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Mennyit fogyaszt
az Ön háza, lakása?

2012. január 1-tõl már használt
lakás adás-vételénél is KÖTELEZÕ

AZ ENERGETIKAI
TANÚSÍTVÁNY!
Kiváncsi rá, hogy energiapazarló rendszerét
hogyan lehet jelentõsen hatékonnyá tenni?

Balassa Béla

építész, épületenergetikai tanúsító
30/9019013, balassabela@chello.hu

Kanizsa
LOKÁLPATRIÓTA HETILAP

XXIII. évfolyam 42. szám
2011. december 8.

Mikulásvárás õszinte, gyermeki
izgalommal a CSÁO-b
ban
2011. december 5-én este
megérkezett a várva várt Mikulás a Magyar Vöröskereszt
nagykanizsai Családok Átmeneti Otthonába – számolt be lapunknak Turi Renáta intézményvezetõ.
Az otthonban 18 gyermek várta
nagy izgalommal a fehérszakállút,
kicsik és nagyok dallal és verssel
fogadták õt, aki minden gyermeknek édességgel teli csomagot ho-

zott. Az vidám, jó hangulatú öszszejövetelen a nehéz helyzetben
lévõ lakókat szendvicsekkel és
üdítõkkel vendégelte meg az átmeneti otthon. A gyermekek megajándékozásáról a nagykanizsai
önkormányzat által mûködtetett
Szociális Alap és a dán Vöröskereszt támogatásával zajló pályázati program segítségével gondoskodtak.
– Ezeknek az eseményeknek,
programoknak nagyon fontos sze-

repük van abban, hogy a nehéz,
sokszor fájdalmas és problémákkal
nehezített hétköznapokba egy kis
vidámságot, a közös együttlét örömét vigyék bele. A rendezvényen
részt vett nagyon kedves adományozónk, Némethné Dr. Ignácz
Andrea is, a Király Gyógyszertár
vezetõje, aki értékes cipõadománnyal támogatta lakóinkat. Támogatását ezúton is nagyon köszönjük – mondta az intézményvezetõ.
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2011. december 8.

Fotó: Bakonyi Erzsébet

Jubiláló Földtudományi Ankét

Idén novemberben ünnepelte
tíz éves fennállását a hagyományosan Nagykanizsán megrendezésre kerülõ Földtudományi
Ankét. Nem véletlenül itt, hiszen
a szervezésben résztvevõ szakmai társulatok mûködése is a városhoz, illetve a régióhoz kötõdik.
A Magyarhoni Földtani Társulat
Dél-Dunántúli Területi Szervezete
és a Magyar Geofizikusok Egyesülete Zala Megyei Csoportja által
fémjelzett geo-szakemberek találkozója méltán vívta ki magának az
elmúlt tíz esztendõben az országos
hírnevet. Mi sem bizonyítja ezt
jobban, mint az elõadások számossága, és sokszínûsége. A földtudomány legkülönbözõbb területeit
érintõ szakmai-tudományos elõadásokat mintegy 100 fõs, jórészt
szakmai érdeklõdésû közönség
hallgatta végig. A vendégeket Horváth Zsolt, a Földtani Társulat DélDunántúli elnöke, és Császár János, a Geofizikus Egyesület Zala
Megyei Csoportjának elnöke köszöntötte, majd a megnyitó beszéd
Haas Jánostól, a Földtani Társulat
országos elnökétõl hangzott el.
Szavaival méltatta a helyi kezdeményezésû, de már országosan is
elismert õszi rendezvényt. Az idei
év szervezési különlegességének
nevezte, és elismerését fejezte ki
azért a kezdeményezésért, hogy a
gyerekek is bepillantást nyerhettek
a földtudomány rejtelmeibe, érdekességeibe. A nyílt napra több
nagykanizsai iskola osztálya is ellátogatott. A kisiskolások képes
tablókon ismerkedhettek a zalai
kõolajipar történetével, kipróbálhatták a kõolaj fúrás és termelés
fontosabb eszközeinek mozgó ma-

kettjeit, találkozhattak a kõolaj
legkülönbözõbb fajtáival. Szakmai
vezetés mellett mikroszkópon keresztül élvezhették az egysejtû õslények világát, és a mélyfúrásokból elõkerült tengeri eredetû õsmaradványok széles skáláját. A szakmai nap színvonalát emelte a Magyar Állami Földtani Intézet által
szervezett földtudományi vonatkozású könyvvásár is. A 14 szóbeli
elõadást, és a 12 poszter elõadást
baráti állófogadás zárta.
A szakmai találkozón Tóth János, a Magyar Olajipari Múzeum
igazgatója a 125 évvel ezelõtt született Papp Simon, a magyar kõolajipar máig ható legnagyobb
egyénisége, hazánkban és külföldön egyaránt ismert olajgeológus,
cégvezetõ életútját idézte fel. Elõadásából a Zala megyét és Nagykanizsát érintõ részleteket emeljük
ki: 1920-ban az igazságtalan tria-

noni békediktátum után érdemeinek elismerése mellett és a bányatanácsos fõgeológus cím megtartásával megvált az állami szolgálattól, és mint több kortársa, külföldön vállalt munkát. 1920-1932-ig
az Anglo Persian Oil Company
londoni cég leányvállalatainál dolgozott fõgeológusi, tanácsadó geológusi és senior geológusi munkakörben. Szénhidrogéneket kutatott
Albániában, Kis-Ázsiában, ÚjGuineában, Kanadában, az Egyesült Államokban és Németországban. Negyvenhét éves, világot járt,
tapasztalt és megbecsült olajgeológus volt, amikor végleg hazaért.
Bizonyára érezte, hogy tudását
most már idehaza kell kamatoztatnia. A dunántúli eredményes kutatások, különösen Mihályi környékén, majd pedig Zalában óriási
változásokat indítottak el. A néhol
még alig túlhaladott feudális-kapitalista viszonyokat egyik napról a
másikra felváltotta a tõkés termelés, szabadabb légkör, viszonylagos jólét. Az elsõ fúrás – a mihályi
széndioxid felfedezése – után
1937. november 26. az igazi siker
dátuma, mert Bázakerettye mellett
a B-2-es kút termelésbe-állításával
megkezdõdött Zalában, a Trianon
utáni Magyarországon a nagyipari
kõolajtermelés.
Papp Simon a háború alatt is a
magyar érdekeket képviselte. A
nyilas korszakban visszavonult.
Ellenezte a németek kitelepítési
szándékát. A világháború után
azonnal Nagykanizsára utazott és

megszervezte a termelés beindítását. A zalai olaj ekkor létfontosságú volt az ország újjáépítéséhez.
Az olajozott gépezet, a jól összeszokott mérnök és munkáskollektívák áldozatos munkája hamarosan meghozta az elsõ eredményeket. Sajnos a MAORT mûködését
hátrányosan befolyásolta több állami – politikai és adminisztratív –
intézkedés.
1948-ig Papp Simon volt a
MAORT legfõbb hazai iránytója.
Jó érzékkel kitûnõ szakembergárdát gyûjtött maga köré. Átadta
korszerû külföldi tapasztalatait, és
folytonos tanulásra ösztönözte az
alkalmazottakat. Mint olajiparunk
meghatározó egyénisége, az angol
és amerikai típusú munkastílust
képviselte és próbálta elterjeszteni
a MAORT-nál is. E szemlélet a
mai megítélés szerint is haladóbb
volt, mint ami a kor hazai társadalmi berendezkedésébõl adódott.
Életének szomorú és igazságtalan éveit élte 1948-1955-ig, amikor is koholt vádak alapján halálra
ítélték, majd életfogytiglani börtönre változtatták büntetését. A
rendszerváltozás szele – igaz utólag –, meghozta számára a megérdemelt kárpótlást. Az MTA rehabilitációja után posztumusz Széchenyi-díjat kapott 1990. március 15én, amit a Magyar Olajipari Múzeum õriz Zalaegerszegen.
Papp Simon igaz embersége,
nagy szaktudása, korrektsége, céltudatossága, kitartása és hazaszeretete folytán példaképe lehet a
mai mûszaki értelmiségnek, a fiataloknak.
B.E.

Ördög Ferenc az MTA doktora
November 29-én Budapesten az
MTA székházának dísztermében
adta át a Magyar Tudományos
Akadémia Elnöksége és Doktori
Tanácsa a 2011. évben szerzett
MTA doktora okleveleket. Ezt a
kitüntetõ címet kapta meg és ez által a „Professzor Doktor” megszólításra jogosult Ördög Ferenc tanár
úr. Az idén 84 fõ kapott ilyen címet a 11 tudományterületen, köztük három volt nyelvész. Az MTA

doktori okleveleket Pálinkás József az MTA elnöke, Palkovits
Miklós a Doktori Tanács elnöke és
Németh Tamás az MTA fõtitkára
adta át. Büszkék vagyunk Prof. Dr.
Ördög Ferencre, iskolánk, a Batthyány Lajos Gimnázium nyugalmazott tanárára, aki 38 évig volt
Kollégánk, s ma is aktív kapcsolatunk van vele. Tanár Úr 1960-ban
Szegeden szerezte a „kisdoktori”
címet, s tudományos pályája bete-

tõzése ez a kitüntetõ cím. Nyelvészeti munkássága országosan példaértékû, és mindezt Nagykanizsán mûvelte.
További hír, hogy Rácz István fizikus (KFKI), aki szintén kollégánk
volt (1983-1989), ugyanezen alkalommal lett az MTA doktora – áll a
Batthyány Gimnázium portálunkhoz eljuttatott közleményében.
Kanizsa Hetilap
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Fotó: Bakonyi Erzsébet

Középpontban a tehetséggondozás

Lezárult a nagykanizsai Piarista Általános Iskola, Gimnázium, Diákotthon és Boldog Donáti Celesztina Óvoda tavaly júniusban indult „Tehetség.hu” címû pályázata, mely a diákok tehetséggondozását és a tehetséggondozó pedagógusok képzését
foglalja magában.

A sajtótájékoztatóval egybekötött projektzáró rendezvényen
Dornbach Borbála, az intézmény
igazgatóhelyettese mondott köszöntõt. A projekt tartalmát
Ámonné Csizmadia Hedvig projektmenedzser ismertette, míg a
rendezvényeit Baumann Éva Edina, a tehetségpont vezetõje mutat-

ta be. Az elképzelések megvalósításához közel 6 és fél millió forint
támogatás állt rendelkezésükre. A
Latin tanmûhely, illetve a Pannónia projekt elnevezésû programsorozatok kínálatában mûhelyfoglalkozások, versenyek, kirándulások, elõadások szerepeltek.
Az akkreditált tehetségpontként
mûködõ intézmény pedagógusainak közel 40 százaléka szerzett
tanúsítványt tehetséggondozással
kapcsolatos szakmai továbbképzésen. Az Oktatási és Kulturális
Minisztérium által 2009-ben kiírt
EU-s pályázaton elnyert anyagi
támogatás egy részét, mintegy
300 ezer forintot különbözõ eszközök, könyvek, képességfejlesztõ játékok, hangszerek vásárlására
fordították. Az elkezdett munkát
folytatni kell, ugyanis öt évig
fenntartási kötelezettsége van az
intézménynek.

