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Kanizsa

Ünnepi alkalmakra
igazán értékes 

ajándék az arany- 
és ezüstékszer.
Divatos láncok, gyûrûk, 
fülbevalók, arany- és ezüst 
karikagyûrûk.

Zala megyében kilencven tele-
pülés összesen 31 millió forint álla-
mi támogatást nyert el a szociális
tûzifaprogramra szóló kétmilliárd
forintos keretbõl – közölte a válasz-
tókerület fideszes országgyûlési
képviselõje szombati sajtótájékoz-
tatóján a Zala megyei Tófejen.

Cseresnyés Péter elmondta: az
egyes települések százezer és egy-
millió forint közötti összegeket nyer-
tek el pályázaton. Az önkormányza-
tok által ehhez adott kiegészítések ré-
vén megvásárolt fából több mint ezer
zalai család juthat hozzá még kará-
csony elõtt a tüzelõhöz.

Felidézte, hogy a pályázati dön-
tés értelmében 1700-nál is több
magyarországi település összesen
kétmilliárd forint tûzifa-támoga-
tást nyert el, és ez az összeg a két-
szerese a tavalyinak. A meglévõ
szociális támogatási lehetõségek
és a közmunkaprogram mellett ez
is azt szolgálja, hogy tovább csök-
kenjenek a rászorulók terhei.

Az ötezer lakosúnál kisebb tele-
pülések önkormányzatai október 15-
éig igényelhették a támogatást a szo-
ciálisan rászorulóknak. A támogatás
összegét ki kellett egészíteniük, de a
kedvezményezettektõl ellenszolgál-

tatást nem kérhettek, a támogatások
nyújtásához pedig rendeletet kellett
alkotniuk – mondta a képviselõ.

A politikus úgy fogalmazott:
akár rezsicsökkentésnek is felfog-
ható a tûzifa-támogatás. A rászoru-
ló családok ugyanis legfeljebb két
köbméternyi fához juthatnak hozzá,
vagyis ennek az árával kevesebbet
kell költeniük a téli hónapokban.

Cseresnyés Péter – aki Nagyka-
nizsa polgármestere is – kitért arra,
hogy a dél-zalai városban az ön-
kormányzat nem ennek a program-
nak a keretébõl, de szintén támo-
gatja tûzifával a leginkább rászo-

rulókat. A város 100 köbméter tû-
zifát vásárolt, így nagyjából 50
családnak nemsokára ki is szállít-
ják a megítélt mennyiséget.

Horváth Ferenc (Fidesz-KD-
NP), Tófej polgármestere arról be-
szélt, hogy önkormányzatuk 419
ezer forint állami támogatást nyert
el, amelyhez a település 71 ezer
forintot tett hozzá. Ebbõl a pénz-
bõl 27,5 köbméter tûzifát szerez-
tek be, amelybõl 15 családhoz még
karácsony elõtt kiszállítják a támo-
gatást.
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Várja régi és új ügyfeleit, 
megújult személyzettel, 
de a régi precíz és 
ügyfélbarát kiszolgálással!
Ezúttal sszeretnénk bboldog, bbékés 
karácsonyt kkívánni mmindenkinek!
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A FABAK Kereskedelmi és
Szolgáltató Kft. a Nemzetgazda-
sági Minisztérium a mikro-, kis-,
és középvállalkozások számára
meghirdetett munkahelyteremtõ
beruházások támogatásáról szó-
ló pályázat révén bõvíthette esz-
közparkját és dolgozóinak lét-
számát. Ezen fejlesztéseket mu-
tatták be a minap a vállalkozás
telephelyén.

A Zala Megyei Kormányhivatal
Munkaügyi Központja (ZMKMK)
által bonyolított programra me-
gyénkben 48 pályázat érkezett. A
támogatásra javasolt 39 jelentke-
zés pozitív elbírálásban részesült,
közülük 35 vállalkozással kötöttek
szerzõdést, mely 275 milliós támo-
gatást jelent. A munkahelyteremtés
eredményeképpen vállalt többlet-
létszám 150 fõ. A vállalkozások-
nak a meglévõ létszám megtartását
is vállalniuk kellett.

A FABAK Kereskedelmi és
Szolgáltató Kft., mely 2008-ban
egy korábbi társasági formából át-
alakulással jött létre, a jelenlegi
beruházás révén hét fõvel bõvít-
hette a létszámát, valamint korsze-
rûsíthette meglévõ számítógépes
rendszerét és létesíthetett egy CNC
megmunkáló központot. A beruhá-
zás több mint 25 millió forintból
valósult meg, melybõl 12,5 millió
a támogatási összeg. Az egyedi
belsõépítészeti termékek gyártásán
túl kárpitos bútorok elõállításával
is foglalkoznak. 

– Azért erre a vállalkozásra esett
a választás, mert olyan ágazatban
dolgoznak, ahol nagyon nehéz
megfelelõ szakképzettségû munka-
erõt találni, mivel Zala megyében a
kárpitos és az asztalos szakmával
rendelkezõkbõl hiány van – mond-
ta Borsos József, a ZMKMK igaz-
gatója. Majd hozzátette, a FABAK
Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
amellett, hogy a beruházással meg-
másfélszerezte önmagát, segítséget
nyújt abban is, hogy a kamara köz-
remûködésével a munkaügyi köz-

pont szakma- és mûhelylátogatáso-
kat tudjon szervezni. Ezzel a pálya-
választás elõtt álló gyermekek dön-
tését könnyítik meg, valamint az
utánpótlást is biztosítják.

Ezt követõen Cseresnyés Péter
polgármester hangsúlyozta, a fog-
lalkoztatottak kétharmada a kis- és
közepes vállalkozásoknál dolgo-
zik, így nagy hangsúlyt kell fektet-
ni erre a szektorra, hogy meg tud-
ják õrizni stabilitásukat. Ahogy
hangsúlyozta, helyi vállalkozókat
köszönet illeti, hiszen városunk-
ban fejlesztik cégeiket, jövõjüket
itt tervezik és munkalehetõséget
biztosítanak. 

A Nemzeti Agrárgazdasági
Kamara Alapszabályában fog-
laltaknak megfelelõen folyama-
tosan alakulnak meg a telepü-
lési agrárgazdasági bizottsá-
gok. Ezen bizottságok megala-
kulására azért van szükség,
hogy egy-egy település gazdál-
kodói számára megfelelõ fóru-
mot tudjon biztosítani minden
olyan szakmai kérdés megvita-
tására, amely elsõsorban a he-
lyi érdekek megtárgyalását és
szükség szerint képviseletét
kell, hogy elõtérbe helyezze.

A Nemzeti Agrárbizottsági Kama-
ra szervezésében bonyolították le
Nagykanizsa Települési Agrárgazda-
sági Bizottságának alakuló ülését,
ahol a jelenlévõk egyhangú szavazás
mellett Kuti Csabát választották meg
a Települési Bizottság elnökének. 

Az alakuló ülést követõen Süle
Kata, a Nemzeti Agrárgazdasági
Kamara Zala megyei elnöke és
Kuti Csaba sajtótájékoztatón szá-
molt be a HSMK-ban megrende-
zett esemény részleteirõl.

A helyi gazdálkodók kezdemé-
nyezésére létrejött 9 fõs bizottság
több mint ezer, nagykanizsai lakó-
hellyel, telephellyel rendelkezõ ka-
marai tag érdekeit képviseli. Az ér-
demi munka a jövõ évtõl indul el, a
bizottság feladata lesz a tagság
problémáinak megbeszélése és to-
vábbítása a kamara felé, egyben a
tagság tájékoztatása a kamarai fel-
adatokról. A bizottság megalakulá-
sa közvetlen napi kapcsolatot, jó
információ áramlást tesz lehetõvé a
településen élõk között, ezáltal ha-
tékonnyá és piacképessé válhat a
mûködésük. Hogy mód nyíljon a
helyi sajátosságok figyelembevéte-
lére, év végéig a legkisebb telepü-
léseken is megalakítják az új testü-
leteket, melyeknek tagjai rendkívü-
li kérdések esetén rendkívüli ülést
hívhatnak össze. A kanizsaiak a
Múzeum tér 6. szám alatt lévõ iro-
dában Szép Zsolt kamarai tanács-
adóhoz fordulhatnak segítségért.

A KKVHÁZ hagyományterem-
tõ szándékkal indította útjára azt
a közösségépítõ vetélkedõjét,
amelyben Magyarország megyéi
és Budapest csapatai mérték ösz-
sze erejüket. A kkv-szektor há-
romfordulós versenyét jó szakmai
anyaggal és kiváló prezentációval
Zala megye csapata nyerte. 

A csapatok a vetélkedõ elsõ for-
dulója után két csoportban folytatták
a versengést. A megyék csapatai a
szakmai anyaguk továbbfejlesztése
mellett, az online szavazók és a tá-
mogató cégek toborzásában is vizs-
gáztak. A középdöntõbõl 5 megye,
Hajdu-Bihar, Jász-Nagykun-Szol-
nok, Komárom-Esztergom, Sza-
bolcs-Szatmár-Bereg és Zala me-
gyék 11 fõs csapatai jutottak a dön-
tõbe. A döntõbõl kimaradt csapatok
a különdíjért indulhattak. A vetélke-
dõben résztvevõknek egy képzelet-
beli vállalkozást kellett alapítaniuk,
és ennek a vállalkozásnak a tovább-
fejlesztésén kellett dolgozniuk. A
„vállalkozás” indításakor teljes körû
képet kellett felvázolni a pénzügyi, a
tárgyi, a személyi feltételekrõl, a
marketing stratégiáról, valamint a
piaci bevezetés lépéseirõl. Zala me-

gye csapatkapitánya dr. Solt Katalin
a Budapesti Gazdasági Fõiskola
Gazdálkodási Karának dékánja volt.
Õ és kollégái, valamint a Zala Me-
gyei Vállalkozásfejlesztési Alapít-
vány képviselõi Zalaegerszegrõl
vettek részt a csapat munkájában.
Keszthelyrõl Takács Zoltán infó-
kommunikációs vállalkozó, míg
Nagykanizsáról Oros Andrea köny-
velõ, Rudolf Tamás vállalkozó, Var-
ga Zoltán  mérnök-közgazdász és
Halász Gyula a Nagykanizsai Inku-
bátorház és Innovációs Központ
marketingvezetõje vett részt a zalai
csapatban. Manninger Jenõ, a Zala
Megyei Közgyûlés elnöke csakúgy,
mint többi kollégája védnökként vett
részt a budapesti döntõn.

