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Kanizsa
LOKÁLPATRIÓTA HETILAP

XXIII. évfolyam 4. szám
2011. február 3.

Egy tucat település és Nagykanizsa csatornázási gondjai oldódnak meg annak az Európai
Unió által támogatott környezetvédelmi nagyberuházásnak a
jóvoltából, amelynek kivitelezõi
szerzõdéseit pénteken írták alá
a Vasemberház Dísztermében.
Az összesen több mint 11 milliárd forintba kerülõ, „Nagykanizsa agglomeráció csatornahálózat és szennyvíztisztító telep fejlesztése” nevû projekt csatornahálózatának kivitelezését az
SZK Kanizsa Konzorcium és az
S-E Nagykanizsa Konzorcium
végzi el, összesen 6.814.999.990
forintért várhatóan 2013 tavaszára.
Tóth Nándor, a Nagykanizsai
Regionális Szennyvíztársulás
elnöke a rendezvényen ismertette a környezetvédelmi fejlesztés részleteit, és kifejezte
azt a reményét, hogy a kivitelezõk a vállalt határidõre és minõségben végzik majd el a
munkát. A most aláírt kivitelezõi szerzõdések értelmében az
SZK Kanizsa Konzorcium – a
Szabadics Közmû- és Mélyépítõ Zrt. vezetésével, a Közgép
Zrt. részvételével – az Északnyugati, valamint a Dél-nyugati régió csatornahálózat bõvítését bonyolítja le, a tervek szerint összesen 828 nap alatt
Bocska, Hosszúvölgy, Homokkomárom, Fûzvölgy, Magyarszentmiklós,
Magyarszerdahely, Zalaszentbalázs,
Szepetnek, Rigyác, Eszteregnye, Fityeház, Semjénháza, valamint Nagykanizsa-Bajcsa és
Nagykanizsa-Korpavár városrész területén.
Az S-E Nagykanizsa Konzorcium pedig – a SADE Magyarország Mélyépítõ Kft., valamint az
Euroasztfalt Kft. – a nagykanizsai
Szabadhegy, valamint a belváros
csatornahálózatának bõvítését, rekonstrukcióját végzi, melyre 843
nap áll rendelkezésre. Mindkét
szerzõdés keretében a konzorciumok feladata a részletes kiviteli
tervek elkészítése is.

Megoldódnak Nagykanizsa és még
tizenkét település szennyvízgondjai
Kovács Tamás, a Szabadics Zrt.
vezérigazgatója az ünnepségen azt
hangsúlyozta, hogy a közel két és
fél évig tartó munka során a munkaterületen egyszerre dolgozó 200250 ember között nagy arányban
lesznek helyi vállalkozások képviselõi is, amelyekre nagyban szeretnének támaszkodni. Kele Sándor
Zsolt, az SE-konzorciumot képviselõ SADE nevében a lakosság türelmét kérte a munkák okozta várható
átmeneti kellemetlenségek miatt.
Cseresnyés Péter országgyûlési képviselõ, Nagykanizsa polgármestere az összefogás jelentõségét hangsúlyozta, és örömét fejezte ki afölött, hogy a projekt
2013-as befejezésére az itt lakók
életminõsége tovább javulhat. A

Nagykanizsai Regionális Szennyvíztársulás 2005. júniusában alakult azzal a céllal, hogy Nagykanizsán és a környezõ, még csatornázatlan településeken megfelelõ
szennyvízelvezetést és -tisztítást
biztosítson. A társult önkormányzatok a beruházást az Európai
Unió Kohéziós Alapja és a Magyar Állam társfinanszírozása
mellett hozzák tetõ alá – az érintett ingatlanok tulajdonosainak
hozzájárulásával. Ehhez – a projekt önerejének részbeni finanszírozására – 2008. májusában megalakították a Nagykanizsa és Térsége Víziközmû Társulatot.
A Szennyvíztársulás 2008. májusában nyújtotta be a pályázati
dokumentációt a Környezet és

Energia Operatív Program második fordulójára, a Kormány 2009.
február 18-án döntött a projekt
támogatásáról, amit az Európai
Bizottság 2010. júniusában hagyott jóvá. Az EB megállapította,
hogy a beruházás illeszkedik a
Környezet és Energia Operatív
Program „Egészséges, tiszta települések” elnevezésû prioritásához, ezért érdemes az Unió Kohéziós Alapjának támogatására. A
beruházás tervezett összköltsége
nettó 11,1 milliárd forint.
A projekt a Nagykanizsa és térsége szennyvíz-elvezetési agglomeráció még ellátatlan területeit
fedi le, amelyek közé Nagykanizsa még csatornázatlan területei,
(folytatás a 2. oldalon)
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(folytatás a címlapról)
...valamint a környezõ települések, Bocska, Eszteregnye,
Fityeház, Fûzvölgy, Homokkomárom, Hosszúvölgy, Magyarszerdahely, Magyarszentmiklós,
Rigyác, Semjénháza, Szepetnek
és Zalaszentbalázs tartoznak.
A projekt keretében az eddig
csatornázatlan területeken kiépülnek a helyi gyûjtõrendszerek, nyomóvezetékek és a hozzájuk tartozó
átemelõk. A beruházás keretein
belül a meglevõ szennyvíztelepet
technológiai fejlesztéssel alkalmassá teszik a nagyobb hatásfokú,
tápanyag-eltávolítást is megvalósító biológiai tisztításra. Ezáltal a
befogadó felszíni víz – a Dencsárárok – és közvetve a Principáliscsatorna vízminõségi állapota javulni fog. A beruházás révén minimalizálható a szennyvíztisztítás
környezetterhelõ hatása, megelõzhetõ a környezetszennyezés. A
projekt keretében több mint 62 kilométernyi nyomóvezeték, 67 km
gravitációs csatorna és mintegy 37
km bekötõvezeték épül. Kialakítanak 15 darab regionális és 23 darab házi beemelõ aknát, 20 darab
helyi átemelõt, valamint felújítják
a város központi átemelõjét is. A
fejlesztés összesen több mint háromezer új bekötést jelent. A projekt keretében a nagykanizsai
szennyvíztisztító telep fejlesztésére kiírt közbeszerzésben tavasszal
várható eredmény, ennél korábban, elõreláthatólag februárban írják alá a tényleges munka megkezdéséhez szükséges mûszaki ellenõri szerzõdést is.
A Szabadics Zrt. a beruházáshoz kapcsolódva hárommillió forint összegben két kreatív pályázatot hirdet meg a fiatalság számára. A Mindenséggel mérdd
magad címût a nagykanizsai
egyetemisták, közép- és általános iskolások, valamint óvodások számára hirdetik meg. Ebben
a belváros rekonstrukciójára és
várható eredményére kíváncsiak.
A Kényelem és környezetvédelem
címûben azt szeretné tudni a cég,
hogy mit gondol a környezõ településen élõ ifjúság a szennyvízelvezetésrõl, és hogyan változtatja meg életüket a csatornázás.
A díjakat a Város Napján adják
át a különbözõ kategóriák gyõzteseinek. Különdíjban részesül
az az oktatási intézmény, ahonnan a legtöbb pályázatot nyújtják
be.
K.H.

2011. február 3.

Lehetõség kell a jelennek
EU-ss támogatásból szépül
a Bolyai Iskola mûemlék épülete

Fotó: Bakonyi Erzsébet
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– Egy újabb beruházás befejezésének a vége elõtt állunk.
Január 31-én ugyanis megkezdõdött a Bolyai Iskola 284 millió forint összköltségû részleges
beruházásának mûszaki átadása – jelentette be Cseresnyés
Péter polgármester a hivatal
elsõ emeleti tárgyalójában tartott sajtótájékoztatóján, melyen többek között részt vett a
fõvállalkozó, a mûszaki ellenõr, a városfejlesztési osztály
képviselõje és az iskola vezetése.
– Egy újabb városi ingatlan
újul meg – hangsúlyozta Cseresnyés Péter. – Egy olyan patinás
épület, melynek, ha nem nézzük a
funkcióját, akkor is a város egyik
ékköve. Nem beszélve arról, ha
egy iskoláról, egy olyan intézményrõl ejtünk szót, ahol a jövõ
nemzedékét nevelik, nem mindegy, milyen körülmények között
töltik el idejüket a gyerekek és a
pedagógusok.
A polgármester azt is elmondta,
a felújítás fõvállalkozója egy
nagykanizsai székhelyû cég. A

szakipari munkák több, mint felét
szintén helyi vállalkozók végzik.
Csak a kimondottan speciális jellegû munkákra kötöttek nem kanizsai vállalkozókkal szerzõdést.
Október végéig a fõtér is teljesen
megújul, az iskolaépület egésze a
Magyar utca torkolatáig egy nagyon szép épületegyüttes részévé
tud válni. Végül Tárnok Ferenc, a
a hivatal szakosztályának vezetõje
adott áttekintést.
Közel 200 millió forintos EU támogatással valósul meg a Bolyai
Iskola rekonstrukciója, melynek
eredményeként XXI. századi környezetben és feltételekkel tanulhatnak a diákok. A projekt támogatója a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség, közremûködõ szervezet a
VÁTI Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai Nonprofit
Kft.
A mûemléki és szakmai szempontok betartásával jelenleg a
régi fõépület pinceszinti és földszinti része kerül felújításra,
belsõ átalakításra úgy, hogy
azok a mozgáskorlátozottak számára is biztonságos közlekedést, kényelmes használatot

nyújtanak. A mozgáskorlátozottak a régi iskolaszárnyba tervezett lifttel közlekedhetnek akadálymentesen.
Az átalakított pincehelyiségek
alapterülete:674,31 m2.
A déli szárnyon öltözõket, vizesblokkot, WC-ét, zuhanyzót,
sportszertárat, kondicionáló termet, tornaszobát, szabadidõs termet, a keleti szárnyon vizesblokkot, szabadidõs termet, klubszobát, tárolót és karbantartó mûhelyt
alakítanak ki.
Az épület pinceszintjén egységesen olyan építési és állagmegóvási munkákat kell elvégezni,
hogy a földszinti épületrészt az új
igényeknek megfelelõen tudják a
szakemberek felújítani. Ezen kívül
elkészül a helyiségek fokozott
mesterséges szellõzése, erõs- és
gyengeáramú rendszerek kialakítása.
Az átalakított földszinti helyiségek alapterülete: 895,53 m2.
A déli szárnyon három tantermet, két tanári szobát, igazgatói- és helyettesi irodát, titkárságot, gazdasági irodát, irattárat, raktárt és portát, a keleti
szárnyon négy tantermet, nyelvi
termet, tanárit, vizesblokkot és
technikai helyiséget alakítanak
ki.
A földszinten lehetõség lesz nagyobb közösségi terek kialakítására is. Visszaállítják az épület fõbejárati funkcióját, akadálymentesen
lesz megközelíthetõ az udvar, valamint a keleti és déli szárnyak
földszintje.
A rekonstrukciót érintõ fõbb
építési fázisok: új épületszerkezetek építése, új padlóburkolat,
nyílászárók cseréje, újak beépítése, vakolatok felújítása, javítása,
új „lélegzõ WTA vakolat” készítése, teljes festés, mázolás. Az iskola homlokzatának felújítása a
fõépület Erzsébet téri, Vásár utcai és udvari homlokzatrészét
érinti.
B.E.
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zösen elsõ alkalommal megrendezetett ünnepséget egy új folyamat
kezdetének jellemezte. Erre a folyamatra szükség is lesz, hiszen
többek között szeretnének részt
venni a gazdaságfejlesztési célok
kitûzésében és megvalósításában.
A kamarához tartozó vállalkozók
szintén szeretik a várost, szeretnének itt dolgozni és itt jól élni –
Nagykanizsán.
A Nagykanizsai Kereskedelmi
és Iparkamara díjazottjai:
Az Év vállalkozója díjat Pál Rózsa fodrászmester, az Év vállalkozása díjat a Draskovics Kft., a Ka-

Vállalkozókat díjazott Nagykanizsa
Évköszöntõ vállalkozói fórumon, a Nagykanizsai Kereskedelmi és Iparkamara, és az önkormányzat közös rendezvényén
adták át az Év vállalkozója, vállalkozása, továbbá a kiváló gyakorlati képzõhely díjakat.
Az immár sokadik alkalommal,
január közepén megrendezett ünnepségen elsõként Cseresnyés Péter polgármester köszöntötte a kiemelkedõ teljesítményt elért vállalkozókat és a vendégeket a
Medgyaszay Házban.
– Ragaszkodunk ehhez az ünnephez, és szeretnénk továbbra is megrendezni. – hangsúlyozta Cseresnyés Péter. – Ragaszkodunk az
együttmûködéshez. Az elmúlt napokban arról beszélgettünk, ho-

gyan lehetne jobban bevonni az
önkormányzat életébe a vállalkozókat, hogyan lehetne véleményüket jobban hasznosítani, és hogyan
tudnánk közösen az általunk kedvelt és szeretett Nagykanizsát fejlõdõ pályára állítani. Nem riválist,
ellenérdekû felet látunk egymásban, hanem szorosan együttmûködõket. Ezért örülök a kamara és az
önkormányzat között kialakult párbeszédnek. Minél többen tudunk leülni egymás mellé beszélgetni és
ünnepelni, annál hathatósabban
tudjuk demonstrálni, hogy közös az
érdekünk, és tudunk együtt dolgozni. Cseresnyés Péter végül a város
nevében gratulált a vállalkozók közösségének és a díjazottaknak.
Dr. Polay József, a városi kamara elnöke az önkormányzattal kö-

nizsa Pékség Sütõipari Zrt. és a
Siroma-Plast Kft. kapta.
Kiváló gyakorlati képzõhely díjban Ágoston Tibor egyéni vállalkozó, jármûfényezõ mester, a
DKG-EAST Olaj és Gázipari Berendezéseket Gyártó Zrt., valamint
a Gázkép Kft. részesült.
A közgyûlés döntése értelmében
Nagykanizsa önkormányzata az
Év vállalkozása emlékplakettet
adományozott kis- és középvállalkozás kategóriában a MOVI 2000
Kft-nek, nagyvállalkozás kategóriában a H-Kandalló Kft-nek.
Az ünnepséget a Nagykanizsai
Ifjúsági Vonószenekar, és a Harcsa
Veronika Qartet mûsora tette teljessé.

A Magyar Energia Hivatal január 5-én függesztette fel az Emfesz
Kft. kereskedelmi engedélyét, a
határozat értelmében a társaság
kilencven napig nem folytathat
gázkereskedelmi tevékenységet.
Így az Emfesz Kft-vel a gas.hu
konstrukcióban kötött szerzõdések automatikusan felbontásra kerültek. Az ügyfelek ellátása azonban továbbra is biztosított marad.
A Hivatal az Emfesz Kft. valamennyi felhasználója ellátásának
érdekében más földgázkereskedõt,
illetve egyetemes szolgáltatói engedélyest (ún. végsõ menedékest)

jelölt ki a kellõ földgázforrással
rendelkezõ engedélyesek közül. A
Hivatal döntése értelmében 2011.
január 13-án 6 órakor kezdõdõ
gáznaptól 90 napra az E.ON veszi
át a szolgáltatási területén vételezõ, egyetemes szolgáltatásra jogosult Emfesz ügyfelek ellátását.
A magyar gázpiac régi, stabil
szereplõjeként továbbra is törekszünk ügyfeleink magas színvonalú
ellátására, a lehetõ legalacsonyabb,
de hosszú távon is fenntartható
áron. Felelõs földgázszolgáltatóként fontosnak tartjuk, hogy szolgáltatási területünk érintett fogyasztóit gyors, stabil és gördülékeny kiszolgálásban részesítsük. Az
E.ON újonnan átveendõ ügyfelei
számára is többi ügyfelével megegyezõ színvonalon és azonos áron
biztosítja a földgázszolgáltatást a
kijelölés idõpontjától kezdõdõen.

