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A kormány közzétette az új
közigazgatási egységek kialakí-
tásának tervezetét. Az átalakítás
keretében a megyében várható-
an hat járás jön létre Zalaeger-
szeg, Nagykanizsa, Keszthely,
Lenti, Letenye és Zalaszentgrót
központtal.

Az egerszegi lesz a legnagyobb,
várhatóan 79 település tartozik
hozzá, míg a kanizsai 49, a lenti
51, a letenyei 26, a keszthelyi 33, a
zalaszentgróti pedig 20 települést
foglal magába. Bár volt róla szó,
hogy elõbbre hozzák a járások lét-
rehozását, most eldõlt, hogy még-
iscsak 2013 elején kezdik meg mû-
ködésüket a megyei kormányhiva-
talok szervezeti egységeiként. A
járások intézik a ma még jegyzõi
hatáskörbe tartozó államigazgatási
ügyeket, s azokat, amelyek most a
kormányhivatali szakigazgatási
szervek kirendeltségeihez, irodái-
hoz tartoznak.

– Nem lesz kevés a hat járás? –
kérdeztük Rigó Csaba Zala me-
gyei kormánymegbízottól.

– Én nem tartom kevésnek, vé-
leményem szerint reális, szakmai-
lag megalapozott tervezet szüle-
tett. A közigazgatás átalakításának
célja, hogy elérhetõ közelségben,
magas színvonalon és olcsóbban
biztosítsuk az államigazgatási
szolgáltatásokat. Ha több járás
jönne létre, az növelné a kiadáso-
kat. A zalai területi lehatárolás an-
nak a követelménynek is megfelel,
hogy ne kelljen 30 kilométernél
többet utazni a hivatali ügyek inté-
zéséhez. Az pedig, hogy hat járás
lesz a megyében, nem jelenti azt,
hogy csak hat helyen zajlik majd
ügyintézés. Országosan 175 járás
jön létre, de 300 kormányablakot
terveznek, tehát nem járási székhe-
lyen is nyílhatnak kormányabla-
kok – mondta a kormánymegbí-
zott.

Az önkormányzatoktól még a
járási területbeosztás tervezetének
nyilvánosságra hozatala elõtt ér-
keztek kérések a kormányhivatal-
ba a hovatartozásokat illetõen.

– Zalacsány vezetése szerette
volna, ha a település a leendõ
keszthelyi járáshoz kerül, mert
jobb a tömegközlekedés, mint
Zalaszentgrót felé, Hévíz és
Zalakaros térségébõl pedig olyan
jelzés érkezett, hogy örömmel
vennék, ha a két város járási szék-

hely lehetne. Letenyérõl is hasonló
kérés érkezett, amit részben azzal
indokoltak, hogy nagy a munka-
nélküliség, ezért fontos lenne meg-
tartani a munkaügyi kirendeltsé-
get. Valamennyi kérést továbbítot-
tam a minisztériumba – jelezte Ri-
gó Csaba.

Zalacsány és Letenye kérése a
tervezet szerint teljesül, Hévíz és
Zalakaros azonban várhatóan nem
lesz járási székhely.

– Szerettük volna ezt elérni,
ugyanakkor látjuk, mi volt az
akadálya: tényleg nem tûnt volna
logikusnak, hogy Keszthely kö-
zelségében még egy járási szék-
hely legyen – kommentálta a ter-
vezetet Papp Gábor, Hévíz pol-
gármestere. – Örömmel vennénk
azonban, ha kormányablak nyílna
a városban, s a jövõben is hely-
ben lehetne államigazgatási
ügyeket intézni. Ehhez infrast-
ruktúrát is tudunk biztosítani. Eb-
ben az esetben Hévíz nem veszí-
tene el számos, fontos jogosít-
ványt, s olyan speciális ügyekben
sem kellene máshová menni,
mint a külföldi ingatlanokkal
kapcsolatos, nálunk már nagy ru-
tinnal folytatott ügyintézés.

A járások nem igazodnak az elõ-
zõ kormány által kialakított kistér-
ségi rendszerhez. Zalában kilenc
kistérség van, a térségi központok
közül Zalakaroson és Hévízen kí-
vül Pacsa sem lesz járási székhely.
Az utóbbit a keszthelyi járáshoz
sorolják. Pacsa 2007 õszén vált
kistérségi centrummá, ez tette le-
hetõvé, hogy okmányiroda nyíljon
a településen.

Vigh László, a pacsai kistérség
elnöke, fideszes országgyûlési
képviselõ szerint nem jelent
presztízsveszteséget, hogy Pacsa
nem lesz járási székhely. Kérte
viszont, hogy legyen kormányab-
lak a városban. Szabó Erika ál-
lamtitkár minapi nyilatkozata
alapján nyitott kapukat dönget-
nek azok a települések, amelyek
okmányirodát mûködtetnek, s
szeretnék, ha az ottani szolgálta-
tások helyben maradnának. Az el-
hangzottak szerint ugyanis az ok-

mányirodák nem szûnnek meg,
hanem kormányablakká alakul-
nak, az önkormányzati fenntar-
tást felváltja az állami mûködte-
tés. 

Keszthelyi járás:
Alsópáhok, Balatongyörök, Bó-

kaháza, Cserszegtomaj, Dióskál,
Egeraracsa, Esztergályhorváti,
Felsõpáhok, Gétye, Gyenesdiás,
Hévíz, Karmacs, Keszthely,
Nemesbük, Pacsa, Rezi, Sármel-
lék, Szentgyörgyvár, Szentpéterúr,
Vállus, Várvölgy, Vindornyafok,
Vindornyalak, Vindornyaszõlõs,
Vonyarcvashegy, Zalaapáti, Zala-
csány, Zalaigrice, Zalaköveskút,
Zalaszabar, Zalaszántó, Zalaszent-
márton, Zalavár

Lenti járás:
Alsószenterzsébet, Baglad, Bar-

lahida, Belsõsárd, Bödeháza, Cser-
talakos, Csesztreg, Csömödér,
Dobri, Felsõszenterzsébet, Gábor-
jánháza, Gosztola, Gutorfölde,
Hernyék, Iklódbördõce, Kálócfa,
Kányavár, Kerkabarabás, Kerka-
falva, Kerkakutas, Kerkateskánd,
Kissziget, Kozmadombja, Kül-
sõsárd, Lendvadedes, Lendvaja-
kabfa, Lenti, Lovászi, Magyarföld,
Márokföld, Mikekarácsonyfa,
Nemesnép, Nova, Ortaháza, Páka,
Pórszombat, Pördefölde, Puszta-
apáti, Ramocsa, Rédics, Resznek,
Szécsisziget, Szentgyörgyvölgy,
Szentpéterfölde, Szijártóháza,
Szilvágy, Tormafölde, Tornyi-
szentmiklós, Zalabaksa, Zala-
szombatfa, Zebecke

Letenyei járás:
Bánokszentgyörgy, Báza-

kerettye, Becsehely, Borsfa, Buc-
suta, Csörnyeföld, Kerkaszentkirá-
ly, Kiscsehi, Kistolmács,
Lasztonya, Letenye, Lispeszenta-
dorján, Maróc, Molnári, Murarát-
ka, Muraszemenye, Oltárc, Puszta-
magyaród, Semjénháza, Szentlis-
zló, Szentmargitfalva, Tótszent-
márton, Tótszerdahely, Valkonya,
Várfölde, Zajk

Nagykanizsai járás:

Alsórajk, Balatonmagyaród,
Belezna, Bocska, Börzönce, Csa-
pi, Eszteregnye, Felsõrajk, Fitye-
ház, Fûzvölgy, Galambok, Ga-
rabonc, Gelse, Gelsesziget, Hahót,
Homokkomárom, Hosszúvölgy,
Kacorlak, Kerecseny, Kilimán,
Kisrécse, Liszó, Magyarszentmik-
lós, Magyarszerdahely, Miháld,
Murakeresztúr, Nagybakónak,
Nagykanizsa, Nagyrada, Nagy-
récse, Nemespátró, Orosztony, Pat,
Petrivente, Pölöskefõ, Pötréte,
Rigyác, Sand, Sormás, Surd,
Szepetnek, Újudvar, Zalakaros,
Zalakomár, Zalamerenye, Zala-
sárszeg, Zalaszentbalázs, Zala-
szentjakab, Zalaújlak

Zalaegerszegi járás:
Alibánfa, Almásháza, Alsó-

nemesapáti, Babosdöbréte, Bagod,
Bak, Baktüttös, Becsvölgye, Be-
zeréd, Bocfölde, Boncodfölde,
Böde, Búcsúszentlászló, Csatár,
Csonkahegyhát, Csöde, Dobronh-
egy, Egervár, Gellénháza, Gom-
bosszeg, Gõsfa, Gyûrûs, Ha-
gyárosbörönd, Hottó, Iborfia, Ká-
vás, Kemendollár, Keménfa, Kis-
bucsa, Kiskutas, Kispáli, Kustán-
szeg, Lakhegy, Lickóvadamos, Li-
getfalva, Milejszeg, Misefa, Nagy-
kapornak, Nagykutas, Nagylen-
gyel, Nagypáli, Nemesapáti, Ne-
meshetés, Nemesrádó, Nemessán-
dorháza, Nemesszentandrás, Né-
metfalu, Orbányosfa, Ormándlak,
Ozmánbük, Padár, Pálfiszeg, Pet-
hõhenye, Petrikeresztúr, Póka-
szepetk, Pölöske, Pusztaederics,
Pusztaszentlászló, Salomvár, Sár-
hida, Söjtör, Szentkozmadombja,
Teskánd, Tilaj, Tófej, Vasboldo-
gasszony, Vaspör, Vöckönd, Zal-
aboldogfa, Zalacséb, Zalaeger-
szeg, Zalaháshágy, Zalaistvánd,
Zalalövõ, Zalaszentgyörgy, Zala-
szentiván, Zalaszentlõrinc, Zala-
szentmihály, Zalatárnok

Zalaszentgróti járás:
Batyk, Döbröce, Dötk, Kallósd,

Kehidakustány, Kisgörbõ, Kisvá-
sárhely, Mihályfa, Nagygörbõ,
Óhíd, Pakod, Sénye, Sümegcsehi,
Szalapa, Tekenye, Türje, Zalabér,
Zalaszentgrót, Zalaszentlászló,
Zalavég
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A városrehabilitáció jelenlegi
állását és az elkövetkezendõ idõ-
szak feladatait ismertette Cse-
resnyés Péter polgármester, a ki-
vitelezést végzõ konzorcium
képviselõi és Horváth István pro-
jektfelelõs. A 900 milliós támoga-
tásból és 600 millió önköltségbõl
megvalósuló projekt június vé-
gére készül el. 

A kivitelezés 2010 júniusában, a
szerzõdés aláírását követõen kezdõ-
dött. Az elmúlt idõszakban átadták a
Huszti téri körforgalmat, megvaló-
sult a Zrínyi és a Teleki utcák össze-
kötése és két új forgalmi csomópont
kialakítása, amely a késõbbiekben
félig meddig megoldja majd a forga-
lom kivezetését a városból. – A
Huszti téri körforgalom volt az elsõ
olyan eleme a beruházásnak, amely
a közlekedésben idõleges fennaka-
dást okozott. Azonban az átadás után
láthatóvá vált, hogy a rekonstrukció

milyen koncepció mentén zajlik és
milyen stílust követ – mondta Cse-
resnyés Péter polgármester.

Körvonalazódik az Erzsébet tér
új arculata, és zajlik a Magyar –
Petõfi utcák összekötése az Arany
J. és a Királyi P. utca meghosszab-
bításával, amely már szakaszosan
készen van, azonban ez az egész
útszakasz kis része, ezért nem ad-
ták még át. Jelenleg tehát városunk
több pontján is folyik a kivitelezés,
melyek nincsenek minden esetben
összefüggésben a belvárosi re-
konstrukcióval, ugyanis idõköz-
ben elindult a csatornázási projekt
is, így a két építési munkát úgy
hangolják össze, hogy ne kelljen
kétszer ugyanazon a szakaszon
felbontani az útburkolatot és a jár-
dákat. A határidõ változtatása is
emiatt vált szükségessé, a szerzõ-
désmódosítást a támogató elfogad-
ta, így június 30-ig befejezõdik a
kivitelezés.

Már látható, hogy a tér milyen
lesz. A zenepavilont felállították, a
térkövezés jelentõs része, valamint
a szökõkút alépítménye elkészült.
A tér északi részének megvalósítá-
sa a párhuzamosan futó csatorna-
projekt lezárásával fejezõdhet be.
A térre tervezett szobrok beszerzé-
sére irányuló eljárások megindul-
tak. 

A projekt megvalósítása során
fontosnak tartották a helyi vállal-
kozók elõnyben részesítését, így a
két jelentõs mértékû beruházás kö-
zel száz embernek ad munkát. A
komplex kivitelezés pedig a belvá-
rosi üzletek életképességét, fej-
lesztését biztosíthatja.

Horváth István hozzátette, eb-
ben az évben is várhatóak forga-
lomkorlátozások. Az elsõ január
23-tól lép életbe, mely értelmében
a hivatal elõtti parkolót, útszakaszt
nem lehet majd használni. Az elõ-
zetes egyeztetések alapján egyéb
nagy útlezárást nem alkalmaznak,
de folyamatosan lesznek útszûkí-
tések. Felhívta a figyelmet arra,
hogy várják azon vállalkozók je-
lentkezését, akik csatlakozni sze-
retnének a városrehabilitációhoz.
A velük szemben támasztott elvá-
rás, hogy az adott magántõkét
megmozgató fejlesztés figyelembe
vegye a rekonstrukció céljait. A
pályázat segítségével fejlesztésre
nyerhetnek jelentõs anyagi támo-
gatást.