A zalaiak virtuális projektként
egy szolgáltató vállalkozás létre-
hozásával rukkoltak ki, melynek a
„Sóhivatal” nevet adták. A „Sóhi-
vatal” az a hely, ahol vállalkozá-
soknak és magánembereknek elin-
tézik elintézhetetlen ügyeiket. A
döntõben is ennek a vállalkozás-
nak a létjogosultságáról kellett
meggyõzni a szakértõi zsûrit.

A rendezvény fõszervezõje Gu-
lyás József, a KKVHÁZ vezérigaz-
gatója volt.  A vetélkedõ védnöke dr.
Lenner Áron Márk belgazdaságért
felelõs helyettes államtitkár, hazánk
uniós követe volt. A KKVHÁZ Me-
gyék Versenyének elnöki tisztét dr.
Bod Péter Ákos tanszékvezetõ egye-
temi tanár töltötte be. A jó hangula-
tú, humorral fûszerezett versenyt jö-
võre is megrendezik.

Idén is folytatta szokásos adomá-
nyozását a Nilfisk-Advance dán
székelyû cégcsoport nagykanizsai
gyára. Ezúttal három oktatási in-
tézmény és a polgármesteri hivatal
kapott karácsonyi ajándékot. 
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Az ipari magasnyomású tisztító-
kat gyártó cég mûködésérõl, nagy-
kanizsai és országos jelenlétérõl, je-
lentõségérõl Kalocsai Norbert igaz-
gató adott tájékoztatást a Halis Ist-
ván Városi Könyvtár földszinti elõ-
adótermében, majd egy-egy Aero
professzionális porszívót és Alta
Hobby mosókészüléket adott át a
Zrínyi-Bolyai Általános Iskola, a
Batthyány gimnázium, a Pannon
Egyetem Nagykanizsai Kampusza
vezetõinek, illetve a hivatal képvi-
selõjének, Dénes Sándor alpolgár-
mesternek. A sokféleképpen alkal-

mazható termékek mellett a meg-
ajándékozottak 15 százalékos örö-
kös kedvezményben részesülnek
minden Nilfisk-Advance termék vá-
sárlása esetén. A gyár vezetõi ezzel
a gesztussal is szeretnék szorosabb-
ra fûzni a cég és a város kapcsolatát
az elkövetkezõ idõszakban.

Szakmai mûhelymunkában
vettek részt a „Sántika – közös cé-
lok egyéni utak az SNI tanulók
életében” elnevezésû projektben
résztvevõ intézmények a Nagyka-
nizsai Mûszaki Szakképzõ Iskola
és Kollégium Zsigmondy-Szé-
chenyi Székhelyintézményében. 

A pályázatban érintett résztvevõ-
ket Laukó Emõke tagintézmény ve-
zetõ köszöntötte.  A 2012 novembe-
rében útjára indult pályázatról Hor-
váth Istvánné, a Szivárvány EGYMI
igazgatója, a pályázat megalkotója és
irányítója adott tájékoztatást. Azzal a
céllal jött létre, hogy – a különbözõ
intézménytípusokban tanuló SNI
(sajátos nevelési igényû) tanulók át-
vezetésére egy másik intézménytí-
pusba – egy olyan modellértékû pro-

tokollt dolgozzanak ki és honosítsa-
nak meg Nagykanizsán, mely mintá-
ul szolgálhat a város többi intézmé-
nye számára. Ez a folyamat az óvo-
dától az általános iskolába, általános-
ból a középiskolába, szakképzõ isko-
lába, majd innen egészen a munka-
hely világáig tart. A 2014 júniusában
záruló projektnek értéke az is, hogy
az oktatás mindhárom szereplõjét, a
pedagógust, a gyereket és a szülõt
egyaránt érinti, hiszen a szerepük el-
vitathatatlan a fejlesztésben. A mun-
ka értékét az is emeli, hogy közösen
dolgozták ki, ami egyben garantálja
a sikerét is. A pályázat konzorciumi
formában valósul meg, melyben
részt vesz a Nagykanizsai Központi
Rózsa Óvoda Rózsa Székhelyintéz-
ménye és Attila Tagintézménye, a
Kõrösi Csoma Sándor Általános Is-
kola Péterfy Sándor Tagintézménye,
a Dr. Mezõ Ferenc – Thúry György
Gimnázium és Szakképzõ Iskola
Thúry-, a Nagykanizsai Mûszaki
Szakképzõ Iskola és Kollégium
Zsigmondy-Széchenyi Székhelyin-
tézménye és a nagykanizsai Szivár-
vány Egységes Gyógypedagógiai
Módszertani Intézmény.

A tanácskozáson az SNI tanulók
lehetõségeirõl a szakképzésben cím-
mel a Nagykanizsai Kereskedelmi és
Iparkamarától Dr. Balogh Imre szak-
képzési tanácsadó számolt be. A
munkaerõ-piaci helyzetképrõl a meg-
változott munkaképességû munka-
vállalók esetében Lérántné Mátés Va-
léria, a Nagykanizsai Szociális Fog-
lalkoztató Nonprofit Kft. ügyvezetõje
osztotta meg gondolatait. A HÍD l és
a HÍD II középiskolai bevezetésérõl
Laukó Emõke, a házigazda Zsig-
mondy-Széchenyi Tagintézmény ve-
zetõje adott tájékoztatást. Megje-
gyezte azt az észrevételét is, hogy a
gyerekek, amikor az általános iskolá-
ból bekapcsolódnak a szakképzésbe,
azonnal megtapasztalják a munka-
hely felé való kötelezettségeket is, hi-
szen õk tanulószerzõdéssel, vagy
együttmûködési megállapodással
azonnal, egy hét után a gyakorlóhe-
lyen, vagy egy mûhelyben találják
magukat. A folyamatba azért kell be-
vonniuk a szülõ mellé a képzõhelyet,
a kamarát, a munkahelyet, mert ha
végez a tanuló, munkahelyet is sze-
retnének neki biztosítani. 

Múlt év december 6-án, Mikulás
napján nyitott meg az Aranyfény
Civil Egyesület adományboltja a
Munkás úton. Az elsõ születésna-
pon sok ajándék került kiosztásra

a Halis István Könyvtárban tartott
rendezvényen. 

Budavölgyi Kálmánné az Ado-
mányközpont vezetõjének beszámo-
lóját követõen ajándékok átadására
került sor. A mûködési költségek le-
vonása utáni hasznot, most a Család-
segítõ és Gyermekjóléti Központ ve-
zetõje, Dr. Kaszás Gizella vehette át.
Míg júniusban a nagykanizsai gyer-
mekotthon lakóihoz, most a rászoru-
ló nagykanizsai családokhoz jutott el
a szervezet támogatása. 

Az adomány átvétele után az igaz-
gatónõ beszédében bemutatta az álta-
la vezetett központ tevékenységét,
karitatív küldetését és kitért az év hát-
ralévõ eseményeire. A most létrejött
együttmûködés eredményeként de-
cember 13-án délelõtt egy adomány-
nap kerül megrendezésre a Családse-
gítõ és Gyermekjóléti Központban. 

Budavölgyi Kálmánné bejelentet-
te, hogy az igényeket követve január-
tól az adománybolt egy Hevesi úti
nagyobb üzlethelyiségbe fog átköl-
tözni, amitõl a forgalom növekedését
és nagyobb látogatottságot várják.

Ezt követõen az adománybolt ki-
emelkedõen teljesítõ aktivistái, ön-
kéntesei ajándékokat vehettek át. Az
est zárásaként a jelenlévõ gyermekek
örömére teli puttonyával megjelent
az aranyfényes Mikulás.

Még elnyûtt könyvekbõl ké-
szített padlóburkolat és klavia-
túrából megformált gyûrû is
látható azon a tárlaton, amely
szerdán nyílt a Hevesi Sándor
Mûvelõdési Központban. A kiál-
lítás érdekessége, hogy a bemu-
tatott és zsûrizett design tár-
gyak mindegyikét hulladékok-
ból állították elõ európai- és
magyar tervezõk. 

Ajanuár 20-ig városunkban megte-
kinthetõ alkotások a nemzetközi,
ReDesing Award 2013 elnevezésû öt-
letpályázat eredményeként „születet-
tek meg”. A határon átnyúló projekt
célja az volt, hogy újrahasznosítható
anyagokból hétköznapi használati tár-
gyakat hozzanak létre a desingerek. A

felhívás sokak érdeklõdését felkeltet-
te, ugyanis az Unió 11 tagországából
155 pályamû érkezett a mûvészeti
„megmérettetésre”. Ezekbõl válasz-
totta ki szakmai zsûri azt a 19 alkotást,
amelyeket elismerésben részesített:

köztük 5 magyar tervezõ munkáját is.
A díjazott „remekekbõl” pedig ván-
dorkiállítást rendeztek, Bécs és Szom-
bathely után immár városunkban is. A
pályázat projektmenedzsere – az
Europa Nova Nonprofit Kft. képvise-
letében –, Németh Csaba elmondta,
azért épp Nagykanizsára esett a vá-
lasztásuk, mert helyben is állítanak
elõ olyan termékeket, amik hulladék-
ból készülnek. Így kerültek kapcsolat-
ba a Szociális Foglalkoztatóval, mely-
nek ügyvezetõje, Lérántné Mátés Va-
léria üdvözölte a kiállítás igazi „mon-
danivalóját”. Mégpedig, hogy kellõ
kreativitással sokszor igazán prakti-
kus tárgyak készíthetõek a felesleges-
sé vált dolgokból. 

– Például fogaskerékbõl asztali
lámpa, biciklibelsõbõl ruhafogas, ha-
risnyából cipõ vagy számítógép alkat-
részbõl ékszer. A kiállításon látható al-
kotások mûvészi érzéket is tükröznek,
ugyanakkor alfájuk mégis hulladék –
összegezte Lérántné Mátés Valéria, a
kiállítás ünnepélyes megnyitóján. 

Városunk polgármestere, Cseres-
nyés Péter beszédében pedig azt
emelte ki, a sokoldalú tárlat – a kör-
nyezettudatos életfelfogásra ösztönzõ
mondanivalója mellett – a takarékos-
ságra is felhívja az emberek figyel-
mét, illetve rádöbbent arra, hogy akár
a háztartási szemétbõl is egész külön-
leges dolgok kreálhatóak. 

Ma bensõséges hangulatú ünnep-
ség keretében adták át a „Véradást
Támogató Munkahely” címeket a
Nagykanizsai Inkubátorház és Inno-
vációs Központban. Az ünnepség
elõtti sajtótájékoztatón Cserti Csilla
intézményvezetõ az Inkubátorház és
a Magyar Vöröskereszt Nagykani-
zsai Területi Irodája közötti együtt-
mûködésrõl adott tájékoztatást.

