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Kanizsa

Szombaton este fél nyolckor
vette kezdetét Miskolcon a Miss
Alpok-Adria Szépségverseny or-
szágos döntõje, melynek kereté-
ben huszonegy szépség versengett
egymással a zsûri legmagasabb
pontszámaiért, egyben a királynõ-
nek járó koronáért. A felvonuló,
sõt mi több, roppant csinos és bá-
jos hölgyek között volt természe-
tesen a sorozat zalai szépe, a nagy-
kanizsai Lugosi Alexandra is.

A hetes sorszámmal induló pszi-
chológia szakos pécsi egyetemis-
tát már a döntõ elõtt is kiemelt fi-
gyelem kísérte, hiszen a verseny
mátraházai beharangozójában
gyakorlatilag õ foglalta keretbe a
történéseket. Mint ahogy vala-
mennyi résztvevõ, úgy a nyolc
órakor sorra kerülõ Alexandra is
bemutathatta néhány szóval me-
gyéjét, s ahogy az eseményt köz-
vetítõ internetes portál kommentá-
tora megjegyezte, már akkor kiér-
demelt egy plusz pontot, hiszen
hangosan, érthetõen mondta el a

keszthelyi Festetics-kastélyról
gondolatait.

A különbözõ ruhás, illetve bikinis
„felvonulást”, no meg a betétmûso-
rok garmadáját követõen már jócs-
kán este fél tizenkettõ után jártunk,
amikor megtudhattuk a két udvar-
hölgy, valamint a királynõ kilétét, va-
gyis azt, hogy ki lett 2012-ben a Miss
Alpok Adria Szépségversenyének
magyarországi gyõztese, valamint
második és harmadik helyezettje.

Az est konferansziéi, Balogh Edi-
na és R. Kárpáti Péter nagyjából
23:40-kor jelenthették be, hogy a
második udvarhölgy, vagyis a szép-
ségverseny harmadikja Lugosi Ale-
xandra lett! Másodikként, egyben el-
sõ udvarhölgyként Juhász Ivettet kö-
szönthették Jász-Nagykun-Szolnok
megyébõl, míg királynõnek Borkai
Petrát választották, aki Gyõr-
Moson-Sopron megyébõl érkezett.

Az elsõ három helyezett szépség
jogot szerzett arra, hogy a nemzet-
közi Miss Alpok Adria Szépségver-
seny fináléjának helyszínén kép-
viselhesse a magyar színeket.

Alexandra az eredményhirdetés
utáni gyorsinterjújában úgy fogalma-
zott, roppant örömmel töltötte el,
hogy egy ilyen nívós versenyen har-
madik helyen végzett. Természetesen
azért hozzátette, reménykedett abban,
hogy valamilyen díjat elnyerhet.

No, és amint azt Szandra az este
folyamán megyéjét bemutatva el-
mondta, bárkit szívesen elkalauzolna
szûkebb pátriájában, egyelõre azon-
ban kötelezettségei nem szaporodtak
meg ilyen téren és Kanizsán kapcso-
lódhat ki a megmérettetés után.

Ugyanakkor lassan kezdhet meg-
ismerkedni egy európai gyöngy-
szemmel, hiszen a Miss Alpok Adria
nemzetközi döntõjét márciusban a
horvátországi Dubrovnik városában
rendezik – ahová mint magyar dobo-
gós, õ is hivatalos... S hogy esetleg
egy pozitív fogódzót mindenképp ta-
láljunk a nagykanizsai szépség és a
nemzetközi finálé relációjában: idén
tíz esztendeje, hogy Zimány Linda
megnyerte ezt az európai sorozatot... 

Polgár László

LLuuggoossii AAlleexxaannddrraa aa mmáássooddiikk
uuddvvaarrhhööllggyy aa MMiissss AAllppookk AAddrriiáánn
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Nagykanizsa Megyei Jogú Vá-
ros Önkormányzata és a Nagy-
kanizsai Kereskedelmi és Ipar-
kamara Évköszöntõ vállalkozói
fórumán adták át a város köz-
gyûlése által alapított „Az Év
vállalkozása” emlékplaketteket
és a kamara által alapított „Év
vállalkozója”, „Év vállalkozá-
sa”, „Kiváló Gyakorlati Képzõ-
hely” díjakat. A Medgyaszay
Házban rendezett ünnepséget a
Nagykanizsai Ifjúsági Fúvósze-
nekar és a 2011-es év Zalai
Prima Díj kitüntetettje, az Orff
Ütõegyüttes mûsora színesítette. 

Köszöntõjében Cseresnyés Pé-
ter polgármester e szavakkal szólt
a megjelentekhez.

Tisztelt Hölgyeim és Uraim!
Hadd idézzem elõször gróf Széc-

henyi István elsõ hallásra talán meg-
döbbentõ gondolatát, amelyet örök
igazságként hagyott ránk. Nos, a
legnagyobb magyar szerint: „Ha-
szonkeresés nélkül nem történik
semmi sem a világon, úgy mint lehe-
tetlen okozatot vagy következtetést
képzelni ok nélkül, csakhogy egyik
pénzbeli haszon, másik becsület,
harmadik halhatatlan név, vagy ép-
pen mennyország utáni vágy.”

Széchenyi szavait el kell fogad-
nunk, hiszen mindannyian keres-
sük a hasznot, keressük mindazt,
ami életünket szebbé, jobbá, bol-
dogabbá teheti. És talán abban is
egyetértünk, hogy nem mindegy,
mi a haszon, nem mindegy, mivel
akarjuk szebbé, jobbá, boldogabbá
tenni mindennapjainkat. Fel kell
tehát tennünk a kérdést: mi hasz-
nos a városnak, a vállalkozóknak,
a polgároknak?

Biztos vagyok abban, hogy egyik
sem boldogulhat a másik ellenében,

vagyis a város, az itt mûködõ vállal-
kozások és az itt élõ emberek érde-
kei alapvetõen azonosak. 

Az egyik fontos közös pont a si-
ker. Hiszen ha sikeresnek nevezhe-
tünk egy várost, akkor – a dolgok
természeténél fogva – biztosak le-
hetünk abban, hogy vállalkozásai
és polgárai is azok. Hiszen a kö-
zösség adja egy település szövetét,
közösek az örömeink és – tudjuk
jól – közösek a gondjaink is. Még
ha másként is éljük meg ezeket.
Persze, fel lehet tenni az újabb kér-
dést: mitõl sikeres egy város? Hi-
szen ez nem objektív kategória,
nincsenek méterek, másodpercek,
amiket teljesíteni kell, mint a
sportban. Vannak, akik úgy vélik:
ha egy település biztonságosan
tudja mûködtetni intézményrend-
szerét, ellátja kötelezõ feladatait,
akkor eleget tesz a kívánalmaknak,
és ez tekinthetõ akár sikernek is.

Nos, tisztelt hölgyeim és uraim,
Nagykanizsa ennél jóval többet
tesz. A gazdasági életre koncent-
rálva próbál jövõt építeni. Ez az
egyszerû mondat azonban roppant
nehéz, buktatókkal teli utat takar,
de – ismét Széchenyit idézve:
„Azokból a kövekbõl, amelyeket
utunkba gördítenek, egy kis ügyes-
séggel lépcsõt építhetünk...”

Mi ezt a jövõ felé vezetõ lépcsõt
építjük, a lehetõ legszélesebb társa-
dalmi alapokon. Számos példát so-
rolhatnék, de most maradjunk a
gazdasági szféránál. Tavaly elindult
egy párbeszédsorozat kanizsai, illet-

ve Nagykanizsán mûködõ vállalko-
zásokkal, amit idén folytatni, sõt bõ-
víteni szeretnénk. Ennek egyértel-
mûen az a célja, hogy közösen el-
mélkedjünk a jövõrõl, együtt keres-
sük azokat a lehetõségeket, amelyek
sikeressé tehetik a várost, a vállal-
kozásokat és a polgárokat. 

Az elmúlt évben számos diplo-
máciai és gazdasági kapcsolatfelvé-
tel történt jelentõs európai, illetve
ázsiai országokkal, és ezeken az al-
kalmakon mindig lehetõséget biz-
tosítottunk a kanizsai cégeknek, in-
tézményeknek a bemutatkozásra. 

Így például meglehetõsen mély
keresztmetszetet kapott Nagykanizsa
gazdasági életérõl Magyarország
sanghaji konzulja, a vietnámi, a pa-
kisztáni, az indiai vagy éppen a finn
nagykövet és Japán egyik magas ran-
gú diplomatája. Ha ezekbõl a kap-
csolatokból akár csak egy kanizsai
cég is profitálni tud, az már sikernek
– méghozzá közös sikerünknek – te-
kinthetõ. És örömmel mondhatom,
erre jó esély kínálkozik. 

Természetesen nem gondolom
azt, hogy eljött a gyõzelmi jelentés
ideje, bár a gazdasági életet érintõ
pozitívumok közül sokat tudnék
még sorolni – például az önkor-
mányzat által létrehozott, munka-
helyteremtést szolgáló keretet
vagy éppen a városunkban folyó
nagyberuházásokat, amelyek szá-
mos helyi cégnek és így nagyon
sok kanizsai embernek teremtenek
munkalehetõséget, bevételt, meg-
élhetést.

De tudom azt, hogy a jelenlegi,
kedvezõtlen európai gazdasági
környezetben nagyon sok vállal-
kozás a létéért küzd, a megmara-
dásáért harcol. Mindaz, ami a vi-
lágban történik, közvetlenül érint
bennünket is – itt, Nagykanizsán.
Az eurozóna válsága, az olajárak
hektikussága, a pesszimista világ-
gazdasági környezet, sajnos, újabb
és újabb próbatétel elé állítja a vál-
lalkozásokat. Igen, ezek azok az
utunkba gördített kövek – néha
sziklák –, amelyekbõl lépcsõt kell
építenünk. A városnak, a vállalko-
zásoknak és a polgároknak is. 

A sikerre nincs kész recept. De –
és ez örömmel kell, hogy eltöltsön
bennünket –, a hozzávalók többsé-
gét azért ismerjük. Tudjuk, hogy
össze kell fognunk, együtt kell
dolgoznunk, egymásra kell tá-
maszkodnunk. Tudjuk, hogy segí-
tenünk kell egymást, még akkor is,
ha néha vannak vitáink, ha bizo-
nyos kérdésekben nem értünk
egyet. 