Pályázati
pénzbõl
egészségre
nevelnek
Közel tíz millió forint támogatást nyert tavaly szeptemberben
az önkormányzat az Egészségre
nevelõ és szemléletformáló életmódprogramok pályázaton belül a Batthyány Lajos Gimnázium és Egészségügyi Szakközépiskola egészségre nevelõ életmódprogramja címû projekttervvel.

2011. február 4-ig megtörténik
az érintett ügyfelek mérõórájának
leolvasása, a leolvasott óraállás képezi az elszámolás alapját. Fontos,
hogy az érintettek segítsék a gázmérõk leolvasásában az elosztói
engedélyesek
munkatársainak
munkáját, hiszen a pontos leolvasás feltétele a korrekt elszámolásnak.
Adminisztratív teendõjük az
érintetteknek egyelõre nincs, a
szolgáltatást megszakítás nélkül a
megszokott módon vehetik igénybe.
A Magyar Energia Hivatal munkatársaival jelenleg is zajlanak
egyeztetések a folyamatok pontosításáról, amelynek ügyfeleket
érintõ részleteirõl folyamatosan tájékoztatást adunk.

Balogh László iskolaigazgató
elmondta, a támogatást a
TÁMOP 6.1.2.-es számú pályázat segítségével nyerte el az intézmény, így egy év alatt-egészen
pontosan 2011 szeptemberéigminden hónapban sportprogramokat tudnak szervezni az iskolában. Juhász Imre projektmenedzser avatott be minket a részletekbe, így megtudtuk, összesen
ezernégyszázhat pályázatot nyújtottak be, amelybõl százhatvanhatot tartottak támogatásra érdemesnek, végül ötvennégy szerzõdés született meg. A projekt azt a
célt szolgálja, hogy tudatosítsa az
egészséges életmódra törekvést,
amelyet leginkább az iskola keretei között lehet megvalósítani. A
pályázat szakmai asszisztensei
Gaál Mercédesz és Tulok József
testnevelõk, akik hangsúlyozták,
legalább havi két programot szeretnének megvalósítani az egy év
alatt. Az eddigi eredményeket
mutatja a decemberben megrendezett Mikulás Kupa, a teremfutás és prevenciós elõadással egybekötött gyalogtúra, a jövõbeli
tervek között pedig szerepelnek
elõadások a drog, alkohol, dohányzás témakörökben, illetve a
huszonnégy órás foci, fitnesz nap
és kerékpártúra is. Mindemellett
elkészült az egészségsarok is,
ahol információkat kaphatnak a
tanulók az egészséges életmóddal kapcsolatban, valamint a soron következõ eseményekrõl is,
de a BLG honlapjának életmód
részénél is naprakész információkkal gazdagodhat az érdeklõdõ.

K.H.

Z.A.

B.E.

Senki sem marad földgáz nélkül
Az E.ON Energiaszolgáltató
Kft. ügyvezetõ-igazgatói Pál
Norbert, és Lehoczki Balázs az
alábbi tájékoztatást juttatták el
Nagykanizsa Megyei Jogú Város
Polgármesteri Hivatalához.
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Közgyûlés: Pörgõs munka, gyors döntések
Az Érdekegyeztetõ Tanáccsal
1994-ben kötött együttmûködési
megállapodás aktualizálásával
kezdte meg munkáját a január 27ére összehívott soros közgyûlés.
Ezután döntött a testület az önkormányzat Szervezeti és Mûködési Szabályzatának módosításáról. A jövõben a képviselõk közvetlenül a polgármestertõl, alpolgármesterektõl, a jegyzõtõl és az
aljegyzõtõl kaphatnak választ a
kérdéseikre.
A szavazást követõen a polgármester megszakította a közgyûlést,
s bejelentette, Fekete István Nagykanizsa legidõsebb polgára szerda
éjszaka 106. életévében elhunyt.
Az önkormányzat nevében együttérzését fejezték ki a családjának.
Módosította a közgyûlés a vendéglátó üzletek éjszakai nyitvatartási rendjét szabályozó rendeletét.
Ennek értelmében a nyitvatartási
idõ 23 óra és 5 óra közötti tilalma
feloldásra kerül a Zárda utca, Zrínyi
Miklós utca, Fõ utca közötti szakaszon az Erzsébet tér illetve Rozgonyi utca 14-27. házszámig, vala-

mint a Hunyadi utca 7-14. házszámtól a Zrínyi Miklós utca és az
általuk határolt területen belül fekvõ nem melegkonyhás vendéglátóhelyekre, vagyis a belvárosban idegenforgalmi szempontból fontos
üzletek éjszaka is nyitva tarthatnak.
Döntött a testület az önkormányzati külkapcsolatok szabályozásának módosításáról, és a
Közbeszerzési Szabályzat megalkotására elõterjesztett javaslatról.
A változtatás szerint a Bíráló Bizottság határozatképes, ha öt fõ –
amelybõl legalább három állandó
tag – jelen van. Elvi döntést hoztak
a Városfejlesztési Stratégia továbbfejlesztésének tényleges elõkészítésérõl, valamint az önkormányzat informatikai fejlesztési
koncepciójáról és végrehajtásának
ütemezésérõl. A közgyûlés támogatta „Az országos közutak átkelési szakaszain a forgalom csillapítására, a gyalogosok védelmének
növelésére, a jármûvek sebességének csökkentésére alkalmas beavatkozások társfinanszírozása”
címû pályázat benyújtását a Bajcsy-Zsilinszky utcában gyalogát-

kelõhely létesítése céljából, legfeljebb egymillió forint teljes projektköltséggel.
A közgyûlés egyetértett a rövid
és hosszabb idõtartamú közfoglalkoztatás támogatására irányuló
pályázat benyújtásával a Vas Megyei Kormányhivatal Munkaügyi
Központja pályázati kiírására. A
2011. évi költségvetésben a pályázati önrész 27 millió 708 ezer
forint. A rövid idõtartamú közfoglalkoztatási programban 821 fõ
foglalkoztatását, a hosszabb idõtartamú közfoglalkoztatási programra 44 fõ foglalkoztatását tervezik.
Megszavazták az intézményfenntartó társulásban érintett települések (Belezna, Liszó, Nemespátró, Hosszúvölgy, Homokkomárom, Sormás és Surd) 2010.
évre vonatkozó pénzeszköz átadásról szóló megállapodást. A települések polgármestereinek kezdeményezésére egyeztetõ tárgyalásra került sor, ahol elmondták,
költségvetési problémáik vannak
és nem tudják kifizetni a negyedéves pénzeszköz-átadási megálla-

Elviselték - elkötelezettségbõl
Egy február 25-ig megtekinthetõ kiállítást nyitott meg Cseresnyés Péter országgyûlési képviselõ, polgármester a városi könyvtárban. Nem haltak hiába: Korea, 1950-53 címmel hirdetett vetélkedõt a Nagykanizsai Polgári
Egyesület, melynek a kommunizmusaldozatai.multiply.com oldalról letölthetõ feladatlapját a tárlatot tanulmányozva oldhatják
meg a város valamennyi középiskolájából jelentkezõ diákok.
A polgármester köszönetét fejezte ki az egyesületnek, amiért bevonta a fiatalokat az emlékezésbe.
Olykor még ma is felbukkan
írásban az a félreértés (?), mintha a
Koreai félsziget kettéosztottsága
az ezelõtt hatvan évvel lezajlott
háború következménye lenne. Pedig a 38. szélességi foknál 1945ben, Potsdamban húzták meg a határt az akkori szövetségesek. Ezt
az árat zsarolta ki magának Sztálin
a Japán elleni utolsó pillanatban
való hadba lépésért. Az elõdje áprilisi halálát követõen elnökké elõlépõ Harry Truman akkor enge-

dett. Bár nem voltak illúziói, hiszen már szenátorként - amikor
1941-ben Hitler megtámadta a
Szovjetuniót – kimondta: a két
diktatúra erkölcsileg egyenértékû.
Béke mindenáron? Roosevelt elnök ekkorra már kivezette a két
óceán védettségéhez szokott nemzetét az izolacionizmusból: az
amerikaiak 68 százaléka választotta a nácik gyõzelmének megakadályozását a békével szemben. (Tizennyolc hónappal elõbb fordított
volt az arány.)
Mint Henry Kissinger Diplomácia címû könyvében – a kiállítás
létrejöttéhez a magyar kiadó, a
Panem engedélyével hatalmas segítséget nyújtó mûben – olvashatjuk, a háború utáni európai kommunista terjeszkedést az Egyesült
Államok mind katonai, mind gazdasági eszközökkel eredményesen
tartóztatta fel. Ez utóbbinak, a
Marshall-segélynek a külügyminiszter adta a nevét. Ellenfélként
határozta meg mindazokat, akik az
emberi nyomorúság állandósításából politikailag vagy valamilyen
más formában hasznot húznak.

1950 júniusára már túl volt a
világ a berlini blokádon, KeletEurópában a kommunista hatalomátvételeken. Beigazolódott
Truman bizalmatlansága: Sztálin
nem tartotta magát az adott szóhoz. Észak-Korea diktátora, Kim
Ir Szen, a polgárháborúban gyõztes Mao és Sztálin egyaránt azt
hitte, következmények nélkül
rúghat fel nemzetközi egyezményeket. A tablókban színes térképeken követhetõ, milyen gyorsan,
mekkora területet rohant le az
észak-koreai hadsereg délen. – A
müncheni eseményeket átélõ
nemzedéknek azonban cselekednie kellett. – szögezi le Kissinger,
utalva 1938-ra, amikor Csehszlovákia náci lerohanását a nyugat
tétlenül elnézte. Truman az amerikai néphez fordulva alapvetõ értékeik megvédésére szólított.
Azokra, amelyeket 1941 januárjában Roosevelt az általa Négy
szabadságnak nevezett programban összegzett: szólásszabadság,
vallásszabadság, szabadság a nélkülözéstõl és szabadság a félelemtõl.

podásokban szereplõ hozzájárulást. A társulási megállapodásban
rögzítettek ellenére a kiszámított
összegnek csak a felét tudják teljesíteni. A közgyûlés Cseresnyés Péter javaslatára úgy döntött, a 2010es évre közvetett támogatásként
kapják meg a települési önkormányzatok a fizetési kötelezettségük 50 százalékát, azaz tízmillió
355 ezer forintot. A testület támogatta a Palini Általános Iskola és
Óvoda, valamint a Nyugat-Magyarországi Egyetem Regionális
Szolgáltató és Kutató Központ közötti együttmûködési megállapodás megkötését.
A testület elvi támogatást adott a
zeneiskolának a II. Országos Elektroakusztikai-Zenei Verseny megrendezéséhez.
A Thúry-laktanya területén lévõ
legénységi épülettel kapcsolatos
feladatok ellátására, a legénységi
épület nyílászáróinak befalazására
maximum hétszázezer forintot biztosított a közgyûlés a 2011. évi
költségvetés terhére.
B.E.
És Amerika – ahogy utóbb a koreai háború emlékmûvének felirata
hirdeti – meghallotta egy olyan országnak a segélykiáltását, melyet
soha nem ismert. Elkötelezettségük képessé tette õket, hogy elviseljék csaknem 150 ezer honfitársuk halálát vagy megrokkanását.
Ha bírálták Trumant a háború alatt,
csak azért tették, mert gyõzelmet
sürgettek. Obama elnök 2010 novemberében arról beszélt, az 1953as fegyverszüneti szerzõdés valójában gyõzelem. Kissinger szerint:
Kína fizikai és az amerikaiak lélektani ereje közti kényszerû és kínos egyensúly ellenére. A kiállítás
megrázó felvételeket is bemutat: a
visszavonulást mínusz 37 fokban a
Chosin (Changjin) víztározótól,
John Ploch, észak-koreai fogságból kiszabadult amerikai katonát.
A mai Észak-Korea állapotait, az
onnan menekülõk sorsát érzékeltetõ tabló kifejezi: túl élõ, túlságosan
élõ a múlt. A távirati iroda két nappal a kiállítás megnyitása elõtt
adott hírt nyilvános kivégzésekrõl.
A kommunista diktatúrák százmillió áldozata közé most két új
került.
K.H.
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Nyugdíjas egyenruhások beszámolója
Évértékelõ és feladat-meghatározó közgyûlést tartott a negyven
éves Fegyveres Erõk és Testületek
Nyugállományúak Klubja.
A Honvéd Kaszinó Tükörtermében
megjelenteket elsõként Zóka Tibor köszöntötte. „Közösségi életünk áttekintése örömeinket és gondjainkat tükrözi. A
közös gondok megoldásában kifejezetten a jó szándék, az egymás iránti szeretet és megbecsülés volt jellemzõ. A
tagság a jogait jól ismeri, kötelességeit
igyekszik mindenkor teljesíteni.” A napirendi pontok elfogadását követõen
egyperces néma felállással emlékeztek
tavaly elhunyt négy társukra, Bálint Józsefre, Horváth Lajosra, Harangozó
Lászlónéra és Dr. Kerék Imrére.
– A klubot 1970. december 14én, a Nagykanizsán élõ nyugállo-

mányú katonák, rendõrök, határõrök egy kis csoportja, 16 fõ hozta
létre. A kezdetekben katonák, rendõrök, határõrök és családtagjaik
alkották a klubot – hangsúlyozta
elnöki beszámolójában Poprádi
Zoltán nyugállományú ezredes.
Az évek múlásával a tagság kibõvült mindazon személyekkel, akik
elfogadták az alapszabályt, és tevékenységükkel hozzájárultak a kulturális-nevelési célok kibontakoztatásához.
Mint a város legnagyobb nyugdíjas közössége nem zárkóznak el a
Város Idõsügyi Tanácsa által az idõsek érdekében szervezett munkától
sem, s mint katona-nyugdíjas közösség, együttmûködnek a város más
egyesületeivel. Kapcsolatuk a Magyar Honvédséggel a Nyugat-Ma-

gyarországi Hadkiegészítõ Parancsnokság segítségével valósul meg.
Részesei annak az ellátási körnek,
amelyet a Magyar Honvédség a
nyugállományú katonák, hozzátartozóik, illetve özvegyeik számára
nyújt. Rendszeres kapcsolatot tartanak a Zala Megyei Toborzó és Érdekvédelmi Irodával elsõsorban a tagok szociális helyzetével kapcsolatos
gondok megoldásában és kegyeleti
kérdésekben. Az egyesület részt vállal az ellátási körébe tartozó személyek problémáinak felmérésében és
közvetítésében. Az elnökség odafigyel a tagság gondjaira, szervezi a
beteglátogatást és évente mintegy
harminc-negyven személyt segítenek a felgyógyulásban. A város rendezvényein egyenruhában megjelenve képviselik a Magyar Honvédsé-