Az intézményvezetõ elmondta,
hogy 2012 óta minden évben két

(folytatás a 4. oldalon)
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(folytatás a 3. oldalról)
alkalommal szerveznek véradást

az Ipari Parkban, aminek az Inkubá-
torház ad helyet. Ebben az évben egy
megyei szintû elsõsegélynyújtó ver-
seny városi döntõjét is itt rendezték
meg. A Magyar Vöröskereszttel és a
Nagykanizsa Vagyongazdálkodási
Zrt-vel közösen szervezett véradás
népszerûsítésére, idén elõször hirdet-
ték meg a „Véradást Támogató Mun-
kahely” akciót. Amint az elhangzott:
a társadalmi felelõsség és szolidaritás
jegyében az Inkubátorház a jövõben
is támogatja a véradási napokat. 

A Magyar Vöröskereszt Nagyka-
nizsai Területi Irodája nevében Dö-
mötör Balázs koordinátor beszélt a
vérellátás helyzetérõl. Elmondta,
egyre nehezebb a véradásokat meg-
szervezni. Fõleg a falvakban esett
vissza a véradások száma, de ez prob-
lémát jelent a városokban található
cégeknél is. A vérellátás helyzete mi-
att, nem ritkán mûtéteket kell elha-
lasztani, késõbbi idõpontra tenni.
Ezért is fontos, hogy minél többen
érezzék át ennek a helyzetnek a jelen-
tõségét. A„Véradást Támogató Mun-
kahely” cím odaítélésével több vállal-
kozást szeretnének ösztönözni arra,
hogy dolgozóik számára biztosítsa-
nak lehetõséget a véradásra. 

Atájékoztató után Dömötör Balázs
és Cserti Csilla átadta a véradásért já-
ró elismerõ okleveleket és a Magyar
Vöröskereszt ajándékait. A cégek kö-
zül az Agro-Szaki Kft., az IMRO
DDKK Kft., az MJ Kanizsa Consult-
ing Kft., a Nagykanizsa Vagyongaz-
dálkodási Zrt. és a Toner Global Kft.
részesült elismerésben. Egy nyugdí-
jas donor részére pedig az Inkubátor-
ház juttatja el a jutalmat.

A Piarista Ökollégium „Játsz-
szunk zöld lapokkal!” projektjé-
nek összejövetelén Darázsi Zsolt fõ-
madarász, a Göcsej Természetvé-
delmi Alapítvány elnöke tartott
elõadást. A Mûszaki Szakképzõ Is-
kola Zsigmondy tagintézményének
diákjai a környezetvédelemmel, a
környezeti terheléssel kapcsolat-
ban hallhattak vetített képekkel il-
lusztrált tájékoztatást. 

– Alkalmazzuk kertünkben az in-
gyen napszámosokat, a barátainkat, a
rovaroktól a madarakig, és jobban fi-
gyeljünk oda a környezetünkre – ja-
vasolta a fõmadarász. – Úgy gazdál-
kodjunk a kertünkben, mintha kint az
erdõben lennénk, hiszen az erdõ a
legnagyobb és a legfontosabb ön-
fenntartó rendszer, melyben minden
megtalálható. Nem permetez, nem
ás, nem kapál ott senki, mégis min-
den megterem. Ha nyugodtan hagy-
juk, képes fenntartani önmagát nélkü-
lünk is. Amadarak rendbe teszik a fá-
inkat, igazából feleslegessé teszik a
permetezést, a kártevõk irtását, nem
kell nekik segíteni. Viszont nekik is
jó, ha fészkelõhellyel segítjük õket,
télen, ínséges idõben enni adunk ne-
kik, és megóvjuk õket a ragadozók-
tól. Ugyanúgy éljünk velük, mint a
többi élõlénnyel, és próbáljunk velük
együtt dolgozni. 

Tíz új határátkelõ megépítését
javasolja Magyarország a magyar-
horvát határon – errõl is tárgyalt
Szijjártó Péter, a Miniszterelnökség
külügyi és külgazdasági államtit-
kára és Drazen Pros horvát vállal-
kozásügyi és kézmûipari minisz-
terhelyettes.

A megbeszélésen – amelyrõl az
államtitkár sajtófõnöke tájékoztatta
a nyilvánosságot – a politikusok tár-
gyaltak a két ország kis- és közepes
vállalkozásainak (kkv) együttmûkö-
désérõl, amelynek fejlesztése „a két
ország közötti általános együttmû-
ködés mozgatórugója lehet”. Hor-
vátország ugyanis Magyarország
egyik legfontosabb külkereskedelmi
partnere, Magyarország pedig a ne-
gyedik legnagyobb befektetõ Hor-
vátországban.

A kkv-k együttmûködésének meg-
könnyítése érdekében a magyar fél
javaslatot tett a horvát kormánynak
egy közös fejlesztési program elindí-
tására. Ennek keretében a következõ
hétéves európai uniós kötelezettség-
vállalási idõszakban tíz új határátkelõ
létesülne a két ország között.

A 345 kilométer hosszú horvát-
magyar határszakaszon jelenleg

mindössze hét közúti átkelõ van, ami
jelentõsen csökkenti a régióban mû-
ködõ kkv-k versenyképességét – írta
tájékoztatásában Fülöp Judit sajtó-
fõnök.

Január elsejétõl Németh Já-
nost Doucha Ferenc váltja a Vá-
rosfejlesztési- és Üzemeltetési Bi-
zottság nem képviselõ bizottsági
tagjainak sorában. Minderrõl a
legutóbbi közgyûlésen zárt ajtók
mögött tárgyaltak a városatyák. 

Mint az ülés jegyzõkönyvébõl
kiderül, a váltást az indokolta,
hogy Németh János tagsága de-
cember 31-tõl megszûnik, így he-
lyette szükségessé vált új tagot vá-
lasztani. A képviselõk pedig
Doucha Ferencnek szavaztak bi-
zalmat.

Immár 15. alkalommal ren-
dezték meg a Dr. Mezõ Ferenc –
Thúry György Gimnázium és
Szakképzõ Iskola Thúry Tagin-
tézményében a Thúry Vásárt,
melyen a hagyományoknak
megfelelõen a 11. évfolyam ke-
reskedelmi és vendéglátói irá-
nyultságú szakközépiskolai ta-
nulói alakítottak vállalkozásokat
és kínálták portékáikat.

– Az elsõ vásárt 1999-ben szervez-
te meg az akkori iskolavezetés. A vá-
sár ötlete a Junior Achievment Ma-
gyarország Alapítvány oktatási prog-
ramból származik – mondta Szermek
Zoltán intézményvezetõ. A jelenlegi
struktúra szerint a 11. évfolyamos di-
ákok a szaktárgyi óra keretében üzle-
ti vállalkozásokat hoznak létre taná-
raik segítségével. A cégek létrehozá-
sa és mûködtetése révén a diákok le-
mérhetik azt, hogy az elméletben ta-
nultakat mennyire, és hogyan tudják
átültetni a gyakorlatba. 

A diákok elmondták, a felkészü-
lést már novemberben elkezdték.

Minden kft. alapító okiratot, üzleti
tervet és reklámanyagot készített,
valamint beszerezték az alapanya-
gokat, elkészítették termékeiket,
létrehozták a szolgáltatásokat,
marketingkommunikációt szervez-
tek és kialakították standjaik arcu-
latát is. 

A diákok jellemzõen ínycsiklan-
dó ételeket és italokat kínáltak a
vásárlóknak. A szolgáltatások kö-
zött megtalálhatóak voltak az ízle-
tes pizzák, muffinok és egyéb cuk-
rásztermékek is, melyeket különle-
ges koktélokkal öblíthettek le.

Ahogy Behmné Pethõ Ilona,
tagintézmény vezetõ helyettes
hangsúlyozta, a cégek sikerességé-
nek mértékét egyrészt az általuk
elért nyereség, másrészt a szakmai
tanárokból álló zsûri által adott
pontok tükrözik. A rangsort ez ad-
ja meg. Értékelték az ötletet, az
alapító-okiratot, az üzleti tervet, a
stand arculatát, a plakátot, a szóró-
lapok egyediségét és a kiszolgálás
kulturáltságát. 

A vásárt kulturális kísérõprogra-
mokkal színesítették a diákok,
köztük a csáktornyai testvérváros
tanulói hagyományos karácsonyi
dalokkal léptek színpadra, míg tár-
saik kézmûves portékáikat kínál-
ták a vásárlóknak. 

A 2013-as Thúry Vásár 1. helye-
zettje a Szépségverseny Hawaii
módra Kft., a 2. helyezett a Hot-
Girls Kft. (hot dog árusítás) lett, míg
a harmadik a Thúry Pizzéria Kft.

A Farkas Ferenc Zene- és
Aranymetszés Alapfokú Mûvé-
szeti Iskola számos jelentõs ver-
senyeredménnyel büszkélkedhet
az elmúlt idõszakból.

A Pomázon háromévente meg-
rendezésre kerülõ V. Országos Sza-
xofonverseny jazz-szaxofon kate-
gória I. korcsoportjában Billege
Barnabás II. (felkészítõ tanára: Vá-
mos Béla) helyezést ért el, ugyan-
úgy, mint a második korcsoportban
Cseke Dániel, a Kanizsa Big Band
tagja.

Ugyanezen a hétvégén Budapest-
re látogattak a VI. Országos Zeneis-
kolai Ferenczy György Zongora-
versenyre, ahol négy növendékük
képviselte az iskolát: Klaszán Bar-
nabás, Kovács Marcell, Vida Ágnes
(felkészítõjük Dr. Erdõs Lászlóné)
és Fata Flóra (Kollonay Zoltán nö-

JJááttsssszzuunnkk zzöölldd
llaappookkkkaall!!

ÚÚjj ááttkkeellõõkk ééppüüllhheettnneekk aa
mmaaggyyaarr-hhoorrvváátt hhaattáárroonn

BBiizzoottttssáággii vváállttoozzááss::
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vendéke). Közülük Vida Ágnest a
zsûri Dicséret-díjban részesítette. 

A „Rév Lívia” II. Dél-Dunántúli
Regionális Zongoraversenyrõl ha-
sonló szép eredményekkel tértek
haza a zeneiskolások. III. díjban
részesült Visnyai Zoltán Tibor
(Gerócs Erzsébet tanítványa), vala-
mint Különdíjat kapott Balázs Eni-
kõ (felkészítõ tanára Cseszkóné
Borovics Melinda) és Kollonay
Zoltán (felkészítõ tanára Nyizs-
nyikné Nándori Etelka).