A széthúzás, a sok egyéni érdek
ugyanis a káoszba vezet, a közö-
sen megfogalmazott cél viszont új
energiákat mozgósít, ami túllendít-
het a problémákon. 

Egy ilyen cél lehet a horvát nyitás.
Szomszédunk, amely jövõ nyáron az
Európai Unió 28. tagállama lehet, új
perspektívát adhat a közép-európai
együttmûködésnek. Nekünk itt,
Nagykanizsán természetes és magá-
tól értetõdõ feladatunk, hogy földraj-
zi helyzetünket kihasználva kapcso-
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Etikusan és realitással a hábo-
rúról; Dualizmussal az ország ép-
ségéért; …nem dobták kockára a
nemzet jövõjét; Egymásra utal-
va; Töredelmesen bevalljuk: mi
nemzeti alapon állunk; A dema-
gógiáról; Tisza vagy Ady?; Parla-
mentarizmus; Nemzetiségek –
csak néhány a Halis István Váro-
si Könyvtár kávézójában múlt
pénteken megnyitott Tisza István
kamara kiállítás tablóinak címei
közül. A Kommunizmus Áldoza-
tainak Emléknapjához kapcsoló-
dó középiskolás vetélkedõ részt-
vevõi e kiállításban kaptak segít-
séget a feladatlap nem könnyû
kérdéseinek megválaszolásához.
Megtekinthetõ a könyvtár nyit-
vatartási idején február 25-ig.   

Dr. Tóth Norbert, a Nemzeti
Közszolgálati Egyetem Közigaz-

gatástudományi Kara Nemzetkö-
zi és Európai Uniós Jogi Tan-
székének adjunktusa örömét fe-
jezte ki, hogy a Nagykanizsai
Polgári Egyesület újonnan meg-
választott elnökeként elsõ tény-
kedése ennek a Tisza István kiál-
lításnak – Fogjunk kezet a ma-
gyar nemzet megmentésére – a
megnyitása lehet. Egyben meg-
köszönte elõdeinek, Dezsõ Fe-
rencnek és Kóré Péternek, hogy
elvezették idáig az egyesületet.
Majd áttért Tisza István szemé-
lyére, személyes élményekkel
tûzdelve meg beszédét. Javasol-
ta, ha arra visz utunk, ne hagyjuk
ki az 1918-ban meggyilkolt mi-
niszterelnök életének helyszíneit.
Õ maga feleségével másfél hó-
napja egészen véletlenül Geszten
járt, ahol felkereste a puritán kas-
télyt és a Tisza sírboltot is –

hangzott el többek között a meg-
nyitó beszédben.

Amikor az ötvenes évek elején
kitelepítették, azaz deportálták a
Tisza-családot, a gesztiek lelemé-
nyesek voltak abban, hogy megta-
lálják a módját nélkülözésük eny-
hítésének. Bútorral, ennivalóval
látták el a kisemmizetteket. A min-
denre kiterjedõ rendõri figyelmet
is kijátszották. „Véletlenül” min-
dig éppen akkor szabadult ki egy
bika a karámból vagy gyulladt ki
egy szalmakazal, amikor – ellen-
kezõ irányba indulva – kigördült
egy szekér, megrakva segítséggel.
Az unoka, Patay László 2002-ben
megjelent könyvében – Az a régi
szép új világ – idézte fel a falu
népének a Tisza-család iránti sze-
retetét

Geszt mellett Nagykovácsi az a
község, amely hûen ápolja Tisza
István emlékét. Motorjai voltak a
tavalyi Tisza István emlékévnek,
melyet kétségkívül a Tisza István
Baráti Társaság munkája tett mara-
dandóvá. 6000 oldalt digitalizál-
tak, Tisza István két háború közt
kiadott tanulmányai és beszédei
mellett elérhetõvé tették az 1913-
1918 közötti beszédeket is honlap-
jukon, a http://www.tiszaistvan.hu/
-n. Érdemes megemlíteni emellett
az MTDA projektjét, dr. Reisz
László munkáját http://mtdapor-
tal.extra.hu/index.html  akinek Ti-
sza István leveleit köszönhetjük.  

Mint az egyesülettõl megtud-
tuk, a kiállítás gerincét Tõkéczki

Lászlónak a Kairosznál 2000-ben
megjelent kiváló könyve – Tisza
István eszmei, politikai arca – ad-
ta, mely az érdeklõdõknek jó szív-
vel ajánlható. A középiskolás ve-
télkedõ eredményhirdetése A
Kommunizmus Áldozatainak Em-
léknapja alkalmából a várossal
együtt rendezett február 24-i ese-
ményen lesz, melyen az ünnepi
beszédet mondja és a díjakat átad-
ja dr. Tõkéczki László egyetemi
docens, a Közép és Kelet-európai
Történelem és Társadalom Kuta-
tásáért Közalapítvány kurátora. A
köszöntõt városunk polgármeste-
re, Cseresnyés Péter országgyûlési
képviselõ mondja. Megszívlelen-
dõ ma is Tisza István figyelmezte-
tése: „…mindenekelõtt gondoz-
zuk és ápoljuk azokat a szellemi
és erkölcsi szálakat, amelyek ezt
az ezerfelé széttagolt magyar tár-
sadalmunkat az érzelemnek, a
gondolkozásnak, az érzületeknek
szálaival egy élõ egész nemzeti
egységgé foglalják össze. Addig,
amíg a mi társadalmunkat annyi
ellentét annyifelé szaggatja széj-
jel; addig, amíg a mi társadalmunk
legnagyobb részében hálás talajra
talál minden demagóg izgató, aki
vagy az osztályellentétet, vagy a
vallási ellentétet, vagy a fajbeli el-
lentétet használja fel a maga célja-
ira: addig a mi társadalmunk nem
érett a teljes demokrácia számá-
ra.”

K.H.

„„SSoohhaa ccsseekkééllyyeebbbb eerrõõvveell nnaaggyyoobbbb ffeellaaddaattoott
mmaaggyyaarr eemmbbeerr mméégg nneemm ttuuddootttt mmeeggoollddaannii””
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latot keressünk, építsünk ki és ápol-
junk a határ menti területek önkor-
mányzataival, intézményeivel, a gaz-
dasági élet ottani szereplõivel. Ez a
munka elkezdõdött, Kapronca és
Csáktornya pedig nyitott a közös
munkára, a közös pályázatokra, a
gazdasági együttmûködésre. Ez lehet
az az út, amely már középtávon is
eredményekkel kecsegtet.

A másik út pedig a patrióta – vagy
hogy pontosabban fogalmazzak: a lo-
kálpatrióta – gazdaság. Amikor egy-
másra támaszkodva, egymást segítve,
egymástól vásárolva próbáljuk erõsí-
teni a helyi gazdaságot. A most elkez-
dõdött Bethlen-évnek ez is az egyik
feladata. Tudatos választás, ha tetszik:
példa volt, hogy a Bethlen-esten min-
den étel helyi és térségi alapanyagok
felhasználásával készült. 

Ezt a szemléletet szeretnénk
erõsíteni, népszerûsíteni, hogy
azokból a kövekbõl, az akadályok-
ból valóban lépcsõ, a sikeres jövõ-
be vezetõ lépcsõ legyen.

Ennek jegyében kívánok Nagy-
kanizsa valamennyi vállalkozójá-
nak, vállalkozásának sikeres és
eredményes esztendõt!

Dr. Polay József, a Nagykanizsai
Kereskedelmi és Iparkamara elnöke
beszédében kiemelte, az önkormány-
zattal tavaly kötött együttmûködés-
nek már vannak részeredményei.
Ezen az úton szeretnének továbblép-
ni, és 2012 év végére több eredményt
felmutatni. Természetesen a kamara
nemcsak kér, egyeztet – folytatta, ha-
nem új irányokat megjelölve egy ja-
vaslatcsomagot is átadott a polgár-
mesternek, melyek megvalósításához

kérte a város segítségét. A kamara a
2012-es évet a kereskedelemfejlesz-
tés évének szánja. Esélyt szeretnének
adni a kereskedõi rétegnek, s ennek
érdekében konferenciát is szervez-
nek. Indítani tervezik a kis- és közép-
vállalkozók fórumát is. A kamara
szlogenje továbbra is ugyanaz lesz,
mint 2011-ben: összefogással lehet
csak elõbbre jutni. Összefogás kell,
mert 2012 nehéz év lesz, s a vállalko-
zók igazából csak így tudnak a válsá-
gon túljutni, és a várost sem lehet
másképpen fejlõdési pályára állítani. 

A Nagykanizsai Kereskedelmi
és Iparkamara kitüntetettjei: „Év
Vállalkozója” díjat kapott Vért La-
jos egyéni vállalkozó.

„Év Vállalkozása” díjban részesült a
Délzalai Víz- és Csatornamû Zrt., a Ka-
nizsa Ablak Kft. és a Termoszerviz Kft. 

„Kiváló gyakorlati képzõhely”
díjat Orehovszky Tibor egyéni vál-
lalkozó, a Kanizsa Trend Kft. és a
GE Hungary Kft. vehetett át. 

„Nagykanizsa város minõsített
vállalkozása” tanúsítványt Ágos-
ton Tibor nagykanizsai vállalkozó,
a KOZÓ Bau Kft., a Minõség és
Mester Bt., a Szig-Bau 94 Kft. és a
Tilla Invest Kft. kapott.

Nagykanizsa Megyei Jogú Vá-
ros Önkormányzata kis- és közép-
vállalkozás kategóriában az „Év
vállalkozása” emlékplakettet ado-
mányozott az EKOSERT Kft-
nek, nagyvállalkozás kategóriában
pedig a Murafém Kft-nek. Az elis-
meréseket Cseresnyés Péter és Dr.
Polay József adta át.

