val, a 2. osztályból Béres Péter,
Szalai Sára szavalatával, Bunics
Erika 8. osztályos tanuló pedig
furulya játékával  kápráztatta el
a jelenlévõket. Az ajándék mû-
sort követõen a Kanizsa Fotó-
klub tagjainak tárlatát Zágon
László fotómûvész , a Kanizsa
Fotóklub volt vezetõje nyitotta
meg.

Megnyitójában kiemelte a két
tehetséges fotós szakmai munká-
ját, természet szeretetét és örömét,
hogy az iskola lehetõséget terem-
tett az állatokról készült mûvészi
fotók bemutatására, közel hozva a
gyermekekhez a természetet.

November 11-én, pénteken a
szülõk és a tanulók számára a taní-
tást követõen került sor az ünnepé-
lyes megnyitóra, ahol minden ta-
nuló kiválasztotta a számára leg-
kedvesebb képet.

A tárlat 2011. december 8-ig te-
kinthetõ meg iskolaidõben 8.00 –
17.00 óráig.

K.H.

TTeerrmméésszzeettffoottóókk aa MMiikkllóóssffaaii
ÁÁllttaalláánnooss IIsskkoolláábbaann
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2011. november 17.

Kopp Mária hévizi elõadása al-
kalmával a fiatalok deviáns vi-
selkedésérõl, és annak orvoslási
lehetõségeirõl tartott elõadást.
Kihangsúlyozta, hogy fontos a
példamutató magatartás és a
flow állapot megtanítása már
gyermekkorban.

– A fiatalság devianciája meny-
nyivel másabb 20-30 évvel ezelõtt-
höz képest, van-e valami különb-
ség?

– Nagyon sok szempontból telje-
sen más. Most demokratikus társa-
dalomban élünk, melynek rengeteg
elõnye van, de ugyanakkor megje-
lent az országunkba mindaz, amely
sajnos a nyugatban nagyon rossz. A
fogyasztói társadalomban ez a fajta
deviáns viselkedés még sokkal erõ-
sebben van jelen. A fiatalok a legfo-
gékonyabbak, könnyen lehet jó
irányba vinni õket, de ugyanakkor
nagyon keményen befolyásolják
õket az internetes oldalak, ez a fajta
modern világ, a csoport és a cso-
porthoz tartozás. Esetükben a leg-
veszélyesebb, ha nincsenek igazán
céljaik, ha unatkoznak és üresnek

érzik az életüket. Ezeknek az oldá-
sára fordulnak a drogokhoz. Ma-
napság általános jelenséggé vált,
hogy leisszák magukat. Szerencsé-
re ezek átmeneti jellegûek, tehát a
legtöbben nem maradnak benne, de
nagyon nagy a veszélye annak is,
hogy ha elkezdik, akkor utána nem
tudnak kiszállni. Ezek olyan jelen-
ségek, amelyek egy felkészületlen
társadalmat értek, és a régi vallási
közösségeket teljesen szétrombol-
ták. A polgári és a vallási közössé-
gek nagyon erõsek voltak itt a Bala-
ton felvidéken. Balatonudvariban
van egy présházunk, és a helyiek
mesélték, hogy 8-10 egyesület mû-
ködött a faluban, melyeket a kom-
munizmus idején mind megszüntet-
tek. De az embereknek nagyon
nagy szüksége lenne közösségre, és
sajnos sokszor egy deviáns társa-
ságban találnak helyet.

– Ma a társadalomnak milyen
lehetõsége van arra, hogy segítse
ezeket a fiatalokat? Hogyan kelle-
ne segítenünk ezeknek a fiatalok-
nak?

– A legfontosabb az lenne, hogy
kezdettõl az úgynevezett flow álla-

potot – amelyet Csíkszentmihályi
Mihály írt le – kellene megtanítani
nekik. Azt, hogy az ember örömet
találjon minden tevékenységében.
Ez tulajdonképpen a tanulásnak is
az alapja lenne. Minden jó pedagó-
gusnak ez a titka. A tanulást öröm-
ként élik meg, és nem kényszer-
ként csinálják. Továbbá fontos,
hogy meglássák a szépségeket ma-
gunk körül. Ezeket kellene min-
denképpen megtanítani nekik. A
másrészt pedig azt szeretném elér-
ni, hogy már óvodától kezdve ta-
nítsák a társkapcsolati készsége-
ket. Régen nem volt szükség erre,
mert minden családban volt nagy-
mama, nagynéni. Ma viszont a há-
zasságoknak körülbelül a fele vá-
lással végzõdik, rengeteg szétesett
család van. Kevés a gyerek, a
nagycsaládok nem élnek együtt.
Sok rossz mintát hoznak a fiata-
lok otthonról, és emiatt nagyon
nehezen tudnak párt találni. Ha
sikerül párt találniuk, akkor pe-
dig nem tudják azt, hogy egy pár-
kapcsolat építése legalább olyan
komoly munka, mint bármilyen
feladat, amit az életben végzünk
és erre nagyon komolyan oda
kell figyelni. Újra és újra ugyan-
azokba a csapdákba esnek bele.
Az intézetben foglalkozunk csa-
ládterápiával és megdöbbent
bennünket, hogy pontosan
ugyanazokat a hibákat követik el
és válnak boldogtalanná. Így
mindenképpen kellene, és lehet
is tanítani ezeket a készségeket.
Hollandiában például az óvónõ-
ket felkészítik arra, hogyan lehet
megtanítani a gyerekeket, hogy
ne agresszióval oldják meg a
problémáikat.

V.M.

AA ffiiaattaallkkoorrii ddeevviiáánnss mmaaggaattaarrttááss kkeezzeellééssee

Facsemetéket ültettek a keszt-
helyi vasútállomás közelében a
Ranolder János Római Katoli-
kus Általános Iskola diákjai a
hétvégén.

Tavaly született az ötlet. Keszt-
hely Zöld Kincsei címmel egy ki-
advány készült el, mely Keszthely
régi fasorait és híres ligeteit mutat-
ja be. Szabó tanár úr az egyetemen
már régóta gyûjtötte a fotókat, az
ezzel kapcsolatos fellelhetõ kiad-

ványokat.  Ez a térkép szeptember-
ben elkészült, amit átadtunk az is-
koláknak, utána tettük közzé a fel-
hívást, hogy ne csak a régi ligetek-
re, fasorokra gondoljunk, hanem a
jövõben is legyenek ilyen szép
zöld területek a városban.  Az ak-
ciót a környezetvédelmi egyesület
kezdeményezte, és a legtöbb okta-
tási intézmény, alapítványok szü-
lõk csatlakoztak a felhíváshoz
egy-egy területet választva magá-
nak. A diákok nemcsak kezük

munkáját, hanem zsebpénzük egy
részét is felajánlották – tájékoztat-
ta a Helikon Rádiót Németh Fe-
renc a civil szervezet tagja.

A szervezõ kiemelte továbbá, na-
gyon fontos, hogy a gyerekek tuda-
tába épüljön be, hogy a környezet
szépsége mennyire fontos. A városi
kerttervezõ egyeztetve az önkor-
mányzattal, szakemberekkel feltér-
képezte, hogy milyen fajtákkal,
mely területre milyen növényeket
ültessenek a továbbiakban.

ÚÚjj ffaassoorrookk,, lliiggeetteekk KKeesszztthheellyyeenn

Vonulós egység kerül a
városba. Az önkormányzati tûz-
oltóságok január 1-tõl a magyar
államhoz kerülnek át, így
Letenye Város Hivatásos Önkor-
mányzati Tûzoltósága is. Elõre-
láthatóan a most Letenyén elin-
tézhetõ tûzoltó-hatósági ügyeket
a jövõ év elejétõl a Zala Megyei
Kormányhivatal valamelyik ki-
rendeltségén lehet lebonyolítani.
Továbbá, Nagykanizsáról egy öt
fõs vonulós egység kerül át szer-
kocsival együtt. A városba telepü-
lõ vonulósok gépjármûvének fû-
tött garázst, a személyzetnek pe-
dig szociális és pihenõhelyiséget
kell kialakítani. A Körzeti Önkén-
tes Tûzoltó Egyesületet a változás
nem érinti, sõt szakmai munkájuk
a vonulósok jelenlétének köszön-
hetõen tovább fejlõdhet – adta hí-
rül a Letenye Média. 

