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KanizsaAz Európai Unió által támoga-
tott „Nagykanizsa Megyei Jogú
Város funkcióbõvítõ fejlesztése –
Belvárosi Akcióterületi terv” el-
nevezésû (projektazonosító:
NYDOP-3.1.1/B-2009-0004)
Nagykanizsa belváros rehabilitá-
cióját megvalósító projekt támo-
gatási szerzõdése 2009. decem-
ber 16. napon került aláírásra. 

Az I. ütemben megvalósuló
közel 2 milliárd forint bekerülé-
si költségû projektet, majd 900
millió forintos támogatással va-
lósítja meg az önkormányzat. Az
I. ütem kivitelezési munkálatait
a 2009. július 15. napon aláírt
vállalkozói szerzõdés alapján a
közbeszerzési eljárás keretében
nyertes NK-VR Konzorcium
(8749, Zalakaros, Jegenye sor
3.) valósítja meg. 

Az I. ütemben az Erzsébet tér
rekonstrukciója, a Huszti György
téri körforgalom kialakítása, Ma-
gyar és Petõfi utca összekötése
az Arany János és a Királyi Pál
utca meghosszabbításával, és a
Zrínyi u. – Teleki u. összekötése
épül  meg. Az elmúlt év végén
megvalósult Huszti téri körfor-
galomban található köztéri ele-
mek végigkísérik a rekonstruk-
ció valamennyi projektelemét is.
Így a térburkolatok, a közvi-
lágítási kandeláberek megjelen-
nek majd az Erzsébet téren is,
ahol a kivitelezési munkálatok
április hónapban megkezdõdnek.
Itt elsõ munkafázisban a meglé-
võ köztéri elemek elbontása, tér-
burkolat felszedése történik meg
a kivitelezõ által, mely elemeket
az önkormányzat további hasz-
nosítás céljából a VIA Kanizsa
Városüzemeltetõ Nonprofit Zrt.
telephelyén deponál. 

Folyamatos munkavégzés törté-
nik jelenleg is a Zrínyi u. – Teleki
u. összekötésében (képünkön) , va-
lamint az Arany J. u. – Petõfi u.
összekötésénél is, ahol jelenleg a
közmû kiváltások, illetve meglévõ
közmû bekötések cseréje zajlik. A
kivitelezés ideje alatt folyamatos
félpályás útlezárásra lehet számí-
tani az erre közlekedõknek. Idõ-
szakosan alternatív útvonal kijelö-
lése mellett esetenként teljes útle-
zárásra is lehet számítani ezeken a
helyeken. 

A Zrínyi u. - Teleki u. összekötése
várhatóan június 30-án fejezõdik be.

Nyárra
elkészül
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Tudományos doktori címet
kapott az ellenõrzési szolgálat-
vezetõ. 

A Zrínyi Miklós Nemzetvé-
delmi Egyetem Doktori Tanácsa
tudományos, PhD. doktori cí-
met adományozott Németh Jó-
zsef r. alezredesnek, a Zala Me-
gyei Rendõr-fõkapitányság el-
lenõrzési szolgálatvezetõjének,
aki sikeresen védte meg „A
Rendõrség feladatai az illegális
migráció és a nemzetközi terro-
rizmus elleni fellépés terén, kü-
lönös tekintettel a Balkán biz-
tonsági helyzetére” címû érte-
kezését.

Németh József 2004. és 2007.
között folytatta tanulmányait a
ZMNE Doktori Iskolájában. A
pályázat útján elnyert hallgatói
jogviszony létrejöttének több
elõzetes feltétele volt, egyebek
között a kiváló, vagy jó minõsí-
tésû egyetemi végzettség, a
nyelvtudás, a korábbi kiemelke-
dõ szakmai életút és a tudomá-
nyos jellegû tanulmányok, illet-
ve publikációk megléte.

A Doktori Iskola elvégzését
követõen kezdõdhetett meg a fo-
kozatszerzési eljárás, melyhez
nagyban hozzájárult az a tudo-
mányos tevékenység, melyet Né-
meth József r. alezredes az elmúlt
négy évben végzett. Ehhez kap-
csolódóan több alkalommal ke-
rült sor különbözõ rendészeti té-
májú nemzetközi, tudományos
konferenciára, melyek öregbítet-
ték a Zala Megyei Rendõr-fõka-
pitányság hírnevét és megalapoz-
ták a Magyar Rendészettudomá-
nyi Társaság Zala Megyei Cso-
portjának létrejöttét. Az MRTT
által kapott bizalom jele, hogy az
új szervezeti elem tagozat jogál-
lást kapott. A tudományos foko-
zatszerzési eljárás végén – me-
lyet lezáró vizsgakövetelmé-
nyeknek „Summa cum laude”
minõsítéssel tett eleget a jelölt –
Németh József r. alezredes részé-
re a ZMNE fõtitkára, a Szenátus
elnöke, dr. Lakatos László ny.
mk. vezérõrnagy 2011. március
9-én adta át a Szenátus ünnepi
ülésén a doktori címet.

K.H.

A 2010-es év tevékenységének
értékelésérõl, valamint a 2011-re
vonatkozó célkitûzésekrõl hall-
hattak beszámolót a Nagykani-
zsa Megyei Jogú Város Hivatá-
sos Önkormányzati Tûzoltósá-
gának dolgozói és meghívott
vendégei. Egri Gyula tûzoltópa-
rancsnok elmondta, az elmúlt év
gazdasági szempontból a túlélésé
volt, de összességében minden
kötelezettségnek sikerült megfe-
lelni.

„Nemzeti elkötelezettség, hi-
vatásszeretet, csapatszellem,
szakmai alázat” – mint az évér-
tékelõn elhangzott, ezek az ér-
tékek bátran felvállalhatóak a
parancsnokság minden tagja
számára. Egri Gyula hangsú-
lyozta, a tavalyi évben minden
kitûzött célt sikerült teljesíteni,
és még a harmincöt millió fo-
rintos pénzelvonás mellet is hi-
ány nélkül teljesítették gazda-
sági kötelezettségeiket. A 2009.
évhez viszonyítva a kivonulá-
sok tizennyolc százalékkal ke-
vesebbek voltak, ami a vihar-
károk elmaradásával magyaráz-
ható. 

A tûzoltási tevékenységet te-
kintve 2010-ben két kiemelkedõ
tûzeset volt, ezekkel együttvéve
tûzoltás céljából százharmincki-
lenc alkalommal vonultak ki tûzol-
tók. 

A két legjelentõsebb tûzoltás
közül az egyik 2010. január 4-5-
én a zalakarosi Hotel Spa Apart-
man oltása volt, melynek során
az épületet sikerült megmenteni,
csak tetõszerkezetét kellett ki-
cserélni. Az esettel kapcsolatban
tûzeset felszámolás-eloltása
közben tanúsított kimagasló
szakmai helytállásáért 2010.
március 11-én a Magyar Köztár-
saság Önkormányzati minisztere
Bátorságért Érdemjel kitüntetõ
címben és jutalomban részesí-
tette Kling József tûzoltó õrna-
gyot. Emellett 2010. március
26-án Balatonmagyaródtól
északra a Balaton-felvidéki
Nemzeti Park területén keletke-
zett avar-és nádas tûz, majd a
30-án Surd és Nemespátró kö-
zötti  fenyõcsemetésbe átterjedt
lángok eloltása volt. 

Mûszaki mentéshez négyszáz-
ötvenhat alkalommal vonultak
ki a tûzoltók, például több eset-
ben hívták õket közúti baleset-
nél beszorult személyek kisza-
badításához, ár-és belvízvédel-
mi beavatkozásokat végeztek
nagy számban, valamint a bala-
toni viharkároknál is segítséget
nyújtottak. A 2010-es év rendkí-
vül csapadékos idõjárása miatt
szeptemberben és októberben
közel harminc-negyven esetben
kérték a tûzoltók segítségét.
Mint ahogy az évértékelõn el-

hangzott, tavaly százötvennégy
alkalommal kevesebbet vonult a
készenléti állomány, mint 2009-
ben. Ebbõl ötszázhetvenkettõ
esetben került sor éles bevetés-
re, százharminckilenc alkalom-
mal tûzesethez, négyszázötven-
hat esetben mûszaki mentések-
hez vonultak. Egy gépjármû-
fecskendõvel és hat-hét fõvel a
kanizsai tûzoltók is részt vettek
a vörösiszap katasztrófa felszá-
molásában Kolontáron 2010 ok-
tóbere és novembere között.
Nagykanizsa után a Zalakarosi
Kistérségbe vonultak legtöbbet,
a munka megkönnyítése érdeké-
ben Zalakaros használatra áten-
gedte a tûzõrség laktanyáját. 

Ami a pénzügyeket illeti, a pa-
rancsnokság 2010. évben négy-
százkilenc millió hétszáztizen-
nyolcezer forint állami támoga-
tást kapott a központi költségve-
tésbõl.

Kedvezõen alakult a teljes sze-
mélyi állomány átlagéletkora,
amely harminchárom év volt. 

Egri Gyula beszélt a 2011-es év
célkitûzéseirõl is, így kihangsú-
lyozta, hogy ez az év a változáso-
ké lesz. Mivel állami felügyelet alá
kerülnek a tûzoltóságok, ezért sok
változás várható, és az ezekhez
kapcsolódó feladatok levezénylése
a legfõbb probléma. Másrészt sze-
retnék méltó módon megünnepelni
a nagykanizsai tûzoltóság száz-
negyven éves fennállását, amelyet
2011. augusztus és szeptember kö-
zött terveznek. 

A beszámolót követõen Cse-
resnyés Péter polgármester a vá-
ros nevében is megköszönte a
tûzoltóság munkáját, és áldozat-
vállalást kért a jövõre vonatko-
zólag. Wéber Antal, a Zala Me-
gyei Katasztrófavédelmi Igazga-
tóság igazgatója, tûzoltó ezredes
és Halmi Béla, Letenye polgár-
mestere is háláját fejezte ki a
tûzoltók áldozatos tevékenysé-
géért. 

Z.A.
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Immár negyedik alkalommal ren-
dezte meg a Kanizsa Térségi Integ-
rált Szakképzõ Központ a Szakkép-
zési Akadémiát, melynek keretein
belül a szakképzés jövõjérõl, a köz-
oktatás és a szakképzés viszonyáról
hallhattak elõadást a jelen lévõk.

Elsõként Borosán Beátától, a Nem-
zeti Erõforrás Fejlesztési Minisztéri-
um osztályvezetõjétõl hallhattak elõ-
adást az általános- és középiskolák, a
kereskedelmi és iparkamara, valamint

gazdálkodó szervezetek képviselõi,
ezt követõen pedig dr. Szenes György,
a Magyar Szakképzési Társaság elnö-
ke ismertette a közoktatást és a szak-
képzést érintõ változásokat. Mint el-
hangzott, a közoktatás és a szakkép-
zés változása fontos, de nem célszerû
elhamarkodott döntéseket hozni. Az
oktatás megreformálásához minde-
nekelõtt törvényi változások beveze-
tése szükséges. Az elõadásokon töb-
bek között elhangzott, hogy az általá-
nos iskolákból kikerülõ tanulóknak

kompetenciamérésen kellene részt
venniük, ha szakképzésben szeretné-
nek továbbtanulni, hiszen még egy vi-
szonylag egyszerû szakmához is
szükség van alapokra. 

Mint a nagy számban elhangzott
kérdések bizonyítják, továbbra is
szükség van a szakképzést érintõ
szakmai konferenciákra, így a
TISZK legközelebb májusra ter-
vez hasonló elõadássorozatot. 

Z.A.
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Ünnepélyesen aláírta a Nagy-
kanizsa Megyei Jogú Város és a
Nagykanizsai Kereskedelmi és
Iparkamara közötti együttmû-
ködési megállapodást Cseresnyés
Péter polgármester és Dr. Polay
József, a kamara elnöke. Az alá-
írást követõen a Vasemberház
Dísztermében tizennégy vállal-
kozásnak adták át a „Nagykani-
zsa Város Minõsített Vállalkozó-
ja” tanúsítványokat. 

Az együttmûködést aláírók
megállapodtak abban, hogy a tör-
vényekben és más jogszabályok-
ban elõírt feladataiknak eleget téve
együttmûködnek a város gazdasá-
gi fejlõdésének erõsítésében, a
gazdaságfejlesztést szolgáló beru-
házás-ösztönzõ és foglalkoztatás-
bõvítõ programok megvalósításá-
ban, új vállalkozások létrejöttének
elõsegítésében, a mûködõ vállal-
kozások érdekérvényesítésének
összehangolásában, valamint a
szolgáltatások színvonalának ál-
landó emelésében.

A bíráló bizottság februári dön-
tése értelmében további vállalko-
zások kerültek a város minõsített

vállalkozóinak jegyzékébe. A be-
kerülés legfontosabb szempontja
az volt, hogy a vállalkozás nagy-
kanizsai székhellyel vagy telep-
hellyel rendelkezzen, és nem lehet
lejárt határidejû adótartozása sem
az APEH, sem a helyi önkormány-
zat felé. A névjegyzékbe való fel-
vételt bármilyen tevékenységû
mikro-, kis- és középvállalkozás
kérelmezhette.

Gondolataiban Cseresnyés Péter
polgármester a visszafogottságot
említette elsõként, hisz – mint
mondta – nem könnyû idõszakot
élünk át, és nem könnyû idõszak áll
elõttünk. Azért is ünnepélyes ez a
pillanat, mert egy hosszú út jelentõs
állomásához érkeztünk, és a jó pár
hónapja elkezdett párbeszédet foly-
tatnunk kell. Jogos volt a nagykani-
zsai vállalkozók részérõl felmerült
igény, hogy hatékonyabban vehesse-
nek részt a város területén belül je-
lentkezõ munkákban. Ezzel a prob-
lémával keresték meg elõször a ka-
mara vezetõit, s az egyeztetések után
jutottak el a megállapodás elhatáro-
zásáig, amit a közgyûlés elfogadott. 

A másik ünnepélyes alkalom az
– folytatta a polgármester –, hogy

a minõsített nagykanizsai vállalko-
zóknak újabb tanúsítványokat ad-
hatnak át, mellyel egy újabb lépést
tettek elõre. De nemcsak szimbó-
lumokban, jelképekben gondol-
kodva tettek ezért az elmúlt idõ-
szakban. Ugyanis, hacsak nem egy
meghívásos pályázatról van szó,
nemcsak a kötelezõen elõírt három
vállalkozót hívják meg, hanem
akiket csak lehet. Több hónapja
hat-hét-nyolc pályázó vesz részt
egyszerûsített közbeszerzési eljá-
rás esetében, éppen azért, hogy mi-
nél nagyobb legyen a verseny, és
minél többen érezzék azt, hogy az

õ munkájukra is számítanak. 
Dr. Polay József megjegyezte, az

együttmûködési készség a kamara
részérõl 2009-ben fogalmazódott
meg, amit eljuttattak az önkormány-
zatnak egy Összefogás Nagykani-
zsa gazdasági érdekében címû
anyag formájában. Sajnos az elmúlt
idõszakban a képviselõtestület nem
tette lehetõvé az abban leírtak ér-
vényre jutását. Úgy érzi, Cseresnyés
Péter polgármesterben végre part-
nert találtak, hiszen elejétõl fogva
támogatta ezt a fajta elképzelést,
mert ahhoz, hogy a város fejlõdjön,
a vállalkozóinak is fejlõdnie kell, és
igazából a vállalkozók tudják a vá-
rost kihúzni a nehéz helyzetbõl. 

