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Kanizsa

Ünnepi program az 5. oldalon

Együttmûködési megállapo-
dást írt alá a Nyugat-magyaror-
szági Egyetem és a Palini Általá-
nos Iskola és Óvoda a kanizsai
intézményben teljesíthetõ tanári
szakmai gyakorlat elvégzésének
biztosítása céljából. 

Szombathelyrõl érkezett váro-
sunkba a Nyugat-magyarországi
Egyetem Regionális Pedagógiai
Szolgáltató és Kutató Központ el-
nök-rektorhelyettese, dr. Gadányi
Károly, és igazgatója, dr. Iker Já-
nos. Dr. Gadányi Károly kiemelte,
nagy öröm számára, hogy megköt-
hetik az együttmûködési megálla-
podást a palini intézménnyel, s

már csak azért is szívesen látoga-
tott városunkba, hiszen egykor a
Landler Jenõ Gimnázium tanulója
volt. A vendégeket Cseresnyés Pé-
ter polgármester és Dénes Sándor
alpolgármester, valamint Magyar
Ferenc, a Palini Általános Iskola
igazgatója köszöntötte. A palini is-
kola, mint a Nyugat-magyarorszá-
gi Egyetem partnerintézménye, a
jövõben fogadni fogja az egyetem
tanár szakos hallgatóit szakmai
gyakorlatuk eltöltésére. A tanár-
képzésben a szakmai gyakorlat
célja, hogy a végzõs hallgatók szá-
mára biztosítsa az általános tanári
és a konkrét szakterületi szakkép-
zéshez kapcsolódó gyakorlati is-

meretek és kompetenciák meg-
szerzését. A gyakorlat ideje nappa-
li tagozatos hallgatóknak egy ta-
nulmányi félév, levelezõsöknél
egy hónap. Természetesen a kap-
csolattartás folyamatos lesz a két
intézmény között. Cseresnyés Pé-
ter hangsúlyozta, mindkét intéz-
mény érdeke, hogy megfelelõ kép-
zettségû és kvalitású pedagógusok
kerüljenek ki a felsõoktatásból, hi-
szen a magas szintû tudás és mû-
veltség biztosítja a jövõ nemzedé-
kének boldogulását is, egyúttal re-
ményét fejezte ki azzal kapcsolat-
ban, hogy egyre több hallgató tér
majd vissza városunkba a diploma
megszerzése után. 

SSzzoommbbaatthheellyyii eeggyyeetteemmiissttáákk PPaalliinnbbaann

Áldatlan állapot a volt 
csapatkápolnában

Hadiárvák és 
Hadiözvegyek emlékeztek

Szimbólumok és valóság 
Szigorúan titkos 

állományú (SZT) tisztek 
új listája a neten
... kanizsai szereplõkkel

Önkéntesség a 
kórházakban és szociális 
intézményekben

Kanizsa díszpolgárára 
emlékeztünk

Koszorúzással, ünnepi
közgyûléssel emlékeztek
elõdjükre

Tábla Halis István és 
az Aréna színház emlékére

Fotók mesélnek a 
farsangi hagyományokról

Állatok, mesék, 
természet gyerekszemmel 

Több évtizedes 
felvételek a Rozgonyi 
Iskola falain

Nagykanizsán új képzési
központot nyitott a Perfekt

Most mutasd meg, 
mennyit érsz!

XXXV. Felvidéki 
Magyar Matematika Verseny

Torna diákolimpia 
országos elõdöntõn jártak

Ha lenne még 17 percük...
Farsangoltak az 

Idõsek Otthonában

Az interneten többet lát....
www.kanizsaujsag.hu

KKaattttiinnttssoonn,,
hhooggyy mméégg
ttööbbbbeett
ttuuddjjoonn
KKaanniizzssáárróóll!!
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A Nemzetközi Polgári Védelmi
Világnap megyei ünnepségét
Nagykanizsán tartotta a Zala
Megyei Katasztrófavédelmi
Igazgatóság. 

Az ünnepségen többek között
megjelent Nagy Kálmán, a Zala
Megyei Közgyûlés alelnöke, Rigó
Csaba kormánymegbízott, a Zala
Megyei Kormányhivatal vezetõje,
Wéber Antal tûzoltó ezredes, a Za-
la Megyei Katasztrófavédelmi
Igazgatóság igazgatója, Cseresnyés
Péter polgármester, országgyûlési
képviselõ, Karóckai János polgári
védelmi ezredes, a ZMKI igazgató-
helyettese, Kemény József nyugál-
lományú polgári védelmi ezredes,
a ZMPV Szövetség elnöke. Az ese-
ményre a határon túlról, horvátor-
szági és szlovéniai társszervezetek-
tõl is érkeztek vendégek. 

Az ünnepséget Cseresnyés Péter
polgármester nyitotta meg. Beszé-
dében kiemelte: az emberek életé-
ben mindig fontos szerepet játszott
a biztonságérzet, a biztonságra va-
ló törekvés, és nagy figyelmet for-
dítottak arra, hogy a lehetõ legbiz-
tonságosabban éljük meg minden-
napjainkat. Az esetleges katasztró-
fák megelõzésében tölt be jelentõs
szerepet a katasztrófavédelem,
vagy ha már bekövetkezett a baj, a
katasztrófavédelem az a szervezet
amely a legelõször és a leghatéko-
nyabban tud segíteni a polgári la-
kosságnak. A polgármester végül a
közeledõ Nõnap alkalmából külön
köszöntötte a hölgyeket. 

Karóczkai János ünnepi köszön-
tõjében a múlt eredményeit és a je-
len feladatait foglalta össze: 

– A polgári védelem célja a ka-
tasztrófák és a különbözõ veszély-
helyzetek során a humanitárius fel-
adatok teljesítése, illetve a lakos-

ság védelme. Az ENSZ 1972-ben
március 1-jét nyilvánította a Pol-
gári Védelem Nemzetközi Világ-
napjává. Azóta évrõl évre világ-
szerte ezen a napon emlékezünk
meg arról a szervezetrõl, mely fo-
lyamatosan részt vesz az ENSZ
katasztrófák elleni megelõzõ, vé-
dekezõ és helyreállító tevékenysé-
gében. Magyarországon a Polgári
Védelem Napját 1992 óta ünnepel-
jük. Hetvenhat esztendõvel ezelõtt
a légvédelemrõl szóló törvény ki-
hirdetésével megalakult a magyar
légoltalom, 1964-pedig a jogutód-
ja, a Magyar Polgári Védelem. A
magyar légoltalom, késõbb a pol-
gári védelem, az elmúlt háromne-
gyed évszázad alatt becsülettel tett
eleget alapvetõ feladatának, ame-
lyet részleteiben az 1936-os hon-
védelmi miniszteri végrehajtási
utasítás határozott meg: „az élet és
vagyonbiztonság oltalmazása”. 

A mai mûködés alapjául szolgá-
ló polgári védelmi törvény ebben a
szellemben, ám korunk követel-
ményeinek megfelelõen fogalmaz-
za meg a tevékenység alapelvét: a
fegyveres összeütközés, a kataszt-
rófa és más vészhelyzet esetén a
lakosság életének megóvása, az
életben maradás feltételeinek biz-
tosítása. Most megváltoztak a kö-
rülmények, megváltozott a polgári
védelem alapvetõ célkitûzése. Ma
már döntõen nem a háborús konf-
liktus következményeinek a fel-
számolására kell készülni, hanem
az úgy nevezett békekatasztrófák
eseményeinek a kivédésére. 

Az elmúlt évben két katasztrófa-
helyzetben, a tavaszi árvizek, vala-
mint a Veszprém megye több tele-
pülését elöntõ vörösiszap áradat
során kellett a polgári védelemben
tevékenykedõknek helytállniuk.
Az utóbbi esetben ráadásul úgy,
hogy annak kezelésére nem volt
kidolgozott protokoll. Nemcsak
nálunk, sehol a világon. De mint
minden esemény, ez is – éppen a
váratlansága miatt – rávilágított ar-
ra, hogy a katasztrófavédelem má-
sik területéhez hasonlóan, a hon-
védelem rendszerén belül a polgá-
ri védelmet is folyamatosan fej-
leszteni, korszerûsíteni kell. Csak
így válhat minden területen alkal-
massá az új kihívások kezelésére,
a lakosság életének, anyagi javai-
nak hatékonyabb védelmére. 

Az elõttünk álló idõszak sem
lesz könnyû – hangsúlyozta az ez-
redes. Az egyre szaporodó és szél-
sõséges viharok, árvizek és csapa-
dékviszonyok próbára teszik a ki-
alakított rendszert, a tapasztalható
klímaváltozással járó hõhullámok,
fagyok cselekvésre késztetik a pol-
gári védelmet. A probléma össze-
tettségét jelzi az is, hogy egyfor-
mán van jelen az aszály és az árvíz,
egyszer a kezelhetetlen mennyisé-
gû vízzel kell megküzdeni, máskor
pedig az olykor éveken át tartó szá-
razság okoz megoldhatatlannak tû-
nõ problémát. Az eltelt idõszak
példái is mutatják, hogy megkülön-
böztetett figyelmet kell szentelni az
energiaszektor sebezhetõségére
(gáz- és áramszolgáltatás) vagy az
egészséges ivóvízhez jutásra.

Elodázhatatlan a polgári véde-
lem technikai fejlesztése, a polgári
védelmi kirendeltségek, a gépjár-
mûpark, a védõeszközök, monito-
ring rendszerek megújítása, a meg-
alakított polgári védelmi szerveze-
tek technikai felszerelése, a speci-
ális mentõcsapatok technikai tá-
mogatása. Fel kell újítani a lakos-
ság elavult légi- és katasztrófa ri-
asztó eszközeit a települések reális
veszélyeztetettségének megfelelõ-
en. Felül kell vizsgálni a polgári
védelem hatósági és szakhatósági
jogköreit és azokat szükség szerint

hozzá kell igazítani a megváltozott
jogszabályi háttérhez. Fokozni kell
a lakosság önmentõ képességének
tudatosságát. Nagy hangsúlyt kell
fektetni az ifjúság felkészítésére, a
biztonságtudatos nevelésre és az
állampolgárok önerõs védekezése
szükségességének megértetésére.

A rendezvény elismerések át-
adásával zárult. A Magyar Köztár-
saság belügyminisztere – a munka-
körében végzett kiemelkedõ mun-
kája elismeréseként Polgári Védel-
mi Tanácsos címet adományozott
Molnár Csaba polgári védelmi al-
ezredesnek, a Zala Megyei Ka-
tasztrófavédelmi Igazgatóság Za-
laegerszegi kirendeltség vezetõjé-
nek. Miniszteri Emléktárgy juta-
lomban részesítette Tóthné Hor-
váth Erzsébet asszonyt, a megyei
igazgatóság Koordinációs és Sze-
mélyzeti Osztályának elõadóját.
Az Országos Katasztrófavédelmi
Fõigazgatóság fõigazgatója a szol-
gálatteljesítése során tanúsított ki-
emelkedõ helytállásáért soron kí-
vül elõléptette tûzoltó õrnaggyá
Szabó István tûzoltó századost, az
igazgatóság Tûzoltósági Felügye-
lõség kiemelt fõreferensét. Az elis-
meréseket február 28-án, a köz-
ponti ünnepségen adták át.

A Zala Megyei Katasztrófavé-
delmi Igazgatóság igazgatója
munkakörében végzett kiemelke-
dõ tevékenysége elismeréseként
dicséretben és üdülési csekk juta-
lomban részesítette Zabb Nándor
Károly polgári védelmi alezredest,
a Polgári Védelmi Felügyelõség
felügyelõjét, Prepok Attila polgári
védelmi alezredest, a Nagykani-
zsai Polgári Védelmi Kirendeltség
kirendeltség-vezetõjét, Tóth István
Tibor pv. alezredest, a Lenti Kiren-
deltség kirendeltség-vezetõjét,
Dukainé Simon Anikó asszonyt, a
Gazdasági Ellátási Osztály fõelõ-
adóját. Március 1-jei hatállyal elõ-
léptette polgári védelmi százados-
sá Németh György polgári védelmi
fõhadnagyot, az Igazgatóhelyettesi
Szervezet ügyeletesét, tûzoltó fõ-
hadnaggyá Sziráki Katalin tûzoltó
hadnagyot, a Tûzoltósági Felügye-
lõség kiemelt fõelõadóját. Az ün-
nepséget a Nagykanizsai Ifjúsági
Vonószenekar mûsora zárta.

B.E.
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Nagykanizsa az országos ada-
tokat tekintve elõkelõ helyet fog-
lal el a bûncselekmények meg-
elõzésében és felderítésében – ez
derült ki a Nagykanizsai Rend-
õrkapitányság 2010. évi munká-
jának értékelésekor, amelyen dr.
Molnár József rendõr-alezredes,
kapitányságvezetõ ismertette a
tavalyi adatokat.

– Úgy is fogalmazhatnék, hogy
Nagykanizsa a béke szigete –
mondta dr. Molnár József rendõr-
alezredes az évértékelõ értekezlet
után tartott sajtótájékoztatón. A sta-
tisztikai adatok azt bizonyítják,
hogy jók az eredmények a súlyos
testi sértés, rablások, zsarolások
felderítésében. Tavaly összesen
négyezer-nyolcszáznegyvenöt
bûncselekményre derült fény, eb-
bõl azonban kétezer-hetvenkilenc
állampolgár ellen elkövetett bûn-
cselekmény egy országos csalásso-
rozat leleplezésekor derült ki, így
ez az adat kissé csalóka. A rendõr-
alezredes rávilágított, hogy a 2009-
es évhez képest csökkent a személy
elleni és a közlekedési bûncselek-
mények száma, viszont a vagyon
elleni bûncselekmények statiszti-
kai aránya tizenkét-tizenhárom
százalékkal nõtt. Ez utóbbi kategó-
ria így az összes bûncselekmények
hatvanhét százalékát teszi ki. Ki-

emelte, hogy a testi sértés, rablás és
kábítószer-használatra vonatkozó
adatot arányai jók, viszont növeke-
dett a lopások és betörések száma.
Az is kiderült, hogy utóbbiaknál
nem elsõsorban helyiek az elköve-
tõk, hanem tipp alapján, segítõkkel
dolgoznak, a bûntény után pedig
gyorsan kereket oldanak, így ezek
felderítése meglehetõsen nehéz.
Megoldást jelenthet a problémára
több térfigyelõ kamera elhelyezé-
se, erre azonban jelenleg nincs elég
pénz. Ami a sértetteket illeti, nõtt a
fiatalkorúak száma, ez jórészt azzal
magyarázható, hogy egyre gyak-
rabban hordanak maguknál drága
mobiltelefonokat, amelyekre azon-
ban nem vigyáznak eléggé. A má-
sik gyakori probléma a külföldi
munkavállalással való kecsegtetés,
amelynek sokan bedõlnek. Jó hír
viszont, hogy az elmúlt tíz év leg-
eredményesebb éve volt a tavalyi a
felderítéseket tekintve, mintegy
66,6 százalékos a nyomozások si-
kerességének aránya. – A közleke-
dési helyzetet megvizsgálva vegyes
képet kapunk, hiszen egyrészt csök-
kent a balesetek száma, a halálese-
teké ugyanakkor nõtt, az áldozatok
pedig általában gyalogosok és ke-
rékpárosok voltak. Jellemzõ a
gyorshajtás miatt való bírság ki-
szabása. A lakóterületen kívüli
gyorshajtási rekord a megengedett

kilencven kilométer per órás se-
bességnél százkilencvennel való
hajtás, a lakóterületen belül pedig
a kilencvenes kilométer per órás
sebesség. Gondot okoz még az el-
sõbbség megadásának hiánya,
balesetet pedig legtöbbször a sze-
mélygépkocsik valamint a kerék-
pározók okoznak. Felhívnám a fi-
gyelmet arra is, hogy egyre több az
ittas kerékpározók száma, így õk is
gyakori okozói és elszenvedõi a
baleseteknek. – mondta el dr. Mol-
nár József, és vázolta az idei év
legfontosabb célkitûzéseit. – Elsõ-
sorban a baleset-megelõzésre kell
nagy hangsúlyt fektetnünk, így
folytatódik a suli-zsaru, és elindí-
tottuk az ovi-zsaru programot, va-
lamint egyre több elõadást, ver-
senyt szeretnénk tartani rendezvé-
nyeken, falunapokon. A kerékpá-
ros akadálypálya például mindig
nagy népszerûségnek örvend, és
nem utolsósorban hasznos is. Fon-
tosnak tartjuk az uniós feladatok-
nak való megfelelést, valamint a
jövõben még nagyobb  hangsúlyt
fektetünk rendõr-állományunk ok-
tatására. Egyelõre nem növeljük a
rendõrök létszámát, ez a döntés
nem rajtunk múlik, hanem közpon-
tilag szabályozott. – foglalta össze
dr. Molnár József. 