Kapaszkodó pontunk Jézus
„Keresztyén hitünk és a világ”
kapcsolata elemzésére kerül sor
péntek esténként a Nagykanizsai
Református Egyházközség gyülekezeti termében, az idei Kanizsai Esték rendezvénysorozat
keretein belül. Steinbach József,
a Dunántúli Református Egyházkerület püspöke nyitotta meg
elõadásával a Kanizsai Estéket.
Elõadását három részre tagolta.
Az elsõ részben a keresztyén hitrõl
szólt, amelyet személyes hitvallásával szemléltette. Kifejtette, hogy
Jézus Krisztusban Isten visszaadta
nekünk az élet teljességét, eredeti
teremtési szándékát állította helyre
azáltal, hogy Jézusban megnyitotta
az örök élet felé az utat. A Szentírás errõl szól: az Ószövetségben
ígéretként, az Újszövetségben beteljesedésként. A keresztény hit attól csodálatos, hogy egyetemes,
univerzális kultúrák, nemzetek feletti, minden embert egyformán
érintõ; bár azt minden ember a maga kultúrájában, identitásában, a
maga felekezeti keretein belül élheti meg. Majd a püspök a megváltás, a szabadítás szükségességérõl és egyetemes problémáktól való megszabadulásokról, a földi élet
ajándékáról beszélt.
Az elõadás második részében
Steinbach József a keresztyén hit
világban való megjelenésérõl, az
evangélium elterjedésérõl szólt.
Történeti áttekintése során kitért

az elsõ gyülekezetek, eklézsiák
létrejöttére, Konstantin császár keresztényüldözésére, a Római Birodalomban a kereszténység állami
vallássá válására. Kifejtette, hogy
európai viszonylatban a kereszténység ekkor lett egyenlõ a világgal. A világ volt az egyház. Az áttekintés lényeges állomásának tüntette fel a francia felvilágosodás
korát, amikor a világ elkezdett kivonulni az egyházból, vagyis megindult az elvilágiasodás, ami sajnos napjainkban tetõzik. E témakörének súlyponti kérdéseként jelölte meg az elõadó az evangélium
világba való kiáradását, a világ
evangéliummal való áthatását,
amely az egyház feladata, felelõsége.
A püspök úr végül az egyház
missziói küldetésérõl beszélt. Egy
világdiagnózis
felállításával

szemléltette, hogy a XXI. században milyen környezetben kell az
evangéliumot hirdetni. A szekularizáció, urbanizáció, globalizáció,
pragmatizmus, racionalizmus, liberalizmus folyamatos jelenléte
mellett egy hatalmas értékválság
jelei tapasztalhatók. Minden relatívvá vált. Nem tudunk a fix értékekhez, evidenciákhoz igazodni.
Az egyház küldetése az volna,
hogy ebben az értékválságban
szenvedõ korban a világ elé tárja
és élje az örökkévaló értékeket,
amelyek a tízparancsolatban fogalmazódnak meg. Nem fogadhatjuk el, hogy ma nincsenek olyan
örökkévaló evidens értékek, amelyek minden ember számára, minden társadalomban és kultúrában
zsinórmértéket jelentenek. Ennek,
valamint a folyamatos életmódváltásnak, és az urbanizációs rob-
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get, ezzel igyekeznek hozzájárulni a
katonák és a civil lakosság közötti
kapcsolattartás elmélyítéséhez. Tevékenységük színvonalának emelése
érdekében 2007-ben együttmûködési
szerzõdést kötöttek a Zala megyei
honvédségi klubokkal. A Honvédségi Nyugdíjas Klubok Országos Szövetségének (HOKOSZ) tagszervezeteként, a szövetség támogatásával és
segítségével képviselik a nagykanizsai nyugállományú katonák és özvegyeik érdekvédelmét.
A 2011-es év programjáról Poprádi Zoltán elnök kiemelte a Dózsa-találkozó megrendezését, kirándulásaik közül a budapesti és a
Mátra környéki utakat, valamint a
kenyérgyári látogatást.
A közgyûlés többek között döntött a kétezer forintos éves tagsági
díjról, és megerõsítette tisztségében Poprádi Zoltán elnököt.
B.E.
banásnak következménye a posztmodern ember lelkülete. A ránk
zúduló információk halmazából
nem vagy nehezen tudunk szelektálni. A kommunikációs robbanásban hatalmas értékválság, értelemvesztettség van. Ennek leküzdése csak az evangélium élet közelivé tételével lehetséges, mert a
ma embere nem errõl beszél. A kereszténység nyomorúsága az,
hogy olyan kérdésekre ad választ,
amit fel sem tesznek. Ezért vonul
ki a világ az egyházból. Az élet
kérdéseit figyelembe véve kellene
az embereket az evangéliummal
megszólítani, mert ezt várják az
emberek, a fix kapaszkodókat keresik.
Mi hisszük, hogy életünk útján
fix kapaszkodó pontunk Jézus
Krisztus – jelentette ki elõadása
zárszavaként Steinbach József
püspök úr.
Cz.Cs.

Sportkoncepció: bevonni az érintetteket
A városi sportkoncepció 201014-es idõszakra történõ elõkészítése, illetve kidolgozása folytatódik természetesen úgy is, hogy a
város költségvetése még nem elfogadott, hangsúlyozta Karádi
Ferenc alpolgármester.
A tények és az adatok financiális, valamint az önkormányzati támogatás terén megvannak, de a
kidolgozandó sportkoncepcióval

úgymond a rendszerét kívánják
megalkotni a különbözõ elgondolásoknak, folytatta az elöljáró.
Mint kiemelte, a város költségvetése várhatóan rendkívül takarékos gazdálkodást igényel majd, ettõl függetlenül azonban a sportot érintõ
munkaanyag megalkotása elengedhetetlen, ami egyben a kanizsai sportéletnek egyfajta vitaalapot is szolgáltat.
Ezt a dolgozatot kapják majd meg február 7-én a város sportéletében tényke-

dõk, s a város vezetése abban bízik,
hogy a sportban dolgozók élnek is a
lehetõséggel, hogy közösen tudják tovább gondolni az elképzeléseket.
Az alpolgármester szerint ezúttal
nem a forintok és számok lesznek a
fontosak abban, amirõl döntenek,
hanem az egyértelmû irányát kell
meghatározni annak, merre is induljon tovább Nagykanizsa sportja.
P.L.

4.qxd

2011.02.21.

6

10:55

Page 6

Kanizsa – Szabad vélemény

Út karbantartás
“Szentgyörgyvaru
rea meneh... utu rea”
Nem akarok én régi nyelvemlékekben elmélyülni! Csak jött magától, tolult a nyelvemre. Amikor a
szavakkal játszom, általában jó
kedvemben vagyok. Most bizony
nem! Ehhez pedig elég gépkocsival ráhajtani a szentgyörgyvári
hegyre menõ útra és azon közlekedni. A tél megtette a hatását, ez a
közlekedés inkább tûnik kitörés játéknak, mint gondtalan úthasználatnak. Nem is koptatnám én itt a
billentyûzetet, de azért van elõzménye mindennek.
A legkorábbi elõzménye talán
az, hogy a fél gyermekkorom ezen
a vidéken „játszódott”. Elég közel
volt ez a gyönyörû vidék ahhoz,
hogy kiszaladjon a gyermekcsapat.
Aztán nagyon hosszú idõ elteltével
magam is birtokos lettem ott, nagyon szép környezetben. Egyszerûen jó oda kimenni, odakint tartózkodni.
Azt gondolom, a véleményemet
sokan mások, nagykanizsai lakosok is osztják, mert ez a környékbeli zártkerti ingatlanrészek egyik
legnagyobbika. Ott gazdálkodunk,
sõt még adót is fizetünk ezért. És
itt a gond. Aki adót fizet a közös
kasszába, az valami csekélységet
el is vár, várhatna ennek ellenében! Egy kis infrastruktúrát. Szörnyût mondok, járható utat! Én magam nem csak adót fizetek, de az
egyik közmeghallgatáson interpelláltam is egy járhatóbb útért! Választ írásban, természetes módon
nem kaptam. Útjavítás? Az volt.
Suszter módra. A suszter azonban
nagyon trehány munkát végzett.
Sokára ért oda, spórolt is szépen.
Gondolom, volt oka. Ha túl jól sikerült volna, az drága is lett volna,
meg az a vacak adófizetõ el is bízhatta volna magát. Még arra sem
tellett, hogy folyamatossá legyen a
munka. Ha már egyszer odaértek.
Hol volt közben? Ki tudja. Egy
ilyen vacak, jelentéktelen útszakasznál vannak fontosabb dolgok
is! Minden esetre a trehány munkának meg lett a következménye.
A kérdéses útszakasz egyre inkább
kezd hasonlítani a volokalamszki
országútra. Az pedig úgy lett híres,
hogy a II. világháború során néhány ármádia végiggrasszált rajta
– annak minden következményével.
Azt én már mondani sem merem, pedig mondom ám, hogy az
egész koncepció elhibázott volt.

Járok sok felé, még a környékbeli
zártkerti ingatlanokat is szívesen
bejárom. Úgy látom, hogy általában a bevezetõ utak lettek felújítva. Nálunk még ez sem így történt.
A többi zártkerttel azonos idõben
történt elsõ útfelújítás (útépítés)
valójában áttevõdött egy belsõ
mellékútra. Hogy miért? Azt én
megint csak nem tudom. Az útszakasz viszont, ami a belterületet a
zártkerttel összeköti, és ezért a fõ
útvonalnak minõsíthetõ, ma nagyon rossz állapotban van. Ez az
állapot nagyon-nagyon sok ember
érdekét sérti és én nem látom az
ügy végét. Még úgy sem, hogy a
megoldás szükséges és sürgetõ.
Félmegoldás meg nem megoldás.
Járható utat szeretnénk!
Halasi Pál
birtokos és adófizetõ

Több figyelmet
a pártokra!
A mai magyar többpárti demokrácia idestova 20 éves múltra tekint vissza. Ez már felnõttkor a
javából. A választópolgárok már
18 éves korban szavazhatnak
olyan nagy horderejû kérdésekben, hogy melyik párt milyen
programja mentén történjen az ország építése mindannyiunk boldogulásának az alakulása. A választók többségének a szavazatát elnyerõ párt felelõssége programjának végrehajtását garantáló kormány és miniszterelnökének a jelölése, az olyan társadalmi és politikai atmoszféra elõsegítése,
mely lehetõvé teszi a társadalom
többségének közremûködését is
az eredményes végrehajtásban, a
társadalom felelõssége és ebbõl
eredõen megnyilvánulása is a felnõttkorba lépett és hozzáértõbb
lett. Kihatása azonban a kellõ fogadókészség hiányában nem ért
célt. A pártokról több megközelítésben sokféle vélemény, értékítélet hallatszik, különösen a kampányok idõszakában, ha botrányok
vagy egyéb visszásságok lengik
körül mûködésüket, ha kormányaik a társadalmat széles körben
érintõ döntéseket hoznak. Ebben
semmi különösebb nincs, ez így
van rendjén a demokráciában. A
pártokat érintõ közvélekedés jellemzõen rájuk nézve sok kérdésben, gyakran nem hízelgõ. Ez a
pártokat nem is nagyon zavarja.
Pedig mi választók, szeretnénk,
mert érdekünkben áll, hogy a közvélekedés mely róluk szól, nyíltan
vagy kódolva nekik szóló üzene-

teket tartalmaz, elérné a pártok ingerküszöbét és súlyuknak megfelelõen felelõs választ kapni. Meggyõzõdésem, hogy a közvélekedésre való korrekt válasz a pártok
érdeke is, sõt létérdeke, társadalmi beágyazottságuk, elfogadottságuk elemi feltétele. A pártok
azonban nem erre, hanem a közvéleménykutatások eredményeire
a párt szimpátiák alakulására figyelnek, mert a hatalmat akarják.
Ennek alárendelten és szükség
szerint improvizálják alkalmazott
politikájukat. Ez a politika, amely
önmeghatározásukban, deklaráltan is felvállalt értékek, feladásával elmozdul irányt vált az érdek
elvû rövid távon a gyors politikai
haszonszerzés irányába a hatalomért. Az ellenzék szerepére egyikük sem áhítozik ez természetesen nem baj, hiszen minden párt
eredendõen a hatalomra tör a demokráciában is. A kérdés csak az,
hogy milyen áron és milyen hatalmi politikai technikák és eszközrendszer igénybevételével történik mindez. A hagyományos demokráciák és a 20 éves hazai tapasztalatok alapján tudhatnák,
hogy a többpárti demokráciákban
mindig az történik, hogy az egyik
párt vagy csoportosulás a hatal-
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mon van, a másik pedig ellenzékben. Mindkét szerepkörben lehet
és kell szolgálni az országot, a demokráciát, a választók érdekeit a
pártok programjának mentén.
Mind a két szerepkör a választópolgárok akaratán nyugszik, azt
illik, sõt kötelezõ tudomásul venni. Négyévenként a választók
mondanak ítéletet elsõsorban a
hatalmon lévõk teljesítményérõl.
A meghatározó pártok mindegyike volt már hatalmon és ellenzékben is. Megtapasztalhatták mindkét szerepkör elõnyeit és hátrányait egyaránt. Ezért is tudják,
hogy a hatalom által járó hatalmi,
politikai befolyás lehetõsége több
a saját programjának végrehajtásának elõnye nagyobb saját választói érdekeinek megfelelni így
könnyebb, a megélhetési falat, nagyobb ízesebb és boldogítóbb, ellenzékben pedig csak az járhat,
ami jut, az pedig mindig kisebb és
keserûbb is. Talán ezért is akarják
jobban a hatalmat, mint az ellenzéki szerepkört, ezért érte mindent, ami csak lehetséges megtesznek. Ebben az ádáz harcban a
hatalomért szinte homályba vész
az ország realitásának mérlegelése, az erre épülõ alternatívák kidolgozása, az elkerülhetetlen és
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kényszerû a társadalomtól is áldozatokat kívánó intézkedések kidolgozása, minderrõl a társadalom õszinte tájékoztatása. Jóval a
választásokat megelõzõen nagy
biztonsággal tudott volt, hogy ki
lesz a hatalom következõ birtokosa, és ki kerül ellenzékbe. Ezért is
okozott nagy meglepetést a Fidesz azzal, hogy a válság kezelésének a folytatására, majd a válság utáni teendõk, a gazdaság
fenntartható pályára való állítására, az ezzel szorosan összefüggõ
feladatok kidolgozásával megalapozott programja nem volt. Annak ellenére sem, hogy a választásokat megelõzõen három éven át
folyamatosan kommunikálta, készen áll idejének elõtte is az ország kormányzására. Viszont sokoldalúbb pótcselekvésbe kezdett, ezeknek a kálváriája jelenleg
is zajlik. Az MSZP 8 évig volt hatalmon, a helyzetet jól ismerve,
minden ismeret birtokában sem
készült fel a konstruktív ellenzéki
szerepre, mert megfelelõ alternatívákat a hatalom cselekvéseivel
szemben nem tud felkínálni. Kézenfekvõnek tûnik az a kérdés,
hogy milyen pártjaink vannak,
hogy sem a hatalomra sem pedig
az ellenzéki szerepre jól felkészülni nem képesek, a társadalmat
õszintén és nyíltan tájékoztatni
arról, hogy mi vár rá, nem akarják. Mind a két párt improvizál, a
történéseket követõ alkalmazott
politikát folytat. A legutóbbi választási kampányokban a nagy
nyilvánosság elõtt érdemi vitára a
pártok között nem került sor. A
pártok legfõbb vezetõinek, a miniszterelnök jelöltek az ágazatok
és szakterületek prominenseinek
vitájára. Pedig a választók nagy
érdeklõdéssel várták a programok, és a programrészek összeve-
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tését, ütköztetését. Ez által a pártok mindenek elõtt a két meghatározó párt megfosztotta az érdeklõdõ választókat, a társadalmat attól, hogy a választók, tudatosan
felelõsen, érték választás mentén
dönthetnének a hatalomról. Nem
ismerhettük meg teljes körben a
pártoknak a realitásokon alapuló
szándékait, a mostani történések
logikájának, konkrétságának tervezett lépéseit. Sõt, az utóbbi évtizedben, hazánkban politikai
gyakorlattá vált, hogy a pártok a
realitásokat vagy nem ismerve,
vagy taktikai megfontolásból azokat elfedve elõlünk, szándékaikat
elhallgatták. Bármelyik okból is
történt mindez, ez számunkra elfogadhatatlan. Ezért a választó
polgárok a tudatos és felelõs választás helyett érzelmi alapon, a
populista demagóg hívószavak által félrevezetve értékválasztás lehetõsége nélkül kénytelenek voltak a szavazatukat adni, ma már a
közvélekedés szerint is elpazarolni. Ez volt az a helyzet, amibõl a
kijózanodás elindult. A legutóbbi
választásokat megelõzõ kampányok, a korábbi kormányok ellenzékének mindent lehengerlõ frazeológiája a bal liberális kormányzás tétovasága, kudarcai teremtették meg azt a társadalmi,
politikai klímát, amelyben a választó polgárok az egyik politikai
erõt – MSZP – akaratlanul szavazataikkal túlzottan is büntették, a
másikat – FIDESZ – részben érdemtelenül is jutalmazták. Ez az
út, amelyre, ezáltal is a pártok a
társadalmat terelték, veszélyes út,
nem sok jót ígér az egész társadalom számára, a demokrácia kiteljesedése, megszilárdulása, a gazdaság fenntartható, töretlen fejlõdése szempontjából. Ennek a társadalmi-politikai klímának és en-