B.E.
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Nem akarok feltétlenül párhuza-
mot vonni a hétvége országos tör-
ténései és a nagykanizsai helyzet
között, de az összehasonlítás szin-
te adja magát. A hazai és a nemzet-
közi sajtó egy része már hetek-hó-
napok óta azt szajkózza, hogy a
magyar kormány mögül elfogyott
a támogatás, hogy alig van ember,
aki egyetértene a kabinet politiká-
jával. Aztán tessék: 400 ezer em-
ber vonult végig a fõváros utcáin,
azt üzenve, hogy a nehézségek és
problémák ellenére is jó az irány
és nem fogyott el a bizalom. A
rendszerváltás óta ekkora tömeg
még sosem vonult utcára egyetlen
kormányt támogatva sem.

Ezek az emberek eddig csend-
ben voltak, s értetlenül szemlél-
ték, hogy miért került a nemzetkö-
zi támadások kereszttüzébe Ma-
gyarország. Aztán felnyílt a sze-
mük, megértették, hogy a nyugati
hatalmak némelyike a saját orszá-
guk cégeinek gazdasági érdekeit
védve indított politikai támadást
Magyarország ellen, válaszlépés-
ként például a bankadóra vagy ar-
ra, hogy az étkezési utalványok
piacán is komoly változások tör-
téntek, amelyek miatt néhány
multi elveszít pár milliárd forin-
tot. Megérezték, hogy a magyar út
követendõ lehet több állam szá-
mára is, így úgy gondolták: ha
bennünket rendre intenek, meg-
akadályozhatják az erõteljesebb
nemzeti fellépést.

Most már azonban jól látható:
elkéstek. A lengyelek támogatják

ezt a politikát, a fejlett észak-olasz
régió is azt üzente, hogy szoríta-
nak Magyarországért, és a múlt
hétvégén brit közgazdászok is ön-
mérsékletre intették Brüsszelt és
Európát a Magyarországgal kap-
csolatos támadások miatt.

Hogy mindez hogyan kapcsoló-
dik a Kanizsán kirobbant, mestersé-
gesen is gerjesztett vitához, amely a
Nyugat-Dunántúlon létrehozandó
ifjúsági javítóintézet tervéhez kap-
csolódik? Az analógia egyszerû. Itt
is egy hangos kisebbség igyekszik
a véleményét többségi és egyedül
létezõ álláspontként megjeleníteni.
És újra leszögezem: nem az ott la-
kókra gondolok, akikkel több kér-
désben magam is egyetértek. Nem
azokra, akik azt szeretnék, hogy to-
vábbra is biztonságban élhessenek,
és megszokott mindennapjaikat ne
befolyásolja az esetlegesen a volt
határõr laktanyában létrehozandó
intézet. Ezekrõl a kérdésekrõl
ugyanis valóban beszélnünk kell,
körbe kell járnunk, meg kell vizs-
gálnunk minden szempontot, ter-
mészetesen mérlegelve, hogy egy
2,25 milliárd forintos, jelentõs szá-
mú munkahelyet teremtõ beruhá-
zásról van szó, amely jó lehetõséget
kínál a kanizsai kis- és középvállal-
kozásoknak is.

Amikor hangos kisebbségrõl be-
szélek, akkor azokra utalok, akik a
háttérben állnak, és politikai (eset-
leg gazdasági) érdekeik miatt pró-
bálják megakadályozni Nagykani-
zsa fejlõdését, a munkahelyterem-
tést – bármi áron. A legutóbbi tájé-
koztatón az is kiderült, hogy velük
szemben igenis vannak a városban
támogatói ennek a beruházásnak,
akik szeretnék, ha Nagykanizsa
elõrelépne, munkahelyeket terem-
tene, és olyan város lenne, ahol ér-
telmes párbeszéd során próbál-
nánk valódi érveket ütköztetni –
kizárólag a város érdekében.

Amennyiben e beruházás hely-
színéül – a hangos ellenzõk, szer-
vezkedõk miatt – mégsem Nagyka-
nizsát jelöli a minisztérium, akkor
vajon ezek az urak vállalják-e a fe-
lelõsséget azért, hogy elvették 100-
120 család biztos egzisztenciáját, és
számos helyi vállalkozást megfosz-
tottak a szintén munkahelyteremtõ
hatású bõvülés lehetõségétõl?

http://www.facebook.com/page
s/Cseresny%C3%A9s-

P%C3%A9ter/144284472334021

CCsseerreessnnyyééss PPéétteerr:: 

PPáárrhhuuzzaammookk......
Közel harminc napirendi pont

megtárgyalását vállalta föl évi el-
sõ ülésén a város önkormányza-
ta. A munka kezdetén azonban a
város önállóan mûködõ költség-
vetési szervei és a Polgármesteri
Hivatal 2012. évi cafeteria kere-
tének meghatározásáról szóló
elõterjesztést levette a napirendi
pontok sorából Cseresnyés Péter
polgármester. Megvitatására a
költségvetés tárgyalása közben
térnek vissza. Gábris Jácint to-
vábbi egyeztetések miatt egy ké-
sõbbi idõpontra helyeztette át a
közoktatási intézmények alapító
okiratainak módosítására vonat-
kozó elõterjesztését.

Az interpellációk, kérdések so-
rában Bicsák Miklós képviselõ
többek között Palin új, családi há-
zas övezetét az éjszakai órákban
felkeresõ, és az ott élõkben félel-
met keltõ „zsiványok”, valamint a
zöldterületeken egyre gyakrabban
látható kóbor kutyák miatt kért se-
gítséget az önkormányzattól. Dr.
Etler Ottó a polgármester egészsé-
géért aggódva megkérdezte, hogy
bírja-e erõvel, ha mindennel õ fog-
lalkozik. Megjegyezte, nagy mun-
kabírású emberekkel van körülvé-
ve, hiszen például Horváth István
az Erzsébet tér rekonstrukciójának
projektmenedzseri feladatai mel-
lett ugyanezeket a teendõket a kór-
ház-rekonstrukció esetében is el-
látja. 

Sajni József arra volt kíváncsi,
hogy a körzetében létrehozandó
javító-nevelõintézet kialakításával
kapcsolatban miért nem kéri ki a
polgármester legalább a Fidesz
frakció véleményét. Dr. Károlyi
Attila a Szabadhegyen történõ
szennyvízberuházás munkálataira
kért nagyobb odafigyelést. Marton
István saját elõterjesztéseit hiá-
nyolta a napirendi pontok közül,
valamint az is érdekelte, hány pél-
dányban jelent meg a Demokrata
címû újság január 4-i száma, és
mennyibe került. 

Szõlõsi Márta a Zrínyi utca vé-
gén épült kis körforgalom, és a
megváltozott közlekedési viszo-
nyok miatt a Batthyány utca meg-
növekedett forgalmára hívta fel a
figyelmet és megkérdezte, mit le-
het tenni az ott élõk nyugalma ér-
dekében. Információt kért a Zrínyi

út 20. szám alatti presszó mûködé-
sével kapcsolatban a környéken
élõk panasza alapján. Érdeklõdött
továbbá arról, van-e felelõse az er-
re vonatkozó helyi önkormányzati
rendelet betartatásának. Hogyha
van, akkor ki az? „Amennyiben
nem az önkormányzat hivatott rá,
tegyünk meg mindent annak érde-
kében, hogy a lakók nyugalmát ne
zavarják a rendeletben meghatáro-
zott idõpont után is nyitva tartó
vendéglátó helyek az éjszakai
órákban” – hangsúlyozta Szõlõsi
Márta.

Napirend utáni felszólalásában
Tóth Nándor a bajcsai temetõben
uralkodó állapotokra hívta fel a fi-
gyelmet, mert a megváltoztatott
temetkezési rendet követõen nem
biztosították a közlekedési utat az
újonnan kialakított sírhelyekhez.
Így csak nagy nehézségek árán le-
het megközelíteni azokat. Megje-
gyezte azt is, hogy a Principális
csatorna Pivári utcai szakaszán
megtörtént a gaz lekaszálása, az
ágak lenyesése, ám a hulladékot
otthagyták a meder partján. 

Az Állami Számvevõszék
(ÁSZ) által több éve törvényte-
lennek és alkotmánysértõnek mi-
nõsített helyzet feloldásaként
megemelte csütörtökön a nagy-
kanizsai közgyûlés a pártok által
bérelt önkormányzati ingatlanok
bérleti díját.

A képviselõk által többszöri ha-
lasztás után megszavazott elõter-
jesztés értelmében az eddiginek
csaknem tízszeresére emelkedik
július elsejétõl négy pártiroda in-
gatlanbérleti díja. A Jobbik az ed-
digi 3.400 forint helyett 31 ezret,
az MSZP 7.600 forint helyett több
mint 68 ezret, a Fidesz 5.500 fo-
rint után 50 ezer forintot, az
MSZDP pedig 3.550 forint he-
lyett 32 ezer forintos összeget fi-
zet nyártól havonta, nettó bérleti
díjként.

Az ÁSZ már 2006-ban jelezte,
hogy az akkor még csak négyzet-
méterenként 10 forintos bérleti

KKöözzggyyûûllééss iirroonniizzáállóó
eelllleennzzéékkkkeell

TTíízzsszzeerreesséérree 
eemmeellkkeeddiikk jjúúlliiuuss 
eellsseejjééttõõll aa ppáárrttiirrooddáákk
bbéérrlleettii ddííjjaa
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díj törvénysértõ, ezért ezt késõbb
100 forintra – galériás kialakítás-
nál 50 forintra – emelték. 2009-
ben azonban a számvevõk ismét
törvénysértõnek minõsítették a
piaci árat továbbra sem elérõ ösz-
szegeket, amelyrõl idõközben az
Alkotmánybíróság is kimondta,
hogy az önkormányzatok által
nyújtott burkolt támogatás alkot-
mányellenes.

A nagykanizsai közgyûlés napi-
rendjén az elmúlt években többször
szerepelt a pártingatlanok bérleti dí-
jának növelése, de tartva attól, hogy
a szervezetek visszaadják ezeket a
helyiségeket, a döntést többször is
elhalasztották a képviselõk. A most
tárgyalt és végül elfogadott javaslat
eredetileg február elsejétõl módosí-
totta volna a bérleti díjakat, de több
képviselõ is kezdeményezte, hogy
július elsejétõl lépjen életbe az eme-
lés, amely így már – az elõterjesztés
szerint – megközelíti a piaci árat.