A “Nagykanizsa Város Minõsí-
tett Vállalkozása” tanúsítványt
kapták: Addinol Kft., Ács és Tár-
sa Bt., Baumeister Kft., Baumeis-
ter-Inveszt Kft., BWT Hungária
Kft., C Mobil Labor Kft.,
DeFonTec Kft., Forklift ‘97 Kft.,
SOLED Kft., ÉP-Kanizsa Kft.,
HB-ÉP Kanizsa Kft., Kanizsa Pék-
ség Sütõipari ZRt., Konzultax
Kft., Röntgen Kanizsa Kft.

B.E.
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Középiskolás Közlekedésbiz-
tonsági Kupát rendezett a Nagy-
kanizsai Rendõrkapitányság,
melynek alkalmával kerékpá-
ros, segédmotoros-kerékpáros és
személygépkocsi vezetõ kategó-
riában bizonyíthatták ráter-
mettségüket a tizenévesek.

A Nagykanizsai Városi Baleset-
megelõzési Bizottság rendezésé-
ben az idei évben is megtartották a
„Középiskolás Közlekedésbizton-
sági Kupa” városi vetélkedõjét. A
város középfokú intézményeinek
diákjai nevezhettek, intézményen-
ként három fõ fiú és három  fõ le-
ány, kerékpáros, segédmotoros-
kerékpáros, személygépkocsi-ve-
zetõ kategóriában. A verseny fel-
menõ rendszerû, tehát a városi
megmérettetésrõl továbbjutott
versenyzõk a Zalaegerszegen
megrendezésre kerülõ megyei ver-
senyen mérhetik össze tudásukat
az elméleti és gyakorlati téren is
legképzettebb zalai diákokkal. A
„Középiskolás Közlekedésbizton-
sági Kupa” országos döntõjére
Veszprém megyében, Zánkán ke-
rül sor. A verseny célja – mint ál-
talában – elsõsorban az volt, hogy
a diákok a közlekedéssel kapcso-
latos ismereteiket bõvíthessék, cé-
lozva ezzel a balesetek megelõzé-
sét is. Az elméleti vetélkedõ során
három területen kellett számot ad-
ni a diákoknak tudásukról. A
KRESZ teszt mellett, drog-pre-
venciós teszt és elsõsegély nyújtá-
si ismereteket felmérõ kérdéssor is
nehezítette a tanulók dolgát. 

A verseny végeztével az is kide-
rült, hogy ki az a hat fõ, akik a me-
gyei és talán az országos verse-
nyen is képviselik majd városun-
kat. – tájékoztatta lapunkat Lovkó
Balázs rendõrfõhadnagy, baleset-
megelõzési fõelõadó. A helyezet-
tek a következõk:

Személygépkocsi vezetõk között el-
sõ helyezett Melles Barnabás, Thúry
szakközépiskola, második  Horváth
Dániel, Batthyány gimnázium. A se-
gédmotoros-kerékpárosoknál elsõ
Rodek Bálint, Cserháti szakközépisko-
la, második helyezett Kulik Károly,
Zsigmondy – Széchenyi szakközépis-
kola. Kerékpáros kategóriában elsõ Bí-
ró Gábor, Batthyány gimnázium, má-
sodik helyezett Révész Ferenc, Cser-
háti szakközépiskola.

Z.A.

KKöözzlleekkeeddééss-
bbiizzttoonnssáággbbóóll jjeelleess
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Sorozatunkban a végeken já-
runk. Arra vagyunk kíváncsiak,
milyen kérdésekkel, problémák-
kal keresik fel a város peremke-
rületein élõk az önkormányzati
képviselõiket. Jerausek István a
nyolcas számú egyéni választó-
körzet képviselõje. Jelölõszerve-
zete a FIDESZ-KDNP volt. Sza-
badhegy, Sánc, Kisfakos, Nagy-
fakos és Bagola zárja választó-
körzetét. Beszélgetésünket is eb-
ben a sorrendben kezdjük. 

– Hamarosan elkezdõdik Sza-
badhegyen a régóta várt szenny-
vízcsatorna-építése, melyhez ter-
mészetesen az ott élõk is hozzájá-
rultak kétszázezer forintos önrész-
szel. A területet már átadták a kivi-
telezõnek. Még ebben az évben
megtörténik az ivóvízvezeték bõ-
vítése is. Sürgetõvé vált a Kukor
család által felállított feszület fel-
újítása a Szabadhegyi utca elején,
mielõtt a talapzatában kárt tenne a
közelében kialakított csapadékvíz-
elvezetõ árok. Megbeszéltük Dr.
Károlyi Attila (MSZP-MSZDP)
önkormányzati képviselõvel, hogy
közösen felújíttatjuk a képviselõi
keretünkbõl. 

– Mikor indulhatunk ki a város-
ból kerékpárúton a Csónakázó-tó-
ra?

– Az idei évi költségvetésben
szerepel, és elõkészítés alatt áll a
Hevesi úttól induló kerékpárút

Sáncon át a Csónakázó-tóra. A
sánci lakossági fórumokon és a
képviselõi fogadóóráimon több-
ször kérték gyalogátjáró felfestését
a buszmegállónál. A 61-es elkerü-
lõ út átadását követõen visszaté-
rünk majd a kérdésre, mert az is el-
képzelhetõ, hogy a forgalomcsök-
kenés miatt már nem lesz rá szük-
ség. Szintén régi kérése a sánciak-
nak a temetõ bejáratától a ravatalo-
zóig vezetõ út kiépítése. A képvi-
selõi keretemet szeretném ehhez is
felhasználni, ha sikerül megnyer-
nem Dr. Etler Ottó (CÖNE) képvi-
selõtársam támogatását, aki szin-
tén ebben a körzetben indult a vá-
lasztásokon. És még egy jó hírt el
kell mondanom. A Szívbetegek
Egyesülete már készül a második
Sáncért – Szabadhegyért majális-
ra. Szeretném, ha a sikeres meg-
rendezés érdekében a város is adna
hozzá támogatást. 

– Kisfakoson tavaly felújították
a Sandi utca járdáját. Mi a követ-
kezõ megoldásra váró feladat a te-
lepülésrészen?

– Továbbra is sürgeti a lakosság
a Damjanich utca felújítását.
Ugyanitt megoldódott a csatorná-
zást követõ talajtömörítés, van
kultúrház, orvosi rendelõ a város-
részben, a régi iskola épületének
sorsa azonban folyamatosan fog-
lalkoztatja az ottaniakat. Itt is be
tudok számolni egy jó hírrõl. Elsõ
alkalommal részesül a Kisfakosi

Városszépítõ Egyesület a város
költségvetésébõl nyolcszázezer fo-
rintos támogatásban. Ez elõrelé-
pést jelent mindenképpen, hisz le-
hetõség lesz rá, hogy programok
szervezésével életet leheljenek a
kultúrházba. Nagyfakoson is elké-
szült a buszváró terve, megvan
már az építési engedélye is. A tele-
pülés elõtt, a régi helyén fog majd
állni. Bagolán a pénzügyi lehetõ-
ségeivel jól sáfárkodó Városszépí-
tõ Egyesület minden évben meg-
hívja a lakosságot a hagyományos
rendezvényeire. 

Beszélgetésünk végén Jerausek
István nem hagyta szó nélkül azt
sem, hogy lenne mit felújítani Ka-
tonaréten az Õrház és a Sánci utcá-
ban is.

B.E.

SSzzaabbaaddhheeggyy,, SSáánncc,, KKiissffaakkooss,,
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A Cserháti Sándor Mûszaki
Szakképzõ Iskola és Kollégium
12. C osztálya a Felvidéken ünne-
pelte március 15-ét. 

A Rákóczi Szövetség minden év-
ben pályázatot ír ki magyar közép-
iskoláknak, hogy elõsegítse a hatá-

ron túli területeken való közös ün-
neplést. Iskolánk már másodszor
nyert a pályázaton, így ez volt a
második osztály, amely lehetõséget
kapott az utazásra. Dunaszerdahe-
lyen egy középiskola kollégiumá-
ban laktunk, és az elsõ napot a vá-
rosban töltöttük. Részt vettünk a

városi ünnepségen, megkoszorúz-
tuk a 48-as emlékmûvet. A diákok-
nak felemelõ érzés volt megtapasz-
talni, hogy milyen sokan ünnepel-
tek együtt a városban, mit jelent a
határon túli magyaroknak ez az ün-
nep, a magyarság vállalása. A haza-
szeretetre való nevelésnek ez a leg-
jobb módja. Másnap megmutatták
nekünk az iskolát, beszélhettünk di-
ákokkal, tanárokkal, megismerhet-
tük az õ problémáikat, majd elutaz-
tunk Pozsonyba. Tettünk egy nagy
sétát a történelmi városközpontban,
megnéztük a szépen felújított várat,
a koronázó templomot, az
Óvárosházát, a Mihály-kaput. Dél-
után élményekkel gazdagodva in-
dultunk haza a kirándulásról.

Farkas Tünde

MMáárrcciiuuss 1155.. DDuunnaasszzeerrddaahheellyyeenn

141 éves a Kiskanizsai Pol-
gári Olvasókör. Mint hagyomá-
nyosan, idén is tematikus rendez-
vénnyel emlékezett megalapításá-
nak 141. évfordulójára a Kiskaniz-
sai Polgári Olvasókör a Móricz
Zsigmond Mûvelõdési Házban. A
mostani ünnepségen a néhai Vizeli
Dezsõ, a volt igazgató, népzenész,
népmûvelõ és munkássága került a
középpontba. Díszvendégként
meghívták a családja tagjait. A
megjelenteket Salamon Sándorné,
az Olvasókör elnöke köszöntötte.
Beszédében Dénes Sándor alpol-
gármester az Olvasókör jelentõsé-
gét emelte ki. A szervezõk felidéz-
ték azokat az éveket, amíg Vizeli
Dezsõ 1960-tól évtizedeken át
dolgozott a hagyományok ápolá-
sáért. Az ünnepségen adták át a
Kiskanizsai Polgári Olvasókör ál-
tal alapított elismeréseket azok-
nak, akik sokat tettek, tesznek a
sáska hagyományok megõrzésé-
ért. 

Ismét megrendezte hagyo-
mányos borversenyét a a Cser-
háti Sándor Mûszaki Szakkép-
zõ Iskola és Kollégium. Az öt ta-
gú szakértõ zsûri és az 55 részt-
vevõ (az iskola dolgozói és meg-
hívott vendégek) 38 fajta bort
kóstolhatott meg (31 fehér és 7
vörös). A zsûri értékelése
szerint 7 arany, 11 ezüst és 18
bronz minõsítést osztottak ki.
Arany fokozattal értékelték So-
mogyi András négy, Baksa Fe-
renc, Czinki Ferenc és a Skanecz
testvérek 1-1 borát. A közönség
tetszését Tóth Miklós Irsai Olivér
bora nyerte el. Az est jó hangu-
latban telt, alkalom volt a tapasz-
talatok cseréjére, kötetlen be-
szélgetésekre is.

Állatok, mesék, természet
gyerekszemmel. Mintegy három-
száz rajz érkezett be az Állatok,
mesék, természet címû gyerek-
rajz-pályázatra, amelynek egy ré-
sze megtekinthetõ a HSMK Ifjú-
sági Galériájában. Kanizsa és
környékének iskoláiból, óvodái-
ból várták a sokféle, szabadon vá-
lasztott technikával készített al-
kotásokat. A feladat adott volt, hi-
szen kedvenc állataikat, mesefi-
guráikat és a természethez való
viszonyukat örökíthették meg az
alsó tagozatos kisdiákok és ovi-
sok. A három kismalac, Nils Hol-
gerson és lúdjai,  kutyák, halak,
bagoly és egy komplett baromfi-
udvar is szerepel a kiállított mû-
vek sorában, amelyeket március
huszonhatig tekinthetnek meg az
érdeklõdõk. 
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Kissé rendhagyó témát válasz-
tott ezúttal a Magyar Éremgyûj-
tõk Egyesületének Nagykanizsai
Csoportja a múlt vasárnap  meg-
tartott kiállításukra a Hevesi
Sándor Mûvelõdési Központban.

Már a cím is sok mindenrõl
árulkodott, hiszen a Világörökség
részei hazánkban, várak és egyhá-
zi épületek pénzeken, érmeken,
bélyegeken szerepelt meghatáro-
zóként, vagyis némileg eltért az
eddig bevett, elsõsorban vagy épp
kizárólag történeti síkon mozgó
gyûjteményektõl.

Persze, ezúttal ez is volt a cél,
mindenesetre az érdeklõdésre nem
lehetett panasz, hiszen mintegy
300 érdeklõdõ elõtt nyitotta meg
Karádi Ferenc alpolgármester a
gyûjtõk seregszemléjét. Akik kö-
zül aztán sokan élhettek igazi
szenvedélyüknek is a Nemzetközi
Numizmatikai és Filatéliai Talál-
kozón, hiszen éremcsere és érem-
börze is szerepelt a programban.

P.L.

Elfogadta a közgyûlés a sze-
mélyes gondoskodást nyújtó szo-
ciális és gyermekjóléti intézmé-
nyek 2010. évi törvényességi és
szakmai fenntartói ellenõrzésé-
rõl szóló beszámolót.

Az önkormányzat a szociális
szolgáltatások körében Egyesített
Szociális Intézményt, Fogyatékkal

Élõk Integrált Intézményét és Csa-
ládsegítõ Központot, a gyermekjó-
léti ellátások körében Gyermekjó-
léti Központot és Egyesített Böl-
csõde Intézményt tart fenn. A köz-
gyûlés évente ellenõrzési tervet
határoz meg az intézmények mû-
ködésének törvényessége és szak-
mai munkája eredményességének
ellenõrzésére. Ha az ellenõrzés so-

rán jogszabálysértést állapít meg,
intézkedik annak megszüntetésé-
rõl. Többek között vizsgálták az
általános mûködési és személyi
feltételeket, a létszámnormát, a ké-
pesítési elõírásokat, az általános
tárgyi és szakmai feltételeket, a
nyilvántartási kötelezettséget, a
szakmai és gazdálkodási mutató-
kat és az ellátottakra vonatkozó
adatokat. 

B.E.

Három oktatási-nevelési intéz-
mény, a Miklósfai Általános Is-
kola és Óvoda, a Zrínyi Miklós
Általános Iskola és a Szivárvány
Egységes Gyógypedagógiai Mód-
szertani Intézmény túlóra bizto-
sítását kérte a közgyûléstõl. 

A testület nem támogatta az Ál-
talános Iskola és Óvoda Nagykani-
zsa-Miklósfa intézményébe a más
településrõl bejáró tanulók fel-
ügyeletének ellátásához kért heti
tíz túlóra biztosítását. 