Z.A.

AA kkaappiittáánnyy sszzeerriinntt KKaanniizzssaa aa bbéékkee sszziiggeettee

Az Erzsébet tér megújításá-
nak munkálataival folytatódik a
városrehabilitációs program. 

A 2011. március 1-én történõ
részmunkaterület átadást követõen
a munkálatok a következõ napok-

ban elkezdõdnek a tér útburkolat-
tal körülhatárolt belsõ területén. A
megvalósítás tervezett határideje
2011. október 31. A munkák befe-
jezése után az Erzsébet tér egy
nyüzsgõ találkozási pont lehet a la-
kók életében.

A megújítás során a terület két tér-
eleme a Rozgonyi u. és a Vásár u.
összekötõ útnak a megszüntetésével
egybeolvad. A tér egy része park-
ként, középsõ része rendezvénytér-
ként funkcionál. A téren elhelyezésre
kerül egy „Testvérvárosok kútja” el-
nevezésû ivókút, és egy „XVII. szá-
zadi kanizsai vár és a város makett-
je” elnevezésû köztéri alkotás, továb-
bá egy Erzsébet királyné szobor és
egy zenepavilon, illetve egy új szö-
kõkút. A tér felsõ harmada fásított,
inkább park, mint tér funkciójú terü-
let lesz, ahol a Törökkút másolatának
helyére a Kossuth téren található
Szentháromság-szobor kerül elhe-
lyezésre. A terület közepén találha-
tó parkoló megszüntetésre kerül,
helyette a téren körbe új parkolók
létesülnek. A fejlesztések eredmé-
nyeként a tér forgalmi terhelése
jelentõsen csökken. Hangsúlyos
szempont lesz a közösségi funkció
erõsítése mellett a város történel-
miségébõl adódó hangulat meg-
tartása, visszaállítása. 

MMeeggúújjuull aazz EErrzzsséébbeett ttéérr 

Roadshow keretein belül mutat-
ták be a Vasemberházban a febru-
árban véglegesített Új Széchenyi
Terv révén elérhetõ pályázati lehe-
tõségeket. 

A Zala Megyei Vállalkozásfej-
lesztési Alapítvány szervezésében
Nagykanizsán és Keszthelyen is
bemutatták az Új Széchenyi Ter-
ven belüli változásokat és a pályá-
zati feltételeket. Egyszerûbb intéz-
ményrendszer, gyorsabb pénzhez
jutás és kevesebb adminisztráció
jellemzi az új pályázati rendszert.
Az érdeklõdõk többek között meg-
ismerhették a Vállalkozásfejlesz-
tési és a Foglalkoztatási Progra-
mot, valamint elõadást hallgathat-
tak meg az Innováció Programról
is.

Utcanevet és a nevet jelölõ utca-
táblát kap Miklósfán egy útsza-
kasz. A nagykerti dûlõ mellett hú-
zódó belterületi ingatlanon lakást
építenének, s az utcanév hiánya
hátráltatja az ügyintézést. A hely-
beliek, a Közmûvelõdési és Vá-
rosszépítõ Egyesület javaslatát,
valamint a hagyományokat figye-
lembe véve a 02167 hrsz. út a köz-
gyûlés döntése értelmében a
Nagykerteki út elnevezést kapta. 

A városrehabilitációs program
,,Huszti téri körforgalom kialakí-
tása” megnevezésû projektelemé-
nek kivitelezéséhez kapcsolódóan
a Nagykanizsán áthaladó 17. kele-
ti hosszúsági kört jelképezõ alko-
tás a mai napon elfoglalta végsõ
helyzetét. 

A Jancsi György által tervezett
és a téren elhelyezett „17. Hosz-
szúsági kör térplasztika” címû al-
kotás a Földet szimbolizálja, rajta
a hosszúsági és szélességi vona-
lakkal. A mûalkotáson jelölve
vannak azon városok, amelyeken
szintén áthalad ez a hosszúsági
kör. 

A korrózióálló, ritka földrajzi
megjelölés a mai naptól ismét a
megfelelõ tájolás szerint jelképezi
a városunkon keresztülmenõ 17.
keleti hosszúsági kört.

GGyyoorrssaabbbb 
üüggyyiinnttéézzéésstt ííggéérr 
aazz ÚÚjj SSzzéécchheennyyii TTeerrvv

NNaaggyykkeerrtteekkii úútt
MMiikkllóóssffáánn

ÉÉss mmééggiiss 
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Sorozatunkban a végeken já-
runk. Arra vagyunk kíváncsiak,
milyen kérdésekkel, problémák-
kal keresik fel a város peremkerü-
letein élõk az önkormányzati kép-
viselõiket. Bicsák Miklós az 1-es
számú egyéni választókörzet ötö-
dik ciklusban megválasztott ön-
kormányzati képviselõje. (Jelölõ-
szervezete a Kanizsáért Közéleti
Egyesület). Újraválasztását, a la-
kosság feléje irányuló bizalmát
ajándéknak érzi. Választókörze-
tét a kétezer-nyolcszáz fõs palini
és korpavári városrész zárja.

–  Az összefogásnak van ered-
ménye – nyugtázza a képviselõ –,
de ennek ellenére a mai gazdasági
nehézségek között nem megy

egyik napról a másikra a problé-
mák megoldása. Tudom, gyalog-
járdák kialakítása, az utak felületé-
nek javítása a város más részén is
feladatot jelent, nemcsak itt. Külön
kiemelem, a csapadékvíz-elvezetés
eddig nagy gondot okozott. Az idei
költségvetést tanulmányozva jó ér-
zéssel tapasztaltam, a szennyvíz-
csatornázással ez is megoldódik, és
nem lesz semmi akadálya annak,
hogy itt, a város peremén is bele-
fogjanak munkahelyteremtõ vállal-
kozásba az emberek. De beszélni
kell a közelmúlt eredményeirõl is.
Nagy örömünkre megépült a Palint
elkerülõ 74-es út, s a tiltó táblák ki-
helyezésével a 7,5 tonnánál nehe-
zebb jármûvek forgalma már nem
zavarja az ottaniakat. Nagy szük-
ség lenne járda kiépítésére az isko-
lától egészen a förhénci hegy bejá-
ratáig, valamint a Hársfa és Ifjúsá-
gi utcákban. Egyébként nagyon
keskeny a járda az Alkotmány út 2.
szám és az iskola között. Évek óta
várjuk a Közösségi és Nyugdíjas
Ház megépítését. Nálunk még
nincs Rendõrségi Körzeti Megbí-
zotti iroda, amire szintén nagy az
igény, hiszen az új városrészben is
egyre több betörés történik napköz-
ben, s talán a rendõri jelenlét visz-
szatartó erõ lehetne. Vannak elkép-
zelések a Polgárõrség, és van re-
mény a Palini és Korpavári Város-
rész-szépítõ Egyesület létrehozásá-
ra is. A Magyar utca kissé elörege-
dett szakaszára gyalogos-átjárót

jelzõ zebrát kellene felfesteni. A
Garai utcában a parkok elszáradt
fái is pótlásra szorulnak. Indítvá-
nyozni fogom a közgyûlésen, ha
lehetõség nyílik rá, a város alkal-
mazza a fõkertészt nyugdíjasként
pár órában. A város javát szolgálná
a tevékenysége, hiszen csak szak-
ember segítségével lehet megmen-
teni a zöldterületek fáit. 

– Teljesültek a buszközlekedés-
sel kapcsolatos kérések?

– Meg vagyok elégedve a Zala
Volánnal, igyekeztek a paliniak
kéréseit figyelembe venni, persze,
van akinek megfelel a járatok in-
dulása, van akinek nem. Mindig
türelemre kérem a lakosságot. Sze-
retnek ebben a városrészben élni –
akár a GE északi részén, a Hársfa,
az Ifjúság vagy a Garai utcában
laknak –, otthon érzik magukat –
hangsúlyozta a képviselõ.

– Új egyesület alakulásáról is
lehet hallani mostanában.

– Örömmel mondom, cégbírósá-
gi bejegyzés alatt áll a palini és a
korpavári városrész Nyugdíjas
Klubjának egyesületté alakítása.
Így hivatalosan még nagyobb lehe-
tõség nyílik a gyarapodó számú kö-
zösség megtartására. Jelenleg 65 fõ
a klub létszáma, bízom benne, ha-
marosan elérik a százat. Baráti,
testvéri kapcsolatban vagyunk a
város számos nyugdíjas klubjával,
kölcsönösen tanulni szeretnénk
egymástól, s mindazt meg kívánjuk
valósítani a környezetünkben, amit

a többiek már elértek. A régi falu-
ház területén a helyiek összefogá-
sával és a város anyagi segítségé-
vel egy olyan közösségi és nyugdí-
jasházat építhetnénk, ahol minden
korosztály kulturált helyet találna
magának rendezvényei lebonyolí-
tására, mint ahogyan – egy kicsit
irigykedve tapasztaljuk –,
Kiskanizsán, Bajcsán, Bagolán
vagy Miklósfán teszik, ahol van
helye a rendezvényeknek. Na ez
hiányzik Palinból. Elõ tudom szed-
ni a dokumentációmból – 18 éve
szóvá teszem –, de eddig egyik ön-
kormányzat költségvetésében sem
szerepelt. Az egyeztetés során a na-
pokban kértem a polgármestertõl,
hogy legalább a tervezése szerepel-
jen a költségvetésben. Feljegyezte,
bízom benne, hogy segíteni fog
ugyanúgy, ahogyan az iskolához
bevezetõ gyalogjárda építésénél,
mely a nyáron elkészül. Nem va-
gyok elfogult, támogatom képvise-
lõként a közgyûlésben mindazokat
az elképzeléseket, amelyekre a vá-
ros mûködéséhez szükség van. A
költségvetést mindig megszava-
zom, mert tudom, a városnak mû-
ködnie kell. 

Beszélgetésünk végén Bicsák
Miklós büszkén szólt Palin két 100
éven felüli állampolgáráról, a 102
éves Leveli Pálról és a 101 éves
Adanics György. Õk, és az új vá-
rosrészbe költõzõ, építkezõ fiata-
lok adnak erõt a munkához. Erõsí-
tik az emberben, hogy érdemes itt
dolgozni, mert az itt élõk is tenni
akarnak lakókörnyezetükért. 

B.E.
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A Miklósfai Kertbarát Kör
megtartotta hagyományos bor-
versenyét. Bár az elmúlt év nem
kedvezett a szõlõtermelõknek és
a borászok többsége panaszko-
dott a borok minõségére, mégis a
várakozásokon felüli bormintát
neveztek be.

Hatvan gazda 128 bormintával
(ebbõl 92 fehérbor, 36 vörösbor)
készült a megmérettetésre. A re-
kord nevezések hatására a kilenc
fõs zsûri, Páli Lajos vezetésével
már a hivatalos kezdés elõtt neki-
látott a bírálatnak. Sok vidéki ne-
vezõ, érdeklõdõ is részt vett az
eseményen, akiknek a tagság po-
gácsával, borral és a helyi nõklub
révén babos répalevessel kedves-
kedett.

A borbírálat után, míg a zsûri el-
döntötte, kié legyen Miklósfa leg-
jobb fehér- és vörösbora, a frissen
alakult miklósfai asszonykórus elõ-
ször mutatkozott be a közönségnek.

A dalokat viharos tetszésnyilvá-
nítással fogadta a közönség, bízta-
tást adva a hölgyeknek a további
munkához.

Ezt követõen bevonult a taláros
Da Bibere Zalai Borlovagrend dr.
Pálfi Dénes nagymesterük vezeté-
sével, hogy ünnepélyes külsõségek
között értékelje az eredményeket.

Megemlékeztünk a tavaly elhunyt
dr. Bakonyi Károly szõlõ nemesítõ
munkásságáról, hiszen Karcsi bácsi
közel állt hozzánk, sokszor vezette
Miklósfán a zsûri munkáját. 

Páli Lajos a borok értékelésében
kiemelte, a hosszú évek alatt hatá-

rozott minõségjavulás tapasztalha-
tó. A szakmai programokon hallot-
takat tagságunk már a gyakorlat-
ban is sikeresen alkalmazza.

A kilencvenkét fehérborból: 18
arany, 29 ezüst, 32 bronz és 13 ok-
levél minõsítést kapott.

A harminchat vörösborból: 7
arany, 14 ezüst, 12 bronz és 3 ok-
levél minõsítést kapott.

A Miklósfa legjobb fehérbora
címet Németh Roland Tramini bo-
ra, míg a legjobb vörösbor címet
Virovecz József Blauburger-
Zweigelt-Merlot cuvée bora érde-
melte ki.

A két legjobb értékes borászati
könyvet, a zsûri tagjai pedig a Ré-
pakönyv példányait vehették át kö-
szönetként.

A legeredményesebb versenyzõ
pedig Németh József tagtársunk
lett, aki a tavalyi Város Bora cím
elnyerése után idén mind a négy

nevezett borára aranyérmet kapott,
és a legjobb fehérbor cím is a csa-
ládban maradt.

Az est késõ éjszakába nyúló nó-
tázással ért véget.

Imrei Ferenc

MMiikkllóóssffaa ddííjjaazzootttt bboorraaii
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Tisztelt nagykanizsai lakosok! Kérem Önöket, hogy nemzeti ünnepünk tiszteletére lobogózzák fel házaikat! 
Cseresnyés Péter polgármester

Módosítással elfogadta a Csó-
nakázó-tavi kilátó tulajdonvi-
szonyainak és felújításának ren-
dezésére elõterjesztett javaslatot
a közgyûlés. A határozat felkéri
a kezelõt, hogy a balesetveszély
elkerülése érdekében kerítse
körbe a kilátótornyot.

Az önkormányzat a jelenlegi
pénzügyi helyzetére tekintettel
nem vállalja a Csónakázó-tavi
Parkerdõ kilátótornyának önkor-
mányzati forrásból történõ felújí-
tását, ezért felkérte a polgármes-
tert, hogy a kilátó felújításához
külsõ forrás, felajánlás bevonása
érdekében folytasson egyeztetése-
ket civil szervezetekkel, gazdasági
társaságokkal és vállalkozásokkal.
Továbbá arra is utasítja a polgár-
mestert, hogy folytasson tárgyalá-

sokat a Zalaerdõ Zrt.-vel, valamint
az Erdészeti Hatósággal arról,
hogy a kilátó a felújításig ne kerül-
jön elbontásra. 

Az elõzményekrõl tudni kell, a
Zala Megyei Mezõgazdasági
Szakigazgatási Hivatal Erdészeti
Igazgatósága 2010. május 19-én
hatósági szemlét tartott a kilátónál
a létesítmény fennmaradásának
ügyében. Az igazgatóság nyilatko-
zata szerint az építmény erdészeti
létesítménynek minõsül. Rendelte-
tésszerû használatra alkalmatlanná
vált, megszüntetését az erdészeti
hatóságnak el kell rendelni, vagy a
mûködtetõnek gondoskodni kell a
felújításról, hogy ismét használat-
ba lehessen venni. 