A naprendi pontok megvitatása
során a közgyûlés kiegészítéssel
elfogadta a hulladékgazdálkodás-
ról szóló önkormányzati rendelet
módosítására elõterjesztett javas-
latot. 

Ugyancsak szabad utat kapott az
épített környezet értékeinek helyi
védelmérõl szóló rendelet módosí-
tása. A vita során az is elhangzott,
a lehetõségeket az élethez kell iga-
zítani. Cseresnyés Péter polgár-
mester megjegyezte, a javaslat az
ott élõk igényei alapján fogalma-
zódott meg, de elõbb-utóbb el kell
dönteni, hogy a helyi védettséget
fenn akarjuk-e tartani a Maort-
telepen. 

A munka során a testület módo-
sította az önkormányzati bérlaká-
sokról szóló rendeletet, kiegészí-
téssel elfogadta a 2012-2015 évre
szóló Szociális Szolgáltatásterve-
zési Koncepciójának megalkotá-
sára elõterjesztett valamint az ön-
kormányzat és a polgármesteri hi-
vatal közbeszerzési értékhatár
alatti beszerzéseire vonatkozó
szabályzat megalkotására elõter-
jesztett szabályzatot. Kiegészítés-
sel jóváhagyta az oktatás-nevelési
intézmények álláshely számait, az
intézményfenntartó társulásban
részt vevõ önkormányzatok bejá-
ró tanulók után szerzõdött és fize-
tett összegek rendezését, és az ön-
kormányzat 2012. évi külkapcso-
lati tervét. A közgyûlési döntés ér-
telmében a pártok által használt
önkormányzati tulajdonú helyisé-
gek után július 1-tõl kell fizetni a
piaci áraknak megfelelõ bérleti
díjat. 

A város középfokú oktatási
intézményeiben a 2010/2011
május-június és november-ok-
tóber vizsgaidõszakokban 702
vizsgázó (középszinten 103 fõ,
emelt szinten 72 fõ), ebbõl 698
végzõs középiskolás kapott
érettségi bizonyítványt. Elõre-
hozott vizsgát 480-an, ismétlõt
65-en, szintemelõt 75-en és ki-
egészítõt 40-en tettek. 

A tíz leggyakoribb vizsgatan-
tárgy eredményeit tekintve orszá-
gos átlag feletti teljesítmények
születtek. Kiemelkedõen pozitív
az eltérés a történelem vizsgákon
elért eredmények tekintetében. A
gimnazisták középszintû vizsga-
tárgyankénti átlaga minden vizs-
gatárgy esetében magasabb az or-
szágos átlagnál. A szakközépisko-
lások középszintû vizsgaátlaga az
országos átlag szintjéhez képest
pozitív eltérést mutat. Emelt szin-
ten a legjobb eredmények történe-
lem és informatika tárgyakból
születtek. 

2011/2012. tanév október-no-
vemberi vizsgái két intézményben
– a Dr. Mezõ Ferenc és Thúry
György Gimnázium és Szakképzõ
Iskolában, valamint a Nagykani-
zsai Mûszaki Szakképzõ Iskola és
Kollégiumban – zajlott. Ekkor a
tanulók zöme elõrehozott vizsgát
tett (jellemzõen idegen nyelvbõl
és a szabadon választható tantár-
gyakból), vagy javított és pótolt
egy, esetleg két tantárgyból. Érett-
ségi bizonyítványt 23 vizsgázó
kapott (középszinten 19 fõ, emelt
szinten 4 fõ). Elõrehozott vizsgát
215, ismétlõt 4, szintemelõt 6, ki-
egészítõt pedig 1 diák tett.

A hagyományos, közgyûlés
utáni sajtótájékoztatón ezúttal a
fenti három, általa fontosnak
ítélt pontot emelte ki Cseresnyés
Péter polgármester, melyeknek
ismertette hátterét és körülmé-
nyeit egyaránt. 

A sorban az elsõ a Nagykani-
zsa város és településrészeinek
névhasználata. Városunk elne-
vezését nagyon sokan használ-
ják márkanévként, jelen pilla-

natban a teljes nevet 83 jogi sze-
mély jegyzi, a Kanizsa név pe-
dig 285 esetben szerepel szerve-
zet vagy vállalkozás megneve-
zésében. Ezért, mivel óriási
számról van szó, határoztak úgy,
ezentúl megszabják kik és mi-
lyen formában alkalmazhatják.
Az ötletgazdák más települések
példáját látva hozták elõ ezt az
elképzelést. Indokoltságát mu-
tatja, hogy bizonyos esetekben
tévképzet is kialakulhat a nem
megfelelõ névhasználatból.

A következõ két elõterjesztés
már több éve téma. Az egyik a Vá-
ros Napja megrendezéséül szolgá-
ló helyszín kiválasztása, mely te-
kintetben igen szûk volt a válasz-
tási lehetõség, a belvárosrekon-
strukció és a csatornázási munkák
szinte csak az Eötvös teret tették
lehetõvé helyszínként. Rövid idõn
belül kiírják a pályázatot, hogy az
esemény programjának szervezõ-
jét ki tudják választani, és annak
ideje legyen felkészülni a május
közepén megtartandó rendezvény-
re. Idén a testvérvárosok találko-
zója kapcsolódik a Város Napjá-
hoz, így a két külön rendezvény
programjai átfedésben lesznek.
Elõbbihez körülbelül 7 millió fo-
rintot nyertek, utóbbihoz pedig
ugyanennyit különítettek el. 

A harmadik kiemelt terület a ter-
mofor kémények felújítását célzó
pályázatok támogatásáról szólt.
Ennek a pontnak a napirendre vé-
telére azért volt szükség, mert jó
néhány társasház van városunk-
ban, ahol a kémények már olyan
állapotban vannak, hogy akár élet-
veszélyesek is lehetnek. Minden
megfelelõ önrésszel rendelkezõ
társasházat bíztatnak, hogy jelent-
kezzen. 10 millió forintos keretet
állapítottak meg, ezt az önkor-
mányzat hozzá tudja tenni a köz-
ponti pályázathoz és a társasházak
önrészéhez. 

Kiemelte, a költségvetésnél a fõ
szempont a takarékosság, és ennek
érdekében bizonyos döntéseket
meg kell hozniuk. A mûködési hi-
ány, amivel elkezdetek tervezni a
tavalyi évben 1,3 milliárd volt. Va-
lamivel több, mint 800 millió fo-
rinttal fogadták el a költségvetést,
ami jelentõs takarékoskodási in-
tézkedések következtében lecsök-
kent közel 200 millió forinttal az
õsz folyamán. Elõre láthatóan jó
évzárás után körülbelül 100-200
millió közt meg fog állni a 2011.
évi mûködési hiány. 

B.E. - MTI - V.M.

NNéévvhhaasszznnáállaattrróóll,, 
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A Fiatalok a Helyi Gazdaság
Fejlesztéséért projekt keretében
workshopot tartottak a Pannon
Egyetem Nagykanizsai Kam-
puszán. Cseresnyés Péter polgár-
mester köszöntõje után elõadá-
sokat hallgathattak az érdeklõ-
dõk a futó projektekrõl, a fej-
lesztési irányokról, az együttmû-
ködésrõl és két horvát-magyar
programról.

A polgármester elmondta, hogy
az elmúlt másfél évben együttmû-
ködést alakított ki városunk Csák-
tornyával és Kaproncával. Elsõ-
sorban a gazdasági kooperációra
és a térség fejlesztésére koncent-
rálnak a kulturális együttmûködés
folytatása mellett.

A sikeresség érdekében idõsza-
konként találkoznak egymás váro-
saiban és különbözõ irányokat ha-
tároznak meg. A megvalósult
posztgraduális képzés ezért is
nagy jelentõségû, hiszen a szak-
emberbázis segíthet a városnak öt-
letei megvalósításában.

Dr. Birkner Zoltán, a Pannon
Egyetem Nagykanizsai Kam-
puszának igazgatója hozzátette,
hogy az egyetem képzési port-
fóliója az elmúlt évek során sok-
oldalúvá vált. Ennek egy komoly
eleme az angol nyelvû oktatás. A
posztgraduális gyakorlatorientált
képzésben, mely a Horvátország –
Magyarország IPA Határon Át-
nyúló Együttmûködési Program
2007-2013 keretében valósul
meg, 15 magyar és 15 horvát vesz
részt. A levelezõ rendszerû EU
projektmenedzser képzés idén
szeptemberben indult. Célja, hogy
a szakemberek a helyi gazdasági
fejlesztésben aktív szerepet vál-
laljanak, programokat dolgozza-
nak ki, ezzel hozzájárulva a régió
versenyképességének és vonzere-
jének növekedéséhez. A worksho-
pon projektötleteket is bemutat-
tak. Az egyik a Csáktornyát,
Kaproncát és Zalakarost érintõ
kerékpárturizmus, a másik pedig
egy vállalkozásokat segítõ pro-
jekt.

V.M.

HHaattáárroonn
ááttíívveellõõ
bbaarrááttssáágg
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Három tehetséges diákalkotó
kiállítása nyílt meg a Nagykani-
zsa és Térsége TISZK Alkotó If-
júság Galéria és Kávéházában
Képzelet, álmok, látomások cím-
mel. A tárlat február 24-ig te-
kinthetõ meg. 

A galériában a Thúry György
tagintézmény diákjainak, Komá-
rovics Melittának a festményei,
Tóth Klaudiának és Varga Máriá-
nak a gyöngyfûzései tekinthetõk
meg. A tárlatot Mérksz Andor ügy-
vezetõ igazgató nyitotta meg. El-
mondta, az elmúlt évben indult
kezdeményezés célja, hogy a diá-
kok városunk lakossága számára is
be tudják mutatni tehetségüket. A
kiállított tárgyakat Lengyák István
pedagógus mutatta be.

V.M.

A szerelemnek és a boldog há-
zasságoknak szerelmesek miséjé-
vel szeretnének méltó ünnepet ál-
lítani Szent Bálint nap alkalmá-
ból február 12-én este 6 órakor
az Alsótemplomban.