V.M.
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Megérkezett Kaposvárról
Nagykanizsára az egykori Gá-
bor Áron laktanya névadójának
szobra. Jelenleg a VIA Kanizsa
Kht. raktárában várakozik új
helyére.

Az emlékmû a laktanya honvéd-
ségi funkciójának megszûnése ide-
jén tisztázatlan körülmények kö-
zött eltávolításra került – tudtuk
meg Dr. Károlyi Attila önkormány-
zati képviselõtõl, aki az alkotás el-
helyezésével kapcsolatban elõter-
jesztést nyújtott be a következõ
közgyûlésre. A Képzõmûvészeti
Lektorátus nyilvántartásában is
szereplõ, másfeles életnagyságú
ruskicai márvány mellszobrot Sza-
bó László szolnoki szobrászmû-
vész (1927-2002) készítette 1964-
ben, és 1965-ben avatták fel váro-
sunkban. Elõkerítésére Dr. Károlyi

Attila képviselõ folytatott kutatást.
A volt laktanyában dolgozó egyko-
ri hivatásos tisztek jól emlékeztek
rá, de információik ellentmondáso-
sak voltak annak hollétérõl. Felme-
rült olyan vélemény is, hogy az
alakulat megszûnésekor (1996-
1997) a felszámolók a szobrot Ka-
posvárra vitték. A városi fõépítész
kaposvári katona ismerõseinek se-
gítségével sikerült is nyomára buk-
kanni a kaposvári Füredi úti lakta-
nyában. 2011. decemberében hiva-
talos levélben fordultak Bárdos
Antal ezredes parancsnokhoz a Gá-
bor Áron szobor ügyében. A pa-
rancsnok 2012. január 2-án kelt vá-
laszlevelében felajánlotta katonai
tiszteletadással történõ közremû-
ködésüket a szobor újraavatása
esetén. Városunk kiemelkedõ kato-
navárosi múltjának és hagyomá-
nyainak tisztelete kötelezi önkor-

mányzatunkat e megkerült becses
érték méltó módon történõ elhelye-
zésére – hangsúlyozta a képviselõ. 

B.E.
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A Nagykanizsai Mûszaki
Szakképzõ Iskola és Kollégium-
ban került sor a “ZSVSZI.HU -
digitális középiskola” elnevezé-
sû projektjének záró sajtótájé-
koztatóra, melyen az intézmény
igazgatója, Bene Csaba mellett
Juhász Imre projektmenedzser
és Szele Imre szakmai vezetõ is-
mertette az eredményeket.

Juhász Imre elmondta, decem-
ber 31-ével zárul a 2009. év végén
megpályázott, 2010. elején indult
projektjük, mely az iskolarend-
szerbõl kikerült egyéneket célozta
meg pályázatuk szerint. Az érett-
ségire felkészítõ projektre 18 mil-
lió forintos uniós pénzt nyert az is-
kola, melyben benne foglaltatott
három Szolgáltatási Pont tíz-tíz
számítógéppel történõ kialakítása,
s akik nem rendelkezn(t)ek ottho-
ni számítógéppel, azok számára e
helyeken nyílt lehetõség a Digitá-
lis Középiskolában való tanulásra.

A kontaktórák mellett a tanul-
mányok nyolcvanöt százalékát ki
lehetett váltani a digitális „részvé-
tellel”, az elsõ tanéves hatvan
helyre százhatvanan jelentkeztek,
és a licenckeret kilencvenkilenc
növelésével némileg bõvíteni le-
hetett a felvettek keretét. Az elsõ
tanévet aztán negyvenhárman vé-
gezték el, s a másodikra már meg-
fontoltabban jelentkeztek, hiszen
hatvanan futottak neki a tanulmá-
nyoknak.

Szele Imre szerint a projekt
ugyan december 31-én zárul, de
még számos terv vár megvalósítás-
ra, mely a projekt idõtartamától
függetlenül folytatódhat reményeik
szerint. Mint szakmai vezetõ kö-
zölte, a lemorzsolódás annak is be-
tudható, hogy a gimnáziumi szint a
mérvadó, s bizony ezt komoly eltö-
kéltséggel lehet csak teljesíteni.

Bene Csaba, az oktatási intéz-
mény igazgatója mindehhez hozzá-
tette, a lemorzsolódás tényétõl nem
szabad megijedni, mivel az úgy-
mond normál esti tagozaton is nagy
annak az aránya és örömteli, hogy
mind többen újból nekikezdtek a
követelmények teljesítésének.

P.L.

Digitális
Középiskola
projekt
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A január 21-én szombaton, 17
órakor kezdõdõ répafõzõ ver-
seny tudnivalóiról tartott sajtó-
tájékoztatót Dömötörffy Sándor,
a Közmûvelõdési és Városszépí-
tõ Egyesület elnöke, valamint a
verseny szakmai munkáját segí-
tõ Kanizsa és Környéke Gasztro-
nómiai Egyesület elnöke, Prikryl
József, a miklósfai Mindenki Há-
zában.

A két egyesület 2001-ben indí-
totta útjára a miklósfai kerékrépa
gasztronómiai hagyományának õr-
zését. A híres „Miklósfai Répafõzõ
Verseny”, ami mára már országos-
ra nõtte ki magát, idén 12. alka-
lommal kerül megrendezésre. A
miklósfai asszonyok különleges
módon savanyított répájából ké-
szítik a sajátos, és nagyon finom
répás ételeiket. A két egyesület
összefogásának köszönhetõen
2010-ben világrekordot is állítot-
tak fel. 1753 adag csülkös-babos
répát készítettek el egy 2000 lite-
res bográcsban. Céljuk továbbra is
az –, hangsúlyozta Dömötörffy
Sándor –, hogy a miklósfai jelleg-
zetes alapanyagú ételt minél széle-
sebb körben megismerjék. Ezáltal
is öregbíteni szeretnék a városrész,
a város jó hírnevét az országhatá-
ron belül és kívül. A fesztiválon
meg lehet vásárolni a tavaly elsõ
ízben kiadott nagy sikerû Répa-
könyvet, mely emléket kíván állí-
tani mindazoknak a miklósfaiak-
nak, akik megteremtették és ápol-
ták a miklósfai savanyú répa ha-
gyományát. A könyv tartalmazza
Miklósfa helytörténeti ismerteté-
sét, az eddigi répafõzõ versenyek
történetét, a tarlórépa termesztésé-
vel és gasztronómiai felhasználá-
sával kapcsolatos tudnivalókat, és

nem utolsó sorban sok-sok képek-
kel illusztrált receptet. A városszé-
pítõ egyesület elnöke még megje-
gyezte: a világban sokfelé ver-
senyben van egymással a répa és a
káposzta. Egyelõre még a káposz-
ta az uralkodó, de kevesen tudják,
hogy a répa sokkal egészségesebb,
és mustársav tartalma miatt köny-
nyebben emészthetõ, mint a ká-
poszta. Véleménye szerint célsze-
rû lenne a közélelmezésbe is be-
vinni a répából készült ételeket.
Bíznak benne, hogy a miklósfai

fesztivál jó híre is segít majd eb-
ben.

A nevezési határidõ: 2012. janu-
ár 20. A nevezéshez szükséges je-
lentkezési lap letölthetõ Miklósfa
hivatalos honlapjáról a www.mik-
losfa.eu illetve kérhetõ a követke-
zõ e-mail címrõl: mindenki-
haza@miklosfa.eu. Érdeklõdni a
következõ telefonszámokon lehet:
06-20/479-8382 vagy 06-93/789-
020. Verseny kategóriák: 1. kate-
gória: Répás egytálételek. Ebbe a
kategóriába várják a savanyított
répából készült paradicsomos, hú-
sos, babos, csülkös, tejfölös sava-
nyú répaételeket. 2. kategória: Ré-
pás rétes és répából készült ételkü-
lönlegességek. Ide várják a répás
rétes, és egyéb elkészített ételkü-
lönlegességeket. Egy nevezõ
mindkét kategóriában indulhat.
Fontos szempont: minimum 10
személyre való étel készítése,
amely a közönségdíj-szavazásához
szükséges mennyiséget is jelenti.

Az elkészített répás ételeket 2012.
január 21-én, a verseny napján
11.00-14.00 óráig kell leadni a ver-
seny helyszínén regisztráció céljá-
ból. Amit a meghatározott idõ lejár-

ta után adnak le, az csak versenyen
kívül szerepelhet. Az idõponttal kap-
csolatos problémát a 06-20/479-
8382-es telefonszámon elõre kell je-
lezni Pénzes Szimonettánál.

A program reggel 9 órától indul
Répa Tornával a Miklósfai Általá-
nos Iskola tornatermében. Az
öregfiúk futballmérkõzésére még
várják a csapatok jelentkezését a
városból és környékérõl. A közön-
ség számára a rendezvény délután
17 órakor kezdõdik kulturális
programokkal. Megnyitóbeszédet
mond Dénes Sándor alpolgármes-
ter, majd 17.10-tõl India rejtett
mosolya címmel fotókiállítás nyí-
lik, azt követõen pedig amatõr mû-
vészeti csoportok szórakoztatják a
megjelenteket. Az est sztárvendé-
ge Katus Attila hatszoros fitness
világbajnok lesz. A zsûrizett étele-
ket 18 órától lehet megkóstolni, s a
leadott szavazatok alapján állapít-
ják meg a közönségdíjat. A 19 óra-
kor kezdõdõ répavacsorát követõ-
en kerül sor az eredményhirdetés-
re. A díjakat Karádi Ferenc alpol-
gármester adja át, majd az Édes
Kettes együttes közremûködésével
bál, tombola, büfé, és reggelig tar-
tó mulatság zárja a 12. répafõzõ
fesztivált.

B.E.
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Az Egészséges életmód sorozat
elsõ elõadását dr. Buzás Judit
kistérségi tiszti fõorvos tartotta
a HSMK-ban Hogy ne füstölög-
jünk címmel, melyben szólt a do-
hányzás történetérõl és az új sza-
bályokról. A sorozat következõ
elõadásait táplálkozás és mozgás
témakörökben tartják. 

– A dohányzásnak közel ötszáz
éves története van, amely csak si-
kertörténetként könyvelhetõ el ad-
dig a napig, amíg rá nem jöttünk, a
cigarettázás számtalan betegség
okozója is lehet – kezdte elõadását
a tiszti fõorvos. A dohánylevelek
Amerikából kerültek Európába
Kolumbusz által. Ebben az idõ-
szakban még pipáztak, tubákoltak
és bagóztak. A krími háborúban, a
pipa hiányában találták ki, hogy a
papírba csomagolják a dohányle-
veleket. A cigaretta története innen
számolható. Elterjedését segítette
az a felismerés, hogy óriási gazda-
sági lehetõség rejlik benne. Azon-
ban egyre több egészségkároso-
dással szembesültek az orvosok, és

statisztikailag bizonyították, a ci-
garettázás és bizonyos halálozások
között összefüggés van. Továbbá
ráébredtek, hogy óriási pénzekbe
kerül a füstölgéssel járó betegsé-
gek gyógyítása.

Az elsõ nemdohányzók védel-
mérõl szóló törvényt 1999-ben
hozták, majd az EU-hoz való csat-
lakozással átvettük annak szabály-
zásait is. De ezek hatására sem tör-
tént lényeges változás a statiszti-
kákat illetõen. Hiszen Magyaror-
szágon a 15 évesnél idõsebb lakos-
ság 36 százaléka dohányzik, éven-
te 30 ezer ember idõ elõtti halálá-
ért felelõs és világelsõk vagyunk a
tüdõrák-halálozásban valamint
más, a dohányzással összefüggõ
megbetegedésekben. Emiatt a ma-
gyar lakosság átlagos életkora a
legalacsonyabbak között van Eu-
rópában. Így valamit tenni kellett.

A nemdohányzók védelmérõl
szóló törvény ez évtõl lépett ha-
tályba, de bírságot csak április 1-
jétõl szabhatnak ki. A rendelet sze-
rint tilos dohányozni a legtöbb zárt
közforgalmú helyen. Nem szabad
rágyújtani a kocsmákban, a szóra-
kozóhelyeken, munkahelyeken,
közintézményekben, a vonatokon,
ezek egyikében sem lehet kijelölni
dohányzóhelyet. Büntetik a ciga-
rettázást a buszmegállókban, a
gyalogosok által használt aluljá-
rókban, a játszótereken és azok 5
méteres körzetében. Iskolákban,
kórházakban, gyermekjóléti intéz-
ményekben. Az utcán és otthon, a
nem tiltott helyeken, a kerthelyisé-
gekben és a kávézók teraszán en-
gedélyezett csak. Akik megszegik,
azokra 20-50 ezer forint pénzbír-
ságot szabhatnak ki. Ezek betartá-
sával talán változnak majd a sta-
tisztikák…

V.M.

NNee ffüüssttööllööggjjüünnkk!!

Meghívó A Nagykanizsai Cukorbetegek Egyesülete janu-
ár 27-én, pénteken 15.30-kor a Kanizsai Dorottya Kórház tanácster-
mében klubfoglalkozást tart, amelyen Dr. Késmárki Nóra fõorvos
asszony A terápiás életmód cukorbetegségben címmel tart elõadást.
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Ismét lakossági fórumot rendez-
tek a dunántúli nevelõintézet esetle-
ges Nagykanizsán történõ kialakítá-
sa ügyében ezúttal a HSMK Farkas
Ferenc termében, amely zsúfoltságig
megtelt. Ahangulat békésebbnek bi-
zonyult, azonban nem volt indula-
toktól és érzelmektõl mentes. Tájé-
koztatást adtak a létesítményrõl, an-
nak szigorú napirendjét és biztonsá-
gi rendszerét bemutatva. 