A Parkerdõ a Magyar Állam tu-
lajdonát képezi, jelenleg a Zalerdõ
Zrt. kezelésében lévõ területen a

hetvenes évek elején, a Dunántúli
Kõolajipari Gépgyár egy fúróto-
rony felállításával kilátót épített a
Csónakázó-tó keleti oldalán. A tu-
lajdonviszonyok tisztázása érdeké-
ben a Magyar Országos Levéltárat
is megkeresték, de az akkori Váro-
si Tanács iratanyagában 1970-
1975 közötti idõszakban nem talál-
tak adatot a kilátó építésérõl. Az
1971. október 26-án keltezett köz-
jóléti fejlesztési terv alapján a Vá-
rosi Tanács elvégeztette a kilátó
beton alapozását és elkészítette a
Csónakázó-tó tanulmánytervét,
majd a tornyot saját költségén a
KFV felállította. A kilátót a
kilencvenes években felülvizsgál-
ták, majd azt követõen a kisebb ja-
vításokat el is végezték. A torony
nem szerepel az önkormányzati
vagyonnyilvántartásban, önkor-
mányzati tulajdonnak nem tekint-
hetõ, ezért a mûködtetésében sincs
feladata.

A (VIA Kanizsa Kht.) jelenleg
VIA Kanizsa Zrt. 2008 februárjá-
ban kelt levelében értesítette a
Polgármesteri Hivatalt a kilátó
életveszélyes állapotáról, egyben
az életveszély megszüntetése ér-
dekében a kilátó lezárásáról. A
Zalaerdõ Zrt., mint vagyonkezelõ
tájékoztatása szerint a területen lé-
võ kilátó nyilvántartásukban nem
szerepel, és kezelésre sem vette át,
ennek ellenére a balesetveszély-
elhárítás érdekében a torony láto-
gatását tiltó táblát helyezett el.
Amennyiben az építményt az ön-
kormányzat felújítaná, a Zalaerdõ
Zrt., mint a parkerdõ kezelõje a

vagyonkezelõi hozzájárulását
megadja. Az egyeztetést követõen
a hivatal elkészíttette a torony ál-
lapotfelmérését, valamint felújítá-
si javaslatát. A felújítási terv sze-
rint elvégzendõ feladat a kilátó
acélszerkezetének festése, a hi-
ányzó faszerkezetek pótlása, alap-
és fedõmázolása, valamint a to-
rony alatti 250 négyzetméteres te-
rületen a térburkolat kialakítása,
illetve a kábelszakadás miatt nem
mûködõ létesítmény megvilágítá-
sa. A felsorolt munkák bekerülési
költsége ezévi árakon huszonöt
millió forint. A tervezõ alternatív
megoldásként egy másik variációt
is készített, mely szerint a faszer-
kezetek kiváltását ipari járó- és
lépcsõfok-rácsok beépítésével ol-
daná meg. Ezek horganyzott kivi-
telben idõtállóak és utógondozást
nem igénylõ megoldások. Ez
utóbbi bekerülési költsége 28,5
millió forint. Nagykanizsa Megyei
Jogú Város közgyûlésének az épí-
tett és természeti környezet érté-
keinek helyi védelmérõl szóló ren-
delete alapján a torony helyi véde-
lem alatt áll. A város jelenlegi
helyzetében nem tudja vállalni a
felújítási költséget, így annak ér-
dekében, hogy a kilátó a felújítá-
sig ne kerüljön elbontásra, fel kell
venni a kapcsolatot a Zalaerdõ
Zrt-vel, valamint az Erdészeti Ha-
tósággal, a felújítás külsõ fedeze-
tének biztosítása érdekében pedig
egyeztetéseket kell folytatnia le-
hetséges támogatókkal.

B.E.
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Országosan ismert személyek és
politikusok is szerepelnek azon az
internetes oldalon, ahová több száz
nevet tartalmazó lista került fel azok-
ról, akiket a rendszerváltás elõtt a
Belügyminisztérium Személyzeti
Osztálya szigorúan titkos állományú
tisztként tartott nyilván. A lista Boér
Zoltán, Fráter Olivér és Ungváry
Krisztián levéltári kutatásai alapján
készült. (Eredeti cikk itt.) Alistán lak-
cím szerint négy, a honlap keresõje
alapján nyolc kanizsai is szerepel.
Köztük Szennai József Zoltán, akirõl
annyit kell tudni, hogy 2002-2006
között közéleti szerepet is vállalt vá-
rosunk életében, ugyanis külsõ tagja
volt a kanizsai képviselõtestület Vá-
rosfejlesztési és Idegenforgalmi Bi-
zottságának a helyi szocialisták ja-
vaslata alapján. (Cikkünk a kanizsau-
jsag.hu-n a következõ linken olvasha-
tó: http://www.kanizsaujsag.hu/in-
dex.php?m=200&ckid=6379)

SSzziiggoorrúúaann ttiittkkooss??

Megdöbbenve, bár nem megle-
petten olvastuk, hallottuk a helyi
média tegnapi beszámolóit a Bel-
ügyminisztérium Személyzeti Osz-
tálya által szigorúan titkos állomá-
nyú tisztként nyilvántartott embe-
rekrõl. A D-209-es Medgyessy Pé-
ter volt szocialista miniszterelnök
egykori kollégáiról van szó, akik,
bár fedõmunkahelyen, de hivatásos
szolgálati jogviszonyban, tehát
pénzért jelentettek. 

Az alapos történészi kutatómun-
kával összeállított dokumentum
nyolc nagykanizsai vagy a város-
hoz köthetõ egykori SZT-tisztet
nevez meg. Közülük négyen még
ma is Kanizsán élnek, sõt, egyikük
a rendszerváltás után közéleti sze-
repet is vállalt. 

Meggyõzõdésünk, hogy a múlt
megismerése, feldolgozása és le-
zárása nélkül nem lehet sikeres jö-
võt építeni. Amit a rendszerváltás
eufóriájában elmulasztottunk, azt
pótolni kell, hiszen az állampárti

elnyomás sötét évtizedei mindmá-
ig sajgó sebként égetik a magyar-
ság lelkét. Nem bosszúért kiáltunk,
hanem a történelmi félmúlttal való
szembenézést szorgalmazzuk.
Most, hogy ismertté vált a névsor
(amely a szigoruantitkos.hu olda-
lon megismerhetõ) – legalább a ró-
lunk s apáinkról jelentõkkel szem-
benézhetünk. 

Kívánatosnak tartjuk, hogy az
esetleges további SZT-tisztek,
ügynökök névsora is nyilvánossá
váljon, hiszen többségük itt él kö-
zöttünk, s jogunk van tudni, kik
azok, akik tevékenységükkel, je-
lentéseikkel megnehezítették, elle-
hetetlenítették sokak életét a dikta-
túra évtizedeiben.

Napjainkban, amikor megkez-
dõdött egy új ország felépítése, el-
engedhetetlenül fontos, hogy le-
zárjuk a múltat, megnevezzük a
kommunista diktatúra kiszolgálóit,
mûködtetõit, haszonélvezõit, s kö-
zülük elsõsorban azokat, akik az
elmúlt húsz évben demokrata bõr-
be bújt, de mégis kommunista-szo-
cialista farkasok voltak.

Ez az ország, ez mindannyiunk
érdeke. 

Fidesz - MPSZ
Nagykanizsai Elnöksége

Szovjetunió: 20 millió áldozat;
Kína: 65 millió; Vietnam: 1 millió;
Észak-Korea: 2 millió; Kambo-
dzsa: 2 millió; Kelet-Európa: 1
millió; Latin-Amerika: 150 000;
Afrika: 1,7 millió; Afganisztán:
1,5 millió

Telefonált egy kedves, ám felhá-
borodott olvasónk, sokallva a múlt
számunkban is idézett adatot a
kommunisták mintegy százmillió
áldozatáról. A fenti statisztikát A
kommunizmus fekete könyve
francia szerzõi, Courtois és mun-
katársai állították össze, ám nem
olvasunk kevesebbet az egyesült
államokbeli Kommunizmus Áldo-
zatainak Emléke Alapítvány olda-
lán http://www.victimsofcommu-
nism.org/ sem. Érdemes böngészni
az itt ajánlott virtuális múzeumban

is. George W. Bush elnök 2007. jú-
nius 12-én a Capitolium közelében
avatta fel a Szabadság Istennõjé-
nek bronzszobrát, melynek talap-
zatán több mint százmillió áldozat
olvasható Az amerikai Rudolph J.
Rummel professzor kutatásait fi-
gyelembe vevõ táblázatban 149
469 610 az áldozatok becsült szá-
ma. Az említett alapítvány oldala a
kommunizmus megítélése kapcsán
erkölcsi érzéketlenségrõl ír, s ar-
ról, a csata folytatódik, mert a
kommunizmus kísértete még ma is
kísért a világon.

Kanizsa Lokálpatrióta 
Hetilap

A múlt héten kétségbeestek a
Nagykanizsa, Kinizsi utca 58. szám
környezetének lakói a tudomásukra
jutott hír miatt: a Magyar Vöröske-
reszt Nagykanizsa Területi Szerve-
zete kedvezõ pénzügyi feltételek
teljesülése esetén a Corvin lakótelep
és a Kinizsi utca családi házas kör-
nyezetébe kívánja telepíteni a haj-
léktalan nõi szállót. A környék lakói
felháborodtak, tiltakozásuk kifeje-
zése érdekében levelet írtak a helyi
és megyei szervezetnek, mely leve-
let eljuttattak városunk polgármes-
teréhez is. A levelet közel 150 em-
ber írta alá. Ezzel egy idõben a la-
kók felkeresték Bene Csaba urat, a
településrész önkormányzati képvi-
selõjét, aki a felmerült problémával
egyetértett, együttérzett a felháboro-
dott lakókkal. Tárgyalást készített
elõ Antal Istvánnéval, a szervezet
területi titkárával, aki a képviselõ-
bõl és a lakókból álló több fõs dele-
gációnak megígérte, hogy nem vá-
sárolja meg a kérdéses ingatlant,
nem fog 30 fõ elhelyezésére alkal-
mas hajléktalan nõi szállót a kör-
nyéken létrehozni.

Köszönetünket szeretnénk kife-
jezni Bene Csaba úrnak, a városrész
önkormányzati képviselõjének, An-
tal Istvánnénak a Magyar Vöröske-
reszt Nagykanizsa Területi Szerve-
zete titkárának, a Kanizsa Újságnak
a nyilvánosság biztosításáért és a la-
kosságnak az összefogásért. 

Nagykanizsa, Kinizsi utca 58.
szám környezetének lakói

Nem lepõdnék meg nagyon, ha
a pártokról szóló írásaimat olvasva
e lap hasábjain, néhányan, esetleg

annál is többen felkapnák a fejü-
ket, és valami olyasmire gondolná-
nak – a közvélekedést idézve
„ezekrõl”  – róluk jót vagy sem-
mit. Ha én is a látószögükben len-
nék, valószínûleg nekem is kijutna
egy rosszalló szemrebbenés, hogy
érdemes? Kedves olvasók, érde-
mes, sõt kell, mert nekünk is érde-
künkben áll, róluk töprengeni és
véleményünket az érdeklõdõ köz-
vélekedéssel megosztani. Én leg-
alábbis így gondolom, mert közös
a felelõsségünk is az országért,
sorsunk alakulásáért. Ma már
nemcsak arról van, lehet szó, hogy
érdemes-e eszmét cserélni arról,
hogy a pártok mit tesznek és azt,
hogyan teszik, és mit nem tesznek
és azt miért nem teszik, hanem ar-
ról is, hogy miben és melyik párt-
nak mekkora a felelõssége, hogy a
társadalom megosztottsága immár
tartós. Az osztottság okán késik,
sõt lehetetlen már, a társadalmi
összefogás az ország elõtt álló ha-
laszthatatlan feladatok megoldásá-
ban. A késlekedés felbecsülhetet-
len anyagi és morális veszteséggel
jár, rontja a mindenkori döntést
hozók politikai súlyát, hitelét. A ri-
asztó az, hogy a pártok táján a ki-
vezetõ út keresése nincs is napi-
renden. Ezzel szemben a pártok jól
kiérlelt stratégiával rendelkeznek
ahhoz, hogy a megosztottságban
eddig elért pozíciókat megszilár-
dítsák. Ennek a stratégiának a sar-
kalatos pontja a törvényhozás
gyorsítása, egyszerûsítése, ennek
útjából minden lehetséges akadály
elhárítása, önzõ pártérdeknek alá-
rendelten, megfelelõ hatalmi, poli-
tikai technikák alkalmazásával el-
kerülni a demokráciákban kötele-
zõ és honos egyeztetéseket az el-
lenzéki pártokkal a civil és érdek-
védõ szervezetekkel. Ez a stratégia
csaknem zöld utat taposott ki ma-
gának és megteremtette minden
feltételét annak, hogy a FIDESZ a
parlamenti választások után az ön-
kormányzatokban is túlnyerje ma-
gát. Ennek törvényszerû következ-
ménye lett, hogy a két meghatáro-
zó, rendszerváltó párt – SZDSZ-
MDF – marginalizálódott, az
MSZP, pedig súlytalanná vált. Az
MSZP az új pártokkal – LMP,
JOBBIK – semmilyen kérdésben,
kölcsönösen közös nevezõt nem
találva nem képes a hatalommal
szemben, adekvát stratégiát felkí-
nálni. A FIDESZ elõtt az út, a saját
útja teljes szélességben szabad lett.
Ez által a társadalom nagyobbik
fele eligazodást segítõ útjelzõk
nélkül maradt, megfontolásra kö-

SSzziiggoorrúúaann ttiittkkooss
ttiisszztteekk lliissttáájjaa
kkaanniizzssaaii sszzeerreeppllõõkkkkeell

VVééggtteelleenn éérrttéékkûû
eeggyyeettlleenn eemmbbeerréélleett iiss

KKöösszzöönneett 
BBeennee CCssaabbaa 
kkééppvviisseellõõ úúrrnnaakk!! 