Hagyományõrzõ rendez-
vény. A Zalai Hagyományok Nap-
ja alkalmából gálaestet tartanak a
letenyei könyvtárban „Szép Zalá-
ban születtem…” címmel novem-
ber 19-én 13 órától. A rendezvényt
Pintér László országgyûlési képvi-
selõ nyitja meg, és Konczér Kata-
lin, a Zala Megyei Közmûvelõdési
Intézmény igazgatója mondja a
köszöntõt.

A fellépõk közt számos közös-
ség található, többek között a
Letenyéért Közéleti Egyesület, a
Kishottói Népdalkör, a Rozmaring
Asszonykórus, a Bokréta Hagyo-
mányõrzõ Csoport és a Vadvirág
Népdalkör.

15 millió forint vissza nem
térítendõ támogatás. November
3-án döntött Pintér Sándor belügy-
miniszter és Matolcsy György
nemzetgazdasági miniszter az ön-
hibájukon kívül hátrányos hely-
zetben lévõ önkormányzatok
2011. évi támogatásának második
ütemérõl. Ennek alapján 1216 ön-
kormányzat részesült több mint 7
milliárd forint vissza nem téríten-
dõ támogatásban.

Zala megyébe összesen 236.
800.000 forint érkezett, melyen
belül Letenye Város Önkormány-
zatának az elsõ ütem során megka-
pott 18 millió forinton túl, további
15 milliót ítéltek meg. A Letenye
Média értesülései szerint, a város
a támogatás harmadik ütemére is
beadta pályázatát.

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

VVeerrsseennyyttáárrggyyaallááss - ééppííttééssii tteellkkeekk

Az Egyesített Bölcsõde - Nagykanizsa a "Közalkalmazottak jogállásáról
szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján - pályázatot hirdet 1 fõ
kisgyermeknevelõ munkakör betöltésére. 

A közalkalmazotti jogviszony idõtartama: határozatlan idejû közalkalmazot-
ti jogviszony. Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidõ. A munkavégzés helye:
Zala megye, 8800 Nagykanizsa, Rózsa u.7/a. A munkakörbe tartozó, illetve
a vezetõi megbízással járó lényeges feladatok: 0 - 3 éves korosztályú gyer-
mekek nevelése - gondozása. Illetmény és juttatások: az illetmény megállapí-
tására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi
XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.    
Pályázati feltételek:
- Középiskola/gimnázium, Csecsemõ- és kisgyermekgondozó (OKJ), vagy
ezen képesítések valamelyikével rendelkezõ: védõnõ, pedagógus, felsõfokú
szociális alapvégzettségû személy, gyógypedagógiai asszisztens (OKJ) - kizá-
rólag csecsemõ- és kisgyermekgondozó (OKJ) képesítéssel rendelkezõ sze-
mély esetén; a munkakör kizárólag már megszerzett szakképesítéssel tölthetõ
be!; magyar állampolgárság; büntetlen elõélet; orvosi alkalmasság; 
A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent: hasonló munkakörben eltöltött idõ - Leg-
alább 1-3 év szakmai tapasztalat, hangszertudás, kézmûves technikai jártasság. 
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 3 hónapnál nem régebbi
erkölcsi bizonyítvány, végzettség(ek)et igazoló dokumentumok másolata,
fényképes szakmai önéletrajz, motivációs levél; a pályázó nyilatkozatát arról,
hogy a gyermekek védelmérõl és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi
XXXI. törvény 15.§-ának (8) bekezdésében meghatározott kizáró ok vele
szemben nem áll fenn. 
A munkakör betölthetõségének idõpontja: a pályázatok elbírálását követõen
azonnal. A pályázat benyújtásának határideje: 2011. november 30. A pályá-
zatok benyújtásának módja: Postai úton az Egyesített Bölcsõde címére törté-
nõ megküldésével (Egyesített Bölcsõde - 8800 Nagykanizsa, Rózsa utca 7/a.).
Kérjük a borítékon feltüntetni a munkakör megnevezését: kisgyermeknevelõ. 
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a http://egyesitett-bol-
csode.mlap.hu honlapon szerezhet. 

ÁÁlllláássppáállyyáázzaatt - kkiissggyyeerrmmeekknneevveellõõ

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

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

Köszönettel: Cseresnyés Péter polgármester

FFeellhhíívvááss cciivviill sszzeerrvveezzeetteekk rréésszzéérree

A Dél-Alföldi Regionális Inno-
vációs Ügynökség és a Pannon
Novum Regionális Innovációs
Ügynökség szervezésében kétna-
pos képzést tartottak a szellemi
tulajdon védelmérõl, a Nagyka-
nizsai Inkubátorház és Innováci-
ós Központban. 

A múlt héten tartott képzésnek
a célja nem egyszerûen az elméle-
ti tudás gyarapítása, hanem a min-
dennapi életben jól hasznosítható
ismeretek átadása volt. Gondol-
junk csak bele egy találmány sza-
badalmi levédésébe, egy licenc
alkalmazásába, a védjegy haszná-
latába vagy a szerzõi jog érvénye-
sítésébe. Mindezek húsba vágó
kérdések. Ezért is tartották hasz-
nosnak a helyi vállalkozók az
alapismereteket adó elõadásokat,
melyeket Onozó Ervin és Na-
gyová Katarina technológiai me-
nedzserek tartottak. Az interaktív
elõadások alkalmat nyújtottak a
vállalkozókat érintõ konkrét

problémák kitárgyalására is. Kü-
lönösen a szerzõi jog témaköre
váltott ki élénk érdeklõdést. Itt el-
sõsorban a vagyoni és a személyi
jogok területe került górcsõ alá,
de a szavatosság és a termékfele-
lõsséggel kapcsolatban is több
kérdés merült fel. Szó esett a
Szellemi Tulajdon Nemzeti Hiva-
talának tevékenységérõl, amely
naprakész információkkal látja el
a hozzáfordulókat. A tárgyalás-
technika minden vállalkozás szá-
mára fontos terület, hiszen egy
üzletkötést alapvetõen befolyásol
a tárgyaló felek felkészültsége,
szakmai tudása. Nem mellékes,
hogy fontos tárgyalások során
kötnek-e a felek titoktartási szer-
zõdést, és ennek biztosítékait mi-
ként foglalják bele a megál-
lapodásokba-hívták fel a figyel-
met az elõadók. A képzés lezárá-
saként aktuális esettanulmányok
kerültek ismertetésre. 

K.H.

KKéétt nnaapp aa sszzeelllleemmii 
ttuullaajjddoonnvvééddeellmméérrõõll A Nagykanizsai Inkubátorház

és Innovációs Központ, valamint
a Pannon Novum Regionális In-
novációs Ügynökség újabb ren-
dezvényt szervez ma, a helyi gaz-
dasági élet élénkítése céljából. Az
üzleti inkubációval és klaszterfej-
lesztéssel foglalkozó konferenciá-
ra a gazdaságfejlesztésben érin-
tett szervezetek munkatársait, az
önkormányzati döntéshozókat, és
az érdeklõdõ vállalkozásokat vár-
ják a szervezõk.

A Nagykanizsai Inkubátorház és
Innovációs Központ vezetõje Cserti
Csilla elmondta, a központ a gya-
korlatban gazdaságfejlesztéssel
foglakozik. Nem csupán irodabér-
letre koncentrál, hanem emellett a
vállalkozások megerõsödése érde-
kében ingyenes tanácsadásokat is
ad, és tréningeket, rendezvényeket
szervez.

A konferenciára a gazdaságfej-
lesztésben érdekelt szervezetek ve-
zetõit, döntéshozóit várják, akik

gyakorlati ismereteket és tapaszta-
latokat szerezhetnek az inkubáció
és a klaszterfejlesztés eszközrend-
szerérõl. Ezen felül pedig érdeklõdõ
vállalkozásokra számítanak, akik
újabb együttmûködési formákról
kaphatnak hasznos információkat. 