Szent Bálint püspökrõl azt tartja
a legenda, hogy a nála kötött házas-
ságok szerencsés csillagzat alatt
születtek. Az esti szentmise az
„Örök szerelemért” szól, hisz Isten
tervében szerepel a szerelem, az Úr
a férfit és a nõt egymásnak terem-
tette, méghozzá egy egész életre
szóló szeretetre, egységre, boldog-
ságra. Az Úr áldását adta a házassá-
gokra, ez a szentség pedig arra pre-
desztinálja a kapcsolatokat, hogy
betölthessék Isten tervét, ami a há-
zasodók tervében is szerepel: „hol-
tomiglan-holtodiglan”, jóban-
rosszban kitartani egymás mellett.
Emeljük vissza a szerelmet és
Szent Bálint vértanú püspök ünne-
pét a méltó helyére! – szól a felhí-
vásban. Erõsítse meg ez az ünnep a
fiatal párokat és a házastársakat
egyaránt az egymás mellett való ki-
tartásban, hogy érdemes küzdeni a

kapcsolatért, egymásért, hogy nem
a pillanatnyi örömöket kell keresni,
hanem az életre-szóló boldogságot. 

Horváth Lóránt atya nemcsak a
szerelmeseket és az elmúlt hat év-
ben (mióta õ itt van) házasulókat,
hanem a korábbi idõkben házassá-
got kötött párokat is várja a szerel-
mesek miséjére a Szent József
templomba, ahol áldását adja a pá-
rokra. 

B.E.

AA vviilláágg rreejjtteetttt ttáájjaaii

A Nagykanizsai Mûszaki Szak-
képzõ Iskola és Kollégium Zsig-
mondy-Széchenyi tagintézmé-
nyének kiállítótermében nyitot-
ták meg dr. Literáti-Nagy Ferenc
Évszakokon át címû tárlatát,
amely február 10-ig tekinthetõ
meg.

A háziorvosként és üzemorvos-
ként dolgozó Literáti-Nagy Ferenc
az iskolában kiállított képeket az
utóbbi 4-5 évben készítette. A rit-
kán lakott vidékeket, a világ rejtett
tájait ábrázolják. Gyermekkora óta
foglakozik fényképezéssel, az
alapismereteket tíz évesen a sze-
rencsi fotószakkörben sajátította el.
Egyetemistaként a diáklap fotósa-
ként tevékenykedett. 2001-ben
részt vett egy kenyai kiránduláson,
az ekkor készült képekbõl Zala-
egerszegen és Marcaliban nyílt ki-
állítása. Pár évvel ezután egy fotó-
sokból álló csoporttal Norvégiában
járt, a tájfotózás ekkor kezdte el
vonzani. Ma már a fotózás kedvé-
ért utazik, ez jelenti számára a ki-
kapcsolódást.

V.M.

A nagykanizsai Takács László
Irodalmi Kör Egyesület alkotói-
val találkoztak az irodalmat ked-
velõk a Közmûvelõdési és Város-
szépítõ Egyesület Mindenki Há-
zában Miklósfán. 

A rendezvényt Szmodics
Józsefné, az Általános Iskola és
Óvoda Nagykanizsa-Miklósfa in-
tézmény igazgatója nyitotta meg.

Az est fõszereplõje a 77 éves liszói
születésû Vargovics József (Liszói
Gyuricza József, Fa Ede) volt, aki
meghívta barátait is, Csicsek An-
nát, M. Kovács Ildikót, Erdõs Atti-
lát, valamint Kárpáti Kantó Kata-
lint. 

A három néven író Fa Ede auto-
didakta módon sajátította el a vers-
írás technikáját. Ír verseket, prózá-
kat, modern meséket, esszéket és
tanulmányokat. A miklósfai város-
részben élõk ez alkalommal ismer-
kedhettek meg Lávapatak címû
legújabb kötetével. 

A mûsorban közremûködött Tul-
man Géza, az általános iskola ma-
gyar-történelem szakos tanára,
Császár Péter 4. osztályos, Sándor
Orsolya és Bunics Erika 8. osztá-
lyos tanulók. Az est további részé-
ben Halmos Csaba, a Polgármeste-
ri Hivatal koordinátora mutatta be
a 12. Kanizsa Antológia kötetet,
végezetül Csepeli Ferencné Hor-
váth Anna az irodalmi kör új tagja
olvasta fel a kötetrõl szóló versét.

B.E.

A nagykanizsai Hevesi Sándor
Általános Iskola szervezte újfent
Kazinczy Ferencrõl elnevezett
„Szép Magyar Beszéd” területi
versenyét.

„Ez a mai alkalom valójában
nem is verseny, hanem ünnep, hi-
szen a legszebbet, a legértékeseb-
bet, a szép magyar nyelvet, beszé-
det méltatjuk” – fogalmazott a zsû-
ri elnöke érkezésekor. 50 év alatt
igazi versenymozgalom épült
Péchy Blanka mûvésznõ által lét-
rehozott Kazinczy-díj Alapítvány
köré. Méltán lehetünk büszkék
azokra az általános iskolás diákok-
ra, akik nem kevés kihívással járó
megmérettetésre vállalkoztak. A
szabadon választott szövegek fel-
olvasása után a kötelezõ irodalmi
vagy igényes köznyelven írott
részlettel álltak a bírálóbizottság
elé. – tájékoztatta lapunkat Kani-
zsai Jánosné, a magyar munkakö-
zösség vezetõje.

A „Szép Magyar Beszéd” gyõz-
tesei – I. kategória: I. Léránt Han-

na - Hevesi Sándor Általános Isko-
la. II. Pirbus Virág - Batthyány La-
jos Gimnázium. III. Riersch Melitta
- Zrínyi Miklós Általános Iskola. II.
kategória: I. Bene Barbara - Batt-
hyány Lajos Gimnázium. II. Far-
kas Dóra - Kõrösi Csoma Sándor
Általános Iskola. III. Poszovecz
Hanna - Péterfy Sándor Általános
Iskola.

Szeretnénk köszönetünket kife-
jezni a zsûri tagjainak – Baranyai
Magdolna, Hajnesné Balazsin Má-
ria, Földi Gábor, Hóbor Andrásné,
Knausz Ágnes, Uzsoki Lászlóné –,
akik szívesen vállalták e megtiszte-
lõ, felelõsséggel járó feladatot elhi-
vatottságból egy nemes cél érdeké-
ben.

Kanizsai Jánosné
a magyar munkaközösség vezetõje

Három kanizsai alkotó, Csi-
csek Anna, a Takács László Iro-
dalmi Kör Egyesület elnöke, va-
lamint Delyné Csere Andrea és
Kovácsné Solymos Gabriella mu-
tatkozott be verseivel és prózai
írásaival a VOKE Kodály Zoltán
Mûvelõdési Ház Magyar Kultú-
ra Napja alkalmából rendezett
ünnepségén.

A mûsorban közremûködött
az intézmény Kodály Zoltán
énekkara, Tánczos Laura mû-
vészeti vezetõ vezényletével.
Köszöntõjében Kámánné Szép
Terézia az emléknap kapcsán
kiemelte: az évfordulóval kap-
csolatos megemlékezések al-
kalmat adnak arra, hogy na-
gyobb figyelmet szenteljünk
évezredes hagyományainknak,
gyökereinknek, nemzeti tuda-
tunk erõsítésének, felmutassuk
és továbbadjuk a múltunkat
idézõ tárgyi, valamint szellemi
értékeinket.

Ezen a napon különbözõ ren-
dezvények emlékeztetnek minket
évezredes hagyományainkra, gyö-
kereinkre, múltunkra. Talán ezen a
napon sikerül felhívni a figyelmet
azokra az értékekre, amelyeket az
évszázadok alatt a kulturális
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Telefonon kaptam a hírt, hogy el-
ment közülünk Fürtös Ilona. Mé-
lyen lesújtva éreztem magam. A na-
pi történések gondjai szintjén élve
nemcsak régen találkoztunk egy-
mással, hanem a tudatomban sem
kaptak helyet mostanában Rétfalvi
Sándorral egyetemben. Azt hiszem,
megbocsátható ez a köznapi kö-
zöny, amit a felszíni létezésre kény-
szerült élet hozott létre, hogy a fe-
lejtés mélyrétegébe kerültek az érté-
kes kapcsolataink. Egyszer csak az-
tán döbbenten már a megváltoztat-
hatatlan valósággal nézhetünk
szembe; megint elment egy ember
az életünk körébõl. Való igaz, két év
is elmúlt azóta, hogy a Magyar Pla-
kát Házban a férj, Rétfalvi Sándor
életmûvét összegzõ könyv bemuta-
tójára kért fel Ilona. Utána aztán
nem volt közös dolgunk, a magán-
élet színterében pedig már nem ta-
lálkozhattunk, mert õket Pécshez
kötötte a munkájuk.

Lassan negyed százada annak,
hogy Fürtös Ilonát megismertem.
Ez tanári létembõl következõen
történt, legkisebb gyermeküket,
Donátot tanítottam a gimnázium-
ban. A gondos és szeretõ anyát is-
mertem meg elõbb, aki gyermeke-
ket nevelõ arcával fordult felém,
akit akkor fia jövõjének elõkészíté-
sében láthattunk. A mûvészi munka
és az egyetemi oktatás Pécshez kö-

tötte ugyan, de abban az idõben a
család Nagykanizsán élt, így fiukat
hozzánk adták gimnáziumba. Lé-
nyegében ez az idõszak döntötte el
azt, hogy találkozások nélkül is
mélyebben kötõdtünk egymáshoz.
Kanizsai kiállításának megnyitását
nekem szánta. Az utóbbi években
viszont Pécsett éltek, Donát is az
egyetemen tanult, építész lett.

R. Fürtös Ilona, az iparmûvész
csendesen élte mûvészi életét.
Csend volt körülötte, az alkotó mun-
ka csendjében szõtte vásznait. Ma-
gam is már a Munkácsy-díjas mû-
vésszel ismerkedtem meg, aki soha
nem említette díjait. Azok pedig
szép számmal voltak, amiket most
felsorolva koszorúként helyezek ne-
véhez. Az elsõ díjakat említve: II.
Fal- és tértextil Biennále 1972-ben
Szombathelyen, Janus Pannonius
jubileumi pályázat 1977-ben Pé-
csett, Bartók Béla születésének 100.
évfordulójára meghirdetett pályázat
ugyancsak Pécsett. 1977-ben Mun-
kácsy-díjjal tüntették ki. 

