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Kanizsa

A rezsidíj csökkentésébõl adó-
dó kérdéseket vitatták meg Cse-
resnyés Péter polgármesterrel
azok a társasházi közös képvise-
lõk, akik elfogadták a városveze-
tõ meghívását, és megjelentek a
Vasemberház Dísztermében
megrendezett fórumon.

Miután Kámán László, a Va-
gyongazdálkodási és Szolgáltató
Zrt. vezérigazgatója tájékoztatást
adott a január 1-jétõl bevezetett re-
zsidíj csökkentésrõl, a polgármes-
ter vette át a szót. Elöljáróban el-
mondta, azért hívta találkozóra a
társasházi közös képviselõket,
hogy személyesen kérjen tõlük va-
lamit. Nem levélben, nem nyomta-
tott formában akarta mindezt meg-
tenni, hanem közvetlenül.

Mivel nagyon sokan társasházban
élnek, és a rezsidíjak bizonyos részét a
közös költségbe fizetik be, így közvet-
lenül, és szinte azonnal biztosan nem
értesülnek a rezsidíjcsökkentésrõl. Pe-
dig ezáltal õnekik is kevesebbet kell fi-
zetni attól függõen, hogy milyen lakó-
közösségben élnek.

Igazából nem is foglalkozott ez-
zel a dologgal mindaddig, amíg a
fogadónapjain és az utcán szóvá
nem tették neki az emberek, miért
mondja, hogy csökkent a rezsi dí-
ja, amikor ez nem történt meg. In-
doklásképpen felhozták, nézze
meg, eddig is 36 ezer forintot fi-
zettek közös költségként, és ezután
is ennyit fognak. El kellett magya-
ráznia, hogy csökken az a bizo-
nyos rezsidíj, de csak akkor fogják
majd érzékelni, ha a közös képvi-
selõ összehívja a lakógyûlést, és el
fog számolni. Ezen megkeresések
alapján gondolt arra, hogy szemé-
lyesen kéri meg a társasházi közös
képviselõket arra, ha mód és lehe-
tõség van rá – akár egy lakógyûlés
keretében belül –, próbálják a la-
kóközösség tagjaival közölni: az õ
esetükben is megvalósult ez a bi-
zonyos rezsidíjcsökkentés. – Azzal
a pénzzel, ami egyébként így meg-
marad, és benn van a közös szám-
lán, valamikor el fognak számolni
– magyarázta a polgármester. – A
lakóközösség dönthet úgy, hogy
kiosztja ezt a pénzt, és dönthet úgy

is, hogy elkülöníti a felújítási vagy
a karbantartási alapra. De ez egy
közös döntés kell, hogy legyen.
Még az volt a kérése, kérjék meg a
lakókat, legyenek türelemmel,
mert természetesen a rezsidíjat
korrigálni fogják. Végülis a lakók
közösen döntenek arról, hogy mire
fordítja a lakóközösség ezt a pénzt.
Tudja, sok esetben már megtették
ezt, de azt is tudja, van olyan tár-
sasház, ahol kétszer-háromszor is
el kell magyarázni, hogy mit akar-
nak elfogadtatni az idei év pénz-
ügyi zárásakor 2014-ben. Fontos,
hogy addig se reklamáljanak fö-
löslegesen az emberek – hangsú-
lyozta Cseresnyés Péter, megkö-
szönve mindenkinek, hogy eljöttek
a fórumra.

Az alkalmat megragadva a je-
lenlévõk más témákban is kérdése-
ket intézhettek a polgármesterhez.
A fórumon elhangzott felvetéseket
és az azokra adott válaszokat
weblapunkon olvashatják azonos
címmel.

B.E.

RReezzssiiccssöökkkkeennttééssrrõõll ––
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A Nagykanizsai Mûszaki Szak-
képzõ Iskola és Kollégium Zsig-
mondy – Széchenyi Székhelyintéz-
ményében újraindult a nappali
rendszerû egészségügyi képzés,
melyre nyolcadikosok és már
érettségivel rendelkezõk is jelent-
kezhetnek. 

Ennek részleteit Bene Csaba intéz-
ményvezetõ, dr. Brünner Szilveszter
fõigazgató fõorvos, Péter Zsuzsanna
ápolási igazgató és Laukó Emõke tag-
intézmény vezetõ ismertette a szék-
helyintézmény DEMO termében,
ahol az egészségügyi szakképzés gya-
korlati részét kivitelezik. A képzés a
Klebelsberg Intézményfenntartó Köz-
pont Zalaegerszegi Tankerülete segít-
ségével és támogatásával valósul
meg. A teremben található berendezé-
seket pedig a Batthyány Lajos Gim-
náziumból, ahol korábban egészség-
ügyi képzés zajlott, szállították a szék-
helyintézménybe. 

– A korábbi idõszakban a nappali
rendszerû egészségügyi képzés a Batt-
hyány Lajos Gimnáziumban zajlott,
ahol az a profiltisztítás révén meg-
szûnt. Ezért, a hiánypótlás céljából
gondoltuk úgy, hogy a Kanizsai Do-
rottya Kórházzal együttmûködve el-
indítjuk ezt a képzést az iskolában –
mondta Bene Csaba. Majd hozzátette,
a kórházban az elmúlt idõszakban
nagymértékû és elõremutató fejleszté-
sek zajlanak. Ennek köszönhetõen a
régióban hangsúlyos szerepet tölthet

be és egyre több feladatot kell ellátnia,
melyhez egyre több és képzettebb
szakemberre lesz majd szüksége. Eb-
ben szeretnék segíteni az intézményt. 

– Régi vágya teljesült a kórház ve-
zetésének azzal, hogy a képzés elin-
dulhatott. Ennek köszönhetõen meg-
valósul az utánpótlás képzése, amely
napjainkban nagyon fontos. Továbbá
a képzés során a kórház arculatához
alakítják a diákokat, mely azért elha-
nyagolhatatlan szempont, mert min-
den intézmény egy bizonyos szokás-
rend alapján mûködik – emelte ki dr.
Brünner Szilveszter. A nagykanizsai
kórházban a nõvérmunka rendkívül
fontos szerepet tölt be. A gyógyulás
egyik fontos pillére az ápolás, hiszen
a jól képzett szakemberek rendkívüli
mértékben elõsegítik a beteg gyó-
gyulását. 

Ahogy a fõigazgató elmondta,
Nagykanizsán nagy változás megy
végbe a kórházban. A többmilliárdos
fejlesztések megvalósítását követõen
minõségi munkaerõre is szükségük
van, melynek lehetõségét a Zsig-
mondy – Széchenyi tagintézmény-
ben meg tudják alapozni. Azon is dol-
goznak, hogy a szakma ismét vissza-
nyerje a presztízsét, hogy olyan mun-
kakörülményeket teremtsenek, ahol
jó dolgozni. A kórház részt vállal az
oktatásban. Az egyik folyamatban lé-
võ pályázat kapcsán több fõnõvér is
szakoktatói képzésre jár. 

– Az sem utolsó szempont, hogy az
egészségügyi szakmaterületen biztos

az elhelyezkedési lehetõség. Továbbá
az egészségügyi szakmacsoporton be-
lül számos lehetõség nyílik a tovább-
képzésre, nem áll meg ezen a szinten
– tette hozzá Péter Zsuzsanna.

Laukó Emõke igazgató helyettes
arról számolt be, hogy mirõl és kik-
nek is szól ez a lehetõség. Hangsú-
lyozta, az idei évben már indítottak
egy osztályt, akik az új típusú szak-
középiskolai képzést, az egészség-
ügyi ágazati képzést kezdték meg. A
demonstrációs teremben sajátítják el
az alapápolási feladatokat, majd ké-
sõbb együttmûködési megállapodás
alapján a város egészségügyi intéz-
ményeiben kezdhetik meg ténylege-
sen azokat a feladatokat ellátni, me-
lyeket begyakoroltak. 

A képzést a mostani nyolcadiko-
sok számára is meghirdették.
Nekik a képzés nem fejezõdik be
az érettségi vizsgával, ahol szak-
mai tárgyból is számot kell adniuk
tudásukról, hanem még egy évet
kell tanulniuk intézményes keretek
között. A következõ tanévtõl a már
érettségivel rendelkezõk számára
is indítanak két éves képzést. 

V.M.
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Mint arról Szermek Zoltán, a
Dr. Mezõ Ferenc – Thúry György
Gimnázium és Szakképzõ Iskola
igazgatója beszámolt, az intéz-
mény tanulói eredményesen sze-
repeltek a PénzSztár Verseny
megyei fordulóján, amellyel
egyik csapatuk bejutott az regio-
nális középdöntõbe is.

Az iskola egyik fõ profilja a köz-
gazdasági képzés, ezért nagy hang-
súlyt fektetnek a pénzügyi kultúra fej-
lesztésére. Ebben az évben - a bank és
biztosítási szektor összefogásával –
meghirdetésre került, PénzSztár elne-
vezéssel az Elsõ Országos Középisko-
lai Pénzügyi-Gazdasági Verseny. A
verseny összesen hat fordulós: 2
online, 1 megyei, 1 regionális és 2 or-
szágos fordulóból áll, amelyen a diá-
kok 4 fõs csapatokkal nevezhettek. A
szellemi torna elsõ két fordulóját
online módon bonyolította le a szerve-
zõ, ezeken a fordulókon országosan
895 csapat vett részt, a Mezõ-Thúry-
ból 5 csapat mérette meg a tudását. 

A megyei selejtezõre, Zalaeger-
szegre két csapatuk jutott be, egy a
Thúry Tagintézménybõl (felkészítõ
tanár: Majorné Jakabfi Éva) és egy
a Mezõ Intézményegységbõl (fel-
készítõ tanár: dr. Papp Judit), ahol a
dr. Mezõ Ferenc Intézményegység
4 fõs csapata elsõ helyezést ért el és
így jogot szerzett a Gyõrben no-
vember 21-én megrendezésre kerü-
lõ regionális középdöntõn való
részvételre. Ezzel bejutott a legjobb
28 csapat közé országosan.

„„PPéénnzzSSzzttáárrookk”” lleetttteekk
aa mmeezzõõssöökk

A Nagykanizsai Kutatók Tudo-
mányos Egyesületének novemberi
ülésén Dr. Horváth György tartott
elõadást a HSMK-ban „A sajtó-
anyag felhasználási módszerei a
történelemtanításban” címmel. 

Horváth György elsõként beszélt
a történelemtanítás módszereirõl, a
sajtó szerepérõl, majd egy-egy cikk
forrásértékérõl az oktatásban. Ezt
követõen konkrét példákkal mutat-
ta be, mire használható egy írás a
tanórán, így szólt többek között
Nagykanizsa 1870. évi költségve-
tésérõl, a kiegyezés fogadtatásáról
és Zalaegerszeg, valamint váro-
sunk már 1862-ben is meglévõ el-
lentétérõl a módszertani eljárások
vonatkozásában.

AA ssaajjttóó 
aa ttöörrttéénneelleemmttaannííttáássbbaann

39.qxd  2013.11.20.  12:33  Page 2



KKaanniizzssaa –– OOkkttaattááss 3

NN
AAGG

YYKK
AANN

IIZZ
SSÁÁ

RR
ÓÓ

LL 
AA 

LLEE
GG

FFRR
IISS

SSEE
BB

BB
EENN

!! ––
 ww

ww
ww

..kk
aann

iizz
ssaa

uujj
ssaa

gg..
hhuu

2013. november 21.

A Nagykanizsai Mûszaki
Szakképzési Iskola és Kollégium
Zsigmondy – Széchenyi Szék-
helyintézményében Zsigmondy
Vilmos halálának 125. és Wink-
ler Lajos születésének 150. év-
fordulója alkalmából rendeztek
kiállítást. Az iskola kiállítóter-
mében egykori képek, eszközök,
füzetek, tablók és újságcikkek
tekinthetõek meg. 

– Ez a kiállítás azért jött létre,
hogy emlékezzünk névadóinkra,
hiszen nem érdektelen tudni múl-
tunk egy szeletét, amely nyomait
ma is viseljük intézményünkben –
mondta Bene Csaba intézményve-
zetõ a Zsigmondy Vilmos bánya-
mérnöknek és Winkler Lajos ana-
litikai kémia nemzetközileg elis-
mert kiváló tudósának tiszteletére
rendezett kiállításon. Ezt követõen
emlékeztetett, hogy a Zsigmondy
Vilmos és Széchenyi István Szak-
képzõ Iskola 2000-ben jött létre
két másik középfokú intézmény
integrációjaként. Egyik intézmény
egy szakközépiskola, a Zsig-
mondy Vilmos és Winkler Lajos
Mûszaki Középiskola, a másik in-
tézmény pedig egy szakközép- és
szakiskola, a Széchenyi István
Szakmunkásképzõ és Szakközép-
iskola volt. Az új név a két elõdin-
tézmény névadóinak felhasználá-
sával született meg.

Ahogy az intézményvezetõ
hangsúlyozta, azt tartják, a múltjá-
ban él a nemzet, de ez az intézmé-
nyekre is igaz, múltjában él egy is-
kola is. Érdemes megnézni, mi
történt korábban az iskolában.

V.M.

KKiiáállllííttááss ZZssiiggmmoonnddyy
VViillmmooss ééss WWiinnkklleerr
LLaajjooss eemmlléékkéérreeOsztályfõnöki óra keretében

az újraélesztés technikájával is-
merkedhetett meg a Batthyány
Lajos Gimnázium kétszáz tanu-
lója. Köszöntõjében Balogh
László igazgató kiemelte, szeret-
nék, ha a késõbbiekben mind a
827 batthyányis diák elsajátíta-
ná ezeket az alapismereteket,
melynek birtokában akár életet
is menthetnek.