Az egykori Vécsey iskola tornater-
mében megrendezett találkozót siker-
telennek minõsítették, ugyanis Dudás
Zoltán, a Nemzeti Erõforrás Miniszté-
rium gyermekvédelmi és gyámügyi
fõosztályának fõosztályvezetõje, Dr.
Szabó Péter intézményi fõreferens,
valamint Magyari László, a debreceni

intézet igazgatója nem tudta megfele-
lõen tájékoztatni az érdeklõdõket.
Ezért ismét megszervezték a fórumot,
ahol Cseresnyés Péter polgármester
felajánlotta a kétkedõknek, hogy
igény esetén lehetõség nyílhat arra,
hogy megnézzék a debreceni intéz-
ményt egy szervezett út alkalmával. 

Dudás Zoltán ismertette a még
nem meghirdetett pályázat néhány
részletét. Elmondta, hogy a kiválasz-
tott épületnek olyannak kell lennie,
hogy minimális anyagi ráfordítással
átalakítható legyen úgy, hogy alkal-
mas legyen 24 órás megfigyelésre a
helyiségekben és külsõ területeken.
Az intézetben biztosítani kell az abla-
kok elektromos védelmét, a szünet-
mentes áramforrást, a beléptetõ por-
tahelyiséget, a belépõkártyákat és az

épületet körülölelõ 3 méter magas ke-
rítést. Kiemelte, hogy a létrehozásnak
létjogosultsága van a dunántúli terü-
let fertõzöttségét, és a többi ilyen jel-
legû intézmény távolságát figyelem-
be véve. Ugyanis a fiatalok ellátás hi-
ányában az utcán lõdörögnek, amely
nagyobb veszélyt jelent, mint a neve-
lõintézet maga. A választás a költség-
hatékonyság és az autópálya közelsé-
ge miatt esett Nagykanizsára. Ajelen-
tõs beruházás megvalósításához,
mely 2014-re várható, 2,25 milliárd
szükséges, és 100-120 embernek –
leginkább pedagógusoknak biztosíta-
na elhelyezkedési lehetõséget. 

Dr. Molnár József alezredes, helyi
rendõrkapitány biztosította a megjelen-
teket, hogy a fiatalok „nem szabadul-
nak rá a környezetre”, mivel az okta-
tást, a sportot megoldják az intézmény
falain belül. Az eltávozás jutalmazási
forma, és a javító intézeti nevelés sem
nyílt. Hangsúlyozta, hogy az érintett
utcák biztonsága a folyamatosan jár-
õrözõ rendõrök miatt javulhat. 

Sajni József képviselõ kérdésére
adott válaszból megtudtuk, a létesít-
mény fele-fele arányban lenne, mint
elõzetes, mint javító intézeti neve-
lést biztosító intézet. Marton István
képviselõ felszólalásában elmondta,
hogy szeretné a város és a közgyû-
lés álláspontját megismerni, így sza-
vazásra bocsátaná a témát. A lakos-
ság hozzászólásait és kérdéseit
többnyire a személy- és vagyonbiz-
tonságuk miatti aggódás motiválta. 

V.M.
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A soron kívüli közgyûlésen két
napirendi pontot tárgyaltak meg a
városatyák. A közgyûlés megal-
kotta az új közbeszerzési szabály-
zatát. A 2011-es év változást ho-
zott a közbeszerzési szabályozás-
ban is. Az Országgyûlés a júliusi
ülésnapján fogadta el az új tör-
vényt a közbeszerzésekrõl, mely-
nek bizonyos rendelkezései már
augusztus 21-én hatályba léptek.
A törvény lényegi része azonban
2012. január 1-jén lépett hatályba.
Az új Kbt. készítése során fontos
szerepet kapott a törvény szerke-
zetének a jelenleginél átláthatóbb
módon történõ kialakítása, a tör-
vény rövidebbé tétele, továbbá az
egyes eljárástípusok megújítása és
rugalmasabbá tétele. 

A közgyûlés döntött a város
víziközmû vagyonának 2012. évi
tételes beruházási, felújítási tervé-
rõl is. A Délzalai Víz- és Csatorna-
mû Zrt. által megvalósítandó beru-
házási, felújítási munkákra 181
millió forintot biztosít, melybõl
60,9 millió forintot haváriára, 6,3
millió forintot tûzcsapok cseréjé-
re, 11,2 millió forintot a Magyar út
(Erzsébet tér, Arany János utca kö-
zötti) vízvezetékek kiváltására
fordít. A fennmaradó összeget
ugyanerre a célra használják fel a
szennyvízprojektben szerepelt ter-
veknek megfelelõen.

Új 
közbeszerzési 
szabályzatról,
víziközmû
vagyonról

A Kreatív Klub 2011. december
közepén döntést hozott arról, hogy
kinek ítélik oda az év Kreatív Dí-
jait. A 2011. év Kreatív Embere
Díjat dr. Polai József kapta. Még
jelölt volt Pintér Ferenc, Hajdu
Sándor és Kõfalvi Csilla. A
Mikkamakka nyerte az Év Kreatív
Közössége Díjat, a Kanizsai Do-
rottya Kórház Urológiai Osztályát
és a Kendli Major Mûvésztelepet
megelõzve. Kõfalvi Csilla lett az
év Kreatív Menedzsere, dr. Birk-
ner Zoltán, dr. Polai József és Pol-
gár Ervin közül.

A KKreatív KKlub
díjazottai

Indulatos hangulat vált a végére
valamelyest békéssé a szerda esti
két és fél órás fórum során, bár az
elmondottak szerint a korábbi la-
kossági összejövetel paprikás mi-
voltát meg sem közelítette a mosta-
ni. Azért felszólalókban, hangjukat
hallatókban ezúttal sem volt hiány,
s talán ez is eredményezte néhá-
nyuknál, hogy jogos fenntartásaikat
elmondva már jóval nyugodtabb
lelkiállapotban hallgatták a szóban
forgó intézményrõl a minisztériumi
és városvezetési indokokat.

Dr. Molnár József rendõrkapi-
tány vázolta részletesen szakmai
vonalon, miért nem kell félni ma-
gától az intézménytõl, de azért hoz-
zátette: „Bizonyára tudják, ezek a
gyerekek valóban nem egyetemi
felvételi vizsgákra készülnek...”  

Dudás Zoltán minisztériumi fõosz-
tályvezetõ aztán nem spórolt az ener-
giával, amikor bemelegítésként nagy

rössel indult meg levetni zakóját
(megnyugtatás végett ingujját azért
nem tûrte fel...), s állt oda egyik kérde-
zõje elé: „Nem megyek ám ki..., csak
ha én meghallgattalak, te is ugyanezt
tehetnéd, amikor válaszolok...” (A fó-
rum végén aztán nem maradt el a köl-
csönös bocsánatkérés, mégiscsak hig-
gadt kultúremberek egymás közötti
eszmecseréjérõl beszélünk.)

Aszócsörte kellõs közepén aztán a
széksorokban is megtalálta az ellen-
zõk és támogatók oldala egymást, s
egy, a társadalomban gyûrûzõ sztere-
otípia omlott össze egy pillanat alatt:
„Talán maga is pedagógus? – Nem
hölgyem, én jogász vagyok... – Na,
jogászok is vannak munka nélkül?!”

Persze, Nagykanizsa megmon-
dóemberei is hallatták hangjukat,
egyiküket „Fejezze már be...” felkiál-
tással hurrogták le, s láss csodát, az
úriember be is fejezte – legalábbis ab-
ban a pillanatban és egy idõre...

Igaz, azt sem ártott tisztázni,
hogy a projekt milyen fázisban
van, amit Cseresnyés Péter pol-
gármester így fogalmazott meg
a fellobbanó vita során: „Képvi-
selõ úr, ha elhiszi, elhiszi, ha
nem hiszi, nem hiszi, hogy ez
még nem eldöntött tény...”

Míg Dr. Szabó Péter minisztériu-
mi elõadó szociológiai „elemzése”
is sokat sejtetõ volt az intézménybe
látogatóként érkezõkrõl, akik sze-
rinte – a félelmek ellenére – nem te-
repszemle gyanánt érkeznének Ka-
nizsára: „Tudják hogyan kell õket
elképzelni? Elkérik a szomszédtól
vagy ismerõsüktõl annak C-s vagy
B-s rendszámú 21-07-es Ladáját, s
azzal mennek a látogatásra...”

No, és a sluszpoén, ami egyik oldal-
ról találóan fogalmazta meg a lényeget:
„Ez egy lavórban lévõ vihar...”

Hát, azért ez lehet, hogy nem
ilyen egyszerû és nem elképzelhe-
tetlen, hogy lesz még folytatása...

P.L.

MMiiéérrtt kkeelllleemmeess eeggyy llaakkoossssáággii ffóórruumm??
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A haiku, a világlíra legpará-
nyibb gyöngyszeme több sikert
is hozott az elmúlt években Fa
Ede költõnek. Négy mûve egye-
temi tankönyvben szerepelt, há-
rom másik pedig, amit Liszói
Gyuricza József néven írt, meg-
jelent az Ezer magyar haiku cí-
mû kötetben, melynek lapjain a
kétszáznyolcvankét magyar köl-
tõ között Babits Mihály, Szabó
Lõrinc, Radnóti Miklós és Kosz-
tolányi Dezsõ mûve is szerepel.
Legújabb sikerét ez a könyv ala-
pozta meg. 

A ma élõ költõk közül Liszói
Gyuricza Józsefét emelték ki a
szakemberek, jelezve, hogy az ál-
tala írottat érezték a leginkább 21.
századinak. A lapunkban is közölt
alkotás kijutott szeptemberben Ja-
pánba, a Haiku Világszövetség ha-
todik konferenciájára, melyet a II.
tokiói Költõfesztivál keretében

rendeztek meg „Haiku mint mí-
tosz” címmel a Meiji Egyetemen.
A költõfesztiválon Ladányi Mihály
(1934-1986) József Attila-díjas
költõ, Andrassew Iván, Vihar Ju-
dit, Hetesi Péter Pál mellett az õ
költeményét olvasták fel angol és
japán fordításban.

E témában is hallhatunk költé-
szetébõl egy keresztmetszetet ja-
nuár 27-én 17 órakor Miklósfán, a
Mindenki Házában Liszótól Toki-
óig címmel. Végezetül álljon itt
egy legújabb haiku, melyet a Ta-
kács László Irodalmi Kör legutób-
bi összejövetelén amolyan házi
feladatként adott fel a kör tagjai-
nak Dezsõ Ferenc, az egyesület
tiszteletbeli elnöke. A történet a
következõ: Miklósfán évekkel ez-
elõtt élt egy nagyon közkedvelt,
nagy tudású ember, aki a városrész
lakosságát nagyon szívesen taní-
totta például a szõlõtermesztésre,
borászkodásra. Sajnálatos módon

az István nevû ember meghalt. A
halálát követõ tavaszon felesége,
Mária kiment a szõlõhegyükre. Ar-
ra gondolt, hogy a jövõben ki fog-
ja megmûvelni, fogja-e egyáltalán
megmûvelni valaha is a férje által
oly nagyon szeretett szõlõt. Döb-
benetére és legnagyobb meglepe-
tésére a szõlõ meg volt metszve.
Valaki, valakik megtetté ezt a „ta-
nítványok” közül anélkül, hogy er-
rõl a feleségnek szólt (szóltak) vol-
na. 

Liszói Gyuricza József: A mik-
lósfai Kotnyek-rejtély:

“egyszerû dolog: István tõkéi
tudták/ hogy árvák lettek/ viszke-
tett rajtuk/ a vén vesszõ s hívták/ a
jó szerszámokat/ láttam: kéz nél-
kül/ fürgén lendült csettegett/ négy
metszõolló/ a tudós gazda/ tavaszi-
rügy-szemével/ nézte – s mosoly-
gott… A költõ csodát teremtsen,
ne a valóságot írja le, vallja. Ebben
az esetben is ez történt, ahol a tár-
gyak megszemélyesítve cseleked-
tek, csodát mûveltek.

B.E.

LLiisszzóóttóóll TTookkiióóiigg

Január 12-én csütörtökön, 18
órakor nyílt meg a Kanizsai Folt
Csoport Maradékból Alkotás cí-
mû díszítõmûvészeti kiállítása a
Hevesi Sándor Általános Iskola
galériájában. 

A tárlatot Dávidovics Mária pe-
dagógus nyitotta meg. A mûsorban
közremûködtek a Farkas Ferenc
Zene- és Aranymetszés Mûvészeti
Iskola tanárai és hallgatói, vala-
mint a Hevesi Sándor Versmondó
Kör és a Honvéd Kaszinó Városi
Diákszínpadának tagjai. 

Ezzel a kiállítás megnyitóval in-
dult útjára az intézmény galériájá-
nak 2012-es évadja. 

A patchwork – foltvarrás – egy-
re népszerûbb hobbi. Korunk ké-
zimunkája, ha úgy tetszik textildí-
szítõ mûvészete, mert a „hulladé-
kok” értõ kezekben értékesebb
motívumokká válhatnak, mint a
készen vett dolgaink bármilyen
sokszorosított mintái. Az is kü-
lönlegessé teszi ezt a kézmûves-
séget, hogy benne a feleslegessé
vált anyagok új értelmet kaphat-
nak. Nem kell más hozzá, mint
néhány maradék textil, eldobásra
ítélt színes rongydarab, némi fan-
tázia, és egészen különleges, vi-
dám alkotások születhetnek. Ezek
azután lehetnek személyre szóló
ajándékok, egyedi és eredeti la-

kásdíszek, takarók, terítõk, szõ-
nyegek, de még textil faliképek,
falvédõk is.

A foltvarrás világa már Nagy-
kanizsát is rég megérintette. Vá-
rosunk „foltosainak” története
1998-ra nyúlik vissza. Akkor
szervezett a HSMK egy tanfolya-
mot, melynek leglelkesebb tagjai
2001-ben Békési Józsefné vezeté-
sével megalakították a Kanizsa
Folt Csoportot. Azóta havi rend-
szerességgel találkoznak, ötlete-
ket, anyagot cserélnek, s több he-
lyi és országos kiállításon is részt
vettek már.  A foltvarrók tárlata
február 3-áig tekinthetõ meg az
iskola galériájában, munkanap-
okon 8-16 óráig.