A településrész általános iskolája
is nagy számban lát el más telepü-
lésrõl bejáró tanulót. A feladatellá-
tást és finanszírozást a Belezna,
Liszó és Nemespátró, valamint
Nagykanizsa önkormányzata közöt-
ti Intézményfenntartói Társulási
Megállapodás biztosítja. A három
település gyermekei számára nem
áll rendelkezésre iskolabusz, így
menetrend szerinti autóbusz járattal
közlekednek a lakóhelyük és Mik-
lósfa között. Az iskola jelezte, hogy
a bejáró felsõ tagozatos tanulók dél-
utáni felügyelete az utolsó tanítási
óra és az autóbusz indulása közötti
két tanórás idõszakban nem megol-
dott. A szülõk írásban benyújtott ké-

rése miatt az intézmény nem enged-
heti el a gyermekeket a tanórák vé-
gén, az idõszak rövidsége miatt
azonban tanulószobai foglalkozás
sem szervezhetõ számukra. A fel-
ügyelet, a foglalkozás heti tíz túlórát
jelent, ennek engedélyezését kérte
harminchét tanítási hétre az iskola. 

A közgyûlés nem támogatta a
987 ezer forint túlóra biztosítását.
Felkérték az intézmény vezetõjét,
hogy a tanulók felügyeletét a peda-
gógusok heti 40 órás munkaidejé-
bõl oldják meg. 

A Zrínyi Miklós Általános Iskola
jelezte, hogy a számára engedélye-
zett túlórakeret nem elegendõ a fel-
adatellátás zavartalan biztosításához.
Ebben a tanévben újabb egy csoport
került be a mûvészeti oktatásba, ami
óraszám növekedést jelentett. 

A közgyûlés az intézmény szá-
mára a feladatellátás biztonsága ér-
dekében jóváhagyta a harminchét
tanítási hétre a kért heti 4,4 túlóra
kifizetését. Az ehhez szükséges
434 ezer forint járulék vonzattal el-
látott összeget a 2011. évi költség-
vetés általános tartalék terhére biz-
tosította, tartalékkeret hiányában
forrásul a mûködési hitelt ugyan-
ezen összeggel megemelte. 

Aközgyûlés a Szivárvány EGYMI
számára az utazó gyógypedagógiai
ellátás zavartalan mûködése érdeké-
ben az idei év harminchét tanítási he-
tére jóváhagyta a heti 9 túlórát. Az
ehhez szükséges 888.111 forint járu-
lék vonzattal ellátott összeget a 2011.
évi költségvetés általános tartalék ter-
hére biztosította, tartalékkeret hiányá-
ban forrásul a mûködési hitelt ugyan-
ezen összeggel megemelte.

Nagykanizsa sajátos nevelési igé-
nyû tanulóinak ellátását, a szakvéle-
ményeknek megfelelõ fejlesztési és
rehabilitációs szakmai tevékenységet
a Szivárvány Egységes Gyógypeda-
gógia Módszertani Intézmény bizto-
sítja. A feladatot részben utazó peda-
gógusi szolgáltatással látja el. Az uta-
zó pedagógusi szakszolgálat számára
megadott órakeret azonban már nem
elegendõ a feladatok elvégzésére. A
Zsigmondy-Széchenyi SZKI, vala-
mint a Bolyai Általános Iskola tanu-
lói között megnövekedett a sajátos
nevelési igényû tanulók száma. A
közoktatási törvény idevonatkozó pa-
ragrafusai alapján ellátásuk az elõbbi
intézményben két új csoport, az utób-
biban egy új csoport kialakításával
oldható meg. A három új csoport re-
habilitációjának megszervezéséhez,
szakszerû ellátásához szükséges a he-
ti kilenc óra túlóra biztosítása. 

B.E.
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A közgyûlés 2010. november
25-i soros ülésén döntött az ön-
kormányzati tulajdonú gazdasá-
gi társaságok felügyelõ bizottsá-
gaiba delegált tagok személyérõl,
a tiszteletdíjakról azonban nem
hozott döntést. A korábbi testület
2007-ben olyan határozatot ho-
zott, hogy az önkormányzati
képviselõ tagok tiszteletdíj nél-
kül látják el a feladatukat. 

Tekintettel az egyenlõ elbánás
elvére és a diszkrimináció tilalmát

is szem elõtt tartva, a korábbi köz-
gyûlési döntéssel ellentétben Dr.
Károlyi Attila önkormányzati kép-
viselõ azt javasolta, hogy a jövõre
nézve az önkormányzati tulajdonú
gazdasági társaságok önkormány-
zati képviselõ felügyelõ bizottsági
tagjai ugyanolyan összegû tiszte-
letdíjban részesüljenek, mint a nem
képviselõ jogállású tagok. A tiszte-
letdíjak megállapításánál, a köztu-
lajdonban álló gazdasági társasá-
gok takarékosabb mûködésérõl
szóló 2009-évi törvényben foglalt

korlátozást – miszerint egy termé-
szetes személy legfeljebb egy köz-
tulajdonban álló gazdasági társa-
ságnál betöltött felügyelõ bizottsá-
gi tagság után részesülhet javadal-
mazásban –, figyelembe kell venni. 

A legutóbbi közgyûlés a 2007-ben
hozott határozatot akként módosítot-
ta, hogy az önkormányzati tulajdon-
ban lévõ gazdasági társaságok ön-
kormányzati képviselõ és nem kép-
viselõ jogállású felügyelõ bizottsági
tagjai 2011. március 1-jétõl meg-
egyezõ mértékû díjazásban részesül-
jenek. 

B.E.

TTiisszztteelleettddííjj aazz FFBB ttaaggookknnaakk

TTúúllóórráákkrróóll ddöönnttöötttteekk

IInnttéézzmméénnyyii eelllleennõõrrzzéésseekk

ÉÉrrmmeekk,,
bbééllyyeeggeekk

Kiskanizsán, az általános isko-
lában és óvodában egészségnapot
szerveztek, melynek keretében
még inkább elõtérbe került az
egészség tényének fontossága. 

Egyebek mellett a gyermekek
az étkezések alkalmával is a leg-
egészségesebb táplálékokat kap-
ták, illetve különbözõ progra-
mokkal is igyekeztek felhívni a
figyelmet arra a pedagógusok és
szervezõk, hogy már a legfiata-
labbak korában is nagyon fontos
szerepe van az egészséges élet-
módnak. Természetesen a sport-
programok sem hiányozhattak a
választékból, s a különbözõ meg-
mérettetések eredményhirdetésé-
re is sor került a szombat délelõtt
folyamán.

P.L.

EEggéésszzssééggrrõõll
aa kkiisskkaanniizzssaaii
iisskkoolláábbaann
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Projektzáró sajtótájékoztató-
ra került sor a Nagykanizsai In-
kubátorház és Innovációs Köz-
pontban. 

Hosszú évek elõkészítõ munká-
jának eredményeként 2009. októ-
ber 1-jén elindult az a projekt,
amely a NYDOP-1.3.1-2f-2009-
0005 pályázat sikeres elnyerése
után lehetõvé tette, hogy a kani-
zsai ipari parkban található egyik
laktanyaépületbõl a helyi gazda-
ságfejlesztés új központja alakul-
jon ki. A közel 500 millió forint
összköltségû beruházás 73,55%-
os vissza nem térítendõ támoga-
tásban részesült. A tavaly novem-

ber 25-én átadott Nagykanizsai
Inkubátorház és Innovációs Köz-
pont létrehozásával nõtt a térség
versenyképessége és javult a helyi
ipari park és logisztikai központ
területeinek hasznosítási lehetõsé-
ge. A helyi mikro-, kis- és közepes
vállalkozások számára kialakított
központban kedvezõ feltételek
mellett erõsödhetnek meg a vállal-
kozások. Az intézmény kihasz-
náltsága jelenleg 32%-os, de a fo-
kozódó érdeklõdés hatására elér-
hetõ közelségbe került az egy éves
szintre betervezett 50%-os telített-
ség. 

Az Inkubátorház vezetése több
helyi, megyei és regionális gazda-

ságfejlesztõ szervezettel vette fel a
kapcsolatot, és ígéretesnek bizonyul
a Pannon Egyetem Nagykanizsai
Kampuszával történõ együttmûkö-
désük is. Az Inkubátorház kiemelt
feladatának tekinti, hogy olyan
helyben elérhetõ szolgáltatásokkal
segítse a vállalkozásokat, melyek
révén még sikeresebbé válhatnak.
Az adó, a jogi, a pénzügyi és inno-
vációs tanácsadásai mellett széles-
körû  irodai szolgáltatásokat is nyújt
az intézmény – foglalta össze a saj-
tótájékoztató elsõ részét Cseresnyés
Péter polgármester, aki reményét
fejezte ki, hogy a gazdasági válság
elmúltával Magyarország, s benne
Nagykanizsa is sikeressé válhat. 

A sajtótájékoztató második ré-
szében Mihovics Zoltán projekt-
menedzser szólt az Inkubátorház
jövõbeni terveirõl, melyben hang-
súlyos szerepet szánnának az in-
formatikai, a logisztikai és a meg-
újuló energiával foglalkozó cégek
klaszterokká szervezõdésének
elõsegítésére. Mihovics Zoltán
ezt követõen vázolta az ipari park
és az Inkubátorház fejlesztésére
vonatkozó elképzeléseket, mely-
ben kiemelt cél az autóbusz-köz-
lekedés biztosítása az ipari park-
ba. 

K.H.
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Mi sem természetesebb annál,
hogyha szomjasak vagyunk
megnyitjuk a csapot és iható víz-
zel oltjuk szomjunkat. Vajon így
van-e ez mindenhol? 

A föld népességének és a vízfel-
használás növekedése, a környe-
zetszennyezés fokozódása, milyen
mértékben befolyásolhatják éle-
tünket? Többek között ezekre a
kérdésekre próbáltak választ adni
a meghívott elõadók, a Víz világ-
napja alkalmából tartott rendezvé-
nyen az Inkubátorházban.

A hat elõadásból álló rendez-
vényt Karádi Ferenc Nagykanizsa
Megyei Jogú Város alpolgármeste-
re nyitotta meg. A szervezõk nevé-
ben, Kassai Zoltán a Délzalai Víz-
és Csatornamû Zrt. vezérigazgatója
köszöntötte a Zsigmondy Vilmos-
Széchenyi István Szakképzõ és a
Batthyány Lajos Gimnáziumból
érkezett diákokat. Benedek Miklós

a Kaán Károly Környezetvédelmi
Egyesület elnöke elõadásában rö-
vid helyzetképet adott a „víz vilá-
gáról” életünkben betöltött szere-
pérõl. Hasonló megközelítésbõl, de
az egyén és a társadalom felelõs-
ségvállalását hangsúlyozó prezen-
táció hangzott el dr. Antal Anikó
zsigmondys tanártól. Ezt követõen
Kendli Richárd a Délzalai Víz- és
Csatornamû szolgáltatási igazgató-
ja mutatta be cége tevékenységét.
A tények és tévhitek címû blokk-
ban pedig a vízfelhasználáshoz
kapcsolódó kérdéskörökre adott
válaszokat. Lakner Gábor a Hidro-
filt Kft. kereskedelmi igazgatója
elsõsorban az ipari vízfelhasználás
mértékérõl annak társadalmi össze-
függéseirõl, a föld népességére
gyakorolt hatásairól beszélt. Elõ-
adása végén  kapacitálta a pályavá-
lasztás elõtt álló fiatalokat a mér-
nöki szakok elvégzésére, hiszen
nagy lehetõségeket lát ezeken a te-

rületeken a jól képzett szakembe-
rek foglalkoztatására. A Balatonfü-
redrõl érkezett Füle László, az
Aquaprofit Zrt. földtani szakértõje
elsõsorban hidrogeológiai szem-
szögbõl közelítette meg a víz ki-
nyerésének, a vízbázisok bizton-
ságba helyezésének, és a vízbázi-
sok monitoringjának  témaköreit.
Az õt követõ Musits Róbert pedig
egy amerikai terméket mutatott be,
amely a levegõ páratartalmát ki-
vonva állít elõ lúgos kémhatású vi-
zet. Az elõadó a háztartásokban
használt berendezésrõl elmondta,
hogy átlag 5-6 liter vizet képes elõ-
állítani egy nap alatt.  A berendezés
által „gyártott” vízzel koccinthat-
tak is a diákok. A rendezvény zárá-
saként sor került a Víz-kvíz tesztla-
pok nyerteseinek kisorsolására. A
nyolc nyereménybõl  öt kanizsai és
három kaposvári diák részesült.

K.H.

EEllõõaaddáássssoorroozzaatt aa VVíízz vviilláággnnaappjjáánn

Új helyszínen, a Kanizsa
Centrumban mutatkoztak be
városunk bútorgyártó cégei a ti-
zenötödik Kanizsai Bútornapo-
kon, amelyet az 1995 óta létezõ
Nagykanizsai Faipari Szakosz-
tály szervezett meg.

A harmincegy vállalkozást tömö-
rítõ Nagykanizsai Faipari Szakosz-
tály olyan szervezet alapköveit rak-
ta le tizenöt évvel ezelõtt, ahol a
szakmai tudás az egyik legnagyobb
érték. Mint Cseresnyés Péter pol-
gármester – a kiállítás és vásár meg-
nyitója – elmondta, a Kanizsán vi-
rágzó bútorgyártás azért büszkél-
kedhet sikerekkel, mert a verseny-
társak összefognak és képesek az
együttmûködésre. Az idei börze is
ennek a sikeres együttmûködésnek
az eredménye, ahol számos, rangos
versenyeken is elismeréseket nyert
bútorok tekinthetõek meg. A pol-
gármester kiemelte, épp a minap ír-
ták alá a Nagykanizsai Kereskedel-
mi és Iparkamarával azt a megálla-
podást, mely lehetõvé teszi az ön-
kormányzat és a vállalkozások sike-
res együttmûködését. A vásárral
egybekötött kiállításon nem csak
bútorokat, hanem számos lakberen-
dezési tárgyat és dekorterméket is
prezentálnak a gyártók. Érdekesség,
hogy a csábító, szebbnél szebb pár-
nákkal kiállított ágyakat és heverõ-
ket pont az alvás világnapján mutat-
ták be.

Z.A.

BBúúttoorrnnaappookk
ttiizzeennööttööddsszzöörr

VOKSH Kft.
Nagykanizsa, 

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

OKÉV nyt. szám: 20-0003-04 AL: 0448

Tanfolyam indul:
2011.03.25. 16 óra 

hétvégi
2011.03.28. 16 óra

hétközi elõadásokkal személy-
autó, motor, és segédmotor 

2011.03.29. 16 óra 
C, D, C+E

2011.03.30. 16 óra 
gépkezelõ (targonca, emelõgép 

és földmunkagép) 
kategóriákban

Részletfizetés
Diák kedvezmény

Ingyenes tankönyvkölcsönzés
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Március 15-én mutatták be dr.
Márkus Ferenc, Nyom nélkül el-
röppenni nem hagyta címû élet-
mûkötetét a Halis István Városi
Könyvtárban. 