Dömötör Balázs, a Magyar Vö-
röskereszt Területi Szervezetének
munkatársa a gyakorlatban mutat-
ta be, mit kell tenni abban az eset-
ben, ha újra kell éleszteni valakit: 

– Ha látunk valakit feküdni az ut-
cán, még nem biztos, hogy elájult.
Minden „laikus” elsõsegélynyújtás
legfontosabb eleme az, hogy vi-
gyázzunk a saját épségünkre. Gyõ-

zõdjünk meg arról, hogy nem va-
gyunk-e veszélyben. Ha errõl meg-
gyõzõdtünk, akkor ne menjünk el
tétlenül az ilyen esetek mellett, ha-
nem menjünk oda hozzá. Meg kell
állapítanunk, hogy segítségre szo-
rul-e, mert az is elõfordulhat, hogy
alszik. Megszorítjuk a vállánál fog-
va, finoman megrázzuk, és megkér-
dezzük tõle, hogy mi történt. Ha al-
szik, vagy nincs egyéb komoly sé-
rülése, akkor valószínûleg magához
tér, ez esetben nincs semmi teen-
dõnk. Ha nem reagál, azt is tudnunk
kell, hogy valamilyen segítségre
lesz szükségünk. Segítségért kiáll-
tunk, valakit hívunk még a hely-
színre, és megvizsgáljuk, van-e lég-
zése az illetõnek. A légzés megfi-
gyelésének van egy mechanizmusa.
Hátrahajtjuk a fejét, odahajolunk a
füléhez, és 10 másodpercig kitartó-

an hallgatjuk, figyeljük a mellkasát,
mert ez ideig levegõt kell vennie.
Ha nem vesz levegõt, akkor bizto-
san újraélesztésre lesz szüksége.
Ekkor már információval tudunk
szolgálni a mentõsöknek, tárcsáz-
zuk a 104-es telefonszámot, és hív-
juk ki a mentõket, valamint kérjük
meg a körülöttünk lévõket – hogy-
ha van félautomata defibrillátor a
környéken –, hozzanak, mert a
használata jelentõs mértékben javít-
ja az újraélesztés hatékonyságát.
Ezt célszerû kihangsúlyozni, hiszen
városunk több intézménye is ren-
delkezik ezzel az eszközzel. A tele-
fonálást követõen kezdjük meg az
újraélesztést, mely mellkaskom-
presszióból és befúvásból áll. Ezt a
mechanizmust váltogatva ismétel-
gessük mindaddig, amíg meg nem
érkezik a mentõ, vagy az illetõ ma-
gához nem tér.

B.E.

AAmmiitt ttee iiss mmeeggtteehheettsszz……

A Dr. Mezõ Ferenc – Thúry
György Gimnázium és Szakkép-
zõ Iskola Thúry György Tagin-
tézményében A magyar vendég-
látás a nagyvilágban címmel tar-
tott szakmai elõadást Muik Ist-
ván. Az Új-Zélandon élõ nagyka-
nizsai vendéglátós hasznos taná-
csokkal fûszerezett, érdekes és
tartalmas órát tartott a diákok-
nak, egykori kollégáknak és is-
kolatársaknak.

A rendhagyó órán Muik István
Cézár salátát, Susette palacsintát,
Tatár beafsteket és Szotírozott
csirkemájat készített és közben
hasznos tanácsokat osztott meg a
leendõ szakácsokkal. Köztük azt,
hogy ha tehetik, fa tálban keverjék
ki az ételeket, ne tegyenek a Cézár

salátába szalonnát, ne használja-
nak díszsalátát, mert az keserû és a
Tatár beafstekhez szükséges húst
ne darálják, hanem vágják.

Muik István, aki jelenleg már
nyugdíjas, 35 éve, 1979 óta él Új-
Zélandon és minden évben két hó-
napot tölt városunkban. A Vendég-
látó Ipari Iskola után végezte el
Keszthelyen a technikumot, majd
szakoktatóként dolgozott a Thúry
elõdintézményében. Ezt követõen
ment Új-Zélandra, ahol bár techni-
kusi végzettséggel rendelkezett, de

nyelvtudás hiányában segédmun-
kát kellett vállalni. Azonban a kez-
deti nehézségeket követõen három
év után vendéglátós lett. Tizenkét
évig dolgozott az ország egyik leg-
jobb éttermében fõállású pincér-
ként, ahol a konyhai munkákba is
bevonták. Sok ételt a magyar ha-
gyományok és szájíz szerint ízesí-
tettek, akár francia, akár olasz re-
ceptrõl volt szó. Majd e mellett
hentesáruval foglalkozott és fog-
lalkozik jelenleg is. 

Elárulta, a lakosok az angol-
szász ízvilágot kedvelik. Reggel
jellemzõen steaket esznek. Délben
szendvicset, majd estig semmit. 

– A fiataloknak azt tanácsolom,
mielõtt külföldre mennek dolgoz-
ni, tanulják meg a célország nyel-
vét, hiszen nyelvtudás nélkül nem
boldogulnak, hiába rendelkeznek
szaktudással – hangsúlyozta Muik
István. 

Ahogy elmondta, az új-zélandi
magyar közösség kicsi, azonban
van egy közel száz tagot számláló
klubjuk. Találkozójukat minden
hónap második vasárnapján tartják. 

V.M.

RReennddhhaaggyyóó ppiinnccéérr óórraa MMuuiikk IIssttvváánnnnaall
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EEllõõaaddááss CCuukkoorrbbeetteeggeekknneekk
A Nagykanizsai Cukorbetegek Egyesülete klubfoglalkozásán – novem-

ber 29-én, pénteken 15 óra 30-kor a Kanizsai Dorottya Kórház tanácster-
mében – Dr. Késmárki Nóra fõorvos asszony tart elõadást. Téma: A cukor-
betegek gondozása és védõoltásai. Minden érdeklõdõt várunk!
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GGyyeerrttyyáákk ééss vviirráággookk
ZZssuuzzssiikkaa ssíírrhhaallmmáánn

Nehéz a szívnek felfogni, amit
az ész tapasztal, nehéz tudomá-
sul venni a megváltozhatatlant.
„Horváth Lászlóné szül. Fürje-
si Zsuzsanna a kiskanizsai
templom hûséges sekrestyése
életének 63. évében elhunyt.

Kedves Zsuzsika!
Reménykedtünk, hogy még va-
lamennyi ideig köztünk ma-
radsz, és egy ideig még szeretõ
családodnak is napsugara le-
hetsz. Sajnos, nem így történt.
Váratlanul jött a lesújtó hír,
hogy szeretetet sugárzó szemed
örökre lecsukódott, s dolgos két
kezed sem mozdítod többé.
A templom szépítése, gondozása
volt a hivatásod. Gyertyák és vi-
rágok közt láttunk Téged moso-
lyogva szolgálni, s gyertyák és
virágok között siratott Téged
Kiskanizsa hívõ népe, akik ösz-
szegyûltek, hogy végsõ búcsút
vegyenek Tõled. Vasárnap éjjel
szûnt meg dobogni a szíved. Az
Úr napjával zártad földi életed.
Mindenszentek napjára egy vi-
rágokkal borított sírhalommal
több lett a kiskanizsai temetõ-
ben. Sokan, nagyon sokan gyúj-
tottak ott gyertyát, mécsest, s
gondoltak Rád szeretettel, mert
ahogy mondják:”…mindig,
mindenkihez volt egy kedves, jó
szavad”. Nemcsak a felnõttek, a
gyerekek sem felejthetik azt a
szeretetet, amivel õket is elhal-
moztad, a ministránsok, a hitta-
nosok vagy ismerõsök gyerme-
kei. A szüleikkel együtt álltak ott
sírodnál, s emlékeztek Rád.

Kedves Zsuzsika!
A kiskanizsai Sarlós Boldog-
asszony Plébánia híveinek nevében
köszönjük, hogy voltál nekünk, kö-
szönjük Istennek, hogy ajándékul
adott mindannyiunknak.
Dr. Páhy János plébános úr bú-
csúztató szavait idézve: „A lélek
él! Találkozunk!”. Találkozunk az
örök hazában, Isten országában.

Addig is, Isten Veled!

– Miért van az, hogy a Thö-
köly-féle mozgalmat, Rákóczi
szabadságharcát együtt tudjuk
ünnepelni. A barikád annak ide-
jén két különbözõ oldalán állt
társaság tagjai, örökösei vagy
szimpatizánsai azonban csak kü-
lön tudják elképzelni ’56 megün-
neplését. – Ennek okára is választ
kaptak, akik részt vettek a Nagy-
kanizsai Polgári Egyesület (NPE)
ötödik alkalommal megrendezett
Ötvenhatos Versünnepén.

Keserûség helyett szívósság és
humor – bizonyára szász és székely
õsei hagyták rá. Dr. Heintz Tamás
országgyûlési képviselõ a fiatalok
után huszadikként szavalt verset. –
Ennek a pici könyvnek a szerzõje
az édesapám, aki most fogja a keze-
met a könyvön keresztül. – Majd
családja történetérõl szólva tipikus
20. századi magyar sorsot idézett
fel. Az õ életükben is az elmúlt száz
év rengeteg szenvedést hozott. Tri-
anon következtében el kellett hagy-
niuk szülõföldjüket, ’45-ben az
oroszok lóistállónak használták
nagyapjának mûtermét. Õ tervezte
a – Barátok közt helyszíneként so-
kak számára ismerõs – Wekerle te-
lepen a templomot. Negyven év
munkája a lóganéjban. Nagyapja

ezután agyvérzést kapott, lebénult.
Édesapja, a legkisebb fiú ápolta, aki
a pesti bencés gimnáziumban vég-
zett. A színmûvészeti fõiskoláról
hamar kipenderítették mint kleriká-
lis reakcióst. Az újabb próbálkozá-
sa sem sikerült, összeesküvésért
vitte el az ÁVÓ. Hatalmas pert csi-
náltak. Életfogytiglanit kapott,
1956 nyarán szabadult. – És a 25
éves embert október végén az én
bölcs nagyanyám bezárta a lakásba.
Ismertem ezt a Wekerle telepi la-
kást, ott születtem. Kívül vasrá-
csok, komoly ajtó. Így megúszta
’56-ot, és nem lõtték le, mint barát-
ját és rabtársát, Gérecz Attilát. Ám
ezután jött a neheze. Nem szerezhe-
tett szakmát sem. 

– Utánunk nyúltak másodíziglen
is az elvtársak – tért át a vendég sa-
ját életére. – Mivel a pesti piaristák-
nál végeztem, hét évig nem vettek
fel az orvosegyetemre, mert helyhi-
ány volt. Nem pontszám-, helyhi-
ány. Nem ismerhetik már ezt a fo-
galmat. Akit nem akartak fölvenni,
odarakták, hátha megunja, és nem
jelentkezik. Aztán késõbb mégis el-
végeztem az orvosegyetemet, és
négy évvel a rendszerváltás elõtt,
’86-ban nem lehettem Pesten gyó-
gyító orvos. Az ilyen megbízhatat-
lan manus Pesten csak röntgenes,

laboros vagy kórboncnok lehetett.
A röntgenes csak bekiabál, a labo-
ros csak a véredet látja, a kórbonc-
nokkal meg nincs probléma, nem
tehet kárt a betegben. Én azonban
gyógyítani akartam, így kerültem
Kaposvárra. Amikor két év múlva a
tartalékos szolgálat után a többieket
tisztté avatták, minket, megbízha-
tatlanokat nem. Ez 1988-ban volt.
1988-ban! Úgyse lesz ennek vége
soha! Azért mi úgy éltünk, hogy eb-
be kövülünk bele. Kádár apánk.
Nem tudom melyikõtök követte el.
Te. Aranyos voltál – fordult a zsig-
mondys leányhoz. – A vers volt ki-
csit erõs. Ha ezt egy nyugdíjas kör-
nyezetben elmondod, a fele feláll,
az biztos! Hát igen, mert õk akkor
voltak fiatalok, ez egy másik törté-
net. Áprilisig leszek parlamenti
képviselõ, még tartozom Lendvai
Ildikónak egy köszönetnyilvánítás-
sal. A vörös szalonban fogom átad-
ni, stílusosan – mesélte el, miért há-
lás Aczél György egykori titkárnõ-
jének, aki egykor az õ javára tett
keresztbe neki. Befejezésül édesap-
ja másik versét olvasta fel: Egy éj-
szaka – /ezerkilencszázötvenegy-
ben/ fekete Pobeda ölelt/ bilincs-
ben,/ Pécstõl – Kaposvárig s/ Buda-
pesten…

Kézfogással adta át a fiatalok-
nak az NPE ajándék könyvutalvá-
nyait, egy-egy kedves szóval meg-
toldva. Majd fényképezõgép elé
állt egy vidám csapat, az ötvenha-
tos versünnepesek a kisjubileu-
mon dr. Heintz Tamással. Balról
jobbra: Sárkány Marcell, Antal
Alexandra, Miksó Gergõ Horváth
Melánia, Filipovics Kitti, Tóth Il-
dikó, Erdõdi Nóra, Kósa Dániel,
Göncz Norbert, a vendég, Rada-
nics Mátyás, Tulézi Bianka, Né-
meth Zalán, Kopár Antal, Rodek
Vivien, Borjus Gergõ, Baj Bianka,
Varga Döníz, Kopcsik Dorina és
Kozma Veronika.

Kanizsa

MMaaggyyaarr aabbsszzuurrdd

A legutóbbi közgyûlésen arról
is döntött a képviselõtestület,
hogy a 2014-es Magyar Holo-
kauszt Emlékév nagykanizsai
rendezvénysorozatának költsége-
ire pályázatot nyújtanak be.

A tervezett programokra váro-
sunk öt millió forintot igényel a

Miniszterelnökség által az em-
lékév megrendezésére közétett
pályázaton. A projekt célja –
mind országosan, mind helyi
szinten – elsõsorban az, hogy a
zsidó hitközségek bevonásával
olyan rendezvényeket szervez-
zenek, amik a történelemmel va-
ló szembenézést segítik, illetve

a civil szféra aktivitását ösztön-
zik.