B.E.

MMaarraaddéékkbbóóll AAllkkoottááss

A DXN Europe Kft. – „Har-
móniakávézó” által meghirde-
tett rajzpályázat eredményhir-
detését tartották az Általános Is-
kola és Óvoda Kiskanizsa intéz-
ményének aulájában.

A cég nagykanizsai iskolás és
óvodás korú gyermekek számára
hirdette meg a rajzversenyt, mely
tárgyában az egészséges életmód
fontosságára hívta fel a figyelmet, s
errõl „A mi családunk egészséges
reggelije” téma-címe is árulkodott.

A zsûrizést a résztvevõ iskolák
szaktanárai végezték az elõzõ napon,
és a díjazott gyermekek munkáit az
iskolában ki is állították. Mint azt a
díjátadón megtudtuk, összesen 110
pályázat érkezett, s a gyermekek iga-
zán szívonalas munkáikkal bizonyí-
tották, komolyan vették a feladatot.

Különdíjasok: Bogdán Zsolt (8.
osztály), Varga Gréta (4. osztály),
Markó Amina (4. osztály), Bali
Dominik (5. osztály), Nyári Petra (7.
osztály). Óvodások: bronzminõsítés -
Szabó Réka (Kiskanizsa), ezüst - Si-
mon Martin (Hevesi), arany - Hor-
váth Anna (Hevesi). Iskolások, alsó-
sok: bronz - Mlinarics Petra (4. osz-
tály, Rozgonyi), ezüst - Kovács Fan-
ni (3. osztály, Bolyai), arany - Kolon-
tári Dávid (4. osztály, Rozgonyi). Is-
kolások, felsõsök: bronz - Borsos
Linda (7. osztály, Kiskanizsa), ezüst -
Burka Klaudia (7. osztály,
Kiskanizsa), arany - Andrasek Mira
(5. osztály, Kiskanizsa). Abszolút kü-
löndíjas: Magyar Bálint (8. osztály,
Szivárvány).

P.L.

AAzz eeggéésszzssééggeess
ttáápplláállkkoozzááss jjeeggyyéébbeenn

Idén is folytatódnak Zala megyé-
ben, azon belül is Pölöskefõn a Nem-
zetközi Sporttörténeti Konferencia
rendezvényei, és tavaszi alkalom már
a huszonötödik lesz a sorban. Az idõ-
pont: 2012. március 3. (szombat), s az
elõzetes program szerint díszvendég-
ként Kû Lajos, többek között a Vide-
oton, a Ferencváros és a Vasas egyko-
ri támadója érkezik. A nyolcszoros
válogatott labdarúgó 1977-ben hagy-
ta el az országot (finoman fogalmaz-
va sem jószántából...), s õ volt az a
bruges-i futballista, akinek nevét az
FC Liverpool – FC Bruges 1978-as
BEK-döntõ közvetítése során itthon
igyekeztek “agyonhallgatni”...

P.L.

MMáárrcciiuussbbaann 
KKûû LLaajjooss éérrkkeezzhheett 

Farkas Károly plébános nem-
régiben, Vízkereszt alkalmából
megszentelte a letenyei Fáma
Házat, melyet múlt év októberé-
ben nyitottak meg a hagyomány-
õrzõ programokat követõen.

Az épület áldásánál az atya a ha-
gyomány szerinti felirattal látta el
a bejárati ajtó tokját, majd a kiállí-
tások megtekintése után, beírást
hagyott a vendégkönyvben. A
szertartást követõen házias ízekkel

várták a résztvevõket a ház tulaj-
donosa és a Letenyéért Közéleti
Egyesület jóvoltából. 

A tradíciók bemutatására szánt
épület ötlete már 2005-ben meg-
fogalmazódott, de realizálására
csak a nyertes pályázat, és a
Bagladi Ferencné által felajánlott
Ságvári út 21. szám alatt levõ in-
gatlan birtokában nyílt lehetõsége
az egyesületnek. Az épületben
megtekinthetõ a helyi népi étele-
ket bemutató konyha, valamint

egy szoba a ‘60-as évekbeli be-
rendezéssel és minden olyan kel-
lékkel, amely a legtöbb letenyei
családnál fellelhetõ volt. Továbbá
megtalálható legnagyobb büszke-
ségükként emlegetett Keszei Sán-
dorné emlékszobája. A fõépületen
kívül felújították a pajtát, kemen-
cét építettek, és az iparosok emlé-
kére kialakítottak egy iparos-
mûhelyt. 

V.M.

MMeeggsszzeenntteellttéékk aa FFáámmaa HHáázzaatt
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2012. január 19.

Osztályunk január 8-án Buda-
pestre utazott, ahol a Nemzeti
Színházban megnéztük Weöres
Sándor: Holdbeli csónakos címû
meséjét. A csodás színházépület és
az igazi színház légköre teljesen
lenyûgözött bennünket. Mindvé-
gig feszült figyelemmel kísértük a
két és fél órás elõadást. A jelme-
zek, a színpadtechnika, a színészek
játéka mind-mind olyannyira elva-
rázsoltak bennünket, hogy a haza-
felé vezetõ úton is csak errõl bír-
tunk beszélgetni. 

Nagyon jól éreztük magunkat,
szeretnénk, ha még sok, hasonlóan
remek elõadáson vehetnénk részt.

A Kõrösi Csoma Sándor
Általános Iskola 4.a osztálya

Mint mindig, most is sietve bön-
gésztem a Kanizsa Lokálpatrióta
Hetilap idei elsõ számát. Örömmel
fedeztem fel Polgár László által
jegyzett „Kanizsa sportja 2011”
írást, fõleg azért is mert a rovaton
kívül az újságíró Úrnak még egy
egész oldal állt rendelkezésére.
2011-es eredményeinkre, rendez-
vényeinkre, városunk népszerûsí-
tésére visszagondolva kerestem,
mit jegyez a „Szan-Diásokról”.
Meglepõdtem, hogy egy sor sincs
Rólunk, pedig a: „Kanizsaiak kül-
földön és világversenyeken – Az
év sztorija – Bajnoki címek –
Nagysorozatok” alcím bármelyi-
kébe beleférhettünk volna, légiós-
sal nem rendelkezünk. Bízunk
benne, a többi kanizsai sportegye-
sület mind megtalálta magát, és re-
méljük, hogy csak a helyhiány,
esetleg a le nem adott anyag miatt
maradtak ki sportolóink a felsoro-
lásból.

Ha belegondolunk, júliusban
700 versenyzõt és turistát hoztunk
városunkba, és a Kötélugró EB
díjkiosztója vetekedett bármely vi-
lágesemény fináléjával, gyermeke-
ink a nyílt versenyen EB aranyat

nyertek. A kapott támogatást szin-
te mind Kanizsán költöttük el és
elégedett volt velünk szálloda, üz-
let, fuvarozó, városi intézmény …
tulajdonosa.

2011-ben csak a Castin-
gleonchelló-ban rendezett tánc vi-
lágbajnokságon voltunk, a Sanghai
világfesztiválra elsõ számú jelölt-
ként egyéb okok miatt nem volt le-
hetõségünk elutazni. Olaszország-
ban a gyerekek többek között há-
rom aranyat táncoltak össze. 

Sztori? Az öt év alatt akár egy
könyvnyit is össze lehetett volna
gyûjteni. Például a mi gyerekeink
ott voltak a La ramblán , és együtt
ünnepelték a Barcelóna szurkolói-
val a Bajnokok Ligája gyõzelmet.

A XXI. Században élünk, sok
minden változik, Lehet, hogy már
a sportok megítélése sem a régi.
Bár ha belegondolunk régi polgári
idõkben is egy kislánynak a zené-
vel és a tánccal illett megismer-
kedni. A világ egyre a show-szerû
sportokat favorizálja, a közönség
erre kíváncsi.

Tisztelt Fõszerkesztõ Úr! Egy
lokálpatrióta hetilapnak az egész
városról kéne szólnia. A mi sporto-
lóink is az egész városnak szeret-
nének örömet szerezni eredménye-
ikkel, mûsoraikkal. Gratulálunk a
cikkben felsorolt egyesületek,
sportolók 2011-es eredményeik-
hez. Reméljük, csak mi maradtunk
ki. A tisztánlátás végett kérem a
Fõszerkesztõ Urat, hogy eredmé-
nyeinkrõl városunkat tájékoztatni
szíveskedjék. Könnyû helyzetbe
vagyok, hisz 76 sportolónkat most
terjesztettük fel városi kitüntetés-
re, a felnõttek eredményeit hozzá-
írjuk, és bízunk abban, hogy Ön-
nek lesz ideje és helye végigolvas-
ni és leközölni.

Üdvözlettel: 
Vágó László

Tisza István szavait  idézi cí-
mében az a kamara kiállítás,
amelyet január 27-én, pénteken
17 órakor nyit meg dr. Tóth Nor-

bert a Halis István Városi
Könyvtárban. A Nagykanizsai
Polgári Egyesület új elnöke két
kattintással a kommunizmus ál-
dozatainak emléknapja elõtti,
idén az 1918-ban meggyilkolt
miniszterelnökrõl szóló középis-
kolás vetélkedõ feladatlapjait is
elérhetõvé teszi.

Tíz évvel ezelõtt nyitotta meg
kapuit a Terror Háza, és ekkor
tartotta elsõ rendezvényét is az
NPE az elõzõ nyáron törvénybe
iktatott emléknapon. Azóta az
Andrássy út 60-ból a múzeum
történésze, a nemrég elhunyt
Kiszely Gábor, valamint váro-
sunk poklot megjárt polgárai
egyaránt voltak vendégei az
egyesületnek, Ötödik alkalom,
hogy az ifjúság bevonása érdeké-
ben immár kamara kiállítás és
hozzákapcsolódó középiskolás
vetélkedõ alkotja a megemléke-
zés gerincét. Egyben mód nyílott
a kitekintésre is, hiszen ezek a
diktatúrák nem csak a magyar
nemzetet, és nemcsak az ötvenes
években kínozták meg.  Darius
Semaška litván nagykövet sze-
mélyes érintettként vett részt az
egyesület elsõ ilyen vetélkedõjé-
nek eredményhirdetésén. Szülei
a GULAG rabjai voltak, elõzõleg
nagyapja fegyverrel harcolt ha-
zája védelmében, elfogták és ki-
végezték a szovjet megszállók.
Akik cinikus, de meghiúsult cél-
kitûzésüket ebben a mondatban
összegezték: „Litvánia litvánok
nélkül fog maradni” Országaink
diplomatái egyaránt azon dol-
goznak, hogy a kommunista dik-
tatúrát ugyanúgy elítéljék Euró-
pában, mint a náci rezsimet. A
kommunizmus mintegy 150 mil-
lió áldozatából jelentõs részt
tesznek ki Ázsia népei, rájuk is
irányította a figyelmet a tavalyi
koreai kiállítás. Mindszenty Jó-
zsef és Márai Sándor személye
után a tavaly 150 éve született
Tisza Istvánt középpontba állító
megemlékezés idõszerûségérõl
így fogalmaz Tõkéczki László (a
február 24-i emléknap szónoka):
„Tisza István máig céltábla azért,
mert a mai szocialista-szabadde-
mokrata irányzat elõdeinek õ
volt a legnagyobb ellenfele, aki
ellen nem tudtak lényegi kifogá-
sokat felhozni. Tisza István
olyan konzervatív-liberális poli-
tikus volt, akit nem lehet azzal
vádolni, hogy nem akarta volna a
változásokat. Csak õ mindig a
történelmi Magyarországban
gondolkodott, és semmit nem

k o c k á z t a t o t t ,
hogy ha ez egyálta-
lán terítékre került.” 

Mi, a nagykanizsai Tavasz utca
és környezõ utcák lakói, nagyon
köszönjük az elmúlt hétvégén le-
zajlott Teke bajnokságot, mert
gondoljuk az volt! Köszönjük,
hogy reggel hét órától késõ estig a
teke zuhogását kellett hallgatni, ha
akartuk, ha nem, és az érkezõ-tá-
vozó gépkocsik ajtajának csapko-
dását. Felháborító, hogy még hét-
végén sem lehet az ember nyuga-
lomban, csendben a saját házában.
Dühítõ, hogy kis városunkban,
akinek pénze van, az mindent
megtehet, a másik meg csak "szív-
jon"! Annak kéne a környékre köl-
töznie, aki ide engedélyezte a teke-
pályát. Csókoltatom a tulajdono-
sát, kívánom neki, hogy Isten ha-
ragja elõbb-utóbb, lehetõleg minél
elõbb utolérje. Remélem elégedet-
tek a született eredményekkel! 

Üdvözlettel: a környék lakói

2012 februárjának utolsó hétvé-
géjén 25 órára újra összekapcsoló-
dik sok-sok magyar ember a Kár-
pát-hazában és azon is túl, hogy
értékadó íróink, költõink legszebb
üzeneteit felidézve hitet tegyen az
összefogás mellett. 

A Wass Albert és a többi szellem-
óriásunk mûveit megidézõ szépiro-
dalmi nap 2012. február 24-én, pén-
teken este 6 órakor, erdélyi és kár-
pátaljai idõ szerint este 7 órakor
kezdõdik, és 25 órán keresztül zaj-
lik. A mostani kezdeményezéshez
eddig 24 település, sorrendben
Munkács, Lakitelek, Kisgyõr, Encs,
Karcag, Jászfényszaru, Keszthely,
Zalaegerszeg, Budapest, Kecske-
mét, Koltó, Gyõr, Szeged, Kiskun-
félegyháza, Miskolc, Kajárpéc,
Nagybánya, Veszprém, Kézdi-
vásárhely, Hódmezõvásárhely,
Szentes, Gyúró, Nagykanizsa és
Dombóvár csatlakozott.