A rendezvény a FATE projekt
részeként valósul meg, melyet a
konferencia nyitányaként mutat-
nak be. Ezt követõen pedig hazai
és nemzetközi példákat ismertetõ
szakmai elõadásra kerül sor. A
konferencia kiemelt témaköre az
üzleti inkubáció elmúlt 20 évének
tapasztalata, valamint a Nagykani-
zsai Inkubátorház fejlesztési tervé-
nek bemutatása. A klaszterfej-
lesztésrõl szóló elõadást követõen,
a konferencia zárásaként, panelbe-
szélgetésre kerül sor a meghívott
elõadók bevonásával. Ennek mo-
derátora dr. Birkner Zoltán a Pan-
non egyetem Nagykanizsai Kam-
puszának igazgatója lesz.

V.M.

ÜÜzzlleettii iinnkkuubbáácciióó
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2011. november 17.

Álláskeresés - Pályaorientáció

2011. november 9-én a Nagyka-
nizsai Kereskedelmi és Iparkamara,
a Kanizsa TISZK és az IPOSZ Zala
Megyei Szervezete pályaorientációs
konferenciát tartott. Mérksz Andor
igazgató, Dénes Sándor alpolgár-
mester és dr. Polay József elnök
megnyitója után, a szakképzés és a
munkaerõpiac kapcsolatáról, vala-
mint az álláskeresési és a pályavá-
lasztási tanácsadásról tájékozódhat-
tak a résztvevõk. Dr. Balogh Imre
kamaránk szakképzési tanácsadója
bemutatta a kamara pályaválasztási
törekvéseit és eredményeit. Akonfe-
rencia az MPA-KA-NGM-
3/2011/ÉEM sz. pályázati támoga-
tással valósult meg. A támogatást az
MPA terhére az NGM biztosítja. 

Vállalkozói fórum 
Nagykanizsa jövõjéért
Nagykanizsa Megyei Jogú Város

lehetõséget biztosít a városban és a
térségben mûködõ vállalkozások
számára, hogy fejlesztési elképzelé-
seiket megismerve, egymást erõsít-
ve járuljanak hozzá a város és a tér-

ség gazdasági potenciáljának növe-
léséhez. A november 9-i tájékoztató
fórumon a Vasemberházban Cseres-
nyés Péter polgármester Nagykani-
zsa fejlesztési stratégiájáról és a jö-
võbeni fejlesztési irányokról beszélt,
majd Horváth István Városfejleszté-
si divízióvezetõ a Városrehabilitá-
ciós program II. ütemének fejleszté-
si elképzeléseit mutatta be. A fóru-
mon dr. Polay József elnök képvi-
selte kamaránkat. 

Építõipari cégek figyelmébe
Szeretnénk

felhívni az
építõipari ki-
vitelezõk fi-
gyelmét arra,

hogy a regisztráció ill. a változás
bejelentés elmulasztása esetén
megrendelésektõl, hitelektõl, köz-
beszerzésektõl eshetnek el. 

A regisztrációs dokumentumot
az Építõipari Felügyelet helyszíni
vizsgálata során ellenõrizi.

Az építõipari kivitelezõkrõl mû-
ködõ Közhiteles Nyilvántartás és a
regisztrációval kapcsolatos tudniva-
lók elérhetõek a www.nakkik.hu
kamarai honlapunkon az "Építõipa-
ri regisztráció" cím alatt.

A változás bejelentése vállal-
kozó feladata. Az adatok karban-
tartása, frissítése díjmentes. 

Ha a regisztrációnál vagy az
adatmódosításnál segítségre van
szüksége, gyors ügyintézéssel
várjuk irodánkban. 

Spanyol tanulmányúton a 
Nagykanizsai Kereskedelmi 
és Iparkamara elnöksége
Kamaránk elnöksége a küldött-

gyûlésen jóváhagyott tervek alap-
ján, októberben madridi tanul-
mányúton vett részt. A tanul-
mányútnak több célja volt, figye-
lemmel az országos kamarai tö-
rekvésekre és a Nagykanizsa kör-
nyéki kis és középvállalkozások
külföldi piacra jutásának segítésé-
re és helyzetük javítására, továbbá
bemutatni a várost a környékét
spanyol honban. 

Az út során tanulmányozásra
került a spanyol duális szakkép-

zés, egész napos konzultáció kere-
tében elõadás és konzultáció zaj-
lott a  PIPE programról, elõadás
hangzott el Nagykanizsa bemutat-
kozik címmel, két nemzetközi ki-
állítás megtekintésére került sor /
bútor és számítástechnikai/.

A szakmai programokat az
MKIK és a Spanyol Kamara nem-
zetközi igazgatói segítették.

A spanyol Nemzeti Szakképzési
Program egyik legfontosabb eleme
a szakképzés és a munka világa kö-
zötti kapcsolat szorosabbá tétele
munkatapasztalatok szerzésével, ta-
nulmányi szerzõdések kötésével, és
a szakképzési programok hatékony-

ságának növelésével. A kamara be-
vételei közül a beszedett tagdíj egy-
harmadát a kamarának is szakkép-
zésre kötelezõ fordítani. A tevé-
kenység során együtt kell mûködni
az államnak, az oktatási intézmé-
nyeknek, valamint az egyéb oktatási
szervezetek -helyi, magán, vállalati-
által szervezett folyamatos képzé-
seknek a kamarával. Külön kiemelt
figyelmet kell szentelni a kamará-
nak a gyakorlati képzésekre. Felhív-
ták figyelmünket, hogy nagyon fon-
tos, hogy pontosan felmérésre kerül-
jenek a valós vállalati igények, hogy
az oktatásban a gyakorlati képzések
minõsége meghatározó legyen, és
hogy teret kell adni a diákok szemé-
lyes képességei fejlesztésének. A
nálunk most bevezetésre kerülõ du-
ális képzéshez sok hasznos informá-
ciót kaptunk.

Nagy várakozással tekintettünk a
PIPE program ismertetése elé. A
spanyolok már 4-5 évvel ezelõtt
úgy gondolták, ha bejön egy válság,

akkor a belsõ piac csökken és a kis
és középvállalkozóik mozgástere
beszûkül. Kitörés a külföldi piac fe-
lé nyílik, de erre a világon sehol
nem elég felkészült ez a kör, ezért

segíteni kell nekik. Ennek érdeké-
ben találták ki és fogadtatták el
Brüsszellel a PIPE programot. 

Jacobo Pérez Soba a PIPE prog-
ram menedzsere és kidolgozója tar-
tott számunkra nagy érdeklõdésre
számot tartó elõadást. Egy bejáratott,
az EU által elfogadott kész rendszert
ismerhettünk meg. A program elsõ
lépcsõjébe -a felmérésbe- a vállalko-
zásoknak nem kellett berakni egy fil-
lért sem. Ez egy ingyenes cégfelmé-
rés, mely akkor is segítség volt a vál-
lalkozásoknak, ha nem akartak a
programban késõbb részt venni, hi-
szen ha figyeltek a megállapításokra,
akkor, a hatékonyságukat 20-30%-
kal javította. Akik mentek tovább 10-
20% saját erõt raktak be, melynek az
eredményei bõven megtérültek. Aki-
mutatások alapján, 4-5 év távlatában
megállapítható, hogy a programban
részt vettek stabilan 30%-os növeke-
dést értek el, miközben a létszámuk
12-15%-kal nõtt. Aprogram részt ve-
või még a válság közepette is növe-
kedtek és hatékonyabbá váltak, sõt
létszámot növeltek.

Az elõadást követõen sok kérdés
hangzott el, és Soba úr õszintén és
türelmesen válaszolt és ígérte az an-

gol nyelvû anyagot megküldi kama-
ránknak. A nap izgalmas témája vé-
gig kísért bennünket és még a haza-
felé tartó buszon is ekörül forgott a
beszélgetés. Arra jutottunk, a spa-
nyol példa alapján egy kísérleti prog-
ramot dolgozunk ki Nagykanizsára
és környékére, és ennek megvalósí-
tásában is részt vállalunk. Polgár-
mester úr az ötletet jónak tartotta, és
kérte dolgozza ki a kamara a meg-
célzott programot és ennek megva-
lósítása érdekében támogatást ígért.

A tanulmányút során elnökünk Dr.
Polay József elõadást tartott Nagyka-
nizsa bemutatkozik címmel. A ven-
déglátók kérték, hogy az elõadást an-
gol nyelven küldjük át és jelezték,
hogy az idegenforgalom iránt fogéko-
nyak, de más körben is terjeszti a spa-
nyol kamara anyagunkat. Elnökünk
az elõadás végén Nagykanizsát be-
mutató könyvet adott ajándékba.