A kuratóriumi gyûlést követõ
tájékoztatón dr. Polay József elmondta, támogatják a múzeum
vezetésének javaslatára az
1931-ben épült, Szent Mártonról
elnevezett kórházkápolna ablakainak restaurálását. Szent Erzsébet helyreállított képét már
tavaly átadták, most a Szent
Lujzát ábrázolót szeretnék felújítani. Összesen tíz darab ablakszem maradt meg, ebbõl három tábla állítható össze. Az ablakok 1945-ben, a temetõ bombázásakor rongálódtak meg, az
ötvenes években otthagyták félig kirobbant állapotban, majd a
város az 1956-os forradalom
alatt szerezte vissza. Azóta a
sekrestyében álltak.
Ezen kívül egy könyv elkészítését tervezik, amely olvasmá-

Megjelent az Elsõ zalai
gyümölcsészkönyv címû kötet,
melyet Darázsi Zsolt, a mû egyik
szerzõje film- és diavetítéssel
egybekötött bemutatón ajánlott
az érdeklõdõknek a letenyei
könyvtárban.

ménjének a fejét és a vért ráfolyatta az elföldelt kincsekre a következõ felkiáltással: „Visszajövök még Kanizsára”. Tette mindezt azért, hogy rajta kívül senki
ne találhassa meg az értékeket. A
babonás lakók éjjelente hallani
vélték a fehér ló vágtájának
hangját. Patkókat is találtak azon
a területen. Ezen legenda képezi
a jövõ év közepére tervezett esemény alapját.
Továbbá közzé tettek egy felhívást is. Szeretnének egy régi
kanizsai történetgyûjtõ versenyt
rendezni, amelynek segítségével
egy csokorba gyûjtenék a városi
anekdotákat. A múzeumhoz eljuttatottak közül a zsûri kiválasztja a legjobbakat, amelyekrõl
lehet szavazni. A verseny végén a
a három legkiemelkedõbbet díjazzák. Az összegyûlt történeteket könyv formájában megjelentetnék, ezért kérik, hogy azokat a
múzeumhoz juttassák el, akár
személyesen,
e-mailben
(tgym@zmmi.hu) vagy annak
facebook oldalán keresztül 2012
májusáig.
V.M.

V.M.

B.E.

Patkók fala a Thúry múzeumban
nyos formában foglalkozik Nagykanizsa történetével, a híres emberekkel. A kötet bemutatása, és
az iskolákba való kiküldése õszszel lenne. Ezt követõen novemberben vetélkedõt szerveznének a
város történetébõl a diákok részére. A könyvön kívül más városunk történelméhez kapcsolódó
tárgy elkészítése is tervben van,
amelyekrõl februárban döntenek
majd.
Reményeik szerint a jövõ évben
elkezdhetik a virtuális vár számítógépes program megvalósítását
is, amely egy olyan érdekes nóvum lehet a múzeum életében,
amely mindenki számára bemutatja a várat.
Fejetlen fehér mén patkója címû történetre építve 2012 márciusára szeretnének kivitelezni egy
falat a múzeumudvarban, amelyre mindenki kiszögezheti a helyben vásárolt patkóját. Mindenki,
aki szerencsére, gazdagságra vágyik, vagy szeretne visszatérni a
városba. Ugyanis a nagykanizsai
történet szerint 1690-ben, amikor
a várat visszafoglalták, az utolsó
török basa elásta az általa összeharácsolt kincseket, levágta fehér

A
hagyományos
gazdálkodás
népszerûsítése

A Göcseji Természetvédelmi Alapítvány már évek óta foglalkozik
különbözõ természetvédelmi, környezetvédelmi tevékenységekkel,
ifjúságneveléssel, és olyan hagyományos termesztési módszerekkel,
amelyeket véleményük szerint nem
kellene elfelejteni. Szeretnék, ha a
monokulturális, vegyszer alkalmazásával kezelt gyümölcstermesztést
felváltaná a hagyományos gyümölcsészet és gazdálkodás, melynek
megvalósításához nyújtanak segítséget a pályázati program termékeként megjelent kötettel.
Az Elsõ zalai gyümölcsészkönyv
címû kötetben az alapokat szerették
volna lerakni, a program során tapasztaltakból, felmerült témákból.
Ezekbõl a legfontosabbak lettek a
mû részei, így került be az elsõ fejezetbe Lantos Tamás, az Ormánsági
Alapítvány vezetõje részérõl egy indító, mely az elméleti hátteret alapozza meg. A következõ részt Kovács Gyula, pórszombati erdész írta,
aki a hagyományos gyümölcsfákat
kezdte újra oltani és szaporítani. Az
aszalással kapcsolatos ismereteket
Dóka László, zalaszentgróti mezõgazdasági szakember vetette papírra,
aki évtizedek óta foglakozik ezzel. A
madarak hasznáról és azok telepítésérõl Darázs Zsolttól, a Göcseji Természetvédelmi Alapítvány kuratóriumi elnökétõl olvashatunk egy részt.
A hagyományos zöldségfélék termesztésérõl pedig két fiatal egykori
biológiai kutató, Bacsó Renáta és Juhász Andás írt.

Több mint háromszáz éves legendát elevenítenek föl

A Kanizsai Múzeumért Alapítvány kuratóriumának elnöke, dr. Polay József ismertette a jövõ év terveit, melyekkel erõsíteni szeretnék a
nagykanizsaiak identitását, és
érdekesebbé tenni az érdeklõdõk számára a várost és a múzeumot.
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Kanizsa – Közélet

Életmentõ
távfelügyelet

Vonalban az idõsek – Életmentõ távfelügyelet címmel rendezte
meg programját a Vöröskereszt,
ezzel megköszönve a városban
élõ ellátottaknak a szolgáltatásuk iránti bizalmat. A meghívottak elõadásokat hallgathattak, illetve ingyenes vérnyomás-, testzsír-, és koleszterinszint mérésben részesülhettek.
A Segítség gombnyomásra elnevezésû szolgáltatást a nagykanizsai idõsek közül több mint 180an veszik igénybe. Havonta átlagban 23-25 riasztás fut be a központba, melyek legfõbb oka a magas vérnyomás, a keringési zavarok, de balesetek és pszichés esetek kapcsán is hívják a gondozónõket.
A megjelenteket Szõlõsi Márta
területi vezetõ köszöntötte, elmondta nagy öröm számára, hogy
elsõ alkalommal annyian gyûltek
össze, hogy kinõtték a termet.
Azért bír nagy jelentõséggel a találkozó, mert szeretnék, ha közelebbi kapcsolat alakulna ki a gondozók és a gondozottak között,
hogy problémáikkal bizalommal
forduljanak hozzájuk. A rendezvényen a meghívottak tanácsot kérhettek bármilyen felmerülõ kérdésükkel kapcsolatban.
Ez után elõadásokat hallgathattak. Praktikus tanácsokat kaphattak a jelzõkészülék használatával
kapcsolatban Molnár Zsolt ügyvezetõ igazgatótól, majd Ernyey
Zoltánné egészségügyi szaktanár
tartott elõadást az idõskori egészségi problémákról. Végül dr. Dömötör László, a Magyar Vöröskereszt Zala Megyei Szervezetének
jogi munkatársa ismertette a szociális támogatások igénybevételével
kapcsolatos tudnivalókat.
V.M.

2011. december 8.

Karádi Ferenc

Választókörzet után nagypályán

Fotó: Bakonyi Erzsébet
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A tavaly október óta tartó önkormányzati ciklustól alpolgármesternek olyan személy is megválasztható, aki nem tagja a képviselõ-testületnek. Az ilyen, kívülrõl hozott alpolgármester teljes körûen részt vesz a városvezetésben, ugyanakkor szavazati
joggal nem rendelkezik a testületi üléseken. A képviselõket és
munkájukat bemutató sorozatunkat Karádi Ferenc társadalmi megbízású alpolgármesterrel
folytatjuk. Õt is arról kérdeztük,
miként élte meg az elmúlt évet.
– Úgy gondolom, hogy a négy
éves képviselõi múltam után, az alpolgármesteri pozíció betöltése is egy
elkötelezett, a város minden lakója
érdekében tenni akaró magatartást
követel meg tõlem. Olyat, ami elõre
viheti a megoldandó ügyeinket. Ha
egyszerûen akarom megfogalmazni a
teendõket, akkor talán az lehet a fõ
szempont, hogy segítsem Cseresnyés
Péter polgármester úr és a képviselõk
munkáját a döntések elõkészítése,
majd a végrehajtása során.
– Új pozíció, új feladatok, könynyû volt a beilleszkedés?
– Szerencsére kiváló munkatársak között kell a mindennapok
ügyeit intézni, olyanok között,
akik az új módi, a „konfliktusok
nélküli, egymást segítõ” szemléletet azonnal alkalmazva végzik a
munkájukat. Bátran állíthatom,
hogy ez mindenki számára egy hatalmas megkönnyebbülést jelent
az elmúlt idõszakhoz képest. Polgármester úr jól kezeli azokat a napi tennivalókat, amelyek mentén
Dénes Sándor alpolgármester úr és
én, megkapjuk az éppen aktuális
feladatainkat.

– Ezzel vitatkozni sem érdemes.
A testületi ülések gördülékenységét
magunk is látjuk a tévéközvetítéseket követve.
– Meggyõzõdésem, hogy 2010
októberétõl Nagykanizsa olyan
helyzetben van, hogy a képviselõtestülete gyors és hatékony döntéseket tud hozni minden olyan esetben, amikor a gazdaság szereplõi
számára, vagy az itt lakók érdekében kell határozatot hozniuk. Jó
példa erre az a közelmúltban benyújtott kérelem, amely egy munkahelyteremtõ beruházás érdekében került azonnal megtárgyalásra
és elfogadásra a közgyûlésen. Nem
volt ez mindig így, de most, amikor
a város területén tíz jelenleg is futó, vagy elõkészítés alatt álló, jelentõs pályázati forrást is megmozgató fejlesztés zajlik, csak ez a
módszer lehet eredményes. Mintegy 5.8 milliárd forint összköltséggel számolva, 1.1 milliárd forint
önerõ biztosítása lesz szükséges a
megvalósításhoz, és akkor még
nem számoltunk a szennyvízháló-

zat rekonstrukciójának több mint
egy milliárdos saját erõ igényével.
– Hatalmas számok, de most úgy
tûnik megváltoztak a gazdasági
körülmények.
– Számtalan olyan részterülete
van a feladatoknak, amelyek megoldását egy átfogó koncepció mentén
lehet megvalósítani, de azt tudomásul kell vennünk, hogy a bennünket
körülvevõ gazdasági környezettõl
nem függetleníthetjük magunkat,
tehát a realitások mentén kell az igényeinket is megfogalmazni. Ezt
tesszük akkor, amikor a költségvetési koncepcióban számba vesszük
az elõttünk álló évre vonatkozó lehetõségeket, a várható bevételek
mértékét és korlátait és a kiadások
összetételét, valamint azok hatását a
mûködtetés biztonságára.
– Sokfélék vagyunk, vannak,
akik csak a hibát látják.
– A két legnagyobb beruházás, a
csatornaprojekt és a belváros rekonstrukciója jelentõsen befolyásolja a közlekedõk mindennapi életét,
de vélhetõen a legjobb szándékkal
igyekeztek az építõk összehangolni
a tevékenységüket annak érdekében,
hogy a következõ év közepén egy
megszépült és igényes környezetet
vehessenek birtokba a nagykanizsaiak. Azt remélem, hogy a végeredmény kárpótol bennünket a kivitelezés során esetleg átélt zavaró pillanatokért. Ez a fejlesztés valóban
megfelel annak az elvárásnak, amit a
polgármester úr a Bethlen-év kapcsán felvázolt. Az összefogáson alapuló közös célokat szolgáló fejlesztések lehetnek városunk számára a
fejlõdés irányát meghatározó törekvések.