A könyv borítóján többek között
az alábbi ajánló szavak olvashatók:
a 80 éves szerzõ, Márkus Ferenc el-
múlt fél évszázadunkat átölelõ idõ-
szakában írott, elmondott gondola-
tai olvashatók a kötetben. Olyan
szövegek, melyek sub specie aeter-
nitatis, az örökkévalóság szemszö-
gébõl – másképpen fordítva a latin
kifejezést: az örökkévalóság nézõ-
pontjából – közelítik meg történeti,
irodalmi és közéleti tárgyú témái-

kat. Ez a kötet talán legfontosabb
jellemzõje. Az örökkévalóság
„szemszögét” pedig egy 21. száza-
di katolikus ember gondolkodás-
módja adja. A tárgyaltak tehát min-
dig szélesebb vonatkoztatási rend-
szerben kerülnek taglalásra. 

Olvasás közben úgy érezzük,
mintha egy olyan ékkövet – ez az
általa oly nagyra becsült élet vala-
milyen vonatkozása – forgatna a
kezében a szerzõ, mely minden ol-
dalról csillogóan szép, de a benne
való gyönyörködés egyetlen pilla-
natában sem feledhetõ el, hogy
mégis egyetlen egység, mely az
egésznek szépségét bármely oldal-
ról tekintve képes megmutatni. 

A könyvbemutató végén köszö-
nõ szavait e mondattal zárta Már-
kus Ferenc: bármennyire úgy érzé-
keljük, hogy az adott körülmé-
nyek, történelmi viszonyok között
annyira mélyen vagyunk, hogy an-
nál mélyebben már nem kerülhe-
tünk, Isten nézõpontjából nézve
nincs mélység, ahonnan nem le-
hetne a legmagasabb pontra eljutni
ma, tegnap, és természetesen hol-
nap is.

Balog László köszöntõ szavait hon-
lapunkon a http://www.kanizsau-
jsag.hu/index.php?m=200&ckid=651
7 linken olvashatják.

B.E.
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A Zalai Matematikai Tehetsé-
gekért Alapítvány tartott sajtó-
tájékoztatót pályázat-nyerés ap-
ropóján a Pannon Egyetem
Nagykanizsai Kampuszán.

Dr. Pintér Ferenc, az alapítvány
titkára kifejtette, annál, hogy nyil-
vánosságot kapnak elért eredmé-
nyeik, munkájuk, gyakorlatilag
nincs fontosabb, hiszen ezzel lehet
elérni, hogy minél több tehetség-
nek utat engedjenek a továbbiak-
ban. Mint elmondta, Zalában sok
még a tennivaló, hogy abszolút
mértékben képesek legyenek haté-
konyan lefedni a térséget tehet-
ségfelfedezés, valamint -gondozás
címén, de az egyes programok ke-
retében mind érdemlegesebb ered-
ményeket tudnak felmutatni.

A legfontosabb a munka ezen
fázisban a további hálózatépítés, s
erre a Nagykanizsa-Letenye-
Csurgó-Zalakaros-Keszthely öt-
szögben többek között az ilyen pá-
lyázatokkal is jó esély kínálkozhat.

Az úgynevezett tehetségpontok-
nak, tehetségsegítõ tanácsoknak ki-
emelt szerep jut abban, hogy többek
között a matematikában tehetséges
gyermekek felszínre kerüljenek, s
azon tehetségükkel a továbbiakban
is kellõ hatékonysággal sáfárkodni
tudjanak maguk és oktatóik.

Dr. Pintérné Grundmann Frida a
pályázat tényszerû adatairól közölte,
hogy a pályázat minimum három,
maximum ötmillió forintra szólt, de
a roppant nagyszámú anyagok be-
nyújtása végett ezeket a határokat
megváltoztatva kétmillió forintban

maximalizálták az elnyerhetõ össze-
get. A zalaiak nyertes pályázata vé-
gül 1,8 millió forintot kapott, ami
egyértelmû siker az alapítvány szá-
mára, s a program 2011. februárjával
kezdõdött. Ahogy a szakmai munka-
közösség-vezetõ a projekt bemutatá-
sa során fogalmazott, az érdemi
munka az adott tárgyra fogékony ta-
nulóknál már pszichológiai téren is
roppant fontos, hiszen a tehetség
gondozásában ez a faktor is nélkü-
lözhetetlenné vált.

Az ismertetõ további részében
Holczinger Melinda, Szalai Gabri-
ella és Lõrincz Ildikó mûhelyveze-
tõk az Idegen nyelvi-, a Matemati-
kai-tehetség tanácsadói mûhelyek
mûködését ismertették.

P.L.

MMaajjdd’’ kkééttmmiilllliióó aa mmaatteemmaattiikkaa tteehheettssééggeekkéérrtt

„„AAzz,, kkii éélleettéébbeenn ssookkaatt éérrzzeetttt......””

A közgyûlés egyetértett Nagy-
kanizsa Megyei Jogú Város Ön-
kormányzata és az „Élettér” Ál-
lat- és Természetvédõ Egyesület
közötti közhasznú megállapodás
aláírásával.

Az egyesület az önkormányzattal
fennálló mintegy tizenöt éves kap-
csolat alapján kérte az Együttmû-
ködési Megállapodás megkötését,
mivel ennek alapján részesülhetné-
nek közhasznú munkaerõ hozzájuk
irányításában, illetve a pályázatok
elbírálásánál is pozitív hatása lenne.

Az „Élettér” Állat- és Termé-
szetvédõ Egyesület 1995. szep-
temberében alakult meg azzal a
céllal, hogy az önkormányzattól
bérbe kapott területen állatmenhe-
lyet alakítson ki és mûködtessen,
ahol a gazdátlan kutyák helyzetét
megnyugtatóan megoldhatja. Fõ
feladatuk az állatok mindennapi
kiszolgálása, rendszeres állatorvo-
si felügyelet biztosítása, kötelezõ
és védõoltásokkal való ellátása, fé-
regtelenítése, ivartalanítása. 2004-
ben az egyesület és az önkormány-
zat között bérleti szerzõdés jött lét-

re, melyben az egyesület vállalta,
hogy a bérelt ingatlanon, saját
költségén állatmenhelyet hoz létre
és üzemeltet. 2005-ben a telephely
kialakítására az önkormányzat há-
rommillió forintot biztosított,
emellett évente támogatta az egye-
sületet. Mivel az „Élettér” a város
területén olyan közfeladatot lát el,
melyrõl a helyi önkormányzatok-
nak kell gondoskodnia, indokolt
volt a közhasznú megállapodás ke-
retében történõ támogatása. 

B.E.

KKöözzhhaasszznnúússáággii SSzzeerrzzõõddéésstt kkööttöötttt 
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A bonyhádi Petõfi Sándor
Evangélikus Gimnázium látta
vendégül az immár huszadik
alkalommal megrendezésre
kerülõ Nemzetközi Magyar
Matematikaverseny résztvevõ-
it, több mint 300 diákot és ta-
nárt. 

Nem csak Magyarországról,
de a határon túli régiókból – Er-
délybõl, Felvidékrõl, Vajdaság-
ból és Kárpátaljáról – is ott vol-
tak a legtehetségesebb középis-
kolás matematikusok. Zala me-
gyét ezen a színvonalas sereg-
szemlén a nagykanizsai Batthyá-
ny Lajos Gimnázium öt tanulója
képviselte.

Az iskola tanárai közül ketten
voltunk jelen: Dr. Pintér Ferenc a
népes magyarországi küldöttség
régióvezetõjeként, jómagam pe-
dig a kanizsai csapat kísérõje-
ként. A színvonalas verseny mel-
lett sokszínû szabadidõs progra-
mok keretében születhettek
újabb, remélhetõleg életre szóló
barátságok. Városnézéstõl az
UniCum Laude Énekegyüttes
koncertjéig, egész napos paksi,
pécsi, kalocsai kirándulástól az
izgalmas sportversenyekig,
Laczkovich Miklós professzor úr
érdekes elõadásától a fergeteges
táncházig, a mûveltségi vetélke-
dõtõl a polgármesteri fogadásig
terjedt a kínálat. Az irigylésre
méltó körülmények között mûkö-
dõ gimnázium – saját kollégium,
fedett atlétikai csarnok, rekortán
futópálya rúd- és magasugró-
dombbal, hatalmas arborétum
szépségû udvar, … – remek házi-
gazdának bizonyult. Versenyzõ-
ink megállták helyüket a rendkí-
vül erõs mezõnyben. Erdõs Ger-
gely (11. A) és Szilágyi Dezsõ
(10.D) dicséretben részesült, a
csapat legszebb eredményét pe-
dig a 11.D osztályos Abonyi Jó-
zsef érte el, aki 2. díjjal térhetett
haza. Azt hiszem, szebben nem is
ünnepelhettük volna nemzetünk
jeles napját, mint együtt baráta-
inkkal, határok nélkül. Alig vár-
juk a jövõ tavaszt, hogy újra talál-
kozhassunk.

Erdõs Gábor

BBaatttthhyyáánnyyss
ssiikkeerreekk
BBoonnyyhhááddrróóll
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„Sajtóközlemény
Az MSZP Nagykanizsai Szerve-

zete tiltakozik Cseresnyés Péter
múlt heti tûzoltóságnál tett nyilat-
kozata ellen. Cseresnyés Péter az
általa elmondottak miatt a tûzoltó-
ság szakmai állományülését politi-
kai rendezvénnyé változtatta, ami
a tûzoltók által végzett magas szín-
vonalú munkának a sárba tiprása.

Cseresnyés Péter az elmúlt
nyolc év kormányzását tette fele-
lõssé a tûzoltóság fejlesztéseinek
elmaradásáért, mert polgármester-
ként tájékozatlanul vett részt az ál-
lományülésen.

A nagykanizsai tûzoltóság hon-
lapján is olvasható, hogy az elmúlt
évek alatt a kormány által kiírt pá-
lyázati lehetõségeinek köszönhe-
tõen a géppark megújulása meg
történt, ami által magas színvona-
lon tudnak ellátni minden mentést,
beavatkozást.

A nagykanizsai tûzoltóság fej-
lesztése az elmúlt években megha-
ladta az 500 millió forintot, amibõl
kitûnik, hogy az MSZP kormány-
nak fontos volt a helyi tûzoltóság
fejlesztése.

Cseresnyés Péter az állomány-
ülésen miért nem beszélt arról,
hogy az elmúlt években kihasznált
e alpolgármesterként minden pá-
lyázati és fejlesztési lehetõséget?

Cseresnyés Péter az állomány-
ülésen miért nem beszélt arról,
hogy igaz e, hogy az állománynak
alá kell írni olyan papírt, amin
hozzájárulnak a saját, és családtag-
jaik telefonlehallgatásához nem-
zetvédelmi okokból?

Méltatlan a demokráciában,
hogy akik nap mint nap életet és
értéket mentenek, csak akkor te-

hessék ezt, ha saját és családtagja-
ik telefonlehallgatásukhoz hozzá-
járulnak.

Az MSZP nagykanizsai szerve-
zete megköszöni a tûzoltók eddig
végzett magas színvonalú szakmai
munkáját, és kíván munkájukhoz
sok sikert és kitartást.

MSZP
Nagykanizsai Szervezete"

***
Lelkó Tamás e-mail-jét betûhí-

ven közöljük a késõbbi bonyodal-
mak elkerülése végett. Márcsak
azért is, mert az eseményen lapunk
tudósítója mellett részt vett a Kani-
zsa Rádió, a Kanizsa Televízió és a
Zalai Hírlap munkatársa is, s en-
nek tükrében kijelenthetjük, hogy
ilyen állítások nem hangzottak el.
– a Szerk.

Elérte a Szanyi-effektus Nagy-
kanizsát is. Az MSZP városi szer-
vezete nevében kiadott közlemény
minden valóságalapot nélkülözõ,
hazug, rágalmazó eszmefuttatás.
Ezúttal is kitaláltak valamit, és az
általuk kitaláltakat próbálják elad-
ni. Semmi más céljuk nincs, mint
hogy hazugsággal, nemtelen táma-
dással leplezzék az elmúlt nyolc év
politikai és gazdasági bûneit.

Cseresnyés Péter polgármester
az állománygyûlésen a város nevé-
ben megköszönte és elismerte a
nagykanizsai tûzoltók munkáját,
bátor helytállását. Hozzá hasonló-
an kifejezte nagyrabecsülését
Wéber Antal, a Zala Megyei Ka-
tasztrófavédelmi Igazgatóság igaz-
gatója és Halmi Béla, Letenye pol-
gármestere is.

Az MSZP Nagykanizsai Szerve-
zete nevében kiadott közlemény
hazugságokra épít, ezzel próbálja

elterelni a figyelmet a Magyar
Szocialista Párt elmúlt nyolc éves
tevékenységérõl. Arról, hogy rom-
ba döntötték és az államcsõd szélé-
re sodorták az országot, arról,
hogy két és félszeresére növelték
az államadósságot. Ezzel próbál-
ják feledtetni, hogy egykori promi-
nenseik közül lassan többen van-
nak börtönben, elõzetesben vagy
vád alatt, mint szabadlábon.

Szemmel látható, hogy az
MSZP politikája kizárólag a rom-
bolásra, az arcátlan hazugságokra
korlátozódik, ezzel próbálják aka-
dályozni az ország- és városépítõ
munkát. Mások besározásával, rá-
galmazásával akarnak politikai tõ-
két kovácsolni, mert nincs valódi,
érdemi mondanivalójuk a társada-
lom számára.

Fidesz-MPSZ Nagykanizsai
Szervezete nevében: Nagykanizsai

Szervezet Elnöksége

Múlt hét csütörtökön tartotta év-
értékelõ állománygyûlését Nagy-
kanizsa Megyei Jogú Város Hiva-
tásos Önkormányzati Tûzoltósága,
amelyen Cseresnyés Péter polgár-
mester úr többek között megkö-
szönte a tûzoltók áldozatos mun-
káját. Az MSZP Nagykanizsai
Szervezete szerint Cseresnyés Pé-
ter az elmúlt nyolc év kormányzá-
sát tette felelõssé a tûzoltóság fej-
lesztésének elmaradásáért, mert
polgármesterként tájékozatlanul
vett részt az állománygyûlésen.
Több résztvevõvel egyetemben
Egri Gyula tûzoltóparancsnok
máshogy emlékszik az elhangzot-
takra, alább olvashatják az üggyel
kapcsolatos véleményét:

– Évértékelõ értekezletünkön
senki részérõl nem emlékszem

semmilyen politikai felhangra,
vádaskodásra. Cseresnyés Péter
polgármester úr többször is meg-
köszönte éves munkánkat és helyt-
állásunkat. Az esettel kapcsolat-
ban tulajdonképpen nem is tudok
mást elmondani, ugyanis nincs is
ügy. A történteket jelentettem a
megyei igazgató úrnak is, aki
szintén nem emlékezett a fent hi-
vatkozott kijelentésre. Ezért nem
tudunk mást mondani, csak azt,
hogy semmilyen politikai felhang
nem kísérte az évértékelõt. Nagy-
kanizsa MJV Tûzoltósága a váro-
sé, amelytõl eddig is sok segítsé-
get kapott parancsnokságunk.
Ezúton is szeretném megköszönni
mind a városnak, mind pedig Cse-
resnyés Péter polgármester úrnak
azt, hogy a 2010-ben harmincöt
millió forinttal visszafogott költ-
ségvetésünk mellett is eredményes
évet zárhattunk. A városunknak
köszönhetõen az idén is kapunk
mintegy kilencven millió forint ér-
tékû vízszállító gépjármûvet,
amelyhez a kötelezõ húsz százalé-
kos önrész elsõ felét már be is kel-
lett fizetni. Mindennek az áldozat-
vállalásnak  köszönhetõen az el-
múlt években nagyon sokat fejlõ-
dött Nagykanizsa MJV HÖT tech-
nikai eszközállománya. – foglalta
össze Egri Gyula tûzoltó alezre-
des, tûzoltóparancsnok. 