Ahogy az elõterjesztésbõl ki-
derül, Nagykanizsán jövõre
több, Holokauszthoz köthetõ
eseményt kívánnak megvalósí-
tani a pályázati támogatásból:
sok más mellett poszter- és mû-
tárgy kiállítást, emlékkoncertet,
a Holokauszt Nemzetközi Nap-
ja, majd a magyarországi emlék-
nap alkalmából pedig ünnepsé-
get tartanak.

Sz.Zs.

KKaanniizzssaa iiss ccssaattllaakkoozziikk 
aa HHoollookkaauusszztt EEmmlléékkéévvhheezz
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2013. november 21.

Ünnepélyesen aláírták a kö-
zösségi szolgálat városi szintû
megszervezésérõl, lebonyolí-
tásáról szóló keret-megállapo-
dást az önkormányzat, az
Idõsügyi Tanács, a középisko-
lai oktatási intézmények, a
programban résztvevõ szerve-
zetek, és a Klebelsberg Intéz-
ményfenntartó Központ veze-
tõi, képviselõi. 

Cseresnyés Péter polgármes-
ter, a város Idõsügyi Tanácsá-
nak elnöke az aláírás elõtt utalt
rá, amikor az Idõsügyi Tanács
tudomást szerzett arról, hogy a
fiatalok csak úgy kaphatnak
érettségi bizonyítványt, ha elõt-
te valamilyen társadalmilag
hasznos munkát végeznek a tör-
vény által meghatározott 50
órában, feltették a kérdést: mit
tehetnének annak érdekében,
hogy ezt a munkát koordinál-
ják? Abból az önös érdekbõl in-
dultak ki, hogy a 60 év feletti
emberek alkotják a legrászorul-
tabb korosztályt a megrendült
egészségük miatt, és talán társa-
ságot is nehezebben találnak
maguknak. Elkezdték a szerve-
zõmunkát, és úgy döntöttek, be-
vonnak még olyan szervezete-
ket is, akik a mindennapi tevé-
kenységük során hasznosítani
tudják a társadalmi munkát.
Megkeresték a kórházat, a Vö-
röskereszt szervezetét, szociális
és kulturális intézményeket. 

Példamutató tevékenységet
végzett az IT, és a szervezõmun-
ka valamennyi résztvevõje –
hangsúlyozta a polgármester, vé-
gül azt kérte mindenkitõl, vegyék
komolyan a feladatot, és várják
el a munkát, a teljesítményt a di-
ákoktól. 

Tomity Mária a Klebelsberg
Intézményfenntartó Központ
Nagykanizsai tankerületének
igazgatója a közösségi szolgá-
latról elmondta: egy olyan tevé-

kenység, melyet a diákok anya-
gi ellenszolgáltatás nélkül fog-
nak végezni, és nagyon fontos
célokat, helyi, társadalmi, vala-
mint a saját érdekeiket is szol-
gálják a kötelezettségükkel. Re-
mélhetõleg nõni fog a felelõs-
ségvállalásuk, hiszen tapaszta-
latokat, új ismereteket szerez-
hetnek, és új munkaköröket is-
merhetnek meg.

Nagykanizsa Megyei Jogú Vá-
ros Önkormányzatának beruhá-
zásában megvalósult Templom
téri közterület felújításának
mûszaki átadás-átvételi eljárá-
sára került sor kedden délután a
városfejlesztési osztály munka-
társainak, illetve a város alpol-
gármestereinek jelenlétében.

A terület bejárása és szemrevé-
telezése alkalmával a kivitelezõ,
és az átvevõ részérõl is hangsú-
lyozták, a felújítás egy folyamat
része, mely reményeik szerint ha-
marosan folytatódhat. Dénes Sán-
dor és Karádi Ferenc alpolgár-
mesterek külön kiemelték, javí-
tásra, korrigálásra szorulnak
olyan részek, mint például az utak
szegélyezése, egyben oda kell fi-
gyelni az akadálymentesítés kö-
rülményeire, a kihelyezett sze-
métgyûjtõk egyikének áthelyezé-
sére, további biciklitároló kialakí-
tásának módjára.

Külön megoldásra váró feladat
még, hogy a Templom térrõl nyí-
ló és a Homokkomáromi utcába
torkolló út elején található “ke-
resztúri leágazást” jelölõ útjelzõ
táblát mostani helyérõl néhány
méternyi távolságra, immár a
gyalogos forgalmat nem zavarva
áthelyezzék.

MMeeggsszzééppüülltt aa VVáárroosshháázzaa

Befejezõdtek a Városháza
homlokzatának felújítási mun-
kálatai, a kivitelezõ készre jelen-

tése alapján megtörtént a mû-
szaki átadás-átvétel. 

A 12 millió forintba kerülõ re-
konstrukció költségeinek bíróságra
esõ részét – mintegy 5,7 millió fo-
rintot –, a tulajdoni hányad alapján
az Országos Bírósági Hivatal bizto-
sította. Az augusztus 30-án átvett
munkaterületen november 12-én fe-
jezte be a munkát a kivitelezõ Kani-
zsa Bau Kft. Az épület udvar felöli
homlokzatának megújítását az ön-
kormányzat tervbe vette, míg a bíró-
ság az elmúlt évben befejezte.

Játszótéri elemek telepítése
elõtti terület-bejárást tartottak
Kiskanizsán a városrész önkor-
mányzati képviselõi, Dénes Sán-
dor és Tóth Nándor, valamint
Karádi Ferenc alpolgármester a
kivitelezõ, Doucha Ferenc társa-
ságában a Szent Flórián téri és
Dobó utcai játszótéren.

Amint azt megtudtuk, mászó-
kák, hinták és mérleghinták kiala-
kításáról szólnak a tervek (ponto-
sabban már megvalósulási fázisban
lévõ elképzelések) és az egyeztetés
során abban is megegyeztek a fe-
lek, hogy – az idõjárás függvényé-
ben természetesen – már a hónap
végéig kialakításra és átadásra ke-
rülnek a fentebb említett elemek –
minden bizonnyal a kisgyermekek
legnagyobb örömére. 

A közgyûlés döntése értelmében
a hulladéklerakó bõvítéséhez
szükséges hitelfelvételhez ingat-

lanfedezetként a régi piac terüle-
tét biztosítja, továbbá rendelke-
zésre bocsátja a szükséges keretet
a banki adminisztratív eljárás ide-
jére. 

A Nagykanizsa Netta-Pan-
nonia Hulladéklerakót Üze-
meltetõ Kft. a közelmúltban je-
lezte az önkormányzat felé,
hogy a korábban kialakított
hulladéklerakó betelt, ezért
szükséges annak bõvítése. A
kft. közbeszerzési tervét,
melyben szerepeltette a hulla-
déklerakó bõvítésének kivite-
lezésére irányuló közbeszerzé-
si eljárást, elfogadta a közgyû-
lés. Egyetértettek a beruházás-
hoz szükséges hitel felvételé-
vel. A hitelfelvétel banki admi-
nisztratív eljárásának idejére
pedig a szükséges hetven mil-
lió forint fedezetet a költség-
vetés fejlesztési célú céltarta-
lékban biztosítják.

A kft. a beruházás finanszírozá-
sához 80 millió forint beruházási
típusú hitelt, valamint 20 millió fo-
lyószámlahitelt kíván felvenni. Eh-
hez megfelelõ ingatlanfedezet
nyújtása szükséges, melyet az ön-
kormányzat biztosít. A választás a
régi piac ingatlanára esett, melynek
értéke az utolsó ingatlanforgalmi
becslés alapján közel 140 millió fo-
rint. 

A Városközpont rekonstruk-
ció utólagos helyreállítási mun-
kái keretében valósult meg a
Magyar utca Erzsébet tér és
Arany János utca közötti szaka-

szának kétoldali járdafelújítása.
Az adott terület mûszaki át-
adás-átviteli eljárása megtör-
tént.

B.E. - P.L. - V.M.

AAllááíírrttáákk aa
kkeerreettmmeeggáállllaappooddáásstt 
aa kköözzöössssééggii 
sszzoollggáállaattrróóll

MMeeggttöörrttéénntt aa
TTeemmpplloomm ttéérrii
mmuunnkkáállaattookk mmûûsszzaakkii
ááttvvéétteellee

BBõõvvüüllõõ jjááttsszzóóttéérrii
ppaalleettttaa KKiisskkaanniizzssáánn

ÁÁttaaddttáákk aa ffeellúújjííttootttt 
jjáárrddaasszzaakkaasszztt

MMeeggtteerreemmtteettttéékk aa
hhuullllaaddéékklleerraakkóó
bbõõvvííttéésséénneekk 
ppéénnzzüüggyyii aallaappjjaaiitt

39.qxd  2013.11.20.  12:33  Page 5



KKaanniizzssaa –– KKrróónniikkaa 2013. november 21.6

A KanizsaTISZK Felnõtt-
képzési Általános és Szak-
képzõ Iskola az Európai
Szociális Alap és az Új Szé-
chényi Terv által nyújtott tá-
mogatással megvalósított
TÁMOP-3.3.9.B-12/2-2012-
0004 számú, „Hagyd, hogy
újra megpróbáljam” elneve-
zésû projektjében részt vevõ
tanulók tanulmányi kirán-
duláson jártak Budapesten. 

A program nem csupán az
érdekes látnivalókról szólt –
bár a Parlament meglátogatása
és a Millenáris Parkban lévõ
Láthatatlan kiállítás feledhe-
tetlen élményt nyújtott –, ha-

nem a programban részt vevõ
hátrányos helyzetû lemorzso-
lódó tanulók számára igazi
közösségi élményt is nyújtott.

A Láthatatlan kiállítás iga-
zi belsõ felfedezés volt a ta-
nulók számára a látás érzéke-
lésétõl megfosztva, csupán
egyéb érzékszerveikre ha-
gyatkozva megélni a világ
„láthatatlan oldalát”. 

A programban részt vevõ ta-
nulók további közösségi prog-
ramokon vesznek részt, mely
nemcsak szakmai ismereteik
bõvítését szolgálják, hanem
hozzájárulnak egymás és ön-
maguk jobb megismeréséhez
is.

ÖÖnnmmaagguunnkk ffeellffeeddeezzééssee

A nagykanizsai Piarista Iskola
immár 8. alkalommal szervezett
szakmai konferenciát a város
óvodapedagógusainak. A tanács-
kozás témája Mire és hogyan ne-
veljük a gyermekeinket? 

A konferenciát Nyeste Pál igaz-
gató atya nyitotta meg, majd Sifter
Józsefné óvodavezetõ köszöntötte
a résztvevõ óvónõ kollégákat. A
Katica csoport nagycsoportos óvo-
dásai Kormos István Vackor címû
verses meséjével örvendeztették
meg a hallgatóságot. A tanácsko-
záson Dr. Pergovácz Erzsébet
pszichológus a nevelés örök érté-
keire irányította rá a hallgatóság fi-
gyelmét. Hogyan lehet a hagyomá-
nyos és a modern nevelési eszkö-
zöket, módszereket hatékonyan al-
kalmazni a mai gyermeknevelés-
ben? Sokat változó világunkban a
régen jól bevált nevelési módsze-
rekkel nem mindig tudunk elérni
eredményt. Ezért a nevelési mód-
szereinken változtatnunk kell an-
nak érdekében, hogy a gyermeke-
ink életrevalók legyenek és megta-

lálják helyüket a világban. Kóréné
Horváth Anita óvodapedagógus
elõadásában a szeretet fontosságát
emelte ki. Szeretettel, türelemmel
és következetességgel nevelt gyer-
mekek jobban tudnak alkalmaz-
kodni az „élethez”, könnyebben
veszik életükben az akadályokat.

A konferencia az óvodapedagó-
gusok tapasztalatcseréjével zárult.

November 12-én került sor a Ma-
gyar Vöröskereszt Családok Átme-
neti Otthona szervezésében arra az
érzékenyítõ tréningre, amelyre ezút-
tal az otthonban élõ gyermekekkel
foglalkozó pedagógusokat, óvodape-
dagógusokat hívták meg. Cs. Nagyné
Sipos Edit és Ábrahám Angéla pszi-
chológusok vezetésével, a gyakorla-
tok során lehetõségük nyílott olyan
élmények megélésére, amelyek elõse-
gíthetik a szakembereket abban,
hogy még jobban megértsék az ott-
honban élõ felnõttek és gyermekek
helyzetét, reakcióit és viselkedését.

Az elsõ, szeptemberi tréningen
az intézmény bemutatásán túl a

mûködés feltételeit és szabályait, a
mindennapi nehézségeket, sikere-
ket és kudarcokat osztották meg
egymással a jelenlévõk. Akkor és
most is nagy volt az érdeklõdés a
program iránt, mint pedagógusok,
mint az otthon dolgozói részérõl. 

A dán Vöröskereszt által támo-
gatott Remény program különös
hangsúlyt helyez a diszkrimináció
mentességre, a szegregáció és az
elõítéletek csökkentésére. Többek
között ezt is segíti az ilyen fajta
gyakorlat, amely jövõ év januárjá-
ban folytatódik - tájékoztatta la-
punkat Turi Renáta intézményve-
zetõ.

A dél zalai településen,
Nagyrécsén a hagyományokhoz
híven idén is ünnepség keretében
köszöntötték fel a kismamákat
és a kisgyermekes anyukákat. 

A programot Rakos Szilvia vé-
dõnõ és Salamon Lászlóné, az ön-
kormányzat kulturális referense
szervezte. Az összejövetelen közel

50 nagyrécsei baba és mama szó-
rakozott együtt. Elsõként a helyi
óvodások kedveskedtek zenés tán-
cos mûsorral a megjelenteknek,
majd vidám közös játékba fulladt a
találkozó, ahol nemcsak a gyere-
kek szórakoztak jól, de a szülõk-
nek is jó alkalom volt a beszélge-
tésre, a problémák megvitatására
és a tapasztalatcserére. 