A két kiállítás szintén maradan-
dó élmény volt, de igazából a
PIPE program vitt mindent. 

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
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Dr. Németh László fõorvos ve-
zeti szeptember1-tõl a Kanizsai
Dorottya Kórház neurológiai
osztályát. A Zalaegerszegrõl ér-
kezett új fõorvossal terveirõl, a
kanizsai kórházban eddig szer-
zett tapasztalatairól és tudomá-
nyos munkájáról beszélgettünk. 

– Zalaegerszegi születésû va-
gyok, ott nõttem fel, és egészen
mostanáig ott is dolgoztam. ’87-
ben végeztem a Pécsi Orvostudo-
mányi Egyetemen summa cum
laude minõsítéssel, és azonnal
visszakerültem Zalaegerszegre, a
neurológiára. ’91-ben szereztem
neurológiai szakvizsgát, ezt köve-
tõen stroke betegség specialistája
minõsítést, illetve neuroszonoló-
giai-jártasság bizonyítványt. A ha-
zai neuroszonológia alapítói közé
tartozom. A neuroszonológia az
ideggyógyászati ultrahanggal fog-
lalkozó altudomány. Tudományos
munkámat is ezzel kapcsolatban
végeztem. 2001-ben féléves tanul-
mányi úton Japánban jártam, Hiro-
sima mellett egy olyan intézetben,
ahol kiemelten foglalkoztak a
stroke-betegek idegsebészeti ellá-
tásával. 

– Milyen tapasztalatokkal
érkezett haza? 

– Ott sok szempontból más
szemlélet uralkodik, mert a stroke-
betegeket idegsebészeten kezelték,
elõszeretettel alkalmaztak mûtéti
megoldásokat a különbözõ nyaki
nagyér-betegségek kezelésére, és
az agyon belüli erek ellátására.
Technikai feltételeik sokkal jobbak
voltak, jellemzõen, a megszokott
japán precizitással végeztek min-
dent. Ugyanakkor meglepõ módon

a neuroszonológiában való jártas-
ságuk elmaradt az európaiak szak-
tudásától. 

– Mi lehetett ennek az oka?
– Az, hogy elõbb volt pénzük,

mint szakemberük. Megvették a
legjobb gépeket, és olyan szakem-
bereket kerestek, akik elmagyaráz-
ták nekik a használatát. Mi annak
idején hosszú-hosszú órákat eltölt-
ve magunktól megtanultuk. Érfes-
téses vizsgálatokkal, saját magun-
kat leellenõrizve több év alatt ju-
tottunk el oda, hogy gyengébb gé-
pekkel is legalább 96-98 százalé-
kos pontosságot értünk el. 

– Hazaérve hol folytatta tovább
a tevékenységét? 

– Zalaegerszegen, de évek óta
úgy éreztem, a mindennapi rutinon
kívül jó lenne valami újat nyújtani,
más típusú feladatban részt venni.
Mivel nagyon kötõdök Zala me-
gyéhez, az egész családom itt él,
csak a környéken tudtam elképzel-
ni a további ténykedésemet. Se-
bestyén fõorvosnõ nyugdíjba me-
netelét követõen került képbe szá-
momra Nagykanizsa. A fõigazgató
úrral több alkalommal beszéltem,
nagyon szimpatikusan állt hozzá a
a kérdéshez, és ez volt az a pilla-
nat, amikor úgy döntöttem, bár-
mennyire is kötõdöm Zalaeger-
szeghez, változtatnom érdemes, és
érdemes ezt a kihívást vállalnom.
Nagy kedvvel és nagy várakozás-
sal jöttem Kanizsára, nem volt is-
meretlen számomra az itteni a tár-
saság. Konferenciákról nagyon jól
ismertem õket, és õk is ismertek
engem, remélem, nem csalódunk
egymásban. Más intézetbõl érkez-
tem, más munkastílust szoktam
meg, nyilván az erények megõrzé-
se mellett igyekszem kamatoztatni
a máshol megszerzett ismereteket,
illetve elképzeléseimet a gyógyító-
megelõzõ munkában. 

– Mit kell érteni ez alatt?
– Szeretnék a képalkotó vizsgá-

latok felvételeinek értékelésére,
újabb vizsgálati metodikák beve-
zetésére nagy hangsúlyt fektetni.
Szeretném, ha a potenciálisan
idegsebészeti beavatkozást igény-
lõ vizsgálatok teljes körûen itt
helyben, vagy helybõl történhetné-
nek meg. Ehhez azonban nagyobb
keretszámú MR vizsgálati lehetõ-
ségre van szükség akár ambuláns,
akár osztályos keretek között, ami
most Zalaegerszeggel vagy Ka-
posvárral való együttmûködéssel

biztosítható csak. Az elõbb emlí-
tett vizsgálati eredmények birtoká-
ban szeretném elérni, hogy Pécsre
valóban a mûtéti esetek kerülje-
nek, természetesen lesznek kivéte-
lek. Ugyancsak nagyon fontosnak
tartom, hogy az operálandó nyaki
érszûkületek kivizsgálása maxi-
málisan teljes legyen. Tehát a véle-
ményezett, és teljes mértékben
mûtétre elõkészített betegek kerül-
jenek a regionalitás elve alapján a
zalaegerszegi érsebészeti osztály-
ra. A neurológia betegek gondozá-
sával kapcsolatban fontosnak tar-
tom a szakambulanciai rendszer
felállítását, ami átvenné a teher
egy részét az ideggyógyászati
szakrendeléstõl. Specialista tartsa
kézben elsõsorban a parkinson-
kóros, a súlyos stroke-on átesett,
nyaki érszûkületben, epilepsziá-
ban, és szklerózis multiplex beteg-
ségben szenvedõk gondozását, és
egyre magasabb szintû ellátást le-
hessen biztosítani számukra.

– Mindezekhez mi szükséges?
– Nem ágyszám bõvítésre, ha-

nem ambuláns óraszámemelésre
gondolok. Néhány plusz órára, il-
letve a meglévõk átszervezésére.
Továbbá az egy szabad állás minél
elõbbi betöltésére is szükség len-
ne. Fel kellett újítani az osztály
számítógépes rendszerét is, mert
az általunk elképzelt képalkotó di-
agnosztika értékelésére, a képek
megjelenítésére a számítógépeink
nem alkalmasak. Ez az igény már
majd teljesen megvalósult.

– Milyen irányú elképzelései
vannak még? 

– Az itteni berendezkedés után
mindenképpen fel szeretném ven-
ni, és elmélyíteni a kapcsolatot a
környékbeli háziorvosokkal, a
mentõkkel Az akut, bénult bete-
gek, akiknél az egyetlen életmentõ
és életminõséget javító, biztosan
hatásos terápiás beavatkozást, a
thrombolysist el lehet végezni,
nem kerülnek be kellõ idõben az
osztályra. Mind a mentõszolgálta-
tás színvonalát, mind a háziorvosi
szolgáltatás gyorsaságát fejleszte-
ni kell annak érdekében, hogy a
beteg késlekedés nélkül azonnal
hívja a központi ügyeletet, a men-
tõt, vagy adott esetben a házior-
vost, mert három órán belül lehet
csak a beavatkozást eredményesen
elvégezni. Ez az egyik sarkköve
lenne a munkánknak. Nagykani-
zsán ilyen beavatkozásra már né-

hány éve lehetõség van, de a be-
avatkozások számának további bõ-
vítésére van szükség.

– Kihasználva az alkalmat,
egészségünk megõrzése érdekében
mit tanácsol azoknak az emberek-
nek, akik még nem betegek? 