A további települések jelentke-
zését a wafelolvasas@gmail.com
címen, vagy a 30/382-94-44-es
számon várják! A már csatlakozott
helyszínekrõl, a felolvasás részle-
teirõl, a korábbi évek felolvasásai-
ról a www.wassalbertfelolvasás.hu
oldalon lehet tájékozódni.

AA NNeemmzzeettii 
SSzzíínnhháázzbbaann jjáárrttuunnkk

TTiisszztteelltt DDóórróó JJáánnooss
FFõõsszzeerrkkeesszzttõõ ÚÚrr!!

„„FFooggjjuunnkk kkeezzeett 
aa mmaaggyyaarr nneemmzzeett
mmeeggmmeennttéésséérree”” 

AA tteekkee ééss aa
TTaavvaasszz uuttccaaii llaakkóókk

NNaaggyykkaanniizzssáánn 
iiss sszzóóll WWaassss AAllbbeerrtt
hhíívvóó sszzaavvaa
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Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyûlésének az önkormányzati bérlaká-
sokról szóló 42/2007.(IX.25.) rendelete alapján az alábbi  üres önkormány-
zati bérlakások bérleti jogának elnyerésére:

SZOCIÁLIS ÉS KÖLTSÉG ALAPON
Önkormányzati bérlakás bérleti jogával rendelkezõ (csere) ill. nem rendelkezõ
pályázók részére:

1. Nagykanizsa, Ady u. 20. I. em. 9.
A lakás alapterülete: 34 m2, szobaszám: 1 szoba, komfortfokozata: komfortos. A
lakás településen belüli fekvése: belvárosi terület. Költség alapú bérleti díj össze-
ge: 17.170 Ft. A lakás állapota: helyreállított. A bérleti szerzõdés idõtartama: 5
év, vagy a cserélt lakás bérleti szerzõdésével megegyezõ idõtartamú. A lakás
megtekintésének idõpontja: 2012. január 16. 13.00 - 14.00 óráig
2. Nagykanizsa, Ady u. 22. fsz. 2.
A lakás alapterülete: 34 m2, szobaszám: 1 szoba, komfortfokozata: komfortos, A
lakás településen belüli fekvése: belvárosi terület. Költség alapú bérleti díj össze-
ge: 16.286 Ft. A lakás állapota: helyreállított. A bérleti szerzõdés idõtartama: 5
év, vagy a cserélt lakás bérleti szerzõdésével megegyezõ idõtartamú. A lakás
megtekintésének idõpontja: 2012. január 16. 15.00 - 16.00. óráig.
3. Nagykanizsa, Törökvári u. 94. 
A lakás alapterülete: 31 m2, szobaszám: 1 szoba, komfortfokozata: összkomfor-
tos. A lakás településen belüli fekvése: városi terület. Költség alapú bérleti díj
összege: 14.508 Ft. A lakás állapota: helyreállított. A bérleti szerzõdés idõtarta-
ma: 5 év, vagy a cserélt lakás bérleti szerzõdésével megegyezõ idõtartamú. A la-
kás megtekintésének idõpontja: 2012. január 16. 10.00 - 11.00 óráig.
4. Nagykanizsa, Bartók B. u. 8. I. em. 6.
A lakás alapterülete: 43 m2, szobaszám: 1 + 1 fél szoba, komfortfokozata: kom-
fortos. A lakás településen belüli fekvése: városi terület. Költség alapú bérleti díj
összege: 19.221 Ft. A lakás állapota: helyreállított. A bérleti szerzõdés idõtarta-
ma: 5 év, vagy a cserélt lakás bérleti szerzõdésével megegyezõ idõtartamú. A la-
kás megtekintésének idõpontja: 2012. január 16. 10.00 - 11.00 óráig.
5. Nagykanizsa, Csengery u. 117/18/A/1.
A lakás alapterülete: 44 m2, szobaszám: 1 + 1 fél szoba, komfortfokozata: össz-
komfortos. A lakás településen belüli fekvése: peremterület. Költség alapú bérle-
ti díj összege: 15.796 Ft. A lakás állapota: helyreállított. A bérleti szerzõdés idõ-
tartama: 5 év, vagy a cserélt lakás bérleti szerzõdésével megegyezõ idõtartamú.
A lakás megtekintésének idõpontja: 2012. január 17. 14.00 - 15.00 óráig.
6. Nagykanizsa, Péterfai u. 37/C. I. em. 2.
A lakás alapterülete: 55 m2, szobaszám: 1 + 2 fél szoba, komfortfokozata: össz-
komfortos. A lakás településen belüli fekvése: városi terület. Költség alapú bér-
leti díj összege: 27.005 Ft. A lakás állapota: helyreállított. A bérleti szerzõdés
idõtartama: 5 év, vagy a cserélt lakás bérleti szerzõdésével megegyezõ idõtarta-
mú. A lakás megtekintésének idõpontja: 2012. január 17. 15 00 - 16.00 óráig.
7. Nagykanizsa, Péterfai u. 37/A. III. em. 4.
A lakás alapterülete: 55 m2, szobaszám: 1 + 2 fél szoba, komfortfokozata: össz-
komfortos. A lakás településen belüli fekvése: városi terület. Költség alapú bér-
leti díj összege: 25.080 Ft. A lakás állapota: helyreállított. A bérleti szerzõdés
idõtartama: 5 év, vagy a cserélt lakás bérleti szerzõdésével megegyezõ idõtarta-
mú. A lakás megtekintésének idõpontja: 2012. január 17. 14.00 -15.00 óráig. 
8. Nagykanizsa, Zemplén Gy. u. 4/A. IV. em. 12.
A lakás alapterülete: 53 m2, szobaszám: 2 szoba, komfortfokozata: összkomfor-
tos. A lakás településen belüli fekvése: városi terület. Költség alapú bérleti díj
összege: 24.168 Ft. A lakás állapota: helyreállított. A bérleti szerzõdés idõtarta-
ma: 5 év, vagy a cserélt lakás bérleti szerzõdésével megegyezõ idõtartamú. A la-
kás megtekintésének idõpontja: 2012. január 16. 9.00 - 10.00 óráig.
9. Nagykanizsa, Zemplén Gy. u. 1/A. IX. em. 54.
A lakás alapterülete: 40 m2, szobaszám: 1+1 fél szoba, komfortfokozata: össz-
komfortos. A lakás településen belüli fekvése: városi terület. Költség alapú bér-
leti díj összege: 16.400 Ft. A lakás állapota: helyreállított. A bérleti szerzõdés
idõtartama: 5 év, vagy a cserélt lakás bérleti szerzõdésével megegyezõ idõtarta-
mú. A lakás megtekintésének idõpontja: 2012. január 16. 14.00 - 15.00 óráig.
10. Nagykanizsa, Zemplén Gy. u. 1/B. IX. em. 56.
A lakás alapterülete: 55 m2, szobaszám: 2 szoba, komfortfokozata: összkomfor-
tos. A lakás településen belüli fekvése: városi terület. Költség alapú bérleti díj
összege: 22.550 Ft. A lakás állapota: helyreállított. A bérleti szerzõdés idõtarta-
ma: 5 év, vagy a cserélt lakás bérleti szerzõdésével megegyezõ idõtartamú. A la-
kás megtekintésének idõpontja: 2012. január 16. 15.00 - 16.00 óráig.
11. Nagykanizsa, Postakert u. 31. fsz. 1.
A lakás alapterülete: 38 m2, szobaszám: 1 szoba, komfortfokozata: összkomfor-
tos. A lakás településen belüli fekvése: városi terület. Költség alapú bérleti díj
összege: 17.784 Ft. A lakás állapota: helyreállított. A bérleti szerzõdés idõtarta-

ma: 5 év, vagy a cserélt lakás bérleti szerzõdésével megegyezõ idõtartamú. A la-
kás megtekintésének idõpontja: 2012. január 16. 08.00 - 09.00 óráig

KÖLTSÉG ALAPON:
Önkormányzati bérlakás bérleti jogával rendelkezõ (csere) ill. nem rendelkezõ
pályázók részére:

1. Nagykanizsa, Fõ u. 8.  1/2/14.
A lakás alapterülete: 72 m2, szobaszám: 1 szoba, komfortfokozata: összkomfor-
tos. A lakás településen belüli fekvése: belvárosi terület. Költség alapú bérleti díj
összege: 42.336 Ft. A lakás állapota: helyreállított. A bérleti szerzõdés idõtartama:
5 év. A lakás megtekintésének idõpontja: 2012. január 16.  11.30 - 12.30 óráig.

2. Nagykanizsa, Fõ u. 8. 1/1/10.
A lakás alapterülete: 57 m2 , szobaszám: 2 szoba, komfortfokozata: komfortos. A
lakás településen belüli fekvése: belvárosi terület. Költség alapú bérleti díj össze-
ge: 31.008 Ft. A lakás állapota: helyreállított. A bérleti szerzõdés idõtartama: 5
év. A lakás megtekintésének idõpontja: 2012. január 16. 11.30.- 12. 30. óráig
3. Nagykanizsa, Fõ u. 8. 1/2/15.
A lakás alapterülete: 65 m2, szobaszám: 1 szoba, komfortfokozata: összkomfor-
tos. A lakás településen belüli fekvése: belvárosi terület. Költség alapú bérleti díj
összege: 38.220 Ft. A lakás állapota: helyreállított. A bérleti szerzõdés idõtarta-
ma: 5 év. A lakás megtekintésének idõpontja: 2012. január 16. 11. 30.-12. 30.
óráig. 

A pályázatokat a Polgármesteri Hivatal Szociális Osztályán (Nagykanizsa, Eöt-
vös tér 16. I. em. 100.) lehet benyújtani.  Pályázati nyomtatványok ugyanitt kap-
hatók! Pályázatok benyújtásának határideje:  2012. január 30.

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyûlésének a Garzonházakról
szóló 32/2001. (VI.27.)  rendelete alapján,  - 35. életévüket be nem
töltött fiatal házasok illetve legalább egy évet meghaladó élettársi kö-
zösségben élõk részére - az alábbi bérlakások bérleti jogának elnye-
résére: 

1. Nagykanizsa, Dózsa Gy. u. 142/D. fsz. 1.
A lakás alapterülete: 36 m2, szobaszám: 1 szoba, komfortfokozata: összkomfor-
tos. A lakás településen belüli fekvése: városi terület. Szálláshasználati díj össze-
ge: 12.780 Ft. A lakás állapota: helyreállított. A szálláshasználati szerzõdés idõ-
tartama: maximum 60 hónap.
2. Nagykanizsa, Dózsa Gy. u. 142/D. I. em. 7.
A lakás alapterülete: 40 m2, szobaszám: 1 szoba, komfortfokozata: összkomfor-
tos. A lakás településen belüli fekvése: városi terület. Szálláshasználati díj össze-
ge: 14.920 Ft. A lakás állapota: helyreállított. A szálláshasználati szerzõdés idõ-
tartama: maximum 60 hónap.
3. Nagykanizsa, Dózsa Gy. u. 142/D. I. em.  5.
A lakás alapterülete: 40 m2 , szobaszám: 1 szoba, komfortfokozata: összkomfor-
tos. A lakás településen belüli fekvése: városi terület. Szálláshasználati díj össze-
ge: 14.920 Ft. A lakás állapota: helyreállított. A szálláshasználati szerzõdés idõ-
tartama: maximum 60 hónap.
4. Nagykanizsa, Dózsa Gy. u. 142/B. II. em. 10.
A lakás alapterülete: 40 m2, szobaszám: 1 szoba, komfortfokozata: összkomfor-
tos. A lakás településen belüli fekvése: városi terület. Szálláshasználati díj össze-
ge: 14.920 Ft. A lakás állapota: helyreállított. A szálláshasználati szerzõdés idõ-
tartama: maximum 60 hónap.
5. Nagykanizsa, Dózsa Gy. u. 142/C. I. em. 6.
A lakás alapterülete: 40 m2, szobaszám: 1 szoba, komfortfokozata: összkomfor-
tos. A lakás településen belüli fekvése: városi terület. Szálláshasználati díj össze-
ge: 14.920 Ft. A lakás állapota: helyreállított. A szálláshasználati szerzõdés idõ-
tartama: maximum 60 hónap.
6. Nagykanizsa, Dózsa Gy. u. 142/A. II. em. 9.
A lakás alapterülete: 40 m2, szobaszám: 1 szoba, komfortfokozata: összkomfor-
tos. A lakás településen belüli fekvése: városi terület. Szálláshasználati díj össze-
ge: 14.920 Ft. A lakás állapota: helyreállított. A szálláshasználati szerzõdés idõ-
tartama: maximum 60 hónap.

A lakások megtekintésének idõpontja: 2012. január 16. 14.00 - 15.00 óráig

A pályázatokat a Polgármesteri Hivatal Szociális Osztályán (Nagykanizsa, Eöt-
vös tér 16. I. em. 100.) lehet benyújtani.  Pályázati nyomtatványok ugyanitt kap-
hatók! Pályázatok benyújtásának határideje:  2012. január 30.

PPáállyyáázzaatt üürreess öönnkkoorrmmáánnyyzzaattii bbéérrllaakkáássookk bbéérrlleettii jjooggáánnaakk eellnnyyeerréésséérree
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2012. január 19.

NAGYKANIZSA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYÛLÉSE (8800 Nagykani-
zsa, Erzsébet tér 7.) PÁLYÁZATOT HIRDET AZ EGÉSZSÉGÜGYI ALAP-
ELLÁTÁSI INTÉZMÉNY (Nagykanizsa, Eötvös tér 16.) INTÉZMÉNYVE-
ZETÕ (magasabb vezetõ) álláshelyének teljes munkaidõben történõ betöltésé-
re.