A Nagykanizsa és Térsége
TISZK a „Merre visz az út?”
projekt keretében idén is megte-
remtette annak a feltételét, hogy
ellátogathasson városunkba a ta-
valy nagy sikert aratott Szak-
mák Színháza Jordán Tamás
rendezésében. A Hevesi Sándor
Mûvelõdési Központ Színházter-
mében megtartott egy órás elõ-
adással a pályaválasztás elõtt ál-
ló diákok döntését szeretnék se-
gíteni.

Ahogy az ötletgazda Jordán Ta-
más, a szombathelyi Weöres Sán-

ÓÓvvooddaappeeddaaggóógguussookk
sszzaakkmmaaii kkoonnffeerreenncciiáájjaa

ÉÉrrzzéékkeennyyííttõõ ttrréénniinngg 
aa CCSSAAOO-bbaann

BBaabbáákk-MMaammáákk
kköösszzöönnttééssee
NNaaggyyrrééccsséénn

MMeerrlliinn iissmméétt 
aa sszzíínnppaaddrraa 
vvaarráázzssoollttaa aa sszzaakkmmáákkaatt
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dor Színház igazgatója elmondta,
már több mint 30 elõadáson van-
nak túl. Céljuk az, hogy a hiány-
szakmákat, az ápoló, a lakatos-, a
mûszerész-, az asztalos- és a sza-
bómesterséget népszerûsítsék és a
pályaválasztás elõtt álló 8. osztá-
lyosok döntését hatékonyan elõse-
gítsék. Vonzóbbá szeretnék tenni
azon foglakozásokat, melyek a Re-
gionális Fejlesztési és Képzési Bi-
zottság hiányszakmaként jelölt
meg egy felmérés alapján. 

A történetben Merlin varázsolja
a szakmákat a színpadra egy ma-
dárijesztõ elkészítésének ürügyén,
a vászon és a valós tér összekap-
csolásával. 

Budapesten került megren-
dezésre a Nemzetközi Mûvészeti
Verseny és Fesztivál. A „Dal” ci-
vil szervezet (Odessa, Ukrajna)
és a magyarországi Ukrán Nagy-
követség által lebonyolított ren-
dezvény a tehetséggondozáson
túl a nemzetközi kapcsolatok ki-
alakítását és elmélyítését tûzte ki
céljául.

Nagykanizsáról a Hevesi Sán-
dor Mûvelõdési Központban mû-
ködõ Tûzmadár Mozgásszín
képviseltette magát 10 mûsor-
számmal. Az elõadómûvészet
kategóriái közül – tánc, énekes,
hangszeres, színházi, cirkuszi
mûfajok – klasszikus balett és
moderntánc koreográfiákat mu-
tattak be október 29-én a József
Attila Mûvelõdési Központban.
A nemzetközi zsûri három szin-
tet meghatározva minõsítette, és
serleggel, diplomával, emléktár-
gyakkal jutalmazta a versenyzõ-
ket.

Eredmények. Bognár Bella: 2.
Laureát helyezés, „Dé já vú”. Var-

ga Laura: 3. Laureát helyezés,
„Graffiti”. Neubauer Nóra: 3.
Laureát helyezés, „Kétely”. Kán-
nár Kata Luca: Arany diploma fo-
kozat, „Délibáb”. Tûzmadár Moz-
gásszín (gyermek korosztály):
Bronz diploma fokozat. Tûzmadár
Mozgásszín (ifjúsági korosztály):
Bronz diploma fokozat. A koreog-
ráfiákat mûvészeti vezetõjük,
Hikádi Mária Anna készítette, aki
ezzel a zsûri Különdíját érdemelte
ki. 

A legjobb elõadók részt vehettek
31-én az Uránia Nemzeti Film-
színházban megrendezett Gála-
koncerten. A mozgásszínt Bognár
Bella, Hajdu Virág, Rosta Melinda
és Varga Rebeka képviselték „Illú-
ziók” címû produkciójukkal. 

A kanizsai táncosok meghívást
kaptak a 2014-ben Rigában meg-
rendezésre kerülõ Tánc Olimpiára.
Felkészülésüket Stefán Gábor
klasszikus balettmester, Trombitás
Mónika tornaedzõ és Ritecz Rita
drámapedagógus segíti.

A premieres lányok egy újabb
nemzetközi megmérettetésen
vettek részt Csehországban,
Prágában, ahonnan két elsõ he-
lyezéssel tértek haza.

Az International Dance Openen
a szervezõ Szlovákia mellett
Olaszország, Brazília, Németor-
szág, az USA, Ausztria, Szlovénia,
Horvátország, Bosznia Hercegovi-

na, Szerbia, Macedónia, Monte
Negro, Bulgária, Görögország és
Albánia is képviseltette magát. A
több ezer táncos 220 mûsorszám-
mal lépett a nemzetközi zsûri elé. 

A kanizsai táncosok két kategó-
riában indultak. Senior Open
Group-ban a Bunczom Evelin -
Böjti Blanka - Kománovics Kyra -
Németh Petra - Papócsi Petra - Ta-
kács Anna - Sipos Eszter - Vékási
Dorottya csapat lépett színpadra
Soldier produkciójával. A nehéz
mezõny ellenére a Premieres lá-
nyokat hozta ki a zsûri elsõnek,
így a dobogó legfelsõ fokára áll-
hattak. A Lady Gaga címû formá-
ció, mellyel Senior Open forma-
tion kategóriában indult a Bunc-
zom Evelin - Bunczom Fanni -
Böjti Blanka - Kománovics Kyra -
Lovkó Luca - Németh Petra -

Papócsi Petra - Sipos Eszter - So-
mogyi Nóra - Szabó Luca - Takács
Anna - Radics Vanda - Varga Petra
- Vékási Dorottya összeállítású
csapat, szintén elsõ helyezést ért
el. Mindkét produkciót Salamonné
Kuzma Renáta koreografálta. 

Idén 13. alkalommal rendez-
ték meg az Budapesti Big Band
Találkozót és Fesztivált. A két
napos nemzetközi seregszemle
november 9-én kezdõdött. A kö-
zel húsz zenekar részvételével
zajló fesztivál szép sikereket ho-
zott a Kanizsa Big Band (KBB)
számára.

A Vámos Béla vezette zenekar
immár negyedik alkalommal
vesz részt a megmérettetésen,
ahol több kategóriában lehet mi-
nõsítést szerezni. A zsûriben ne-
ves szakemberek foglaltak he-
lyet. Így Berki Tamás a Liszt Fe-
renc Zenemûvészeti Egyetem
jazz tanszakának tanára és

Jaroslav Bayer, a Cseh Zenei
Szövetség elnöke, aki egyben a
zsûri elnöke is volt. A kilenc éve
mûködõ Kanizsa Big Band ismét
az „A” kategóriában indult és új-
ra, harmadik alkalommal nyerte
el az amatõr együttesek számára
elérhetõ legmagasabb, arany mi-
nõsítést. A Farkas Ferenc Zene és
Aranymetszés Mûvészeti Iskola
tanáraiból és növendékeibõl álló
zenekar, néhány vendégmûvész-
szel lépett színpadra. A budapes-
ti koncerten a zalaegerszegi He-
vei Sándor Színház színmûvésze,
Misurák Tünde énekelt a kani-
zsaiak mûsorában. Örömteli,
hogy a KBB dobosa, Milei Bálint
(dob) teljesítményét külön-díjjal
jutalmazták. Ennek hozadéka,
hogy a tehetséges fiatal jövõre
részt vehet a cseh Ceska
Kamenice-i Big Band Fesztivá-
lon. A KBB következõ koncertjé-
re 2013. december 21-én kerül
sor a Magyar Plakátházban. A
vendég szólista egy nagyon te-
hetséges tenorszaxofonos, Mol-
nár Sándor lesz, aki jelenleg a
Graz-i Kunstuniversitat mester-
szakos hallgatója.

H.Gy. - K.H. - V.M.  

AA TTûûzzmmaaddaarraakk úújjaabbbb
sszzáárrnnyyaalláássaa

AArraannyyaatt éérrtt aa SSoollddiieerr
ééss aa LLaaddyy GGaaggaa iiss AArraannyy mmiinnõõssííttééss aa

KKaanniizzssaa BBiigg BBaannddnneekk
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Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata értékesíteni kívánja az alábbi ingat-
lanát: Nagykanizsa, Ipari Park, 4378/60. hrsz.-ú, 1623 m2 területû, „beépítetlen terület”
megnevezésû ingatlan. Kikiáltási ára 5.880.000 Forint + Áfa. A versenytárgyalás idõ-
pontja: 2013. december 4-én 9.00 óra. A versenytárgyalás helyszíne: Nagykanizsa,
Garay u. 21. VG Zrt. Irodaház. Eredménytelen versenytárgyalás esetén ezt követõen
hetente a versenytárgyalási felhívásban megjelölt idõpontokban lehet jelentkezni. A
versenytárgyalás részletes feltételeit a www.nagykanizsa.hu valamint a
www.nkvg.hu honlapokon lehet megtekinteni. Telefon: 0693/311-241/116 mellék.

EEllaaddóó iinnggaattllaann

Ezúton tájékoztatjuk a tisztelt Polgárokat, hogy Karádi Ferenc alpolgármester
fogadónapja – a szokottól eltérõen – 2013. november 27-én 13.00-15.00 óráig lesz
a Polgármesteri Hivatal I. emeleti tárgyalójában. 

AAllppoollggáárrmmeesstteerrii ffooggaaddóónnaapp vváállttoozzááss

A Mammográfiás labor november 22-tõl 
december 1-ig szünetel
A Kanizsai Dorottya Kórház Radiológiai osztálya rekonstrukciójának ré-
szeként a Mammográfiás labor felújítása is megkezdõdik. Emiatt a Mam-
mográfiás labor november 22-tõl december 1-ig nem mûködik.
A 2013. november 22-re meghirdetett behívásos emlõrákszûrés 2014 januárban
lesz pótolva, az idõpontról az érintett hölgyeket levélben értesítik. A klinikai mam-
mográfiás vizsgálatok ezeken a napokon (november 25, november 26 és novem-
ber 28) ugyancsak elmaradnak. A kórház kéri a Hölgyeket, hogy az elmaradt vizs-
gálat új idõpontjáért telefonon, illetve személyesen jelentkezzenek a mammográ-
fiás laborban (93/502-000/2728 mellék).

Multifokális lencse AKCIÓ 20-30 %
Az akció 2013. november 30-ig érvényes.

(Az akció 2013. október 10 - november 30-ig)

Gyártáselõkészítõ-mûvezetõ szakirányú megegyezés szerint
Gépészmérnök felsõfokú megegyezés szerint
Minõségbiztosítási mérnök felsõfokú megegyezés szerint
Minõségbiztosítási ügyintézõ felsõfokú megegyezés szerint
Kisgyermek nevelõ középfokú megegyezés szerint
Prímagáz futár középfokú megegyezés szerint
Alkusz tanácsadó szakirányú megegyezés szerint
Csemege pultos eladó szakirányú megegyezés szerint
Lakatos szakirányú megegyezés szerint
Villanyszerelõ szakirányú megegyezés szerint
Hegesztõ szakirányú megegyezés szerint
Asztalos szakirányú megegyezés szerint
Pincér szakirányú megegyezés szerint
Autóiparban festõ, elõkészítõ szakirányú megegyezés szerint
Hálózat szerelõ betanított munka megegyezés szerint
A Nagykanizsai Járási Hivatal Járási Munkaügyi Kirendeltsége munkaköri ajánlataival
kapcsolatban bõvebb felvilágosítást a kirendeltségen (8800 Nagykanizsa, Fõ út 24., Föld-
szinti Információs hirdetõ táblán) vagy a www.nyugatrmk.hu honlapon kérhet. Ügyfélfo-
gadási idõ: hétfõ - kedd - csütörtök: 8:00 -16:00 óra, péntek: 8:00 - 13:00 óra.

ÁLLÁS - ÁLLÁS - ÁLLÁS
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A Nagykanizsa Vagyongazdálkodási és Szolgáltató Zrt. Nagyka-
nizsa, Garay u. 21. nyílt versenytárgyalást hirdet a Nagykanizsán
lévõ önkormányzati tulajdonú nem lakás céljára szolgáló helyisé-
gek bérbeadására

1. Ady u. 2. - Erzsébet tér 1.
76 m2 iroda. 1.200 Ft/m2/hó + ÁFA = 1.524 Ft/m2/hó. Licitlépcsõ:

100 Ft/m2/hó+ÁFA = 127 Ft/m2/hó. A bérlemény megtekinthetõ:
2013. november 25. 8.30-9.00. A versenytárgyalás ideje: 2013.
november 27. 8 óra 30.

2. Ady u. 12.
200 m2 üzlet. 1.200Ft/m2/hó+ÁFA = 1.524 Ft/m2/hó. Licitlépcsõ: 100

Ft/m2/hó+ÁFA = 127 Ft/m2/hó. A bérlemény megtekinthetõ: 2013.
november 25. 8.30-9.00. A versenytárgyalás ideje: 2013. november 27.
8 óra 40. Megjegyzés: volt patika.

3. Bartók B. u. 8.
129 m2 üzlet. 800 Ft/m2/hó+ÁFA = 1.016 Ft/m2/hó. Licitlépcsõ: 100

Ft/m2/hó+ÁFA = 127 Ft/m2/hó. A bérlemény megtekinthetõ: 2013.
november 26. 9.00-9.30. A versenytárgyalás ideje: 2013. november 27.
8 óra 50. Megjegyzés: volt kisposta.