– Különbséget kell tenni a pri-
mer és a szekunder megelõzés kö-
zött. A primer megelõzésnél arra
kell törekedni, hogy egyáltalán ne
lépjen fel a betegség. Ennek érde-
kében az ember nem tud mást ten-
ni, mint rendben tartja a vérnyo-
mását, a cukor- és koleszterinjét,
egészséges életmódot folytat, és
esetleg 45-50 éves kora fölött két-
évente egy komplex szûrõvizsgá-
laton vesz részt. A fokozott rizikó-
csoportba tartozókat kell esetleg
gyógyszerrel kezelni. A másodla-
gos megelõzés még fontosabb,
mert aki egyszer már ilyen népbe-
tegséget kapott, legyen az szív,
vagy agyi infarktus, alsóvégtagi
perifériás érbetegség, hatványo-
zottan növekszik az esélye annak,
hogy egy hasonló újabb érkataszt-
rófa szenvedõ alanya legyen. Ezt
elsõsorban vérrögképzõdést gátló
gyógyszerek, bizonyos esetekben
az anticoagulánsok, másodsorban
vérnyomáscsökkentõk, koleszte-
rinszint csökkentõ gyógyszerek
szedésével lehet megelõzni. Érde-
kes módon azt figyeltem meg,
hogy a környéken élõ betegek
ezeknek kevesebb jelentõséget tu-
lajdonítanak, úgy gondolják, infú-
ziókúrákkal a betegségek meg-
elõzhetõk. Pedig nem így van,
ezekkel az infúziós kúrákkal nem
egy jövendõ betegség elõzhetõ
meg, hanem ha valakinek már van
baja, ezekkel valóban van lehetõ-
ség az agyi keringés valamelyes
javítására. 

Nagyon fontosnak tartom még
megjegyezni, hogy a kórházban
meglepõen készséges munkatár-
sakra találtam. Mind az osztály
személyzete, a kollégák, és más
osztályok velem kapcsolatba ke-
rült orvosai, fõorvosai, vagy akár a
kórház adminisztratív és technikai
személyzete nagyon pozitív be-
nyomást tett rám. A további
együttmûködésünkre nézve meg-
nyugtató, hogy egy ilyen barátsá-
gos csapatban dolgozhatok, ami
megkönnyítette a beilleszkedése-
met. 

B.E.
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A jelzõrendszeres szolgáltatás
számos pozitívummal rendelke-
zik, melyek bizonyítják létjogo-
sultságát. Errõl kérdeztük Jor-
dán – Szabó Tímeát, a Vöröske-
reszt szakmai vezetõjét.

– A jelzõrendszeres házi segít-
ségnyújtás tulajdonképpen a sa-
ját otthonukban élõ, egészségi
állapotuk és szociális helyzetük
miatt rászorult, a segélyhívó ké-
szülék megfelelõ használatára
képes idõskorú, vagy fogyatékos
személyek, illetve pszichiátriai
betegek részére nyújtott ellátás.
Célja az önálló életvitel fenntar-
tása, a felmerülõ krízishelyzetek
elhárítása. Folyamatos, 24 órás
készenléti rendszerben mûködik.
Igényelhetõ önállóan is, vagy a
házi segítségnyújtás kiegészítõ
szolgáltatásaként, mivel a gon-
dozónõk 8-16 óráig dolgoznak.

Feladata, az igénybevevõ bizton-
ságérzetének erõsítése, és a
szükséges segítségnyújtás minél
gyorsabb biztosítása a súlyosabb
helyzetek megelõzése érdeké-
ben. A jelzõrendszer két részbõl
áll. Egyrészt egy víz- és ütésálló
karórából, másrészt pedig egy
akkumulátorról mûködõ fali
egységbõl, amit oda helyeznek
el, ahol az ellátott a legtöbbet
tartózkodik. A készülék hordoz-
ható, így akkor is riasztás küld-
hetõ róla, ha az ellátott nem tar-
tózkodik otthon – mondta elöljá-
róban a Vöröskereszt szakmai
vezetõje.

– Mióta lehet jelzõrendszereket
igényelni?

– A jelzõrendszeres szolgáltatás
2010. január 1-tõl indult az Új
Magyarország Fejlesztési Terv
Nyugat-dunántúli program rend-
szerében elnyert támogatásból,
melynek köszönhetõen 800 jelzõ-
készülék beszerzése vált lehetõvé.
Egy korábbi pályázat révén már
rendelkeztünk 40 készülékkel, de
ezek elavultabbnak számítottak.
A fogadtatásuk viszont kedvezõ
volt a lakosság körében. Az el-
nyert támogatásnak köszönhetõen
Nagykanizsa, Zalakaros,

Zalaszentgrót kistérségben he-
lyezhetünk el jelzõkészülékeket.
A készülékekbõl összesen 517-et
szereltek be eddig a kistérségben
és városunkban.

– Kik és hogyan igényelhetik a
jelzõrendszert?

– A szakmai központban a Sugár
utca 28. szám alatt lehet igényelni
személyesen, vagy a hozzátartozó
megbízásával, illetve telefonszá-
munkon. Ha telefonon felhív min-
ket, akkor kiküldünk egy gondo-
zót, aki kiviszi a szükséges nyom-
tatványokat és segít a kitöltésben.
Az igényléshez orvosi javaslat
szükséges, aminek a beszerzésé-
ben szintén tudunk segíteni.

– Mennyi riasztás kapnak a kis-
térségbõl és Nagykanizsáról ha-
vonta, és mik a leggyakoribb prob-
lémák?

– Havonta átlagban 23-25 ri-
asztásunk van, melyek legfõbb
oka, hogy az idõjárási frontok
megviselik az idõs embereket.
Két esetet szeretnék kiemelni, mi-
kor a készülék életmentõnek bizo-
nyult. Az egyik esetben egy 80 év
feletti hölgy szenvedett súlyos sé-
rüléseket. Leállt a pészmékere,
szerencsétlenül esett, a fejét be-
ütötte, erõsen vérzett, de még idõ-

ben riasztott és neki tulajdonkép-
pen az életét mentette meg ez a
készülék. A másik riasztás szintén
a közelmúltban történt. Egy 78
éves férfi ellátottunk, papucsban
indult le a pincébe. A lépcsõn le-
esett és súlyos kéztörést szenve-
dett. A szolgáltatás létjogosultsá-
gát igazolja az is, hogy a hozzá-
tartozók egy-egy ilyen súlyosabb
eset után megkeresnek minket te-
lefonon, és megköszönik a segít-
séget. A rendszer elõnye, hogy az
idõs emberek vészhelyzetben sok-
szor képtelenek a telefonálásra,
viszont a csuklón hordható jelzõ-
készüléken levõ gombnak a meg-
nyomása nem okoz nekik nehéz-
séget. Azonban, nem csak rosz-
szullét esetén kérhetõ segítség.
Bocskán történt, hogy egy idõs
hölgy betörést észlelt és meg-
nyomta a jelzõkészüléket. A disz-
pécser visszajelzett, amikor a be-
törõ meghallotta a hangot, meghi-
úsult a betörés. 

– Hova fut be a riasztás?
– A riasztás a zalaegerszegi

diszpécserközpontba érkezik.
Innen értesítik az ügyeletes gon-
dozót, akinek 30 percen belül ki
kell érkeznie a helyszínre. A se-
gélyhívás okául szolgáló problé-
mamegoldás érdekében azonnali
intézkedést tesz, szükség esetén
további egészségügyi vagy szo-
ciális ellátást kezdeményez. 

– Mennyibe kerül a szolgálta-
tás?

– A szolgáltatás térítési díja az
egyén jövedelmétõl függ, de ma-
ximum 1240 forint havonta. A
rendszer elõnye, hogy az idõsek
nagyfokú biztonsággal gondoz-
hatók az otthonukban, nem ke-
rülnek be a költségigényesebb
szociális és egészségügyi ellá-
tásba. A megszokott környezet-
ben történõ gondozás mentális
szempontból is elõnyösebb szá-
mukra. 

Egy önkormányzati pályázat-
nak köszönhetõen a Vöröske-
resztnek lehetõsége nyílik a jel-
zõs idõsek összehozására, mivel
õk eddig egymással nem talál-
koztak. Az eseményre december
1-jén kerül sor Nagykanizsán, a
Zrínyi út 35-ben, ahol vendégül
látják az érdeklõdõket, valamint
egészségügyi elõadásokat is hall-
gathatnak.

V.M.
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Ünnepi rendezvényt tartott a
Családsegítõ és Gyermekjóléti
Központ a Szociális Munka
Napja alkalmából, ahol köszön-
tötték a kiemelkedõ munkát vég-
zõ munkatársakat. 