Nem igazán szerettem volna
megírni ezt a gondolatfolya-
mot,…talán helyére tesz a fejek-
ben némi zavart, mely egyesek
szerint botrányos, mások szerint
országos színvonalú mûsorom
nyomán keletkezett. 

KKiiss mmaaggyyaarr iirrooddaalloomm
óórraa ((aavvaaggyy,, hhaa 
hhaallllggaattttááll vvoollnnaa……))

TTiillttaakkoozziikk 
aazz MMSSZZPP

LLyyuukkrraa ffuuttoottttaakk 
aa sszzoocciiaalliissttáákk

AA ttûûzzoollttóó ppaarraannccssnnookk
sszzeerriinntt nniinnccss üüggyy
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Írásom hossza miatt válaszomat a
lap internetes portálján olvashatják
teljes terjedelemben, most álljon itt
a legnagyobb felháborodást kiváltó
vers magyarázata és záró soraim.

… Felcsendült Kodály Psalmus
Hungaricusa, majd az ugyancsak e
– MAGYAR ZSOLTÁR! – címet
viselõ Dsida Jenõ vers bõ részlete.
Nézzük, mirõl szól ez a vers:

A szatmárnémeti születésû és
tragikusan fiatalon, Kolozsváron
elhunyt költõnek a trianoni trauma
feldolgozhatatlanságáról írott ver-
se az ókori, Babilonba hurcolt, ha-
zátlanná tett zsidóság sorsával ál-
lítja párhuzamba a Trianonnal el-

szakított országrészekben élõ ma-
gyarságét; ezt a párhuzamot egyér-
telmûsíti a 137. zsoltárt idézõ zára-
dék. A "Babilon folyóvizeinél" ra-
boskodó zsidók esküje ez, amely
szerint sem fogvatartóik nyomása,
sem a mezopotámiai város öröme-
inek csábítása hatására nem feled-
keznek el hazájukról.

„Ha elfelejtkezem rólad, Jeru-
zsálem felejtkezzék el rólam az én
jobb kezem! Nyelvem ragadjon az
ínyemhez, ha meg nem emlékezem
rólad; ha nem Jeruzsálemet tekin-
tem az én vígasságom fejének!" -
hangzik a Babilonba hurcolt zsidó-
ság fogadalma, amelynek sorsában

Dsida a Trianon utáni magyarság
sorsának elõképét fedezte föl. (Ép-
pen ezért tiltották megjelenését a
'80 évek végéig.)

Mérges kígyó legyen eledelünk, /
ha téged elfeledünk, / ó, Jeruzsá-
lem! / Nyelvünkön izzó vasszeget /
verjenek át, / mikor nem téged em-
leget, / ó, Jeruzsálem! / Rothadjon
el lábunk-kezünk, / mikoron hoz-
zád hûtlenek leszünk, / ó, Jeruzsá-
lem, Jeruzsálem!!

A keresztények számára Jeruzsá-
lem Jézus városa, ahol az evangéli-
umi történetek szerint kínhalált
szenvedett, feltámadt, s ahová
majd az ítélet napján visszatér. Itt

szolgálták fel neki az utolsó vacso-
rát, s pünkösdkor itt jött létre maga
a keresztény egyház. Nincs is a ke-
resztényeknek fontosabb zarán-
dokhelye. A keresztények közép-
kori térképein Jeruzsálem a világ
közepe. A várost felkeresõ vallásos
keresztények elzarándokolnak Jé-
zus keresztre feszítésének helyé-
hez, s a sírhoz, amelybõl feltámadt.
Ugyanezen oka volt annak is, hogy
a keresztes háborúk során Jeruzsá-
lem megszerzéséért folytak a leg-
véresebb harcok. A Vatikán szeret-
né, ha az ENSZ nemzetközivé nyil-
vánítaná Jeruzsálemet. II. András
óta a mindenkori magyar király
egyben Jeruzsálem királya is.

Ám ha valaki nem ennyire jártas
a Bibliában, vagy a saját keresz-
tény vallásában, annak is létezik
egy tágabb magyarázat:

Jeruzsálem, mint a 3 világvallás
legfõbb központja, bölcsõje és ta-
lálkozóhelye a hitet szimbolizálja,
s a költõ a magyarsága vállalását
emeli a világvallásokkal egy rang-
ba e szimbólummal. Tekintve,
hogy Dsida Jenõnek semmi köze a
zsidósághoz, más értelmezés nem
létezik. („Szegény tehetséges, ám
félrevezetett diákjaim” ezzel tisz-
tában voltak.) De a mûsor nem így
fejezõdött be, hanem imígyen:

Epévé változzék a víz, mit lenye-
lek, / ha téged elfelejtelek! / Nyel-
vemen izzó vasszeget / üssenek át,
/ mikor nem téged emleget! /
Húnyjon ki két szemem világa, /
mikor nem rád tekint, / népem, te
szent, te kárhozott, te drága!

…Provokáció? Legcsekélyebb
szándékkal sem! Bár így utólag ré-
mülettel tölt el, hogy ezt Önök ek-
ként értelmezik. S ha így van, tény-
leg nagyon nagy a baj. Az ünnepség
a Szózattal zárult. Kedves Horváth
Lászlóné! Nem provokáltunk és
csaptunk arcul senkit. Emlékez-
tünk, elgondolkodtattunk és igye-
keztünk lelkesíteni is a veszélyek
felmutatása mellett. Tettem azt,
amit ma egy pedagógusnak szerin-
tem tenni kell. Felmutattunk értéke-
ket, amelyekbõl mindenki kivá-
laszthatta azt, amivel azonosulni
tud. Gondolom, hogy Ön is talált az
elõadás során ilyen elemet. Arra vi-
szont egészen biztosan másképpen
emlékezünk, hogy a kommunizmus
alatt mennyire tartották tiszteletben
nemzeti ünnepünket. Kérem, higy-
gye el, én tényleg jót akartam. Most
meg várhatom, hogy ki és hova fog
majd küldeni…

Bár nem hiszem, hogy a jövõ-
ben alkalmam lesz gyakorolni a

(folytatás a 10. oldalon)
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(folytatás a 9. oldalról)
...megtanult "mûvészi" vezérlõ-

elvet, de tudom a leckét: "A
krumplileves az legyen krumplile-
ves!"

UI: Mivel nem állt módomban
nyilvánosan megköszönni, itt
szeretnék köszönetet mondani a
Budapesti Mûszaki Egyetem
Virtuális Valóság Laboratóriu-
mának, s nemzetközileg elismert
vezetõjének Dr. Takács Barna-
básnak a páratlan, színházban
még sose használt látványvilág
megteremtésében nyújtott segít-
ségéért.

Bali Judit
(Bali Judit válasza teljes ter-

jedelemben a http://www.kanizsau-
jsag.hu/index.php?m=200&ckid=6
520 linken olvasható.)

Válasz Bali Judit gondolatfolya-
mára. – Inkább az öntudat, az kell,
utána a többi már menni fog ma-
gától. – fogalmazott egy huszon-
éves lány az egyszerûsített honosí-
tás jelentõségérõl a nemzeti ünne-
pen, Kolozsváron. Egy mondatba
sûrítette a lényeget. Tanulhatunk
tõle mi, kanizsaiak is.

Papp János

A hosszú hétvége utáni elsõ
„munkanapot” nagy izgalommal
várták a fonyódi ovisok. Március
16-án délelõtt megérkeztek hoz-
zájuk a Nagykanizsai Császár-hu-
szárok. Ez a hír önmagában nem
számítana nagy eseménynek, mi-
vel tavaly már jártak az intéz-
ményben, azonban idén rendha-
gyó módon, a négy huszárból ket-
tõ nyeregben érkezett két szép,
derék lovával.

Szántó Andrea, az intézmény
vezetõje rövid köszöntõjében
megemlítette, hogy a tavalyi hu-
szár látogatás olyan nagy hatással
volt a kicsikre és nagyokra, hogy
ezen felbuzdulva lelkes szülõknek
és pedagógusoknak köszönhetõen
megalakult a Fonyódi Ifjúságért
Egyesület és ezen belül a Császár-
huszár Hagyományõrzõ Gyerek-
csapat.

Az óvodások kedves mûsorral
készültek a négy szép daliának,
majd Domina Barnabás vezeté-
sével letették a „huszár esküt”,
melyben megfogadták, hogy az
óvó néniknek és szüleiknek szót
fogadnak, óvják és védik a kiseb-

beket, gyengébbeket és a termé-
szetet ápolják, valamint fegyel-
mezettségükkel példát mutatnak
gyerektársaik elõtt. Ezután a hu-
szárok ruházata, fegyvere és szo-
kásai kerültek bemutatásra, majd
a nagy esemény fénypontjaként a
lovak megcsodálása és almával,
répával való kényeztetése követ-
kezett. A sok lelkes kis óvodás
pici kezeibõl jól fogadták a pari-
pák a finomságokat, ezzel nagy
örömet szerezve az aprónépnek.
Az örömteli ünnepség után lelke-
sen vonultak a gyerekek ebédel-
ni, majd aludni, de vélhetõleg a
nagy izgalom és öröm után az
óvó néniknek sok huszárokról
szóló mesét kellett felolvasniuk,
hogy végre álomba szenderülje-
nek a frissen avatott huszár pa-
lánták.

Ez a különleges március 15-kei
megemlékezés nem jöhetett volna
létre több lelkes szülõ és támogató
háttérmunkája nélkül, így ezúton
is szeretnénk köszönetet mondani
többek között Keöves családnak,
Bíró Líviának, Lengyel Tímeának,
Dobri Lajosnak. 

Reméljük a jövõben is megma-
rad a gyerekek és szüleik lelkese-
dése, hagyományok iránti érdeklõ-
dése és hogy a késõbbiekben is be-

számolhatunk majd a kis huszárok
örömteli nagy napjairól. 

Domina Kata

Dr. Papp Lajos szívsebész pro-
fesszor elõadásával zárult pénte-
ken délután az idei Kanizsai Esték
rendezvénysorozat. 

A zsúfolásig megtelt templom-
ban a neves szívsebész elsõként
a teremtésrõl szóló gondolatait
osztotta meg a hallgatósággal.
Beszélt a teremtés céljáról, an-
nak tökéletességérõl. Kifejtette,
hogy a Teremtõnek minden em-
berrel célja van, a kegyelmi
ajándékként kapott talentumai-
val mindenkinek jól kell sáfár-
kodnia. Szó esett az isteni elren-
deltetésrõl és a szabad akaratról:
Isten akaratából születtünk a
Kárpát-medencébe, s lettünk
magyarok. Véleménye szerint
sajnálatos, hogy Isten kegyelmi
ajándékaival, belénk fektetett bi-
zalmával nem mindig tudunk él-
ni. Alkotótársnak lettünk teremt-
ve, de mi sok mindent elrontot-
tunk.

A professzor saját hivatásán
keresztül szemléltette a magyarul

KKaanniizzssaa –– SSzzaabbaadd vvéélleemméénnyy 2011. március 24.10
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beszélõ ember kiváltságos hely-
zetét, a magyar nyelven való ta-
nulás, gondolkodás elõnyeit. Pél-
daként említette azokat a Nobel-
díjas tudósokat, akik kreativitásu-
kat a magyar nyelven való gon-
dolkodásnak tulajdonítják. Így, a
magyar nyelv ismeretének segít-
ségével tették meg korszakalkotó
felfedezéseiket. Nyelvünk párat-
lanul gazdag kifejezésmódját
Gyimóthy Gábor Nyelvlecke cí-
mû, vidám hangvételû versének
felolvasásával szemléltette. El-
mondta, hogy az orvostudomány-
ban az anatómiai ismeretekhez
hasonló fontossággal bír a lélek
panaszainak gyógyításában a ma-
gyar nyelv nyújtotta kifejezõ-
készség. 

„Nem véletlenül születtünk a
Kárpát-medencébe, de valamit
nagyon elfelejtettünk. Elfelejtet-
tünk vigyázni a gyökereinkre, az
identitásunkra. A legnagyobb
lombkoronájú fa is elpusztul, ha
elveszti gyökerét. Trianonban a
lombkorona 2/3 része elveszett,
ezzel együtt megsérült a gyökér-
zet is” — jelentette ki a profesz-
szor, majd a napjainkig tartó
gyökérzetkárosító hatásokról be-
szélt. 

Papp Lajos ezt követõen a tízpa-
rancsolat törvényeirõl, azok betar-
tásának fontosságáról beszélt. Ki-
fejtette, hogy a parancsolat pontjai
nem kivételeznek senkivel. Nem
mentesítik az orvost az ölés, a po-
litikust a hazugság vádja alól.

Az elõadó a következõ pont-
ban a népességfogyás okai köré
csoportosított gondolatait osz-
totta meg a hallgatósággal. El-
mondta, hogy termõföld, víz-
készlet tekintetében a Kárpát-
medencében az egészséges élet
körülményei maximálisan bizto-
sítottak. Itt található a legvasta-
gabb humuszrétegû termõföld,
amelyben minden természetes
emberi táplálék megterem. Mi
mégis erõsen kétes tápértékû,
antibiotikumokkal, növekedési
hormonokkal telített élelmet fo-
gyasztunk a multinacionális áru-
házláncok „áldásos tevékenysé-
gének” köszönhetõen. Hazánk
termõföldje alatt rejlik Európa
legnagyobb édesvíz készlete.
Mégis a világon nálunk legdrá-
gább az édesvíz! 

A helyes táplálkozás ismertetése
közben a professzor kiemelte a
margarin és az étolaj káros étrendi
hatásait. A margarint szívinfarktu-
sok kialakulásáért, az étolajat pe-
dig rákkeltõ hatásáért helyezte til-
tó listára. 

Az elõadás egy genetikai régé-
szetkutatásokon nyugvó ered-
mény ismertetésével folytató-
dott. A kutatás eredménye tudo-
mányos alapra helyezte a ma-
gyar génállomány legalább
nyolc évezredes Kárpát-meden-
cei jelenlétét. Megtudhattuk,
hogy a Boszniában feltárt pira-
misokban a székely-magyar ro-
vásírás betûkészletének számos

eleme utal ennél sokkal régebbi
jelenlétünkre. „Nem jöttünk mi
sehonnan, itt vagyunk a Kárpát-
medencében 35-40 000 éve!” -
összegezte az elhangzottakat
Papp Lajos.

Mi a baj, ha ilyen jók a kör-
nyezeti adottságaink, ha ilyen jó
a génállományunk? – tette fel a
kérdést az elõadó, majd saját kér-
désére válaszolva elmondta:
„Megtagadtuk õseink szellemét!
Ezért beteg ma társadalmunk.
Õsi társadalmunk a szeretetre
épült. Késõbb a Szent Korona-
tanra. Vissza kell szereznünk a
tartásunkat úgy, hogy közben az
élet szentségét szem elõtt tartva a
krisztusi szeretetvallást gyako-
roljuk.” 