Úgy vélem, nem ismertem any-
nyira, mint amennyire mûvészi
munkája megillette, holott R. Fürtös
Ilona számos egyéni és csoportos
kiállításon vett részt szerte az or-
szágban és külföldön. És természe-
tesen Nagykanizsán is. Kiemelve az
egyéni kiállításokat: Janus Pannoni-
us Múzeum, Pécs, Szent István Ki-

rály Múzeum, Székesfehérvár, Fé-
szek klub TV Galériája, Mûcsarnok,
Budapest, mûvelõdési központok,
Gyõr, Lenti, Celldömölk, Nagyatád,
Szekszárd, Mûvészetek Háza, Pécs,
Siklósi vár. Székesfehérváron és
Nagykanizsán férjével, Rétfalvi
Sándor szobrászmûvésszel együtt
állított ki. Nagy számú csoportos ki-
állításai között válogathatunk: Or-
szágos Iparmûvészeti Kiállítás, Bu-
dapest, Nemzetközi Iparmûvészeti
kiállítás, Moszkva, Mai Magyar
Iparmûvészet, Budapest, Jubileumi
Iparmûvészeti Kiállítás, Mûcsarnok,
Moderne Ungarische Textilkenst,
Lipcse, La Tappisserie Moderne en
Hongrie, Tunisz, Von Mini zu Maxi,
Eisenstadt. Kiállított Ausztráliában,
részt vett számos Textilbiennálén.

Ismerjük meg röviden R. Fürtös
Ilona mûvészi életrajzát. A Buda-
pesti Mûvészeti Gimnáziumban ta-
nult és érettségizett. Az Iparmûvé-
szeti Fõiskolán szövöttanyag-ter-
vezõ szakon tanult, 1964-ben szer-
zett diplomát. Mesterei Hincz Gyu-
la, Gorzsa Pál, Schubert Ernõ vol-
tak. Ösztöndíjasként mûvésztelepe-
ken tanított. 1990-tõl a Janus Pan-
nonius Tudományegyetem Mûvé-
szeti Karának adjunktusa. Köztéri
mûvei: Baranya Megyei Önkor-
mányzat, Szigetvár, Kodály Inté-
zet, Kecskemét, MTA pécsi szék-
ház, Mûvelõdési Ház, Harkány,

Vízügyi Igazgatóság, Baja. Köz-
gyûjteményekben található mûvei:
Szent István Király Múzeum, Szé-
kesfehérvár, Rippl-Rónai Múzeum,
Kaposvár, Szombathelyi Képtár,
Thúry Múzeum, Nagykanizsa.

Gobelinjein leegyszerûsített
geometriai formák, az egyiptomi
rajzokat felidézõ kiterített váro-
sok, stilizált virágok jelennek
meg. Tiszta egyszerûség hatja át
mûvészetét. 

1997-ben Lepketánc címmel
Nagykanizsán, az Egry József Ga-
lériában láthattuk gobelinjeit.
Gyermekmeséket, gyermekverse-
ket választott témájának. Mélyen
lelkébõl fakadó textileket formált,
nagy szeretettel készült annak be-
mutatására. A szakma és a mûvé-
szet alázatával alkotott mindvé-
gig. Szeretett tanítani. Odaadással
nyújtotta át tudását, szívesen be-
szélt tanári munkájáról, örült ta-
nítványai tudásának, sikerének. 

2012. január 14-én R. Fürtös
Ilona mûvészi élete lezárult. Ne-
héz szívvel zárom soraimat. Nem
igazán találok szavakat a búcsú-
záshoz. Nálam a szó ott végzõdik,
ahol a mûvészet elkezdõdik; a ze-
nész zenélni kezd. Ahol a szob-
rász formál, a festõ fest, az ipar-
mûvész gobelint szõ. Ahogy R.
Fürtös Ilona gobelineket szõtt.
Milyen egyszerû is ez. Csak egy
áldozatos mûvészi élet kell hozzá.
Ilyen áldozatos életet hagyott itt
R. Fürtös Ilona.

Lehota János

IInn mmeemmoorriiaamm RR.. FFüürrttööss IIlloonnaa

amortizáció ellenére még sikerült
megõrizni. Január 22-e környékén
nagyobb hangsúlyt kapnak a kul-
turális rendezvények. Egy-egy
program, esemény kapcsán sokan,
sokféle módon próbálnak megmu-
tatni, átadni valamit kulturális,
mûvészeti életünk értékeibõl. Eh-
hez csatlakozott Nagykanizsa vá-
rosán belül a VOKE Kodály Zol-
tán Mûvelõdési Ház mostani ren-
dezvényével, az Irodalmi esttel.

Mûveik felolvasása közben a
három vidám hölgy egy megze-
nésített verssel is meglepte kö-
zönségét. Bár igazából a májust
nevezik a szerelem hónapjának,
õk már most januárban felhívták
erre a figyelmünket: „Most nézd!
– megint itt van a szerelem.
/Most nézd! – Megint játszik
csak énvelem. /Most nézd! –
Megint könnyedén mosolyog.
/Mosolyába belehalok!” – éne-
kelték közösen.

B.E.

Ahogyan említette Gyõrfi András,
egy Egri kiállítás kanizsai változatát
láthatják a mûvészetkedvelõk, melyet

az ország több pontján is szeretne be-
mutatni. A képeken felfedezhetõ a
boldogság, az egyéni útkeresés, a

mélységes szomorúság, a melankólia,
a humor, a derû, az életszeretet,
ugyanakkor nem mosolyognak az
emberek, ellentétes érzelmeket válta-
nak ki a szemlélõbõl – emelte ki meg-
nyitó beszédében Lehota János eszté-
ta. Az igazi alkotó egyszerre képes el-
lentétes érzelmeket felmutatni – foly-
tatta. A halált és az életszeretetet, az
eltávolodást és a közelséget. Gyõrfi
András igazi Don Quihote-i típus, bús
lovag, mint minden mûvész. Harcol a
maga által keltett illúziókkal, az álma-
iból épített óriásokkal, de tulajdon-
képpen ezt tesszük mi, magunk is.

A programot Gayer Mátyás trió-
ja fûszerezte zenei blokkjával. A
Toscan napfényt és a spanyol La
Mancha vidéket megidézõ tárlat
február 29-ig tekinthetõ meg.

B.E.

AA ppaarraaddiiccssoommookk mmeegghhóóddííttáássaa

A Kendlimajor mûvésztelep egyik alapítója, Gyõrfi András buda-
pesti festõmûvész mutatkozott be a Paradicsomok meghódítása címû
kiállításával a Magyar Plakát Házban. 
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A Magyar Rendészettudomá-
nyi Társaság Zala Megyei Cso-
portjának létrejötte Dr. Németh
József rendõr alezredes, a Zala
Megyei Rendõr-fõkapitányság
ellenõrzési szolgálat vezetõjének
nevéhez fûzõdik. A számos ren-
dészeti témájú nemzetközi, tudo-
mányos konferencia szervezõjét,
az újjáalakult Rendõrség Tudo-
mányos Tanácsának Zala me-
gyei titkárát a társaság létrejöt-
térõl és céljairól kérdeztük.

– A Magyar Rendészettudomá-
nyi Társaság 2004 májusában ala-
kult meg Budapesten, több mint
száz alapító taggal, és a határren-
dészetitõl kezdve a  bûnügyiig, kü-
lönbözõ tagozattal. A céljuk a ren-

dészettudománnyal és a rendészet-
tel kapcsolatos tudományos isme-
retek fejlesztése, az egyes rendé-
szeti problémák tudományos vizs-
gálata, a rendészettel összefüggõ
és más kapcsolódó szakterületek
iránt érdeklõdõ, azokkal tudomá-
nyos igénnyel foglalkozó vagy
foglalkozni kívánó állampolgárok
összefogása, a rendészettudomány
fejlõdésének szolgálata és a tudo-
mányos eredmények gyakorlati al-
kalmazásának segítése. Szervezeti
értelemben a célokat tagozatok, és
azokon belül mûködõ szakosztály-
ok eredményei alapján kívánja el-
érni és megvalósítani. A társaság
elnöke Prof. Dr. Korinek László,

fõtitkára Dr. Janza Frigyes nyu-
galmazott rendõr vezérõrnagy.

– Mikor alakult meg a zalai cso-
port, és kik alkotják? 

– A Magyar Rendészettudomá-
nyi Társaság Zala Megyei Cso-
portja 2010-ben alakult.  A zalai –
egyedüliként az országban – tago-
zat jogállású csoport. Tudományos
kutatóként már korábban is érde-
kelt voltam különbözõ rendezvé-
nyek lebonyolításában, így amikor
felvetõdött a csoport megalakítá-
sának gondolata – több kollégám
is jelezte az érdeklõdést – vállal-
tam az alapítással járó elõkészítõ,
szervezõmunkát, melyhez megfe-
lelõ támogatást kaptam Dr. Tiborcz
János, most már Vas megyei rend-
õrfõkapitánytól. A csoportot a ren-

dészettudomány iránt érdeklõdõ és
tenni akaró emberek alkotják, akik
a munkájukkal egy pluszt szeret-
nének hozzátenni a tudományág-
hoz. Többnyire a megyei fõkapi-
tányságon, valamint a rendezvé-
nyek helyszínén találkozunk, foly-
tatunk eszmecserét. Évente más-
más településen szervezünk tudo-
mányos konferenciát egy-egy té-
mából. Az elsõt – mely az Integrált
rendõrség a XXI. században, a
nemzetközi és hazai regionalitás
és együttmûködés tükrében címet
viselte –, Keszthelyen szerveztük a
Festetics kastélyban.  Tavaly a fe-
ketegazdaság elleni fellépés aktuá-
lis feladataival foglalkoztunk, idén

szeptemberben pedig Zalakaroson
találkozunk. Ezúttal a rendõrség és
a polgárõrség együttmûködése
lesz a téma az új jogszabályi kör-
nyezetben.  Reményeink szerint a
konferencia fel tud majd mutatni
olyan alternatívákat és módszere-
ket, amelyek segíthetik mind a
rendõrség, mind a polgárõrség
együttmûködését. A csoport mun-
kájához civilek is kapcsolódhat-
nak, csatlakozási szándékukat elõ-
ször a Magyar Rendészettudomá-
nyi Társasághoz kell benyújtaniuk,
majd a felvételt követõen részt ve-
hetnek a zalaiak tevékenységében
– mondta végezetül Dr. Németh
József alezredes.