nek megfelelõ hatalmi, politikai
technikák alkalmazása révén jutott hatalomra 2006-ban az
MSZP, 2010-ben a FIDESZ. Az
elmúlt 20 év elegendõ volt arra,
hogy a demokráciában a pártoknak valódi meghatározó szerepe
van. Viszont a pártok ezzel a bizalmi tõkével, melyet a társadalom szinte felkínált a részükre, jó
gazda módjára élni vele nem voltak képesek – és visszaélni? – erre most még ne mondjunk verdiktet. A pártok sem hatalmon, sem ellenzékben nem törekedtek arra,
hogy megteremtsék azokat a viszonyokat, politikai feltételeket, amelyek között eredményesebben mûködhetne a hatalom és ellenzéke a
politika és a társadalom szükségszerû érintkezése. Ennek köszönhetõen is tovább tart a romboló társadalmi megosztottság oldásának
még csak a csírái sem láthatók. A
pártok e téren mutatkozó magatartásának, vélhetõen a szubjektív, önzõ pártérdekek mellett, a közelmúltban gyökerezõ történeti okai
vannak, melyek az egypártrendszerbõl átíveltek a többpárti demokráciába és elég rendesen megkapaszkodtak benne. A korábbi
rendszerben egy párt lehetett, ez a
párt az uralkodó MSZMP volt. Ezt
a pártot nem kellett, nem lehetett
programját, jellemzõit összevetni
más pártok programjaival, jellemzõivel. Az alkalmazott politikai,
hatalmi technikák egyszerûbbek,
gyorsabbak, kevésbé fárasztóak
voltak. Nem kellett többekkel több
fordulóban egyeztetni konszenzust,
vagy kompromisszumokat keresni,
ha a látszat kedvéért mégis, az csak
formális lehetett és minden ment,
mint a karikacsapás. Nem nehéz
párhuzamot vonni, a hasonlóságot
felismerni a korábbi egypártrendszeri és a mostani egyoldali parla-
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menti többség döntéseket elõkészítõ és döntéseket hozó politikai hatalmi technikák között. Ez a politikai és hatalmi gyakorlat, amely az
Orbán kormány mindennapjait, hónapjait jellemzõen tükrözi, nem a
hagyományos, kiforrott demokráciák irányába mutató képeket vetíti
elénk. Nem is egy fiatal gyermek
betegségeivel éppen még viaskodó,
de már a jól bevált demokráciák
irányába mutató lépései bontakoznak ki elõttünk, hanem egy sajátos
Orbáni felfogású demokrácia képe
rajzolódik ki. Ez azért még nem a
demokrácia vége. Ami azonban
már most is látszik, az a tekintély
elvû – tekintély kell és nem többség – ez is megvan – demokrácia,
mely elég rendesen felzaklatta a
hazai és külhoni közvélekedés
mértékadó köreit a hazai és nemzetközi, szakmai érdekvédõ szervezetek és intézmények széles körét.
Mózes Pál
nyugalmazott tanácselnök
VOKSH Kft.
Nagykanizsa,
Ady u. 30

Tel/fax: 93/516-634
OKÉV nyt. szám: 20-0003-04 AL: 0448

Tanfolyam indul:
2011.02.07. 16 óra
ADR/alap és ismeretfelújító

2011.02.07. 16 óra
gépkezelõ (targonca, emelõgép
és földmunkagép)

2011.02.08. 16 óra
személyautó, motor,
segédmotor kategóriákban

2011.02.10. 16 óra
C, D, E
Részletfizetés
Diák kedvezmény
Ingyenes tankönyvkölcsönzés

Hirdetés
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Nem értik, miért jönnek ingyen

Fotó: Ziegler Anita
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Az Európai Bizottság még
2009 novemberében hozott határozatot arról, hogy a 2011-es
év az önkéntességé legyen. A
statisztikai adatok alapján hazánkban nem örvend nagy népszerûségnek az önkéntes tevékenység, városunkban, a korházban mûködõ Önkéntes Segítõ Szolgálat tapasztalatai viszont nem egyeznek meg ezzel a
képpel.
A Kanizsai Dorottya Kórházban
még 2008-ban, egy tizenhárom fõs
próbacsapattal indították el az önkéntes segítõi programot, ekkor
kezdõdött el a tagok toborzása is.
Filákné Gábor Erzsébet önkéntes
koordinátor elmondta, nagy meglepetés volt számára a lelkesedés
és a sok jelentkezõ, attól félt
ugyanis, hogy senkit nem fog érdekelni a felhívás.
– Arra számít az ember, hogy
elsõsorban nyugdíjasok vállalkoznak erre a munkára, csakhogy
ez egyáltalán nem így van. Sokan
vannak, akik a felsõoktatásban
tanulnak, és a szakmai pályájukat szeretnék megalapozni a kórházban végzett munkával. Ahány
ember, annyiféle indíttatás bújik
meg az önkéntesség mögött, de
alapvetõen a közösségi élet, a
valahová tartozás érzése és a hasonlóan gondolkodó társakkal
eltöltött idõ a legfõbb motiváció.
Vannak, akik saját élmény hatására indulnak el ezen az úton,
például õk maguk vagy hozzátartozójuk tartózkodott hosszabb
ideig kórházban. Ezek az
emberek esetleg már közvetlenül
megtapasztalták azt, hogy menynyire jó érzés, amikor leülnek
hozzájuk beszélgetni, hiszen a

nõvérek túlterheltek, sem idõ,
sem pedig kapacitás nincs arra,
hogy az alapvetõ kórházi ellátáson túl hosszabb idõt eltöltsenek
egy-egy beteggel. Egyébként õk,
akik részesei voltak egy ilyen jellegû „traumának”, õk maradnak
meg tartósan a segítõ tevékenységnél. Aztán persze vannak,
akik hirtelen fellángolásból látogatnak el hozzánk vagy kiprórálnák önmagukat, de nem igazán
gondolják át, hogy mennyi mindenbõl tevõdik össze az önként
végzendõ munka.
– Milyen képességek, tulajdonságok szükségesek ehhez a munkához? Egyáltalán: mik azok a tevékenységek, amelyeket az önkéntesek is elvégezhetnek?
– Elõször is nyilván az empatikus készség a legfontosabb, de a
kitartás és lelkesedés is elengedhetetlen. Tagjaink között sokan
mélyen vallásosak, valószínûleg
ez is nagy szerepet játszik abban
a döntésükben, hogy segítsenek
másokon. A kórházi önkéntesség
meghatározása szerint ez a tevékenység fizikai, lelki és spirituális segítségnyújtás, ebbe beletartozik az étkezéseknél való segédkezés, mozgatás, sétáltatás,
ágyazás és a személyi higiénia
biztosítása, valamint a betegek
apróbb kívánságainak teljesítése, felolvasás, és a lelki segítségnyújtás. Mindegyik tevékenységre jellemzõ, hogy csak addig végezheti õket az önkéntes, amíg az
nem igényel speciális szakmai ismereteket. A betegekkel való beszélgetésnél például csak addig
mehet el, amíg nem bocsátkozik
mélylélektani
fejtegetésekbe,
mert ez már szakember dolga.
Ezeket az információkat termé-

szetesen elmondjuk a toborzásnál, illetve az azt követõ tréningen is, valamint egy vizsgát is
kell tenniük önkénteseinknek,
ami egyfajta visszajelzést jelent
számunkra.
– A betegek hogyan viszonyulnak az önkéntesekhez? Elõfordult
már, hogy visszautasították a segítséget?
– Nem jellemzõ, de az elsõ találkozásnál nyilván van egy kis
mértékû bizalmatlanság, ami
szerintem természetes. Általában
azt nem szokták érteni, hogy miért vállalják ingyen ezt a munkát…Van, akit nem nagyon látogatnak, õk és fõleg az idõs betegek örülnek, ha tudnak valakivel
beszélgetni, és van, aki reagál a
mondandójukra. Mindebbõl látható, hogy nem elsõsorban fizikai, sokkal inkább lelki szükségletek kerülnek elõtérbe. Esetmegbeszélõinken derül ki, mennyi pozitív, vidám történet lapul
az önkéntesek tarsolyában. Egyegy ilyen megbeszélés után mindig felvillanyozódom, és kicsit
talán meg is nyugszom, hogy
vannak azért még jóindulatú, önzetlen emberek körülöttünk. –
mondta el Filákné Gábor Erzsébet.
Jelenleg körülbelül húsz fõvel
mûködik az önkéntes program a
kórházban, de márciusban újabb
toborzást szervez a koordinátori
iroda. A személyek kiválasztásánál sor kerül egy beszélgetésre,
amelyen kiderül, alkalmas-e az
adott személy a feladatok ellátására, illetve hogy komolyan gondolja-e döntését. A gerontológia,
a pszichiátria, a rehabilitációs
osztály, a neurológia és az ápolási osztály várja a segítséget, és az
önkéntes dönti el, hogy hol szeretne ténykedni. A vállalások
alapján heti két alkalommal, kéthárom órát dolgoznak önkéntesek
ezeken az osztályokon, attól függõen, hogy kinek hogyan engedi
az ideje.
A neurológiai osztályon foglalatoskodó Kappel József épp egy
beteget kísért el ottjártunkkor,
majd visszatérve elmondta, számos más szociális területen tevékenykedett, illetve tevékenykedik
jelenleg is.
– Hivatásos katonaként dolgoztam, majd nyugdíjba vonultam és
úgy gondoltam, szeretném hasz-

nosan eltölteni az idõmet. Már
harmadik éve vagyok itt, a neurológiai osztályon, és el kell mondanom, nem mindig könnyû, hiszen az itt lévõ betegek többsége
nem, vagy nagyon nehezen tud
csak kommunikálni. Emellett
azonban sok pluszt, egyfajta belsõ, jólesõ érzést ad ez a munka,
így könnyedén állok hozzá, kerülve a feszültségeket, konfliktusokat. Elsõsorban segítõkésznek
kell lennie az embernek, és az se
árt, ha tisztában van vele, hogy
mi mindennel jár a betegekkel való foglalkozás. Az önkéntes csoportban egyedül én vagyok férfi,
pedig nem csak nõkre lenne szükség. Rajtam kívül dolgozott itt
egy fiatalember is, de õ sajnos
hamar feladta. – mondta el Kappel József.
Önkéntes társa Szabóné Sohár
Mária, sokáig munkanélküli
volt, de szerette volna azt érezni,
hogy szükség van a munkájára,
ezért jelentkezett a csoportba. –
A kórházi önkéntesség elõtt más
karitatív tevékenységben is részt
vettem már, a neurológián pedig
másfél éve dolgozom. Úgy gondolom, az is sokat számít, ha egy
pohár vizet tudok adni a betegnek, mert a hálával és szeretettel
a többszörösét kapom vissza, és
ez az érzés az évek múlásával
egyre csak erõsödött bennem.
Úgy vettem észre, hogy ennek
hatására a hétköznapi tevékenységeim során is megértõbben tudok viszonyulni embertársaimhoz. Az sem mellékes, hogy olyan
közösség tagja lehetek, ahol számos, hasonló értékrendet valló
emberrel lehetek együtt. Reggel
fél hétre jövünk, ilyenkor van
ugyanis a legtöbb munka, ekkor
tudunk a legtöbb segítséget nyújtani. A nõvérekkel együtt részt
veszünk a mosdatásnál, az étkezéseknél, valamint beszélgetünk
a betegekkel. Nemrég történt,
hogy egy fiatal, pályakezdõ nõvérrel dolgoztam, és tõlem kérdezgette, jól fogja-e a beteget,
amikor a tisztálkodáshoz készülõdtünk. Rengeteg a történet ezzel a munkával kapcsolatban.
Szomorkásan, de szívesen emlékszem vissza például annak a betegnek az esetére, aki olyan rossz
állapotban volt már, hogy nem
tudott beszélni, de amikor letörölgettem az arcát, megeredtek a
könnyei. – mesélte el Szabóné
Sohár Mária.
Z.A.
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Új szakma, új esély
A Nagykanizsa és Környéke Foglalkoztatási, Szociális és Közmûvelõdési Nonprofit Kft. TÁMOP2009-5.3.1-C-09/2 azonosítószámú „Elsõ lépés” – alacsony foglalkoztatási eséllyel rendelkezõk képessé
tevõ és önálló életvitelt elõsegítõ programjai támogatására kiírásra benyújtott pályázata támogatást
nyert. Pályázati azonosító számunk: TÁMOP-5.3.1-C-09/2-2010-0041
A Nonprofit Kft. Szervezésében így 2011. február 01. napjától 2012. szeptember 30-ig kompetenciafejlesztéssel egybekötött, szakmát adó képzési program indul a térségben, mely a hátrányos helyzetû
települések lakóit hivatott segíteni. A 20 hónapos projekt támogatását az ESZA Nonprofit Kft. biztosítja 100 %-ban.
A 76.002.000 forintos projekt célja a hátrányos helyzetben lévõ településeken a munkanélküliség
csökkentése, az elsõdleges munkaerõ-piacra történõ visszajutás elõsegítése, a segélyekre berendezkedett
életmód felszámolása, a tudás, mint érték elfogadtatása, a mikrokörnyezet fõszereplõi közt a párbeszéd
elindítása. A programtól, mint megvalósítók azt reméljük, hogy a 84 fõs célcsoport tagjai a képzés
végére „el tudják adni” magukat a munkaerõ-piacon, képviselni és érvényesíteni tudják magukat és
érdekeiket.
Projektünk révén „házhoz visszük” a tudást, helyben történõ szakképzéssel, vizsgalehetõséggel ezen
felül a foglalkoztatói igényeket szeretnénk kielégíteni. A településeken az elsõdleges munkáltatók az
illetékes önkormányzatok és intézményeik. A polgármesterek, jegyzõk és szociális ügyintézõk körében
végzett interjúk eredményeképpen határoztuk meg azokat a szakmát adó képzéseket, melyekre adott
településen belül igény van, az adott szaktudás birtokában, pedig helyben munkalehetõség várható.
A fejlesztõ programokat öt helyszínen valósítjuk meg: Surd fõ helyszín, Hahót, Felsõrajk, Sormás,
Nagykanizsa. Az összesen 6 hónap idõtartamú fejlesztési programot 20 hónap alatt 5 alkalommal
indítjuk el, összesen 84 fõ részére. A kurzusok tematikájában többek között személy, társas és vezetõ
kompetenciák fejlesztése, konfliktuskezelés, hatékony önérvényesítés, tanulástechnika módszertana,
álláskeresési technikák elsajátítása szerepel. A készségfejlesztõ modul után a résztvevõk szakmát tanulnak, vizsgát tesznek. Az új szakma melyet elsajátítanak a települési igényeknek megfelelõen a
következõk: Surd: motorfûrészkezelõ, Sormás: motorfûrészkezelõ, Felsõrajk: számítógépes adatrögzítõ,
Nagykanizsa: számítógépes adatrögzítõ, Hahót: targoncavezetõ, raktárkezelõ.
A résztvevõk havi 8 alkalommal látogatják a kurzusokat. A programok köztes idõszakában
esetmenedzserek (szociális munkások) foglalkoznak személyesen és intenzíven a résztvevõkkel, akik
igény szerint pszichológus segítségét is igénybe vehetik. A képzés elvégzése után minden résztvevõ
számára - akik munkajogi kérdésekben tájékozódni szeretnének – ingyenes munkajogi tanácsadást biztosítunk helyi jogász segítségével. Az elsõ foglalkozás 2011. áprilisában indul Surd községben.