A szeretetvallás gyakorlása
mellett keresztény, keresztyén
magyarként természetesen köte-
les vagyok megvédeni a családo-
mat, a hazámat! Ez az élet paran-
csa!

Papp Lajos elõadását egy õsi
magyar áldással zárta. Végül az
Úrtól tanult ökumenikus imával
zárult az idei Kanizsai Esték ren-
dezvénysorozat.

Czene Csaba

A zseblopásokat jellemzõen az
utcán, tömegközlekedési eszkö-
zökön, piacokon, bevásárló köz-
pontokban, illetve olyan közössé-
gi helyeken követik el, ahol sokan
megfordulnak. Az alábbi taná-
csokkal szeretnénk segíteni ab-
ban, hogy ne legyenek zseblopás
áldozatai!

Pénzfelvételkor
• Csak annyi pénzt hordjanak

maguknál, amennyi feltétlenül
szükséges!

• Fokozottan figyeljenek, ha na-
gyobb összeget vesznek fel bank-
ban, vagy valamely automatánál,

hiszen az elkövetõk sok esetben ki-
figyelik, kitõl lophatnak. Amennyi-
ben jelentõsebb mennyiségû kész-
pénzt vesznek fel, lehetõleg kérje-
nek meg egy megbízható ismerõst,
hogy kísérje el Önöket!

• Soha ne tartsák a bankkártya
mellett a PIN kódot! Ha ellopják a
bankkártyát, tiltassák azt le a
számlavezetõ banknál, különben a
tolvaj hozzájuthat a pénzhez!

• A közterületen elkövetett rab-
lások megelõzése érdekében söté-
tedés után lehetõleg kerülje a nép-
telen, elhagyatott helyeket!

Orvosnál, kórházban
• Amíg az orvosnál, vagy a ren-

delõintézetben a vizsgálatra vár-
nak, kabátjukat, táskájukat ne
hagyják õrizetlenül, lehetõleg a
közelükben tegyék le!

• Amíg bemennek vizsgálatra,
ne hagyják értékeiket, holmijaikat
õrizetlenül a várótermekben!

• Kórházba csak a legszüksége-
sebb dolgokat vigyék magukkal!
Az ékszereiket, órájukat hagyják
otthon! Nagyobb mennyiségû
készpénzre nincs szükség egész-
ségügyi intézményben!

• Mobiltelefonját senki se tartsa
az ágya melletti asztalon, illetve fi-
ókban, mert könnyen ott felejtheti,
illetve akkor is észrevétlenül eltu-
lajdoníthatják, amikor alszik!

• Az értékeket mindig zárják el
szekrényben, akkor is, ha csak
egyetlen percre hagyják el a kór-
termet!

Piacon, buszon
• A zsúfolt helyek, bevásárló-

központok, piacok, tömegközleke-
dési eszközök, állomások és meg-
állók a zsebtolvajok számára ideá-
lis elkövetési terepet jelentenek!
Ezeken a helyszíneken különösen
figyeljenek értékeikre!

• Közlekedési eszközre történõ
fel- és leszálláskor ügyeljenek tás-
káikra!

• Csomagjaikat lehetõleg ne bíz-
zák ismeretlenekre!

• A vállra akasztható táskát min-
dig tartsák a testük elõtt, vagy szo-
rosan a hónuk alatt, így észrevétle-
nül senki sem nyúlhat bele!

• A kabát zsebében, kosár tete-
jén, a táska külsõ zsebében soha ne
tartsanak értékeket, mert azt köny-
nyen ellophatják anélkül, hogy
észrevennék!

• Amennyiben a lakcímet tartal-
mazó iratok mellett a lakáskulcsot
is ellopják, sürgõsen cseréltesse-
nek zárat otthonukban!

Zala Megyei 
Rendõr-fõkapitányság 

Bûnmegelõzési Osztálya
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Az akció május 31-ig tart.

MMEEGGSSZZÛÛNNIIKK AAZZ EERRZZSSÉÉBBEETT-TTÉÉRRII  PPAARRKKOOLLÓÓ!!

Megkezdõdnek a városrekonstrukciós program kivitelezési
munkálatai az Erzsébet téren, így 2011. április 4-tõl véglegesen
megszüntetésre kerül a terület közepén található nagy parkoló. 

Az Erzsébet térre, illetve környékére igyekvõ gépjármû tulaj-
donosoknak javasoljuk a tértõl gyalogosan 2-3 percre található volt
piactér, valamint az alsó templom elõtti parkolók igénybe vételét.

RReennddõõrrssééggii 
jjóóttaannááccssookk aa 
zzsseebbllooppááss
mmeeggeellõõzzéésséérree
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Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyûlése pályázatot hirdet három
általános iskola magasabb vezetõi álláshelyére.

Megpályázható intézmények  magasabb vezetõi álláshelye: 
- Bolyai János Általános Iskola
(8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 9.), 
- Általános Iskola és Óvoda Kiskanizsa
(8800 Nagykanizsa, Bajcsy Zs. u. 67.), 
- Általános Iskola és Óvoda Nagykanizsa-Miklósfa 
(8800 Nagykanizsa, Iskola u. 10.)
A pályázatokat két példányban kérjük eljuttatni személyesen, vagy postai

úton 2011. április 5-ig Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata 8800
Erzsébet tér 7. címre. A borítékra kérjük ráírni a megpályázott intézmény nevét
és az "igazgatói pályázat" jeligét.

A pályázathoz mellékelni kell: szakmai önéletrajz, vezetõi program szakmai
helyzetelemzésre épülõ fejlesztési elképzeléssel, végzettséget igazoló okirat
közjegyzõ által hitelesített másolata, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyít-
vány, nyilatkozat, hogy a pályázó hozzájárul, hogy a pályázat elbírálásában
közremûködõk a pályázatba betekinthessenek, nyilatkozat arról, hogy összefér-
hetetlenségi ok nem áll fenn, nyilatkozat, hogy megbízás esetén a vagyon nyi-
latkozattételi kötelezettséget vállalja.

Részletes pályázati kiírás megtekinthetõ az Oktatási és Kulturális Közlöny 2011.
február 18-i számában, valamint a kszk.gov.hu, és a nagykanizsa.hu honlapon.

Érdeklõdni a 93/500-780 telefonszámon Nagykanizsa Megyei Jogú Város
Mûvelõdési és Sportosztály Szmodics Józsefné osztályvezetõnél.

MMaaggaassaabbbb vveezzeettõõii áálllláásshheellyyeekk ppáállyyáázzaattaa

Az Egyesített Szociális Intézmény Nagykanizsa, Teleki u. 19/B. felvételt hir-
det az alábbi munkakörök betöltésére:  

Idõsek Klubjába: 1 fõ szociális gondozó határozatlan idõre, 1 fõ takarító
határozatlan idõre,  4 órás munkaidõben. 

Házi segítségnyújtásba: 1 fõ szociális gondozó határozatlan idõre, 1 fõ
szociális gondozó határozott idõre.

A gondozói  állások középfokú, szakirányú végzettséggel tölthetõk be.
Jelentkezni fényképes szakmai  önéletrajz és bizonyítvány másolatának az

Egyesített Szociális Intézmény Nagykanizsa, Teleki út 19/B. címre történõ
megküldésével lehet. Jelentkezési határidõ:  2011. március 31. 

EESSZZII áálllláássppáállyyáázzaattookk 

F E L -
HÍVÁS

Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a Kanizsai Dorottya Kórház Mammográfi-
áján a szervezett emlõszûrés a Nagykanizsa  városban élõ hölgyek szûrésével
folytatódik.

A szûrõvizsgálatra mindazon 45-65 év közötti asszonyokat várják, akik az
adott idõszakra a szûrõállomástól meghívó levelet kaptak.

Szûrés idõpontja:
2011.04.01. péntek

Dr. Rácz Andrea 200090095 17 fõ
Dr. Kiss Judit 200090094 17 fõ
Dr. Beznicza Ernesztina 200090107 14 fõ

2011.04.06. szerda
Dr. Horváth Ágnes 200090096 130 fõ

2011.04.08. péntek
Dr. Horváth Ágnes 200090096 70 fõ

2011.04.13. szerda 
Dr. Horváth Ágnes 200090096 125 fõ

2011.04.15. péntek Dr. Gedeon István 200090112 70 fõ
2011.04.20. szerda Dr. Gedeon István 200090112 130 fõ
2011.04.22. péntek

Dr. Gedeon István 200090112 25 fõ
Dr. Kovács Beáta  200090098 45 fõ

2011.04.27. szerda
Dr. Kovács Beáta  200090098 112 fõ
Dr. Getachew Kaleb 200090099 18 fõ

2011.04.29. péntek Dr. Getachew Kaleb 200090099 70 fõ
2011.05.04. szerda Dr. Getachew Kaleb 200090099 69 fõ

Dr. Mihalecz Károly 200090100 52 fõ

Kérjük Önöket, hogy a torlódások elkerülése érdekében a meghívólevélben
megjelölt idõpontokat szíveskedjenek betartani. A szûrés helye: Kanizsai Do-
rottya Kórház, Mammográfiás Labor (Nagykanizsa Szekeres J. u. 2-6.  Tel: 93/
502-000/2728) 

Szûrési idõpontok ÚJ!!!: 
Szerda: 8.00 - 18.00-ig  
Péntek: 8.00 - 15.00-ig   
Felmerülõ kérdéseikkel forduljanak a Mammográfiás labor, vagy a Zala Me-

gyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve  szûrési koordi-
nátorához, dr. Horváthné Jakab Annához.

Elérhetõség: Zalaegerszeg, Göcseji u. 24. Telefonszám: 92/549-185
E-mail: jakab.anna@zala.antsz.hu

MMaammmmooggrrááffiiaaii sszzûûrréésseekk
Fogadónap változás! Dénes Sándor alpolgármester fogadónapját 2011.

március 23-a (szerda) helyett 2011. március 30-án (szerdán) tartja 15,00-17,00
óráig a Polgármesteri Hivatal Erzsébet téri épületében. (I/11. sz. iroda).
Megértésüket köszönjük!

Bizzer András a 6. sz. választókerület (Rózsa u. 14-tõl végig páros házszámok,
Rózsa u. 21-tõl végig páratlan házszámok, Kazanlak körút 1-tõl végig páratlan
házszámok, Kazanlak körút 2-12-ig páros házszámok, Munkás utca 1-3-ig párat-
lan házszámok, Munkás utca 2-tõl végig páros házszámok, Munkás 5-tõl végig
páratlan házszámok) önkormányzati képviselõje fogadóórát tart 2011. április 1-jén
(pénteken) 17 órakor a Hevesi Sándor Általános Iskolában.

KKééppvviisseellõõii ffooggaaddóóóórraa

Nemzeti közkincseink
Elõadássorozat nemzetben gondokodóknak

Kikelet hava - Sára Sándor Pergõtûz címû 

ötrészes dokumentumfilm sorozatának vetítése a II. Világháborúról.
Helyszín: Régi mozi (Medgyaszay Ház)

Március 28. 18 óra 1. rész, március 29. 18 óra 2. rész,
március 30. 18 óra 3. rész, március 31. 18 óra

Szelek hava - Április 2. 15 órától 

Megemlékezés a Városi Köztemetõben a Doni Kopjafánál. 
Kérjük, hozzon mindenki egy szál virágot, vagy mécsest.

Utána az ötödik rész megtekintése Sára Sándorral
Helyszín: Régi mozi (Medgyaszay Ház). Idõpont: 16 óra
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Horoszkóp

Ne akarja a párját a saját elképzelései szerint for-
málni, mert úgysem sikerül. Ha kicsit elgondol-
kodik, rájön, hogy nem egy elemmel mûködõ
robotot választott magának, hanem egy érzõ lé-
lekkel megáldott önálló személyiséget.

A csillagok állása szerint továbbra sem kell
fogyókúráznia, és léböjt kúrákon sem kell
törnie a fejét. Hivatalos ügyeit ne kapkodja
el, hanem tegye késõbbi idõpontra. Anyagi
hátrányok nem fogják érni.

Mielõtt belefogna elképzelései megvalósításá-
ba, vizsgálja át kritikusabban a terveit, mert
nem biztos, hogy olyan haszonnal járnak, mint
ahogyan elképzelte. Legyen õszintébb a párjá-
hoz, ne tartson titokban elõtte semmit.

Ha állást szeretne változtatni, most éppen
itt az ideje. Ha nem hátrál meg, és arra kon-
centrál, hogy sikerülni fog, a számításai be-
jönnek. Ügyeljen jobban az egészségére, és
szokjon le a dohányzásról.

Élénkebb fantáziával több dicséretet érhet el a
párjánál, mint egész napos otthoni fizikai munká-
val. Jó hangulatát nem rontja el sem anyagi ki-
adás, sem megfázás. Nyugodtan habzsolhatja az
élvezeteket, és az édes, habos süteményeket.

Jó hírre és ajándékra számíthat a hétvé-
gén. Nem terheli senki sem újabb felada-
tokkal, így élénk fantáziával tervezheti
meg a programjait. Álmainak a pénztár-
cáján kívül semmi sem szab határt.

Ha eddig még nem tette meg, ismerkedjen
meg az agykontrollal, és mindjárt sikereseb-
ben irányíthatja a környezetében élõket. Akár
eredményesebben is pályázhat egy jobban jö-
vedelmezõ, új munkahely elnyerésére.

Az elkövetkezõ napokban senki sem terheli újabb
feladatok elvégzésével, nyugodtan élhet a hobbijá-
nak. Étkezésében ne törekedjen gyökeres változta-
tásokra. A nassolás különösen élvezetes például
egy izgalmas film vetítése közben a moziban.

Ha elõrelátó és figyelmes, könnyedén meg-
elõzhet egy családi veszekedést. Teendõi
mellett szánjon idõt az egészségére. A forró
citromos tea nem mindig elegendõ, látogas-
sa meg idõnként a háziorvosát is.

A tavaszi napsütés hatására az is megfordul
a fejében, hogy új életet kezd a kedvesével.
Megszokottá vált mindennapjaiknak jót ten-
ne egy utazás, ahol nem terhelné újabb fel-
adatokkal kettejük nyugalmát senki.

Munkáját szinte hobbinak, kellemes kikapcso-
lódásnak tekinti. Bár a tervei folyamatosan
változnak, ne siettesse a változást. Sportolás
közben kerülje a megerõltetõ mozdulatokat, a
házimunkába azonban mindent beleadhat.

III.21.–IV.19. Kos

IV.20.–V.20. Bika

V.21.–VI.21. Ikrek

VI.22.–VII.22. Rák

VII.23.–VIII.22. Oroszlán

VIII.23.–IX.22. Szûz

IX.23.–X.22. Mérleg

X.23.–XI.22. Skorpió

XI.23.–XII.21. Nyilas

XII.22.–I.20. Bak

I.21.–II.19.  Vízöntõ

II.20.–III.20.  Halak

SMS 
szám:
06-30/

4-956-956

Az Ön
rádiója
FM 95,6

MHz

Abolygók állása kedvezõ változást hoz érzel-
mi életében. Új élményekben gazdagodva tel-
nek a napjai. Õrizze meg továbbra is a lelki
békéjét, mert így könnyebben átvészeli a
váratlanul jelentkezõ családi konfliktusokat.
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Szombaton bizonyos szem-
pontból roppant érdekes mérkõ-
zésre kerül sor Nagykanizsán,
hiszen az NTE 1866-Horváth
Méh labdarúgó csapata a Bala-
tonlelle SE gárdáját fogadja az
NTE-pályán az NB III Dráva
csoportjának 19. fordulóbeli pá-
rosításán.