Tizennégy éve ünneplik ezt a
napot november 12-én a Szociá-
lis Munkások Nemzetközi Szer-

vezete jóvoltából, ugyanis ekkor
hirdették meg a Szociális Akció
Nemzetközi Napját. A fõ témája
a kirekesztés elleni harc. Az ak-
ciónap tartalma miatt született
meg a javaslat, hogy ezentúl
minden évben ez legyen a szoci-
ális munkát végzõké. Az évek so-
rán országos mozgalommá nõtte
ki magát, a megyék és városok

minden évben elismerik a legjob-
bak munkáját.

A város polgárainak nevében
Cseresnyés Péter köszönetet mon-
dott a szociális területen dolgozók
áldozatos munkájáért. Maronicsné
dr. Borka Beáta, a szociális osztály
vezetõje elmondta, nehéz éven
vannak túl, hiszen rengeteg válto-
zás, jogszabály módosítás történt.
De ezen nehézségek ellenére segí-
teniük kellet ott, ahol tudtak, hi-
szen az emberek utolsó mentsvár-
ként fordulnak hozzájuk.

A rendezvényen közremûködtek
a Farkas Ferenc Zene és Arany-
metszés Mûvészeti Iskola diákjai
és tanárai. Az idén is köszöntötték
a kiemelkedõ munkát végzõket.
Fõtanácsosi címmel jutalmazták
Mileder Katalint. Igazgatói dicsé-
retben részesült Kissné Soós Re-
náta, Gerõ Sándor, Horváth Szil-
via, Kondákor András és Varga Ju-
dit.

V.M.
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Vékonyított lencse AKCIÓ – 20%!
2011. november 1 - november 30-ig

MMEEGGHHÍÍVVÓÓ

Szeretettel várjuk az általános iskolák 4. osztá-
lyosait és kedves szüleiket a Batthyány Lajos Gim-
názium két rendezvényére.

Hagyományos nyílt napunkat 2011. november 19-én, szombaton 9
órakor tartjuk, amikor is meghallgathatnak egy tájékoztatót
iskolánkról, illetve lehetõség lesz a kötetlen beszélgetésre, valamint az
iskola végigjárására.

Immár hagyományosan „Szélesre tárjuk az iskolakaput”, s lehetõvé
tesszük az érdeklõdõ diákoknak és szülõknek, hogy bepillanthassanak
a tanórákba is. Várjuk a kíváncsiakat 2011. november 21-én 8.15-kor
rendezvénytermünkbe, ahonnan elindulhatnak a különbözõ osztályter-
mekbe, a különbözõ tanórákra (2., 3. és 4. órára).

HHaa ppéénntteekk,, aakkkkoorr KKÖÖNNYYVVTTÁÁRR!! 
HHaall iisskkoollaa AAddvveenntt aa KKöönnyyvvttáárrbbaann!! 

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

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

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

A részletes programokról és minden további információról a
www.nagykar.hu eseménynaptárából, Kardos Ferenc könyvtárostól
kaphat tájékoztatást személyesen, telefonon (06306287268) vagy e-
mailen is a info@nagykar.hu-n. A programok a TÁMOP-3.2.4-08/1-
2009-0068 pályázati projekt keretében szervezõdnek."
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2011. november 17.

Horoszkóp

Kellemes hétvégére lesz kilátása. Egy
olyan társaságba hívják meg, ahol igazán
jól érzi majd magát, és a kapott informá-
ciók alapján kedvezõbb színben látja
anyagi lehetõségeit is.

Makacsul ragaszkodik a régi szokásaihoz,
és nem tud igazán ellazulni, álmodozni.
Próbáljon meg pozitív hozzáállással alkal-
mazkodni a környezetéhez, így mindjárt
könnyebb lesz elviselni a nehézségeket.

Szép napokra számíthat a hétvégén. Le-
hetõleg ne vállalja túl magát, mert bármi
megtörténhet a környezetében. A csilla-
gok is sikeres eseményeket jeleznek, ne
álljon ellent semminek. 

Nyugodt, eseménytelen napokra számít-
hat. Zavartalanul átgondolhatja anyagi
lehetõségeit, de ne vállaljon kockázatos
lépéseket. Most ne az érzelmeire hallgas-
son, hanem gondolkodjon logikusan.

Felszabadultnak érezheti magát a hétvé-
gén. Családi segítséggel a nyomasztó
anyagi problémája megoldódni látszik.
Vonja le a tanulságokat, és kikapcsoló-
dásként például rendezze át a lakását.

Minden adott lesz ahhoz a hétvégén,
hogy kimozduljon otthonról. A környe-
zete elismeri a munkáját, a nyugodt,
csendes hétköznapjait azonban egy vá-
ratlan találkozás felbolygatja. 

Az anyagiakon túl a szerelemben is szeren-
csés lehet, ha tud alkalmazkodni a partneré-
hez. Taktikázással, ügyeskedéssel ezen a té-
ren nem jut semmire sem. A csillagok is a
szerelmük megerõsítését sugallják.

Eredményes napokra számíthat. A csa-
ládjától érkezõ hírek is jókedvre derítik.
Üzleti ügyeivel kapcsolatban, mielõtt el-
hamarkodott döntést hozna, kérjen véle-
ményt tapasztaltabb ismerõseitõl.

Újult erõvel fog hétvégén a munkához,
és a szeretteihez is türelmesebb lesz. Egy
kellemes találkozásra is számíthat, mely
kihatással lesz érzelmi életére. Ha ideje
engedi, tanuljon meg például jógázni.

Ha nem akar túlzottan elkényelmesedni, a hét-
végén mozduljon ki. Egy kis természetjárás
hatására minden erõfeszítés nélkül megoldhat-
ja otthoni feladatait. Üzleti életére is fordítson
figyelmet, legyen bátorsága vállalkozni.

Ha mindenképpen szeretne változást elérni az
életében, akkor kezdhetné a sort akár munka-
hely-változtatással. A vitás kérdéseket minél
elõbb beszélje meg otthon a párjával. Humor-
ral, és ne haraggal kezeljék a feszültséget.

Hamarosan komoly döntést kell meghoz-
nia. Ha egy új kapcsolat kialakítására
nyílik lehetõsége, s emiatt kerül válaszút
elé, ne habozzon. A bolygóállások is ked-
vezõen támogatják szerelmi életét.

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, Pla-

tán soron tehermentes, beköltözhetõ,
gázfûtéses, 42 m2-es, II. emeleti tégla-
lakás 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 el-
adó. Tel.: 0693/320-019, 0630/6031-
724 (7456K)

Eladó Nagykanizsa központjában a
Múzeum téren egy csendes, parkra né-

zõ, kétszobás, fürdõszobás, nagy kony-
hás (56m2), I. emeleti lakás bútorok
nélkül. Irányár: 7 millió Ft. Érd.:
0630/377-7011, 0630/315-1866
(7458K)

Négyütemû, 1990-es Trabant,
75000 futott km-rel, 2012 augusztusig
érvényes mûszakival eladó. Irányár:
110.000 Ft. Tel.: 0630/502-9641
(7464K)

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

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

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

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

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

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

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

Frizurát szeretnél? Szakképzett
fordrász házhoz megy Nagykanizsán
és környékén. Tel.: 0630/8744-111
(7462K)

Kidobásra szánt TV-jét, mikróját,

mosógépét, gáztûzhelyét, stb. elszállí-
tom. Tel.: 0620/510-2723 (7463K)

KKaanniizzssaa –– SSppoorrtt//AApprróó 2011. november 17.14

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

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

Televíziók, LCD monitorok,
videók, DVD-k és távirányítók
javítása. Balaskó István. Nagy-
kanizsa, Ady Endre u. 11., tel.:
0630/597-1530 (7457K)

November 24. 
Cserháti SZKI 09:00 – 13:00
November 25. Vöröskereszt,
(Nk. Sugár u. 28.) 10:00 – 13:00
November 25. Galambok,
Általános Iskola 14:30 – 16:30

VVéérraaddááss

Klubfoglalkozás
A Nagykanizsai Cukor-

betegek Egyesülete 25-én
pénteken a Kanizsai Do-
rottya Kórház tanácster-
mében klubfoglalkozást
tart, amelyen Dr. Késmárki
Nóra fõorvos asszony „A cu-
korbetegek gondozása, cu-
korbetegség a cukorbeteg
szemével” témákban tart
elõadást 15 óra 30-kor.