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális
Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósul meg.

9

4.qxd

2011.02.21.

10

10:55

Page 10

Kanizsa – Hirdetés

2011. február 3.

Nagykanizsa Vagyongazdálkodási és Szolgáltató Zrt. Nagykanizsa Garay u. 21.
nyílt versenytárgyalást hirdet önkormányzati tulajdonú üzletek bérbeadására
1. Nagykanizsa, Deák tér 13. szám alatti 15 m2 alapterületû üzlethelyiség. Az
induló bérleti díj: üzlet 15 m2, 2000 Ft/m2/hó+ÁFA = 2500 Ft/m2/hó. A licitlépcsõ:
100 Ft/m2/hó+ÁFA=125 Ft/m2/hó. A bérlemény megtekinthetõ 2011. február 7-én 9
órától 9 óra 30 percig. A versenytárgyalás ideje: 2011. február 9. 10 óra 30 perc.
2. Nagykanizsa, Sugár u. 53. szám alatti 171 m2 alapterületû üzlethelyiség. Az
induló bérleti díj: üzlet 108 m2, 800 Ft/m2/hó+ÁFA=1000 Ft/m2/hó. A licitlépcsõ 100
Ft/m2/hó+ÁFA=125 Ft/m2/hó. Az induló bérleti díj: raktár 48 m2, 550
Ft/m2/hó+ÁFA=688 Ft/m2/hó. A licitlépcsõ: 50 Ft/m2/hó+ÁFA=63 Ft/m2/hó. Az induló
bérleti díj: pince 15 m2, 300 Ft/m2/hó+ÁFA= 375 Ft/m2/hó. A licitlépcsõ 50
Ft/m2/hó+ÁFA= 63 Ft/m2/hó. Összesen: 171 m2. A bérlemény megtekinthetõ 2011. február 7-én 8 órától 8 óra 30 percig. A versenytárgyalás ideje: 2011. február 9. 10 óra 40
perc.
3 Nagykanizsa, Csengery u. 4. fsz. 1. 87 m2 alapterületû üzlethelyiség (volt
OTP Garancia iroda). Az induló bérleti díj: üzlet 87 m2, 1050 Ft/m2/hó+ÁFA =
1313 Ft/m2/hó. A licitlépcsõ 100 Ft/m2/hó+ÁFA = 125 Ft/m2/hó. A bérlemény
megtekinthetõ 2011. február 7-én 8 órától 8 óra 30 percig. A versenytárgyalás
ideje: 2011. február 9. 10 óra 50 perc.
4. Nagykanizsa, Csengery u. 5. fsz. 4. 80 m2 alapterületû üzlethelyiség (volt
utazási iroda). 108 m2 pince. Az induló bérleti díj: üzlet 80 m2, 1050
Ft/m2/hó+ÁFA= 1313 Ft/m2/hó. A licitlépcsõ 100 Ft/m2/hó+ÁFA= 125 Ft/m2/hó.
Az induló bérleti díj: pince 108 m2, 500 Ft/m2/hó+ÁFA = 625 Ft/m2/hó. A licitlépcsõ: 50 Ft/m2/hó+ÁFA= 63 Ft/m2/hó. A bérlemény megtekinthetõ 2011. február 7én 10 órától 10 óra 30 percig. A versenytárgyalás ideje: 2011. február 9. 11 óra.
5. Nagykanizsa, Csengery u. 5. fsz. 3., 28 m2 alapterületû üzlethelyiség
(volt papírbolt nem utcafronti, lépcsõházi). Az induló bérleti díj: üzlet 28 m2,
700 Ft/m2/hó+ÁFA= 875 Ft/m2/hó. A licitlépcsõ: 50 Ft/m2/hó+ÁFA=63 Ft/m2/hó.
A bérlemény megtekinthetõ 2011. február 7-én 10 órától 10 óra 30 percig. A versenytárgyalás ideje: 2011. február 9. 11 óra 10 perc.
6. Nagykanizsa, Csengery u. 6. fsz. 1., 93 m2 alapterületû üzlethelyiség
(volt Two Big Brothers). Az induló bérleti díj: üzlet 93 m2, 1050
Ft/m2/hó+ÁFA=1313 Ft/m2/hó. A licitlépcsõ 100 Ft/m2/hó+ÁFA =125 Ft/m2/hó.
A bérlemény megtekinthetõ 2011. február 7-én 8 órától 8 óra 30 percig. A versenytárgyalás ideje: 2011. február 9. 11 óra 20 perc.
7. Nagykanizsa, Deák tér 13. - Kölcsey u. 2. 36 m2-es alapterületû üzlethelyiség (volt mobiltelefon javítási üzlet). Az induló bérleti díj: üzlet 36 m2,
1050 Ft/m2/hó+ÁFA =1313 Ft/m2/hó.A licitlépcsõ: 100 Ft/m2/hó+ÁFA =125
Ft/m2/hó. A bérlemény megtekinthetõ 2011. február 7-én 9 óra 30 perctõl 10
óráig. A versenytárgyalás ideje: 2011. február 9. 11 óra 30 perc.
8. Nagykanizsa, Eötvös tér 27. fsz. 6., 237 m2-es alapterületû üzlethelyiség
(volt Pyrmont). Az induló bérleti díj: üzlet 237 m2, 900 Ft/m2/hó+ÁFA = 1125
Ft/m2/hó. A licitlépcsõ: 100 Ft/m2/hó+ÁFA=125 Ft/m2/hó. A bérlemény megtekinthetõ 2011. február 7-én 8 órától 8 óra 30 percig. A versenytárgyalás ideje:
2011. február 9. 11 óra 40 perc.
9. Nagykanizsa, Erzsébet tér 1. fsz/7 141 m2-es alapterületû üzlethelyiség (volt Leonardo). Az induló bérleti díj: üzlet 141 m2, 1800
Ft/m2/hó+ÁFA=2250 Ft/m2/hó. A licitlépcsõ: 100 Ft/m2/hó+ÁFA=125 Ft/m2/hó.
A bérlemény megtekinthetõ 2011. február 7-én 12 órától 12 óra 30 percig. A versenytárgyalás ideje: 2011. február 9. 11 óra 50 perc.
10. Nagykanizsa Erzsébet tér 10. fsz/1. 76 m2-es alapterületû üzlethelyiség (volt
festékbolt). Az induló bérleti díj: üzlet 76 m2, 1050 Ft/m2/hó+ÁFA= 1313 Ft/m2/hó. A
licitlépcsõ 100 Ft/m2/hó+ÁFA= 125 Ft/m2/hó. A bérlemény megtekinthetõ 2011. február 7-én 12 órától 12 óra 30 percig. A versenytárgyalás ideje: 2011. február 9. 12 óra.
11. Nagykanizsa, Erzsébet tér 16. fsz/2., 64 m2-es alapterületû irodahelyiség (volt nyomda iroda helyiség). Az induló bérleti díj, iroda 64 m2, 1600
Ft/m2/hó+ÁFA= 2000 Ft/m2/hó. A licitlépcsõ 100 Ft/m2/hó+ÁFA= 125 Ft/m2/hó.
A bérlemény megtekinthetõ 2011. február 7-én 13 órától 13 óra 30 percig. A versenytárgyalás ideje: 2011. február 9. 12 óra 10 perc.
12 Nagykanizsa, Erzsébet tér 18. fsz/2., 117 m2-es alapterületû üzlethelyiség (volt cipõbolt). Az induló bérleti díj: üzlet 117 m2, 1800 Ft/m2/hó+ÁFA=
2250 Ft/m2/hó. A licitlépcsõ 100 Ft/m2/hó+ÁFA=125 Ft/m2/hó. A bérlemény
megtekinthetõ 2011. február 7-én 13 órától 13 óra 30 percig. A versenytárgyalás
ideje: 2011. február 9. 12 óra 20 perc.
13. Nagykanizsa Erzsébet tér 20. szám alatti 170 m2 alapterületû emeleti
üzlet/iroda. Az induló bérleti díj: üzlet/iroda 170 m2, 1400 Ft/m2/hó+ÁFA= 1750
Ft/m2/hó. A licitlépcsõ 100 Ft/m2/hó+ÁFA=125 Ft/m2/hó. A bérlemény megtekinthetõ 2011. február 7-én 13 óra 30 perctõl 14 óráig. A versenytárgyalás ideje:
2011. február 9. 12 óra 30 perc.
14 Nagykanizsa Erzsébet tér 20. szám alatti 100 m2 alapterületû (60 m2 üzlet,
40 m2 raktár) (rövidáru bolt). Az induló bérleti díj: üzlet 60 m2, 1800
Ft/m2/hó+ÁFA= 2250 Ft/m2/hó. A licitlépcsõ 100 Ft/m2/hó+ÁFA= 125 Ft/m2/hó. Az
induló bérleti díj: raktár 40 m2, 700 Ft/m2/hó+ÁFA= 875 Ft/m2/hó. A licitlépcsõ: 100

Ft/m2/hó+ÁFA= 125 Ft/m2/hó. A bérlemény megtekinthetõ 2011. február 7-én 13
óra 30 perctõl 14 óráig. A versenytárgyalás ideje: 2011. február 9. 12 óra 40 perc.
15. Nagykanizsa Fõ u. 2. szám alatti 202 m2 alapterületû üzlethelyiség. Az
induló bérleti díj: üzlet 202 m2, 1800 Ft/m2/hó+ÁFA=2250 Ft/m2/hó. A licitlépcsõ 100 Ft/m2/hó+ÁFA= 125 Ft/m2/hó. Az induló bérleti díj: pince 116 m2, 400
Ft/m2/hó+ÁFA= 500 Ft/m2/hó. A licitlépcsõ 50 Ft/m2/hó+ÁFA= 63 Ft/m2/hó. A
bérlemény megtekinthetõ 2011. február 7-én 11 óra 30 perctõl 12 óráig. A versenytárgyalás ideje: 2011. február 9. 12 óra 50 perc.
16 Nagykanizsa, Fõ út 8. fsz/3. szám alatti 114 m2-es alapterületû üzlethelyiség (volt GE). Az induló bérleti díj: üzlet 114 m2, 1050 Ft/m2/hó+ÁFA= 1313
Ft/m2/hó. A licitlépcsõ 100 Ft/m2/hó+ÁFA=125 Ft/m2/hó. A bérlemény megtekinthetõ 2011. február 7-én 10 óra 30 perctõl 11 óráig. A versenytárgyalás ideje:
2011. február 9. 13 óra.
17 Nagykanizsa, Fõ út 8. fsz/8. szám alatti 48 m2-es alapterületû üzlethelyiség (volt Optika). Az induló bérleti díj: üzlet 48 m2, 1050 Ft/m2/hó+ÁFA=
1313 Ft/m2/hó. A licitlépcsõ 100 Ft/m2/hó+ÁFA=125 Ft/m2/hó. A bérlemény
megtekinthetõ 2011. február 7-én 10 óra 30 perctõl 11 óráig. A versenytárgyalás
ideje: 2011. február 9. 13 óra 10 perc.
18. Nagykanizsa, Király u. 47. 2. em., 18 m2-es alapterületû irodahelyiség
(volt ügyvédi iroda). Az induló bérleti díj: iroda 18 m2, 1100 Ft/m2/hó+ÁFA=
1375 Ft/m2/hó. A licitlépcsõ 100 Ft/m2/+ÁFA= 125 Ft/m2/hó. A bérlemény megtekinthetõ 2011. február 7-én 12 óra 30 perctõl 13 óráig. A versenytárgyalás ideje: 2011. február 9. 13 óra 20 perc
19. Nagykanizsa, Király u. 47. 2. em. 6 m2-es alapterületû irodahelyiség
(volt ügyvédi iroda). Az induló bérleti díj: iroda 6 m2, 1100 Ft/m2/hó+ÁFA=
1375 Ft/m2/hó. A licitlépcsõ 100 Ft/m2/hó+ÁFA= 125 Ft/m2/hó. A bérlemény
megtekinthetõ 2011. február 7-én 12 óra 30 perctõl 13 óráig. A versenytárgyalás
ideje: 2011. február 9. 13 óra 30 perc.
20. Nagykanizsa, Bartók u. 8. 129 m2-es alapterületû üzlethelyiség (volt
Kisposta). Az induló bérleti díj: üzlet 129 m2, 900 Ft/m2/hó+ÁFA= 1125
Ft/m2/hó. A licitlépcsõ 100 Ft/m2/hó+ÁFA= 125 Ft/m2/hó. A bérlemény megtekinthetõ 2011. február 7-én 8 órától 8 óra 30 percig. A versenytárgyalás ideje:
2011. február 9. 13 óra 40 perc.
21. Vásárcsarnok emeletén különbözõ alapterületû 20-42 m2 emeleti
üzletek. Az induló bérleti díj: üzlet 700 Ft/m2/hó+ÁFA= 875 Ft/m2/hó,
amely a villany és a víz kivételével a rezsiköltséget is tartalmazza. A licitlépcsõ 100 Ft/m2/hó+ÁFA= 125 Ft/m2/hó. A bérlemény megtekinthetõ 2011.
február 7-én 8 órától 8 óra 30 percig. A versenytárgyalás ideje: 2011. február 9. 13 óra 50 perc.
22. Nagykanizsa Petõfi u. 5. szám alatti különbözõ alapterületû irodahelyiségek. Az induló bérleti díj: iroda, 1050 Ft/m2/hó+ÁFA= 1313 Ft/m2/hó,
amely a rezsit is tartalmazza. A licitlépcsõ: 100 Ft/m2/hó+ÁFA= 125 Ft/m2/hó. A
bérlemény megtekinthetõ 2011. február 7-én 11 óra 30 perctõl 12 óráig. A versenytárgyalás ideje: 2011. február 9. 14 óra.
23. Nagykanizsa Rozgonyi u. 1. szám alatti 99 m2 (48 m2 iroda, 51 m2 galéria) irodahelyiség. Az induló bérleti díj: iroda, 900Ft/m2/hó+ÁFA=1125
Ft/m2/hó, galéria: 450 Ft/m2/hó+ÁFA=563 Ft/m2/hó. A licitlépcsõ: iroda, 100
Ft/m2/hó+ÁFA= 125 Ft/m2/hó , galéria, 50 Ft/m2/hó+ÁFA= 63 Ft/m2/hó. A bérlemény megtekinthetõ 2011. február 7-én 12 óra 30 perctõl 13 óráig. A versenytárgyalás ideje: 2011. február 9. 14 óra 10 perc.
24. Nagykanizsa Rozgonyi u. 1. szám alatti 33 m2 alapterületû (23 m2 iroda, 10 m2 galéria) irodahelyiség. Az induló bérleti díj: iroda, 900
Ft/m2/hó+ÁFA= 1125 Ft/m2/hó, galéria, 450 Ft/m2/hó+ÁFA= 563 Ft/m2/hó. A licitlépcsõ, iroda: 100 Ft/m2/hó+ÁFA= 125 Ft/m2/hó, galéria: 50 Ft/m2/hó+ÁFA=
63 Ft/m2/hó. A bérlemény megtekinthetõ 2011. február 7-én 12 óra 30 perctõl 13
óráig. A versenytárgyalás ideje: 2011. február 9. 14 óra 20 perc.
25. Nagykanizsa Deák tér 10. fsz. 4. szám alatti 144 m 2 alapterületû
(volt KIWI szolárium) üzlethelyiség. Az induló bérleti díj: üzlet, 1500
Ft/m 2/hó+ÁFA= 1875 Ft/m 2/hó. A licitlépcsõ: üzlet, 100 Ft/m 2/hó+ÁFA=
125 Ft/m 2/hó. A bérlemény megtekinthetõ 2011. február 7-én 8 óra 30 pertõl 9 óráig. A versenytárgyalás ideje: 2011. február 9. 14 óra 30 perc.
26. Nagykanizsa Fõ u. 1. szám alatti 181 m2 alapterületû (101 m2 üzlet, 80
m2 raktár) (volt HG Outlet) üzlethelyiség. Az induló bérleti díj: üzlet: 1800
Ft/m2/hó+ÁFA= 2250 Ft/m2/hó. A licitlépcsõ 100 Ft/m2/hó+ÁFA= 125 Ft/m2/hó.
Az induló bérleti díj, raktár: 800 Ft/m2/hó+ÁFA= 1000 Ft/m2/hó. A licitlépcsõ
100 Ft/m2/hó+ÁFA= 125 Ft/m2/hó. A bérlemény megtekinthetõ 2011. február 7én 11 órától 11 óra 30 percig. A versenytárgyalás ideje: 2011. február 9. 14 óra
40 perc.
A versenytárgyalások helye: Nagykanizsa Vagyongazdálkodási és Szolgáltató Zrt. Nagykanizsa Garay u. 21. Kis tárgyaló I. emelet. Érdeklõdni:
311-241, 30/2273-192 telefonszámon.
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Egyeztetés a sportkoncepcióról
Tisztelt Címzett!
Nagykanizsa Megyei Jogú Város 2011-2014. évi sportkoncepciójának
egyeztetõ megbeszélését 2011. február 7-én 16 órakor az Inkubátor ház I.
emeleti tárgyalójában kívánjuk megtartani.
Ezen a fórumon lehetsége lesz az egyesület vezetõinek a város sportéletének
szervezett és elõre tervezhetõ átalakításában aktívan részt venni. A sport iránti
elkötelezettségükben bízva kérem, hogy megjelenésükkel és ötleteikkel segítsék a koncepció megalkotását.
Karádi Ferenc
alpolgármester