Versenytárgyalás - építési telkek
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata nyilvános versenytárgyaláson értékesíti az alábbi ingatlanait:
Hrsz./Megnevezése/Nettó kikiáltási ár/Idõpont
30155/3 / Miklósfa - építési telek az Iskola utcában /4.080.000 Ft / 2011. november 17. és 30., 2011. december 7., 14., 21. 9:00 óra.
30155/4 /Miklósfa - építési telek az Iskola utcában / 4.080.000 Ft / 2011. november 17. és 30., 2011. december 7., 14., 21. 9:30 óra.
4372 / Lazsnaki kastély / 49.000.000 Ft / 2011. november 17. és 30., 2011. december 7., 14., 21. 10:00 óra.
2243/1-2 / Ady Endre u. 25. ingatlanok / 20.320.000 Ft / 2011. november 17.
és 30., 2011. december 7., 14., 21. 10:30 óra.
3817 / Csengery u. 111/B. - ipari telek / 2.800.000 Ft / 2011. november 17. és
30., 2011. december 7., 14., 21. 11:00 óra.
A versenytárgyalás helye: NK MJV Polgármesteri Hivatala II. em. VI. iroda,
8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. tel.: 93/500-724
Versenytárgyalási felhívás és részletes tájékoztatás a fenti elérhetõségeken kérhetõ.
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Karácsonyi vásár a szociális
foglalkoztató termékeibõl

Több éve rendez termékeibõl
karácsonyi vásárt a Nagykanizsai
Szociális Foglalkoztató Nonprofit
Kft. a Honvéd Kaszinóban.
Ezúttal hétfõtõl csütörtökig, 1017 óráig, pénteken 10-15 óráig várják a vásárlóközönséget az intézmény galériájában. A megváltozott
munkaképességû dolgozóik által
készített egyedi dísztárgyak, lakástextíliák, paplanok, párnák, karácsonyi asztalterítõk, ágynemûk, törülközõk, sálak szép ajándékok lehetnek a karácsonyfa alatt. Akiknek
nem sikerül megtekinteni a vásárt, a
kft. Sabján Gyula utcai telephelyén
karácsonyig még bepótolhatják a
vásárlást.
B.E.

Energiatakarékos izzók a családoknak
A Demokratikus Roma Vezetõk Szövetsége november utolsó
heteitõl december elsõ hetéig
energiatakarékos izzókat osztott
szét Zala és Somogy megye területén élõ 247 nagycsalád részére.
A Vidékfejlesztési Minisztérium,
Zöld Beruházási Rendszer Energiatakarékos Izzócsere Alprogram pályázati támogatásával és az Energia
Központ Nonprofit Kft. kezelésében
megvalósuló program a környezetés klímatudatos gondolkodás fejlesztését, megerõsítését célozta meg. A
projekt különös figyelmet fordított
azokra a hátrányos helyzetû, nehezebb anyagi háttérrel rendelkezõ rétegekre, akik az energiatakarékos izzók beszerzését, megismerését és alkalmazását önerõbõl nem képesek
megoldani. Az új, hosszabb élettarta-

mú, hatékonyabb, energiatakarékos
izzók fogyasztói ára ugyanis lényegesen magasabb a hagyományos izzók árához viszonyítva, így ezen rétegek számára nehezebben elérhetõek. A családok számára a korszerû
izzók használata energiaköltségeik
mérséklését biztosítja, hiszen háztartásonként csak 5 izzó lecserélése
évente közel 20 ezer forint megtakarítást jelent. Ezzel párhuzamosan a
hagyományos izzók környezetkárosító hatásai is csökkennek azáltal,
hogy az új izzók akár 80 százalékos
energia-megtakarítást is jelenthetnek, ami mérsékli az ország szén-dioxid kibocsátását.
A DRVSZ pályázatában a nagycsaládosok megsegítését vállalta.
Az érintettek részére a szövetség
önkéntesei, munkatársai családonként 16 db energiatakarékos izzót

osztottak ki, miközben ugyanennyi
hagyományos, nagyobb energia
felhasználású és környezetkárosító
izzót gyûjtöttek be.
A DRVSZ a hagyományos izzók
begyûjtõ helyre történõ elszállításáról is gondoskodik a pályázati kiírásnak megfelelõen, ami még december elsõ hetében megvalósul.
Nagy József György, a DRVSZ
elnökének véleménye szerint az
energiatakarékossági program megvalósításával sok családnak segítettek egészségesebb környezetben élni, és a kiadásaikat csökkenteni.
„Örülünk annak, hogy a környezetvédelemhez, a klímatudatos
gondolkodás fejlesztéséhez ennyivel mi is hozzájárulhattunk!” –
mondta zárásul a DRVSZ elnöke.

A kivitelezõ cég õsszel fogott
hozzá az egykori általános iskola
balesetveszélyessé vált régi kerítésének a lebontásához, és a térkõvel burkolt parkoló kiépítéséhez.
Az öt millió forintba kerülõ beruházás eredményeként hét személy- és egy rokkantkocsi számára válik biztonságossá a várakozás.

December 9-10-11.
CSALÁDI HÉTVÉGE
December 9. 14-18 óra
Halis István Városi Könyvtár
HAPÉNTEK, AKKOR HOPAZOLO OLVASÓDÉLUTÁN AKÖNYVTÁRBAN!

December 9. 16 óra - HSMK
"AMATOR ARTIUM" - XXI. Országos
Képzõ- és Iparmûvészeti Tárlat Zala megyei
kiállítása. Megtekinthetõ: 2012. január 9-ig.

December 9. 16.30 óra
Halis István Városi Könyvtár
NAGYKANIZSA A PODMANICZ-KYDÍJASOK VÁROSA?

December 9. 21 óra
Medgyaszay Ház
30Y KONCERT. Elõzenekar: Radioaktiv.
Belépõdíj: elõvételben: 1300 Ft, az elõadás
napján: 1600 Ft. Kapunyitás: 20 órától

December 10. 11 óra
Halis István Városi Könyvtár
KÖNYVTÁR A SUGÁR ÚT 3-BAN
(VÖRÖS HADSEREG UTCA) 19561988. Kiállítás-megnyitó és beszélgetés

December 10. 17 óra
Móricz Zsigmond Mûvelõdési Ház
MÉSZÁROS LÁSZLÓNÉ KORNÉLIA
HORGOLÁS MUNKÁI

December 10. 18 óra
Móricz Zsigmond Mûvelõdési Ház
KIS-BALATON
TÁNCEGYÜTTES
MÛSORA. Belépõdíj: 1000 Ft

December 10. 19 óra
Móricz Zsigmond Mûvelõdési Ház
NAGYKANIZSAI NÉPTÁNCOS ÉS
NÉPZENEI TALÁLKOZÓ. Belépõdíj:
1000 Ft, amely az italt is tartalmazza.

December 11. 15 óra - HSMK
KARÁCSONYVÁRÓ JÁTSZÓHÁZ és
Játék babaruha (30-40-50 cm) vásár és börze

December 11. 17 óra - HSMK
Csík Csaba - Bor Viktor: HAVAT KÉRÜNK KARÁCSONYRA - zenés mesejáték. Belépõdíj: 500 Ft

December 13.
10.30 óra KEREKÍTÕ - mondókás foglalkozás 0-3 éveseknek. 11.10 óra BÚGÓCSIGA mondókás foglalkozás félévestõl 5 éves korig.
Belépõdíj: 600 Ft/család

December 16. 17.30 óra
A MAGIC RITMO ÜNNEPI MÛSORA.
Belépõ 500Ft

B.E.

Parkoló épül a Sánci orvosi rendelõnél
Hamarosan használhatja a lakosság a sánci orvosi rendelõ és
kultúrház udvarán, a kerékpárút szomszédságában kialakított
parkolót.

5

December 16. 20 óra
NOSZTALIGIA-ÖRÖKZÖLD EST Sári Gábor és Szabados Renáta elõadásában. Belépõdíj: 1 000Ft

December 10. 15.30-17.30 óra
TÁNCHÁZ. Muzsikál a Bojtár Népzenei
Együttes és a Farkas Ferenc Zene- és
Aranymetszés Mûvészeti Iskola növendékei. A táncházat vezeti Kócza Attila

December 17. 18 óra
A KANIZSA BIG BAND KARÁCSONYI KONCERTJE. Mûvészeti vezetõ:
Vámos Béla. Belépõdíj: 800 Ft

December 8. 10 és 14 óra
ZENÉS MESEKÖNYV. Belépõdíj: 600 Ft

December 16. 19 óra
GONDOLATOK - ANDVENTI KONCERT. Belépõdíj: 1 500 Ft

NAGYKANIZSÁRÓL A LEGFRISSEBBEN! – www.kanizsaujsag.hu
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Háromszoros országos bajnokok

Hétvégén került megrendezésre fõvárosunkban a Ritmus Csapatok Országos Bajnoki Döntõje. Városunkat a Premier Táncklub 19
versenyzõje képviselte, junior és felnõtt korosztályban. 152 produkció lépett a zsûri elé, 3 kategóriában. A zsûriben az egyik televíziós
tehetségkutató verseny egyik szereplõje, Gomez is helyet foglalt.
A kanizsai lányok a napi versenyben az alábbi eredményeket
szerezték. A junior csapat (Bunczom Evelin - Bunczom Fanni - Böjti Blanka - Kardos Kinga Kománovics Kyra - Lovkó Luca -

Póczak Dominika - Somogyi Nóra Takács Anna) show kategóriában, a
Foci címû koreográfiával II. helyen
végzett. A felnõtt csapat tagjai (Deli Patrícia- Papócsi Petra - Radics
Vanda - Sipos Eszter - Szollár Ale-

„Szurkolj Londonban!”