Hogy miért is a kihegyezett fi-
gyelem? Nos, ha felidézzük az 18.
kör történéseit, akkor (többek kö-
zött) a jegyzõkönyvekben ezt ol-
vashatjuk: NTE – Bonyhád 1-0, a
hazai kispadon Koller Zoltán veze-
tõedzõ; míg Balatonlelle – Mohács
2-1, a hazai kispadon Keszei Fe-
renc vezetõedzõ... 

– Szóval, Kanizsán úgymond
beosztott a fõnöke ellen meccsel-
het 15 órától az ominózus talál-
kozón?

– ... nézze, hogy szombatig mi
történik, azt nem tudhatom, min-
denesetre kissé kapar most a tor-

kom – felelte mosolyogva Keszei
Ferenc, a kanizsaiak szakosztály-
vezetõje arra a felvetésre, hogy
miként alakul a programja azon a
bizonyos napon. – Az biztos, hogy
ott leszek a találkozón...

– Tehát nem szabadságolja magát...
– Mivel meg sem tehetném, de úgy

gondolom, elvileg a Lelle kispadja
körül lesz érdemes keresni engem... 

Ugyan szakosztályvezetõi kine-
vezésekor a szakember óvott min-
denkit attól, hogy majdan e párosí-
tásra fókuszáljon, azért a számos
NB I-es klub kispadján megfordult
tréner egy félmondatával csak-csak
elszólta magát:

– Valamilyen értelemben igen,
pikáns találkozó lesz...

Hazai oldalon érthetõen a
Bonyhád elleni siker jelentette
még a témát, ráadásul utóbbi két
meccsén az NTE hat pontot gyûj-
tött.

– Ezer százalék, hogy a Bony-
hád és a Mohácsi TE elleni gyõze-

lem növelte a srácok önbizalmát -
érzékeltette a kék-pirosak soraiban
uralkodó hangulatot Koller Zoltán
vezetõedzõ. – Bár ezzel úgy vé-
lem, korábban sem volt probléma,
a játékosok bíztak magukban, s azt
is tudták, hogy jó felkészülésen
vannak túl.

– Van valamilyen különös töltete
a Keszei Ferenc vezette Balaton-
lelle elleni mérkõzésnek?

– Részemrõl semmiféle, bár, az
igaz, hogy számunkra ez is fontos
összecsapás lesz. Hogy aztán az
említett tény futballistáim körében
jelent-e valami plusz motivációt,
annak akár pozitív haszna is lehet
az NTE-re nézve...

A találkozóról megkérdeztük –
nem fogják kitalálni, kit – Keszei
Ferencet, a kanizsaiak szakosz-
tályvezetõjét is, aki jó elõjelekkel
tekint az összecsapás elé...

– Meggyõzõdésem, hogy a
Nagykanizsai TE masszív legény-
ség, s erre a jelzõre keretének erõs-

sége is feljogosítja. Ha ehhez hoz-
záteszem, hogy a mezõny biztosan
egyik legtöbbet tréningezõ együtte-
se, akkor még inkább tartom ezt. S
abban is nagyon bízunk, hogy vég-
re a brazil Rubens játékengedélye is
megérkezik, vele tovább erõsödhe-
tünk.

Hogy megtudjuk, mi a helyzet a
Balatonlellénél, nem kellett mesz-
sze mennünk.

– Nálunk sokat kivett a játéko-
sokból a mély talajon vívott talál-
kozók, illetve több sérültünk és el-
tiltottunk is van, összességében
nem a legjobbak az elõjelek – így a
lelleiek vezetõedzõje, Keszei Fe-
renc. – Ha nem lenne a sok kiha-
gyott edzés, igazán jó formában
várhatnák játékosaim a szombatot,
bár az is tény, hogy kapusunknak,
Posza Zsoltnak használt a mohácsi-
ak elleni második félidõ.

Rendhagyó módon ezúttal elma-
radt az a felvezetéshez szokásos,
esélyeket latolgató kérdés, pedig a
válasz bizonyára egyértelmû lenne
Keszei Ferenctõl: „Nyerünk”.

Polgár László
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Budapesten - Ferencvárosban

parkra nézõ, erkélyes, kétszobás, 51
m2-es, egyedi fûtéses, elsõ emeleti
lakás eladó. Nem panel. Diákoknak
is ideális. Ár: 13 millió Ft. Tel.:
0630/217-3453 (7332K)

Liftes ház második emeletén, kí-
vül-belül felújított, központi fûtéses,
kis lakás eladó vagy Pécsire cserél-
hetõ. Érd.: 0693/738-108, 0620/593-
2426 (7343K)

Nk-án a Csónakázó tónál (Látó-
hegyen), a Szõlõskerttõl 5 percre,
panorámás, 577 m2-es telek villany-
nyal, vízzel, épülettel, alatta pincé-
vel, szõlõvel eladó. Érd.: 0693/325-
840, 0630/227-3636 (7331K)

Belvárosi 140 (+30) m2-es, igé-
nyes kivitelû családi lakóház extrák-
kal 29,98 millió Ft-ért eladó. Képes
ismertetõt e-mail-en küldök. Tel.:
+3630/901-9013 (7352K)

Nagybagolai hegyen lakható épü-
let eladó. Víz, villany van. (A Szõ-
lõskert Fogadó felõl megközelíthe-
tõ.) Tel.: 0620/3893-872 (7358K)

Nk-án téglaépítésû, földszintes,
kertrészes, tárolós, padlásteres,
UPC-s, egyedi fûtéses, 49 m2-es tár-
sasházi lakás eladó. Ára: 28.200
CHF, az OTP napi forint középárfo-
lyamán  + 500.000 Ft. Érd.: +36-20-
254-2679 (7360K)

Kétszobás bútorozott, központi
fûtéses lakás Nagykanizsán a Liszt
Ferenc úton kiadó. Kaució szüksé-
ges. Érd.: 0630/685-5853 (7348K)

Kiadó Nk-án Ipari Parkban 180
m2 alapterületû cukrászüzem teljes
berendezéssel, 10 m2 sütõfelülettel,
más sütõipari tevékenységre is alkal-
mas. Tel.: 0620/9246-294 (7353K)

Nk-án Ipari Parkban 180 m2 alap-
területû közmûvesített üzleti ingat-
lan kiadó. Tel.: 0620/9246-294
(7354K)

Masszázs a nagykanizsai Uszodá-
ban! (A szolgáltatás belépõjegy nél-
kül is igénybe vehetõ.) Szolgáltatá-
sok: alakformáló-, talp-, egyéb

masszázs, fényterápia, méregtelení-
tés, stb. Hívásra házhoz is megyek.
Érdeklõdni és bejelentkezni: a
+3630/481-2323 telefonszámon le-
het. (6273K)

Kidobásra szánt TV-jét, monitor-
ját, mikróját, mosógépét, stb. elszál-
lítom. Tel.: 0620/510-2723 (7361K)

Gyakorlattal rendelkezõ könyve-
lõ vállalja társas és egyéni vállalko-
zók könyvelését és beszámolók ké-
szítését. Tel.: 0630/348-9669
(7340K)

Idõsek gondozását, otthonápolá-
sát vállalom Nk-án és környékén.
Tel.: 0670/881-7197 (7349K)

Megbízható nõ takarítást vállal
akár heti rendszerességgel is. Tel.:
0693/325-867 (7356K)

Televíziók, LCD monitorok, vide-

ók, DVD-k és távirányítók javítása.
Balaskó István Nk., Ady Endre u. 11.
Tel.: 0630/597-1530 (7363K)

Készpénzért vásárolok könyvet, fest-
ményt, porcelánt, régi népi parasztbúto-
rokat, használati tárgyakat és teljes ha-
gyatékot. Érd.: 0620/555-3014 (7362K)

Régebbi kerámia, porcelán fali-
tányérokat, vázákat, nippeket kész-
pénzért vásárolok. Nagykanizsa,
0630/332-8422 (7359K)

Energetics 300E ergométeres szobake-
rékpár eladó. Érd.: 0630/227-3636 (7364K)

50 éves diplomás férfi keresi kor-
ban hozzáillõ társát. Tel.: 0630/722-
8375 (7357K)

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.)

Kistorkos hétvégék
Minden hétvégén a szombati és vasárnapi ebédnél Leves + 5 féle fõétel + desszert:

1600 Ft/fõ. (10 éves kor alatt 1000 Ft/fõ 12-15 óráig)

Az étlapon szereplõ ételek árából 15% kedvezményt adunk!

Heti menü 700 Ft/adag (csomagolás 50 Ft/doboz)

Nagykanizsa, Erzsébet tér 1.
Vasember-ház

Tel.: 0693/314-555 
Nyitva tartás: 11-21 óráig

Március 28. HÉTFÕ. Zöldborsó leves. A: Bo-
lognai spagetti. B: Kelkáposzta fõzelék feltéttel.
MÁRCIUS 29. KEDD. Májgaluska leves. A:
Borsostokány tarhonyával. B: Túrós tészta.
MÁRCIUS 30. SZERDA. Sertésragu leves.
A: Harcsapaprikás pennével. B: Szilvás gom-
bóc.
Március 31. CSÜTÖRTÖK. Sárgaborsókrém

leves. A: Töltött csirkecomb rizzsel. B: Káposz-
tás kocka.
Április 1. PÉNTEK. Gyümölcsleves.
Hagymás-gombás-májas sertésszelet rizzsel.
ÁLLANDÓ MENÜK (700 FT)
Csontleves metélttel, rántott borda rizzsel, sava-
nyúság vagy sertéspörkölt galuskával, savanyú-
ság vagy Rántott sajt rizzsel, tartárral. 

KKeesszzeeii FFeerreenncc:: aazz éérreemm mmiinnddkkéétt oollddaalláánn
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Kiskõrös KSK – Nagykanizsai
Izzó SE 27-27 (13-14)

NB II Dél-Nyugat férfi kézilab-
da-mérkõzés, felsõházi rájátszás,
1. forduló. Kiskõrös, 200 nézõ. Ve-
zette: Kopornyik, Kovács P. Izzó
SE: Dolezsár - Füle Cs. 8, Balogh
Z. 1, Baranyai 4, Horváth Balázs
3, Kiss G. 8, Németh R. 3. Csere:
Répási, Kovács B., Senger, Gil-
itsch. Edzõ: Tóth László.

Felváltva vezettek a csapatok a
találkozó elsõ félidejében, majd a
játékrész végén a vendégeknek si-
került 14-11-es elõnyre szert tenni-
ük. A második harminc percben az
Izzó SE-nél volt egy idõszak, ami-
kor 3-4 ziccer is kimaradt, majd a
vége elõtt 17 másodperccel a kani-
zsaiak jöhettek egy idõkérés után
már 27-27-es állásnál, de a táma-
dásukat nem sikerült góllal befe-
jezniük, így maradt az egy pont a
rájátszás elsõ körében.

Nagykanizsai Izzó SE (13.) –
PTE-PEAC (1.) 32-36 (17-19)

NB I B Nyugati csoport nõi ké-
zilabda-mérkõzés, 19. forduló.

Nagykanizsa, 100 nézõ. Vezette:
Hargitai II. G., Palkovits. Izzó SE:
Hrankai - Nagy R. 1, Gácser 4,
Pintér K. 2, László 2, Mátyás 16/7,
Gyánó 6. Csere: Dabóczi, Papp Zs.
1, Takács A. Edzõ: Gódor Mihály.

A mérkõzés elõtt még második
PTE-Pécsi Egyetemi Atlétikai
Club látogatott Kanizsára, s a kez-
dõ percekben a hazaiak két bünte-
tõ kiharcolásával (melyeket Má-
tyás Auguszta be is lõtt...) tartották
a lépést a baranyaiakkal (3-4). Jól
jött aztán Hrankai Regina elsõ vé-
dése is, de az egyenlítés mégsem
sikerült. Kissé határozottabb lett
ugyan a védekezés, de a mozgéko-
nyabb pécsiekhez nem lehetett kö-
zelebb kerülni (6-9). A hetesek ki-
harcolása és értékesítése minden-
esetre jól ment (Mátyás ezúttal a
jobb alsót választotta; 8-11), s ez
mintha az önbizalmat is meghozta
volna (13-14), de az egyenlítés ek-
kor sem jött össze (13-16). A ven-
déglátók aztán ismét neki-
gyûrköztek, de Hrankairól szeren-
csétlenül került kapujába a labda,

viszont a félidei állás egyáltalán
nem volt katasztrófális az Izzó
szempontjából.

A második félidõ aztán jobban
nem is indulhatott volna, Mátyás
góljaira Gyánó Kinga és Pintér
Karolina is rátett még egy lapáttal
és máris hazai oldalon volt az
elõny (23-22). A vezetés nem is
egyszer volt a hazaiaknál, de is-
mét fáradni kezdett a csapat,
Gódor Mihály pedig bátrabb cse-
rére nem szánta el magát. Hat
perccel a vége elõtt a pécsiek
mentek néggyel is, de a kanizsai-
ak még egy utolsó elszánt roham-
ra indultak. Közelebb kerülni
ugyan még sikerült, de a végsõ
pillanatokban két gól különbség-
rõl négyre ugrott az elõny – nem
az Izzó javára...

Gódor Mihály: „Úgy gondolom,
ez ellen a Pécs ellen alapjában vé-
ve jól játszottunk. Igaz, külön kéré-
sem volt, hogy ne legyen leindítá-
sos gólja az ellenfélnek, hát lett...”

Polgár László

Nagykanizsai TE 1866-
Horváth Méh (11.) – Bonyhád
VLC (7.) 1-0 (1-0)

NB III Dráva csoport labdarúgó-
mérkõzés, 18. forduló. Nagykani-
zsa, 100 nézõ. Vezette: Kasza (Gel-
lén, Horváth Z.). G.: Máté (11. - ön-
gól). NTE: Markek T. - Boros Z.,
Pozsgai, Cserfõ, Szép D. - Ujvári
(Szõke, 63.), Nagy T., Rácz Sz.,
Kisharmadás (Kütsön A., 83.) - Luiz
Fernando (Billege, 80.), Cs. Horváth
G. Vezetõedzõ: Koller Zoltán.

Kimondottan mostoha idõjárási
viszonyok között kezdõdött a talál-
kozó, ami az érdeklõdésen is érzõ-
dött, ráadásul a bonyhádiak kezdet-
ben mintha jobban alkalmazkodtak

volna a kedvezõtlen körülmények-
hez. Errõl tanúskodott egy ígéretes
szabadrúgásuk, illetve újabb próbál-
kozásuk, melyet Markek Tamásnak
kellett kipiszkálnia a felsõ sarok elõl.