4. Csengery u. 1-3.
144 m2 üzlet. 1.500 Ft/m2/hó+ÁFA = 1.905 Ft/m2/hó. Licitlépcsõ: 100

Ft/m2/hó+ÁFA = 127 Ft/m2/hó. 29 m2 pince. 500 Ft/m2/hó+ÁFA = 635
Ft/m2/hó. Licitlépcsõ: 100 Ft/m2/hó+ÁFA = 127 Ft/m2/hó. Összesen: 171
m2. A bérlemény megtekinthetõ: 2013. november 25. 11.00-11.30. A ver-
senytárgyalás ideje: 2013. november 27. 9 óra. Megjegyzés: volt használt
ruha üzlet.

5. Csengery u. 4. 
87 m2 üzlet. 1.000 Ft/m2/hó+ÁFA = 1.270 Ft/m2/hó. Licitlépcsõ: 100

Ft/m2/hó+ÁFA = 127 Ft/m2/hó. A bérlemény megtekinthetõ: 2013.
november 25. 8.00-8.30. A versenytárgyalás ideje: 2013. november 27.
9 óra 10. Megjegyzés: volt OTP Garancia  Biztosító iroda.

6. Deák tér 13. - Kölcsey u. 2.
36 m2 üzlet. 1.000 Ft/m2/hó+ÁFA = 1.270 Ft/m2/hó. Licitlépcsõ:

100 Ft/m2/hó+ÁFA = 127 Ft/m2/hó. A bérlemény megtekinthetõ:
2013. november 25. 10.30-11.00. A versenytárgyalás ideje: 2013.
november 27. 9 óra 20. Megjegyzés: volt mobiltelefon javítási üz-
let.

7. Erzsébet tér 10.
76 m2 üzlet. 1.000 Ft/m2/hó+ÁFA = 1.270 Ft/m2/hó. Licitlépcsõ: 100

Ft/m2/hó+ÁFA = 127 Ft/m2/hó. A bérlemény megtekinthetõ: 2013.
november 25. 15.00-15.30. A versenytárgyalás ideje : 2013. november
27. 9 óra 30. Megjegyzés: volt festékbolt.

8. Erzsébet tér 20.
108 m2 iroda. 1.100 Ft/m2/hó+ÁFA = 1.270 Ft/m2/hó. Licitlépcsõ: 100

Ft/m2/hó+ÁFA = 127 Ft/m2/hó. A bérlemény megtekinthetõ: 2013.
november 25. 14.30-15.00. A versenytárgyalás ideje: 2013. november
27. 9 óra 40. Megjegyzés: RÉSZBEN IS KIADHATÓ.

9. Fõ u. 2. 
Üzlet. 1.800 Ft/m2/hó+ÁFA = 2.286 Ft/m2/hó. Licitlépcsõ: 100

Ft/m2/hó+ÁFA = 127 Ft/m2/hó. Raktár. 1.000 Ft/m2/hó+ÁFA = 1.270
Ft/m2/hó. Licitlépcsõ: 50 Ft/m2/hó+ÁFA = 63,5 Ft/m2/hó. A bérlemény
megtekinthetõ 2013. november 25. 9.00-09.30. A versenytárgyalás
ideje 2013. november 27. 9 óra 50. Megjegyzés: volt kínai üzlet. 

10. Fõ u. 8. 
63 m2 üzlet. 1.500 Ft/m2/hó+ÁFA = 1.905 Ft/m2/hó. Licitlépcsõ:  100

Ft/m2/hó+ÁFA = 127 Ft/m2/hó. A bérlemény megtekinthetõ: 2013.
november 25. 9.30-10.00. A versenytárgyalás ideje: 2013. november 27.
10 óra. Megjegyzés: volt kávézó. 

11. Fõ u. 9. fsz.
167 m2 iroda. 2.000 Ft/m2/hó+ÁFA = 2.540 Ft/m2/hó. Licitlépcsõ: 100

Ft/m2/hó+ÁFA = 127 Ft/m2/hó. 20 m2 iroda galéria. 1.000Ft/m2/hó+ÁFA
= 1.270 Ft/m2/hó. Licitlépcsõ: 100 Ft/m2/hó+ÁFA = 127 Ft/m2/hó. 84 m2

raktár galéria. 800 Ft/m2/hó+ÁFA = 1.016 Ft/m2/hó. Összesen: 271 m2.
A bérlemény megtekinthetõ: 2013. november 25. 10.00-10.30. A ver-
senytárgyalás ideje: 2013. november 27. 10 óra 10. Megjegyzés: volt
Sopron Bank.

12. Rozgonyi u. 1. 1. em. 14.
23 m2 iroda. 1.100 Ft/m2/hó+ÁFA = 1.397 Ft/m2/hó. Licitlépcsõ:

100Ft/m2/hó+ÁFA = 127 Ft/m2/hó. 11 m2 galéria. 450 Ft/m2/hó+ÁFA =
572 Ft/m2/hó. Licitlépcsõ: 50 Ft/m2/hó+ÁFA = 64Ft/m2/hó. Összesen: 34
m2. A bérlemény megtekinthetõ: 2013. november 25. 14.00-14.30. A ver-
senytárgyalás ideje: 2013. november 27. 10 óra 20.

13. Rozgonyi u. 1. 1. em. 16.
48 m2 iroda. 1.100 Ft/m2/hó+ÁFA = 1.397 Ft/m2/hó. Licitlépcsõ: 100

Ft/m2/hó+ÁFA = 127 Ft/m2/hó. 51 m2 galéria. 450 Ft/m2/hó+ÁFA =    572
Ft/m2/hó. Licitlépcsõ: 50 Ft/m2/hó+ÁFA = 64 Ft/m2/hó. Összesen: 99 m2.
A bérlemény megtekinthetõ: 2013. november 25. 14.00-14.30. A verseny-
tárgyalás ideje: 2013. november 25. 10 óra 30. 

14. Sugár u. 2.
27 m2 üzlet. 1200 Ft/m2/hó+ÁFA = 1524 Ft/m2/hó. Licitlépcsõ: 100

Ft/m2/hó+ÁFA = 127 Ft/m2/hó. A bérlemény megtekinthetõ: 2013.
november 25. 13.30-14.00. A versenytárgyalás ideje: 2013. november
27. 10 óra 40. Megjegyzés: volt ajándék üzlet.

15. Sugár u. 53.
108 m2 üzlet. 800 Ft/m2/hó+ÁFA = 1.016 Ft/m2/hó. Licitlépcsõ: 100

Ft/m2/hó+ÁFA = 127 Ft/m2/hó. 48 m2 raktár. 550 Ft/m2/hó+ÁFA = 699
Ft/m2/hó. Licitlépcsõ: 50 Ft/m2/hó+ÁFA = 64 Ft/m2/hó. 15 m2 pince. 300
Ft/m2/hó+ÁFA = 380 Ft/m2/hó. Licitlépcsõ: 50 Ft/m2/hó+ÁFA = 64
Ft/m2/hó. Összesen: 171 m2. A bérlemény megtekinthetõ: 2013. novem-
ber 25. 8.00-8.30. A versenytárgyalás ideje: 2013. november 27. 10 óra
50 perc. Megjegyzés: volt élelmiszer bolt.

16. Thury György tér
56 m2 üzlet. 800 Ft/m2/hó+ÁFA = 1.016 Ft/m2/hó. Licitlépcsõ: 100

Ft/m2/hó+ÁFA = 127 Ft/m2/hó. A bérlemény megtekinthetõ: 2013.
november 25. 15.00-16.00. A versenytárgyalás ideje: 2013. november
27. 11 óra. Megjegyzés: volt piacfelügyeleti iroda.

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

alapterületû üzletek kiadók
(Bérleti díj 300 Ft/m2/hó+ÁFA, rezsiköltség mértéke 500

Ft/m2/hó+ÁFA, valamint takarítás, õrzés-védés, szemét-szállítás költségek
várható mértéke 256 Ft+ÁFA/m2/hó). Licitlépcsõ: 50 Ft/m2/hó+ÁFA = 63
Ft/m2/hó. A bérlemény megtekinthetõ: 2013. november 25. 8.00-9.00. A
versenytárgyalás ideje: 2013. november 27. 11 óra 10. 

18. Ipari Parki ingatlan
3349 m2, hrsz.: 649/35. földterület. Bérleti díj: 20 Ft/m2/hó + ÁFA. Li-

citlépcsõ: 1 Ft/m2/hó + ÁFA. A bérlemény megtekinthetõ: 2013. november
25. 8.00-13.30. A versenytárgyalás ideje: 2013. november 27. 11 óra 20. 

A versenytárgyalások helye: Nagykanizsa Vagyongazdálkodá-
si és Szolgáltató Zrt. Nagykanizsa Garay u. 21. Kis tárgyaló I.
emelet. Érdeklõdni a 93/311-241, 30/2273-192 számú telefon-
számokon.
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„Iránytû az orosz piacra”
Kamaránk október 28-án „Iránytû az
orosz piacra” címmel konferenciát
és üzletember találkozót szervezett  a

magyar és orosz gazdasági kapcsola-
tok szorosabbra fûzése érdekében. A
rendezvényt Cseresnyés Péter pol-
gármester és dr. Polay József kama-
ránk elnöke nyitotta meg. Az orosz-
magyar gazdasági és kereskedelmi
együttmûködés jelenlegi helyzetérõl
és perspektíváiról Markov Dmitriy
közgazdasági osztályvezetõ tartott
elõadást. Tóth Imre a Magyar Keres-
kedelmi és Iparkamara Magyar-
Orosz Tagozatának tiszteletbeli el-
nöke, az MKIK szerepét mutatta be
a KKV-k orosz piacra jutásában és
külpiaci megerõsödésében. Ezt kö-
vetõen Rózsa Viktor viszonylati me-
nedzser a Magyar Nemzeti Kereske-
dõház Zrt. munkájáról, Antal András
a HITA Nyugat-dunántúli Régió ta-
nácsosa a Nemzeti Külgazdasági Hi-
vatal tevékenységérõl beszélt. A
konferenciát követõen a résztvevõk
gyárlátogatáson vettek részt a DKG-
EAST Zrt-nél. A rendezvény a
NGM_SZERZ/102/1/2012 sz. szer-

zõdés alapján a Nemzetgazdasági
Minisztérium támogatásával való-
sult meg. 

ECO-HUB Motivációs 
szeminárium
A Szlovénia-Magyarország Hatá-
ron Átnyúló Együttmûködési
Program 2007-2013 keretében az
ECO-HUB projekt részeként, ok-
tóber 17-én Motivációs Szeminá-
riumot rendeztünk Zalaegersze-
gen. A rendezvény célja a kkv-k
érdeklõdésének felkeltése volt a
környezetvédelmi innováció iránt,
„zöld gondolkodásuk” elõsegítése

az ECO-HUB projekt kínálta le-
hetõségek bemutatásával. A sze-
mináriumot dr. Polay József, ka-
maránk elnöke nyitotta meg. El-
sõként Õri István, a Greenflow
Corporation Zrt. vezérigazgatója
tartott elõadást, majd a nyesedék
lokális hasznosításának lehetõsé-
geirõl Dr. Pintér Gábor, a Pannon
Egyetem Georgikon Kar egyetemi
tanársegédje beszélt. Iris Varga, a
Vezetõ partner projektmenedzsere
bemutatta az ECO-HUB projektet
és dr. Milan Zorman, a Maribori
Egyetem professzora az ECO-
HUB honlapot. Végül a vállalko-
zásánál alkalmazott környezettu-
datosság jó gyakorlatait mutatta
be  Dr. Etler Ottó, a C-Mobil La-

bor Kft. ügyvezetõ igazgatója. A
szeminárium a SI-HU-2-2-012
pályázati támogatással valósult
meg. 

Pályaválasztási Kiállítás 
és Szakmabemutató 2013 
– Nagykanizsán 

A Zala Megyei Kormányhivatal
Munkaügyi Központja október
25-26-án rendezte meg a már ha-
gyományossá vált Pályaválasztási
Kiállítás és Szakmabemutató ren-
dezvényét. A pályaválasztási kiál-
lítás célja, hogy elõsegítse a fiata-
lok megalapozott pályaválasztási
döntését, amely után nagyobb
eséllyel találják meg az érdeklõ-
désükhöz és képességeikhez, va-
lamint a gazdaság igényeihez il-
leszkedõ szakmát-munkát, és vál-
nak sikeres munkavállalókká a
munkaerõpiacon.
A Pályaválasztási Kiállítás és
Szakmabemutató rendezvényéhez
kapcsolódóan kamaránk üzemláto-
gatásokat szervezett a zalakarosi
Hunguest Hotel Damona szállodá-
ba. Négy iskola 112 tanulója vett
részt a programon. Vendéglátóink
képviselõi hangsúlyozták az ide-
gen nyelvek és a szakmai elhiva-
tottság fontosságát. A kiállítás két
napján kamaránk munkatársai a
helyszínen tájékoztatták az érdek-
lõdõ diákokat, pedagógusokat és
szülõket a hiány-szakképesítések-
rõl, az ezeket támogató ösztöndíj-
rendszerrõl. A rendezvényt közel
1000 tanuló látogatta meg. A pá-

lyaorientációval kapcsolatos ta-
nácsadási és szervezési feladatok
végrehajtása az NFA terhére a
Nemzetgazdasági Minisztérium tá-

mogatásával valósul meg (NFA-
KA-NGM-5/20126TK).