Pedagógus díszoklevelek
Tisztelt Nyugdíjas Pedagógusok!
Városunkban nemes hagyomány, hogy a pályán eltöltött évek, a kiemelkedõ
munka elismeréseként ünnepi keretek között köszöntjük a Díszoklevélben részesülõ pedagógusokat.
Az õszre tervezett rendezvény elõkészítéseként továbbítanunk kell a képzõ intézményekbe az arany, -gyémánt, -vas, illetve rubindiplomára jogosult nyugdíjas pedagógusok oklevélmásolatát, szakmai pályafutásukat bemutató életrajzát
(munkahelyek, jelenlegi pontos lakcím, telefonszám, a korábbi Díszoklevél
másolata - ha van ilyen) valamint az aranydiploma-várományosoktól a munkakönyvük másolatát is.
A díszoklevél kérelem benyújtásához szükséges nyomtatványok a Polgármesteri Hivatal Mûvelõdési és Sportosztályán (Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. II.
emelet 9.) átvehetõk az alábbiak idõszakokban: Hétfõ-kedd: 8-16.30-ig, szerda:
8-17-ig, csütörtök: 8-16.30-ig, péntek: 8-13.30-ig.
Tisztelettel kérjük mindazokat a Nagykanizsán élõ nyugdíjas pedagógusokat,
akik 50, 60, 65, 70 éve kapták meg oklevelüket, hogy 2011. február 20-ig juttassák el a kért dokumentumokat a Polgármesteri Hivatal Mûvelõdési és Sportosztályára, hogy idõben továbbíthassuk a képzõ intézményekhez.
Nagykanizsa, 2011. január 10.
DÍSZDIPLOMÁHOZ SZÜKSÉGES IRATOK
(A kitöltendõ nyomtatványok a Polgármesteri Hivatal Mûvelõdési és Sportosztályán-Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. – átvehetõk. )
- KÉRVÉNY A DÍSZDIPLOMA KÉSZÍTÉSÉHEZ
- NYILATKOZAT AZ ADÓBEVALLÁSHOZ
- KITÖLTÖTT NYOMTATVÁNY A FELSÕFOKÚ INTÉZMÉNY FELÉ
- MEGHATALMAZÁS
Kérjük, hozza magával a következõ dokumentumokat:
- MUNKAKÖNYV VAGY HATÁROZAT AZ ÖREGSÉGI NYUGDÍJ MEGÁLLAPÍTÁSÁRÓL
- ÖNÉLETRAJZ
- EREDETI OKLEVÉL, VAGY KORÁBBI DÍSZDIPLOMA MÁSOLATA

Alpolgármesteri fogadónap
Karádi Ferenc alpolgármester fogadónapját 2011. február 9-e (szerda) helyett
2011. február 8-án (kedden) tartja a Polgármesteri Hivatal Eötvös téri épületében.

Állások a Hivatalban
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala pályázatot hirdet a
Gazdálkodási Osztályon pénzügyi ügyintézõ valamint pénzügyi-gazdálkodási ügyintézõ munkakörök betöltésére.
A részletes pályázati hirdetmények közzétéve a Kormányzati Személyügyi
Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ internetes oldalán (www.kozigallas.gov.hu, vagy www.kszk.gov.hu), valamint a www.nagykanizsa.hu honlapon.
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Óvodai és általános iskolai
jelentkezések a 2011/2012. tanévre
Értesítjük a Kedves Szülõket, hogy a 2011/2012-es nevelési évre , tanévre vonatkozó óvodai és iskolai beiratkozást Nagykanizsa Megyei Jogú Város óvodáiban és valamennyi általános iskolájában 2011. március 8-9-én tartjuk. Mindkét napon 8.00 - 17.00 h-ig várjuk a leendõ óvodások és 1. osztályosok jelentkezését. A jelentkezés helye a kötelezõ felvételt biztosító vagy a szülõ által választott óvoda illetve általános iskola. A felvételrõl a férõhelyek ismeretében az
intézmény vezetõje dönt, melynek eredményérõl a szülõket 8 napon belül írásban értesíti.
Az óvodai beíratáson várjuk azoknak a gyermekeknek a szüleit, akik 5. életévüket a 2011. évben töltik be és még nem járnak óvodába. A közoktatásról szóló
1993. évi LXXIX. törvény 24.§ (3) bekezdése szerint a gyermek abban az évben, amelyben az ötödik életévét betölti, a nevelési év kezdõ napjától (2011.
szeptember 1.) napi négy órát köteles óvodai nevelésben részt venni.
Felvételre jelentkezhetnek azok a gyermekek is, akik 3. életévüket 2011. augusztus 31-ig betöltik, vagy akik a 2011/2012. nevelési év során lesznek 3 évesek.
A jelentkezéshez szükséges okmányok: a gyermek születési anyakönyvi kivonata, gyermekorvosi igazolás, lakcím igazolásra alkalmas személyi igazolvány
vagy lakcímkártya.
Általános iskolai felvételre kell jelentkeznie minden nagykanizsai gyermeknek,
aki 2011. május 31-ig betölti a hatodik életévét. A közoktatásról szóló 1993.
évi LXXIX. törvény 6. § (2) bekezdése alapján a 2004. június 1. és 2005. május 31. között született gyermekek a 2011/2012. tanév kezdetén tankötelessé
válnak.
A jelentkezéshez szükséges dokumentumok: óvoda vagy a Térségi Egységes
Pedagógiai Szakszolgálat és Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértõi Rehabilitációs Bizottság szakvéleményének eredeti példánya, vagy gyermekorvosi igazolás, gyermek születési anyakönyvi kivonata, lakcím igazolásra alkalmas személyi igazolvány vagy lakcímkártya.
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal
Mûvelõdési és Sportosztály

Képviselõi fogadóórák
Dénes Sándor a 12. számú egyéni választókerület önkormányzati képviselõje
minden hónap második csütörtökén 17 órától fogadóórát tart a Polgármesteri
Hivatal Kiskanizsai Kirendeltségén (Nagykanizsa, Szt. Flórián tér 30.)
Dr. Etler Ottó önkormányzati képviselõ fogadóórát tart 2011. február 7-én 17
órától a Kõrösi Csoma Sándor Általános Iskolában.
Dr. Károlyi Attila önkormányzati képviselõ fogadóórát tart minden hónap második szerdáján 17 órától a Kõrösi Cs. Sándor Általános Iskolában.
Kovács János a 4. számú választókerület önkormányzati képviselõje
fogadóórát tart minden hónap 1. hétfõjén 18 órától a Dr. Mezõ Ferenc Gimnáziumban.
Sajni József önkormányzati képviselõ fogadóórát tart 2011. február 7-én (hétfõn) 16 órától 17 óráig a ligetvárosi óvodában, aznap 17 órától 18 óráig a Vécsey Általános Iskolában, 2011. február 8-án (kedden) 16 órától 17 óráig Miklósfán a Mindenki Házában.
Szõlõsi Márta a 9. számú választókerület önkormányzati képviselõje fogadóórát
tart minden hónap I. hétfõjén 17 órától a Zrínyi Miklós Általános Iskolában. (Zrínyi M. u. 38.): 30/301-8185, szolosi.marta@fidesz.hu, szmarta25@hotmail.com
Tóth Nándor önkormányzati képviselõ fogadóórát tart február 7-én (hétfõn)
18 órától Bajcsán a Kultúrházban.

Új szolgáltatás az Inkubátorházban
A Nagykanizsai Inkubátorház és Innovációs Központban február 1-tõl
adó, gazdasági és pénzügyi tanácsadás segíti a mikro-kis- és középvállalkozásokat.
Kezdõ vállalkozások alapvetõ információkat kapnak a vállalkozási forma
megválasztásához, a jogi, a pénzügyi, a finanszírozási és a támogatási
lehetõségekrõl. A mûködõ vállalkozások adózási, hitelnyújtási, foglalkoztatási
információkhoz juthatnak. A keddenként 14 -18 óráig igénybe vehetõ szolgáltatás a pályakezdõ fiatalok, a tartósan munkanélküliek és az 50 év felettiek
foglalkoztatási kedvezményeirõl is tájékoztatja az érdeklõdöket. Idõpontot
egyeztetni, a 06 93/310 368 vagy a 06 30/204 4007 telefonszámon lehet.
Nagykanizsai Inkubátorház és Innovációs Központ, Nagykanizsa, Buda
Ernõ u. 19. (az Ipari Parkban). Telefon: 06 93/510 137. Honlap:http//inkubatornk.hu. Email:info@inkubatornk.hu

4.qxd

2011.02.21.

12

10:55

Page 12

Kanizsa – Városháza

2011. február 3.

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyûlése által alapított kitüntetések adományozása
Tájékoztatjuk a lakosságot és a társadalmi szervezeteket, hogy
városunk közgyûlése 2011-ben is adományoz kitüntetõ címeket és
díjakat. Önkormányzatunk ilyen módon is kifejezi a város megbecsülését azok iránt, akik:
- a város fejlesztésében kiemelkedõen munkálkodtak, tudományos,
mûvészeti munkásságuk során maradandót alkottak,
- tevékenységükkel a város gazdaságának, kultúrájának fejlõdését, az
itt élõk életkörülményeinek javítását szolgálták,
- kiemelkedõ helyi közéleti tevékenységet végeztek, tevékenységükkel Nagykanizsa város hazai és nemzetközi hírnevét öregbítették,
- kiemelkedõen támogatták a kisebbségek kultúrájának fejlõdését,
életkörülményeik javítását.
Mindezek elismerésére Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyûlése a következõ kitüntetéseket alapította:
- "Nagykanizsa Megyei Jogú Város Díszpolgára" kitüntetõ cím
- "Nagykanizsa Megyei Jogú Városért" kitüntetõ cím
- "Nagykanizsa Megyei Jogú Város Kisebbségeiért" kitüntetõ cím
- "Nagykanizsa Oktatásáért" kitüntetõ cím
- "Nagykanizsa Kultúrájáért" kitüntetõ cím
- "Nagykanizsa Sportjáért" kitüntetõ cím
- "Nagykanizsa Környezetkultúrájáért" kitüntetõ cím
- "Paizs Ferenc Díj" közigazgatási kitüntetõ cím
- "Szekeres József Díj"
az egészségügyi és szociális terület kitüntetõ címe
- "Nagykanizsa Biztonságáért" kitüntetõ cím
- "Nagykanizsa Megyei Jogú Város Címere" emlékplakett.
A kitüntetések adományozásának részletes feltételeit a többször módosított 18/1997.(IV.16.) számú önkormányzati rendelet tartalmazza,
mely megtekinthetõ a Polgármesteri Hivatalban, a Városi Könyvtárban
és az önkormányzat honlapján (www.nagykanizsa.hu).
A "Nagykanizsa Megyei Jogú Város Díszpolgára" kitüntetõ cím és
"Nagykanizsa Megyei Jogú Városért" kitüntetõ cím adományozásával
elhunyt személy emléke is megtisztelhetõ.
A "Nagykanizsa Megyei Jogú Város Díszpolgára" kitüntetõ címre a közgyûlés tagjai, bizottságok, a városban mûködõ társadalmi szervezetek, egyesületek,
szakmai szövetségek, érdekképviseleti szervek, egyházak tehetnek javaslatot.
A többi kitüntetõ címre a közgyûlés tagjai, bizottságai, a város intézményei, társadalmi szervezetei, egyesületei, gazdasági- és egyéb társaságai, a közcélokat szolgáló alapítványok, magánszemélyek, valamint a
Kisebbségi Önkormányzatok tehetnek javaslatot.
Kérem a javaslattételre jogosultakat, hogy kitüntetési javaslataikat a Polgármesteri Hivatal Erzsébet téri és Eötvös téri portáján átvehetõ, valamint
az önkormányzat honlapjáról (www.nagykanizsa.hu/kituntetes.doc) letölthetõ ûrlapokon részletes indoklással legkésõbb 2011. február 15-éig nyújtsák be Cseresnyés Péter polgármester úrnak címezve. (Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7.)
Kérjük, a javaslatokat és indokolásokat lehetõség szerint az eredeti
mellett elektronikus formában is küldjék meg a következõ címre:
gerencser.tibor@nagykanizsa.hu
Nagykanizsa, 2011. január 31.
Cseresnyés Péter
Nagykanizsa Megyei Jogú Város polgármestere

JAVASLAT
NAGYKANIZSA MEGYEI JOGÚ VÁROS
ÖNKORMÁNYZATAÁLTAL ALAPÍTOTT KITÜNTETÉS
ADOMÁNYOZÁSÁRA
A javasolt kitüntetõ cím:
.............................................................................................................
A kitüntetésre javasolt személy vagy szervezet
- neve: .................................................................................................
- címe: ..................................................................................................
személy esetén
- születésének helye, ideje: .................................................................
- foglalkozása: .....................................................................................
- munkahelye: ......................................................................................
- eddigi kitüntetései: ...........................................................................
A javaslattevõ
- neve: .................................................................................................
- címe: .................................................................................................
- telefonszáma: ....................................................................................
- e-mail címe, ha van: ..........................................................................
Egy mondatos értékelés:
(Odaítélés esetén ez szerepelne az oklevélben.)
.............................................................................................................
..............................................................................................................
..............................................................................................................
..............................................................................................................
..............................................................................................................
A javaslathoz ......... oldal indoklást csatolok. (Az ûrlap részletes
indoklás nélkül nem érvényes!)
Nagykanizsa, 2011. ...........................................
.............................................................
javaslattevõ aláírása
TÁJÉKOZTATÓ:
- Az ûrlapot írógéppel, tintával vagy golyóstollal, nyomtatott betûkkel, jól olvashatóan szíveskedjen kitölteni!
- A javaslathoz az ûrlap hátoldalára vagy önálló lapra írott részletes indoklást kell mellékelni.
- A javaslatot eredeti aláírással postai úton vagy személyesen kell benyújtani a következõ címre:
Cseresnyés Péter polgármester, Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala, 8800
Nagykanizsa, Erzsébet tér 7.
- A javaslat beérkezésének határideje: 2011. február 15.
Kérjük, hogy lehetõség szerint a javaslatokat és indokolásokat az eredeti példány mellett elektronikus formában is küldjék meg! (E-mail: gerencser.tibor@nagykanizsa.hu )
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Horoszkóp
III.21.–IV.19. Kos

Az utolsó
Jamboree

Szûk csapatában ön dolgozik a legszorgalmasabban, mégis úgy érzi, hogy a többiek nem
követik a példáját. Ne õvelük foglalkozzon,
szánjon több idõt a párjára, vagy ha még
szingli, fordítson több idõt a párkeresésre.