B.E.
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Többéves hagyományt foly-
tatva borversenyt rendeztek a
Nagykanizsai Rendõr-kapitány-
ságon, ahol a leadott minták mi-
nõsítését magas szakmai felké-
szültséggel rendelkezõ bíráló bi-
zottság végezte.

A harmadik éve megtartott
rendezvény alapötletét az a gon-
dolat adta, hogy szerettek volna
lehetõséget biztosítani a borter-
melõ rendõröknek, hogy verse-
nyeztethessék boraikat. Hiszen a
szolgálati beosztás nem mindig
tette lehetõvé számukra, hogy
részt vehessenek az adott kör-
nyéken, hegyvidéken szervezett
bírálatokon. A második évben
már külsõsök is neveztek, az idei
évben pedig a rendõrökön kívül
tûzoltók, közterület-felügyelõk,
a Zala Megyei Rendõr-fõkapi-
tányság több kollégája és néhány
civil is vitt bormintát, szám sze-
rint negyvenhetet.

A nyílt borbírálaton a leadott
mintákat sorszámozták, majd
egyforma palackokba töltötték.
A résztvevõk a sorszámaik isme-
retében a minõsítés során hasz-
nos tanácsokat is kaphattak ah-
hoz, hogy hogyan kezeljék bora-
ikat. 

Jelen esetben a húsz pontos bí-
rálati módszert választották,
mely a bor színének, illatvilágá-
nak, harmonikusságának, íz- és
zamatanyagának értékelésébõl
állt össze.

A bíráló bizottság tagjai Németh
Csaba, a Da Bibere Zalai Borlo-
vagrend pohárnoka, Wolf Sándor
borbíráló, a zsûri elnöke, a So-
mogy Megyei Kormányhivatal
borászati felügyelõje, Kovács Ottó
nagyradai borász, borbíráló és
Horváth Ferenc, a Szent Dömötör
Borrend tagja voltak.

V.M.

RReennddõõrröökk
bboorrvveerrsseennyyee

Ahogy gyakorlatilag mindig,
negyedévente a kerek születésna-
pot ünneplõ tagtársaik köszöntésé-
re is sor került, volt természetesen
a múlt évben is példának okáért
nõnap-köszöntés, kirándulásszer-

vezés, s ezekre idén is sor fog ke-
rülni a klub ajánlása szerint.

Továbbra is lényeges kitétel ma-
rad mûködésükben a katonamúlt
ápolása, illetve egyes laktanyák
meglátogatása, s az olyan klubdél-

utánokról sem feledkeznek meg,
melyek alkalmával a közösségük
összejöhet és ápolhatja baráti kap-
csolataikat.

Poprádi Zoltán elnök elmondta,
a fentebbi feladatokat 2012-ben
mindenképp tovább végzik, mely-
re költségvetési tervet is ismerte-
tett az elöljáró.

P.L.

KKaattoonnaammúúllttjjuukkaatt ááppoolljjáákk ttoovváábbbbrraa iiss
A Fegyveres Erõk és Testületek Nyugállományúak Klubja évérté-

kelõ és programajánló közgyûlését tartotta a Honvéd Kaszinó Tü-
körtermében, melyen számos, a múlt évre is vonatkozó információt
tudhattunk meg az 1970-ben alakult szervezettel kapcsolatban.

Szent László Király Népfõiskola
Szent László Király Népfõiskola II. évad 5. elõadására január 28-án 18.00 órakor kerül sor az iharosi
Mûvelõdési házban. A rendezvény elején megemlékeznek a Magyar Kultúra Napjáról, meghallgathatják
Németh Ferenc zenetanár gondolatait Kölcsey Ferencrõl. Ezt követõen kerül sor Rózsás János nagykanizsai
író, volt gulág rab elõadásában Leventesors – A leventeintézmény története 1921-1945 közötti Magyarorszá-
gon címmel.
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2012. február 2.

Mit kell tenniük 
a vállalkozásoknak? 
Szolgáltató irodánkban (Ady út

1.) munkatársaink segítenek az ér-
deklõdõknek, de a kamara honlap-
ján is elérhetõ és kitölthetõ a re-
gisztrációs ív. A regisztrációt kö-
vetõen pedig a kamara számlájára
kell a befizetést teljesíteni. 

A befizetett regisztrációs díj elle-
nében a kamara térítésmentesen
nyújt a vállalkozások részére szol-
gáltatásokat: üzleti partnerkeresés és
pályázatfigyelés, tanácsadás gazda-
sági, pénzügyi, adózási kérdésekben.

Lehetõség és garancia
Dr. Polay József, a kamara el-

nöke a nyilvántartásba vétellel
kapcsolatosan az alábbiakban tá-
jékoztatja a vállalkozásokat: A kö-
telezõ regisztráció alkalmat ad ar-
ra, hogy teljes cégregiszter ké-
szüljön, azaz minden vállalkozás-
ról tudott legyen, milyen területen
folytatja a tevékenységet. Ez lehe-
tõséget ad arra is, hogy kiszûrjük
a fantom cégeket és a kontárokat,
valamint csökkentsük a fekete-

gazdaságot. Ugyanakkor a vállal-
kozások tevékenységének ismere-
tében még tudatosabban szervez-
hetjük a szakképzést. Emellett ke-
reskedelemfejlesztési, piacépítési
akciókat szervezhetünk az egyes
célcsoportoknak, és arra is megol-
dást találhatunk, hogyan tudjuk
felvenni a küzdelmet a körbetarto-
zások felszámolását illetõen. Ön-
kéntes tagjaink számos elõnyt él-
vezhetnek, többek között részt ve-
hetnek a kamara tanácskozásain
és gazdasági fórumain, közülük
választunk tisztségviselõket, és
elsõ helyen a kamarai tagokat és
minõsített vállalkozókat ajánljuk
az önkormányzatnak egy-egy be-
ruházás során. Hiszen õket ismer-
jük, róluk vannak információink,
értük kezeskedhetünk. Ráadásul
számos kedvezménnyel is jár a
tagság, például a Széchenyi Kár-
tya esetében, és levonható a tag-
díjból a regisztráció költsége. 

Nehéz év elõtt állunk, most
mindennél nagyobb szükség van a
közös gondolkodásra, egymás se-
gítésére. Az önkéntes tagság által
felépített kamara a törvényi meg-
erõsítés után tárt kapukkal várja
az üzleti közösségek képviselõit. 

Azon dolgozunk, hogy ezt ne
teherként, hanem lehetõségként
érzékeljék a vállalkozások.

„A jó szakma felér
egy diplomával”
Az MKIK 2012-ben ismételten

megrendezi a Szakma Kiváló Ta-
nulója Versenyt. Célkitûzése a gya-
korlatigényes szakmák társadalmi
vonzerejének növelése, népszerû-
sítése. A versenyt 38 szakmában
hirdették meg végzõs szakiskolai
és szakközépiskolai tanulók részé-

re. Az írásbeli elõdöntõket a bútor-
asztalosok kezdték meg 2012. ja-
nuár 9-én. Kamaránk szervezésé-
ben, 22 szakmában 201 tanuló
vesz részt a versenyen. A döntõ, az
"V. Szakma Sztár Fesztivál" 2012.
április 11-13. között lesz Budapes-
ten. Az érdeklõdõ iskolák diákjai a
korábbi évekhez hasonlóan április
11-én és 12-én egy-egy napos
szakmai kirándulás keretében ve-
hetnek részt a rendezvényen. Az

elõdöntõk az MPA-KA-NGM
9/2011/TK számú pályázati támo-
gatással valósultak meg. 

Fórum az adóváltozásokról
2012. január 12-én a Nagykani-

zsai Inkubátorházzal közös vállal-
kozói információs napot tartot-
tunk. A rendezvényen Auer Péter
értékesítési vezetõ "Változások és

lehetõségek a Cafeteria rendszer-
ben” címmel tartott elõadást. Ezt
követõen Némethné Szerdahelyi
Éva adótanácsadó, könyvvizsgáló
a vállalkozásokat érintõ adóválto-
zásokról beszélt. 

Évköszöntõ Vállalkozó 
Fórum

2012. január 25-én az önkor-
mányzattal közös rendezvényen
Cseresnyés Péter polgármester kö-
szöntõjében kiemelte a város és a he-
lyi vállalkozások érdekei közösek.
Az önkormányzat sikeribõl a vállal-
kozások profitálhatnak, ugyanakkor
a vállalkozások sikere az itt élõ em-
bereké is. Az évköszöntõn dr. Polay
József elnök adta át a tavalyi évben
legjobban teljesített tagjainknak a
kamarai kitüntetéseket.

„Az Év Vállalkozója” díjat Vért
Lajos, „Az Év Vállalkozása” díjat
a Délzalai Víz- és Csatornamû
Zrt., a Termoszerviz Kft., és a Ka-
nizsa Ablak Kft., „A Kiváló Gya-
korlati Képzõhely” díjat pedig a
Kanizsa Trend Kft., a GE Hungary
Kft. és Orehovszky Tibor egyéni
vállalkozó kapta. Újabb 3 vállal-
kozás: a Kozó Bau Kft., a „Minõ-
ség és Mester” Bt., és Ágoston Ti-
bor egyéni vállalkozó kapott
„Nagykanizsa város Minõsített
Vállalkozása” tanúsítványt. Gratu-
lálunk a díjazottaknak, és további
szép sikereket kívánunk. 