A Megyei Festészetversenyen
III. helyezést ért el Ferenczy Bog-
lárka (felkészítõ tanára Bekõ Vero-
nika).

A Thúry György Múzeumban
került sor a Zalai honvédek a
Donnál kötet bemutatójára, me-
lyet szépszámú érdeklõdõ elõtt
tarthattak meg – többek között –
a szerzõk. 

Dr. Szabó Péter hadtörténész és
Molnár András megyei levéltár
igazgató, tehát a tudományos anyag
jegyzõi mellett Kiss Gábor, a me-
gyei könyvtár igazgatója a bemuta-
tó kapcsán elmondta, ritkaság egy
ilyen mû tudományos szempontból
is, hiszen olyan alapos kutatómun-
kán alapul, mely valóban párját rit-
kító, és ez nem csupán szöveg-, de
fényképanyagára is igaz.

A bemutató kapcsán városunk pol-
gármestere, Cseresnyés Péter is fon-
tosnak tartotta elmondani, mindenfaj-
ta kötõdés egyfajta identitást is jelent,
s egy ilyen kötet is erõsítheti a ma-
gyarságtudatunkat, ha helyén tudjuk
kezelni ismereteinket arról, mi is tör-
tént múltunkban. Ahogy fogalmazott,
különösen nagy örömére szolgál,
hogy mindannyiunk adóforintjából –
is – ilyen munkák születhetnek. 

A második világháború történé-
sei, annak borzalmai a zalai honvé-
dek sorsát sem kerülte el, viszont
egyben a harci cselekmények mel-
lett egyfajta hétköznapi élet is ki-
alakult a seregben, és egyebek kö-
zött az állások mögött. Ebbe is be-
pillantást enged a szerzõpáros kö-
tete.

A Kõrösi Csoma Sándor és a
Péterfy Sándor Általános Iskola
rajzszakkörös tanulóinak alkotá-
saiból nyílt kiállítás a Nagykani-
zsa és Térsége TISZK Alkotó If-
júság Galéria és Kávéházban.

A kiállítást Mérksz Andor ügyve-
zetõ igazgató nyitotta meg, hang-
súlyozva, hogy a város szívében lé-
võ galériában rendszeresen adnak
lehetõséget a közép- és általános
iskolás tanulóknak alkotásaik be-
mutatására. 

A munkákról Babati Csaba vizu-
ális nevelõtanár mondott bevezetõt.
A kiállításon látható munkák arra a
gyermeki igényre kívánnak reflek-
tálni, amely az életkoruk változásá-
val a felsõ tagozatos gyerekek
szemléletét jellemzi, miszerint meg
tudom-e végre jeleníteni a világot
úgy, ahogy azt optikailag érzéke-
lem. A válasz nem is olyan egysze-
rû, mint gondoljuk, hisz mindamel-
lett, hogy a tárgyak vagy az ember
fotórealisztikus ábrázolásának sza-
bályai és gyakorlati fogásai sem
egyszerûek, még azzal a jelenséggel
is szembe kell nézni, hogy folyton
„vizuális problémákba” lehet ütköz-
ni. Meg kell érteni, hogy a festmény
soha nem lesz fotó. Nem lesz fény-
kép, mert a fény „leképezése” az
ember szûrõjén keresztül történik. 

A tárlat december 31-ig tekint-
hetõ meg.

Magyarországi turnéjának be-
fejezõ állomásaként Nagykani-
zsán adott koncertet a Minimal
Klezmer Band. A 2011-ben alakult

zenekar tagjai egy projekt-ötlet-
ként emelték zenei elképzeléseik
közé a klezmer zenét. Mûsoruk-
ban ennek és a jazznek az ötvöze-
tét adták elõ, megspékelve a kaba-
ré eszköztárának egyes elemeivel.

A Minimal Klezmer Band név-
használat mindenképpen telitalálat,
hiszen az együttes csak minimális
mértékben használja a közép- és
kelet-európai gyökerû klezmer ze-
ne hangszereit, másrészt zenéjük
sem a tradicionális értelemben vett
klezmer zene. Sokkal inkább
klezmer, a jazz és a zenebohózat
egyfajta szintézise, magas szintû
hangszeres játékkal interpretálva.
Vidám és humoros elõadásmódjuk
mégis a klezmer zene dominanciá-
ján alapul. Mûsoruk is ennek a
hangulatát idézte. Egy kompozíció
erejéig Szõke Szabolcs is csatlako-
zott a trióhoz, aki gadulkán ját-
szott. A zenekart vezetõ Francesco
Socal klarinéton és basszusklariné-
ton, Martin Teshome csellón, míg
Roberto Durante melódikán és
egyéb csörgõ, zörgõ tárgyakon ját-
szott. 

Koncertjük egy jól átgondolt
dramaturgia alapján zajlott, ahol az
elsõ részben a klezmer, a második
részben a jazz és világzenei ele-
mek, majd a végén ezek ötvözete
hangzott el, egy-két színpadi elem-
mel kiegészítve. Vérbeli kamaraze-
nei produkció volt, amely mindegy,
hogy utcazenei fesztiválon, klub-
ban vagy éppen kocsmában hang-
zik el, egyformán jó hangulatot va-
rázsol a hallgatóság számára.

Egy különleges zenei élmény-
ben lehetett része azoknak, akik
péntek este a kiskanizsai Móricz
Zsigmond Mûvelõdési Házba lá-
togattak. A Dina együttes varázs-
latos zenei utazásra invitálta a
koncert közönségét. A Földközi-
tenger medencéjébõl származó
szefárd, jiddis és héber dalok az
év elején megjelent Durme,
Durme album zenei anyagát mu-
tatták be ezen a koncerten.

A szefárd zenei kincs kevéssé is-
mert hazánkban. Pár évvel ezelõtt
Palya Bea és együttese tette meg az
elsõ lépéseket ennek a széles körû
népszerûsítésére. E vonalon halad-
va alakult meg Samu-Pandzarisz
Diána zenekarvezetõ formációja,

ami a zsidó kulturális örökség ápo-
lása mellett a magyar népzenei ha-
gyományokat is fontosnak tartja
beépíteni mûsorába. A színes, sok
kultúrát ötvözõ zenében arab, tö-
rök, görög és argentin zenei eleme-
ket is felfedezhetünk. A Dina
együttes dalszövegei három téma-
kört idéznek. Szórakozásról, szere-
lemrõl és spirituális témákról szól-
nak. A Spanyolországból elüldö-
zött szefárdok más népek kultúrá-
jával kölcsönhatásban alakították
ki sajátos zenei nyelvüket. Az
együttes tagjai más-más zenei for-
mációkból érkeztek. Dés András
(ütõhangszerek), Lamm Dávid (gi-
tár) és Szokolay Dongó Balázs (fu-
rulyák és szoprán szaxofon) alkotta
kisegyüttes, igazi kamara program-
mal lepte meg a lelkes közönséget.
A bensõséges hangulat megterem-
tése nagyrészt Dina érdeme, de a
ritmus szekció és a szólóhangsze-
ren Szokolay Balázs furulya játéka
is jól illeszkedett ehhez a sokgyö-
kerû zenei világhoz. A koncert
csúcspontjának tekinthetõ Szól a
kakas már címû klasszikussá vált
népdal elõadása, új színekkel gaz-
dagította az eddigi interpretációkat.
Hangulatos este volt. Köszönjük a
szervezõknek.

A Kanizsa Fotóklub Galéria
ez-évi utolsó kiállítása kará-
csonyváró hangulatban, kará-
csonyi fények környezetében
nyílt meg. A tárlaton ezúttal Tö-
rök Tibor FÉNY-képeim címû fe-
kete-fehér és színes felvételei lát-
hatók. 

A megjelent vendégeket Vámos
Zsolt, a Kanizsa Plaza igazgatója
köszöntötte, majd Papp Ferenc, a
HSMK nyugalmazott igazgatója
mutatta be az alkotót és a képeit a
közönségnek. 

A nyugdíjas fotóklub-tag elsõ
képeit az akkoriban népszerû Paj-
tás fényképezõgépével készítette
elsõsorban a családjáról. A ’70-es
években kezdte látogatni a klub
foglalkozásait. A fényképezés szá-
mára egy hasznos szabadidõs tevé-
kenységet, hobbit, pihenést jelent.
Kifejezetten kedvelt témái nincse-
nek, a zenében és a fényképezés te-
rén is „mindenevõnek” vallja ma-
gát. Sokat fotózik a szabadban, jár-
ja a természetet a fényképezõgépé-
vel, és részt vesz a fotóklub által
szervezett túrákon is.

B.E. - H.Gy. - P.L. - Sz.Zs. - V.M.

MMúúzzeeuummii 
kköötteettbbeemmuuttaattóó

IInnssppiirráácciióókk

KKlleezzmmeerr ééss jjaazzzz 
aa MMaaggyyaarr PPllaakkáátt
HHáázzbbaann

TTrraaddiicciioonnáálliiss 
sszzeeffáárrdd ddaallllaammookk 
aa MMóórriicczzbbaann

FFÉÉNNYY-kkééppeeiimm
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Bizzer András, a 6. számú választókerület (Kazanlak körút, Munkás utca, Rózsa ut-
ca 14-tõl végig páros házszámok, Rózsa utca 21-tõl végig páratlan házszámok) ön-
kormányzati képviselõje fogadóórát tart 2013. december 20-án (pénteken) 17.00 órá-
tól a Hevesi Sándor Általános Iskolában (Nagykanizsa, Hevesi út 2.). 

KKééppvviisseellõõii ffooggaaddóóóórráákk
Nagykanizsa MJV Önkormányzata számára fontosak a városban mûködõ civil
szervezetek, közösségek, ezek munkáját, programjait a város a jövõben is sze-
retné támogatni. A 2014. évi költségvetés tervezésének idõszakában szeretnénk
megismerni a civil szervezetek egész várost érintõ évi terveit és elképzeléseit.

Kérjük azokat a szervezeteket, melyek önkormányzati támogatással szeretnének na-
gyobb szabású – a város életét érintõ – rendezvényeket megvalósítani, hogy elképze-
léseiket, terveiket a rendezvény költségvetés-tervezetével és az esetleges támogatási
igényük megjelölésével juttassák el 2013. december 20-ig a Polgármesteri Hivatal Pol-
gármesteri Kabinet szervezeti egységébe. (8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. I/7.) 
A beérkezett támogatási igényeket részletesen megvizsgáljuk, majd a kéréseket az
önkormányzat anyagi helyzetének függvényében bíráljuk el.