Innováció - A siker receptje
November 13-án innovációs kon-
ferenciát tartottunk a Vasember-
házban. A rendezvény célja az
volt, hogy a kis- és középvállalko-
zások gyakorlati szakemberek se-
gítségével információhoz jussanak
a sikeres cégek mûködésének tit-
kairól, eszközeirõl. A rendezvényt
dr. Polay József kamaránk elnöke
nyitotta meg, majd Kalcsú Zoltán
a Pannon Novum Nonprofit Kft.
innovációs menedzsere beszélt az
innovációs menedzsment szerepé-
rõl a sikeres mûködésben. A sike-
res KKV alapjait Dely Tamás a
KKV Szakmai Magazin ügyveze-
tõ igazgatója és Mester Nándor fe-
lelõs szerkesztõ mutatták be. Csa-
pó György a Budapesti Kereske-
delmi és Iparkamara alelnöke költ-
ségoptimalizálási gyakorlati taná-
csokat osztott meg az érdeklõdõk-

kel. Dalos Attila a Ford Közép- és
Kelet-Európai Kft. flotta-értékesí-
tési igazgatója a KKV-k hatékony-
ságának növelésérõl beszélt a cég-
autó menedzselés újragondolásá-
val, végül Lakner Gábor a Hidro-
filt Kft. kereskedelmi igazgatója
bemutatta a cég innovációs tevé-
kenységét. A rendezvény a

NGM_SZERZ/102/1/2012/Nagy-
kanizsa-projekt sz. szerzõdés alap-
ján a Nemzetgazdasági Miniszté-
rium támogatásával valósult meg. 
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Nagykanizsai Kereskedelmi 
és Iparkamara

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

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

Honlap: www.nakkik.hu

Felhívás - AA kkamara ttovább nnem vvárhat
2013. november hónaptól megkezdõdik a kamarai hozzájárulás NAV által történõ behajtása.
2012 januárja óta már több alkalommal jeleztük, de most ismételten felhívjuk a figyelmet arra, hogy a

kamarai regisztráció és a kamarai hozzájárulás – 5000 Ft/év – befizetése valamennyi gazdálkodó szervezet-
re nézve, a törvény erejénél fogva kötelezõ. A nyilvántartásba vételi kötelezettségüket, vagy a kamarai
hozzájárulás megfizetését eddig elmulasztó vállalkozásoktól kérjük, hogy még 2013 november hónap-
ban pótolják ezt az elmaradásukat. Honlapunkon keresztül lehetõséget biztosítunk az online regisztráci-
óra is. A www.nakkik.hu oldalon a regisztrációs kötelezettséggel és az ezért nyújtott szolgáltatásokkal kap-
csolatos valamennyi információt megtalálják. 

A kamarai tagság továbbra is önkéntes marad, így a regisztrált vállalkozások nem válnak a kamara tag-
jává. A kamara tagjai részére is kötelezõ a nyilvántartásba vétel, de az õ esetükben a megfizetett kamarai
hozzájárulás összegét – 5000  Ft-ot – a II. féléves önkéntes tagdíjból a kamara jóváírja. Amennyiben sor ke-
rül a NAV által történõ behajtásra, úgy a gazdálkodó szervezetnek a kamarai hozzájárulás összegén túl a be-
hajtás költségeit is meg kell téríteniük. Ennek költsége minimálisan 5000 Ft.
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Magyar exportõr adatbázis
A Magyar Kereskedelmi és Iparka-
mara alapvetõ feladatának tekinti a
magyar vállalkozások külpiaci te-
vékenységének fejlesztését, ezért
egy online mûködõ export adatbá-
zist fejlesztett ki a kamarai regiszt-
rációt teljesítõ vállalkozások szá-
mára. Az adatbázis a külföldi cé-
gek számára ad angol nyelven tájé-
koztatást a magyar exporttermé-
kekrõl. Az online verzióban Ön té-
rítésmentesen, önállóan regisztrál-
hatja vállalkozását, bõvítheti, fris-
sítheti adatait. Az adatlap kérdése-
ire adott válaszok segítségével a
Kamarák az Önök igényeinek
megfelelõ, testreszabott külgazda-
sági szolgáltatásokat tudnak nyúj-
tani. Regisztrációhoz, adatlap ki-
töltéséhez látogasson el a
http://exportdirectory.mkik.hu/hu/
oldalra. Információ, adatlap kitöl-
téssel és bejelentkezéssel kapcso-
latos problémák esetén keresse
Csikné Molnár Tünde és Rózsáné
Bagonyai Szilvia munkatársunkat.
(Tel./fax: 93/516-670; tel.: 93/516-
671; Mobil: 30/754-3616; e-mail:
nakkik@nakkik.hu)

Gyorsítósávban a TSZSZ
Átláthatóság, szakmai háttér,
gyorsítás – e célokkal bontott
zászlót augusztusban a vállalko-
zói, elsõrendûen az építõipari
lánctartozások megakadályozását
célzó jogszabálycsomag elõírásai
nyomán a Teljesítésigazolási
Szakértõi Szerv (TSZSZ). 
A jogalkotó egyértelmû célja, hogy
a vitás ügyek nagy része lehetõleg a
bíróság elkerülésével, a TSZSZ ál-
tal kiadott szakvéleményben foglal-
taknak megfelelõen oldódjon meg.
Ha ez mégsem így történik, a vállal-
kozó a számára kedvezõ szakvéle-
mény birtokában a neki járó pénz
kifizetését a bíróságon nagyobb
eséllyel érvényesítheti - így a bíró-
ság a felperes vállalkozó kérelmére
már a per kezdetén elrendelheti a
vitatott összeg kifizetését. Az is
kedvezõ fejlemény a pénzére váró
számára, hogy a bírósági ítélet elõ-
zetesen végrehajtható, és az ilyen
perek a kiemelt perekre vonatkozó
gyorsító szabályoknak megfelelõen
zajlanak; elõreláthatóan befejezé-
sük nem tart majd évekig.
A kezdeményezõ fél székhelye
szerint illetékes területi kereske-
delmi és iparkamaránál, vagy az
MKIK-nál kezdeményezhetõ az
eljárás. Elektronikus úton való, az
MKIK-nál történõ benyújtás ese-

tén a kérelem a TSZSZ eljárása
iránt a kerelem@mkik-tszsz.hu e-
mail címre küldhetõ meg. Továb-
bi információ: www.nakkik.hu.

EuroSkills és WorldSkills 
versenyekre várják a jelentkezõket 
– meghosszabbított jelentkezési
határidõ
A Magyar Kereskedelmi és Ipar-

kamara a versenyszámok szpon-
zoraival együtt várja azoknak a fi-
atal szakembereknek, szakmun-
kásoknak, technikusoknak, fõis-
kolai- és egyetemi hallgatóknak,
végzõs szakközép- és szakiskolai
tanulóknak a jelentkezését, akik

szívesen megméretnék tudásukat
Magyarország képviseletében az
ifjú szakemberek 2014-ben a fran-
ciaországi Lille-ben megrende-
zésre kerülõ Európa Bajnokságán
a EuroSkills-en, illetve 2015-ben
a Brazíliai Sao Paulóban megren-
dezésre kerülõ a „Szakmák Olim-
piájának” is nevezett WorldSkills
világversenyen. Jelentkezési ha-
táridõ: 2013. november 22. Ki-
vétel az Informatikai hálózati
rendszergazda: 2013. december
15. Információ: www.skillshun-
gary.hu/

Szakképzési Díj 2013
A Német - Magyar Ipari és Keres-
kedelmi Kamara pályázatot hirdet
a magyarországi székhelyû válla-
latok, képzõ- és közintézmények,
civil és társadalmi szervezetek,
valamint magánszemélyek szá-
mára a 2013-as Szakképzési Díj-
ra. Pályázni olyan projektekkel le-
het, amelyek a magyarországi
szakképzés tekintélyét, minõségét

és eredményességét növelõ gya-
korlati megoldásokat, eszközöket
és kezdeményezéseket tartalmaz-
nak. A díj azon kiemelkedõ pro-
jekteket és kezdeményezéseket
méltatja, melyek jelentõs mérték-
ben és példaértékû módon segítik
elõ a gyakorlatorientált szakkép-
zést Magyarországon. 
Pályázatok beadási határideje:
2013. december 13. Pályázati
adatlap: www.szakkepzesidij.hu

Módosult a pályázat beadási
határideje
Módosult az Új Széchenyi Terv
keretében megjelent "Fiatalok

vállalkozóvá válásának támogatá-
sa a konvergencia régiókban" cí-
mû (TÁMOP 2.3.6.B-12/1 jelû)
kiírás beadásának kezdõ idõpont-
ja 2014. február 10-re. 

Elkészült az ország regionális
támogatási térképe
A 2014-2020 közötti uniós költ-
ségvetési idõszakban az ország
egyes régiói eltérõ forrásokhoz
juthatnak. Az Európai Bizottság-
nak jóváhagyásra benyújtandó re-
gionális támogatási térkép kon-
cepciójában a közép-magyaror-
szági régió beruházásainál a tá-
mogatás intenzitása nulla száza-
lék. Az észak-magyarországi, az
észak-alföldi, a dél-alföldi és a
dél-dunántúli régióban 50 száza-
lék, a közép-dunántúli régióban
35 százalék, míg a nyugat-dunán-
túli régióban 25 százalék a beru-
házási támogatás intenzitása. A
felsorolt támogatási mértékek a
kisvállalkozások esetén 20 száza-
lékponttal, a középvállalkozások

esetén pedig 10 százalékponttal
növelhetõk.

Mire lesz pénz a következõ 
ciklusban?
A következõ Uniós támogatási cik-
lus, vagyis a 2014-2020 közötti idõ-
szak gazdaságfejlesztési támogatási
rendszerének a fõ irányai megvan-
nak, de a „finomhangolásra” még
várni kell. Ha minden igaz, jövõ
nyáron indulhatnak a pályázatok.

A Gazdaságfejlesztési Operatív
Program 6 legfontosabb prioritása
a 2014-2020 közötti idõszakban:
1. Vállalkozások versenyképessé-

gének javítása – (850mrd.) különb-
séget tesz a rendszer a vállalkozás
típusok között, hogy mind a helyi,
mind a beszállítói, mind a világpia-
con helytállni kívánó vállalkozá-
soknak legyen nekik való forrás. 
2. Tudásgazdaság fejlesztés –
(540mrd.) vállalati k+f, kutatási
programok.
3. Infokommunikációs fejlesztések
– (300mrd.) a fõ célok között sze-
repel továbbra is a digitális írástu-
datlanság csökkentése, a szélessá-
vú infrastruktúra és az elektronikus
közszolgáltatás fejlesztése.
4. Természeti és kulturális erõfor-
rások megõrzése – a program a tu-
rizmushoz kapcsolódó fejleszté-
sektõl az energiahatékonysági be-
ruházásokig terjed.
5. Foglalkoztatás ösztönzés –
(534mrd.) a cél ismert (egymillió
új munkahely teremtése)
6. Pénzügyi eszközök – (400mrd)
ez jelent minden visszatérítendõ
támogatást a kedvezményes hitel-
tõl a lízingen át a garanciáig. 

Széchenyi Kártya Program
170 ezer vállalkozás nem tévedhet! Keresse nálunk a népszerû hiteleket!

Nincs két egyforma vállalkozás, és a problémáik is különböznek. Egy dologban azonban mind megegyeznek: a fo-
lyamatos mûködéshez pénzre van szükségük. A Széchenyi Kártya Program 6 hitelterméke közül valamelyik biz-
tosan megoldást nyújt a hazai kkv szektor finanszírozási problémáira. 
A napi likviditási problémák áthidalására a Széchenyi Kártya folyószámlahitelt, a készletek, alapanyagok finanszírozá-
sára a Széchenyi Forgóeszközhitelt, a hosszabb távon megtérülõ fejlesztésekhez az akár tízéves futamidejû Széchenyi
Beruházási Hitelt választhatják. 2012 tavaszától pedig az uniós pályázatokon való részvételt segítõ két új termék, a Szé-
chenyi Önerõ Kiegészítõ Hitel és a Széchenyi Támogatást Megelõlegezõ Hitel is elérhetõvé vált a vállalkozások szá-
mára. Az Agrár Széchenyi Kártya pedig az agrárium igényeire szabott egyedülálló hitelkonstrukció. 
2013. április 23-tól módosultak a Széchenyi Kártya Program egyes konstrukciói. A Széchenyi Beruházási Hitel, a Széchenyi Ön-
erõ Kiegészítõ Hitel és a Széchenyi Támogatást Megelõlegezõ Hitel konstruk-
ciók esetében a kamattámogatás mértéke a futamidõ elsõ három évére évi 5
%-ra, az Agrár Széchenyi Kártya esetében pedig 4%-ra emelkedik.
Kamaránk foglalkozik a fenti hitelkérelmek befogadásával és a bankokhoz
történõ közvetítésével. Ha Önnek most vagy a jövõben hitelre lenne szüksége
vállalkozása fellendítéséhez, érdemes tájékozódnia a hitellehetõségekrõl.
Kollégáink térítésmentes tanácsadással, gyors, szakszerû ügyintézés-
sel várják.

Tel.: 0693/516-670; 0630/754-3616
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November 23. 15 óra
5 ÉVES A GYÖNGYVIRÁG
NYUGDÍJAS 
NÉPTÁNCCSOPORT
kulturális bemutató.
A belépés ingyenes.
November 24. 19 óra
MUSICAL SHOW
Fellépõk: Janza Kata és Dolhai At-
tila. Belépõdíj: I. hely 3500 Ft, II.
hely 3000 Ft, III. hely 2500 Ft. A
jegyek megvásárolhatók a HSMK
jegypénztárában és a Tourinform
Irodában (Nagykanizsa, Csengery
út 1-3.).
November 30. 15 óra
KÉZMÛVES JÁTSZÓHÁZ
adventi készülõdés. A belépés
díjtalan.

November 21. 18 óra
ZENEISKOLA ALAPÍTVÁ-
NYI KONCERT
Szervezõ: Kanizsai Zeneiskoláért
Alapítvány. Belépõdíj: 600 Ft.
Bõvebb információ:
fanzi1926@gmail.com.
November 28-29. 9-15 óra
ADÓEGYETEM KONFEREN-
CIA
Szakmai konferencia és tovább-
képzés. Szervezõ: a Penta Unió.
Bõvebb információ: Garván Kitti
garvan.kitti@penta.hu. Tel.: 06-
30/621-1815.