MMéégg eeggyysszzeerr 
aa ppáárrttookkrróóll
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vetendõt nem lát, és tanácstalan
mozdulatlanságban szenved. Az
ellenzéki pártok dermedt bénultsá-
ga, a hatalmat jelentõ pártok, tér-
ben és idõben is lehengerlõ nyo-
mulása blokkolta, a civil társada-
lom mozdulásait, gyengítette azok
erejét. Ezt támasztják alá az ellen-
zéki pártok, az egyes szakszerve-
zeti konföderációk a civil szerve-
zõdések, más és más idõpontban
történõ fellépései, melyek sem
összehangoltságot, sem erõt, hatá-
rozottságot felmutatni nem tudtak.
Ezeket a zilált társadalmi és politi-
kai körülményeket ismerte föl a
FIDESZ és lecsapott, gyorsan és
bátran cselekedett. Cselekedetei
jól átgondolt és elõre megtervezett
lépéseket tükröztek. Saját hatalmi
pozícióit megerõsítette, a hatalmat
ellenõrizni hivatott intézményeket
elkötelezett személyekkel feltöl-
tötte, más intézmények hatáskörét,
átszabta saját érdekeinek megfele-
lõen. A médiatörvény elfogadása, a
nyugdíjpénztárak felszámolása, az
alkotmányozás döntõen a FIDESZ
értékei mentén való folyása, a de-
mokrácia kereteit ostromló kor-
mányzás gyakorlata hatással volt a
hazai és külföldi közvélekedés ra-
dikalizálódására. A reakció széles-
körû lett, intellektuális tekintélyt
parancsoló, erõteljes hangütése le-
hangoló. A kormányfõnek az EP.
elõtti bemutatkozása, az arra való
válasz összességében a kormányfõ
szereplése részben új helyzetet te-
remtett. A kormánypártok presz-
tízs veszteséget szenvedtek, annak
ellenére is, hogy nagy elánnal pró-
bálták védeni a védhetetlent. Vél-
hetõen ennek is köszönhetõen lát-
hatóvá váltak a törésvonalak a FI-
DESZ és a KDNP, a két párt frak-
ciója között, valamint a pártokon
belül. A törésvonalak mentén ki-
bontakozó vita rányomta a bélye-
gét a két párt magatartására, egy-
máshoz való viszonyára a kor-
mány eddigi cselekvéseire és to-
vábbi lépéseire. Ennek egyértelmû
jelei, a kormánypártok hajlandósá-
ga néhány eddigi cselekvéseinek
korrekciójára. Az alkotmányozás
szoros határidejének a tágítása az
un. Strukturális reformlépések be-
jelentésének halogatása. Semmi
sem eldöntött még, improvizáció
egyre gyakoribb alkalmazása. Az
elõzõ kormányok, gyors és határo-
zott döntéshozó mûködését bénító
szindróma képe rajzolódik ki elõt-
tünk. Most a hatalom gyors cselek-
võ képességét a két kormány vi-
lágnézeti és hitbéli vitái lassítják.
A vita és a döntések halogatása

okán a kormányzó pártok, nem
tudnak kellõ figyelmet fordítani,
az ország jövõje szempontjából
sorsdöntõ és halaszthatatlan kérdé-
sek megoldására. Ilyenek például a
fenntartható gazdasági növekedés,
a demográfiai válság, a szociális és
nyugellátás hosszú távú kezelése,
megoldása. Ezek ráadásul olyan
súlyú kérdések, amelyeket a társa-
dalom többségének megnyerése
nélkül sikerre vinni nem lehet. A
kormányzó pártok vitái, folyama-
tos improvizációi a döntések halo-
gatása, kiegészülve a hazai és kül-
földi reakciók hatásával a hatalom
bizonyos fokú, defenzív zavarával
szemben az ellenzéki pártok adek-
vát ellenzéki stratégiát felkínálni
nem tudtak. Ezt igazán meg sem
próbálták, valószínûleg azért, mert
érzékelik, hogy a saját elkötelezett
szavazóikon kívül jelenlegi politi-
kájuk, mozgósító képességük ré-
vén a civil társadalmat a még bi-
zonytalan szavazókat megszólítani
még nem tudják. Ezért próbálko-
zásaikban bizonytalanok, az ebbõl
kivezetõ utat illetõen tanácstala-
nok. Most részben befelé fordul-
nak, figyelmük azt hiszem idõsze-
rûen és okkal identitásuk újrafor-
málására a belsõ egységbe ková-
csolásuk útjának és módozatainak
keresésére irányul. Talán ezt azzal
a meggyõzõdéssel és elszántsággal
teszik, hogy ez sorsdöntõ a jele-
nük, különösen a jövõjük szem-
pontjából. Illúziójuk ne legyenek,
mert a horizonton egy rendpárti,
szigorú, monolitikus demokrácia
képe rajzolódik ki. Ebben a társa-
dalmi és politikai klímában kell
megtalálniuk a kibontakozáshoz
vezetõ út módozatait. Ez valószí-
nûleg próbára teszi az ellenzéki
pártok képességeit, egymáshoz va-
ló viszonyuk rendezésének korlá-
tait is. Az ellenzéki pártoknak nem
csak a saját pozíciójuk erõsítésére,
érintkezési pontjainak meghatáro-
zására, hanem a demokrácia-felfo-
gás, az iránta való elkötelezettség,
társadalmi szintû elmélyítésére is
szükség van. Ez fontos, ugyanak-
kor érdekük is a demokrácia tartós
érvényesülésének fontos feltétele.
A ma Magyarországának nagy ta-
nulsága, hogy a társadalom nem
képes megvédeni önmagát a min-
denkori hatalommal szemben, ha
nem elég széleskörû a demokrácia
iránti elkötelezettsége, ha nem
elég mély a demokrácia tudata.
Reménykednünk kell abban, hogy
Európában – kiváltképp az EU tag-
jaként – olyan társadalom, amely
akár idõlegesen is eltûrné az intéz-

ményes, korlátok nélküli, kizáróla-
gos hatalmat, nem fordulhat elõ.
Olyan sem, amelyben talajt foghat,
az egysíkú uniformizált közvéle-
kedés, egyetlen párt vagy politikai
formáció önzõ érdekeinek a hata-
lom eszközei révén való érvényre
jutatása. Az elmúlt 20 év nem volt
elegendõ ahhoz, hogy a pártok ál-
tal felvállalt értékek mentén a tár-
sadalmi beágyazottságuk tartóssá
váljon. Ennek legfõbb oka az le-
het, hogy a pártok politikai straté-
giájukat, nem a felvállalt értékek
társadalmi szintû érvényre jutásá-
ra, hanem a gyors politikai haszon-
szerzés, a hatalom mielõbbi meg-
szerzésére építik. A pártoknak ezt
a sorsrontó stratégiáját a társada-
lom csak nagyon lassan ismeri fel,
és nagy árat fizet érte.  

Mózes Pál

Ne lázadj! – vetette oda ma egy
ismerõsöm. Régen ismerem, jó ba-
rát. Nem volt idõm tisztázni, hogy
félt-e engem, vagy csak figyel-
meztet. Mások mondanak „másab-
bat” is, de azért a többségnek tet-
szik az amit leírok és ez újabb im-
pulzusokat ad az írásra.

Bár hatalmat soha, vagy csak
nehezen ismertem el magam felett,
azért mindig megtaláltam a modus
vivendit. Mert az ember él és élni
akar, és ha csak ennyi a vágya, hát
elõbb-utóbb megtalálja a módot az
életre. Ez tíz millió ember sorsa
volt eddig is, és még jó sokáig csak
ez a csendes megalkuvás marad.
Reméljük a jobbakat!

De hiszen nem is errõl akartam
írni! 

A hetilap egyik számában ol-
vastam Roosevelt amerikai elnök
Négy szabadságnak nevezett
programjáról: szólásszabadság,
vallásszabadság, szabadság a nél-
külözéstõl és szabadság a féle-
lemtõl. Eddig még nem hallottam
róla (mennyi mindent nem tu-
dunk!).

Ez most mégis összejött! Szabad
teret ad a gondolataimnak (közben
mindig drága emlékû Hofi Géza
jut eszembe – hogy megdolgozott
minden gondolatáért és mennyire
be tudták sározni – nekem ekkora
feladatom nincs, csak mondom a
magamét).

Szólásszabadság

Kipipálva. De ne örüljön olyan
nagyon senki sem! Ott van a pol-

comon a könyv Hearst-rõl, a sajtó-
királyról. Mindent elért, ami elér-
hetõ. Nem idézem tõle a leghíre-
sebb mondását, mert tipp adó nem
szeretnék lenni! Inkább óvnám a
feleket mindkét oldalon! Ne élje-
nek soha vissza a sajtó eszközei-
vel! Szólni is csak meggondoltan
szabad. Fõleg a nagy nyilvánosság
elõtt!

Vallásszabadság

A jó Isten tudja, hogy mióta, de
az állam meg a vallás réges-régen
szét vannak választva. Mégis
mindig össze kell egyeztetniük
közös dolgaikat! Megértem. A
vallásnak, a tényleges vallásos
hittõl és meggyõzõdéstõl jól elvá-
laszthatóan van több olyan társa-
dalmi szerepe is, ami nélkülözhe-
tetlen.

És ott van még a Szent Korona
tan! Nagyon kíváncsi leszek én er-
re az alkotmányozási folyamatra!

Kielégítõ kiegyezést várok az
állam és egyház között! Identitá-
sunk nagyon is megkívánná, hogy
visszanyúljunk szépséges történel-
münk igazi értékeihez! Gyökérte-
len népnek nincs hazája!

Szabadság a nélkülözéstõl

Nem semmi! Ebben a kérdésben
aztán mindenki olyan szabad,
hogy az már szinte csoda! Tudom,
fokozatok azért vannak.

Legfelül „vegetálnak” azok,
akik – kedvenc hasonlatommal él-
ve – mindent vittek, mint a piros
ász. Szerencsések, de meggyõzõ-
désem, hogy azért több is van a do-
logban, mint a szerencse. Tõlük
soha senki nem fogja megkérdez-
ni, hogy ... (ide bárkit, bármit be
lehet helyettesíteni!), szóljon már
néhány szót a vagyon eredetérõl.
Nem, ez alig elképzelhetõ. Õket
védi az érdekközösség, jó ügyvé-
dek és a jogi szabályozás gyenge-
sége, ami mindig ad kiskaput, me-
nekülõ sávot.

Van még a csendes többség. Jól
marokra fogható! Meg is van sar-
colva rendesen. Alig van mit szól-
ni.  „Fejére szól, ki szót emel”.

Ezt a gondolatot egy becsületes
magyar ember, költõ vetette papír-
ra, aki nem hajtott fejet semmiféle
hatalomnak.

Nagyon zsenánt a legvégérõl
szólni. Akik már éppen csak van-
nak Isten tenyerén. Tortájuk a mar-
garinos zsemle és már nem is ál-
modnak semmirõl sem. 

(Folytatás a 8. oldalon)

MMoonnddoomm 
aa mmaaggaamméétt
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(Folytatás a 7. oldalról)
Nagyon-nagyon fájhat! (Osztály-

részük megkülönböztetés, kiközö-
sítés és a végletes, végleges lesza-
kadás. 

Szörnyût mondok, részben ártat-
lanul (kivételek mindig vannak!!!).
Mindjárt szóba hozom õket megint!

Szabadság a félelemtõl

Témánál vagyunk! Elsõre csak
ez a dolog ihletett meg! Milliom
ága-boga van ennek a szabadság-
jognak. Hogy ne raboljam a fi-
gyelmüket, csak néhány aspektu-
sára térnék ki. A magam esze sze-
rint (hajjaj! – mondhatja bárki).

Nem elõször ihletett meg a gon-
dolat. Én már korábban is foglal-
koztam ezzel a témával. Internetes
fórumon említettem meg az alkot-
mányozás ürügyén.

Hogy alkotmányba kellene fog-
lalni: senkinek ebben az országban
soha senkitõl, semmitõl ne kelljen
félnie!

Mit is mondjak, megállt a leve-
gõ körülöttem. Hogy mit gondol-
tak rólam a többiek, azt a kedves
olvasó fantáziájára bízom!

Én magam sem tudtam abban a
pillanatban, hogy az egyik legki-
válóbb amerikai elnök eszméivel
élek.

Megvallom töredelmesen, hogy
soha nem plagizáltam, ha valaki
gondolataihoz fordultam eszköz-
ként, én azt mindig feltüntettem.
Így kívánja a tisztesség! (majdnem
elfelejtettem, fentebb Arany Já-
nostól idéztem: A walesi bárdok c.
epikus költeményébõl).

Végül megnyugodtam. Egysze-
rûen kiderült számomra, hogy az
átlagembernek nem is olyan evi-
densek egyes nagyon fontos jo-
gok! Amelyek egyébként nélkü-
lözhetetlenek a tisztességes léthez!

A nagyobb baj az, hogy ezek a
dolgok igazából olyan nagyon tá-
vol vannak az átlag polgártól,
hogy nem is gondol rájuk!

Egészséges lélek (?) 
védekezik!

Mert nem az õ fejét verik be
bézból ütõvel, ha elmarad az
uzsorakamattal. Nem kell rab-
szolgaságot, szolgaságot, kiszol-
gáltatottságot megszenvednie!
Nem kell robotolnia semmi pén-
zért. Nem verik bele, hogy csal-
jál, lopjál, hiszen körülötted min-
denki ezt teszi (az okokba most
ne bonyolódjunk bele – külön tör-
ténet!)

Nem verik át minden nap, job-
bik esetben õ ver át másokat.

Már megint sötét és komisz ké-
pet festettem. Van más? Valahol
biztosan dolgozgatnak rajta, de
még sok víz lefolyik a Dunán, mi-
re keretbe foglaltan és szívet me-
lengetõen elõkerül.

Csak azt el ne felejtsék kérem,
hogy a rendszer változtatás hajna-
lán világosan és érthetõen közöl-
ték Önökkel: a változásoknak lesz-
nek fájdalmas pillanatai, áldozatot
kell hozni és talán még áldozatok
is lesznek.

Már túl vagyunk mindenen?
Aligha. És fájni is fog még sokáig.
Csak gyõzzék jó szívvel!

Az is igaz, hogy nem egyformán
fáj! Mindenkinek a magáét!

Nézzenek kérem a tükörbe! Az a
legjobb módszer, a lelkiismeret
vizsgálatára. Aki nyílt tekintettel
bírja a dolgot, az velem jöhet.

Hosszú az út (lungo drom, vagy
hogy is mondják – javítson ki va-
laki, ha butaságot írtam le).

Róluk külön is meg kelletett
emlékeznem! Arcpirító dolgokkal
vannak körülvéve. Segítõ kéz he-
lyett teljes elutasítás a részük. Pe-
dig embertelen hátrányból indul-
nak az életnek, ha egyáltalán képe-
sek rá és ha élet az az élet. Tudom,
sok szegény ember van ebben az
országban, de azok bõrszíne leg-
alább fehér. Az is igaz, hogy õk
sem jutnak sokkal elébb, mert
ugyanazok a gondok, bajok gyöt-
rik õket is. Csukjuk csak be a sze-
münket és a rossz már itt sincs!
Gyermeteg dolog, nem méltó egy
nemzethez!

Drága jó King tiszteletes jut ka-
pásból az eszembe. Van egy ál-
mom! – mondta. De tett is. Szen-
vedett, harcolt, életét áldozta egy
ügyért, ami aztán nagyon sok küz-
delem után megoldódott. A feke-
ték ügye.

Akikben éppen olyan színû vér
csorog, mint másokban és éppen
olyan jóravaló és tisztességes em-
berek, mint a többség. Esélyt kap-
tak és éltek vele! Az álom valóság-
gá vált!

Nálunk mi van? Végig sem me-
rem gondolni. Néha elég a TV-t
bekapcsolni egy parlamenti közve-
títésre ahhoz, hogy megpirosodjon
az arcom.

Nézzenek csak a tükörbe! Van
egy kis pír az arcukon? Mert ha
van, akkor Önök jó és tisztességes
emberek.

Most nincs több mondanivalóm.
Ez is több volt a kelleténél!

Halasi Pál

Még folynak az egyeztetések a
közoktatási törvény megváltoz-
tatásával kapcsolatban, de egy
biztos: 2013-ra magasabb elvá-
rásoknak kell megfelelniük a to-
vábbtanulni szándékozóknak. 

Hoffmann Rózsa, a Nemzeti
Erõforrás Minisztérium oktatásért
felelõs államtitkára még 2010-ben
nyújtott be javaslatot a közoktatási
törvény megváltoztatásával kap-
csolatban. Emellett, ha nem is
gyökeresen, de 2013-ra megválto-
zik az érettségi rendszer, így a ter-
vek szerint aki fõiskolára, egye-
temre menne, legalább egy tárgy-
ból emelt szintû vizsgán kell bizo-
nyítania tudását. 

Ha megvalósulnak a tervek, ak-
kor nem lesz könnyû dolguk a
2013-ban érettségizõknek, hiszen öt
tantárgy helyett hatból kell sikeres
vizsgát tenniük. Így a magyar nyelv
és irodalom, a történelem, a mate-
matika, egy idegen nyelv, egy köte-
lezõen választható tárgy mellett egy
természettudományos tárgyból is le
kell vizsgázniuk. Mindemellett
2014-tõl az érettségi feltétele lenne
a ötven óra önként választott társa-
dalmi tevékenység teljesítése, mely-
nek keretein belül szociális intéz-
ményekben, például idõsek ottho-
nában, vagy gyerekotthonban tevé-
kenykednének a középiskolások. 