A budapesti döntõvel véget ért a
Pegazus Tours által rendezett
„Szurkolj Londonban” szellemi
vetélkedõ. A KvízPart Internetes
oldalán elkezdõdött megméretésen, melynek fõdíja részvétel a jövõ évi londoni olimpián, a 2342
indulónak elõször tizenegy kvízt
kellett megoldania. A nehéz kérdéssorokat végül 404 induló tudta
teljesíteni, akik ezzel a következõ
fordulóba jutottak, amikor is szintén az Interneten kellett egy olimpiai kérdéssort jól teljesíteni. A

második kör után a hatvannégy
legjobb jutott a szóbeli fordulókba.
A nyíregyházi és a gyõri országos
elõdöntõbõl 12 játékos jutott a
döntõbe, akik sorsolás után már
párokat alkottak. Az egyik kérdéssorban az ellenfelek felsorolása
alapján kellet kitalálni magyar
olimpiai bajnokokat. Kevesen emlékeznek már, hogy például Keijo
Manni, Atef Mahayri, José Poll,
Petre Dicu Növényi Norbert ellenfelei voltak a moszkvai olimpián.
Egy másik feladatban az 1988-

xandra - Verkman Nóra - Vékási
Dorottya) show kategóriába,n az
Apáca show címû koreográfiával
III. helyezést értek el. Szintén felnõtt kategóriában, látványtáncban
(Bunczom Evelin - Deli Patrícia Glavák Katalin - Kománovics Kyra
- Németh Petra - Papócsi Petra Radics Vanda - Sipos Eszter - Szollár Alexandra - Toplak Dóra - Verkman Nóra - Vékási Dorottya) a Celebration címû koreográfiával II. helyezést értek el.
A napi eredmények után, kihirdették az éves pontszerzõ verseny
végeredményét is, mely szerint a
Premieres lányok mindhárom kategóriában elsõ helyen végeztek,
Országos Bajnoki címet érdemeltek ki. A versennyel nem ért véget
a felkészülés, a táncosok már a jövõ évi versenyekre és az áprilisban
megrendezésre kerülõ gálaestjükre
készülnek.
Köszönet a táncosoknak a kitartó munkáért és a felkészítõknek:
Salamonné Kuzma Renátának, Németh Petrának és Tornyos Ervinnek.
as szöuli olimpia 100 méteres férfi
síkfútó döntõ nyolc résztvevõjét
kellett felsorolni.
A kiemelkedõen magas színvonalú budapesti döntõben, a nagykanizsai Kis János az Európai
Sport Hagyományõrzõ Egyesület
és a Dr. Mezõ Ferenc Olimpiai Baráti Kör elnöke a debreceni Nagy
Zoltán társaságában az igen elõkelõ harmadik helyett szerezte meg.
Vásárhelyi Tamás
***
A verseny kiírása szerint a
gyõztes négy napos utazási csomagot nyert két fõ részére a londoni olimpiára.
A fõdíjat – 2 fõs utazási lehetõséget a londoni olimpiára – a játék
gazdája, a Pegazus Sport Tours
Kft. vezetõi személyesen adják át
a „Szurkolj Londonban!” szellemi
vetélkedõ döntõjén.
A szellemi vetélkedõ döntõjében gyõztes csapat mindkét tagja
megjelölheti, hogy ki az az egy
ember (házastárs, szülõ, testvér,
barát), akit magával szeretne vinni a londoni olimpiára. Így végül
a két nyertes jogán összesen
négy ember utazik majd Londonba. A dicséretes teljesítmény
ellenére Kis János nem jutott ki a
világeseményre.

Tisztelt
Nemzettársak!
A Nagykanizsaiak a Nemzetért Hagyományõrzõ Egyesület
elnöksége és tagjai nevében az
alábbi állásfoglalást tesszük illetve juttatjuk el államunk vezetõi és a médiumok felé.
A Máv Cargo eladásához:
Anélkül, hogy vasutas honfitársainkat meg kívánnánk
sérteni, mégis úgy gondoljuk,
hogy elhamarkodott lépés volt
a MÁV CARGO eladásából
származó 5 milliárd forint
odaígérése egy szûk réteg számára. A Magyar Állam Vasút
mindannyiunk, minden magyar nemzettársunk tulajdona
volt. A kormány azon lépése,
hogy az ennek eladásából
származó összeg egy részét
kompenzáció címén csupán
egy társadalmi réteg számára
teszi elérhetõvé, újólag egy
megosztó politika része, csökkenti a nemzeti összefogás lehetõségét. Ezen kívül, mivel
az összeg egy része kiosztásra
kerül, mondható az, hogy a
kormány részérõl az ebbõl
adódó kötelezettség letudva,
ezért a további követeléseknek
helye nem lehet.
Ezek miatt tiltakozunk,
hogy ezen összeget kiosszák a
vasutasok között. Követeljük,
találjon a kormány megoldásokat arra nézve, hogy ez az
összeg egyben maradjon, és
mindannyiunk épülésére szolgáljon. Esetleg felhasználható
lenne bizonyos közmûvek (elsõsorban a vízkincsünk) állami kézbe való visszavételéhez,
energiaszolgáltatók
visszavásárlásához stb. Ezen
túlmenõen követeljük annak
elismerését, hogy az 5 milliárd
csupán részösszeg, jelen helyzetben ennyi, amit az állam
nyújtani tud kompenzációként.
Várjuk civil szervezõdések,
egyesületek ügyünkhöz való
csatlakozását, illetve elvárjuk
részükrõl a hasonló jellegû állásfoglalások megfogalmazását
és eljuttatását a megfelelõ szervezetekhez.
Tisztelettel:
Fülöp Zsolt Árpád elnök,
Ekman József alelnök,
NANEM Egyesület tagsága
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Egészségnap

Szervezési ügyintézõi álláspályázat

"A hosszú élet titka az egészség!"
Nagykanizsa M.J.V. Önkormányzata Egészségügyi Alapellátási Intézménye EGÉSZSÉGNAPOT szervez
A program támogatója: Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzat
Egészségvédelmi Alapja. A program helyszíne: Nagykanizsa, Medgyaszay
Ház. Rendezvény idõpontja: 2011. december. 09. (péntek) 9.00 -17.00 óráig.
Program:
- Füstmentesen a világban! (kiállítás; a dohányzás káros hatásainak bemutatása és ismertetése; spirometriás vizsgálat)
- Ésszel AIDS nélkül! (kiállítás; tesztkitöltési lehetõség óvszerért; tájékoztatás
az AIDS-rõl)
- Fogamzásgátlás vagy abortusz (tájékoztatás; szemléltetés; tanácsadás)
- Patika sarok (házi-patika bemutatása; csontsûrûség-mérés térítés ellenében)
- Szûrõvizsgálatokkal a szív- érrendszeri betegségek megelõzéséért (ingyenes
szûrõvizsgálatok: PSA; vérnyomásmérés; testzsír mérése; BMI-index meghatározás; vércukorszint ellenõrzése; vérkoleszterin-szint mérése)
- Alkalmazott diéta (szakképzett dietetikus tanácsadása különféle betegségek és
állapotok esetén)
- Rákmegelõzés önvizsgálatokkal (tájékoztatás; szemléltetés; tanácsadás)
- Táplálkozással az egészségért (kiállítás; zöldség- és gyümölcs-szobrászat bemutató; ételkóstoló)
- A fogápolás alapszabályai (játékos bemutató gyerekeknek)
További programok:
- Dr. Buzás Judit kistérségi tiszti fõorvos elõadása. "Fiatalság - bolondság, " címmel korunk veszélyeirõl
- "Érték az egészég!" - címmel a középiskolás fiatalok 10 perces elõadásai.
- Minden egész órában 5 perces közös torna.
Minden kedves érdeklõdõt szeretettel várunk!

diszpécser
középfokú
projekt asszisztens
felsõfokú
kozmetikus
szakirányú
recepciós
középfokú
logisztikai asszisztens
szakirányú
szakács
szakirányú
felszolgáló
szakirányú
kárpitos
szakirányú
szerkezetlakatos
szakirányú
marós, esztergályos
szakirányú
hagyományos esztergagépre gépkezelõ szakirányú
CO hegesztõ
szakirányú
Autószerelõ
szakirányú
elektronikus
vagyonvédelmirendszer-szerelõ szakirányú
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megegyezés szerint
megegyezés szerint
megegyezés szerint
megegyezés szerint
megegyezés szerint
megegyezés szerint
megegyezés szerint
megegyezés szerint
megegyezés szerint
megegyezés szerint
megegyezés szerint
megegyezés szerint
megegyezés szerint
megegyezés szerint

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

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

A Ludvig Nemzetközi Mûvésztelep
Adventi kiállítása
A Magyar Plakát Hát (Nagykanizsa, Erzsébet tér 14-15.) tisztelettel
meghívja Önt, családját és barátait 2011. december 9-én, 18 órára a
kendlimajori Ludvig Nemzetközi Mûvésztelep adventi kiállítására. A
kiállítást megnyitja: Lehota M. János esztéta. Közremûködik: Tiborcz
Iván jazz-zenész.

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Jegyzõje pályázatot hirdet a Polgármesteri Hivatal Polgármesteri Kabinet szervezeti egységébe szervezési ügyintézõ munkakör betöltésére
Ellátandó fõbb tevékenység:
A polgármesteri titkárnõi feladatok ellátása, a polgármester munkájának segítése: iratkezelés, levelezések intézése, postázás és egyéb adminisztrációs feladatok ellátása, közérdekû bejelentések és panaszok fogadása és intézése, a Polgármesteri Kabinet vezetõjének irányításával a rendezvények szervezésében és bonyolításában való közremûködés, vendégek fogadása.
Kinevezés a köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény (Ktv.)
alapján közszolgálati jogviszonyban, teljes munkaidõben, határozatlan idõre,
hat hónap próbaidõ kikötésével történik. A kinevezéshez a polgármester egyetértése szükséges.
Pályázati feltételek: magyar állampolgárság, cselekvõképesség, büntetlen elõélet, középfokú iskolai végzettség (gimnázium/szakközépiskola), MS Office
(irodai alkalmazások) alapos ismerete, irodai adminisztráció területen szerzett
tapasztalat.
Elvárt készségek: kiváló kommunikációs készség szóban és írásban, precizitás, alaposság, teherbírás, megbízhatóság és lojalitás, szervezõkészség, határozottság.
A pályázatnak tartalmaznia kell az alábbi dokumentumokat: a pályázó
szakmai életrajza és motivációs levele, három hónapnál nem régebbi eredeti erkölcsi bizonyítvány (vagy az arra vonatkozó igazolás, hogy a pályázó a pályázata benyújtásáig az erkölcsi bizonyítványt kérelmezte), középfokú iskolai
végzettséget igazoló (gimnáziumi/szakkõzépiskolai) érettségi bizonyítvány, illetve a pályázó által a pályázatban megjelölt szakképesítést tanúsító okirat másolata, a pályázati feltételként elõírt és a pályázó által megjelölt tapasztalatok
hitelt érdemlõ igazolása, a pályázó arra vonatkozó nyilatkozatai, hogy nem áll
cselekvõképességet kizáró vagy korlátozó gondnokság alatt, hozzájárul a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggõ kezeléséhez, kinevezése esetén a Ktv. 9. § és 21. §-ai szerinti összeférhetetlenség vele szemben nem áll fenn.
Az illetmény és egyéb juttatások megállapítására a Ktv. vonatkozó szabályai, a
47/2001.(X.10.) önkormányzati rendelet, a Polgármesteri Hivatal Szervezeti és
Mûködési Szabályzata valamint Közszolgálati Szabályzata alapján kerül sor.
A pályázatokat Dr. Tuboly Marianna jegyzõnek címezve (Nagykanizsa Megyei
Jogú Város Polgármesteri Hivatala, 8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7.) kell benyújtani.
A pályázatok benyújtásának határideje: 2011. december 31.
A pályázat elbírálására a benyújtási határidõt követõ 30 napon belül kerül sor.
A pályázat elbírálásának rendje:
A kinevezést megelõzõen a pályázó személyes meghallgatására sor kerül.
A pályáztató fenntartja a jogot, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa. A munkakör az elbírálást követõen azonnal betölthetõ.
A pályázattal kapcsolatban további felvilágosítás kérhetõ Cseresnyés Péter polgármestertõl a 93/500-702 és Janzsóné Stróbl Krisztina Polgármesteri Kabinet
vezetõtõl a 93/500-779 telefonszámon.
A pályázati hirdetmény közzétéve a Nemzeti Közigazgatási Intézet Internetes
oldalán (Elérhetõ: www.kozigallas.gov.hu, www.kszk.gov.hu vagy
www.nki.gov.hu Közszolgálati állásportál)
Dr. Tuboly Marianna, Nagykanizsa MJV jegyzõje

Képviselõi fogadóórák
Dr. Károlyi Attila önkormányzati képviselõ fogadóórát tart minden hónap
második szerdáján 17 órától a Kõrösi Cs. Sándor Általános Iskolában.
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.)