IV.20.–V.20. Bika

február 20.
vasárnap este

Hozza magát formába egy kis tornával
reggelente. Ha lehangoltan ébred, nemcsak a párjára lesz rossz hatással, hanem
a munkatársaira is. Keressen szórakoztató hobbit, elfoglaltságot magának.

Az Ön
rádiója

Napi teendõvel egy-kettõre megbirkózik, és
a hétvégén máris gyûjthet plusz erõt. Ha változtatni kíván a külsején, alkalmazzon természetes módszereket még tavasz elõtt. A
zöldségfogyasztást kombinálhatja tánccal is.

V.21.–VI.21. Ikrek

FM 95,6
MHz

VI.22.–VII.22. Rák
Szeszélyes viselkedésének senki sem örül a
munkahelyén. Ha gond nyomasztja a lelkét,
vagy ideges egy rossz hír miatt, beszélje
meg párjával, vagy a barátaival. Mindenkinek jobb lesz, ha elszáll a mérge.

VII.23.–VIII.22. Oroszlán
Kitartóan, és sokat dolgozik annak érdekében, hogy elérje a céljait. A bolygóállások
szerint is eredményes napokra számíthat.
Aktivitásával, jó hangulatával "megfertõzi" a munkahelyi környezetét is.

VIII.23.–IX.22. Szûz
Energikusan végzi a feladatait, önkéntelenül
is derût visz a környezetébe. A hétvégi sütésfõzés után csendesedjen el egy kis meditációval. Gyertyafényben, halk zene mellett újult
erõvel fogadhatja a következõ kihívásokat.

IX.23.–X.22. Mérleg
Bár szereti, ha zajlik ön körül az élet, fordítson több idõt a magánéletére. A bolygók
állása szerint kellemes napokra számíthat,
és egy jó barátjának köszönhetõen a hétvégén szinte rózsaszínben látja a világot.

X.23.–XI.22. Skorpió
Magánéletében inkább a csendes hétköznapokra vágyakozik, bár a szerelem mindig
az elsõ helyen marad. Ha fáradtnak, kimerültnek érzi magát, szedjen vitaminokat, és
mindjárt a régi formájában tündököl.

XI.23.–XII.21. Nyilas
Felgyülemlett energiáját vezesse le például a
barátaival szervezett közös programokon, kirándulással vagy hegyi bulival. Sportos öltözéke vonzó, szinte ellenállhatatlan külsõt
kölcsönöz önnek a szürke, hideg télben is.

XII.22.–I.20. Bak
Fordítson több idõt a kapcsolatai ápolására.
Hívja meg például egy kávéra, vagy sütire
azokat, akikkel régen találkozott. Egy ártatlan
pletyizéssel nem sért meg senkit, a jókedv, jó
hangulat pedig fertõz, és ez nem baj.

I.21.–II.19. Vízöntõ
Pezsdítse fel életét, feledkezzen meg a borongós, szürke napokról. A bolygóállások is segítik ebben, sõt a munkahelyén is baráti kapcsolatok bontakozhatnak ki. Nem kell mást tennie önnek, csak sodródjon az eseményekkel.

II.20.–III.20. Halak
Továbbra is szívesen meghallgatja munkatársai gondjait, sõt segít a megoldásban is. Nem
hallgatja el a véleményét, és ezért tisztelik is
a környezetében. Kezdeményezzen családi
körben egy pihentetõ hosszú hétvégét.
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Kanizsa – Apró
INGATLAN

Kiskanizsai kétszintes, kertes, saját építésû, jó állapotban lévõ családi
ház kedvezõ áron eladó. Kis lakást,
vagy budapesti ingatlant beszámítok.
Ár: 13,8 millió Ft. Érd.:
http://kanizsa.uw.hu, 0630/901-5222
(7275K)
Nk-hoz közel kétszobás, összkomfortos családi ház 912 m2-es
beépíthetõ telekkel, különálló, lakható, melléképülettel csendes,
szép környezetben eladó. Érd.:
0630/425-8152, 0630/427-3377
(7326K)
Nk-án a Csónakázó tónál
(Látóhegyen), a Szõlõskerttõl 5
percre, panorámás, 577 m2-es telek
villannyal, vízzel, épülettel, alatta
pincével, szõlõvel eladó. Érd.:
0693/325-840, 0630/227-3636
(7331K)

ÁLLÁS
Karbantartó, kõmûves és
egyéb munkára elhelyezkednék
Nagykanizsa és környéki önkormányzatoknál alkalmazottként
2011.02.01-tõl. Tel.: 0620/2542679 (7327K)

SZOLGÁLTATÁS
Masszázs a nagykanizsai Uszodában! (A szolgáltatás belépõjegy
nélkül is igénybe vehetõ.) Szolgáltatások: alakformáló-, talp-, egyéb
masszázs, fényterápia, méregtelenítés, stb. Hívásra házhoz is megyek. Érdeklõdni és bejelentkezni:
a +3630/481-2323 telefonszámon
lehet. (6273K)

VEGYES
Samsung 82 cm-es LCD TV és
Energetics 300E ergométeres szobakerékpár eladó. Érd.: 0630/2273636 (7329K)

2011. február 3.

Hirdessen a
Kanizsában
Lakossági apró
15 szóig egy alkalommal:
600 Ft
(Amennyiben hirdetését egyszerre
több alkalomra adja fel, úgy a
másodiktól 300 Ft.).

Vállalkozási apró
15 szóig egy alkalommal:
1200 Ft
(Amennyiben hirdetését egyszerre
több alkalomra adja fel, úgy a
másodiktól 600 Ft.)

Vagyonvédelmi
Országos
Kiképzõ
Központ
INTENZÍV, az EU összes
országában érvényes

tanfolyamot indít
február 12-én
Nagykanizsán, Letenyén
és Zalakaroson
Gyors elhelyezkedési
lehetõség!
+36-30-482-2332
Fnysz: 01022-2010
Fegyvervizsga 1 nap alatt!

Kistorkos hétvége

Januárban minden hétvégén a szombati és vasárnapi ebédnél
Leves + 5 féle fõétel (Amennyi beléd fér!) + desszert + 2 dl forralt bor
vagy tea: 1600 Ft/fõ. (10 éves kor alatt 1000 Ft/fõ 12-15 óráig)



Heti menü 700 Ft/adag

Február 7. HÉTFÕ. Tejfölös burgonyleves. A: Bolognai spagetti, B: Temesvári sertésborda galuskával.
Február 8. KEDD. Paradicsomleves. A: Rakott káposzta, B: Krumplistészta, savanyúság.
Február 9. SZERDA. Karfiolleves. A:
Stefánia vagdalt rizzsel, savanyúság, B:
Zöldbabfõzelék feltéttel.
Február 3. CSÜTÖRTÖK. Májgaluska
leves. A: Rakott burgonya, B: Túrós csusza.

A Nyugat-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ Nagykanizsai
Kirendeltség és Szolgáltató Központ az alábbi szakmákban, illetve
munkakörökben kínál elhelyezkedési lehetõséget:
mérlegképes könyvelõ
(Marcali)
tehergépkocsi vezetõ
(nemzetk.)
vezetõi kapcsolattartó
asszisztens háziorvosi
rendelõbe
fogászati asszisztens
tanfolyam felügyelõ
szakács (Zalakaros)
felszolgáló
kárpitos
varró
üzletkötõ
üzleti vezetõ
fiókadminisztrátor
masszõr
hivatalsegéd (4 óra)

szakirányú

megegyezés szerint

szakirányú
középfokú

megegyezés szerint
megegyezés szerint

szakirányú
szakirányú
szakirányú
szakirányú
szakirányú
szakirányú
szakirányú
középfokú
felsõfokú
felsõfokú
szakirányú
középfokú

megegyezés szerint
megegyezés szerint
100.000 Ft
130.000 - 160.000 Ft
120.000 - 140.000 Ft
110.000 Ft
100.000 Ft
200.000 Ft
150.000 Ft
150.000 - 170.000 Ft
94.000 Ft
40.000 Ft

Bõvebb felvilágosítást a munkahelyi ajánlatokról Nyugat-dunántúli
Regionális Munkaügyi Központ Nagykanizsai Kirendeltség és Szolgáltató
Központban Nagykanizsa, Fõ út 24. szám alatt adunk, vagy www.nyugatrmk.hu címen.
Ügyfélfogadási idõ: hétfõ - kedd - csütörtök: 8.00 - 12.00 és 13.00 - 15.00
óra között, péntek: 8.00 - 12.00 óra.

biztonsági õr,
testõr és vagyonõr

Nagykanizsa, Erzsébet tér 1.
Vasember-ház
 Tel.: 0693/314-555
 Nyitva tartás: 11-21 óráig



ÁLLÁS - ÁLLÁS - ÁLLÁS

Február 4. PÉNTEK. Kertész leves. A:
Sült csirkecomb, burgonypüré, savanyúság, B: Hagymás-gombás csirkemáj rizszsel.
ÁLLANDÓ MENÜK (700 FT)
Csontleves metélttel, rántott borda rizzsel,
savanyúság vagy sertéspörkölt galuskával,
savanyúság vagy Rántott sajt rizzsel, tartárral.
(csomagolás: 50 Ft/doboz)

zésében. Megtekinthetõ: február 21-ig

 A Bolyai János Általános Iskola
tanulóinak rajzkiállítása
Megtekinthetõ: február 14-ig
 "Fénnyel írt pillanatok"
a Kanizsa Fotóklub kiállítása
Megtekinthetõ: február 17-ig
 Február 5. 10 óra
A Magyar Darts Liga Dél-dunántúli
„A” kategóriás darts versenye
A belépés díjtalan!
 Február 7. 17 óra
Tavaszi növényvédelem
Elõadó: Varga József (Vargagazda)
 Február 7. 19 óra
Hevesi-bérlet – Sarkadi Imre: ELVESZETT PARADICSOM - drámai
krimi. A Száguldó Orfeum (Budapest) elõadása. Belépõdíj: 3000 Ft
 Február 8. 14.30 óra
"Az én hobbim" sorozat keretében
Farkas István játékkártya gyûjteményének
bemutatása. Megtekinthetõ: február 25-ig
 Február 8. 18 óra
VÁLOGATÁS - Bemutató a Kamera
'67 Amatõrfilm Stúdió filmjeibõl
A belépés díjtalan
 Február 9. 19 óra
Rátkai bérlet – Omega: ÉGI VÁNDOR
- musical. A veszprémi Pannon Várszínház elõadása. Belépõdíj: 3 000 Ft
 Február 12. 15 óra
Farsangi játszóház. Álarc- és maszk-készítés

 Február 14. 14 óra
Farsang az iskolákban - kiállítás
A Rozgonyi Úti Általános Iskola szerve-

 BRUNNER ERZSÉBET 100 - Kiállítás Brunner Erzsébet születésének
100. évfordulója alkalmából. Megtekinthetõ: 2011. február 28-ig
 SPORTTÖRTÉNETI PLAKÁTKIÁLLÍTÁS - SPORTOLÓK EGYKOR ÉS MA. Megtekinthetõ: február
28-ig
 KULTURÁLIS ÖRÖKSÉGVÉDELEM GYEREKSZEMMEL - PLAKÁTGRAFIKAI KIÁLLÍTÁS

 Február 7. 10 óra
FEL A NETRE! 25 órás számítógépes tanfolyam idõsebbeknek
Tanfolyam díja: 2 500 Ft
 Február 12. 15 óra
Móricz - Metál Légtechnika Amatõr
Asztalitenisz Kupa. Újházi György
Emlékverseny. Páros versenyek. Gyermek - ifjúsági (16 éves korig) - nevezési díj nincs. Felnõtt nevezési díj: 500
Ft/fõ
 Február 13. 9 óra
Móricz - Metál Légtechnika Amatõr
Asztalitenisz Kupa. Újházi György Emlékverseny. Egyéni versenyek. Gyermek - ifjúsági ( 16 éves korig ) - nevezési díj nincs. Felnõtt nevezési díj:
700 Ft/fõ. Gyermek és ifjúsági kategóriában igazolt versenyzõk nem indulhatnak!
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Gódor Mihály az edzõ a nõi kéziseknél
Gyorsan megtalálták az új
edzõt a Nagykanizsai Izzó SE nõi
NB I B-s kézilabda együttesénél
az egészségügyi okok miatt
távozó Bujáki Tibor helyett Gódor
Mihály személyében, aki a felnõtt
keret mellett az ifjúságiakat is
trenírozza majd a jövõben. Ami
egyelõre nem a legfényesebb, de a
klubvezetés ezúttal is úgy döntött, hogy elõre menekül, s egy
olyan szakembert hoz az NB I B
12. helyén telelõ csapat mellé, aki
többek között az osztrák nõi válogatott mellett is dolgozik.
Az 55 esztendõs tréner hosszú
„kispados” pályafutása során nem
csupán Ausztriában, de az akkori
Német Szövetségi Köztársaságban
is dolgozott. Mi több, 1987-ben a
Bayer Leverkusennel bajnokságot
és kupát is nyert nõi vonalon, majd
került az osztrákokhoz, ahol a nõi

utánpótlás területén alkotott maradandót.
Mivel a szakember már jó ideje
Lenti mellett él, így egyáltalán
nem véletlen, hogy a helyi NB IIes csapatnál is dolgozik, s így kerülhetett képbe a kanizsaiaknál is.
Musits Ferenc elnök és Kereskai
Péter elnökségi tag gyakorlatilag
vasárnap délelõtti egyeztetésük
után egyeztek meg Gódorral a délután folyamán.
Az sem titok, hogy Gódor Mihály marad a lenti kézilabdázók
mellett is, de a továbbiakról már õ
nyilatkozott:
– Miután a Nagykanizsa edzõ nélkül maradt, kerestek meg engem a
dél-zalai együttestõl – kezdte az újdonsült kanizsai szakvezetõ. – Gyorsan kellett dönteni, de az adott volt,
hogy a lenti munkámat is szeretném
tovább vinni, így Kanizsán a keddi és
csütörtöki edzéseket viszem.