A város két gimnáziumának
igazgatóját, Balogh Lászlót és
Szermek Zoltánt kérdeztük arról,
mi a véleményük az érettségit
érintõ változtatások terveirõl.

A Dr. Mezõ Ferenc Gimnázium
igazgatója egyetért azzal, hogy kö-
telezõvé kellene tenni az emelt
szintû érettségit a továbbtanulók
számára, csakhogy a változtatá-
sokkal kapcsolatban nem tudni
konkrétumokat, hiszen még az
sem bizonyos, hogy egy vagy ket-
tõ tantárgyból kell magasabb szin-
ten bizonyítani a diákoknak. 

– Már akkor kötelezõvé kellett
volna tenni az emelt szintû érettsé-
git, amikor bevezették a kétszintû
érettségi rendszerét. Ha így lett
volna, akkor eleve kevesebb tanu-
lót vennének fel a felsõoktatási in-
tézményekbe. Persze a lemorzsoló-
dás következtében így is sokan tá-

voznak a fõiskolákból, egyetemek-
bõl. Véleményem szerint nagyon
magas  a felsõoktatásban tanulók
száma, és nem biztos, hogy min-
denkit fel kellene venni, inkább
magasabbra kellene tenni a mércét
a felsõoktatásban. Ennek hiánya
abból adódik, hogy a felsõoktatás
normatív finanszírozása határozza
meg azt, hogy hány fõt vehetnek
fel a fõiskolák, egyetemek. – fogal-
mazott Szermek Zoltán, de Balogh
László, a Batthyány gimnázium
igazgatója is egyetért a közoktatási
törvény, valamint az érettségi rend-
szer megváltoztatásával. 

– Támogatom a felsõoktatási és a
közoktatási törvény megváltoztatá-
sát, ezzel kapcsolatosan a pedagó-
gus életpálya-modell törvényi kon-
cepciójának megjelenését, a NAT és
a kerettantervek megújulását. A mi-
nõségibb nevelés-oktatás érdeké-
ben, a jobb eredmények miatt néha
muszáj megújulni, különösen akkor,
ha az elmúlt idõszak eredménytelen-
ségei ezt indokolják. Ráadásul a tör-
vényi szabályozás túlzottan bonyo-
lulttá vált. Így szükség van egy átte-
kinthetõbb, stratégiaibb alaptör-
vényre, mely nem érték-semleges: a
közoktatás véleményem szerint nem
szolgáltatás, hanem közszolgálat.
Természetesen ennek a változásnak
meg kell jelennie az egyik legfonto-
sabb kimeneti ponton: az érettségi-
ben is. A közoktatás jelen állapotá-
ban tüneti kezeléssel már nem lehet-
ne javítani, ezért szükséges egy ha-
tározott, igényes, minõségelvû, kon-
cepciózus változtatás. Mindez a fel-
sõoktatás színvonalának emelésére
is hat, ahol szintén voltak problé-
mák. A közoktatásnak és a felsõok-
tatásnak nem egymásra kell muto-
gatni (a felsõoktatás problémáit sze-
reti visszautalni a közoktatásra), ha-
nem ebben az együttes megújulás-
ban a jobb, eredményesebb jövõ
megragadása a tét és a cél.

– Szükségesnek tartanák,
hogy egyes intézményekbe csak
alkalmassági vizsga sikeres telje-
sítésével lehetne bekerülni? Pél-
dául tanári pályára egyes szemé-
lyiségjegyek miatt nem minden-
ki alkalmas, mégis sok embert
felvesznek a tanárképzõ intéz-
ményekbe.

ÉÉrreettttssééggii 22001133-bbaann::
ttuuddááss mmaaggaassaabbbb 
sszzíínnvvoonnaalloonn
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– Vannak olyan szakok, ahova ki-
fejezetten kellene az alkalmassági
vizsga, illetve jelenleg is vannak
olyan területek, ahova szükséges,
ilyen például a színész pálya. Peda-
gógusnak sem alkalmas mindenki,
aki tanár szakra jelentkezik. Min-
denképp kellene a felvételi elõtt
egyfajta pszichológiai alkalmassági
vizsga, ehhez a pályához ugyanis
kell az emberekkel való bánásmód
ismerete, a humánum. A jogi pályá-
ra készülõknek pedig nagyfokú ver-
bális képességekre van szükségük,
hiszen gyakorlatilag a beszéd, a szó-
noklás tudományából élnek meg. A
sort természetesen lehetne folytatni.
– foglalta össze Szermek Zoltán, de
az egyes pályákkal kapcsolatos al-
kalmassági vizsga szükségességé-
vel Balogh László is egyetért: 

– Tudomásul kell vennünk, hogy
bizonyos pályák, különösen a hiva-
tásszerûen járhatóak, eredményesen
és tisztességesen csak speciális kom-
petenciák és személyiségjegyek bir-
tokában végezhetõk. Ezért szüksé-
ges (bár költséges is), hogy némely
felsõoktatási szakon legyen alkal-
massági vizsga, például a tanári, or-
vosi pálya, és néhány speciális (lel-
ki, kommunikációs) érzéket és moz-
gásszervi tulajdonságot megkívánó
pálya is ilyen. Elfogultan, a tanári
pálya esetén ezt különösen fontos-
nak tartom, mert a jó pedagógusság-
hoz nem csak eredményes tanulmá-
nyi elõmenetel szükséges, hanem
olyan lelki többlet, amely akár egy
alkalmassági vizsgához is köthetõ.
Ez persze egy újabb nehezítése a ta-
nári pályára kerülésnek, s közben je-
lenleg kevesen mennek tanárnak, de
hiszek abban, hogy a jelenlegi presz-
tízsnövelõ intézkedések (például a
hat éves, osztatlan, két szakos tanár-
képzés) mégiscsak jó irányba tolják
a jelenlegi ellehetetlenült helyzetet. 

– Most még nem kötelezõ az
emelt szintû érettségi választása,
viszont a felvételiken többlet-
pontok járnak érte. Ezen a téren
mennyire tudatosak az intézmé-
nyükben tanuló diákok? Körül-
belül a tanulók hány százaléka
választja az emelt szintû érettsé-
git egy évfolyamban? 

– A tavalyi adatokat tekintve elég
sokan választották az emelt szintû
érettségit, hiszen a diákoknak is érde-
kük, hogy a magasabb tudásszintet
bizonyító vizsgával pluszpontokhoz
jussanak, így nagyobb az esélye a fel-
vételnek. 2010-ben például hárman
választották a magyart, négyen a ma-
tematikát, tizenöten a történelmet, ti-
zenketten az angolt, hogy csak né-
hány adatot említsek. Idén ezek az

adatok a következõképpen alakultak:
magyar nyelv és irodalmat és a német
nyelvet hatan-hatan, a matematikát
hárman, a történelmet tizennégyen,
az angol nyelvet tízen, a biológiát
nyolcan, a fizikát és a földrajzot
egyen-egyen, a kémiát hárman, a
gazdasági ismereteket ketten, míg a
testnevelést egyen. Általánosságban
elmondható, hogy a történelmet vá-
lasztják a legtöbben, de a nyelvek
iránt is egyre nagyobb az érdeklõdés.
Az a tapasztalat, hogy még mindig
inkább humán szakokat választanak a
diákok a továbbtanulásnál, holott
nagy szüksége lenne az országnak a
megfelelõ képzettségû mûszaki vég-
zettségû szakemberekre a nemzet-
gazdaság fellendülése érdekében. En-
nek ellenére mégis háttérbe szorulnak
a természettudományos tantárgyak. –
mondta el Szermek Zoltán. 

– Az igényesség jegyében örülök,
hogy néhány szakon 2013-tól már kö-
telezõ lesz az emelt szintû érettségi, s
2014-tõl akár még további elõrelépés is
várható ezen a téren. De az is igaz,
hogy ebben az esetben csökkenteni
kell az emelt szintû érettségi követel-
ményeit, mert jelenleg jó pár tárgy ese-
tén ezek a követelmények túlzásosak.
Legalábbis a tömeges emelt szintû
érettségizéssel nem összeegyeztethe-
tõk. Például a magyar nyelv és iroda-
lom tantárgyból az emelt szintû érettsé-
git csak kevesen választják, mert olyan
nehéz megfelelni neki. A diák prakti-
kusan tudatos, csak akkor választ ma-
gasabb szintû megmérettetést, ha köte-
lezõ, ha nagyon szükséges – ez teljesen
érthetõ. Bár a Batthyány Lajos Gimná-
ziumban eddig is a végzõs évfolyamok
tanulóinak közel fele tett le emelt szin-
tû érettségi vizsgát: ez országosan is
magasnak mondható arány. Ez a szám
már idén is növekszik: ötven százalék
fölé került, s várható, hogy tovább
emelkedik. Én nem féltem diákjainkat.
– válaszolt Balogh László. 

– Az önkéntes munka beveze-
tésével kapcsolatban mi a véle-
ményük? Eddig végeztek önkén-
tes tevékenységet az intézmé-
nyükbe járó diákok?

– Természetesen mindenképpen
lenne haszna, hiszen szükséges, hogy
ilyen irányban is tapasztalatokat sze-
rezzenek a tanulók a felnõtté válás út-
ján. Az önkéntes munka által fejlõdne
az empatikus készségük, és megtanul-
nák például, hogy a fogyatékkal élõ
embertársaikat nem kell megkülön-
böztetniük, másként kezelniük, vagy a
közterületek rendben tartásával kör-
nyezettudatosabbá válnának. Ugyan
eddig intézményesen nem végeztek
diákjaink önkéntes munkát, viszont ta-
nult intézményünkben egy mozgássé-

rült tanuló, és nagyon sokat jelentett
számára, hogy osztálytársai elfogadták
õt. – válaszolt Szermek Zoltán, Ba-
logh László pedig a következõképpen
vélekedik a témával kapcsolatban:

– A közoktatási törvény legfrissebb
(2011. február 11.) változatában is ben-
ne maradt az érettségi elõtti kötelezõ
közösségi munka: a korábbi hatvan
órával ellentétben azonban már csak
ötvenet ír elõ a tervezet. Az új szabály
elõször a 2014-ben érettségizõ diáko-
kat érintené, bár a program próbasza-
kasza már az idén elkezdõdik. Az ön-
kéntes munkának sajnos nálunk még
nincs hagyománya, holott örök emberi
igény, hogy egy társadalom nem lehet

meg olyanok nélkül, akik készek a má-
sikat megsegíteni önérdek nélkül.
Hogy legyenek ilyen segítõk, hogy a
szolidaritás-érzés erõsebb legyen a ma-
gyar társadalomban: ezt célozza ez az
elképzelés. Elismerem, van ellenkezés,
de én hiszek egy ilyen közösségfejlesz-
tõ programban. Túl lehet lépni önzõsé-
günkön: „aki megajándékoz másokat,
önmagát ajándékozza meg”. Beval-
lom, a rendszerváltozás óta szervezet-
ten nem végeztek önkéntes munkát di-
ákjaink (bár volt néhány jó példa), de
épp itt az ideje, hogy megváltozzunk:
jobbá legyünk! 

Ziegler Anita

A kanizsai császárhuszárok – a
Dobri Lajos vezette hagyományõr-
zõk – fonyódi fiókalakulatáról érte-
sültünk. A városunkból odanõsült
Domina Barnabást gyermekei óvó-
nõje szólította meg: lenne-e kedve
huszárszakkört vezetni? Az igenlõ
választ a szülõtársak is támogatták.
Tornaterem híján a helyi múzeum kí-
nál alkalmas teret. Sõt, a kisváros
cserkészeivel beszélgetve kiderült: a
kishuszárok – az alsós harmadik osz-
tály után – cserkészekként folytathat-
ják. A foltvarró szakkör csapatzászlót
és egyenruhát készít a gyerekeknek, s
a kislányok bevonását szintén terve-

zik. És hogy a hazaszeretetet mi min-
den ébresztgeti majd a már olyannyi-
ra várt szakköri foglalkozásokon? A
teljesség igénye nélkül: huszárnóták
tanulása, masírozás, pónilovaglás, ví-
vás. Ez utóbbi balesetmentességére is
van kész ötlet. Akinek a fejérõl a pa-
pír huszárcsákót a hosszú hurkafor-
májú lufival leütik, kiesett a játékból.
Érdemes hát jó szorosan belenyomni
a kis buksikba azt a csákót! Nemzeti
ünnepünkön lesz a nyitány, s a fejle-
ményekrõl – ígéretet kaptunk rá – fo-
tókkal számolunk be olvasóinknak.

P.J.
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Lesz sszemétszállítás
Tájékoztatjuk Nagykanizsa város lakosságát, hogy a Saubermacher-

Pannonia Hulladékgyûjtõ Kft. 2011. március 14-én és 15-én a hul-
ladékszállítási program szerint végzi tevékenységét, azaz lesz szemét-
szállítás. 

Kérjük a lakosságot, hogy az ünnepre való tekintettel reggel 7 óráig
helyezzék ki hulladékgyûjtõ edényeiket, s szabálytalan parkolással az
ürítést ne akadályozzák.

Via Kanizsa Nonprofit Zrt. 

HHuusszzáárruuttáánnppóóttllááss
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Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyûlésének a nyugdíjasok elhelyezésére épült
bérlakások bérletérõl szóló 36/1997. (XI.44.) számú helyi rendelete alapján a Nagy-
kanizsa, Kodály Z. u. 10. számú Nyugdíjasházban  megüresedett 2 db önkormány-
zati bérlakás bérleti jogának elnyerésére.

Pályázatra kiírt lakások: 
1. Nagykanizsa, Kodály Z. u. 10/A. I. em. 15., 
2. Nagykanizsa, Kodály Z. u. 10/B. fsz. 2.
A pályázat benyújtásának határideje:  2011. március 21. Helye: Polgármesteri Hiva-
tal Szociális Osztály Nagykanizsa, Eötvös tér 16. I. em. 100. A licitálás idõpontja:
2011. március 28. (hétfõ) de. 9.00 óra. Helye: Polgármesteri Hivatal Szociális Osz-
tály Nagykanizsa, Eötvös tér 16. I. em.

A bérlemények leírása:

1. Nagykanizsa, Kodály Z. u. 10/A. I. em. 15.
Elhelyezkedése: Nagykanizsa, keleti városrész, alapterülete: 31 m2, szobaszáma:
1+1 fél szoba, komfortfokozata: összkomfortos, állapota: felújított, bérleti díja: bér-
lakást leadó pályázó esetén 15.221 Ft + igénybevett szolgáltatásokért fizetendõ díj +
rezsiköltség, adományt felajánló pályázó bérleti díjat nem fizet, rezsit és az igénybe-
vett szolgáltatásokért díjat köteles fizetni.

2. Nagykanizsa, Kodály Z. u. 10/B. fsz. 2.
Elhelyezkedése: Nagykanizsa, keleti városrész, alapterülete: 37 m2, szobaszáma:
1+1 fél szoba, komfortfokozata: összkomfortos, állapota: felújított, bérleti díja: bér-
lakást leadó pályázó esetén 17.316 Ft + igénybevett szolgáltatásokért fizetendõ díj +
rezsiköltség, adományt felajánló pályázó bérleti díjat nem fizet, rezsit és az igénybe-
vett szolgáltatásokért díjat köteles fizetni. A lakások megtekinthetõk: 2011. március
11. 13.00-15.00 óráig.