Az intézményvezetõ által ellátandó lényeges feladatok: az intézmény alapító
okiratában meghatározott feladatok végrehajtása, az intézmény gazdasági,
pénzügyi és munkaügyi tevékenységének megszervezése, irányítása, ellenõrzé-
se, az intézmény fenntartó által meghatározott céljainak megfelelõ, jogszerû
mûködésének biztosítása, az egészségügyi alapellátáshoz tartozó szolgálatok
munkájának koordinálása, szervezése,  diagnosztikai és terápiás eszközparkja
fejlesztésének irányítása,

Foglakoztatás jellege: teljes munkaidõs közalkalmazotti jogviszony. Maga-
sabb vezetõ megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogvi-
szonyban áll, vagy a megbízással egyidejûleg közalkalmazotti munkakörbe ki-
nevezhetõ. A közalkalmazotti munkakörben a kinevezés határozatlan idõre, a
vezetõi megbízás 5 évig tartó határozott idõre, 2012. március 1. naptól 2017.
február 28. napjáig történik. A közalkalmazotti kinevezésben 4 hónap próbaidõ
kerül kikötésre.
Pályázati feltételek: (orvostudományi vagy egyéb) egyetemi szintû végzett-
ség, egészségügyi (szak)menedzseri képesítéssel vagy egészségügyi menedzs-
ment (szakirányú továbbképzési szakon szerzett) képesítés, valamint legalább
ötéves vezetõi gyakorlat, büntetlen elõélet, magyar állampolgárság, vagy külön
jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkezõ, illetve
bevándorolt vagy letelepedett státusz.
(A 13/2002. (III. 28.) EüM rendelet 1. § (2) bekezdése alapján a fenntartó fel-
mentést adhat a vezetõi gyakorlat megléte alól, illetõleg az egészségügyi
(szak)menedzseri képesítési vagy egészségügyi menedzsment szakirányú to-
vábbképzési szakon szerzett képesítési feltétel alól, abban az esetben, ha a pá-
lyázó a képzésben részt vesz, vagy vállalja a képesítésnek - a kinevezés (meg-
bízatás) adásától számított - öt éven belül történõ megszerzését.)
(A pályázat kiírója a pályázati határidõ leteltét követõen az erkölcsi bizonyít-
vány kivételével hiánypótlási lehetõséget nem biztosít.  Az erkölcsi bizonyít-
ványt legkésõbb a véleményezõ bizottság meghallgatásán be kell nyújtani.)
A pályázathoz csatolni kell: 3 hónapnál nem régebbi eredeti hatósági erkölcsi
bizonyítványt, amely tartalmazza azt is, hogy a pályázó foglalkozástól eltiltás
hatálya alatt nem áll (amennyiben nem áll rendelkezésre, akkor annak meg-
igénylésérõl szóló igazolás), egyetemi oklevél és menedzseri képesítés köz-
jegyzõ által hitelesített másolatát, a pályázó részletes szakmai önéletrajzát,
szakmai és vezetõi gyakorlat hitelt érdemlõ igazolását, nyilatkozatot arról,
hogy a pályázó a pályázati eljárás során az elõkészítõ bizottsági üléseken és a
döntéshozó Közgyûlés ülésén a napirendnek a nyilvános ülésen történõ tárgya-
lásához hozzájárul-e, nyilatkozatot arról, hogy a teljes pályázati anyaga nyilvá-
nosságra hozható vagy bizalmasan kezelendõ oly módon, hogy csak az elbírá-
lásban résztvevõk ismerhetik meg, hozzájárulást a pályázati anyagában foglalt
személyes adatainak a  pályázati eljárással  összefüggõ kezelésérõl, nyilatkoza-
tot arról, hogy az álláshely elnyerése esetén  a 2007. évi CLII. törvény szerinti
vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének eleget tesz.
Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a köz-
alkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a
356/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók. 
A pályázatok benyújtásának határideje:  2012. január 27.
A Nemzeti Közigazgatási Intézet internetes oldalán történõ közzététel napja: 
2011. december 27. 
A pályázat benyújtásának módja és helye: a pályázatokat írásban, zárt borí-
tékban és egy példányban Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteréhez
(8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7.) az alábbi megjelöléssel ellátva kell benyúj-
tani: "Egészségügyi Alapellátási Intézmény intézményvezetõi pályázat".
A pályázati eljárás lefolytatása, az elbírálás módja: A Kjt. és a Kjt. vhr. elõ-
írásainak megfelelõen. A pályázatokat a megbízási, illetve munkáltatói jogkör
gyakorlója által összehívott bizottság véleményezi. A bizottság a pályázati fel-
tételeknek megfelelõ pályázókat személyesen hallgatja meg, a kinevezésrõl
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyûlése, mint munkáltató dönt, amelynek
eredményérõl valamennyi pályázó írásban értesítést kap. 
A pályázati elbírálásának határideje: a pályázat benyújtási határidejének le-
jártát követõ elsõ közgyûlési ülés.
A pályázattal kapcsolatban további információ kérhetõ Cseresnyés Péter pol-
gármestertõl (8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. Telefon: 93/500-708. 
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyûlése fenntartja azt a jogot, hogy a pá-
lyázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa.

ÁÁlllláássppáállyyáázzaatt - eeggéésszzssééggüüggyyii aallaappeellllááttáássii
iinnttéézzmméénnyy vveezzeettõõii hheellyyéérree

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

Pályázatra kiírt lakások: Nagykanizsa, Kodály Z. u. 10/A. I. em. 12., Nagy-
kanizsa, Kodály Z. u. 10/A. I. em. 9.
A pályázat benyújtásának határideje:  2012. január 30. Helye: Polgármes-
teri Hivatal Szociális Osztály Nagykanizsa, Eötvös tér 16. I. em. 100. A licitá-
lás idõpontja: 2012. február 7.  de. 9.00 óra. Helye: Polgármesteri Hivatal Szo-
ciális Osztály Nagykanizsa, Eötvös tér 16. I. em.

A bérlemények leírása:

1. Nagykanizsa, Kodály Z. u. 10/A. I. em. 12.
Elhelyezkedése: Nagykanizsa, keleti városrész, alapterülete: 41 m2, szobaszá-
ma: 1+1 fél szoba, komfortfokozata: összkomfortos, állapota: helyreállított,
bérleti díja: bérlakást leadó pályázó esetén 20.131 Ft + igénybevett szolgáltatá-
sokért fizetendõ díj + rezsiköltség, adományt felajánló pályázó bérleti díjat nem
fizet, rezsit és az igénybevett szolgáltatásokért díjat köteles fizetni.
2. Nagykanizsa, Kodály Z. u. 10/A. I. em. 9.
Elhelyezkedése: Nagykanizsa, keleti városrész, alapterülete: 24 m2, szobaszá-
ma: 1 szoba, komfortfokozata: összkomfortos, állapota: felújított, bérleti díja:
bérlakást leadó pályázó esetén 11.784 Ft + igénybevett szolgáltatásokért fize-
tendõ díj + rezsiköltség, adományt felajánló pályázó bérleti díjat nem fizet, re-
zsit és az igénybevett szolgáltatásokért díjat köteles fizetni.
A lakások megtekinthetõk: 2012. január 20. (péntek)  13.00-15.00 óráig

A pályázaton való részvétel feltételei:

1. Személyi feltételek
Pályázhat mindazon nagykanizsai állandó lakhelyû nyugdíjas, nyugdíjas házas-
pár, aki/k/ Nagykanizsán állandó lakos/ok/, öregségi nyugdíjas/ok/, vagy az
öregségi nyugdíjkorhatár elérte/k/, önmaga, vagy legalább egyikük önmaga el-
látására képes, a lakással kapcsolatos fizetési kötelezettségeket vállalja/k/ és
annak eleget tud/nak/ tenni, a pályázó a pályázati feltételeket, a pályázati tár-
gyaláson történõ licitálást elfogadja.

2. Egyéb feltételek
Pályázhat mindazon 1. pontban részletezett személy/ek/, aki/k/ aki a rendelet-
ben meghatározott összegû pénzadományt ajánl fel, legalább komfortos önkor-
mányzati tulajodonú lakással rendelkezik 5 éve, és ott lakik, illetve azt térítés-
mentesen a  bérbeadó rendelkezésére bocsátja, aki városrendezési célból kiürí-
tendõ, illetve életveszély miatt lebontásra kerülõ önkormányzati lakás bérlõje,
és a felajánlott lakást cserelakásként elfogadja.

Pályázni a  Polgármesteri Hivatal Szociális Osztályán (Nk, Eötvös tér 16.)
átvehetõ PÁLYÁZATI LAP két példányban történõ kitöltésével lehet, me-
lyen fel kell tüntetni: a pályázó/k/ személyi adatait, a folyósított nyugdíj/ak/
összegét, csatolva az utolsó havi nyugdíjszelvény és törzslap fénymásolatát, a
felajánlásra kerülõ önkormányzati bérlakás pontos címét, helyiségeit, komfort-
fokozatát, havi bérleti díját, csatolva a bérleti szerzõdés fénymásolatát, saját tu-
lajdonú lakás esetén annak pontos címét, helyrajzi számát, alapterületét, kom-
fortfokozatát, helyiségeit, minden tulajdonos adatát.

A pályázatokat a Polgármesteri Hivatal Szociális Osztályának ügyfélszolgála-
tán (Nk, Eötvös tér 16.) kell benyújtani. A licitálásra a pályázóknak külön érte-
sítést nem küldünk. A licitálás szabályai: a licitáláson részt vehet az a pályázó,
aki pályázatát határidõben, a kiírásban foglalt tartalommal nyújtotta be. A pá-
lyázót megbízással meghatalmazottja is képviselheti. A licitálás induló össze-
ge: Nagykanizsa, Kodály Z. u. 10/A. I. em. 12.  2.300.000 Ft. Nagykanizsa, Ko-
dály Z. u. 10/A. I. em. 9. 2.000.000 Ft. A licitálás során a licitösszeg 50.000 Ft-
onként emelkedik.

A nyertes pályázóval a lakásra vonatkozó bérleti szerzõdést a Nagykanizsa Va-
gyongazdálkodási és Szolgáltató Zrt. köti meg az adomány befizetését, illetve
önkormányzati bérlakás leadása esetén a kijelölést követõ 15 napon belül. A
feljánlott adományt a kijelölést követõ 6 hónapon belül kell az önkormányzat
számlájára megfizetni.  

A nyugdíjasok bérlakása másik lakásra nem cserélhetõ, tartási szerzõdés nem
köthetõ.

PPáállyyáázzaatt nnyyuuggddííjjaasshháázzii llaakkáássookkrraa
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Lakást venne, eladna, vagy
bérelne? E kérdés szinte minden
családot érinthet.

Ez évtõl már nemcsak az új, ha-
nem minden lakóépület tulajdon-
jog-váltásánál, de bérleti jogvi-
szony keletkezésekor is a kötelezõ
energetikai tanúsítvány, mely so-
kakat ráébreszthet, hogy nem
mindegy milyen energetikai minõ-
ségû lakást vásárol. 

Ez a Kormányrendelet az idevo-
natkozó európai uniós direktíva
alapján született, amely sokkal szi-
gorúbb energetikai követelmények
bevezetését, az energiafogyasztás
és környezet-szennyezés jelentõs
csökkentését tette kötelezõvé. Fo-
kozottabb energiatudatos szemlé-
letváltásra van szükség minden té-
ren! Ennek eléréséhez az energiata-
núsítvány egy mértékadó eszköz,
egy olyan új közirat, amely az épü-
let energiafelhasználásának haté-
konyságát mutatja meg, rámutat a
társasház/lakás (önálló rendeltetési
egység) hõtechnikai, illetve épület-
gépészeti hiányosságaira, problé-
máira, s ez által szakértõi javaslato-
kat fogalmaz meg az energia meg-

takarítás komplex lehetõségeire.
Bevezetésével alapjaiban fog meg-
változni az ingatlanvásárlás és for-
galmazás eddigi szokásrendszere.
Az alacsony energiafogyasztás ér-
tékké válik, s ez megjelenik az in-
gatlanok árában is.

Az eladónak ugyanúgy, mint a
vevõnek elemi érdeke lesz az épü-
let/lakás minél kedvezõbb energe-
tikai osztályba sorolású tanúsítása.

Hazánkban, a lakások mintegy
kétharmadában „energiaszegény-
ségben” élõ családok élnek. Azon-
ban az energiapazarló, korszerûtlen
lakhatási feltételeket egyszerû esz-
közökkel jelentõsen javítani lehet. A
választott technológiától függõen az
utólagos hõszigetelés egy átlagos
ház árának az 2-5%-át teszi csak ki,
ugyanakkor ezzel az értéknövelõ
beavatkozással a teljes fûtésszámla
akár a felére csökkenthetõ. 

Az elhasznált hõmennyiség
15%-át sem teszi ki a használati
meleg víz elõállítása, míg fûtésre
az energiaköltség kétharmadát
költjük. Ez is azt erõsíti, hogy az
egyáltalán nem, vagy rosszul hõ-
szigetelt ház legkevesebb 2-szer
több felesleges energiát fogyaszt

el. Egy átlagos, a 60-as, 70-es
években épült energiapazarló tár-
sasház megfelelõen méretezett
vastagságú utólagos hõszigetelését
aránylag alacsony bekerüléssel el
lehet végezni. Ezen költséget 3-5
év alatt az energia megtakarítás so-
rán visszanyerhetjük, ugyanakkor
fiziológiai közérzetünk jelentõsen
javul, s jóval vonzóbbá, forgalom-
képesebbé tettük ingatlanunkat.

Az újrainduló szocpol. támoga-
tásnál egyebek mellett új elemként
az otthon energetikai minõsítését
is figyelembe fogják venni.

Egyszerû empíria: a bérlõket is
fõleg anyagi szempontok motivál-
ják, azt a lakást/házat választják,
amelyiknek számottevõen alacso-
nyabb a rezsiköltsége.