Második hely Gotthárdról
Nyolc csapatos nemzetközi kézilabda tornán vett részt a Nagykanizsai Izzó SE NB II-es férfi
együttese, s a kanizsaiak igencsak
tartalékosan is a második helyet
szerezték meg Szentgotthárdon.
Ahogy írtuk, a kanizsaiak nem a
legerõsebb keretükkel mérkõzhettek a vasi városban, hiszen
Kiss Gergely mellett Tóth László
edzõ nem számíthatott Balogh
Zoltán, Felde István, valamint
Németh Róbert játékára sem.

A csapatok két négyes csoportban kezdtek, s a kanizsaiak mérkõzései (melyek kétszer 20 percig
tartottak) így alakultak:
Nagykanizsai Izzó – RK Arcont
Radgona (szlovén) 18-17. A mérkõzésen Baranyai Norbert 11 gólt szerzett.
Szentgotthárd II – Nagykanizsai
Izzó 13-19. Az izzósoknál Bolla
Máté kapus nyújtott több esetben
bravúros teljesítményt.
Egerszeg KK – Nagykanizsai Izzó 10-17. A kanizsaiak ifjúsági já-

Fokozódó meccséhség
A január 29-én délután kettõ
órára lekötött labdarúgó felkészülési mérkõzés elmaradt az
NTE-sporttelepen a „csoporttársak”, vagyis a Nagykanizsai TE
1866, valamint a Nagyatád NB
III-as gárdái között.
– Olyan jeges volt a pálya, hogy nem
lehetett volna rajta játszani – mondta
Koller Zoltán, a kanizsaiak vezetõedzõje. – Abban bízunk, hogy a szerda délutáni, Miklósfa elleni elõkészületire
már változik a helyzet, hiszen a srácok
már ki vannak ehézve a futballmeccsre.
Ami nem is csoda, hiszen a felkészülés kezdete óta eltelt hetekben bizony a fizikális terhelésen
volt a hangsúly. S mivel ezúttal
nem volt meccs...

– ... a Csónakázó-tó környékén
volt futóedzés, ami sokat kivehetett
a fiúkból – így az edzõ. – Hétfõn ismét tréning, de nem panaszkodhatom, akik itt vannak, állják a sarat.
Amit akár szó szerint is vehetünk
télvíz idején, mindenesetre gyakorlatilag a teljes keret együtt készül az
elkövetkezendõ idõszakra.
Mint késõbb kiderült, a Nagyatád elleni találkozóhoz hasonlóan
február 2-án a Miklósfa elleni felkészülési meccs is elmaradt, a pálya alkalmatlansága miatt. Így a
Nagykanizsai TE-nél különösképpen bíznak abban, hogy a február 5ére tervezett mérkõzés az FC
Napred Tótszentmárton ellen délelõtt 11 órakor már megtartható
lesz az NTE pályán.

– Ki fog úgymond meccselni az
Izzóval?
– Ezt még át kell beszélnünk,
mindenesetre az osztrák válogatott felé gyakorlatilag egyszerûbb
ennek megoldása, hiszen az
nemzetközi meccsnapok alapján
tudunk tájékozódni, hogy mikor
kell náluk jelen lennem. Azonban
úgy vélem, semmi probléma nem
fog adódni a további egyeztetések
folyamán, s mindenre találunk
megoldást.
Nos, innentõl van annak külön
jelentõsége, hogy Tóth László látná el, fogalmazzunk így, a segédedzõi feladatokat Gódor Mihály
mellett. A cél mindenesetre roppant egyszerû, az együttesnek bent
kellene maradnia az NB I B-ben –
minden problémás körülmények
ellenére...
Polgár László
tékosai is kitettek magukért, s így a
dél-zalaiak bejutottak a fináléba.
A döntõben: Szentgotthárd I –
Nagykanizsai Izzó 21-19. A mérkõzés vége kissé feszültre sikeredett,
de több kanizsai ifi kézis ezen a
meccsen is bizonyított, mint ahogy
Baranyai Norbert is, akit a torna
legjobb játékosának választottak.
Az Izzó további programja szerint Csurgón még vendégeskednek
egy edzõmeccs erejéig, ahol a helyi utánpótlás gárdával mérhetik
össze erejüket.
P.L.
A város egy másik labdarúgó
csapatánál viszont klubházba költöztek. Ugyanis hatodszor került
sor Kiskanizsán a Horváth János
Labdarúgó Utánpótlás Vándorserleg átadására.
Az átadás elõtt még Horváth Ferenc és Magyar Antal edzõk értékelték a 2010/11-es szezon õszi
félévét, s egyértelmûen kitûnt,
hogy több téren is szükséges a javulás tavaszra. Lépjünk azonban
vissza a díjazás pillanataihoz. Az
alábbi fiatal futballisták kapták a
díjakat: a legnagyobbak korcsoportjában a tartalékoknál a díjat
Cserfõ Henrik kapta, a serdülõknél
Ganzer Szilárd gazdagodott egy
kupával, míg a legkisebbeknél
Varga Zsolt fogadhatta a gratulációkat.
P.L.
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 Terembeli focinagyüzem
Tíz csapat nevezésével kezdõdtek el Nagykanizsán a Zsigmondycsarnokban a városi teremlabdarúgó bajnokság küzdelmei, melyek
alapszakaszbeli sorrendje után a
mezõny kettéválik, s az elsõ öt a
felsõházban, míg az utolsó öt
együttes az alsóházban folytatja.
A tabellát jelenleg a Dunántúli
Postás SE Nagykanizsa vezeti (16
pont), második a Channel 2000
(15), míg harmadik – holtversenyben a szerzett egységek alapján – a
Szokol-Budai Pack és az RMP
Földi (13-13). A mérkõzéssorozat
február 5-én folytatódik 9 órától,
akkor még a körmérkõzésekkel,
február 6-án viszont már „osztódik” a mezõny, míg a teremküzdelmeket záró versenynap február 13án lesz a Zsigmondy-csarnokban.
Az NTE-csarnokban a lakófoci
küzdelmei is folytatódtak, melyek
során már valamennyi nevezett focicsapat is pályára léphetett. A táblázatot a harmadik játéknapot
követõen (is) az Eötvös tér- Kórház utca csapata vezeti a Munkás
utca 16., és a Városkapu krt. 6.
elõtt. A következõ fordulót február
6-án rendezik 9 órai kezdettel az
NTE-csarnokban.
 Az edzõért is játszottak
Kanizsa KK DKG-East (8.) –
Gyõrszol SZESE (10.) 80-65 (1914, 20-18, 21-21, 20-12). NB I B
Nyugati csoport férfi kosárlabdamérkõzés, 14. forduló. Nagykanizsa, 100 nézõ. Vezette: Tóth K.,
Németh A. Kanizsa KK: Tóth O.
(11), Balogh L. (22/6), Stárics
(21), Murvai (6), Zsámár K. (4).
Csere: Kovács D. (1), Klír (12),
Lovas (1), Beck (2), Hartai. Edzõ:
Farkas László.
Nagy volt a fogadkozás a találkozó elõtt hazai oldalon, mely szerint itt az idõ megmutatni, mit is
tud a csapat, s ennek megfelelõen
nem is maradhatott el a siker.
Amelynek külön jelentõsége,
hogy sikerült lezárni egy rossz
szériát, s egy hármas idegenbeli
sorozat (legközelebb Sárvárra utazik a Farkas-legénység) elõtt érkezett. Farkas László: „Ugyan több
hiányzónk is volt, de gratulálok a
srácoknak a lelkes játékért.”
 Nem ezért mentek
A nõi asztalitenisz Extraliga
küzdelmeinek legutóbbi fordulójában a hatodik helyen álló Kanizsa Sörgyár SE az utolsó, Eger
együtteséhez látogatott, és 5:5-ös
döntetlent ért el a hevesi megyeszékhelyen. Nem jött össze tehát a
remélt gyõzelem.
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Ahol csak a külsõ számít
Nagy volt a választék – s fõleg a
ricsaj – a Kodály Zoltán Mûvelõdési Házban hatodik alkalommal
megrendezett Díszmadár-Galamb-és Baromfi kiállításon.
Elsõsorban jól megtermett galambok illegették magukat a ketrecek
végeláthatatlan sorában, de lehetett
látni kakasokat és dísztyúkokat is a
VOKE-ban hatodik alkalommal
megrendezett szakmai találkozón.
Ugyanakkor pintyek, papagájok is –
szó szerint – színesítették a kínálatot,
az egyik sarokban például egy egész
kompániát meg lehetett vásárolni.
– Vannak kiállítóink Tolna, BácsKiskun, Somogy és Vas megyébõl
is, ezzel az alkalommal bemutathatják a tenyésztõk éves tenyésztésüket
és legszebb díszmadaraikat. A leg-

A Magyarok a világ nyolcezresein expedíció részleteirõl tartott elõadást városunkban a
magyar „hópárduc”, Erõss
Zsolt és a mászásban részt vett
csapat néhány tagja. Az ormok
ostromlói elõször a ZsigmondySzéchenyi SZKI-ban, majd a
Batthyány Lajos Gimnáziumban meséltek hegymászós élményeikrõl.

volt, és tavaly hunyt el. Sokat köszönhettünk neki, hiszen áldozatosan végezte a munkáját, ezt a kiállítást pedig az õ emlékére is rendeztük. – foglalta össze Vincze Gyula,
az egyesület elnöke.
Ottjártunkkor kisvártatva egy
pinty szökött ki valahogyan a ketrecébõl, és nagy felfordulást okozott
társai között a szökési kísérletével.
Közben Róka Tibor galambtenyésztõ mutatja termetes, kiváló
minõsítést nyert madarait, akik egy
kis unszolásra még pózolnak is a
fényképezõgépnek. – Vannak bizonyos állandó fajtajellegek, amelyeket a minõsítésnél figyelembe kell
venni, például a tollazatot, a csõrt,
szemet, illetve az alakot. Amelyik
galambra a legjobban ráillenek a
megfelelõ szempontok, azok lesznek

Erõss Zsolt, Szlankó Zoltán,
Horváth Tibor és Gál László nem
mindennapi szenvedélynek hódolnak: nyolcezer méteres hegycsúcsokat vesznek célpontba. Pontosabban mondva, csak így lazán, a

A „türkiz istennõ”
nem hagyta magát

Fotó: Ziegler Anita
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jobbak természetesen díjat is kapnak, hiszen a galambokat zsûri minõsíti. Összesen negyven kiállító
hetven díszmadara, százhetven galambja és mintegy negyven
díszbaromfia látható a ketrecekben.
A rendezvény természetesen nyitott,
már iskolás csoportok is meglátogattak bennünket. Külön emlékezünk Jerausek Lászlóra, aki a Galambtenyésztõ Egyesület titkára

a fajtagyõztesek, és egy-egy ilyen
madárért akár hetvenezer forintot
is el lehet kérni. Fontos, hogy ezen
a kiállításon most díszmadarak
vannak, amelyek küllemi bírálatot
kapnak, postagalambot itt nem láthatunk, ez utóbbit amúgy is a teljesítményéért értékelik. – avatott be a
minõsítés részleteibe Róka Tibor.
Z.A.

Somogy képeslapokon
Újabb képeslap-gyûjteményt
tekinthetnek meg az érdeklõdõk a
Halis István Városi Könyvtárban.
Nemesi László hatalmas képeslap-állománnyal rendelkezik, már
harminc éve az ország minden megyéjébõl gyûjti a képeket. Elõször
csak utazásai alkalmával vásárolt
egy-egy lapot, majd egyre inkább
hobbijává vált a gyûjtés. Zala me-

gyének erõs a kötõdése Somogyhoz,
hiszen a második világháború elõtt
néhány falu – Bagola, Fakos – még
utóbbi megyéhez tartoztak. A kiállítás-sorozat célja, hogy bemutassa
hazánk összes megyéjét, így negyedévenként új tárlattal jelentkezik
a könyvtár, a mostani pedig február
huszonnyolcig tekinthetõ meg.
Z.A.

„nyolcezreseket”, habár az elõadásokból kiderült, nem épp leányálom egy-egy expedíció. Kanizsai
látogatásukkor elmesélték a tavaly
augusztusban átélt nepáli kalandjaikat, amikor is a nyolcezer-kétszázegy méteres Cho Oyu csúcsot szerették volna megajándékozni a magyar zászlóval. A „türkiz istennõ”–
ahogy a tibetiek hívják a hegycsúcsot – azonban ódzkodva fogadta
az ajándékot, lavinaveszéllyel és
könyörtelen hideggel válaszolt a
hegymászók ostromaira. A hegy
olyannyira makacs volt, hogy még
a serpák – a hegymászókat vezetõ,
segítõ helyi lakosok – is visszafordultak ötezer méter körül.
– Helyi vezetõinkkel már csak
azért is lassú volt az út, mert
gyakran megállnak imádkozni a
hegy isteneihez, kérvén, hogy ne
szítsanak hóvihart és kíméljenek
meg minket a lavináktól. Gyönyörû látvány, ahogy a színesebbnél színesebb imazászlók lebegésébõl elõbukkan a Cho Oyu
méltóságteljes alakja, csakhogy
odáig hosszadalmas és nehéz az
út. Az ötezer-hétszáz méteres
alaptáborban még úgy tûnt, van
esély a sikerre, de a hétezer-egyszáz méteres magasságban meg
kellett állnunk, mivel lavinaveszély fenyegetett bennünket. –
mesélte Erõss Zsolt, aki tavaly
januárban súlyosan megsérült a
Magas-Tátrában, és a baleset következtében jobb lábának alsó
részét csonkolni kellett. A hegymászó azonban nem adta fel, az
Alpokban készült fel a tibeti „kirándulásra”.

– Kezdetben nehéz volt megszokni, hogy az egyik lábam sokkal könnyebb, mint a másik, de
aztán elkezdtem edzeni. Nem volt
sok idõm a rehabilitációra, mivel
nyár végén már indult az expedíció. Egy hétig tartott a hegymászás, az akklimatizációs folyamat
miatt sokszor meg kellett állnunk,
ugyanis idõt kell adni a szervezetnek, hogy megszokja a magasabb régiókban tapasztalható
légnyomás-különbséget. Az ottaniak persze bírják, a gyerekek vidáman futkostak, míg mi öt perc
séta után kifulladtunk. Az alacsonyabb területeken komplett vendéglõ – hotel – pláza fogadott,
ami annyit jelent, hogy van egy
nagyobb sátor, ahol jaktrágyát
használnak fûtéshez, és mindenki
sütögetheti a saját ételét. Amúgy
a jak hasznos utitárs, teherhordásra fogják be õket, legalábbis
szeretnék, csakhogy a makacs állat nem mindig áll kötélnek. Ami
az idõjárást illeti, éjjel akár mínusz húsz fokra is lehûlt a levegõ,
sátraink pedig nem adtak meleget, csak arra voltak alkalmasak,
hogy felfogják a szelet. Hatezer
méter fölött már hatalmas hótömbök figyelmeztetik a vakmerõ
hegymászót. Sajnáltam, hogy
nem sikerült a csúcsra törnünk,
mert úgy éreztem, ezzel az expedícióval vált volna teljessé a rehabilitációm, de azért a hétezres
magassággal is meg voltam elégedve. – foglalta össze Erõss
Zsolt.
Z.A.