A pályázaton való részvétel feltételei:
1./ Személyi feltételek
Pályázhat mindazon nagykanizsai állandó lakhelyû nyugdíjas, nyugdíjas házaspár,
aki/k/ Nagykanizsán állandó lakos/ok/, öregségi nyugdíjas/ok/, vagy az öregségi
nyugdíjkorhatár elérte/k/, önmaga, vagy legalább egyikük önmaga ellátására képes,
a lakással kapcsolatos fizetési kötelezettségeket vállalja/k/ és annak eleget tud/nak/
tenni, a pályázó a pályázati feltételeket, a pályázati tárgyaláson történõ licitálást el-
fogadja.
2./ Egyéb feltételek
Pályázhat mindazon 1. pontban részletezett személy/ek/, aki/k/ aki a rendeletben
meghatározott összegû pénzadományt ajánl fel, legalább komfortos önkormányzati
tulajodonú lakással rendelkezik 5 éve, és ott lakik, illetve azt térítésmentesen a  bér-
beadó rendelkezésére bocsátja, aki városrendezési célból kiürítendõ, illetve életve-
szély miatt lebontásra kerülõ önkormányzati lakás bérlõje, és a felajánlott lakást cse-
relakásként elfogadja.

Pályázni a Polgármesteri Hivatal Szociális Osztályán (Nk, Eötvös tér 16.) átvehe-
tõ PÁLYÁZATI LAP két példányban történõ kitöltésével lehet, melyen fel kell
tüntetni: a pályázó/k/ személyi adatait, a folyósított nyugdíj/ak/ összegét, csatolva
az utolsó havi nyugdíjszelvény és törzslap fénymásolatát, a felajánlásra kerülõ ön-
kormányzati bérlakás pontos címét, helyiségeit, komfortfokozatát, havi bérleti dí-
ját, csatolva a bérleti szerzõdés fénymásolatát, saját tulajdonú lakás esetén annak
pontos címét, helyrajzi számát, alapterületét, komfortfokozatát, helyiségeit, min-
den tulajdonos adatát.
A pályázatokat a Polgármesteri Hivatal Szociális Osztályának ügyfélszolgálatán
(Nk, Eötvös tér 16.) kell benyújtani. A licitálásra a pályázóknak külön értesítést nem
küldünk. 

A licitálás szabályai: a licitáláson részt vehet az a pályázó, aki pályázatát határidõ-
ben, a kiírásban foglalt tartalommal nyújtotta be. A pályázót megbízással meghatal-
mazottja is képviselheti.

A licitálás induló összege: 1. Nagykanizsa, Kodály Z. u. 10/A. I. em. 15. 2.100.000
Ft. 2. Nagykanizsa, Kodály Z. u. 10/B. fsz. 2. 2.200.000 Ft. A licitálás során a licit-
összeg 50.000 Ft-onként emelkedik.

A nyertes pályázóval a lakásra vonatkozó bérleti szerzõdést a Nagykanizsa Vagyon-
gazdálkodási és Szolgáltató Zrt. köti meg az adomány befizetését, illetve önkor-
mányzati bérlakás leadása esetén a kijelölést követõ 15 napon belül. A feljánlott ado-
mányt a kijelölést követõ 6 hónapon belül kell az önkormányzat számlájára megfi-
zetni.  

A nyugdíjasok bérlakása másik lakásra nem cserélhetõ, tartási szerzõdés nem köthe-
tõ.

Nagykanizsa, 2011. február 16.

Cseresnyés Péter polgármester

PPáállyyáázzaatt NNyyuuggddííjjaasshháázzii llaakkáássookkrraa

Tájékoztató Nagykanizsa Város 2010. évi környezeti állapotáról
A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. Tör-

vény 46.§ (1) bekezdés e) pontja, továbbá 51.§ (3) bekezdése elõírja az önkor-
mányzat számára, hogy elemezze, értékelje a környezet állapotát illetékességi
területén, és arról szükség szerint, de legalább évente tájékoztassa a lakosságot.

A lakóhelyi környezet állapotáról az egyes környezeti elemekkel kapcsolat-
ban az alábbi megállapítások tehetõk.

Légszennyezettség
Nagykanizsa levegõtisztasági szempontból továbbra sem tartozik az erõsen

szennyezett levegõjû városok közé. Nagykanizsán három ponton történik a lég-
szennyezettség mérése ipari, belvárosi és zöldövezeti mérõhelyeken. A mért
adatokból megállapítható, hogy a belvárosban a közlekedési terhelésbõl szár-
mazik légszennyezés.

Hulladékgazdálkodás
Nagykanizsán és környékén a települési szilárd hulladékok rendszeres, szelek-

tív gyûjtése megoldott. Visszatérõ problémaként jelentkezik az illegális hulladék-
lerakók felszámolása, annak ellenére, hogy a rendszeres gyûjtésbe vont terület ha-
tárait 2009-ben a zártkerti ingatlanokra is kiterjesztettük. A csatornázatlan terüle-
tek az EU támogatásával sorra kerülõ projektnek köszönhetõen a következõ évek-
ben minimálisra szûkülnek.

Vízhigiéné
Az elvégzett részletes kémiai vizsgálati eredmények alapján a szolgáltatott

víz toxikus fémet, peszticidet, egyéb mikro-szennyezõdést nem tartalmaz. Az
alacsony fertõtlenítõszer-szint miatt a klórozási melléktermékek mennyisége
sem jelentõs. Arzén, nitrát, nitrit szennyezés nincs. A jód és a fluor tartalom a
kívánatos szint alatt van. Megállapítható, hogy településünkön az ivóvíz minõ-
sége jó és stabil, bakteriológiai illetve kémiai komponensek tekintetében is.

Zöldterületek karbantartása
A város zöldterületeinek, különösen a belvárosban, rendszeres kaszálása

megoldott. A parlagfû elleni küzdelem folyamatos, amelyben szép sikerekrõl
számolhatunk be, azonban a folyamatos figyelemfelkeltés e témakörben to-
vábbra sem mellõzhetõ. 

AA vváárrooss kköörrnnyyeezzeettii áállllaappoottáárróóll

Tájékoztatom Nagykanizsa város lakosságát, hogy Nagykanizsa Megyei Jo-
gú Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatalában a 2011. évi munkaszüne-
ti napok körüli munkarend az alábbiak szerint alakul: 2011. március 14. (hétfõ)
pihenõnap, az ügyfélfogadás szünetel. 2011. március 18. (péntek) munkanap
(hétfõi munkarend), ügyfélfogadás: 8-16 óráig. 2011. március 19. (szombat)
munkanap (pénteki munkarend), ügyfélfogadás: 8-12 óráig.

ÜÜnnnneeppii mmuunnkkaarreenndd aa HHiivvaattaallbbaann

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
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Pályázat Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyûlésének az önkormányza-
ti bérlakásokról szóló 42/2007. (IX.25.) számú helyi rendelete alapján, az
alábbi üres önkormányzati bérlakások bérleti jogának elnyerésére: 

SZOCIÁLIS ÉS NEM SZOCIÁLIS HELYZET ALAPJÁN, ÖNKOR-
MÁNYZATI BÉRLAKÁS BÉRLETI JOGÁVAL RENDELKEZÕ, IL-
LETVE NEM RENDELKEZÕ PÁLYÁZÓK RÉSZÉRE:

1. Nagykanizsa, Bartók B. u. 6. V. em. 4.  
A lakás alapterülete: 45 m2, szobaszám: 1+1 fél szoba, komfortfokozata:
komfortos. A lakás településen belüli fekvése: városi terület. Bérleti díj ösz-
szege: 17.730 Ft. A lakás állapota: felújított. A bérleti jogviszony idõtarta-
ma: 5 év,  vagy a cserélt lakás bérleti szerzõdésével megegyezõ idõtartamú. 
2. Nagykanizsa, Berzsenyi u. 14/B. V. em. 31.
A lakás alapterülete: 66 m2, szobaszám: 3 szoba, komfortfokozata: összkom-
fortos. A lakás településen  városi terület. Bérleti díj összege: 34.188 Ft. A
lakás állapota: helyreállított. A bérleti jogviszony idõtartama: 5 év, vagy a
cserélt lakás bérleti szerzõdésével megegyezõ idõtartamú. 
3. Nagykanizsa, Csányi u. 9. fsz. 3.
A lakás alapterülete: 32 m2, szobaszám: 1 szoba, komfortfokozata: komfor-
tos. A lakás településen belüli fekvése: városi terület. Bérleti díj összege:
11.232 Ft. A lakás állapota: felújított. A bérleti jogviszony idõtartama: 5 év,
vagy a cserélt lakás bérleti szerzõdésével megegyezõ idõtartamú. 
4. Nagykanizsa, Csengery u. 19. fsz. 1. (mozgáskorlátozottak részére)
A lakás alapterülete: 57 m2, szobaszám: 1+2 fél szoba, komfortfokozata:
összkomfortos. A lakás településen belüli fekvése:  városi terület. Bérleti díj
összege: 29.526 Ft. A lakás állapota: helyreállított. A bérleti jogviszony idõ-
tartama: 5 év, vagy a cserélt lakás bérleti szerzõdésével megegyezõ idõtar-
tamú. A lakás megtekintésének idõpontja: 2011. március 8. 9.30-10.30 órá-
ig
5. Nagykanizsa, Erzsébet tér 11/C. II. em. 4.
A lakás alapterülete: 38 m2, szobaszám: 1 szoba, komfortfokozata: komfor-
tos. A lakás településen belüli fekvése:  belvárosi terület. Bérleti díj össze-
ge: 19.190 Ft. A lakás állapota: helyreállított. A bérleti jogviszony idõtarta-
ma: 5 év, vagy a cserélt lakás bérleti szerzõdésével megegyezõ idõtartamú. 
6. Nagykanizsa, Kazanlak krt. 1/C. III. em. 3.
A lakás alapterülete: 70 m2, szobaszám: 2+2 fél szoba, komfortfokozata:
összkomfortos. A lakás településen belüli fekvése:  városi terület. Bérleti díj
összege: 31.920 Ft. A lakás állapota: felújított. A bérleti jogviszony idõtar-
tama: 5 év, vagy a cserélt lakás bérleti szerzõdésével megegyezõ idõtartamú. 
7. Nagykanizsa, Platán sor 4. V. em. 32.
A lakás alapterülete: 45 m2, szobaszám: 1 szoba, komfortfokozata: komfor-
tos. A lakás településen belüli fekvése:  városi terület. Bérleti díj összege:
17.730 Ft. A lakás állapota: helyreállított. A bérleti jogviszony idõtartama: 5
év, vagy a cserélt lakás bérleti szerzõdésével megegyezõ idõtartamú. 

SZOCIÁLIS ÉS NEM SZOCIÁLIS HELYZET ALAPJÁN, ÖNKOR-
MÁNYZATI BÉRLAKÁS BÉRLETI JOGÁVAL NEM RENDELKE-
ZÕ PÁLYÁZÓK RÉSZÉRE:

1. Nagykanizsa, Berzsenyi u. 14/B. VII. em. 45.
A lakás alapterülete: 41 m2, szobaszám: 1+1 fél szoba, komfortfokozata:
összkomfortos. A lakás településen belüli fekvése: belvárosi terület. Bérleti
díj összege: 21.238 Ft. A lakás állapota: felújított. A bérleti jogviszony idõ-
tartama: 5 év. 
2. Nagykanizsa, Csengery u. 117/11/B/6.
A lakás alapterülete: 44 m2, szobaszám: 2 szoba, komfortfokozata: összkom-
fortos. A lakás településen belüli fekvése: peremterület. Bérleti díj összege:
15.796 Ft. A lakás állapota: helyreállított. A bérleti jogviszony idõtartama: 5
év. 
3. Nagykanizsa, Csengery u. 117/11/D/3.
A lakás alapterülete: 44 m2, szobaszám: 2 szoba, komfortfokozata: összkomfor-
tos. A lakás településen belüli fekvése: peremterület. Bérleti díj összege: 15.796
Ft. A lakás állapota: helyreállított. A bérleti jogviszony idõtartama: 5 év. 
4. Nagykanizsa, Csengery u. 117/15. fsz. 2.
A lakás alapterülete: 53 m2, szobaszám: 2 szoba, komfortfokozata: komfor-
tos, A lakás településen belüli fekvése: peremterület. Bérleti díj összege:
13.886 Ft. A lakás állapota: felújított. A bérleti jogviszony idõtartama: 5 év. 

5. Nagykanizsa, Csengery u. 117/18/G/8.
A lakás alapterülete: 48 m2, szobaszám: 2 szoba, komfortfokozata: összkom-
fortos. A lakás településen belüli fekvése: peremterület. Bérleti díj összege:
17.232 Ft. A lakás állapota: felújított. A bérleti jogviszony idõtartama: 5 év. 
6. Nagykanizsa, Erzsébet tér 1. I. em. 2. 
A lakás alapterülete: 38 m2, szobaszám: 1 szoba, komfortfokozata: komfor-
tos. A lakás településen belüli fekvése: belvárosi terület. Bérleti díj összege:
20.672 Ft. A lakás állapota: helyreállított. A bérleti jogviszony idõtartama: 5
év. 
7. Nagykanizsa, Erzsébet tér 1. I. em. 3.
A lakás alapterülete: 39 m2, szobaszám: 1 szoba, komfortfokozata: összkom-
fortos. A lakás településen belüli fekvése: belvárosi terület. Bérleti díj össze-
ge: 22.932 Ft. A lakás állapota: felújított. A bérleti jogviszony idõtartama: 5
év.  
8. Nagykanizsa, Fõ u. 9. II/1/9.
A lakás alapterülete: 54 m2, szobaszám: 1 szoba, komfortfokozata: komfor-
tos. A lakás településen belüli fekvése: belvárosi terület. Bérleti díj összege:
24.462 Ft. A lakás állapota: helyreállított. A bérleti jogviszony idõtartama: 5
év. 
9. Nagykanizsa, Rózsa u. 15. fsz. 3.
A lakás alapterülete: 55 m2, szobaszám: 2 szoba, komfortfokozata: összkomfor-
tos. A lakás településen belüli fekvése: városi terület. Bérleti díj összege:
23.815 Ft. A lakás állapota: helyreállított. A bérleti jogviszony idõtartama: 5 év. 

NEM SZOCIÁLIS HELYZET ALAPJÁN, ÖNKORMÁNYZATI BÉR-
LAKÁS BÉRLETI JOGÁVAL NEM  RENDELKEZÕ PÁLYÁZÓK
RÉSZÉRE:

1. Nagykanizsa, Király u. 34. II. em. 3.
A lakás alapterülete: 113 m2, szobaszám: 3 szoba, komfortfokozata: komfor-
tos. A lakás településen belüli fekvése: belvárosi terület. Bérleti díj összege:
61.472 Ft. A lakás állapota: helyreállított. A bérleti jogviszony idõtartama: 5
év. 
2. Nagykanizsa, Fõ u.  8. II. lh. II. em. 5.
A lakás alapterülete: 80 m2, szobaszám: 2 szoba, komfortfokozata: komfor-
tos. A lakás településen belüli fekvése: belvárosi terület. Bérleti díj összege:
40.400 Ft. A lakás állapota: helyreállított. A bérleti jogviszony idõtartama: 5
év. 
3. Nagykanizsa, Fõ u.  8. I. lh. II. em. 14.
A lakás alapterülete: 72 m2, szobaszám: 1 szoba, komfortfokozata: összkom-
fortos. A lakás településen belüli fekvése: belvárosi terület. Bérleti díj össze-
ge: 39.168 Ft. A lakás állapota: helyreállított. A bérleti jogviszony idõtarta-
ma: 5 év. 4. Nagykanizsa, Fõ u.  21. I. em. 5.
A lakás alapterülete: 54 m2, szobaszám: 2 szoba, komfortfokozata: összkom-
fortos. A lakás településen belüli fekvése: belvárosi terület. Bérleti díj össze-
ge: 31.752 Ft. A lakás állapota: helyreállított. A bérleti jogviszony idõtarta-
ma: 5 év. 