Mivel e téren is teljes rendszer-
ben kell gondolkodni, ezért na-
gyon fontos elem a nyílászáró
szerkezetek hõtechnikai minõsége
és a választott fûtési épületgépé-
szeti hatékonysága is.

A jövõ a megújuló energiahasz-
nosításé: a geotermikus (talajszon-
dás), a szél, illetve a napkollektoros
energianyerésé, azonban a jelenlegi
támogatási lehetõségek és az arány-
lag hosszabb idejû megtérülés gyor-
sabb elterjedését korlátozhatja. 

Mindezen ismeretek birtokában
biztonsággal kijelenthetõ: már rö-
vid távon is érvényesíthetõ a kör-
nyezetbarát és energia-hatékony
lakások árának és pozitív megíté-
lésének hatása az energiafaló ha-
gyományoséhoz képest. 

Balassa Béla
építészmérnök, 

energetikai tanúsító

ÓÓrriiáássii vváállttoozzááss vváárrhhaattóó aa llaakkáássppiiaaccoonn!!

Az energetikai minõség szerinti besorolás

A Halis István Városi Könyvtár
új szolgáltatásairól, a könyvtár és
használói kapcsolatának új lehe-
tõségeirõl tartott sajtótájékozta-
tót Czupi Gyula igazgató, aki ez
alkalommal mutatta be az intéz-
mény 2012-es falinaptárát is.

Az idei, Könyvtár minden idõ-
ben elnevezésû szlogen kétféle
értelemben is használható. Egy-

részt egész esztendõben, más-
részt a nap minden szakában,
még akkor is, ha zárva van az in-
tézmény. Az új, internetes szol-
gáltatás a nap minden szakában
az olvasó rendelkezésére áll, és a
hagyományos könyvtárhasznála-
tot is segíti. Így például kérhetõ a
dokumentumok kölcsönzési ide-
jének meghosszabbítása és a
könyvek elõjegyzése is. A köl-
csönözhetõ könyvekrõl, folyó-
iratokról, DVD-ékrõl stb. pontos
képet lehetett kapni eddig is az
internetes katalógus segítségével.
2012 januárjától azonban azt sem
felejti el az olvasó, hogy mit köl-

csönzött, és meddig érvényes a
kölcsönzése. Mindezekrõl az ol-
vasói állapot menü ad pontos tá-
jékoztatást. Továbbá, aki isme-
rõsként jelöli meg a könyvtárat a
Facebook-on, naprakész informá-
ciót kap a legújabb könyvekrõl,
szolgáltatásokról és programok-
ról. S egy újabb szolgáltatásként
a napjainkban kiadott könyvek
tartalmáról ismertetést is olvas-
hatnak az érdeklõdõk. 

A könyvtár új szolgáltatásaival a
Magyar Kultúra Napja alkalmából
kiállításon is megismerkedhet az
olvasóközönség január 20-án pén-
teken, 13 órakor.

KKöönnyyvvttáárr mmiinnddeenn iiddõõbbeenn 

Változások és lehetõségek
címmel rendeztek Vállalkozói
Információs Napot a Nagykani-
zsai Inkubátorház és Innovációs
Központban a múlt héten. A
rendezvény témaköreinek kivá-
lasztása különösen aktuális, hi-
szen a tavaly év végén megho-
zott törvények és rendeletek je-
lentõs változásokat hoztak az új
évre. 

A cégvezetõknek és a munka-
vállalóknak is hamarosan dönteni-
ük kell a cafeteria rendszer által
kínált lehetõségekrõl. A nagyobb
vállalkozásoknál a cafeteria sza-
bályzatban rögzítettekbõl választ-
hatnak a dolgozók. A béren kívüli
juttatások rendszerérõl, annak vál-
tozásairól Auer Péter értékesítési
igazgató tartott elõadást, részlete-
sen bemutatva a régi és az új ele-
meket. Az elõadó az új elemek kö-
zül a Széchenyi Pihenõ Kártyáról
(SZÉP Kártya) és az Erzsébet utal-
ványról is részletes tájékoztatást
tartott. Mivel az egyes cafeteria
elemeknek más-más az adóterhe,
ezért érdemes mind a cégvezetés-
nek, mind a munkavállalóknak
alaposan mérlegelni a döntés elõtt
– emelte ki az értékesítési igazga-
tó. 

Ugyancsak húsba vágó témák-
ról tartott prezentációt Némethné
Szerdahelyi Éva könyvvizsgáló,
adótanácsadó, aki a 2012-es évet
érintõ adózási és számviteli vál-
tozások leglényegesebb elemei-
rõl tájékoztatta a megjelent vál-
lalkozókat. Az SZJA-t és az Áfa-
t érintõ változások mellett a járu-
lékokról, a munkabéremelés el-
várt mértékérõl, számos a cége-
ket érintõ tételekrõl és határidõ-
változásokról esett szó. A Nagy-
kanizsai Inkubátorház és Innová-
ciós Központ, valamint a Nagy-
kanizsai Kereskedelmi és Ipar-
kamara közös programja méltán
keltette fel az érdeklõdést, hi-
szen az elõadások után is folyta-
tódott a személyes tapasztalat-
csere. Az információs nap témái-
ról, a kockázatok és mellékhatá-
sok tekintetében keresse adóta-
nácsadóját, könyvelõjét vagy
keddenként 14-17 óráig –
idõpontegyeztetéssel – az Inku-
bátorház tanácsadóit.

VVáállttoozzáássookk 
ééss lleehheettõõssééggeekk
22001122-bbeenn
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2012. január 19.

Horoszkóp

Minden nehézség nélkül, jó fizikai erõnlét-
ben kezdheti a hetet. Hamarosan anyagi elõ-
nyöket hordozó találkozásokra is számíthat.
Mondjon le a nagylelkûségérõl és a jó ötlete-
it ne ossza meg elhamarkodottan másokkal.

Fizikai kondíciója a megfelelõ szinten van, a
munkamoráljával sem lesz baj továbbra sem. A
várt fizetésemelésre sajnos még várakoznia kell
egy ideig. Aproblémáját a családjával igyekez-
zen megosztani, és ne a munkatársaival.

A hét folyamán érzelmi kavalkádba keve-
redik a párjával. Tegyék félre a sürgõs fel-
adataikat, és higgadtan beszéljék meg
egymással az elképzeléseiket. Így köny-
nyedén szövögethetik közös terveiket.

Kiváló formában lesz testileg-lelkileg egész
héten. Szabadidejében tervezzen be aktív
testmozgást, s ha egyedül nem megy, hívjon
partnert. Eleinte némi feszültség keletkez-
het a párjával, de ez csak átmeneti lesz. 

Nem tud kilábalni az ünnepek felhõtlen
bûvöletébõl. Munkabíró-képességével
nincs semmi baj, jól tûri a környezete
kritikáját is, csak az akaraterejét kell egy
kissé megerõsíteni.

A bolygóátvonulások arra ösztönzök, hogy
valami újba kezdjenek a párjával. Legyen az
bármi, ha szebbé teszi az életüket, nyugodtan
változtassanak. A pénzzel kapcsolatos elkép-
zeléseit egyelõre hagyja nyugvóponton.

Ha sok energiát fektet a munkájába, az erköl-
csi elismerés mellett hamarosan megérkezik
az anyagi elismerés is, amirõl szinte már le is
mondott. Apénzt ne költse el azonnal, hanem
tegye félre egy szép külföldi utazásra.

Ha annyit vár el a barátaitól, mint amenny-
it ön ad nekik, akkor valószínûleg nem éri
csalódás. Együttmûködésük idején tanúsít-
son több megértést, mert nyugodt körülmé-
nyek között jobban megy a munka is.

Kissé ingerültté válik a hétvégén. Bizonyára
megnyugodna, ha részt venne egy farsangi
mulatságban. Egyeztessen a barátaival, és
menjenek el közösen egy jó buliba. Szerelmi
életére jó hatással lesznek a bolygók is.

Ne legyen a végletek embere, találja meg
mindenben a mértéket. Úgy az élvezetekben,
mint a munkában. Értékelje a kellemes meg-
lepetéseket, amelyekben a környezete részesí-
ti. A bolygóhatások új szint visznek életébe.

Hullámzó hétre számíthat. A hét elsõ felében
energikusan dolgozik, mindent el akar végezni.
A hét második felére azonban megváltozik
minden. Nem lesz kedve semmihez sem, bár a
koncentráló képességével nem lesz semmi baj.

Ha továbbra is szorgalmasan dolgozik, számíthat
rá, hogy különleges szakmai feladatokkal bízzák
meg a munkahelyén. Fogadja el, és vágjon bele,
mert biztos sikerre számíthat. Asok munka mellett
a partnerkapcsolata megújítására is szánjon idõt.

III.21.–IV.19. Kos

IV.20.–V.20. Bika

V.21.–VI.21. Ikrek

VI.22.–VII.22. Rák

VII.23.–VIII.22. Oroszlán

VIII.23.–IX.22. Szûz

IX.23.–X.22. Mérleg

X.23.–XI.22. Skorpió

XI.23.–XII.21. Nyilas

XII.22.–I.20. Bak

I.21.–II.19.  Vízöntõ

II.20.–III.20.  Halak
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Belvárosban (Hunyadi utcában)

700 négyzetméteres, részben letakarí-
tott  építési terület eladó. Ugyanitt bon-
tott építési anyag ingyen elvihetõ! Érd.:
0630/448-6072 

Elcserélném Nk-i kétszobás, egyedi
gázas, I. emeleti lakásomat hasonló ka-
liberû újabb, cirkófûtésesre érték-
egyeztetéssel. Tel.: 0630/3300-479
(7471K)

Készpénz nélkül Nagykanizsa,
Zemplén Gyõzõ utcában, tehermen-
tes, beköltözhetõ, 41 m2-es, felújí-
tott, földszinti panellakás eladó.
Érd.: 0630/972-5045 (7477K)

Nk Király u. 6. szám alatt 55 m2-es,
Mészáros Lázár u. 1. szám alatt 43 m2-
es saroküzlet kiadó vagy eladó, vagy
kanizsai, zalakarosi ingatlanra cserél-

hetõ. Tel.: 0693/313-271, 0630/2044-
556 (7478K)

Nk-án a Munkás úti garázssoron
hosszú távra garázs kiadó. Érd.:
0630/520-4050 (7479K)

Nk-án Nagyváthy utcában II. eme-
leti, két szobás, egyedi fûtéses lakás ki-
adó. Ár: 35000 Ft + rezsi. Egy havi ka-
ució szükséges. Érd.: 0670/379-4212
(7482K) 

Készpénzért vásárolok könyvet,
festményt, porcelánt, régi népi paraszt-
bútorokat, használati tárgyakat és teljes
hagyatékot. Érd.: 0620/555-3014
(7362K)

Vásárolnék porcelánokat
(Herendi, Zsolnay, stb.), bronz és

réz tárgyakat, régi iratokat. Érd.:
Nagykanizsa, 0630/332-8422
(7481K)

Televíziók, LCD monitorok, videók,
DVD-k és távirányítók javítása.
Balaskó István. Nagykanizsa, Ady

Endre u. 11., tel.: 0630/597-1530
(7457K)

Meghibásodott távirányítóját (TV,
DVD, HIFI, stb.) megjavítom. Tel.:
0620/510-2723 (7480K)

Kidobásra szánt TV-jét, mikróját,
mosógépét, gáztûzhelyét, stb. elszállí-
tom. Érd.: 0620/510-2723 (7483K)

KKaanniizzssaa –– SSppoorrtt//AApprróó 2012. január 19.14

gyógytornász felsõfokú megegyezés szerint
pénzügyi tanácsadó közép-, vagy felsõfokú megegyezés szerint
alkalmazott üzleti munkatárs  közép-, vagy felsõfokú megegyezés szerint 
mûszakvezetõ (2 mûszak) szakirányú megegyezés szerint
gépésztechnikus középfokú megegyezés szerint
energetikus felsõfokú megegyezés szerint
technológus szakirányú megegyezés szerint
mûszaki elõkészítõ szakirányú megegyezés szerint
varrómunkás középfokú megegyezés szerint
lovász szakirányú megegyezés szerint
recepciós szakirányú megegyezés szerint
CO hegesztõ szakirányú megegyezés szerint
megváltozott munkaképességû 
takarító  alapfokú megegyezés szerint
ács szakirányú megegyezés szerint

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

Jó néhány lényeges dolog is
konkretizálódott már a labda-
rúgó NB III Bakony csoportjá-
nak ötödik helyén álló Nagyka-
nizsai TE 1866-Horváth Méh
együttesénél. Koller Zoltán
(képünkön) vezetõedzõ elmond-
ta, nem ígérkezik könnyûnek a
tavasz sem az együttes háza tá-
ján – szakmailag sem.

– Január 16-án kezdtük a felké-
szülést a tavaszi szezonra heti
négy edzéssel – kezdte a tréner. –
Elõször természetesen erõnléti
edzõnkkel, Stendl Józseffel karölt-
ve a fizikális felkészítésen lesz a
hangsúly, aztán persze mind több-

ször kerül majd elõ a labda is a tré-
ningeken.

– Lehet már valamit tudni az
elõkészületi találkozók menetrend-
jérõl?

– Hogyne, már gyakorlatilag tel-
jesen összeállt a program. Nagy
meglepetés nincs benne, hiszen az
NB III-as együttesek mellett a kör-
nyezõ megyei I. osztályú csapa-
tokkal is megmérkõzünk. A hoz-
zánk hasonlóan harmadik vonalbe-
liek közül játszunk majd a Bala-
tonlelle SE, a Nagyatádi FC, vala-
mint az AC Nagybajom legénysé-
gével, míg a megyeiek közül a
Lenti TE, az FC Napred Tótszent-
márton, illetve még a Zalakaros
lesz soron.