A JOURNEY TO INDIA
/ INDIAI UTAZÁS
Kiállítás Sass Brunner Erzsébet
és Brunner Erzsébet Indiában
festett alkotásaiból. Megtekinthe-
tõ: november 30-ig.
TÁJAK, KOROK
Z. Soós István kiállítása. 

ARANYKOR. NAGYKANI-
ZSA A DUALIZMUS KORÁ-
BAN - fotókiállítás.
November 16.
ORGANIKUM. LUDVIG 
ZOLTÁN FESTÕMÛVÉSZ RET-
ROSPEKTÍV KIÁLLÍTÁSA.

November 29. 19 óra
DINA - LEMEZBEMUTATÓ
KONCERT
Lamb Dávid - gitár, Dés András -
ütõs hangszerek, Szokolay Dongó
Balázs - furulya, szoprán szaxofon,
Samu-Pandzarisz Diána - ének. Belé-
põdíj: felnõtt 1 200 Ft, diák: 500 Ft.

November 16-án nyílt meg
Ludvig Zoltán festõmûvész jubi-
leumi kiállítása Nagykanizsán a
Magyar Plakát Házban. Az Or-
ganikum címû anyag a Ludvig-
gyûjtemény két markáns terüle-
tét volt hivatott bemutatni. 

Egyrészt az alkotó pályájának
elsõ korszakában készült nagymé-
retû moziplakátokat, másrészt a
mûvész egy-két régi, de fõként
legújabb munkáit. Az, hogy a ren-
geteg kép ellenére mégsem élet-
mû-kiállítást rendeztek, annak oka
elsõsorban a helyhiány, hiszen
Ludvig Zoltán festményei, belsõ-
építészeti tervei, reklámgrafikai
munkái, különbözõ korszakainak
alkotásai oly nagyszámúak, hogy
ezeket csak külön-külön tematikus
kiállításon lehetne bemutatni.

A verniszázson megjelenteket Kõ-
falvi Csilla muzeológus, intézmény-
vezetõ köszöntötte. A kiállítást dr. Vi-
téz Ferenc mûvészeti író nyitotta
meg, aki saját versével kezdte mon-
dandóját, amit Ludvig Zoltán képei

inspiráltak. Aföldszinti kiállítótérben
látható moziplakátokról szólva ki-
emelte azok mûvészi értékét, s azt a
formanyelvet, ami a kompozíciók
szerkesztésének sokszínûségét mu-
tatja. Nosztalgikus élményeket idéz-
nek Liza Minnelli, Alain Delon vagy
az akkor még fiatal színésznõ Udva-
ros Dorottya nevével fémjelzett fil-
mek. Az egykor a város fõ utcáján és
a Béke mozi elõcsarnokában megje-
lenõ plakátok népszerûségét jelzi,
hogy több plakátot újra kellett rajzol-
ni, hiszen a lelkes mûgyûjtõk az éj
leple alatt többet „leoperáltak” a pla-
káttartókról. A szakmai elismertség-
nek egy fokmérõje volt, hogy Lud-
vig Zoltán plakátterve, ami a A
menyasszony gyönyörû volt címû
filmhez készült, országos terjesztésû
lett. Vitéz Ferenc bemutatta a festõ-
mûvész organikus, expresszív, szür-
realista képeinek világát, azt az egyé-
ni látásmódot és stílust, ami a világ
minden táján beazonosíthatóvá teszi
Ludvig Zoltán festményeit.

Azt a mikro és makrokozmoszt,
amelynek részesei, szemlélõi va-

gyunk. A kortárs mûvészet nonfigu-
ratív megjelenése leginkább a gene-
zis, a csíra, az átváltozások, a mutá-
ciók témaköreit mutatja be. Míg
Ludvig Zoltán régebbi képeinek
színvilágában a zöldek, a vörösek, a
barnák és a sárgák domináltak, ad-
dig új képein erõteljesen megjelen-
tek a szürkék, az ezüstök és az ant-
racit egy-egy meleg színnel feldob-
va. A képek szerkesztésében mutat-
kozó tükörkép-világ újfajta megkö-
zelítést mutat. Egy-egy képhez akár
Debussy, Sztravinszkij, Jean Michel
Jarre vagy Isao Tomita zenéjét is
társíthatnánk. E kiállításhoz viszont
a Gayer-Hofecker-Kõfalvi trió kel-
lemes jazz zenéje szolgált kiegészí-
tõként. Dr. Vitéz Ferenc mélyreha-
tóan megfogalmazott gondolatait
egy új versével zárta és ezzel aján-
lotta a kiállítást az érdeklõdõk fi-
gyelmébe. Kõfalvi Csilla és a Ma-
gyar Plakát Ház munkatársai által
rendezett kiállítás december 21-ig
látogatható.

H.Gy.

AA mmoozziivveerrzzuummttóóll aazz uunniivveerrzzuummiigg

Akkor egyedi értelmezést nyer
a mûvészet és a kultúra kettõse a
pódiumon és azon kívül. Errõl is
meggyõzõdhettek pénteken a
Honvéd Kaszinó által elsõ ízben
megszervezett nagykanizsai
Amatõr Színjátszó Találkozó
résztvevõi, illetve a közönség so-
raiban helyet foglaló publikum. 

A rendezvényen négy, helyben
mûködõ színjátszó csoport szárny-
próbálgató ifjai kortárs, táncos és
komolyabb hangvételû darabokban
csillogtatták meg képességeiket. 

– Városunkban a diákszínját-
szásnak nemcsak múltja, hanem
jelene is van – mondta Halmos Il-
dikó. A Honvéd Kaszinó igazgató-
ja lapunknak elárulta, hogy a talál-
kozót elsõsorban azért hozták „te-

tõ alá”, hogy a résztvevõ színész-
palánták, és persze társulataik kö-
zött szorosabbra fonják az össze-
tartozást. 

– A program ugyan nem a ver-
sengésrõl szól, viszont a fiatalok
produkcióit szakmai zsûri vélemé-
nyezi. Schmidt István Radnóti-dí-
jas rendezõvel és Lang Andrea pe-
dagógussal közösen tanácsokkal
látjuk el a diákokat bemutatóik
után, melyeket – remélhetõleg – a
késõbbiekben kamatozatni is tud-
nak – összegezte Halmos Ildikó
még a találkozó kezdetét megelõ-
zõen, ahogy azt is, hogy a követke-
zõ évben már két napos, egész Za-
la megyére kiterjedõ találkozó
megszervezését fontolgatják. 

Dénes Sándor alpolgármester
köszöntõjében elismerését fejez-

te ki, hogy a jövõ generációja a
tanulás mellett olyan tevékeny-
ségre is idõt, figyelmet fordít,
mint a színjátszás. Ami az iroda-
lom és a mûvészet iránti szerete-
tükrõl ad tanúbizonyságot, nem
mellesleg így a kultúrát is ápol-
ják, valamint értékes közösség-
hez tartoznak. 

A megnyitót követõen pedig
színpadra lépett – a kétórás ren-
dezvény során – több mint 120 di-
ák. A Batthyány Lajos Gimnázium
Kulissza Társulata, a HSMK-, a
Piarista Általános Iskola Pi/Art- és
a Honvéd Kaszinó Színjátszó Köre
tudásuk legjavával – sokszor for-
mabontó elõadások révén – nyû-
gözték le a nagyérdemût. 

Sz.Zs.

HHaa aa ddiiáákksszzíínnjjááttsszzóókk ttaalláállkkoozznnaakk......
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2013. november 21.

Horoszkóp

Újabb tervek megvalósításán egyelõre ne
törje a fejét. Csak akkor mutasson aktivi-
tást a dolgok iránt, ha a barátaitól kap
meghívást. Ily módon a szórakozás mel-
lett ígéretes ötletekhez is hozzájuthat.

Úgy tûnik, kénytelen lesz visszavonni a
családtagjainak korábban tett ígéretét. Ne
fukarkodjon a szavakkal, hanem higgadtan
magyarázza meg, miért kell ezt tennie. Ha
így tesz, nem lesz sértõdés a dologból.

Több lehetõsége is adódik a szabadideje
hasznos eltöltésére az elkövetkezõ napokban.
Bár látszólag sok feladata van otthon, emiatt
ne zavartassa magát. Könnyedén megold
mindent, csak ne vitatkozzon senkivel.

Csendesen telnek a napjai. Olyannyira,
hogy legszívesebben ki sem bújna hétvégén
az ágyból. Tegyen a kedve szerint. Munká-
ra ne gondoljon, egy csésze forró teával és
egy izgalmas regénnyel is el lehet lazulni.

Nem árt, ha idõnként a hétvégi napokat is
kipiheni, még akkor is, ha hasznos elfog-
laltsággal teltek el. Hétköznapokon is le-
het lazítani, moziba menni. Így sokkal
nagyobb teljesítményre lesz képes.

Elképzelhetõ, hogy sokat ígérõ hírrel lepi
meg a párja a hétvégén. Nyugalmas óráit
kissé megbolygatja egy jó hír. Nem tudja el-
dönteni, mit tegyen örömében. Vacsorát ké-
szítsen, avagy sétálni induljon.

Szeszélyes napokra számíthat. Ezúttal nem
az idõjárás, vagy a késõ õszi szél incselke-
dik ön körül.  Egy közeli ismerõse vet sze-
let a megjelenésével. Ha teheti, minél elõbb
fogja be a szelet, és hívja el sétálni.

Mozgalmas napokra számíthat még az év
végi ünnepek elõtt. Olyan meglepõ hírt kap
egy ismerõsérõl, hogy rögtön kedve támad
elutazni hozzá. A magánéletére vonatkozó-
an boldogságot jeleznek a csillagok.

Kedvetlenül fog a munkájához, de egy kö-
zeli ismerõsének köszönhetõen gyorsan át-
vészeli ezt az idõszakot. Ha netán fizikai
erõfeszítést igénylõ munkára kéri meg, ak-
kor se tétovázzon, mûködjön közre.

Ha napközben unatkozik, akkor legalább
esténként járjon többet társaságba. Vé-
gezze lendületesebben a tevékenységét,
mert amit hét közben nem fejez be, azt
kénytelen lesz hétvégén megtenni.

Eseménydús hétvégére számíthat, éppen
ezért ne tervezzen be magának semmifé-
le otthoni elfoglaltságot. Kudarcok nem
érik, de ajánlatos lesz elkerülnie a közön-
ségesen viselkedõk társaságát.

Kellemes élményekre számíthat a párjával
együtt egy hétvégére szervezett találkozón.
Legjobb, ha mindjárt az elején kikapcsolja
a telefonját, és nem engedi be sem a külvi-
lág zaját, sem a munka világát.

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

RAMDA
FÛRÉSZÁRU-KERESKEDÉS

Nagykanizsa, Csengery út 111., tel.: 06-70-270-2222

Kalodás fa (éger szél) 1x1x1,70 m3 8.000 Ft+áfa
Méter tûzifa (éger) 1x1x1,70 m3 14.000 Ft+áfa
Kalodás fa (tölgy szél) 1x1x1,70 m3 15.000 Ft+áfa
Kalodás fa (tölgy szél apró) 1x1x1,70 m3 17.000 Ft+áfa
Méter tûzifa (akác, tölgy, kõris, bükk) 1x1x1,70 m3 18.000 Ft+áfa
Kalodás fa (éger, nyár) 1x1x1,70 m3 22.200 Ft+áfa
Kalodás fa (tölgy, bükk vegyes) 1x1x1,70 m3 24.200 Ft+áfa
Kalodás fa (akác) 1x1x1,70 m3 25.200 Ft+áfa

(A kalodás fa kaloda nélkül -1.000 Ft.)

HÁZHOZSZÁLLÍTÁS
10 km-en belül 4.000 Ft+áfa/1 ill. 2 db kaloda (1-2 m3)
20 km-en belül 5.000 Ft+áfa/1 ill. 2 db kaloda (1-2 m3)
30 km-en belül 6.000 Ft+áfa/1 ill. 2 db kaloda (1-2 m3)
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Nk-án a Király u. 31-ben 86
m2-es tetõtéri, igényes lakás saját,
zárt parkolóval és padláshaszná-
lattal eladó. Irányár: 12,5 millió
Ft. Tel.: 0630/542-2272 (7581K)

Eladó a belvárosban, Hunyadi
utcában közel 700 m2-es építési te-
rület. Érd.: 0630-227-3294, 0630-
448-6072. (7608K)

Televízió javítás az Ön otthoná-
ban kiszállással. Balaskó István.
Tel.: 0630-597-1530. (7615K)

Képeslapokat, régi fotókat,
porcelánokat, falitálakat, régebbi
berendezési dísztárgyakat vásárol-
nék. Tel.: 0630-332-8422 (7614K)

Készpénzért vásárolok fest-
ményt, porcelánt, régi népi pa-
rasztbútorokat, népviseleti ruhá-
kat, valamint teljes hagyatékot.
Tel.: 0620-555-3014 (7616K)

Kidobásra szánt hûtõjét, TV-
jét, mikróját, mosógépét, stb. el-
szállítom. Tel.: 0620-510-2723
(7617K)

Weber 8601 Saint Gobain perlit
bázisú hõszigetelt  vakoló, 17
zsák, áron alul, valamint 2000 db

nagyméretû, bontott tégla eladó.
Tel.: 0630-227-3294 (7600K)

Adja fel apróhirdetését
lapunkban!
Tizenöt szóig, ha több alkalommal
kéri, a másodiktól félárú, Kanizsa
Kártyával pedig MÉG OLCSÓBB!

A magyar labdarúgás orszá-
gos irányelveihez illeszkedõ vá-
rosi koncepció kidolgozását tûz-
te ki célul a város. Errõl tanús-
kodik a napokban Cseresnyés
Péter polgármester által az egye-
sületekhez eljutatott levele.