FFeellhhíívvááss cciivviill sszzeerrvveezzeetteekkhheezz

NNyyíílltt nnaapp aazz ÉÉlleettttéérrnnééll

Az Élettér, Állat és Természetvédõ Egyesület 2013. december 14-
én (szombaton) nyílt napot tart. A nyílt nap keretében 13 órától kerül
sor Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata és az egyesület ál-
tal meghirdetett „Az én négylábú barátom” címû fogalmazásverseny
eredményhirdetésére is. Az eseményre a szervezõk minden érdeklõdõt
szeretettel várnak.
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Ma már az építészek körében
is csak kevesek számára cseng is-
merõsen Tandor Ottó neve, pe-
dig a nagyvilág részérõl legis-
mertebb magyar épület, a buda-
pesti Parlament egyik tervezõje
volt, – a rá való megemlékezést
pedig az indokolja, hogy Tandor
Ottó Nagykanizsán látta meg a
napvilágot, és bár a fõvárosban
élt, soha nem feledkezett meg
szülõvárosáról. 

Tandor Ottó figyelemreméltó
életmûvét könyvben nem publikál-
ták, de pl. Halis István is írt róla
egy tanulmányt a Zalai Króniká-
ban (1915-17). Halis szerint Tan-
dor gyakran látogatott Kanizsára,
sokat beszélgettek a városházi iro-
dájában és Tandor élénk figyelem-
mel kísérte a városban zajló ese-
ményeket, építkezéseket.

Az interneten is megtalálható a
Mûvészet folyóirat 1913-ban Tan-
dor Ottóról megjelent nekrológ:

„TANDOR OTTÓ mûépítész, a

mûegyetemen a középítéstan nyil-
vános rendes tanára, június hó 12-
én halt meg Balatonfüreden.
(1913-ban)

Tandor hatvanegyedik életév-
ében volt, 1852-ben született
Nagykanizsán. Képességeit, tudá-
sát és munkaerejét már technikus
korában felismerte és méltányolta
tanára, Steindl Imre. A mûegyetem
elvégzése után maga mellé veszi,
asszisztense lesz, majd irodaveze-
tõje. Ebben a minõségben igen
hasznos, tevékeny és kiváló mun-
katársat kapott benne Steindl, aki
önállóan is végzett Steindl számá-
ra tervezéseket, természetesen a
mestere intenciói szerint. A parla-
ment pályatervének elsõ vázlatát
Tandor készítette, Steindl távollét-
ében. Visszahúzódó, csendes ter-
mészetû ember volt, aki annál fo-
kozottabb mértékben élt munkájá-
nak, hivatásának, amit szeretett s
amiben egyre tökéletesedett. Fiata-
labb korában fõleg templom-pá-
lyázatokon vett részt, a pályázato-
kon való versenyt általában ideáli-
san és lankadatlanul kultiválta,
egész addig, amíg rendes tanársá-
ga nem kötötte le. Az iparmûvé-
szeti múzeum és a millenniumi
történelmi kiállítás tervpályázatain
díjat nyert. A szûkebb pályázatok-
ra való meghívásoknak azonban
egyik esetben sem tett eleget. A
budapesti erzsébetvárosi plébánia-
templom pályázatára szintén ké-
szített tervet, de a benyújtástól
utolsó pillanatban visszatartotta
az, hogy mestere, Steindl Imre,
szintén pályázott a templomra s

mint tudvalévõ, elnyerte az elsõ
díjat és kiviteli megbízatást. Ehe-
lyett Tandor ugyanezzel a tervvel a
Magyar Mérnök- és Építész-

Egylet templompályázatán vett
részt s szereplése oly sikeres volt,
hogy az Egylet aranyéremmel és
utazási ösztöndíjjal tüntette ki. Ál-
talában bensõséges, ragaszkodó

viszony volt közte és mestere,
Steindl közt. Az õ tanácsára vállal-
ta el a Lechner-féle kõbányai
templom belsõ mûvészi munkáit,
bár ettõl a megbízástól - amibõl ki-
folyólag támadások is érték - fölöt-
te húzódozott. Utána nem is igen
vállalt tervezõi megbízatásokat,
egyrészt emiatt s másrészt mert a
mûegyetem rendes tanára lett. Az
architektúra csak ú. n. ideál-terve-
zések formájában kötötte le, de
megbízatásokat nem keresett. Sza-
bad idejét, ami a katedrán kívül
maradt számára, mûemlék-felvéte-
lek, restauráló-tervek foglalták el,
így restaurálta az ócsai templomot
s a nagykanizsai Batthyániak teré-
re egy múzeumot tervezett, kör-
nyékének históriai stílusban való
rendezésével, persze csak ú. n.
szorgalmi feladat gyanánt. A mû-
egyetemen alapos tudással, oda-
adóan végezte feladatát. Az építési

szerkezeteket, berendezéseket is-
mertette s ebben a legmodernebb
eredményekre is tekintettel volt."

Tandor Ottónak az Országháza
tervezésénél betöltött szerepét
pontosan nem ismerjük, de meste-
re, a nála 13 évvel idõsebb Steindl
Imre mellett bizonyára igen jelen-
tõs részt vállalt Magyarország leg-
nagyobb, és amellett az egyik leg-
szebb, legnagyszerûbb épülete ter-
veinek elkészítésében. Steindl
1902-ben bekövetkezett halála
után pedig még kb. 3  évig egyedül
irányította a hatalmas építkezést.   

Tandor Ottónak e grandiózus
munka és a mûegyetemi oktatói te-
vékenysége (1895-tõl haláláig a
Középítéstani Tanszék tanára)
mellett nyilván kevesebb idõ jutott
egyéb épületek tervezésére. A
szakirodalomból egy-két jelentõ-
sebb általa tervezett alkotásról tu-
dunk: egyik a kanizsaiak által is jól
ismert, az utóbbi években székes-
egyházi rangra emelkedett, neo-
román-neogót stílusú kaposvári
Nagytemplom (1886). Másik je-
lentõs mûve a Lechner Ödön által
tervezett kõbányai Szent László
templom Zsolnay-kerámiából ké-
szített pazar neogótikus fõoltára
(1898), továbbá a budapesti mû-
egyetem egyik épülete. Halis sze-
rint ez a „Lágymányoson épült
mûegyetem legszebbik épülete”,
tehát talán az 1909-ben épült Du-
nára nézõ központi épületrõl lehet
szó, bár ezt Hauszmann Alajos
mûveként tartják számon, megle-
het, hogy Tandor is részt vett a ter-
vezésében. Tandor zalai munkájá-
ról is tudunk: 1891-ben a ference-
sek által épített középkori keszthe-
lyi plébániatemplom felújítására is
készített terveket, bár végül a kivi-
telezés más tervek alapján valósult
meg, viszont a híres jáki és ócsai
középkori eredetû templomok mû-
emléki helyreállításában része

SSzzáázz éévvee hhuunnyytt eell TTaannddoorr OOttttóó ééppííttéésszz,,
aa PPaarrllaammeenntt tteerrvveejjõõzzee

A Parlament épülete

A kaposvári székesegyház

A Király u. 29. eredeti kapuja

A kõbányai templom oltára
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volt. Az ócsai templom mûemlék-
helyreállítási tervét még egyetemi
hallgató-évei alatt készítette el ön-
szorgalomból, majd késõbb ennek
alapján nyerte el a megbízást a
megvalósításra.

Tandor Ottó alkotó-zsenijének
szülõhelyén, Nagykanizsán csak
kevés nyoma maradt. Sajnos nem
ismeretes az a Nagykanizsára
szánt múzeum-épület terv sem,
amit a nekrológ megemlít. Halis
írásából azonban érdekes részlete-
ket is megtudhatunk errõl: Tandor
Ottó e tervét is önszorgalomból al-
kotta meg, egy monumentális épü-
letegyüttest tervezett az Erzsébet

térre, a mai bíróság-városháza he-
lyén akkor még üres telekre, me-
lyet a Batthyány-család új palotá-
jának, városi múzeumnak és
könyvtárnak szánt. A terveket állí-
tólag három változatban dolgozta
ki, s Halis szerint szebb lett volna,
mint a párizsi Louvre! (E tervek
felkutatásával igen érdekes adalé-
kokhoz juthatnánk Nagykanizsa
városépítésének történetérõl!)

Tandor egyetlen Nagykanizsán
megvalósult épülete a Király utca
29. számú, nõvére számára tervezett
egyemeletes eklektikus stílusú lakó-

ház, melyet az 1980-as években
nagymértékben átépítettek. A fény-
képrõl ismert eredeti homlokzat ki-
egyensúlyozott rendje jó formaér-
zékrõl és a környezethez való alkal-
mazkodó-készségrõl árulkodik. 

Tandor Ottó kezdeményezésére
nyilvánították a lazsnaki Inkey-
kápolnát mûemlékké, ez lett
Nagykanizsa legelsõ mûemléke.
Jó érzékre vall, hogy a város e kü-
lönlegesen szép barokk épületére
már akkor felfigyelt, amikor a ha-
zai mûemlékvédelem még tulaj-
donképpen csak az ókori és közép-
kori emlékek védelmérõl szólt.
Végül pedig Tarnóczky Attila

interneten közzétett helytörténeti
írásában olvashatjuk, hogy egy
csillár Tandor Ottó hagyatékából
került az Alsóvárosi templom
gyóntató-helyiségébe.

Bár gazdag életmûvének csak
kevés hányada jutott szülõvárosá-
ba, a Kanizsán született építészek
közül legmagasabb ívû pályát
megjárt építõmûvész hamvai –
vélhetõen végakarata szerint – a
nagykanizsai temetõ keleti kripta-
sorában pihennek.

Deák-Varga Dénes

A Király u. 29. lakóház eredeti homlokzata

Tandor Ottó síremléke a Tripammer utcai temetõben

A Nagykanizsai Mentõállo-
más 60 éves évfordulója alkal-
mából Nagykanizsa Mentés-
története 1690-2012 címmel je-
lent meg Gyarmati Olga és
Klaszán Sándor szerzõpáros
könyve. Az Országos Mentõ-
szolgálat Nagykanizsai Mentõ-
állomásának újraindítása szer-
vezett keretek között 1953-ban
történt. A mentõállomás azóta
is szolgálja a Dél-Zalában hir-
telen balesetet szenvedett, se-
gítségre szoruló emberek ellá-
tását a legkorszerûbb szakmai
irányelvek követésével, és a leg-
újabb mentéstechnikai eszkö-
zök segítségével. 