Véradás
Nagykanizsai Véradóhét
a Kanizsa Centrum-ban
December 12-15-ig minden
nap 12:00-tól 18:00-ig

Köszönet
A Napfény Rákbetegek és
Hozzátartozóik Nagykanizsai
Egyesülete ezúton mond köszönetet mindazoknak, akik
adójuk 1 %-át számukra
ajánlották fel.

NAGYKANIZSÁRÓL A LEGFRISSEBBEN! – www.kanizsaujsag.hu
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Digitális Középiskola Nagykanizsán
A Zsigmondy-Széchenyi SZKI az
IMRO-DDKK Környezetvédelmi
Közhasznú Nonprofit Kft. közremûködésével az elmúlt év tavaszán
projekttervet dolgozott ki, mely az
Új Magyarország Fejlesztési Terv
keretein belül 18 millió forint, 100
százalékos forráshoz jutott. A
„ZSVSZI.HU-Digitális középiskola
Nagykanizsán” elnevezésû projekt
az iskolarendszerbõl kikerült felnõttek számára kínál lehetõséget az
érettségi megszerzéséhez.
Az eddig elért eredményekrõl és a
projekt hasznosításáról tartott sajtótájékoztatót Bene Csaba fõigazgató,
Juhász Imre projektmenedzser, és
Szele Imre szakmai vezetõ.
2003-tól államilag finanszírozott felnõttoktatás kizárólag a
Zsigmondy-Széchenyi SZKI-ban
és jogutódjában, a Nagykanizsai
Mûszaki Szakképzõ Iskolában történik. Az intézmény célja a felnõttoktatás továbbfejlesztése, olyan
felnõttek képzése, akik megértik
és belátják, hogy a tanulás életfor-

ma, az iskola kapui soha nem záródhatnak be mögöttük, és a tanulás életünk végéig tartó folyamat.
A fejlesztés eredményeként három Szolgáltatási Pontot alakítottak
ki: az SZKI-ban, a CKÖ Teleki utcai telephelyén és a zalalövõi
könyvtárban. Mindenütt tíz-tíz számítógép biztosítja a tanulási lehetõséget azok számára, akik nem rendelkeznek otthoni számítógéppel. A
tanulók természetesen otthonról is
teljesíthetik konzultációs kötelezettségüket.
Az intézmény vezetése bízik
benne, hogy a felnõttoktatás így
vonzóvá válik azok számára is,
akik családi vagy munkahelyi kötelezettségeik, esetleg anyagi lehetõségeik miatt nem tudtak leérettségizni.
A Digitális Középiskola rugalmasan ütemezhetõ idõbeosztásban,
család és munka mellett is elvégezhetõ. Minden jelentkezõ egyéni
ütemben, az egyéni hiányosságok
pótlásával, a már megszerzett képességek hasznosításával haladhat.

Az ismeretszerzés önálló tanulásra
késztetõ tananyag segítségével – tehát nem tankönyvbõl – történik. A
képzés ingyenes, tankönyveket
nem kell vásárolni. A jelentkezés
alsó korhatára 18 év, felsõ korhatár
nincs.
Szele Imre szakmai vezetõ a tapasztalatok kapcsán elmondta, a
tanév során a túlzott szabadság, az
idõbeosztás is problémát okozott a
tanulóknak, ezért mentorokat kerestek, akik a helyszínen segítik a
munkát. Lemorzsolódás így is adódott, év végére a 100 tanulóból 43
szerzett bizonyítványt. Közülük 23an folytatják a 11. évfolyamot, míg
a többiek újra próbálkoznak a 9-10.
évfolyam teljesítésével. A négy
éves képzési modell az elõrehozott
vizsgákkal, akár két évre is lerövidülhet. A kereteket más irányba is
tervezik bõvíteni, hiszen Zalaegerszeg, Keszthely, Zalalövõ, Lenti és
Tapolca térségébõl is voltak érdeklõdõk. Az iskolától nem lehet teljesen elszakadni, mert a konzultációkat tanárok végzik.

váltani a vevõk sok mindenre. Ez
lehet ajándék a termék mellé, akár
50% -os árkedvezmény a szervizdíjból és még sorolhatnám. Céges

– Ön szerint mi lesz az idei karácsony legkeresettebb terméke?
– Véleményem szerint a mi területünkön továbbra is a notebook

A sajtótájékoztató végén Bene
Csaba fõigazgató hangsúlyozta: nem
bizonyítványt gyártanak, hanem
hozzásegítik a hallgatókat a bizonyítvány megszerzéséhez. Ez csak egy
lehetõség arra, hogy az egyéni tanulási útjukat más módon járják be,
mint a többiek, de a követelményeket így is teljesíteni kell. A tanítási
folyamatból a pedagógus személyét
teljesen nem lehet kizárni, szükség
van a segítségükre. Természetesen ez
egy kísérleti program, minden nehézségével együtt. Úgy érzi, jól döntöttek, amikor kapcsolódtak, hiszen
fontos társadalompolitikai célkitûzés
a digitális tudás erõsítése a társadalom minden rétegében.
A fõigazgató szólt egy másik, iskolák számára kiírt sikeres pályázatukról is, mellyel egymillió háromszázötvenezer forintot nyertek egy
székelykapu elkészítésére a kovásznai Kõrösi Csoma iskolával közösen. A programban a két intézmény
kilenc-kilenc diákja vesz részt, akik
kísérõtanáraikkal felkeresik egymás
iskoláját. A projekt lezárását követõen a székelykapu az iskola bejáratát
díszíti majd.
B.E.
manapság, dacára minden világgazdasági és még ki tudja mely folyamatnak.
Várunk idén is mindenkit sze-

PARKOM94 - Ajándékkupon karácsonyra

Az idei évet is lassan magunk
mögött hagyjuk, de azért még
koránt sincs vége. Megkérdeztük Szabó Lászlót, a PARKOM94 informatika ügyvezetõjét, õk mivel készülnek az ünnepi rohamra?
– Nehéz valami újat kitalálni
manapság, de remélem sikerült.
– Ez mi volna?
– Csak a legfontosabbat említeném, ami egy speciális ajándékkupon, amit tõlünk más kereskedelmi
és szolgáltató partnereink kaptak,
és a náluk történt vásárláshoz kötve adnak saját vevõik részére. Ezt
a kupont viszont nálunk tudják be-

ügyfeleinknek pedig egyedileg
összeállított „csomag ajánlataink”
vannak. Mivel mi is BesByte üzlet
vagyunk, az ottani akciók is érvényesek, így lesz vevõnk aki nagyon jól jár.
– A városban zajló építkezés
érinti az önök üzletét?
– Sajnos a november a közlekedési nehézségek miatt nehezebb
volt a szokásosnál. Kérésünknek
eleget téve, polgármester úr visz-

szaállíttatta a mostani közlekedési
rendet, s így reméljük ügyfeleink
megtalálnak minket, és megtisztelnek bennünket vásárlásukkal.

a sláger, de a tablet PC is nagyon
felfutóban van. A cégeknél az
évek óta halogatott beruházások
lassan esedékessé válnak, itt is
hasonló a helyzet, csak magasabb
árkategóriában.
– Mi a helyzet az árakkal?
– Szerintem soha nem volt enynyire olcsó nálunk a notebook mint

retettel, és ne felejtsék, keressék
kuponjainkat partnereinknél!

2011.12.13.
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Igazát keresi az E.ON ügyfele
Szerkesztõségünket a Király
utca 31. szám alatt levõ I és J
lépcsõház közös képviselõje kereste meg az esetet elszenvedõ, I
lépcsõházban élõ nyugdíjas tulajdonos képviseletében azért,
hogy mással a jövõben ne történhessen meg az, ami nekik már
lassan egy éve a mindennapjaikat megkeseríti, és persze, hogy
végre kiderüljön az igazság.
– Ez a bosszantó ügy 2011 januárjában kezdõdött. Ekkor tartottak
ellenõrzést az E.ON szakemberei,
akik megállapították az I lépcsõházban, hogy az egyik villanyóráról hiányoznak a plombák, négybõl három- kezdte a közös képviselõ. A
helyszínen felvették a jegyzõkönyvet, amelyben leírták, hogy a villanyórát a lakáson belül helyezték
el. Azonban ez nem fedi a valóságot, mivel az órák, a társasházi megbízott elmondása szerint, a lépcsõházban találhatóak nyitott szekrényben. Továbbá megállapították, hogy
szabálytalan vételezés történt, vagyis az áramot lopták a lakásban
élõk. Azonban bizonyítani ezen állításukat nem tudják mivel a berendezés sértetlen volt, nem látszott rajta
fizikai behatás nyoma, „csak” a
plombák hiánya – ahogy azt egy késõbbi levelükben le is írták. Ezen
felül feljelentést sem tett a szolgáltató a rendõrségen lopás vétség miatt. A lakásban élõk minden hónapban pontosan fizettek, nem csökkent drasztikusan a fogyasztásuk.
– Az ember elfogadná a vádat,
ha a saját lakásában levõ villanyóráról hiányoznának a plombák,
mivel azt más nem téphette le, de
egy közös használatú helyiségben… Azért szabnak ki valakire
büntetést, mert napi huszonnégy
órában nem képes õrizni? Az órát
sértetlennek minõsítették, mégis
azt állítják, hogy szabálytalan vételezés történt. Ha egy sértetlen
berendezésbõl valaki lop az vagy
bûvész, vagy nem is tudom, önmaga vezeti az áramot – tette hozzá.
A 150. 000 forintos büntetés ellen fellebbeztek a lakásban lakók az
E.ON-nál, azonban ezt elutasították
szerzõdésszegésre, és egy 2001-es
eddig még nem bemutatott jegyzõkönyvre hivatkozva, amiben a tulajdonos aláírta, hogy a plombáért
felelõsséget vállal. Ezek után a tulajdonos a Fogyasztóvédelmi Felügyelõséghez fordultak, ahol szin-

tén elutasították a reklamációjukat
a már említett jegyzõkönyvre hivatkozva, azzal a lehetõséggel, hogy
az országos központnál reklamálhatnak, ha továbbra is fenntartják a
panaszukat. Ezt a társasház segítségével meg is tették. A választ december elsõ felére várják.
– A társasház az ott lakókat anyagiakban, jogi segítséggel és erkölcsi
szempontból is támogatja. Összetartunk, mert ez bármelyikünkkel elõfordulhat. Megmondom õszintén, amikor értesültem az esetrõl, utána rögtön
kimentem és megnéztem a villanyórámat, hány plomba található a miénken. Kérdem én, van-e olyan ember
ebben a városban, aki napi rendszerességgel nézegeti az óráját kint a lépcsõházban. Ha a lakáson belül lenne,
elfogadnám az E.ON állítását, de még
akkor sem vádolhatna azzal, hogy lopom az áramot, maximum annyit
mondhatna, hogy letéptem róla. A
multinacionális cégek nem elég, hogy
monopol hatalmukkal visszaélve
anyagilag ellehetetlenítenek családokat, még meg is alázzák õket azzal,