– A távozók ismeretében (Béli
Milán, Luiz Fernando, Rácz Sza-
bolcs, Rubens) – nyakatekerten fo-
galmazva – mindezek a meccsek
kikkel lesznek lejátszva?

– Annyit mindenképp elárulha-
tok, hogy a Hévíz NB III-as fut-
ballcsapatából Babati Tamás és az
NB II-es Soproni VSE-tõl távozó
Bozsoki Imre már velünk tréninge-
zik, elõbbi labdarúgó esetében a
kölcsönvételben gondolkodunk.
Továbbá a kanizsai hátországból is
meríthetünk, így a Miklósfától
visszatérõ középpályás, Szak-

meiszter János mellett a szakmai
stábjuk ajánlása alapján az után-
pótlás vonalból Petánovics Milán,
Körösi András, Lukács Viktor és
Árvai Bence is nálunk készülhet.
Ettõl függetlenül tény, a középpá-
lyát újra össze kell rakni, bár
Ujvári Máté, Nagy Tamás, és Bu-

dai Lajos révén azért az állandóság
jelen maradhat a továbbiakban is.

– Lesz tehát munka az elkövetke-
zendõ idõszakban...

– Ez nem is lehet kérdés, s az
sem elképzelhetetlen, hogy a ta-
vasznak már más játékrendszerben
futballozva futunk neki. Ebbõl a
szempontból a szakmai stáb is
elõtt is mozgalmas hetek állnak.

P.L.

AAzz uuttáánnppóóttlláássbbóóll iiss mmeerrííttvvee

Az NB II-es nõi kézilabda csapat
január 10-én az NTE-csarnokban
kezdte el a felkészülést Gódor Mi-
hály vezetõedzõ irányításával.
Annyi változás lehet a keretben,
hogy jó néhány rutinos kézilabdá-
zó (Mátyás Auguszta, Kiss Melitta,
Ruzsa Renáta, illetve Papp Zsanett
és Takács Andrea) ismét edzésbe
áll(hat) a tréner irányításával.

A felkészülés során több edzõ-
mérkõzés is szerepel a program-
ban, s az elsõ „tavaszi”  bajnokiju-
kat február 25-én 17 órától játsszák
az NTE-csarnokban. Az már biz-
tosnak látszik, hogy az NB II Dél-
nyugati csoportjából kiesõ nem
lesz, ugyanis két klub már az indu-
láskor visszalépett a mezõnybõl.

A szintén NB II-es felnõtt férfi csa-
pat, valamint a juniorok Tóth László

irányításával január 11-én kezdték meg
a felkészülést – õk is az NTE csarnok-
ban. A férfi szakágnál nincs változás a
játékos névsorban. Az év elsõ bajnoki-
ját idegenben, Szigetváron vívják feb-
ruár 26-án, majd a nyitó hazai meccsü-
kön (március 3.) a Mecseknádasd gár-
dáját látjuk vendégül.

A Nagykanizsai Izzó SE utánpót-
lás korú gárdái január 3-án kezdték a
felkészülést a közeljövõben megren-
dezésre kerülõ régiós bajnokságok
küzdelmeire. Aprogramjaik a követ-
kezõképpen alakulnak: a fiú U16 ja-
nuár 20-án, a lány U14 január 28-án
Csurgón, a lány U16 február 4-én
Nagyatádon, a fiú U12 március 4-én
Nagyatádon, a fiú U13 március 10-
én Pécsen játszik a régió-döntõk ke-
retében. A csapatokat szeptembertõl
hat szakedzõ készíti fel a versenyek-
re.

VViisssszzaattéérrõõkk lleehheettnneekk

Tisztelt Szülõk!
Kedves leendõ elsõ osztályosok!

Szeretettel várjuk Önöket a 2012. január 28-
án (szombaton) 9 órakor kezdõdõ Iskola-
nyitogató programunkra, ahol a szülõk peda-
gógusainkkal beszélgethetnek iskolánk életé-
rõl, az iskolakezdésrõl, a gyermekek pedig já-
tékos foglalkozásokon vehetnek részt, és kö-
rülnézhetnek az iskolában.

Általános Iskola és Óvoda Kiskanizsa
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2012. január 19.

Bonyhádi KSE (4.) – Kanizsa
KK DKG-EAST (2.) 87-84 (20-
17, 27-19, 19-26, 21-22)

NB I B Nyugati csoport férfi ko-
sárlabda-mérkõzés, 12. forduló.
Bonyhád, 150 nézõ. Vezette: Bog-
nár, Reisz, Domonkos. 

Kanizsa KK DKG-EAST:
Bausz (3), Neal (39/12), Beák
(24/9), Hoffmann (9), Zsámár K.
Csere: Bus, Balogh L. (6/6), Tóth
O. (1), Czigler, Murvai (2). Edzõ:
Kovács Nándor.

Az alapszakasz második köré-
ben rögtön rangadó várt a kanizsa-
iakra, mégpedig Bonyhádon, az
egyik rivális otthonában. Jobban
kezdett a vendégcsapat, Marcus
Neal (képünkön) kosaraival a 7.
percben már hat ponttal is ment (9-
15), viszont ezután magukhoz tér-
tek a tolnaiak, s a negyed végére
átvették a vezetést (20-17).

A második etapban fegyelme-
zetlenül, nagyon rossz védekezés-
sel játszott a KKK, míg a vendég-
látók pontos távoli dobásokkal fo-
kozatosan növelték elõnyüket
(26.p.: 37-24). A hátralévõ négy
percben egy kicsit közelebb kerül-
tek a dél-zalaiak, de így is tizenegy
pontos hátránnyal térhettek pihe-
nõre.

A szünetben rendezték soraikat
a gépgyáriak, és a második félidõ-
ben sokkal jobb felfogásban, elve-
szett labdát nem ismerve játszot-
tak. Mivel Beák Gábor is szorgal-
masan gyûjtötte a pontokat (ebben
a negyedben tizenhetet termelt),
valamint a védekezés is feljavult,
66-62-re zárkóztak fel a látogatók.

A befejezõ tíz percben óriási
küzdelem folyt a pályán, melyben
a bonyhádiaknak sikerült tartani
egy-két pontos elõnyüket (37.p.:

77-76). Ezt követõen ismét elhúz-
tak a hazaiak (40. perc: 85-79), de
még ekkor sem adták fel a harcot a
nagykanizsaiak. Három másod-
perccel a vége elõtt lehetõségük
volt az egyenlítésre, ám lépéshiba
végett elvették tõlük a labdát, így a
hazaiak örülhettek.

A várakozásoknak megfelelõen
nagy küzdelmet hozott a Nyugati
csoport két élcsapatának mérkõzé-
se, melyen a hazai pálya elõnyét
élvezõ bonyhádiak visszavágtak
az õszi, 12 pontos nagykanizsai
vereségért. Öröm az ürömben,
hogy az egymás elleni eredmény-
ben jobb a KKK DKG-EAST,
mely az azonos pontszámmal álló
Veszprémet fogadja vasárnap 17
órakor a Cserháti-csarokban. Vér-
beli rangadót láthat majd a kani-
zsai közönség, fõképp, hogy a
KKK az egyetlen õszi vereségét
éppen a veszprémiek otthonában
szenvedte el.

Kovács Nándor: „Az elsõ félidõ-
ben gyengén védekeztünk, és rossz
felfogásban játszottunk. Fordulás
után sokkal jobban teljesítettünk,

de ezútal nem tudtunk fordítani.”
Évnyitó hazai gyõzelem a nõi

kosarasoknál
A Kanizsai Vadmacskák SE idei

elsõ bajnoki mérkõzésén a KSC
Szekszárd II csapatát fogadta a
második vonalban. Az elsõ és az
utolsó negyedben jó ritmusban ko-
sárlabdáztak, ami elég is volt gyõ-
zelmükhöz.

Kanizsai Vadmacskák SE (1.)
– KSC Szekszárd II (6.) 86-63
(25-15, 20-22, 20-18, 21-8)

NB Amatõr NB Nyugati csoport
nõi kosárlabda-mérkõzés, találko-
zó a 12. fordulóból. Nagykanizsa,
100 nézõ.

Kanizsa: Fekete Cs. (23/3),
Fuisz V. (28/6), Olasz A. (2), Jurkó
(12), Jagarics. Csere: Hegyi (3/3),
Oros (2), Kiss V. (16), Rajkai, Si-
mon V., Nagy D. Edzõ: Gábor Er-
zsébet.

Az elsõ negyedben fej-fej mel-
lett haladtak a csapatok, a 6. perc-
tõl aztán Fuisz Viktória és Fekete
Csilla pontos dobásaival tízpontos
elõnyre tettek szert a hazaiak. A
második felvonást is koncentráltan
kezdték Jurkó Noémiék, de folyta-
tásbeli védekezési hibáikat a ven-
dégek jól kihaszálva csökkentették
a különbséget.

Nagyszünet után Jurkó, Fekete
és Kiss Virág pontjaival tartotta a
KVSE a megszerzett elõnyt, a záró
szakaszban pedig fokozatosan nö-
velni is tudták azt – Kiss remek
centerjátékával, valamint Fuisz tá-
voli dobásaival már a negyed kö-
zepére kialakult a húszpontos kü-
lönbség a két mérkõzõ fél között.
A kanizsaiak továbbra is veretle-
nek, kilenc nyert találkozó szere-
pel a nevük mellett.

Polgár László
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Ugyan vasárnap botlott a Kanizsa KKK, aggodalomra mégsincs ok

A Zsigmondy-csarnokban ren-
dezték a III. Deme Richárd Terem-
labdarúgó Emléktornát 10 csapat
részvételével, és a bordásfalon a
Zákány, az FC Oportó, a Bagola és
a Belezna hetes számú kifeszített
meze utalt arra, hogy egykori játé-
kostársai nem feledik a fiatalon el-
hunyt focistát.

A fináléba végül a Bagola VSE
és az FC Oportó legénysége került,
ott pedig a bagolaiak gyõzelmét

láthatták az érdeklõdõk, hiszen a
megyei II. osztályú együttes 2-0-ra
nyert.

A XXI. Hévíz Kerub Kupa ran-
gos labdarúgó teremtorna mezõ-
nyében volt érdekelt a kanizsai
Channel és Tip Top együttese.

A Tip-Top a kezdõ négyes cso-
portjából az elsõ nap végén to-
vábbjutott, s hozzá hasonlóan a
Channel is sikeresen vette a kezdõ
akadályt.

Azt követõen a középdöntõbõl is
volt tovább a Channel és Tip-Top
számára, sorra véve az akadályo-
kat, elõbbi  döntõt játszhatott, utób-
bi pedig a legjobb nyolcig jutott.  

A fináléban a Csövesek Dunaúj-
város nem hagyott kétséget afelõl,
hogy melyik volt a jobb formában
lévõ csapat, s biztosan nyertek 4-0-
ra a kanizsaiak ellen. Mindenesetre
ahogy tavaly a Tip-Top, idén a
Channel révén is volt érdekelt csa-
pat Nagykanizsáról a rangos torna
döntõjében...

P.L.

Teremfocis nnagyüzem

Az egykori nagy presztízsû
„ÁB-kupa” országos teremlabda-
rúgó torna nyomdokaiba kíván
lépni az I. Kanizsa Kupa február
4-5-én megrendezésre kerülõ
meccsdömpingje (a Russay-, vala-
mint Zsigmondy-csarnokban),
tudtuk meg a Kanizsa Turizmusá-
ért Egyesület sajtótájékoztatóján.

Az egyesület részérõl Tuboly
Kinga, Gór Miklós és Lánczos Atti-
la hangsúlyozták, kell Nagykani-
zsának valamilyen futball-ese-
mény, mely a városba csábít együt-
teseket az ország különbözõ részei-
rõl, régióiból, nem feledkezve el
természetesen a helyi kispályás
csapatokról sem. Ami már most
biztos, a helyi egységek roppant fo-
gékonyak a kezdeményezésre, de
különbözõ csatornákon keresztül
akár horvát és szlovén legénységek
indulására is lehet esély.

A nevezéseket január 30-ig (hét-
fõ) várják a szervezõk, s a torna dí-
jazása sem akármilyen, hiszen a
gyõztes 100 ezer forintot kaszíroz,
de a második és harmadik helyezett
is gazdagodhat 60, illetve 40 ezer
forinttal. A nevezõ gárdák (a Tiszte-
letkupa végett is) valamennyien
játszhatnak majd legalább 6 mérkõ-
zést a kétnapos tornán. A legjobb
kapus, mezõnyjátékos és gólvágó
szintén díjazásban részesülnek, a
nevezési díj pedig csapatokként 15
ezer forint, melybõl a csapatok 5-5
ezret lefogyaszthatnak.

Amennyiben az érdeklõdés
minden várakozást túlszárnyalna
sem esnének kétségbe a kupa
programját tetõ alá hozók, hiszen
abban az esetben három teremben
is fogadni tudnák az indulókat az
NTE-csarnok belépésével.

Országos 
futball tteremtornát
szerveznek
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Bizzer András a 6. számú választókerület (Rózsa u. 14-tõl végig páros ház-
számok, Rózsa u. 21-tõl végig páratlan házszámok, Kazanlak körút 1-tõl végig
páratlan házszámok, Kazanlak körút 2-12-ig páros házszámok, Munkás utca 1-
3-ig páratlan házszámok, Munkás utca 2-tõl végig páros házszámok, Munkás
5-tõl végig páratlan házszámok) önkormányzati képviselõje fogadóórát tart
2012. január 27-én (pénteken) 17 órakor a Hevesi Sándor Általános Iskolában.

KKééppvviisseellõõii ffooggaaddóóóórraa

Január 24. Kedd 10:00 – 13:00
Magyar Vöröskereszt, 

Nagykanizsa
Sugár u. 28.
Január 24. Kedd 14:30 – 16:30
Mûvelõdési Ház, 
Surd Kossuth u. 24.

VVéérraaddááss
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