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyûlésének a Garzonházakról szó-
ló 32/2001. (VI.27.) számú helyi rendelete alapján, az alábbi bérlakások
bérleti jogának elnyerésére: 

1. Nagykanizsa, Dózsa Gy. u. 142/B. II. em. 10.
A lakás alapterülete: 40 m2, szobaszám: 1 szoba, komfortfokozata: összkom-
fortos. A lakás településen belüli fekvése: városi terület. Szálláshasználati
díj összege: 14.920 Ft. A lakás állapota: helyreállított. A szálláshasználati
szerzõdés idõtartama: maximum 60 hónap. 

A pályázatokat a Polgármesteri Hivatal Szociális Osztályán (Nagykanizsa,
Eötvös tér 16. I. em. 100.) lehet benyújtani.  Pályázati nyomtatványok
ugyanitt kaphatók!

Pályázatok benyújtásának határideje:  2011. március 21.

Nagykanizsa, 2011. február 16.

Cseresnyés Péter polgármester

PPáállyyáázzaatt öönnkkoorrmmáánnyyzzaattii bbéérrllaakkáássookk bbéérrlleettii jjooggáánnaakk eellnnyyeerréésséérree
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Március 10-tõl Nagykanizsa
mozi-története ismét mérföldkö-
véhez érkezett, hiszen a Cinema
Nagykanizsa megnyitja új ter-
mét, mely már a 3D-s filmek je-
gyében fog mûködni az elkövet-
kezendõkben.

– Egy új terem nyílik a mozi te-
rületén a plazaban, mely 176 férõ-
helyes lesz – kezdte Maresch Dá-
niel, a Cinema Nagykanizsa ügy-
vezetõje. – A leglényegesebb
azonban az, hogy ebben az egy-
ségben mind a hang, mind a kép-
továbbítás digitális technológiával
történik. Tulajdonképpen a szóra-
koztatóipar ezen része is abszolút
ezen irányba ment el, s másfél
éven belül erre az átállást minden-

képpen meg kell(ett) oldani. Te-
hát, nagyon választási lehetõség
sem volt e kérdéskörben.

- A nézõközönség szempontjából
azonban minden bizonnyal na-
gyobb érdeklõdésre tarthat szá-
mot, hogy ilyen formában Nagyka-
nizsán is elérhetõvé válik a 3D-s
film-megtekintés...

– Igen, amivel olyat tudunk
nyújtani, mellyel ebben a város-
ban még nem találkozhattak. Ma-
gával a digitális technológiára
való átállással már premier filme-
ket is vetíthetünk minden akadály
nélkül a legújabb filmek premier-
hetében, s úgy gondolom, ez
szintén nem kicsi elõrelépés éle-
tünkben.

– Milyen lesz a kezdõ kínálat?

– Az elkövetkezendõkben
gyakorlatilag minden animációs
film 3D-s lesz, így például már-
cius 10-én rögtön Sammy nagy
kalandjával kezdhetünk, de itt
lesz az Avatar 3D-s megtekinté-
sére is a lehetõség, amivel egy
régi adósságunkat is törleszthet-
jük közönségünk felé 2010 leg-
sikeresebb filmje esetében.
Március közepétõl aztán sorra
jöhet a már említett premierfil-
mezés.

– Milyen technikával történik a
3D-sé tétel egy vetítés alkalmával
a nézõsorokban?

– Úgynevezett aktív szemüve-
get kapnak nézõink, ami vetítés
közben mûködik és értelemsze-
rûen nem eldobható, így a film

végén visszakérjük vendégeink-
tõl. Mindenesetre roppant jó mi-
nõségû világos képet ad majd
használóinak, ami a lehetõ leg-
jobb lesz a képminõség szem-
pontjából.

– Az örök érzékeny téma, milyen
hatással bír ez a jegyárakra?

– Mint minden programunk
keretében, ebben az esetben is a
klubkártyánk az igazán üdvözí-
tõ, hiszen azzal már 990 forin-
tért megtekinthetõek 3D-s film-
jeink. A felnõtt jegy amúgy az
ilyen alkalmakra 1290 forint,
míg a gyermeké 1140 forint
lesz. Az élmény azonban, hogy
egy elcsépelt reklám szlogennel
éljünk, már-már megfizethetet-
len...

KKaanniizzssaa –– HHiirrddeettééss 2011. március 10.12
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ÁLLÁS - ÁLLÁS - ÁLLÁS
A Nyugat-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ Nagykanizsai

Kirendeltség és Szolgáltató Központ az alábbi szakmákban, illetve
munkakörökben kínál elhelyezkedési lehetõséget: 

tehergépkocsi-vezetõ szakirányú megegyezés szerint
minõségbiztosítási manager felsõfokú megegyezés szerint
fémszerkezet lakatos szakirányú 100.000-165.000 Ft
védõgázas hegesztõ szakirányú 120.000-165.000 Ft
pincér, pultos szakirányú 100.000 Ft
matematika-fizika szakos
általános iskolai tanár szakirányú KJT. szerint
informatikus szállodába felsõfokú 110.000 Ft
munkafelvevõ középfokú 170.000 Ft
autószerelõ szakirányú 190.000 Ft
varró szakirányú 100.000 Ft
mechanikai mûszerész szakirányú 130.000 Ft
CNC gépkezelõ szakirányú 130.000 Ft
ellenõrzõ mûszerész szakirányú 120.000 Ft
cukrász szakirányú 94.000 Ft
vendéglátó ipari eladó középfokú 94.000 Ft

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

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata nyilvános pályáztatás
útján értékesíti az alábbi ingatlanait:

Hrsz. Helye Nettó kikiáltási ár
2243/1 Nagykanizsa, Ady u. 25. 28.850.000 Ft + ÁFA
2243/2 Nagykanizsa, Ady u. 25.

A pályázat beadásának határideje: 2011. március 24. (csütörtök) 10 óra
Helye: Nagykanizsa MJV Polgármesteri Hivatala II. em. VI. iroda 
(8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7.). Módja: személyesen vagy postai

úton.
Pályázat bontásának idõpontja: 2011. március 24. (csütörtök) 10.15 óra.

Helye: Nagykanizsa MJV Polgármesteri Hivatala II. em. VI. iroda (8800
Nagykanizsa, Erzsébet tér 7.)

Pályázati tárgyalás idõpontja: 2011. március 24. (csütörtök) 10.30 óra.
Helye: Nagykanizsa, MJV Polgármesteri Hivatala II. em. VI. iroda (8800
Nagykanizsa, Erzsébet tér 7.)

A részletes pályázati kiírás megtalálható a www.nagykanizsa.hu hon-
lap Befektetõknek/Ingatlan értékesítés menüpont alatt, valamint NK
MJV Polgármesteri Hivatala Vagyongazdálkodási Irodáján (8800 Nagy-
kanizsa, Erzsébet tér 7., II. em. 6. iroda, tel.: 93/500-724; 93/500-778)
kérhetõ.

EEllaaddóó öönnkkoorrmmáánnyyzzaattii iinnggaattllaannookk

BBeeiinndduull aa 33DD-ss ffiillmmvveettííttééss iiss NNaaggyykkaanniizzssáánn
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Horoszkóp

Sokat aggodalmaskodik a munkája miatt.
Ismerõsei azt sugallják, munkahelyet kellene
változtatnia, vagy új szakmát szereznie. Iri-
gyei, ellenségei továbbra is lesznek, ezzel ne
törõdjön, ne is vegye észre õket.

Semmi oka nem lesz panaszra a munkahe-
lyén. Fõnökei elégedettek a teljesítményével,
csak a baráti körében használt társalgási
stílusán kell még változtatni. Éljen egészsége-
sebben, és szedjen vitaminokat. 

A közelgõ tavasz egy régóta vágyott
találkozás reményével kecsegteti. A
munkát, a teendõit most háttérbe szoríthat-
ja. Ezt nyugodtan megteheti, mert elõbb-
utóbb úgy is bepótol mindent. 

Már türelmetlenül várja a tavaszt. Ne vitatkoz-
zon a párjával, hiszen már sok nehéz idõsza-
kot átvészeltek. Hozzon egy kis áldozatot, és
elõször õt kérdezze meg arról, hogy mit
szeretne, aztán alkalmazkodjon hozzá.

Valakire szemet vetett a társaságában, de
nincs bátorsága megtenni hozzá az elsõ
lépéseket. Talán a vitaminok is segíthet-
nek önnek. A C-vitamintól például vil-
lámcsapásszerûen megnõhet az ereje.

Sokaknak szimpatikus a barátságos stílusa,
ezért egyre többen fordulnak önhöz tanácsért,
segítségért. A következõ napokban nem tud
nemet mondani senkinek sem, mert a tavasz
megújítja erejét, egészségét.

Amûvészet az a biztos pont az életében, ami
megnyugtatja. Szinte nem múlik el úgy egy
nap, hogy ne venne könyvet a kezébe, vagy
ne hallgatna zenét. Nyugalma elõbb-utóbb
jótékony hatással lesz az egészségére is.

Ne a barátai problémáin töprengjen foly-
ton, mert a rossz hangulat eluralkodik ön
felett is. Keressen vidámabb társaságot,
és menjen el túrázni. Környékünkön több
ilyen csoport között is válogathat. 

Vegye észre az élet apróbb örömeit is, ne
mindjárt a Himaláját akarja meghódítani.
Pénzügyi helyzetére nem lehet panasza, a csil-
lagok anyagi gyarapodást ígérnek. Örömét ne
tartsa magában, ossza meg másokkal is.

Ne csak a régi barátaival foglalkozzon, keresse
új ismerõsök barátságát is. Ûzze el a negatív
gondolatokat, és többet járjon ki a természetbe.
Szabad perceiben nézze át a ruhatárát, és ha
kell, cseréljen le néhány régi darabot.

Az elkövetkezõ napokban törekedjen a bol-
dogságra, s ha szerencséje van, ez szokásává
is válhat a párja legnagyobb örömére. Ne
hagyja magát letéríteni errõl az útról még ak-
kor sem, ha irigyei nagyon akarják.

Ne keseredjen el, ha anyagi helyzete nem mond-
ható éppen rózsásnak. A bolygóállások szerint
hamarosan olyan munkalehetõséget kap, ami
megnöveli anyagi biztonságát. Azután már csak
az egészségére kell több figyelmet fordítani.

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
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Nagykanizsai TE 1866-Horváth
Méh (13.) – Dombóvár FC-Rutin
(6.) 2-3 (1-1)

NB III Dráva-csoport labdarú-
gó-mérkõzés, 16. forduló. Nagyka-
nizsa, 200 nézõ. Vezette: Ursprung
(Sipos K., Simon Z.). G.: Luiz Fer-
nando (11., 54.); Szûcs M. (2., 63.),
Bán (70.)

NTE: Markek - Boros, Pozsgai,
Cserfõ, Farkas J. - Ujvári, Nagy T.,
Rácz Sz., Kisharmadás (Szõke,
71.) - Cs. Horváth G., Luiz Fernan-
do (Billege, 80.). Vezetõedzõ:
Koller Zoltán.

Rosszabbul nem is indulhatott
volna a mérkõzés, mint a vendégek
azonnali vezetésével, melyet a ket-
tes számmal nagy „barátságban lé-
võ” brazil Luiz Fernando gyorsan
egalizált, s a második játékrészben a
vezetést is megszerezte csapatának.
Emlékezhetünk, a dél-amerikai lab-
darúgó bemutatkozó felkészülési

mérkõzésén is kettõt vágott, s most
bajnokin is kétszer köszönt be.

Ezúttal azonban a két találat
egyetlen pontot sem ért, hiszen a
dombóváriaknál is volt egy dup-
lázó Szûcs Mihály személyében,
a mérkõzés hosszú hajrájába lép-
ve pedig a tolnaiak a maguk ja-
vára fordították a találkozót.

Nem volt tehát sikeres a bemu-
tatkozás a tavaszi szezon kezde-
tén, legközelebb az NTE március
12-én, Mohácson vívja soros baj-
nokiját. Jegyezzük meg, Fer-
nandónak az lesz az elsõ idegenbe-
li bajnokija, s bizonyára ott is jól
jönne két gólja...

Koller Zoltán: – A korai kapott
gól után nem játszottunk rosszul.
Sajnos a mérkõzésen a védelem
okozott csalódást, ami végül
vereségünket eredményezte.

P.L.

A nagykanizsai Memphis Lions
Tánc és Sport Egyesület verseny-
zõi idén is részt vesznek a Mo-
derntánc Silver Kupa-sorozatán, s
legutóbb a szolnoki fordulóján in-
dultak a kanizsaiak. Az elõzetes
információk alapján 1300 nevezõ
versenyzõt vártak a versenyre
(akik többsége különbözõ formá-
ciókban lépett a tánctérre).

A Memphis Lions TSE az alábbi
helyzéseket érte el a különbözõ ka-

tegóriákban. Gyermek Dance Szóló
- 5. hely: György Viktória, Serdülõ
Dance Duó - 2. hely: Novák Eszter
és Tóth Zsófia, Felnõtt Dance Szó-
ló - 3. hely: Csizmadia Eszter, Fel-
nõtt Hip-Hop Szóló - 1. hely: Kum-
mer Melinda, Felnõtt Dance nagy-
csoport - 1. hely: Kummer Melin-
da, Csizmadia Eszter, György Vik-
tória, Novák Eszter, Tóth Zsófia.

P.L.

IINNGGAATTLLAANN

KKaanniizzssaa –– SSppoorrtt // AApprróó 2011. március 10.14

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

Kiskanizsán két és félszobás
(60m2) jó állapotú családi ház
szép telekkel, ipari árammal, ga-
rázzsal, reális áron eladó. Irányár:
7 millió Ft. Érd.: 0630/957-3903
(7338K)

Liftes ház második emeletén,
kívül-belül felújított, központi fû-
téses, kis lakás eladó vagy Pécsire
cserélhetõ. Érd.: 0693/738-108,
0620/593-2426 (7343K)

Munkás úti garázssoron 18 m2-
es aknás, pincés garázs eladó vagy
kiadó. Tel.: 0630/587-8951
(7346K)

Homokkomáromi Naphegyen
zártkerti ingatlan szõlõvel, gyü-
mölcsössel, épülettel, felszerelés-
sel eladó vagy haszonbérletbe ki-

adó. Víz, villany van. Tel.:
0693/313-924, 0630/277-9718
(7347K)

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

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

alapterületû közmûvesített üzleti
ingatlan kiadó. Tel.: 0620/9246-
294 (7354K)

Nk-án külön bejáratú bútorozott
szoba megbízható egyedülálló
hölgynek kiadó. Tel.: 0670/518-
7742 (7355K)

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

Gyakorlattal rendelkezõ könyvelõ
vállalja társas és egyéni vállalkozók
könyvelését és beszámolók készítését.
Tel.: 0630/348-9669 (7340K)

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

Jó munkalehetõséget ajánlok, ha
érdekli, hívjon! Tel.: 0630/227-
3636 (7350K)

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

Energetics300E ergométeres szoba-
kerékpár eladó. Érd.: 0630/227-3636 

50 éves diplomás férfi keresi
korban 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 16. SZERDA. Palóc leves.
A: Rakott burgonya, B: Rántott csirke-
máj rizzsel, tartárral.
Március 17. CSÜTÖRTÖK. Fok-
hagymakrém leves. A: Sajttal, sonkával
töltött borda rizzsel. B: Ízes-túrós pala-
csinta. 
Március 18. PÉNTEK. Babgulyás.
Túrógombóc vagy tepertõs pogácsa. 

Március 19. SZOMBAT. Karfiol le-
ves. A: Csikós tokány tésztával, B:
Lencsefõzelék feltéttel.

ÁLLANDÓ MENÜK (700 FT)
Csontleves metélttel, rántott borda rizs-
zsel, savanyúság vagy sertéspörkölt ga-
luskával, savanyúság vagy Rántott sajt
rizzsel, tartárral. 