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

A kanizsai sakksport mérföld-
kõhöz érkezett múlt vasárnap,
amikor is az Aquaprofit-
Nagykanizsai TSK NB I-es baj-
noki címvédõ együttese a szezon
harmadik fordulójában a Decs
ellen mérkõzött.

A négyszeres aranyérmes
ugyanis sorozatban negyvene-
dik(!) bajnoki gyõzelmére készült,
s ez sportágtól függetlenül a hazai
sportéletben igencsak figyelemre
méltó teljesítmény.

A sorozat még a 2007/2008-as
idényben, annak is 8. fordulójában
(2008. március 16.) kezdõdött,
amikor a Nagykanizsa hazai kör-
nyezetben a Statisztika-MLTC-t
múlta felül 7,5:4,5-es eredmény-
nyel.

A további mérföldkövek:
A 10. gyõzelem: 2008/2009-es

bajnoki idény, 6. forduló, 2009. ja-
nuár 25.: ASE Pak – Aquaprofit
NTSK 4,5:7,5

A 20. gyõzelem: 2009/2010-es
bajnoki idény, 5. forduló, 2010. ja-

nuár 31.: Honvéd Auróra SE –
Aquaprofit NTSK 2,5:9,5

A 30. gyõzelem: 2010/2011-es
bajnoki idény, 4. forduló, 2010.
december 5.: Tabáni Spartacus-
Vízmûvek – Aquaprofit NTSK
1:11

Ugyan kissé nehezen, de az
Aquaprofit Nagykanizsai TSK NB
I-es címvédõ sakkcsapata megcse-
lekedte a Tolna megyei helyszínen
a „jósoltakat”, vagyis sorozatban
negyvenedik gyõztes bajnokiját
játszotta le a kanizsai együttes.
Ahogy ilyenkor nagyon sok eset-
ben történni szokott, egyáltalán
nem volt egyszerû abszolválni
akár a rekordvadászok számára is
jelentõséggel bíró találkozót...

Hungaropharma Decs –
Aquaprofit NTSK 5,5:6,5

NB I-es sakk csapatbajnoki
mérkõzés, 3. forduló, 2011. no-
vember 13. Decs.

„Februárban is ilyen meccset
játszottunk a decsiekkel – fogal-
mazott Papp Nándor, az Aquaprof-
it NTSK sakkcsapatának vezetõje.

(A Fekete Ló Sakk Klubban rende-
zett partikat összesítésben akkor is
ilyen arányban húzták be a kani-
zsaiak.) – Tudtam, hogy ezúttal
szintén nehéz lesz, és bizony csak
az utolsó pillanatban sikerült meg-
nyernünk ezt a mérkõzést.”

Hogy mérföldkõhöz érkezett a
csapat, ennek nem kellene nagy je-
lentõséget tulajdonítani (illetve a
fejekben nem ennek kellene mo-
toszkálni...), mégis...

„... azért ez is benne van ilyen-
kor a levegõben – folytatta az
együttes „szóvivõje”. – Meg per-
sze az is hozzátartozik a tényekhez,
hogy míg a paksiak ellen öt asztal-
nál is tartalék játékossal álltak ki,
velünk szemben azért igencsak ki-
tettek magukért a tolnaiak. Így há-
rom sakkozónk is kikapott, de azért
ezzel is sikerült megnyernünk ezt a
bajnokit.”

A sorozatbani 41. gyõzelmüket
a kanizsaiak a Honvéd ASE ellen
jegyezhetik, november 27-én.

P.L.

SSoorroozzaattbbaann aa nneeggyyvveenneeddiikk ggyyõõzzeelleemmmmeell...... 
Nemrég fejezõdtek be a városi

kispályás labdarúgó-bajnokság
küzdelmei, melynek keretében a
jól megszokott formában, négy
osztályban pattogott tavasztól a
labda a Mindenki Sportpályáján.

A városi (téli) terembajnokság
szinte folyamatos gyõztese, a Chan-
nel 2000 ezúttal már nyerte az I.
osztály küzdelmeit is az RMP Földi
és a Szokol-Budaipack elõtt. Az el-
sõ kettõ között mindössze két pont
volt a különbség a végén...

A második vonalban az Olajbá-
nyász SE legénysége elõzte meg
az azonos pontszámmal (!) záró
Delfin FC-t, valamint a Szemere-
PEN együttesét.

A harmadik ligásoknál a NILFISK
zárt az élen (egy pont elõnnyel), má-
sodik a H FC Junior, míg harmadik a
Biztonság 2000 gárdája lett.

A IV. osztály mezõnyében a Fut-
ball Fanatik FC majdhogynem idei
rekorddal állt elõ, hiszen négy pontot
vert a második A-Team FC-re, a
képzeletbeli dobogó harmadik foká-
ra pedig a Festékservice állhatott.

KKiissppáállyyáánn 
iiss aa lleeggjjoobbbbaakk

MMEEGGHHÍÍVVÓÓ
Az Általános Iskola és Óvoda
Kiskanizsa tisztelettel meghívja Önt
egy kiállítással egybekötött könyv-
bemutatóra, beszélgetésre, ajándék-
mûsorra. Idõpont: 2011. november
20. (vasárnap) 15:00 óra. Helyszín:
A kiskanizsai iskola aulája
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2011. november 17.

Nagykanizsai Torna Egylet
1866-Horváth Méh (4.) – Moson-
magyaróvári Torna Egylet 1904
(8.)  4-1 (2-0)

NB III Bakony csoport labdarú-
gó mérkõzés, 13. forduló. Nagyka-
nizsa, 120 nézõ. Vezette: Tóth R.
(Marácz, Horváth Z.). G.: Cs. Hor-
váth G. (17., 85.), Szõke Á. (35.),
Nagy T. (48. - 11-es); Németh B.
(73. - 11-es). KIállítva: Herczeg
(50.)

NTE: Freischmid - Boros, Rák-
hely M., Cserfõ L., Szép D. -
Ujvári, Rácz Sz., Nagy T. (Budai
L., 74.), Béli M. (Rubens, 87.) -
Szõke Á. (Luiz Fernando, 72.), Cs.
Horváth G. Vezetõedzõ: Koller
Zoltán.

Közte 38. Mármint az évszámok
csatáját az NTE 1866 - MTE 1904
NB III-as labdarúgó mérkõzésen
rögtön a kanizsaiak nyertek.
Ugyan a mérkõzésen ekkora gól-
különbséggel nem lehetett számol-
ni, mindenesetre a hazai együttes
folytatta két hete abbamaradt
„Euro-gól” sorozatát, hiszen Szõke
Ádám-Rácz Szabolcs-Cs. Horváth
Gábor összjáték után a jobb oldal-
ról induló akció során utóbbi re-
mekbe szabott találattal szerzett
vezetést a 17. percben (1-0).

Kellett is ez a találat, hiszen
még három perccel korábban (bi-
zonyítva, az óváriak nem tettek le
a pontszerzésrõl) az ellenféltõl
lesgyanús akciót követõen Leskó
Imre veszélyeztetett, amit
Frerischmid Roland hatástalaní-
tott.

Kombinatív szellemû játékát az-
tán folytathatta az NTE, a vezetõ
gólja után is igyekezett megbonta-
ni a Mosonmagyaróvár védelmét.
S a 35. percben az Eurosport tévé-
csatorna '90-es évekbeli angol
kommentátora (ahogy akkor pél-
dául néhány váci gól után...) ezút-
tal is kiálthatta volna: „what a
wonderful goal!”, lévén egy bal ol-
dali támadás után jutott el Szõke
Ádámhoz a labda, aki egybõl a
jobbösszekötõ helyérõl 17 méter-
rõl tényleg csodás találatot jegy-
zett (2-0).

A 41. percben aztán újra a kani-
zsai kapus nyerte a Freischmid-
Leskó csatát, a második félidõ pe-
dig rögtön hazai góllal indult:
Nagy Tamást buktatták a 16-oson
belül, a büntetõt pedig a sértett ér-
tékesítette – a labdát a kapu bal ol-
dalába küldve (3-0). A vendégek
gondjait csak tetézte, hogy Her-
czeg Károlyt az 50. percben máso-
dik sárga lappal a játékvezetõ kiál-
lította, Ujvári Mátéék pedig ked-
vükre szövögethették támadása-
iakat.