Az ünnepélyes könyvbemuta-
tón Dr. habil. Betlehem József
PhD, a Pécsi Tudományegyetem
Egészségtudományi Karának dé-
kánja méltatta a kiadvány jelentõ-
ségét, mely forrásmunkává válhat
a témát kutató szakemberek szá-
mára. 

Gyarmati Olga a Kanizsai Do-
rottya Kórház Gyermekosztályán
dolgozik, gyermek intenzív szak-
ápoló a végzettsége. A mentõkkel
régóta van munkakapcsolata,
tisztelet, szeretet és barátság fûzi
hozzájuk. A könyv írásában való
részvételét megtiszteltetésnek
tartja, nagyon szívesen vállalko-
zott rá. Klaszán Sándor mentõst
az a cél vezérelte, hogy a lehetõ
leghitelesebb és legszélesebb is-
mereteket gyûjtse össze a Nagy-
kanizsai Mentõállomásról. A több
éves munkában sok segítséget ka-
pott munkatársaitól, a nyugdíjas
mentõs bajtársaktól, hozzátarto-
zóktól, akik mind szívesen me-
séltek a mentõmunka „hõskorá-
ról”. A kötet több mint két éves
kutatómunka eredményeként a

Czupi Könyvkiadó gondozásában
jelent meg. 

A mintegy 400 oldalas könyvet
nem kifejezetten tudományos cél-
lal állították össze a szerzõk, a
fellelhetõ források, leírások alap-
ján megpróbálták a lehetõ leghite-
lesebben összefoglalni Nagykani-
zsa mentéstörténetét. Eddig még
sohasem olvashattunk ilyen rész-
letességgel a város Tûzoltósá-
gáról és a Mentõszolgálatáról
egy helyen. Munkájukat segítet-
te az a 32 tényfeltáró beszélge-
tés, amit részben nyugdíjas,
részben még aktív mentõsba-
jtársaikkal készítettek. Úgy
gondolták, ezek a beszélgetések
életet lehelnek a száraz tények,
adatok, évszámok halmazába.
Az összegyûjtött tárgyi emlé-
kekbõl, relikviákból, fényké-
pekbõl és írásos anyagokból ki-
állítás látható a Halis István Vá-
rosi Könyvtárban.   

B.E.

KKaanniizzssaa mmeennttééssttöörrttéénneettee

VOKSH Oktatási Kft.
Nagykanizsa, 

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

OKÉV nyt. szám: 20-0003-04 AL: 0448

Gyorsított 
tanfolyamok

RENDKÍVÜLI 
kedvezménnyel

december 20-án 16 órakor
személyautó, motor

december 20-án 16 órakor
C, D, C+E

Ha még idén jelentkezel
valamelyik tanfolyamunkra,

akkor garantáltan az idei
árakon fogod befejezni!

42.qxd  2013.12.11.  12:47  Page 9



KKaanniizzssaa –– VVíízzmmûû 2013. december 12.10

42.qxd  2013.12.11.  12:47  Page 10



KKaanniizzssaa –– VVíízzmmûû 11

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. december 12.

42.qxd  2013.12.11.  12:47  Page 11



KKaanniizzssaa –– SSzzaabbaaddiiddõõss ssppoorrtt 2013. december 12.12

December 14. 15 és 18.30 óra
21. KANIZSA PÉKSÉG FITNESS
FESZTIVÁL
December 15. 17 óra
SWANS KARÁCSONYI 
GÁLAMÛSOR
December 20.
10.15 óra KEREKÍTÕ - mondókás
félóra 0-3 éveseknek.
December 20-22. KARÁCSONY-
VÁRÓ CSALÁDI HÉTVÉGE 
December 21. 
16.30 óra KARÁCSONYI KERE-
KÍTÕ - mondókás félóra 0-3 éve-
seknek.
19.00 óra  ANIMA 10. JUBILEU-
MI KARÁCSONYI GOSPEL
KONCERT - 10 év legszebb dalai
December 22. 14-18 óra 
14.00 óra CSILLAGSZÓRÓ JÁT-
SZÓPARK. 22 db óriási, egyedi ké-
szítésû, készségfejlesztõ, téli hangu-
latú fa játék. A belépés díjtalan.
15.00 óra KARÁCSONYI MÛSOR
A PIPITÉR ÓVODA GYERMEKE-
INEK ELÕADÁSÁBAN. A belépés
díjtalan.
15.30 óra KÉZMÛVES FOGLAL-
KOZÁS mézeskalács, karácsonyi
díszek, ajándékok készítése.
17.00 óra "NAGYAPÁM BETLE-
HEME" - a Los Andinos együttes ka-
rácsonyi mûsora. Belépõdíj: 500 Ft.

December 14. 17-21 óra
25 ÉVES A ROZMARING TÁNC-
EGYÜTTES 
December 15. 14 óra
"EGYÜTT LENNI JÓ" - Nevelõ-
szülõk közös karácsonya
December 20. 18 óra 
A ZINGER EGYÜTTES KON-
CERTJE
A NO PROBLEM ZENEKAR
KONCERTJE

2013. december 13. 17 óra
DREAMS OF INDIA / ÁLMOK
INDIÁBAN - Sass Brunner Erzsé-
bet és Brunner Erzsébet kiállítása
TÁJAK, KOROK - Z. SOÓS IST-
VÁN KIÁLLÍTÁSA

ORGANIKUM. A MOZIPLA-
KÁTTÓL AZ UNIVERZUMIG
LUDVIG ZOLTÁN FESTÕMÛ-
VÉSZ JUBILEUMI KIÁLLÍTÁSA
December 21. 18 óra 
KANIZSA BIG BAND KONCERT

December 14. 18 óra
ÉVADZÁRÓ TÁNCHÁZ
December 18. 17 óra
MÍTOSZOK ÉS REALITÁSOK A
népi gyógymódok világából

A Horgászegyesületek Zala
Megyei Szövetsége november 10-
én befejezte a 2013. évi haltelepí-
tést a Csónakázó tóba. Õsszel 15
mázsa (q) vegyes keszeg, 15 q (30-
40 dkg-os) dévérkeszeg és 70 q
III. nyaras (2-3 kg-os) fõleg pik-
kelyes ponty került a tóba. Ezzel
az õsszel kihelyezett halmennyi-
ség eléri a 100 mázsát. Így az éves
összes telepítés – a tavasszal tele-
pített ponty, süllõ, compó, elõne-
velt halak és vegyes keszeggel
együtt – üti a 160 mázsát, mely-
bõl a ponty 102 mázsát tesz ki. 

Az idõsebb horgászok sem na-
gyon emlékeznek arra, hogy mikor
került utoljára ilyen nagy mennyi-
ségû hal a 44,2 hektáros tóba. A
szövetség ezzel elérte, hogy a
nagykanizsaiak kedvenc tava is-
mét bejelentkezhetett a megye leg-
intenzívebben telepített vizei közé.
A telepítés után elrendelt egy hetes
általános tilalom lejártával novem-
ber 18-tól a horgászok ismét bir-
tokba vehették a tavat, s az év vé-
géig minden horgász megfoghatja
a karácsonyi ünnepi asztalra szánt
pontyot, süllõt, harcsát vagy csu-
kát, s bõségesen marad még a kö-
vetkezõ szezonra is.

Sokan teszik fel a kérdést, hogy
mitõl lett hirtelen ilyen sikeres a
szövetség mûködése, hogyan sike-
rült ennyi halat betelepíteni a tóba? 

Makovecz Tamás másfél éve a
horgászszövetség elnöke. Elnöksé-
ge elsõ évében megtörtént a szer-
vezet mûködésének és gazdálkodá-
sának markáns átszervezése, mely-
nek elsõ igazi eredményei az idei
évben mutatkoztak meg. A szövet-
ség közép-, és hosszú távú stratégi-
ájának végrehajtását a jövõben is a
kanizsai horgásztársadalom érde-

keinek szem elõtt tartása mellet a
fenntartható fejlõdés vezérli.

A fogások minõségi és mennyiségi
javulása részben visszahozta a tóra a
korábban elpártolt horgászokat, s ezzel
együtt a haltelepítésre fordítható bevé-
telek is növekedni kezdtek. A szövet-
ség törekvéseit a horgászok tehát az
idei évben máris jutalmazták, ami az
értékesített területi jegyek terén némi
árbevétel növekedést is eredménye-
zett. A jövõ évben pedig az elõzetes
jelzések alapján még többen szeretné-
nek majd a tavon szép horgászélmé-
nyeket átélni horgászataik során.

A kanizsai egyesületekkel való
együttmûködés számszerûsített ered-
ménye magáért beszél, hiszen a
2011-es év 50 mázsás telepítése után,
2012-ben már 100 mázsa, az idén pe-
dig a mindent felülmúló 160 mázsa
hal kerülhetett a tóba. A fogási élmé-
nyek léptékekkel történõ újabb javu-
lása és hosszabb távú szinten tartása
várhatóan a jelenlegi területi jegyek
árának 5-15%-os emelését is jelenti.
Ezekhez igazodnak majd az ifjúsági
és a fél éves jegyek, illetve a napi je-
gyek árai is. A tavaly bevezetett non-
stop jegy ára várhatóan nem változik. 

Mivel a Halgazdálkodásról és a
hal védelmérõl szóló CII. törvény
végrehajtási rendeletei még nem je-
lentek meg, így a horgászrendet
érintõ fajlagos és idõszakos korláto-
zásokról még nem tudunk beszá-
molni. Napirenden van azonban a
nappali jeggyel rendelkezõk számá-
ra a horgászidõ nyári idõszámítás
alatt 1 órával történõ meghosszabbí-
tása, a kifogható és megtartható
ponty méretének 65 cm-re való fel-
emelése, s a tavaszi ívási idõszakban
a tervek szerint kíméleti terület kije-
lölésére kerül sor. Tervezzük, hogy a
nagy parkoló felõli oldalon a kõgát-
tól az indító stégig ismét engedé-
lyezzük a horgászatot. A beíró lapok
használatát a szövetség jövõre meg
kívánja szüntetni, helyette Csónaká-
zó tó fogási és horgászati napló ve-
zetése lesz majd kötelezõ.