SSzzoollnnookkoonn ttáánnccoollttaakk KKéétt bbrraazziill ggóóll,, hháárroomm
ddoommbbóóvváárrii ppoonntt
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Az elmúlt hétvégén rendezték a
Városi uszodában a XV. Vízvilág-
napi Nemzetközi Vízilabda Tor-
nát, mely remek felkészülési lehe-
tõséget kínált többek között a
Heat Group Kanizsa VSE OB I B-
s együttese számára. Többek kö-
zött, hiszen nem csupán az elõbb
említett legénység, de a Kanizsa
VSE II is készülhet – az OB II-es
bajnokság folytatására.

A megnyitót követõen (ponto-
sabban már elõtte is bonyolítottak
egy mérkõzést), az alábbi eredmé-
nyek születtek: gyermekkorosztály
Heat Group Kanizsa VSE – VK
Varazdin 1181 19-12; felnõtt Heat
Group Kanizsa VSE I – VK
Varazdin 1181 (horvát) 31-3.

Szombat délután érkezett az iga-
zi meccsdömping a kanizsai vízi-

labda tornán, amibõl egy valami
kiderült, a varasdiak azért (bármi-
nemû rosszindulat nélkül) nem a
Mladost vagy épp a Jug Dubrov-
nik szintjét képviselik.

A kanizsaiak utánpótlása még
egyszer mérkõzött a horvátokkal, s
másodszorra 11-7-re nyertek. A
Kanizsa VSE II 21-7-re kapott ki
az OB I B-s Kaposvártól, az OB
II-es dél-zalaiak viszont 11-7-tel
voltak jobbak a Varazdin 118 VK-
nál. Majd jött a szomszédvári OB I
B-sek csatája a Heat Group Kani-
zsa VSE és a Kaposvár VK között,
ami nagy küzdelmet és 13-13-as
döntetlent hozott.

A Vízvilágnapi Torna vasárnap
délelõtt folytatódott – elõbb a Ka-
posvár – Varazdin VK meccsel,
majd a torna zárásaként következ-
hetett a Heat Group Kanizsa VSE I
– Kanizsa VSE II találkozó. Arra
kissé jobban készültek kanizsai
berkekben.

Az elsõ nap küzdelmei során
az OB I B-s Heat Group Kanizsa
VSE és a Kaposvár 13-13-as
döntetlen játszott egymással,
így a gólkülönbségnek is lett je-
lentõsége a vasárnapi, még hát-
ralévõ két összecsapáson. Nos,
elõbb a somogyiak 31-7-re ver-
ték a varasdiakat, míg a Kanizsa
VSE I – Kanizsa VSE II mérkõ-
zés 17-7-es végeredményt ho-
zott.

Ezzel végül a nagy Kanizsa sze-
rezte meg a gyõzelmet a Kaposvár,
a Kanizsa II, valamint a VK
Varazdin elõtt.

A torna legjobb kapusa Kiss
Csaba (KVSE I) lett, a gólkirály
pedig Ulman István (KVSE I) 16
góllal, míg a torna legjobb játéko-
sának a kaposvári Bereczki Miklós
mondhatta magát.

P.L.
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Illusztris vendége volt a leg-
utóbbi sportnapnak a Palini Álta-

lános Iskolában, hiszen ahogy az
elõzõ ilyen alkalomra Katus Atti-

la aerobik világbajnok, úgy a
mostanira Boczkó Gábor párbaj-
tõrözõ érkezett, aki ez idõ tájt a
párbajtõr világranglista mezõ-
nyét vezeti. Nem csoda hát, hogy
bemutatójakor elõkerültek a
fényképezõgépek a diákok
részérõl, hogy egy közös fotó
mindenképp készülhessen a töb-
bek között egyéni világbajnoki
bronzérmes vívóval.

A fotózás és a Boczkó-aláírások
bezsebelése, no meg a vívás mel-
lett azért más sportágba is belekós-
tolhattak a palini iskola nebulói,
hiszen kosárlabdában is verseng-
tek a résztvevõk, illetve a hagy-
ományõrzõk is bemutatót tartottak
repertoárjukból.

P.L.

AA sslláággeerr aazz aallááíírrááss ééss aa kköözzööss ffoottóó vvoolltt

Palinban a zsûri szerepében: 
a párbajtõrözõ Boczkó Gábor (kék ingben) oktatta a nebulókat

OOsszzttáállyybbeelliieekk 
nnaaggyy ccssaattáájjáávvaall

LLeeggaalláábbbb kkeelllleetttt 
sszzáámmoollggaattnnii

Ceragem Kozármisleny SE (11.)
– Kanizsa KK DKG-EAST (8.) 70-
72 (20-16, 14-17, 20-17, 16-22)

NB I B Nyugati csoport férfi ko-
sárlabda-mérkõzés, 19. forduló.
Kozármisleny, 100 nézõ. Vezette:
Gelencsér Gy., Bálind. 

Kanizsa KK DKG-EAST: Tóth O.
(19/6), Balogh L. (10), Stárics (13),
Murvai (6), Hoffmann (9/3). Csere:

Klír (8), Zsámár K., Beck (5), Ko-
vács D. (2). Edzõ: Farkas László.

Lepattanózásban jobb volt el-
lenfelénél a kanizsai együttes, il-
letve a közeli dobások hatéko-
nyabb értékesítésével nyertek
Tóth Olivérék. A alapszakasz elsõ
körében a dél-zalaiak ugyanúgy
két ponttal verték (csak értelem-
szerûen hazai pályán) a baranyai-

akat, akik ugyanúgy a tizenegye-
dik helyen álltak, csak éppen a
Kanizsa KK volt a tabellán ötö-
dik.

A következõ erõpróba már
jóval nehezebb lesz, hiszen a lis-
tavezetõ Veszprémhez látogatnak
Farkas László tanítványai.

P.L.

IIddeeggeennbbeenn iiss kkéétt ppoonnttttaall mmeenntteekk

Nagykanizsai Izzó SE (2.) –
Mecsekvidéke Takarék SE Me-
cseknádasd (7.) 31-23  (17-9)

NB II Dél-nyugati csoport férfi
kézilabda-mérkõzés, 18. forduló.
Nagykanizsa, 100 nézõ. Vezette:
Bódis, Markhard.

Izzó SE: Bolla - Felde 2, Bara-
nyai 5, Horváth Balázs 1, Kiss G.
6, Nagy B. 2, Németh R. 9. Csere:
Dolezsár (kapus), Répási, Horváth
Bence 2, Kovács B. 2/1, Pesti,
Senger 2/1. Edzõ: Tóth László.

Kissé talán döcögõsen indult
hazai szemszögbõl a találkozó, de
idõvel az erõviszonyoknak megfe-
lelõen alakult a mérkõzés menete.
Németh Róbert különösen a bal
szélen volt elemében, de Felde Ist-
ván úgymond labda-csenésbõl is
eredményes volt kétszer. Így a fél-
idõ vége felé hiába kapott külön
örzõt Kiss Gergely, a hazaiak már
messze jártak ellenfelüktõl (16-8).

A második játékrész a sajnálatos
sérülések miatt maradt emlékeze-
tes, s mintha kissé a vendéglátók
is ritmust vesztettek volna, így a
mecseknádasdiak feljebb is zár-
kózhattak. Ekkor jött Nagy Balázs
sajnálatos boka-sérülése az Izzó-
nál, amikor is Tóth László edzõ a
szakmai meglátásainak közlése
mellett egészségügyi munkában is
jeleskedhetett. Mindenesetre a ka-
nizsaiak összeszedték magukat, s
22-16 után már 25-16-ot is muta-
tott az eredményjelzõ. A találkozó
onnantól eldõlt, s a Nagykanizsai
Izzó SE szép gyõzelemmel búcsú-
zott az NB II alapszakaszától.

AA mmáássooddiikk 
hheellyyrree éérrtteekk

A kézilabda szövetség verseny-
bizottsága tárgyalta a Nagykani-
zsai Izzó SE klubja által benyújtott
óvást, melyet játékvezetõi mûhi-
bára alapozva adott be az egyesü-
let vezetése a VKL SE Gyõr elleni
vesztes nõi NB I B-s találkozón
történtekkel kapcsolatosan.

A bizottság több mint másfél
órás tárgyalás után elutasította az
óvást – az elnök Musits Ferenc tá-
jékoztatása szerint – a nem
bizonyító erejû képi anyag végett.
S hogy a negatív széria tovább
folytatódjon, arról a Pénzügyõr-
Spartacus csapata tett, hiszen a
kanizsai bajnoki 25-23-as meg-
nyerésével a dél-zalaiakat a tabel-
la utolsó elõtti helyére számûzte. 

AA zzöölldd aasszzttaallnnááll iiss
vveerreesséégg
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Március 13. 17.00  óra
Tavaszi Mûvészeti Fesztivál

"KÉP ÉS MÁS" - Magyar Márta
keramikus és Magyar Krisztina grafi-
kus kiállítása. A tárlatot a nézõk fi-
gyelmébe ajánlja: Stamler Lajos mû-
vész-tanár és Haraszti László festõ-
mûvész. Megtekinthetõ: április 8-ig

Március 13. 19 óra
Tavaszi Mûvészeti Fesztivál
Magyar Állami Népi Együttes 
Verbunkos
Koreográfia: Juhász Zsolt, Szilágyi Zsolt,
Varga Zoltán. Zenekarvezetõk: Radics
Ferenc, Pál István. Belépõdíj: 2000 Ft

Március 15. 10 óra
Emlékmûsor az 1848-49-es 
forradalom és szabadságharc 163.
évfordulója alkalmából 
Köszöntõt mond: Cseresnyés Péter
országgyûlési képviselõ, polgármester
Szerepelnek: a Thúry György Keres-
kedelmi, Vendéglátó és Idegenforgal-
mi Szakképzõ Iskola diákjai. A mûsort
szerkesztette és rendezte: Bali Judit 

Március 16. 19 óra
Tavaszi Mûvészeti Fesztivál
Loleh Bellon: A CSÜTÖRTÖKI
HÖLGYEK
A budapesti Magyar Színház vendég-
játéka. Szereplõk: Moór Marianna,
Tordai Teri, Béres Ilona, Õze Áron,
Végh Péter. Rendezte: Vándorfi Lász-
ló. Belépõdíj: 2500 Ft

Március 17. 10 óra 
KEREKÍTÕ - mondókás foglalkozás
0-3 éveseknek

10.45 óra BÚGÓCSIGA - mondó-
kás foglalkozás félévestõl 5 éves korig.
Vezeti: Törekyné Nagy Zsuzsanna zene-
pedagógus. Belépõdíj: 500 Ft/család

Március 7. 14 óra
JÁNOS VITÉZ - zenés bábjáték
A zalaegerszegi Griff Bábszínház elõ-
adása kisiskolásoknak. Belépõdíj 500 Ft. 

Március 14.
Tavaszi Mûvészeti Fesztivál
FOLK-MARATON
16 óra Aprók Tánca. Vezeti Bolf Ágnes
17.30 óra Dunántúl Kincsei - az
Ungaresca táncegyüttes mûsora. Be-
lépõjegy: elõvételben 1000 Ft, hely-
színen: 1500 Ft
19.30 óra Világ-Zene-Pódium 
Góbé Zenekar
21.30 óra Cimbaliband 
Belépõdíj: elõvételben 1000 Ft,
helyszínen 1500 Ft. A teljes napi
programra a belépõdíj 2000 (elõvétel)
és 2500 Ft (helyszín)

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

Március 16. 18 óra
Új lehetõségek 
a gyógyításban
Elõadó: Onhausz Péter

Bödõcs Tibor az ország egyik legnépszerûbb humoristája, a Za-
la megyei Búcsúszentlászlón töltötte ingergazdag gyermekko-
rát, majd a Dumaszínház és a Showder Klub hozta meg számá-
ra az országos elismerést. Egyedi stílusában mutatja be a vidé-
ki lét mindennapjait, jellegzetes alakjait. Szövegeiben a közélet,
a történelem, a kultúra, és természetesen falujának történései-
bõl szõ sûrû hálót. Az élet különbözõ pillanatait is képes sajátos
szemszögbõl láttatni, mindenbõl viccet csinál. Ami a színpadon
elhangzik, hétköznapjai sûrített változata. Rajongótábora nem
véletlenül mozog széles skálán, humora mindenkihez szól!
Kétszer jutalmazták a Magyar Rádió Bonbon-díjával, 2010-
ben pedig õ kapta a hazai humoristák elismerésére alapított
legrangosabb díjat, a Karinthy-gyûrût. 
Bödõcs Tibor egyike azoknak, akik Fábry Sándor segítségével
megújították a magyar nevettetést.

Jegyelõvétel a  helyszínen. Jegyár: 2500 Ft
Tel.: 0693/311-468

VOKSH Kft.
Nagykanizsa, 

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

OKÉV nyt. szám: 20-0003-04 AL: 0448

Tanfolyam indul:
2011.03.11. 16 óra 

személyautó, motor, és
segédmotor

2011.03.16. 16 óra 
C, D, E

2011.03.18. 16 óra 
gépkezelõ (targonca,

emelõgép és földmunkagép)
kategóriákban

Részletfizetés
Diák kedvezmény

Ingyenes 
tankönyvkölcsönzés

Tájékoztatjuk Olvasóin-
kat, hogy lapunk követke-
zõ száma az ünnepi mun-
karend miatt egy nappal
késõbb, 2011. március 18-
án jelenik meg. 

Ha tavasz, akkor mûvészeti
fesztivál, melynek alkalmával
március tizenharmadika és ápri-
lis másodika között a zene, a szín-
ház, a film és a képzõmûvészet
lesz a fõszereplõ Kanizsa életében
is, immár tizennegyedszer.

Mint ahogy a Kanizsai Kulturá-
lis Központ munkatársai elmond-
ták, az idei programok között a
zenéé lesz a fõszerep, de számos
egyéb mûvészeti ág is szerepel a
repertoárban. Nyitó rendezvény-
ként Magyar Krisztina grafikus-
mûvész és Magyar Márta kerami-
kusmûvész kiállításának megnyi-
tójára látogathat el a mûvészetet
szeretõ közönség, és még aznap
este a Magyar Állami Népi Együt-
tes Verbunkos címû mûsora ele-
veníti fel a magyar néptánc múlt-
ját. Utóbbi rendezvénnyel a nép-
tánc magyar gyökereinek bemuta-
tását tûzték ki célul a szervezõk,
ez a szándékuk több más rendez-
vényben is megmutatkozik, pél-
dául a Folk-maratonnal vagy a si-
kereinek csúcsán lévõ, huszonhá-
rom éves Csík zenekar koncertjé-

vel. A Színházi Világnapot elõle-
gezi meg a március tizenhatodikai
A csütörtöki hölgyek címû szín-
padi játék, melyben olyan „dá-
mák” játsszák a fõszerepet, mint
Tordai Teri, Moór Marianna és
Béres Ilona. Ugyancsak Thália vi-
lágába viszi el a látogatót a szín-
házi plakátkiállítás, melyet Jor-
dán Tamás, a Weöres Sándor
Színház igazgatója fog megnyitni.
Az East Side Jazz Copmany és a
Csáktornyai Big Band képviselik
majd a jazzt, de aki inkább a ma-

gyar könnyûzenét részesíti elõny-
ben,  Koncz Zsuzsa koncertjén is
kikapcsolódhat. Sára Sándor Per-
gõtûz címû alkotásának ötödik ré-
sze képviseli a filmvilágot, és a
vetítést követõen lehetõség lesz a
filmrendezõvel való kötetlen be-
szélgetésre. Természetesen a gye-
rekekre is gondolnak a Tavaszi
Mûvészeti Fesztiválon, így a Ko-
lompos Együttes Furulyás Palkó
címû zenés mesejátékán népzené-
vel, néptánccal és szokásokkal is-
merkedhetnek meg. 

ZZeennee mmiinnddeenn mmeennnnyyiissééggbbeenn 

Fényre sötétedõ lencse AKCIÓ – 30%!
2011. március 10. – március 31-ig
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