hogy tolvajnak titulálják valótlanul
megírt jegyzõkönyveikben – zárta panaszát a közös képviselõ.
Az ügy tisztázása érdekében
megkerestük a szolgáltatót is,
akinek képviselõje írásban válaszolt a cikkben szereplõ felvetésre.
Az eset kapcsán talán a legfontosabb – ezért ezzel kezdem – arra felhívni a figyelmet, hogy a rendszerhasználó a lakásában, illetõleg helyiségében (a közös helyiség osztatlan
közös tulajdon, tehát a rendszerhasználó helyisége) felszerelt fogyasztásmérõ berendezést köteles gondosan
megõrizni, és annak bármilyen kívülrõl észlelhetõ rendellenességét,
zárópecsét sérülését az E.ON Déldunántúli Áramhálózati Zrt.-nek bejelenteni. Társasházak esetében a közös helyiségben elhelyezett mérõket
a mérõszekrény zárásával védhetik
meg a tulajdonosok, hasonlóan a közös tárolók zárva tartásának gyakorlatához. A mérõ sértetlensége közös
érdek, hisz a pontos, hiteles mérés a
korrekt elszámolás alapja.
A leírtakhoz hasonló esetekben
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az elõírások értelmében nem azt
kell vizsgálnunk, hogy ki avatkozott be a készülékbe és/vagy tartozékaiba, mivel kizárólag ügyfelünkkel álltunk szerzõdéses jogviszonyban, így a bekövetkezett
szerzõdésszegés is kizárólag az õ
felelõssége.
Ügyfelünk fogyasztási helyén
2011.01.06-án tervszerû ellenõrzést
végeztünk, melynek során megállapítást nyert, hogy a felszerelt mérõ
szolgáltatói zárópecsétei, valamint 1
db hitelesítõ zárópecsét hiányzik. A
zárópecsétek eltávolításával lehetõség nyílik a mérõ és a kismegszakítók befolyásolására és a méretlen
vételezésre. A vonatkozó jogszabály
alapján szerzõdésszegés történt. E
szerzõdésszegés esetén a kötbér
összege amperenként 7500 Ft, jelen
esetben mindösszesen 150.000 Ft.
Ügyfelünk panaszával korábban
a Zala Megyei Kormányhivatal
Fogyasztóvédelmi Felügyelõséget
is megkereste. A Felügyelõség panaszát kivizsgálta, 2011.10.18-án
kelt határozatában a követelés jogalapját és mértékét is helytállónak
találta, Ügyfelünk kérelmét jogsértés megállapításának hiányában elutasította.

2011-b
ben is öt vállalat kapott Üzleti Etikai Díjat
Tizenkettedik alkalommal osztották ki a 2000-ben László Ervin professzor, a Budapest Klub
elnöke, és Demcsák Mária, a Piac és Profit üzleti magazin fõszerkesztõje által közösen alapított Üzleti Etikai Díjat.
Az üzleti élet egyik rangos elismerésévé vált díjat a két alapító és
a mögöttük álló szervezetek (Budapest Klub, Piac&Profit üzleti
magazin) azzal a szándékkal hozták létre, hogy minden évben felhívják a hazai társadalom figyelmét azokra a cégekre, vállalatokra, amelyek tevékenységükkel,
magatartásukkal példát mutatnak
a felelõs etikus gazdálkodásban,
üzleti jelenlétben, és erõsítik a bizalmat a társadalom és az üzleti
szféra között.
Az Üzleti Etikai Díjátadás
idén is, mint tavaly a Magyar
„Fenntarthatósági Csúcs” konferencia két napjába ékelõdött bele.
A témához méltó környezet nagyobb reflektorfénybe segíti a
felelõs vállalati magatartás fontosságát a fenntartható fejlõdés
érdekében.

Idén a gazdasági szervezetek,
kamarák és más jelölések eredményeképpen 31 hazai székhelyû
vállalat adott be pályázatot. Közülük kilenc kisvállalat, nyolc
multinacionális vállalat, négy
nagyvállalat, és 10 középvállalat.
Az alapítókból, illetve az eddigi
díjazottakból álló zsûri kategóriánként egy gyõztest hirdetett, kivétel a Középvállalat kategória.
Ott ugyanis olyan erõs volt a mezõny, hogy két vállalat érdemelte
ki az Üzleti Etikus jelzõ használatát.
Az Üzleti Etikai Díj nyertesei
2011-ben
Multinacionális vállalat: E.ON
Hungária Zrt. Nagyvállalat: Tisza Volán Zrt., Kisvállalat:
Bakosfa Kft., Középvállalat:
Nyírségvíz Zrt., Középvállalat:
SZ+C Stúdió Kft.
Az Üzleti Etikai Díj szempontrendszere
1. A cég etikai magatartása alkalmazottai felé, 2. A cég tulajdonosainak etikai magatartása tulajdonosi jogosítványaik gyakorlása
közben, 3. Ügyfelekkel, üzleti
partnerekkel szembeni etikus üz-

leti magatartás, 4. Társadalmi felelõsségvállalás, 5. A környezettel
szembeni felelõs magatartás.
Az etikus üzleti magatartás
elengedhetetlenen feltételei a
21. században
1. A vállalat felelõs gondolkodásmódról cselekedetein keresztül tesz tanúbizonyságot. Felelõsséget vállal a munkatársaiért, a
szûkebb és tágabb környezetének
jólétéért, a társadalom fejlõdéséért, a klímaváltozás negatív folyamatainak visszafordításáért,
az esélyegyenlõség javulásáért.
2. Tetteit nem elsõsorban a mindenáron való haszonszerzés irányítja, hanem a másokról gondoskodás, a más érdekeinek, jóllétének figyelembe vétele is. 3. A
környezet (szûkebb tágabb, emberi, természeti, üzleti) érdekei
miatt képes átértékelni a várható
üzleti hasznát, illetve át tudja változtatni cselekedetinek célrendszerét magasabb rendû célok érdekében.
Az Üzleti Etikai Díj használata
örök érvényû. Az alapítók azonban fenntartják a jogot a díj viszszavonására.
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Ha péntek, akkor KÖNYVTÁR!
Haliskola Advent a Könyvtárban!

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

hirdetés

Nagyszerû alkalom ez arra, hogy együtt jöjjön a könyvtárba apa családjával, nagymama és unoka, fiatal baráti közösségével. Péntekenként délután 2 és 6 óra között az olvasás óráiban egyszerre olvasunk,
internetezünk és játszunk, s közben az érdeklõdõ felnõtteknek bemutatjuk új szolgáltatásainkat a Pontok Pontján (eMagyarország pont,
nagykar pont, nava pont, oszk pont). A programra elõre is be lehet jelentkezni a gyermekkönyvtárosoknál, de aki csak besétál péntek délután, az is részt tud venni benne. Eligazítást ez esetben is a földszinten, a gyermekkönyvtárosoktól lehet kérni.
Haliskola Workshop a könyvtárban! 2011. november 30-án workshopot szervezünk oktatók, képzõk számára, melyen bemutatjuk Haliskola Workshopjaink eddigi tapasztalatait. A könyvtárlátogató pedagógusok mellett várjuk azokat a pedagógusokat is, akik még nem ismerhették meg az oktatást segítõ szolgáltatásainkat.
A részletes programokról és minden további információról a
www.nagykar.hu eseménynaptárából, Kardos Ferenc könyvtárostól
kaphat tájékoztatást személyesen, telefonon (06306287268) vagy emailen is a info@nagykar.hu-n. A programok a TÁMOP-3.2.4-08/12009-0068 pályázati projekt keretében szervezõdnek."
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Horoszkóp
III.21.–IV.19. Kos
A hétvégén annyit dolgozhat, amennyit
csak akar. Energiával telten akár estig sem
fárad el. Hogyha jobban hisz önmagában
és a társában, akkor könnyebben megvalósíthatja a legmerészebb álmait.

IV.20.–V.20. Bika
Szinte be sem meri vallani magának, újra szerelmes szeretne lenni a párjába. A
hétvége szabad perceit lehetõleg töltsék
kettesben. A kellemes, napsütéses adventi napok elfeledtetik minden gondját.

V.21.–VI.21. Ikrek
Romantikus hétvégére számíthat, a csillagok is kellemes meglepetést tartogatnak. A váratlanul adódó pénzügyi lehetõségeket ragadja meg, mert ezzel megalapozhatja vásárlási elképzeléseit.

VI.22.–VII.22. Rák
Üzleti ügyekben hagyatkozzon a saját elképzeléseire, és ne hagyja, hogy mások eltérítsék a
helyes útról. Kerülje el a konfliktusokat, és
uralkodjon az érzésein. Akarácsonyi ünnepekre fektessen nagyobb hangsúlyt a családjában.

VII.23.–VIII.22. Oroszlán
Közelednek az ünnepek, lassítson le egy
kicsit, és ne akarjon folyton bizonyítani.
Fogadja el mindazt, amit a sors felkínál, és
éljen megértésben, szeretetben a családjával. A hétvége nyugodtnak ígérkezik.

VIII.23.–IX.22. Szûz
Kellemes napokat ígérnek a hétvégére a
csillagok. A párkapcsolata remek lesz,
bármit elérhet, amit csak akar. A pénzügyi
akadályokat kiegyensúlyozottan, könnyedén átvészeli, jöhetnek az ünnepek.

IX.23.–X.22. Mérleg
Az ünnepek elõtti napokban jól tudja hasznosítani energiáit és a szabadidejét. Élvezze az élet apró szépségeit, és ne töprengjen
feleslegesen negatív dolgokon. Érzelmi
életére nagy hatással lesznek a bolygók is.

X.23.–XI.22. Skorpió
Törõdjön többet a párjával, és saját magával is. Ne erõszakosan akarja megoldani a
felmerülõ nézeteltéréseket, hanem türelemmel. Gondolkodjon el azon, mi teszi boldoggá, és cselekedjen annak megfelelõen.

XI.23.–XII.21. Nyilas
Legyen sokkal optimistább az eddigieknél. Dinamikusan végzi a munkáját, s ez
kihat a hangulatára, és a teljesítményére
is. A külsõ hatásokra ne figyeljen, mert
eltéríthetik a kitûzött helyes útról.

XII.22.–I.20. Bak
A szürke, unalmas hetek után egy kis izgalomra, szórakozásra vágyik. A bolygók, és
ismerõsei hatására elõtérbe helyezi az esti
programokat. Ne foglalkozzon mások véleményével, hanem tegyen kedve szerint.

I.21.–II.19. Vízöntõ
Párkapcsolata kiegyensúlyozott, és a párja hûségében sem kell kételkednie. A hétvégén ne
kérjen senkitõl se szívességet, viszont nyugodtan elfogadhatja mások segítségét. Tervezzenek
többször közös programot a szabadban.