Egészen a mérkõzés hosszú haj-
rájáig, hiszen a 73. percben a ven-
dégek belõttek Németh Balázs ré-
vén egy 11-est, s onnantól nagyot
fordult a játék képe, hiszen a kisal-
földiek nekiveselkedtek hátrányuk
további csökkentésének, míg a ka-
nizsaiak képtelenek voltak a meg-
szokott fordulatszámukon pörög-
ni. Gyõzelmük ugyan nem forgott
veszélyben, de az ember-, vala-
mint kétgólos elõnyük ekkor mint-

ha õket zavarta volna jobban...
Még szerencse, hogy Budai La-

jos bal oldali beadása után Cs.
Horváth G. bólintott egy negyedik
Kanizsa-gólt a végén, ezzel fölé-
nyessé téve a vendéglátók sikerét
(4-1).

Koller Zoltán: „Megérdemelt
gyõzelmet arattunk a jó erõkbõl
álló Mosonmagyaróvár ellen. A
pályánk talaja nem igazán kedve-
zett a játékunknak, ennek ellenére
góljaink küzül az elsõ és a második
kifejezetten szép támadásból szüle-
tett.”

Ritkán adódik olyan hétvége,
mint a legutóbbi, hogy a megyei
osztályokban szereplõ nagykani-
zsai labdarúgó együtteseknek nem
csupán pontok nem jutottak, de rú-
gott gól is csak egy. A nõi NB II-
ben pedig lezárult az õszi fordulók
sorozata.

Megyei I. osztály: Szepetnek
SE (14.) – Kiskanizsai Sáskák
SE (16.) 1-0. G.: Grabant J. Grá-
nit Gyógyfürdõ SE Zalakaros
(6.) - Miklósfa SE (12.) 3-0. G.:
Pécsi A., Majtán, Szalai D.

Megyei II. osztály, Déli csoport:
Borsfa SE (12.) – Nagykanizsa-
Bagola VSE (4.) 1-0. G.: Varga E.

Megyei III. osztály, Déli csoport
I.: Palin FC (2.) – Bázakerettye
SE (4.) 1-2. Palini g.: Berke B.;
Andróczi (2).

A nõi NB II-ben a Nagykanizsai
TE 1866-Horváth Méh együttese a
hetedik helyen zárta az õszi idényt.

P.L.

AA kkoommbbiinnaattíívv jjááttéékk jjuuttaallmmaa

Soproni MAFC (4) – Kanizsa
KK DKG-EAST (2) 52 - 72 (14-
20, 17-18, 6-18, 15-16)

NB I B Nyugati csoport férfi ko-
sárlabda-mérkõzés, 8. forduló. Sop-
ron, 50 nézõ. Vezette: Sabáli, Török,
Surányi. Kanizsa KK DKG-EAST:
Bausz (9), Neal (23/9), Beák (9/3),
Hoffmann (14), Czigler. Csere: Ba-
logh L. (2), Zsámár K. (8/3), Bus
(4), Murvai, Tóth O., Stárics, Lovas
(3/3). Edzõ: Kovács Nándor.

A csoport rangadóján már a kez-
detektõl mindkét csapat fõleg a vé-
dekezésben jeleskedett, így várha-
tó volt, hogy nem hoz kosáresõt a
találkozó. A hazaiak nem tudták
gyors játékukat produkálni, a ven-
dégek viszont türelmesen szõtték

támadásaikat, így a 7. percben már
nyolc ponttal vezettek (9-17).

A második negyedben kiegyen-
lített küzdelem folyt, s bár egy-két
figyelmetlenségnek köszönhetõen
a soproniak átvették a vezetést
(16.p.: 24-22), a továbbiakban
mégiscsak Bausz Kornélék akarata
érvényesült.

Fordulás után a hazaiak alig-alig
tudtak kosarat dobni, míg a Kanizsa
KK látványos akciókkal duzzasztot-
ta 19 pontosra elõnyét (37-56).

A befejezõ tíz percben sem lan-
kadt a vendégek figyelme, s ennek
köszönhetõen biztosan tartották te-
temes elõnyüket a mérkõzés végéig.

Kovács Nándor: „Riválisunk
otthonában végig jól védekeztünk,

s fegyelmezett játékunknak köszön-
hetjük ezt a nagyszerû gyõzelmet.”

A Kanizsai Vadmacskák SE nõi
NB I Amatõr ligás csapata tovább-
ra is veretlenül áll a Nyugati cso-
port tabellájának élén. 

Kanizsai Vadmacskák SE (1.)
– Tatabányai KC (8.) 77-61 (25-
18, 20-9, 18-18, 14-16)

NB I Amatõr Nyugati csoport nõi
korárlabda-mérkõzés, találkozó a 7.
fordulóból. Nagykanizsa, 100 nézõ.

Kanizsa: Fekete (16/6), Fuisz V.
(17), Olasz A., Jurkó (10), Jagarics
(7). Csere: Hegyi (7/3), Kiss V.
(18) Oros (2), Rajkai, Nagy D.,
Bernáth. Edzõ: Gábor Erzsébet.

Jól kezdte a találkozót a hazai
együttes, mivel Fekete Csilla és Fuisz

Viktória sikeres hárompontos dobása-
ival nyitottak. A negyed közepén már
nyolc pontos volt az elõnyük a ruti-
nos vendégcsapattal szemben és a
folytatásban is pontosan, valamint
koncentráltan jászottak.

Fekete és Fuisz további pontjaival,
illetve Kiss Virág remeklésével a má-
sodik negyed közepén 19 pontos kü-
lönbség volt a két fél között.

A nagyszünet után visszaesett a
vendéglátók teljesítménye, Kiss
azonban elemében volt, amivel a
Vadmacskák tudta is tartani elõ-
nyét a késõbbiekben is.

Gábor Erzsébet: „Az elsõ húsz
perc eredményes kosárlabdája ele-
gendõ volt a gyõzelemhez, s ezzel
veretlenként továbbra is listaveze-
tõk vagyunk csoportunkban.”

P.L.

TTaarrtt aa nnõõii mmaakkuullááttllaann mméérrlleegg

HSC Hõgyész (7.) – Nagykani-
zsai Izzó SE (10.) 24-26 (13-12)

NB II Dél-nyugati csoport férfi
kézilabda-mérkõzés, 8. forduló.
Tamási, 150 nézõ. Vezette:
Blaskó, Dobovai.

Izzó SE: Tóth Á. - Füle Cs. 8,
Horváth Balázs 1, Répási 2, Tompek
3, Kiss G. 1, Senger 8. Csere: Felde
3, Németh D., Gilitsch, Vadász M.,
Sziva T. Edzõ: Tóth László.

Nem mindennapi történések ta-
lálkozóját nyerte meg a kanizsai
együttes Tamásiban, hiszen az elsõ
félidõ derekán sorra kapta a piros
lapokat és kiállításokat Tóth Lász-
ló csapata.

Köztük az edzõ sem úszta meg a
szórást, azonban ha ehhez azt is hoz-
zátesszük, hogy a halmazott ember-
hátrány egyszerre zúdult a vendégek-
re, még érdekesebb az események
menete. Volt olyan pillanat, amikor
az Izzó SE-bõl Horváth Balázs sze-
mélyében egy mezõnyjátékos(!), va-
lamint a kapus volt a pályán. Ehhez
képest a félidei, hazai szûk vezetés
semmiségnek tûnt, mi több, a máso-
dik játékrészben a nagy lelkesedés-
sel, akarással küzdõ nagykanizsaiak
a maguk javára is fordították a talál-
kozót, értékes két pontot szerezve.

Tóth László: „35 éve vagyok a
kézilabda-sportban, de ilyet, mint
ami Tamásiban körülöttünk zaj-
lott, még nem tapasztaltam. Vélhe-
tõen magam is eltiltásra számítha-
tok, de a gyõzelemért csak gratu-
lálni tudok játékosaimnak.”

P.L.

KKéétt jjááttéékkoossssaall iiss
mmeeggoollddoottttáákk......
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