Az igazolt labdarúgók és velük
foglalkozó szakemberek létszáma
mellett a koncepció elkészítésébe
bevonható személyek után érdeklõ-
dõ levél kitér az egyesületek számá-
ra rendelkezésre álló pályák, öltözõk
állapotának felmérésére, valamint a
személyi és financiális feltételeikre
is. Bõvebb információért többek kö-
zött a város sportügyeit is felügyelõ
alpolgármesterhez fordultunk.

– A város területén mûködõ lab-
darúgó egyesületek, szakosztályok
mûködési feltételeinek és verse-
nyeztetési körülményeinek elvár-

ható szintû fejlesztése érdekében,
a helyi lehetõségeken túl mutató, a
Magyar Labdarúgó Szövetség tö-
rekvéseivel azonos elképzelések
megvalósításának módját meg kell
határoznunk Nagykanizsán –
kezdte válaszát Karádi Ferenc.

A pályázati lehetõségek kihasz-
nálásával, az egyesületekkel és az
iskolákkal közösen, megtettük
azokat az elsõ lépéseket, amelyek
a játékterek modern, mai szinten
megkövetelhetõ minõségét hiva-
tottak biztosítani. Elkészült négy
mûfüves kispálya egy pedig ké-
szülõben van. Egy világítással is
rendelkezik és van egy mûfûvel fe-
dett nagypályánk is. Mögöttünk áll
a négy helyszínre beadott ovifoci
pályázat is. Most már arra van
szükség, folytatva az infrastruktú-
ra további fejlesztését, hogy a sze-
mélyi feltételek és a finanszírozás

hosszútávon fenntartható rendsze-
rét kidolgozzák a szakemberek.
Szüksége van tehát a város labda-
rúgó életének minden okos, elõre
mutató ötletet támogató idõs és fi-
atal szakemberre.

– A következõ bajnoki év kezde-
tére lehetségesnek tartom a helyi
erõk összefogásának azt a módját
felvázolni, amelynek alapjain egy
nagy tekintélyû, országosan ismert
személy segítségével, Nagykani-
zsa labdarúgó életét el tudjuk indí-
tani abba az irányba, amely kiszol-
gálhatja a helyi sportszeretõ szur-
kolók reális igényét – mondta vé-
gezetül Karádi Ferenc alpolgár-
mester.

Cseresnyés Péter polgármester
levelét hasonló címmel webla-
punkon olvashatják.

D.J.

RRöövviidd ééss hhoosssszzúú ttáávvúú ffuuttbbaallll-
kkoonncceeppcciióóbbaann ggoonnddoollkkooddnnaakk

Zárultak az idei kispályás lab-
darúgó bajnokság küzdelmei, s
új gyõztest avattak a legfelsõ
osztályban, hiszen az RMP Földi
együttese (képünkön) lett a leg-
jobb az elsõ osztályban. Tavalyi
második helyüket sikerült felül-
múlni, igaz, az elõjelek már ked-
vezõk voltak, hiszen a januári
Kanizsa Kupa teremfoci tor-
náját is már Cs. Horváth Gá-
borék nyerték.

– A tavaszi-õszi rendszerû
bajnokságban úgy nyertünk,
hogy mindössze egy ikszünk
volt, az is a rájátszásban, tehát

úgy vélem, tényleg megérde-
melten lett elsõ a csapat – mond-
ta az egyik csapattag, Nagy Ta-
más, aki „nagypályán” jelenleg
Ausztriában futballozik. – Re-
mélem, a folytatás sem marad
el, vagyis télen is folytathatjuk
sorozatunkat. Ki nem emelnék
magunk közül senkit sem a tel-
jesítménye alapján, úgy gondo-
lom, mint csapat produkáltunk
remek idényt.

(Képünk még a januári Kanizsa
Kupa Teremfoci Torna alkalmával
készült.) 

P.L.

SSiikkeerreess aazz éévvüükk –– aazz RRMMPP FFööllddii aa kkiissppáállyyaa iiddeeii kkiirráállyyaa 

Tatai SE (9.) – Kanizsai Vad-
macskák SE (5.) 66-97 (11-30,
15-21, 20-19, 20-27)

Amatõr nõi NB Nyugati csoport
kosárlabda-mérkõzés, 6. forduló. Ta-
ta, 50 nézõ. Vezette: Szabó A., Györ-
ki. Kanizsa: Fekete Cs. (17/3), Kar-
dos (9), Hegyi (8/6), Jurkó (20), Oros
(18). Csere: Nagy D. (12), Törõcsik,
Horváth E. (2), Herman (11/3), Gu-
tai. Edzõ: Gábor Erzsébet.

Jól kezdtek a vendégek, 4. perc-
ben már 10 ponttal vezettek, a ne-
gyedet pedig 19 pontos elõnnyel zár-
ták. Amásodik negyedben Nagy Dó-
ra és Herman Aliz kosaraival már 30
ponttal is elléptek ellenfelüktõl a ka-
nizsaiak, de a tíz perc végéig a tatai
együttes csökkenteni tudta hátrá-
nyát. Nagyszünet után is a játék min-
den elemében a vendéglátók fölé
nõttek Gábor Erzsébet tanítványai,
amivel meg is tartották az elsõ fél-
idõben kiharcolt elõnyüket.

Könnyedén
idegenben
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Az úszók Felnõtt Rövidpályás
Bajnokságán a nagykanizsai
Délzalai Vízmû SE két versenyzõ-
je sem szerepelt rosszul, fõképp,
ha hozzátesszük, hogy a hazai
mezõny legjobbjai is ott voltak a
mezõnyben. Molnár Flóra (ké-
pünkön) például a kiemelkedõ
negyedik helyezést érte el fõ szá-
mában, 50 méter nõi gyorson. 

A színvonalra jellemzõ, hogy
Százhalombattán Jakabos Zsu-
zsanna és Kapás Boglárka kivéte-
lével a teljes magyar válogatott el-
indult, még a pekingi rövidpályás
világkupán rajtoló Hosszú Katinka
is úszott, ugyanakkor a dél-zalaiak
kiválóságát ez sem zavarta, hiszen
nem csupán a gyors, de vegyes
számban is képviselte a megyét is
a döntõben.

Zámodics Márk ugyan finálé-
beli helyezést nem ért el, de re-
mek eredményeivel sikerült fel-
hívnia magára az ifjúsági korcso-
portos nemzeti csapat szövetségi
edzõjének figyelmét. Ez a „gya-
korlatban” annyit jelent, hogy
szakmai stáb vezetõje a decem-
ber 6-7-i belgrádi nemzetközi
úszóversenyre készülõ magyar
válogatottba behívta a kanizsai
sportolót.

Rövidpályás felnõtt ob, kanizsai
eredmények. 50 m gyors: 4. hely
Molnár Flóra 26,03. 100 m gyors:
5. Molnár Flóra 57,46. 100 m ve-
gyes: 7. Molnár Flóra 1:05,12.

P.L.

Számos ddöntõ
és vválogatott
meghívó

Elégedetlenek nem lehetnek a
labdarúgó megyei elsõ vonalban
szereplõ kanizsai együttesek, hiszen
négy pontot kasszíroztak, tehát pont
nélkül a Kiskanizsa és a Nagykani-
zsai LE sem maradt. A Sáskák SE a
tabellán negyedik Szepetnek ellen
tartott otthon egy pontot (1-1), míg
az NLE egy közvetlen alsóházi rivá-
lisa, a Teskánddal szemben szerezte
meg mindhármat (2-1).

Horváth Méh-Kiskanizsai
Sáskák SE (14.) – Szepetnek SE
(4.) 1-1 (1-1) 

Megyei I. osztályú labdarúgó-
mérkõzés, 14. forduló. Kiskanizsa,
120 nézõ. Vezette: Husz (Halász,
Balogh K.). G.: Kálcsics F. (17.),
illetve László R. (4.)

Kiskanizsa: Munkácsi - Ganzer,
Kálovics Á., Csordás, Horváth G.
(Gerencsér A., 86.), Kozó (Somo-
gyi D., 82.), Kovács B., Földesi,
Dolmányos, Kálcsics F., Piecs.
Edzõ: Sneff Ferenc.

Jobban nem is kezdhetett volna
a Szepetnek együttese, hiszen a 4.
percben egy jobbról érkezõ, be-
adásnak szánt keresztlabda után
László Roland volt a balösszekötõ
helyérõl eredményes egy lapos gu-
rítás után (0-1). Mivel a két együt-
tes között nem kicsi a távolság a

táblázaton, akár alakulhatott volna
úgy is, hogy a vendégek onnantól
lépésben lehozzák a találkozót,
azonban a 17. percben Kálcsics
Ferenc jobb oldali lövése talált kis-
sé furcsán utat a jobb sarokba (1-
1). A félidõ végére igencsak leült a
mérkõzés (képünkön egy jelenet)
színvonala, a második negyvenöt
percben ugyanakkor mindkét
együttes megnyerhette volna a ta-
lálkozót – legalábbis a Sáskák és a
„Szepi” is puskázott el nagy hely-
zetet.

Nagykanizsai LE (11.) – Lets
do it Technoroll Teskánd KSE
(13.) 2-1 (1-0)

Megyei I. osztályú labdarúgó-
mérkõzés, 14. forduló. Nagykani-
zsa, 100 nézõ. Vezette: Szente
(Vörös, Szép II. S.). G.: Szép D.
(22.), Kocsis D. (66.), illetve Né-
meth P. (86.)

NLE: Gyulai A. - Schuller, Völ-
gyi, Kocsis D., Szép D., Anger,
Zsirai (Lõrincz, 46.), Turóczi, Ko-
vács P. (Gyuranecz, 91.), Szabó I.,
Mulasics. Edzõ: Gyulai Csaba.

Ha helyzeteiket a hazaiak jobb
százalékban értékesítik, a gólkü-
lönbség nagyobb is lehetett volna a
két együttes között.

P.L.

MMeeggyyeeii ffooccii:: kkéétt mméérrkkõõzzééss,, nnééggyy ppoonntt

Nagykanizsai Izzó SE (8.) –
Szigetvári KSE (4.) 29-28 (14-13)

NB II Dél-nyugati csoport férfi
kézilabda-mérkõzés, 8. forduló.
Nagykanizsa, 120 nézõ. Vezette:
Baranyai N., Baranyai Zs.

Izzó SE: Tóth Á. - Füle 6 Ko-
vács B. 1, Musits 3, Horváth B. 2,
Szabó G. 13, Senger 4. Csere:
Nagy B. Játékos-edzõ: Kiss Ger-
gely.

Az elõmérkõzésen a fiú junior
csapat 24-11-re gyõzött Szigetvár
hasonló korú csapata ellen. A fiata-
lok közül Korcsmáros Barna volt a
legeredményesebb 10 góljával. A
felnõtt mérkõzést szépszámú szur-
koló tekintette meg, de a csurgói
játékosok közül csak Szabó Ger-
gely játékát láthatták, ráadásul hi-
ányzott még Tompek Alajos és az
eltiltott Kiss Gergely is.

Az elsõ négy perc gól nélkül,
eseménytelenül zajlott, aztán rit-
must váltott a hazai csapat és a 10.
percben elõnye már 5 gól (7-2)
volt. A folytatásban fokozatosan

zárkóztak fel a vendégek, akiknek
soraiban Farkas Miklós és Kovács
István személyében volt izzós játé-
kosok is szerepeltek.

A második játékrész elsõ tíz per-
cében úgy tûnt, az Izzó akár padló-
ra is küldheti ellenfelét (20-14), de
azt követõen a Szigetvár erõsített
és az 59. percben egyenlített (28-
28). A végjátékban, 10 másodperc-
cel a vége elõtt Szabó Gergely
szemfüles labdaszerzésébõl lõtt
zárásként gólt, ami fontos gyõzel-
met hozott a kanizsaiaknak.

Kiss Gergely: „Értékes könyvel-
hettünk el a kiváló erõkbõl álló
Szigetvár ellen. Végig fegyelme-
zetten játszottunk, Szabó Gergely
ismét bizonyította tizenhárom gól-
jával, hogy támadásban meghatá-
rozó kézisünk, míg Horváth Ba-
lázs és Nagy Balázs védekezésben
nyújtott remek teljesítményt.”

Eddig az az érdekes helyzet állt
elõ a bajnokság során a férfi kézi-
labdázóknál, hogy míg idegenben
eddig csak csak vereséget tudnak

felmutatni, hazai környezetben
viszont mindhárom találkozóju-
kat megnyerték Kiss Gergely já-
tékos-edzõ vezetésével. Ugyanak-
kor az is konstatálható már a baj-
nokság kellõs közepén járva,
hogy a csurgói vonallal erõsödött
a kanizsai legénység, illetve na-
gyobb variációs lehetõség is kí-
nálkozik játékukban. Hogy aztán
az elkövetkezendõkben ez mire
lesz elegendõ, azt természetesen
pontosan még nem lehet meghatá-
rozni, annyi azonban biztos, hogy
a hétvégén sorra kerülõ forduló-
ban a Nagykanizsai Izzó SE ismét
utazik – a Hõgyész SC vendégei
lesznek. Ez a dél-zalaiak számára
tehát nem kimondottan jó elõjel,
azonban azt is tegyük hozzá rög-
tön, gyakorlatilag tabellaszom-
szédok csatája következhet, s ta-
lán itt az ideje annak, hogy Füle
Csabáék otthonuktól távol is két
pontot gyûjtsenek.

P.L.
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Adja fel apróhirdetését (11.21-12.19-ig)
KANIZSA KÁRTYÁVAL, FÉLÁRON!

Lakossági 8800 FFt hhelyett 4400 FFt, üüzleti 11600 FFt hhelyett 8800 FFt. 
Amennyiben ttöbb aalkalommal kkéri, aa mmásodiktól ffélárú. 

Karácsonyi AKCIÓ lapunknál!
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