A 13. percben aztán megszerezete
a vezetést az NTE együttese, az el-
lenfél kapusáról perdült ki a labda,
ami a jobb oldalra került, onnan
Nagy Tamás egybõl visszaadta, ami-
be a vendégek részérõl Máté Norbert
olyan szerencsétlenül ért bele, hogy
az a bonyhádi kapuba került (1-0).

Aztán ismét a bonyhádiak veszé-
lyeztettek, ami után Markeknak
kellett nagyot nyújtózkodnia, hogy
szögletre menthessen a 30. perc-
ben.

Luiz Fernando a 43. percben nem
brazilos megoldást választott, hiszen
a jobbösszekötõ helyén kilépve a ka-
pu elõtt keresztbe vágta a labdát. Ezt
követõen még kiejtett egy szabadrú-
gást a vendégek portása, de az ered-
mény az elsõ félidõben már nem
változott.

A második játékrészben inkább
dominált a küzdelem, amit egy meg
nem adott hazai találat fûszerezett.
A vendégek próbálkoztak, s ugyan
ezt a hazaiak kontrákból nem tud-
ták kihasználni, de maradt az NTE-
gyõzelem, amivel újabb három
pontot kasszíroztak.

P.L.

Kanizsa KK DKG East (8.) –
B-Beton Bonyhádi KSE (2.) 72-
74 (11-22, 18-24, 20-16, 23-12)

NB I B Nyugati csoport férfi ko-
sárlabda-mérkõzés, 21. forduló.
Nagykanizsa, 100 nézõ. Vezette:
Németh Cs., Horváth A. Kanizsa:
Beck (2), Balogh L. (9/6), Kovács
D. (10/6), Murvai (17/3), Hoff-
mann (22). Csere: Tóth O. (6),
Stárics (4), Zsámár K. (2), Klír (-),

Hartai (-). Edzõ: Farkas László.
Jók: Murvai, Hoffmann.

Ha azt vesszük alapul, hogy volt
a találkozón 13-33-as állás is, ak-
kor dicséret illeti a vendéglátó
együttest, hiszen onnan sikerült
talpra állni a csoport egyik
élcsapata ellen úgy, hogy a végén
még egalizálni is volt esélyük. Saj-
nos, akkor egy hazai probálkozás
kimaradt, így a tolnaiak igencsak

verejtékes gyõzelmet arattak
Nagykanizsán.

Farkas László: „A végére mint-
ha már megtaláltuk volna a haté-
kony pályán lévõ ötös-fogatot, s
nagy küzdelemre késztettük ellen-
lábasunkat.”

A kanizsaiak utolsó alapsza-
kaszbeli találkozójukat a harmadik
SMAFC-NYME ellen vívják va-
sárnap 18 órától a Russay-
csarnokban.

P.L.

Elsöprõ második negyeddel.
Heat Group-Kanizsa VSE – Csa-
bai Csirkefogók VK 15-4 (2-1, 7-
0, 3-1, 3-2). OB I B férfi vízilab-
da-mérkõzés, rájátszás B-csoport,
2. forduló. Nagykanizsa, 30 nézõ.
Vezette: Horváth J., Bujka. Kani-
zsa: Kiss Cs. - Dene 2, Puskás 1,
Csóka, Korbuly, Kaszper G. 4,
Ulman 2. Csere: Bajnogel (kapus),
Gulyás 2, Bagaméri 1, Fábry.
Edzõ: Szabó Gábor. Mint végül
kiderült, a szövetség a még tavaly
õsszel elmaradt Nagykanizsa-
Kecskemét alapszakaszbeli mér-
kõzést 5-0-val igazolta kecskemé-
tieknek, s egyebek mellett ezért is
maradt a kanizsaiak számára a rá-
játszás B-csoportja. Az elkövetke-
zendõkben ebbõl kifolyólag talán
még az ilyen különbségû gyõzel-
mekhez is hozzá kell szokni.
Ahogy mondani szokás, a máso-
dik negyed góltermése még gom-
bócból is sok lett volna, s a Kani-
zsa VSE elsöprõ fölénnyel szerez-
te meg elsõ gyõzelmét elsõ ráját-
szásbeli találkozóján.

Egyed Zsanett – jó úton a vá-
logatottság felé. Négy ország közel
140 birkózója vett részt a pestszent-
imrei Sportkastélyban a nemzetközi
felnõtt és korosztályos nõi birkózó
idõsebb Növényi Norbert-emlékver-
senyen. A magyarok mellett osztrák,
szerb és szlovák lányok, hölgyek
léptek szõnyegre, és lelkes birkózás-
sal, jó hangulatot teremtve zajlottak
a mérkõzések. A XIII. id. Növényi
Norbert-emlékverseny mára kinõtte
az edzõtermeket, kisebb csarnoko-
kat, és a kezdeti 36 fõs mezõny is a
négyszeresére duzzadt, így a Sport-
kastélyban méltó helyet talált magá-
nak a rendezvény. A Kanizsai Birkó-
zó Sportegyesület versenyzõje
Egyed Zsanett ezúttal is kitett ma-
gért. Serdülõként az ifjúságiak me-
zõnyében a 46 kg-osok között min-
denkit nagy fölénnyel maga mögé
utasítva nyerte meg a versenyt, mely
egyben válogató volt az idei Ifjúsági
Európa- és világbajnokságra.

Somoskeõy még továbbju-
tott. A Nagykanizsai TE 1866 két
vívója, Farkas Miklós és So-
moskeõy Péter Budapesten, a 18-
21 éves korosztály számára meg-
rendezett junior férfi kard orszá-
gos bajnokságon vett részt. A cso-
portküzdelmek során, Farkas egy
gyõzelmet szerzett, amivel kiesett,
Somoskeõy viszont négy gyõze-
lemmel továbbjutott a 32-be. A fõ-
táblán a BVSC-s Kuntól vereséget
szenvedett 15-10-re, így So-
moskeõy a 17., Farkas pedig a 42.
helyen végzett.

HHaazzaaii ppáállyyáánn iiss eelliinndduulltt aa ppoonnttggyyûûjjttééss
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„A víz és én” nemzetközi gyermek-
rajzpályázat kiállítása
Megtekinthetõ április 4-ig

"Kép és más" - Magyar Márta kera-
mikus és Magyar Krisztina grafikus ki-
állítása. Megtekinthetõ: április 15-ig

Március 24. 14.30 óra
Ifjúsági filharmónia bérlet
Söndörgõ együttes - Szerb, horvát, bu-
nyevác, bolgár népzenei hangverseny
Mûvészeti vezetõ: Eredics Áron. Belé-
põdíj: 300 Ft

Március 25. 20 óra
Tavaszi Mûvészeti Fesztivál
Csík Zenekar
Közremûködik: a Nagykanizsai Szimfo-
nikus Kamarazenekar. Belépõdíj: elõvé-
telben 2500 Ft,  helyszínen 3000 Ft

Március 26. 19 óra
Bödõcs Tibor elõadása.
Belépõdíj: 2500 Ft

Március 30. 9.30 és 14.30 óra
Tavaszi Mûvészeti Fesztivál
Furulyás Palkó - zenés mesejáték, a  Ko-
lompos Együttes elõadása. Tagok: Barna
György, Nagy Zoltán, Szantai Levente, Tí-
már Sándor, Végh Gábor. Belépõdíj: 500 Ft

Április 2. 19 óra
Premier Táncklub Gálamûsora
Vendégfellépõk: Pro-Art Táncstúdió;
Chili Salsa. Belépõdíj: 500 Ft

Március 28-31. 18 óra
Sára Sándor: Pergõtûz címû dokumen-
tumsorozatának vetítése: 1. rész: márci-
us 28. 18 óra, 2. rész: március 29. 18
óra, 3. rész: március 30. 18 óra, 4. rész:
március 31. 18 óra

Április 2.
Megemlékezés - Sára Sándor: Pergõtûz
címû dokumentumfilmjének vetítése.
15 óra Megemlékezés a város közteme-
tõben a Don-kanyarban elesettek kopja-
fájánál. 16 óra Sára Sándor Pergõtûz c.
dokumentumsorozata 5. részének vetítése.
Vendégünk a film készítõje is. A vetítés
után beszélgetés.

Március 25. 15 óra
Tavaszi Mûvészeti Fesztivál
Tavaszi szimfónia - Z. Soós István kiállítása
Megnyitja: Bereczky Loránd, a Magyar
Nemzeti Galéria nyugalmazott igazgató-
ja. Megtekinthetõ: szeptember 10-ig 

Rejtelmek - Fajgerné Dudás Andrea
Júlia festõmûvész kiállítása
Megtekinthetõ: március 25-ig

Március 31. 17 óra
Tavaszi Mûvészeti Fesztivál
Invocatio - Színházi plakátkiállítás
Megnyitja: Jordán Tamás, a Weöres
Sándor Színház igazgatója. 
Megtekinthetõ: május 10-ig

Április 1. 19 óra
A Magyar Jazz Ünnepe - East Side
Jazz Company . Lakatos Ági - ének, Elek
István - szaxofon, Lukács Miklós - cimba-
lom, György Mihály - gitár, Csuhaj-Barna
Tibor - bõgõ, Jeszenszky György - dob. A
rendezvény támogatója: a Magyar Jazz
Szövetség. Belépõdíj: 1 000 Ft

A régészek legmagasabb ran-
gú kitüntetését, Rómer Flóris
emlékérmet vehetett át Dr. Hor-
váth László, a Thúry György
Múzeum nyugalmazott igazga-
tója. A neves régész most már ta-
nulmányainak megírásával tölti
ideje nagy részét, amelyek kö-
zött egy könyv is szerepel a Du-
nántúl késõ bronzkoráról.

Rómer Flóris nagyváradi nagy-
prépost-kanonok, régész, mûvé-
szettörténész, festõmûvész, a MTA
tagja volt a tizenkilencedik szá-
zadban. Számos tevékenysége
mellett mégis inkább úgy illik is-
merni hazánkban, mint a régészet
atyját. A Magyar Régészeti és Mû-
vészettörténeti Társulat minden

évben a Rómer Flórisról elneve-
zett emlékéremmel jutalmazza az
ország kiemelkedõ tevékenységet
folytató vagy egykor régészként
dolgozó szakembereit. Dr. Hor-
váth László az egyetlen zalai ré-
gész, aki megkapta a rangos elis-
merést, hiszen egy életmûvet épí-
tett Dél-Zala régészeti lelõhelyei-
nek – többek között a Kis-Balaton
és az M7-es autópálya Zala me-
gyei szakasza – felkutatására.

– Idén március hetedikén vehet-
tem át a Rómer Flóris emlékérmet,
amelyet a tudományos munkássá-
gért, életmûért ítél oda minden év-
ben a Magyar Régészeti és Mûvé-
szettörténeti Társulat. A régészek
számára ez a legmagasabb fokú ki-
tüntetés, tulajdonképpen egy élet

munkásságáért jár. Amúgy maga a
társulat is rendkívül patinás, régé-
szek, mûvészettörténészek, iparmû-
vészek hozták létre még 1878-ban.
A második világháború után össze-
sen mintegy hatvan régész kapta
meg ezt a díjat, olyan professzorok,
és a szakma kiemelkedõ személyisé-
gei, mint László Gyula régész-tör-
ténész, Alföldi András régészpro-
fesszor és ókortörténész illetve
Bóna István régészprofesszor, a
Magyar Tudományos Akadémia
tagja. Többek között õk a magyar
régészet legmagasabb szintû képvi-
selõi. Jelenleg úgy mûködik a díjak
kiosztása, hogy a társulat harminc
fõs választmánya javasolja a díjra
érdemes szakembereket, akiket az-
tán a közgyûlésen szavaznak meg.
Én a keltákkal, illetve a késõ bronz-
kortól egészen a római kor végéig
terjedõ idõszakkal foglalkoztam
munkásságom során. A Rómer
Flóris emlékérem a harmadik kitün-
tetés, amelyet munkásságom elisme-
réséért vehettem át, korábban már
megkaptam a Kulturális Örökség-
védelmi Hivatal által adományozott
régészeti örökségért Schönvisner
István-díját, valamint a Magyar
Népköztársasági Arany Érdemke-
resztet is. Jelenleg is folyamatosan
dolgozom, így összesen hat tanul-
mányon munkálkodom. Ezek közül
van egy nagyobb hangvételû mun-
kám, amelyben a Délnyugat-Du-
nántúl késõ bronzkoráról szóló mo-
nográfiákat dolgozom fel, és könyv
formájában szeretném kiadni. – fog-
lalta össze Dr. Horváth László.

Ziegler Anita 

RRóómmeerr FFllóórriiss eemmlléékkéérreemm:: 
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Magyar Krisztina grafikusmû-
vész és Magyar Márta keramikus-
iparmûvész alkotásaiból nyílt ki-
állítás a Tavaszi Mûvészeti feszti-
vál nyitóprogramjaiként. A test-
vérpáros grafikái és kerámiaké-
pei nyugalmat és letisztultságot
közvetítenek, harmonikusan ki-
egészítik egymást. 

Végre beköszöntött a tavasz, és ve-
le együtt elkezdõdtek a Tavaszi Mû-
vészeti Fesztivál programjai is. Mint
Cseresnyés Péter polgármester el-
mondta, az 1998-ban életre hívott
kulturális rendezvényekhez városunk
is csatlakozott, s célja, hogy a „ham-
burger-kultúrával” szemben igazi ér-
tékeket mutasson fel. Haraszti László
festõmûvész méltatta Magyar Krisz-
tina  rajzait, sokszorosító grafikai al-

kotásait, amelyek többnyire a síkban
ábrázolandó tér problematikájával
foglalkoznak. A Kereszt-utak címû
grafikai sorozatával – amelyhez a
mûvésznõ tanulmányt is írt – azt fej-
tegeti, hogy a kereszt vízszintes és
függõleges szárain kívül van még
egy harmadik dimenzió is, ami fizi-
kailag megfoghatatlan, és képileg is
csak kísérleteket tehetünk ábrázolá-
sára. Kedves meseillusztrációi, álla-
tokat és növényeket életre keltõ szí-
nes grafikái viszont egy kevésbé szi-
gorú világba viszik el a nézõt, megte-
kintésükkor kicsit talán újra gyer-
meknek érezzük magunkat. Magyar
Márta elsõsorban a középkori ikon-
festészet mintájára, raku technikával
kiégetett dombormûves, pecsételt fe-
lületû kerámiaképeket készít. Stamler
Lajos mûvész-tanár – mint volt tanít-

ványról is – beszélt kerámiáiról, ame-
lyekben meg-megcsillan az isteni ke-
gyelembõl kapott tehetség. Utóbbi
nagyfokú intellektuális erõbõl,
ugyanakkor érzékenységbõl tevõdik
össze. A keramikus mesterségrõl azt
gondolnánk, hogy férfiak által mû-
velt mesterség, holott valójában már
a középkori fazekasok is nõk voltak.
A kerámia lényege a föld, ami már
önmagában is nõi princípium, s cso-
dája, hogy a sárból valami egészen
újat, értékeset teremt az emberi kéz, a
titok pedig a tûz, amely összeforraszt-
ja az anyagot. Mint Stamler Lajos
mondta, a kiállított munkák ékszer-fi-
nomságúak, és különösen a Kálvária-
sorozat ragadja meg a szemlélõ für-
készõ tekintetét. 

Z.A.
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