II.20.–III.20. Halak
Romantikus érzéseket ébresztenek fel önben a
bolygók így karácsony elõtt. Legszívesebben
mindenkit megajándékozna valamivel a környezetében. Ha ezt anyagiak híján nem teheti
meg, a jókívánságait mondja el személyesen.
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Négy birkózó elsõség Zetelakáról

Az erdélyi Zetelakán a jubileumi X. Zetelakai Sportnapok keretében nemzetközi szabadfogású
birkózóversenyt rendeztek, ahová
a Kanizsa Birkózó SE korcsoportos versenyzõi is hivatalosak voltak. A viadalra 17 csapat 186
sportolója nevezett, s Székelyföld
legjobbjain kívül a nagykanizsaiak mellett Csepelrõl és Püspökladányból is érkeztek versenyzõk.
Kanizsát a legkisebbeknél (a
2002-2003-asok) a Kalmár-testvé-

INGATLAN
Belvárosban (Hunyadi utcában)
700 négyzetméteres, részben letakarított építési terület eladó. Ugyanitt bontott építési anyag ingyen elvihetõ!
Érd.: 0630/448-6072
Készpénz nélkül Nagykanizsa
Zemplén Gyõzõ utcában, tehermentesen, beköltözhetõ, 41 m2-es, felújított
panellakás eladó. Tel.: 0630/972-5045
(7467K)
Készpénz nélkül Nagykanizsa Platán soron tehermentes, beköltözhetõ,
frissen felújított gázfûtéses, 42 m2-es
téglalakás eladó. Tel.: 0630/972-5045
(7468K)
Nk-án a Zemplén Gyõzõ utcában
IV. emeleti, 1,5 szobás lakás beköltözhetõen eladó vagy kiadó. Irányár: 4,5
millió Ft. Tel.: 0630/600-2381
(7470K)
Elcserélném Nk-i kétszobás, egyedi
gázas, I. emeleti lakásomat hasonló kaliberû újabb, cirkófûtésesre értékegyeztetéssel. Tel.: 0630/3300-479
(7471K)

VEGYES
Nagyteljesítményû, hordozható,
vadonat új háztartási gõztisztító (Modell: SC-238HO), ugyanitt alig hordott
42-es méretû bõr bakancs. Érd.:
0693/315-559 (este) (7435K)
Jakuzzi normál méretû kád olcsón
eladó. Érd.: 0620/9591-157 (7469K)
Gördülõ asztalos körfûrész motorral
együtt eladó. Érd.: 0630/438-5634 (7472)

rek képviselték, s közülük Kristóf
a 22 kg-osok között két mérkõzést
nyerve, kettõt elveszítve az ötödik
helyen végzett, míg bátyja, Benedek négy gyõztes mérkõzéssel a
dobogó legtetejére állhatott.
A diák korcsoportban (1998-99ben születettek) Németh Márton
egy súlycsoporttal fentebb birkózva
is jól helytállt. Három gyõztes, egy
vesztes mérkõzéssel a bronzérmet
szerezte meg. A 42-kg-os Egyed
Balázs könnyedén jutott a döntõbe,
ahol a 42 kg-os romániai országos
Cosmodisc bontatlan állapotban,
feleár alatt eladó. Érd.: 0670/947-4902
(7473K)

SZOLGÁLTATÁS
Szeretettel várom régi és új
kedves vendégeimet a kellemes
Orgona Szépségszalonba, gyógyító, frissítõ, stresszoldó
masszázsra. Cím: Nagykanizsa,
Magyar út 54-56. Tel: 30/4013454.
Okleves gyógymasszõr
Készpénzért vásárolok könyvet,
festményt, porcelánt, régi népi parasztbútorokat, használati tárgyakat és teljes
hagyatékot. Érd.: 0620/555-3014
(7362K)
Fa nyílászárók, zsalugáterek:
www.ablakolcson.hu. Tel.: 0630/2144150 (7411K)
Frizurát szeretnél? Szakképzett
fordrász házhoz megy Nagykanizsán
és környékén. Tel.: 0630/8744-111
(7462K)
Televíziók, LCD monitorok, videók, DVD-k és távirányítók javítása.
Balaskó István. Nagykanizsa, Ady
Endre u. 11., tel.: 0630/597-1530
(7457K)
Hetenként mikrobusszal Németországba: Nürnberg - Frankfurt Darmstadt - München - Stuttgart.
(Háztól-házig is). Tel.: 0672/441542 (7474K)

bajnok, egy korondi versenyzõ nézett vele farkasszemet. Parádés, gigászi három menetes küzdelemben
végül a kanizsai versenyzõ kezét
emelték magasba, ezzel Egyed Balázs is a dobogó legtetejére állhatott. Ugyanúgy az 59 kg-ban versenyzõ Béli Attila is, aki magabiztosan, technikai fölénnyel gyõzte le
vetélytársait az aranyéremért. A 46kg-os Polai Kristóf egy mérkõzést
nyerve egyet elveszítve bronzérmet
szerzett.
A serdülõk mezõnyében (19971996-osok) az 59-kg-os Krasznai
Bence elsõ mérkõzését marosvásárhelyi riválisával kezdte, aki nyert
már korábban országos bajnoki címet is. Bence okos taktikus birkózással könnyedén lépet túl ellenfelén, és további három mérkõzést is
nyerve szerezte meg az elsõ helyet.
A 42-kg-os Ceglédi Bertalan két
vesztes mérkõzéssel helyezetlenül
zárt. Az összesített csapateredményben a dél-zalaiak a hazai csapat mögött másodikként zártak.
P.L.

Mezõs-tthúrys
elsõség az
emléktornán
Harmadik alkalommal rendezték meg a Zsigmondy Vilmos
Kupa-Fekete Szabolcs Emléktorna futsal szabályai szerint lebonyolított labdarúgó tornát a Zsigmondy-csarnokban a fiatalon elhunyt Fekete Szabolcs testnevelõtanár és focista emlékére.
A kupa küzdelmein végül nyolc
együttes vett részt, a különbözõ iskolák indították csapataikat, s közülük a gyõzelmet a Dr. MezõThúry Gimnázium és Szakképzõ
Iskola legénysége szerezte meg, a
Pannon Egyetem Nagykanizsai
Kampuszának egysége, valamint a
Zsigmondy-Széchenyi-Cserháti
Szakképzõ Iskola gárdája elõtt.
A gólkirályi címet a „cserhátis”
Kozári Gábor érdemelte ki 8 góllal, Fekete Zsolt (PEN) a torna
legjobb kapusa lett, míg Kovács
Istvánt (Mezõ) a legjobb játékosnak választották. A helyezetteknek
és díjazottaknak járó elismeréseket az elhunyt focista serdülõ
edzõje, Horváth Ferenc (Kiskanizsai MSK) adta át.
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A pécsi napok kellõs közepén

PTE-PEAC PVSK (5.) – Kanizsa KK DKG-EAST (1.) 70 - 79
(15-25, 18-18, 18-16, 19-20)
NB I B Nyugati csoport férfi kosárlabda-mérkõzés, 10. forduló.
Pécs, 100 nézõ. Vezette: Kiss,
Maár, Lövész.
Kanizsa KK DKG-EAST:
Bausz (15/3), Neal (27), Beák
(8/6), Hoffmann B. (16), Czigler
(4). Csere: Bus, Balogh L. (2),
Tóth O. (5/3), Zsámár K., Murvai
(2). Edzõ: Kovács Nándor.
A forduló egyik rangadójának
számító mérkõzésen hat percig
fej-fej mellett haladtak a csapatok (15-13), azután egycsapásra
megváltozott minden, mert a kanizsaiak megtalálták a pécsiek
gyors játékának ellenszerét. A
következõ négy percben Marcus
Neal (képünkön) kosaraival zsi-

nórban 12 pontot szerezve vette
át az irányítást a gépgyári csapat.
A második negyedben elõbb felzárkózott a hazai gárda (15.p.: 2729), majd ismét Bausz Kornélék
percei következtek, így a félidõ
végére visszaállt a tíz pontos különbség (20.p.: 33-43).
Fordulás után sem változott sokat a játék képe: míg a pécsiek
gyors indításokra alapoztak, addig a kanizsaiak igyekeztek türelmesen szõni támadásaikat, s kihasználni a palánk alatti fölényüket.
A záró etap harmadik percétõl
leblokkolt a KKK DKG-EAST: eladott labdák, pontatlan támadás
befejezések jellemezték a játékukat. Ezt kihasználva egy 13-0-as
rohammal átvették a vezetést a
vendéglátók (36.p.: 66-63). Szerencsére az idõkérésnél sikerült
rendezni a sorokat, s az addig
gyengélkedõ Beák Gábor két triplájával már újra a vendégeknél volt
az elõny, akik újra jól védekeztek,
s már nem engedték ki a kezükbõl
a gyõzelmet.
Kovács Nándor: „Egy jó formában lévõ csapatot gyõztünk le idegenben. Ez a siker még sokat jelenthet a késõbbiekben.”
A Kanizsai Vadmacskák SE
másodosztályú nõi csapata az
Autópark PVSK otthonában lépett pályára bajnokin.
Autópark PVSK (9.) – Kanizsai Vadmacskák SE (1.) 44-78
(9-14, 10-24, 6-16, 19-24)
Amatõr NB Nyugati csoport nõi

Hatodik helyen telelnek

Tapolca VSE (12.) – Nagykanizsai Izzó SE (6.) 21-28 (11-13)
NB II Dél-nyugati csoport férfi
kézilabda-mérkõzés, 11. forduló.

Tapolca, 150 nézõ. Vezette: Bódis,
Markhardt.
Nagykanizsa: Tóth Á. - Senger
3, Felde, Tompek 2, Kiss G. 10/1,

kosárlabda-mérkõzés, találkozó a
8. fordulóból. Pécs, 50 nézõ.
Kanizsa: Fekete Cs. (13/3),
Fuisz V. (27/3), Kiss V. (24), Olasz
(4), Jurkó (6). Csere: Hegyi (4),
Jagarics, Oros, Rajkai, Nagy.
Edzõ: Gábor Erzsébet.
A mérkõzés elején nehezen lendültek játékba a vendégek az agresszíven védekezõ pécsi csapat
ellen. Fekete Csilla és Fuisz Viktória pontjaival a negyed végén
ugyan öt pontos elõnyük volt, de a
folytatásban a hazaiak kezdtek
pontosabban és átvették a vezetést.
A negyed harmadik percétõl védekezést váltottak a vendégek és produkáltak egy 19-2-es részeredményt. Fuisz és Kiss Virág pontjaival a negyedet már 19 pontos
elõnnyel zárták.
Nagyszünet után továbbra is sikeres volt egészpályás letámadó
védekezésük és a megszerzett labdákból gyors, könnyû kosarakat
tudtak elérni, így tovább nõtt a különbség a két csapat között.
A záró 10 perc közepén Fuisz és
Fekete pontjaival már 30 pontra
nõtt a különbség és játéklehetõséget kaptak a kanizsaiak addig kevés idõt pályán töltõ játékosai is.
Gábor Erzsébet: „Most kell észnél lennünk, hiszen vasárnap érkezik a szintén száz százalékos PEAC
együttese. Ha azon a mecscsen is
folytatódna sikeres szériánk, nos,
akkor a félszezoni elsõségünkrõl
talán már lehetne beszélni...”
P.L.
Horváth Balázs, Füle Cs. 8. Csere:
Répási 4, Gilitsch 1, Vadász M.
Edzõ: Tóth László.
Az õszi szezon zárásaként zsinórban negyedik gyõzelmét jegyezte a nagykanizsai csapat, mellyel (11 pontot gyûjtve) a tabella
hatodik helyén telelhetnek Tóth
László tanítványai.
Tóth László: „Nem volt azért ez
olyan egyszerû találkozó, hiszen a
45. percig csak 1-2 góllal vezettünk, s utána tettük – gyorsan hozzáfûzve, már nem elõször – biztossá sikerünket. Védekezésben kimagaslót produkáltunk, amihez Tóth
Ákos immár sokadik remeklése is
kellett, Kiss Gergely és Füle Csaba
gólerõsségérõl már nem is beszélve..."
P.L.
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Nyerték a Mikulásösszesítettet is a
cselgáncsozók
Húsz egyesület (köztük három
szlovén és két horvát klub)
judokáinak részvételével rendezték meg a Nagykanizsai TE 1866
hagyományos versenyét, a XIV.
Mikulás Nemzetközi Kupát.
A mezõny talán nem volt oly'
népes, mint a korábbiakban, de így
is számtalan izgalmas és szakmailag értékes párharcot hozott a verseny. A csapatversenyben végül a
házigazda NTE 1866 szerezte meg
az elsõséget 121 ponttal, másodikként a Nagyatádi Judo Club (114),
míg harmadikként a Barcs JK (68)
zárt.
Az NTE tabellán elfoglalt nyerõ
poziciója feltételezi, hogy számos
súlycsoportban szereztek elsõséget dzsúdósai (több sportolója
nem is egyet...), így a lányoknál
Lukács Ditta, Mód Sáron, Lukács
Zoé, Mód Jordána, Lukács Elizabett, Horváth Tamara is gyõzött, a
fiúknál pedig Szabó Mátyás, Sólyomvári Dávid, Huszár Máté és
Huszár Martin volt a legjobb.
Akik még dobogós helyezettek
voltak a kanizsaiak részérõl: Kovács Regina, Németh Renáta, Várnagy Bálint, Kovács Olivér, Varga
Zoltán, Varga Dániel, Ludnik Máté, Nagy Gergely, Csonka Richárd.
Összességében a nagykanizsai
cselgáncsozók hazai évadzárójaként is felfogható verseny jól szolgálta a következõ esztendõre is a
felkészülést. A már jól ismert nevek mellett eredményességi szempontból új dzsúdósaik elõtt is szép
idõszak állhat. Ehhez azonban
mind nekik, mind a szakmai stábnak a maximálisra kell törekedni.
P.L.