A kanizsai egyesületek támogatá-
sával kezdeményeztük a Csótó
elõtározójának állományfelmérõ le-
halászását, s a halállomány nagy tóba
való áttelepítését. Jelenleg az önkor-
mányzat a zöld hatóság engedélyére
vár. Ennek megérkezése után foglal-
kozhatunk a technikai lebonyolítás-
sal. Ami a lehalászás sikerét befolyá-
solhatja, az a leeresztés utáni vízszint  

Örömteli, hogy az idei évben
megkezdõdött a kommunikáció a
tavat használó vízi sportok képvise-
lõivel. Megállapodást írtunk alá a
kajak kenu klubbal, akik jelenleg a
vízi telep fejlesztésén dolgoznak.
Az új vízi telepet alkalmanként, kü-
lön egyeztetés alapján mind a szö-
vetség, mind a kanizsai egyesületek
horgászversenyeik alkalmával
használhatják majd. Megállapod-
tunk a modellezõ és a jet-sky sport-
egyesülettel, valamint a három sár-
kányhajó egyesülettel is, akik a jö-
võ évben az edzéseiket azonos idõ-
pontban bonyolítják majd le, illetve
a hét végére esõ edzéseiken nem
használják a dobokat. A vízi spor-
tok várható elõfordulásának idõ-
pontjait a szövetség a 2014. évi hor-
gászrendjében közzé teszi.         

A tavaly felállított halõri hálózat
jól vizsgázott és beváltotta a hozzá
fûzött reményeket. Hivatásos és
társadalmi halõreink és polgárõre-
ink sikeresen vigyázták a sokmilli-
ós vagyont. A szabálytalankodók
szabálysértési eljárás keretében
számos esetben elnyerték bünteté-
süket. A jövõ évben várhatóan
csökkentjük a társadalmi halõrök
számát, mivel az idei tapasztalatok
alapján az ellenõrzés hatékonyabb
szervezéssel, kevesebb fõvel is
megoldható lesz, s a megyei kapi-
tánysággal megkötött együttmûkö-
dési megállapodás alapján szükség
esetén gyakoribb lesz a rendõri je-
lenlét a vízparton. 

Az elmúlt tél idõjárása nem tette
lehetõvé a part menti növényzet
teljes vágását, és ezzel együtt újabb
horgászhelyek kialakítását. Bízunk
benne, hogy az idei évben lehetõ-
ség lesz ennek megvalósítására is.
Készülünk a tavaly kialakított hor-
gászhelyek karbantartására is.

A Zala megyei és a nagykani-
zsai gyermekhorgászat fellendíté-
sét támogató programot is indít a
szövetség 2014-ben, s ennek érde-
kében alternatív iskolát alapít - Za-
la megyei ÖKO Horgásziskola né-
ven. A jövõ évtõl a szövetség saját
horgásztáborokat is hirdet majd.

A Horgászegyesületek Zala Me-
gyei Szövetsége minden kedves
nagykanizsai horgásznak fogási
eredményekben gazdag új évet kí-
ván!

Kanizsa

RReekkoorrdd hhaalltteelleeppííttééss aa CCssóóttóóbbaa

116600 mmáázzssaa hhaallaatt tteelleeppíítteetttt aa sszzöövveettsséégg
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2013. december 12.

Horoszkóp

Egyfolytában nyugalomra vágyik, de ezt
az ünnepekig sajnos nem sikerül elérnie.
Akkor viszont akár reggeltõl estig is pi-
henhet, nyújtózkodhat az ágyban. A pár-
ja úgyis megoldja a feladatokat.

Ha valakit szeret, akkor szeresse õszin-
tén, mutassa is ki az érzelmeit. Ha dubai
nászutat ígér a kedvesének, akkor egy év
múlva se adja lejjebb az igényét. Ragasz-
kodjon eredeti elképzeléséhez.

Komoly munkára kérik meg a barátai
még az ünnepek elõtt. Most sem ijed meg
a többletfeladatoktól, szívesen áll a ren-
delkezésükre. Az ünnepek alatt kellemes
meglepetésekre számíthat.

Bizonyára észrevette, ha gyorsan dönt egy
fontos dologban, nem mindig sikerül meg-
hoznia a legjobb döntést. Ha nem tudja tit-
kolni sem az örömét, sem a bánatát, gyakrab-
ban végezzen meditációs gyakorlatokat.

Ha nem akar az ünnepek elõtt konfliktus-
helyzetekbe bonyolódni a családjában, akkor
csak szemlélje, és ne legyen tevékeny része-
se a vitás párbeszédeknek. Koncentráljon in-
kább a már kiszemelt ajándékokra.

Ötletekbõl nem lesz semmi hiánya sem az ün-
nepek elõtt. Lélekben már felkészült az ajándé-
kozásra, csupán az áruházak zsúfoltságát szeret-
né elkerülni. Nyugalma érdekében menjen cuk-
rászdába, és várja ki a csendesebb idõszakot. 

Nem szereti az állóvizet maga körül, és
csak akkor érzi jól magát, ha ön lehet a be-
szélgetés középpontjában. Az autóvezetés-
sel kapcsolatos régi álmát idézze fel nyugal-
masabb óráiban, mert megvalósulhatnak.

Nehezen tudja mostanában eltitkolni az ér-
zéseit, és nem szívesen mond nemet.  Szá-
míthat rá, hogy egy közeli ismerõse meghív-
ja mozizni. Gondolja át, miképpen mondja
ki a nemet, hogyha nem érdekli a téma.

Úgy érzi, mostanában hegyeket tudna el-
mozdítani a helyükrõl. Maradjon meg ezen
az energiaszinten, és nézzen körül az utcán,
udvaron. Hamarosan megered a hó, és el
lehet mozdítani helyérõl a hólapátot. 

Ha nyugodtan akar ünnepelni, béküljön ki
mindazokkal, akikkel nézeteltérése volt ko-
rábban. Ha ön teszi meg az elsõ lépést, ha-
marabb megnyugszik. Az édességeket lehe-
tõleg csak szemlélgesse, és ne kóstolgassa. 

Mostanában mindig kiáll a döntései mel-
lett, legyenek azok akár rosszak, akár jók.
Nem szégyen, ha idõnként változtat a szo-
kásain, az elképzelésein. Ha örömet akar
szerezni a párjának, tegyen így. 

Várja nyitottan és gyermeki izgalommal
a karácsonyt. Oszlassa el a párja kétsége-
it, mert nem kell különös gondot fordíta-
ni idén sem az étkezésére. Mindent me-
gehet, ami csak jólesik. 

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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Nk-án a Király u. 31-ben 86 m2-
es tetõtéri, igényes lakás saját, zárt
parkolóval és padláshasználattal
eladó. Irányár: 12,5 millió Ft. Tel.:
0630/542-2272 (7581K)

Nk-án a Csokonai utcában (a ré-
gi víztoronynál) garázs eladó.
Érd.: 0630-618-1408 (7618K)

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

Megvételre keresek porcelánokat,
bélyeggyûjteményt, régebbi bizsu-

kat, új és régi festményeket, kerámia
és porcelán falitálakat. 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)

49 éves magas, karcsú, fiatalos meg-
jelenésû, kedves, õszinte, káros szenve-
délyektõl mentes nõ, kizárólag komoly
kapcsolatra keresi kedves, õszinte, értel-
mes férfi ismeretségét. Alkoholisták,
szélhámosok ne írjanak! Leveleket „Va-
don nyíló rózsa” jeligére kérek a szer-
kesztõségbe, vagy a Pf. 154-re. (7619K)

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

2013.12.19. Csütörtök 12:00-17:00 óra Kanizsa Plaza 
(az év utolsó, ünnepi véradása)
2013.12.21. Szombat 10:00-17:00 óra Letenye

Véradás - VVöröskereszt

ALMA-
VÁSÁR

Nagykanizsán, 
a Zemplén úti 

Randevú presszóban 
szombatonként 9-12 óráig!

Nyolcfajta alma és almalé
kapható AKCIÓS áron.

Azzal, hogy a Kanizsai Birkó-
zó Sportegyesület az utóbbi idõ-
szakban nyitott a kötöttfogás fe-
lé is, az ifjú sportolóinak igen-
csak megnõtt az „elfoglaltsága”,
de állják a sarat, hiszen számos
éremmel gazdagodtak.

Cegléden rendezték a birkózók
serdülõ (14-15-évesek) kötöttfogá-
sú diákolimpia országos döntõjé-
nek küzdelmeit. Ugyan a kanizsai-
ak leginkább a szabadfogású szak-
ág képviselõi, esetenként „átruc-
canva” a kötöttfogású mezõnybe is
tesztelik immár tudásukat.

A 138 fõt számláló mezõnyben a
kanizsaiak közül a legmesszebbre
a 46 kg-os Németh Márton (ké-
pünkön) jutott, aki taktikus és jó
birkózással egészen a döntõig ju-

tott, ahol szoros küzdelemben ma-
radt csak alul a szabadfogásban is
komoly ellenlábasnak számító bu-
dapesti Szentamási Tamással
szemben. Márton így idén a sza-
badfogású arany és ezüstérmei
mellé kötöttfogásban is bezsebelt
egy ezüstöt az országos viadalon.

A fõvárosban már a kötöttfogású
birkózók serdülõ bajnokságát ren-
dezték, melyen szintén Németh Már-
ton képviselte a kanizsai színeket – a
dobogón. Az 1998-99-es születésûek
46 kg-os versengésében végül két
nyertes és egy vesztes meccsel a do-
bogó harmadik fokára állhatott.

Ha azt írjuk, az egyesületnél a fi-
atalok – akár a fentebb említett
eredményekkel is – apró lépésekkel
haladnak a példaképek felé, addig is
például egy ma már példaképnek ti-
tulálható sportoló vendégeskedett
Nagykanizsán, hiszen Sastin Mari-
anna nõi birkózó világbajnok, vala-
mint a nõi birkózó válogatott szö-
vetségi kapitánya, Wöller Ákos tar-
tott nagy sikerû élménybeszámolót ,
elsõsorban persze a kanizsai birkó-
zó-palánták, illetve a szülõk részére
a zsigmondys kis tornateremben.

A hallgatóság például megtud-
hatta azt, hogy a szeptemberi bu-
dapesti világbajnokság 59 kg-ban
világbajnok sportolója a csel-
gánccsal kezdett, s csak késõbb
választotta úgymond sportos hiva-
tásként a birkózást.

Ugyanakkor sikeres pályafutása
sem volt mindig zökkenõktõl men-
tes, hiszen mint megtudtuk: ahogy
korábbi, úgy utóbbi sportága eseté-
ben is voltak számára nehéz pillana-
tok, amikor úgy gondolta, hagyja a
csudába az egészet... Aztán mégsem
tette, s lám így már ott tart, hogy az
olimpiákon kívül világ-, és Európa-
bajnokságokon is folyamatosan bi-
zonyít edzõje, egyben férje, Wöller
Ákos legnagyobb örömére és bizo-
nyosan szakmai elégedettségére.

No, és el ne feledkezzünk a
sportdiplomácia terepérõl sem...
Tizenötödször rendezték meg a
legutóbbi hétvégén a birkózás
sportágának Karácsonyi Party-ját
a fõvárosban. Ennek keretében kö-
szöntötték az idei évben kiemelke-
dõ teljesítményt nyújtó sportoló-
kat, szakvezetõket, így például a
szakágak legjobbjait, vagyis az év
birkózói Sastin Marianna, Lõrincz
Tamás és Veréb István lettek.

A kitüntetettek névsorában ta-
láljuk Szatmári Zsoltot, a Kani-
zsai Birkózó Sportegyesület veze-
tõedzõjét is, aki a tizenegy eszten-
dõs klub kötelékében a birkózók
neveléséért részesült elismerés-
ben. A tréner ebben az évben (is)
több világversenyen segítette az
egyes válogatottak szakmai stáb-
ját is.

P.L.

ÉÉvv vvééggii hhaajjttááss aa sszzõõnnyyeeggeekkeenn

A húszéves magyarországi je-
lenlétét ünneplõ lábtoll-labda
Újszászon megrendezett 18. fel-
nõtt országos bajnokságán há-
rom érmet szereztek a nagyka-
nizsai Zemplén SE versenyzõi. A
csapat és egyéni kategóriában
megrendezett tornán 6 egyesület
91 versenyzõje vett részt.

A kanizsai játékosok sikeresen
szerepeltek az év egyik legfontosabb
versenyén. A még csak serdülõkorú
Kunics Réka egyéniben a második,
nõi csapatuk – Kunics Réka, Morvai
Noémi, Vlasics Dalma felállásban –
szintén a második, míg Huszár Emil
a harmadik helyen végzett.

A jobb kanizsai eredmények. Nõi
csapat (9 induló): 2. Kunics Réka,
Morvai Noémi, Vlasics Dalma
(Zemplén SE). Nõi egyéni (21 indu-
ló): 2. Kunics Réka (Zemplén SE).
Férfi egyéni (38 induló): 3. Huszár
Emil (Zemplén SE).

Szepetneken már a Királyi Pál
Lábtoll-labda Kupán indultak a
kanizsai klub színeiben verseny-
zõk, közülük fiú párosban Tolnai
Gergely, Tolnai Mihály, leány pá-
rosban Balogh Eszter, Kunics Ré-
ka, míg vegyes párosban Kunics
Réka, Tolnai Mihály lett elsõ.

Három 
kanizsai éérem
a ffelnõtt oob-nn
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Remekül sikerült Zámodics
Márknak a Belgrádban megren-
dezett CEJCM (Central Euro-
pean Countries Junior Meeting
2013) ifjúsági úszóversenye. A
Délzalai Vízmû SE úszója, a
4x200 m-es gyors váltó második
tagjaként – 1:57,66 perces egyé-
ni csúccsal – járult hozzá a ma-
gyar csapat második helyezésé-
hez.

Egyben ez az eredménye feljo-
gosította arra, hogy a 4x100 m-es
gyors váltóban is részt vehessen,
annak ellenére, hogy ennek a sta-
fétának nem is volt a tagja. Márk
egyéni száma amúgy a 200 m-es
gyorsúszás volt, ahol szintén re-
mekül helyt állt, eredménye
1:58,26 volt, ami új megyecsúcsot
és természetesen újabb pontokat
hozott az egyébként elsõ helyen
záró magyar együttes számára.

Ahogy azt edzõjétõl, Polgár Sán-
dortól megtudtuk, a gyakorlatilag
meglepetésszerû válogatottbeli meg-
hívó alig hagyott idõt a felkészülésre,

de Márknak két hét is elegendõ volt
arra, hogy jó formába kerüljön. Belg-
rád után a következõ versenye Mari-
borban lesz, ahol már kanizsai szí-
nekben léphet rajtkõre. A szlovéniai
helyszínen a gyorsúszás rövidebb
számaiban próbálja majd megjavíta-
ni az eddigi legjobb eredményeit.

4x200 m gyors váltó: 1. Len-
gyelország 7:45,64, 2. Magyaror-
szág 7:51,24 (Szucsik Bence,
Zámodics Márk, Rasovszky Kris-
tóf, Reményi Armin), 3. Szerbia
7:56,30.
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Az elmúlt héten Gyõrben ke-
rült sor a 90. felnõtt férfi ökölví-
vó országos bajnokság küzdel-
meire, melynek keretében a Ka-
nizsa Box Klub három verseny-
zõje (Kozma Tamás és Vass Ri-
chárd 81 kg-ban, míg Orbán Gá-
bor +91 kg-ban) lépett a kötelek
közé.

Kozmát Széll Tamás (Szolno-
ki MÁV) várta a ringben, s a Ti-
sza-parti öklözõ végül jobbnak
is bizonyult nála pontozással. A
nyolcaddöntõ egy újabb felvo-
násában Vassnak jobban ment,
hiszen dr. Lakatos Rudolf (Tata-
bányai SC) ellen technikai KO-
val gyõzött a harmadik menet-
ben.

Orbán Gábor számára a kezdés
szintén nem alakult rosszul, hi-

szen a +91 kg-ban rögtön egy ré-
gi ismerõssel találkozott a nyol-
caddöntõ küzdelmeiben:
Hrabovszki Zoltán (Haladás
VSE) tavaly a döntõtõl ütötte el a
kanizsai bokszolót, ezúttal azon-
ban a dél-zalaiak „Orkánja” tech-
nikai KO-nak minõsített ered-
ménnyel lépett túl a roppant
sportszerû, szombathelyi színek-
ben versenyzõ sportolón.

Onnantól már a negyeddöntõre
koncentrálhatott a KBK két ököl-
vívója: Vass az ukrajnai magyar
Lányi Vitalij (Gladiátor BK Gyõr),
míg Orbán a KSI versenyzõje,
Urbán Ferenc ellen lépett szorító-
ba. Orbán a két évvel ezelõtti
szombathelyi ob-n már találkozott
a sportiskolással, akkor a fõvárosi
pontozással (11:9) jutott tovább a
negyeddöntõbõl.

Vass aztán pontozással kika-
pott és Orbán sem járt jobban,
Urbán ugyan elõször a KBK bok-
szolójának ütései nyomán le is
ment, a folytatásban ugyanakkor
fordult az állás, így pontozással a
dél-zalaiak versenyzõje kikapott
és kiesett a további küzdelmek-
bõl.

S akkor kilépve a ringbõl: sport-
ágfejlesztési támogatási szerzõdés
aláírására került sor a napokban a
Magyar Ökölvívó Szakszövetség
részérõl az Emberi Erõforrások
Minisztériumában. Ennek a kont-
raktusnak részeként a sportág léte-
sítendõ akadémiáiról is határoztak,
melyek között szerepel a nagyka-
nizsai is.

– Nem szeretnék a dolgok elé-
be menni a mi helyzetünk eseté-
ben, de valóban, a szövetség ré-

szérõl aláírták azt a bizonyos,
nem csupán számunkra, de a
sportág egésze számára is óriási
lehetõségeket kínáló szerzõdést
– kezdte Draskovics Szilád, a
Kanizsa Box Klub elnöke. – Ha
minden jól alakul, akkor jövõ
héten mi is szignózhatjuk a papí-
rokat, vagyis indulhat a nagyka-
nizsai ökölvívó akadémián a
munka, mellyel kapcsolatosan
egyébként már minden elõ van
készítve. Ez azt jelenti, hogy a
növendékek képzésének köz-
pontja, valamint a szakmai stáb
is adott az elkövetkezendõ idõ-
szakunkhoz.

Az óvatosság tehát a kanizsai
egyesület elsõ emberének szavaiból
még tükrözõdik, de immár kijelent-
hetõ, a cél elõtti utolsó métereken
járnak az ökölvívás dél-zalai képvi-
selõi akadémiájuk létesítése kapcsán.
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A zalaegerszegi Landorhegyi
Általános Iskolában került meg-
rendezésre a IV. Mikulás Kupa
versenye az AZATO Karate
Egyesület szervezésében. A ver-
senyre a megye számos karate
klubja kapott meghívót, így
nyolc egyesület 86 versenyzõvel
vett részt. A kupa fõbírája Lo-
vász György (5. Danos), az SKI

Magyarországi Szövetség elnö-
ke volt.

A nagykanizsai KIME Shotokan
Karate Egyesület összességében
két arany-, négy ezüst-, és hét
bronzérmet szerzett.

A kanizsaiak érmesei. 
Fiú kata (6-8 évesek): 2. Dara-

bos Martin. Fiú kata (11-12 éve-
sek): 3. Mészáros Ákos. Fiú

kumite (11-12 évesek): 3. Horváth
Filip. Fiú kata (13-14 évesek): 1.
Szûcs Renátó. Kumite: 3. Szûcs
Márió. Fiú kumite (13-14 évesek):
1. Gyõrei Kristóf. Fiú kata (15-17
évesek): 2. Szokoli Bence. Fiú
kata (11-12 évesek): 3. Tulézi Dá-
vid. Fiú kata (11-12 éves): 3. Ko-
vács Áron. Fiú kata (11-12 éve-
sek): 2. Kiss Dominik. Lány kata

(11-12 évesek): 2. Ulián Angelina.
Csoport kata: 3. Hermán Zoltán-
Mészáros Ákos-Szûcs Renátó.
Csoport kata: 3. Horváth Milán-
Darabos Martin-Kovács Áron.
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December 14-én, szombaton 15
és 18.30-tól kerül sora 21. Kanizsa
Pékség Fitness Fesztivál program-
jára a HSMK nagy színháztermé-
ben – többek között ez is témája
volt a Szan-Dia Fitness Sport Club
sajtótájékoztatójának.

Az egyesület részérõl Vágó
Lászlóné és Vágó László számolt
be arról, hogy növendékeik ezzel
zárják az esztendõt, csakúgy mint
az elmúlt húsz évben. Szombaton
két idõpontban is színpadra lépnek
fiataljaik táncosoktól a kötélugró-
kig, s a 2013-as gyakorlataik mel-
lett már a 2014-esek is a program-
ban lesznek. Sztárvendég ezúttal a
Nagy-Kuthy Zoltán-Kuthy Mercé-
desz lesz az egyik kereskedelmi te-
levíziós csatorna tehetségkutatójá-
ból, de természetesen a névadó
szponzor jóvoltából a sok más
egyéb esemény mellett például
kostoló is lesz az évzáró mûsoruk
helyszínén.

A hhuszon-
egyedik 
következik
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