Zala Volán Zrt.
Nagykanizsai Honda Szervíz

SZEMÉLYGÉPKOCSIK
MÛSZAKI
VIZSGÁZTATÁSA

19.000 Ft (bruttó)
Kedvezményes felkészítés
Érdeklõdni: 0693/537-937
Hétköznap: 8-15 óráig

NAGYKANIZSÁRÓL A LEGFRISSEBBEN! – www.kanizsaujsag.hu
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Fotó: Varga Mónika

Alkotótársak, barátok, életre szóló élmények

A Letenyei Fafaragó Mûhely
tagjai már 25 éve alkotnak
együtt, az egyesület 20 éve alakult. Ennek kapcsán beszélgettünk Boa Endre népi iparmûvésszel, az egyesület elnökével.
– Mikor alakult meg a Letenyei
Fafaragó Mûhely? Hány tagja van
jelenleg?
– Jómagam 1985-ben léptem be
a Zala megyei Népmûvészeti Egyesületbe. Letenyén az elsõ alkotótábort 1986-ban rendeztük meg, itt az
alapító tagok közül négyen már
részt vettünk, Bedi László, Németh
Ferenc, Lakatos Benõ és én. Utána
folyamatosan 2006-ig minden évben tartottunk tábort. Radnai István
1990-ben csatlakozott hozzánk, és
hivatalosan 1991-ben alakult meg
az egyesület. Akkoriban már nagyon sok munkánk volt. Bázakerettyén egyhuzamban két hónapot dolgoztunk tavasszal, és másfél
hónapot õsszel. Kezdetben többnyire önkormányzati megrendeléseket
kaptunk. Majd a ’90-es évek közepén kezdõdtek a templomépítések a
kisebb falvakban. Ekkor az önkormányzati megrendelések kezdtek
visszaszorulni. Az egyház azóta jelentõs megrendelõnk. Közben külföldön is tevékenykedtünk, eljutottunk Horvátországba, Franciaországba, Szlovákiába, Erdélybe, Romániába és Olaszországba. Majd
1994-ben részt vettem a hajdúszoboszlói fafaragó táborban, ahol egy
szélesebb alkotó közösséggel találkoztam. A következõ évben meghívtam õket Letenyére, az így kibõvült csapat, már tíz-tizenkét tagot
számlált. Az utolsó alkotótábor
2006-ban volt, akkor tizenhatan
gyûltünk össze. A letenyei kisegítõ
iskola megszûnése – mivel 2006-ig

ott tartottuk a táborokat – és a pályázati lehetõségek beszûkülése miatt nem tudtunk újabbat szervezni.
Ennek okán új utakat kerestünk.
Azóta rendszeresen minden nyáron
járunk Horvátországba és privát
megrendeléseket is teljesítünk. Általában, évente 7-8 alkalommal
dolgoztunk együtt.
– Az egyesület tagjai között vannak külföldi alkotók. Velük hogy
kerültek kapcsolatba?
– Igen, az egyesületünkben van
két horvát és egy osztrák fafaragó
is. Meghívásukra alkothattunk
Horvátországban és Ausztriában. A
horvát fafaragókkal, 1988-ban találkoztunk Zalaegerszegen, majd
’89-ben elhívtam õket Letenyére.
Azóta szinte minden nyáron együtt
munkálkodunk, ha nem itt Magyarországon, akkor Marija Bistricán.
Elõször ‘94-ben utaztunk az említett településre – ami híres zarándokhely –, akkor még tartott a háború, de mi ebbõl nem sokat érzékeltünk. Rá két évre mentünk másodszor. Ezen tábor alkalmával ért
bennünket az a felejthetetlen élmény, hogy egy alkalommal együtt
ebédelhettünk Horvátország összes
fõpapjával és más jelentõs egyházi
személyiségekkel. Munkánkról elismeréssel nyilatkoztak, az általunk készített alkotások elnyerték
tetszésüket. Ez akkora élmény volt,
amelyet nem hiszem, hogy meg lehetne ismételni. Az itt kapott barátságról és vendégszeretetrõl csak a
legmagasabb fokon lehet beszélni.
Ezért érdemes csinálni. Közös kiállítást is rendeztünk már a két horvát alkotóval Varasdon a 1990-es
évek végén. Közben Prinzersdorfban, Letenye ausztriai testvérvárosában is volt két tárlatunk. Talán a
legemlékezetesebb Tislér Zolival

való megismerkedésem, aki ’94 táján rendõrként dolgozott Letenyén.
Az elsõ találkozásunk alkalmával
megbüntetett. Akkor még nem ismertük egymást. Rá pár hétre eljött
hozzám a Bedi Laci bácsival, aki
azt mondta, ez a gyerek meg szeretne tanulni faragni. Akkor szembesültünk vele, hogy honnan vagyunk egymásnak ismerõsek. Na,
gondoltam, akasztják a hóhért. De
azóta kifejezetten jó barátságban
vagyunk.
– Az egyesület tagjai hasonló
stílust képviselnek?
– Ami a mûvészeti stílust, a világszemléletet és a formavilágot illeti, vegyes a kép. A megfogalmazások terén jól láthatóak a különbségek. Széles a spektrum, készítünk használati tárgyakat, dísztárgyakat, játszótereket, játékokat,
köztéri szobrokat, temetõkapukat
és hidakat egyaránt.
– Milyen díjakat, elismeréseket
kapott eddig az egyesület?
– Két kollektív kitüntetéssel is
rendelkezünk. 1995-ben kaptuk
meg a Zala Megyei Önkormányzat
Nívódíját. Ezeken kívül a személyes elõremenetelünk is fontos, így
mindannyian zsûriztetjük alkotásainkat. 1997-ben lettem népi iparmûvész, Bedi Laci bácsi 1995-ben,
Radnai István és Németh Ferenc
2000-ben. A folyamatos zsûriztetés, két okból fontos. Az egyik ok
az, hogy az állandó megmérettetés
a megfelelõ szakmai színvonal záloga. (Az alkotók munkáját elismerhetik A, B és C kategóriába sorolással.) A másik ok pedig az,
hogy a népi iparmûvész címet, az
új törvény szerint ötévente meg
kell újíttatni. Jómagam most olyat
kaptam, ami végleges.
– Az utazások kapcsán biztosan
rengeteg emlékezetes pillanatról
tud mesélni…
– A horvátországi látogatásokról
nagyon sokat lehetne mesélni, de a
legemlékezetesebb az volt, amikor
második alkalommal voltunk Zágrábtól délre egy kis településen.
Egy délután vendéglátónk felvetette, hogy menjünk, és együnk halászlét. A településhez közel egy
nagy víztározó található, amelyet
színes vízi világ ölel körül. A partra érve, várt bennünket egy hosszú
szûk ladik, egy akkora vízfelületen,
mint a Balaton. Néztünk egymásra
a kollégákkal – pedig egyikünk
sem származik ijedõs családból –,

hova megyünk ezzel? Vendéglátónkkal – aki a helyi pap – beleültünk hatan a ladikba. Öten körülbelül száz kilósak voltak, a ladik végén pedig a kormányos foglalt helyet, aki dohányzott. Csak egy kis
motor hajtotta. Eljátszottunk a gondolattal, hogy ha ez a kis motor felmondja a szolgálatot, nekünk végünk. Igaz, némi reménnyel szolgált az atya jelenléte. Amire igazán
megijedtünk volna, elértünk egy
csatornával, ösvénnyel teli ártéri
erdõhöz. Az egyik ilyen csatorna
végén azután rátaláltunk egy horgásztanyára, ahol finom halászlével, sült hallal vártak bennünket.
Ez rendben is lett volna, de hazafelé menet, megállt a motor a víz a
közepén. Mindannyian rémült képet vágtunk. A atya pedig leeresztette az evezõt, és akkor láttuk a víz
csupán combmagasságig ér. Innentõl kezdve már mindenki nevetve,
és jókedvûen tette meg az utat a
partig. Ettõl teljesen eltérõ kultúrával is módom volt megismerkedni,
amikor is két japán szobrásszal
dolgoztam együtt két hétig Debrecenben. Rájuk az a jellemzõ, hogy,
õk éjjel-nappal dolgoznak. Reggel
már hat órakor tevékenykedtek, annak ellenére, hogy õk feküdtek le a
legkésõbb, hajnali két órakor még
nem aludtak. Hogy honnan merítették az erõt? Nem tudom. Csodálnivaló intenzitással, csodás dolgokat alkottak
– Ennyi élmény és együtt eltöltött idõ után mondhatjuk, hogy az
egyesület egy baráti közösség?
– 25 év még a házasságban is
nagyon szép idõ, egy alkotó közösségben pedig hosszúnak mondható. A huszonöt év alatt megismertük egymást, és az együttmunkálkodás mellett figyeltük egymás
szakmai fejlõdését, az egyéni stílus, az egyéni arculat kialakulását
is. Ez nem ment mindig zökkenõmentesen, történtek súrlódások, de
a csapat magja a kezdetek óta
együtt van. Jól érezzük magunkat
egymás társaságában. Alkotunk,
maradandó értékeket hozunk létre
és nagyon sok szép helyre eljutunk
együtt. Az egymás társaságában,
egymást segítve, inspirálva, elkészített alkotások, a számos év, és a
sok – sok szép élmény összeköt
bennünket. Kívánom, hogy még
25 évig így legyen.
Varga Mónika