Nagykanizsai Kereskedelmi 
és Iparkamara

8800 Nagykanizsa, Ady u. 1.
Telefon: 93/516-670, 93/516-671

Mobil: 0630/754-3616
E-mail: nakkik@nakkik.hu,

Honlap: www.nakkik.hu

Az Országgyûlés 2011. november 21-én elfogadta az egyes adótörvények és az azzal összefüggõ egyéb tör-
vények módosításáról szóló törvényjavaslatot, amely tartalmazza a gazdasági kamarákról szóló 1999. évi
CXXI. törvény módosítását. 

A KAMARAI TÖRVÉNY MÓDOSÍTÁSA 3 LÉNYEGES VÁLTOZÁST TARTALMAZ:
1. A gazdálkodó szervezetek 2012. január 1-tõl legkésõbb 2012. március 1-ig (új vállalkozá-

sok esetén a bejegyzésüket követõ 5 munkanapon belül) kötelesek kamarai nyilvántartásba vételüket kezde-
ményezni és a kamarai közfeladatok ellátásához évente 5.000 Ft kamarai hozzájárulást fizetni.
(A hozzájárulás összege önkéntes kamarai tagok esetén levonható a tagdíjból.)

2. A kamara köteles részükre a törvényben meghatározott szolgáltatásokat térítésmentesen nyújtani. 
3. Lényeges, hogy a kamarai tagság továbbra is önkéntes marad.

Felhívjuk a vállalkozások figyelmét, hogy a nagykanizsai székhelyû vállalkozások regisztrációját a Nagy-
kanizsai Kereskedelmi és Iparkamara végzi.

További információt a regisztrációról a www.nakkik.hu kamarai honlapunkon találhat. 

Gyakorlati Képzõk
figyelmébe

A kamara szolgáltató irodá-
jában 2012. február 9-én 14.00
órától konzultációval egybekö-
tött elõadást tartunk a Szak-
képzési Hozzájárulás 2011. évi
elszámolása és a Szakképzési
törvény gyakorlati képzést
érintõ változásairól.

Minden érdeklõdõt szeretettel
várunk.

Gazdálkodó szervezetek kötelezõ kamarai regisztrációja
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„SÁR-MELL-ÉK” - a Kanizsa
Fotóklub kiállítása. Megtekinthe-
tõ: február 15-ig
Február 1. 15 óra
KANIZSAI MONDÁK
Elõadó: Kardos Ferenc 
Február 2. 15 óra
„SZÍNES VILÁG” - a Zrínyi Mik-
lós-Bolyai János Általános Iskola,
Bolyai János intézményegysége ta-
nulóinak képzõmûvészeti kiállítása.
Megtekinthetõ: február 17-ig
Február 6. 18 óra
Világjárók Klubja
DÉL - AMERIKA (ECUADOR,
CHILE) - vetített képes elõadás.
Elõadó: Dr. Simán László
Február 7. 17 óra
„Az én hobbim” sorozat
HEGEDÛSNÉ SAFFER SZIL-
VIA TEDDY MACI GYÛJTE-
MÉNYÉNEK BEMUTATÁSA
Megtekinthetõ: február 29-ig
Február 7. 10 óra Táltos bérlet; 
14 óra Manó bérlet. Február 8.
10 óra Vackor bérlet; 14 óra Hápi
bérlet. Február 9. 10 óra Mazso-
la bérlet; 14 óra Tapsi bérlet
Gyermekszínházi bérlet
KARNEVÁL - AZ ÁLLATOK
FARSANGJA - táncos mesejáték
Magyar Mozdulatmûvészeti Tár-
sulat (Budapest). Belépõdíj: 650 Ft
Február 8. 15 óra
Egészséges életmód sorozat
„ESZEM, NEM ESZEM” - elõ-
adás a népegészségügyi termék-
díjról és az egészséges táplálkozás
kapcsolatáról. Elõadó: Dr. Buzás
Judit kistérségi tiszti fõorvos
Február 10. 21 óra
LATIN-PARTY
Kubai salsa és latin táncok tanítása, la-
tin animációk (Waka-Waka, Bomba,
Colita stb.) és egyéb vidámságok, tánc
hajnalig! DJ Chili. Belépõdíj: elõvétel-
ben: 1000 Ft, helyszínen: 1300 Ft

Február 8. 17 óra
CSILLAGOK (B)ÉKESSÉGE!
Tehetséges kanizsai fiatalok, és vendég-
elõadók bemutatkozó sorozata. Beszél-
getés Beck Zoltánnal a 30Y zenekar
frontemberével. A végén azért a gitár is
elõkerül...  TÁMOP 5.2.5/B-10/2-2010-
0202 Mi a pálya? - Jövõnk az ifjúság II.

A PARADICSOMOK 
MEGHÓDÍTÁSA
Gyõrfy András kiállítása

Február 7. 9 óra FELA NETRE
25 órás számítógépes tanfolyam fel-
nõtteknek, nyugdíjasoknak. 
Részvételi díj: 4 000 Ft

KKaanniizzssaa –– HHiirrddeettééss 2012. február 2.10

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata nyilvános versenytárgyaláson értékesíti az alábbi ingatlanát:
Hrsz. Helye Nettó kikiáltási ár Versenytárgyalások idõpontjai

Február Március Idõpont
30155/3 Miklósfa, Iskola utca, építési telek 4.080.000 8, 22 7, 21 9:00
30155/4 Miklósfa, Iskola utca, építési telek 4.080.000 8, 22 7, 21 9:30
4372 Lazsnaki kastély, Alkotmány u. 160. 49.000.000 8, 22 7, 21 10:00
2243/1-2 Ady u. 25. szám alatti ingatlanok 22.320.000 8, 22 7, 21 10:30
3817 Csengery u. 111/B, beépítetlen terület 2.800.000 8, 22 7, 21 11:30
A versenytárgyalás helye: NK MJV Polgármesteri Hivatala II. em. VI. iroda, 8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. tel.:
93/500-724. Versenytárgyalási felhívás és részletes tájékoztatás a fenti elérhetõségeken kérhetõ, illetve megtekinthetõ a
www.nagykanizsa.hu honlap BEFEKTETÕKNEK menüpont Ingatlan értékesítés alpontja alatt ."

VVeerrsseennyyttáárrggyyaallááss aazz aalláábbbbii iinnggaattllaannookkrraa

Dátum Gyógyszertár neve/címe Telefonszáma Ügyeleti idõ
2012. február 1. SZENT KRISTÓF, ERZSÉBET TÉR 8/2. 93/510-151 22.00 - 06.00
2012. február 2. SZENT KRISTÓF, ERZSÉBET TÉR 8/2. 93/510-151 22.00 - 06.00
2012. február 3. SALVIA, RÓZSA U. 6. 93/536-610 17.00 - 08.00
2012. február 4. ZSÁLYA (TESCO), BOSZORKÁNY U. 2. 93/516-280 20.00 - 08.00
2012. február 5. BELVÁROSI, ERZSÉBET TÉR 1. 93/310-403 08.00 - 07.30
2012. február 6. SZENT KRISTÓF, ERZSÉBET TÉR 8/2. 93/510-151 22.00 - 06.00
2012. február 7. ARANYSZARVAS, ROZGONYI U. 1. 93/311-531 18.00 - 07.00
2012. február 8. SZENT KRISTÓF, ERZSÉBET TÉR 8/2. 93/510-151 22.00 - 06.00
2012. február 9. KELETI, ZEMPLÉN GY. U. 6. 93/310-402 18.00 - 08.00
2012. február 10. ARANY KÍGYÓ (STOP-SHOP), DÓZSA GY. U. 123. 93/313-165 19.00 - 08.00
2012. február 11. KIRÁLY, KALMÁR U. 4. 93/536-620 12.30 - 08.00
2012. február 12. SZENT GYÖRGY, TÁBORHELY. U. 4. 93/510-135 08.00 - 08.00
2012. február 13. SZENT KRISTÓF, ERZSÉBET TÉR 8/2. 93/510-151 22.00 - 06.00
2012. február 14. KIRÁLY, KALMÁR U. 4. 93/536-620 17.30 - 07.30
2012. február 15. SZENT KRISTÓF, ERZSÉBET TÉR 8/2. 93/510-151 22.00 - 06.00
2012. február 16. SZENT GYÖRGY, TÁBORHELY. U. 4. 93/510-135 19.00 - 08.00
2012. február 17. FAGYÖNGY, SZEKERES J. U. 2-8. 93/310-367 16.30 - 08.00
2012. február 18. KIRÁLY, KALMÁR U. 4. 93/536-620 12.30 - 08.00
2012. február 19. ZSÁLYA (TESCO), BOSZORKÁNY U. 2. 93/516-280 08.00 - 08.00
2012. február 20. SZENT KRISTÓF, ERZSÉBET TÉR 8/2. 93/510-151 22.00 - 06.00
2012. február 21. BELVÁROSI, ERZSÉBET TÉR 1. 93/310-403 18.00 - 07.30
2012. február 22. SZENT KRISTÓF, ERZSÉBET TÉR 8/2. 93/510-151 22.00 - 06.00
2012. február 23. ZSÁLYA (TESCO), BOSZORKÁNY U. 2. 93/516-280 20.00 - 08.00
2012. február 24. SALVIA, RÓZSA U. 6. 93/536-610 17.00 - 08.00
2012. február 25. ARANYSZARVAS, ROZGONYI U. 1. 93/311-531 12.00 - 08.00
2012. február 26. BELVÁROSI, ERZSÉBET TÉR 1. 93/310-403 08.00 - 07.30
2012. február 27. SZENT KRISTÓF, ERZSÉBET TÉR 8/2. 93/510-151 22.00 - 06.00
2012. február 28. KIRÁLY, KALMÁR U. 4. 93/536-620 17.30 - 07.30
2012. február 29. SZENT KRISTÓF, ERZSÉBET TÉR 8/2. 93/510-151 22.00 - 06.00

FFeebbrruuáárrii ggyyóóggyysszzeerrttáárrii üüggyyeelleett NNaaggyykkaanniizzssáánn

A Zrínyi - Bolyai Általános Iskola 

Bolyai János 
Intézményegysége

folytatja „SULIVÁR”
programsorozatát, melyre 

szeretettel várja a leendõ elsõsöket 
és szüleiket.

Február 4-én (szombaton) 
9.oo-12.oo óráig NYÍLT NAP, 

melyen a szülõk tájékoztatást 
kapnak az intézményrõl.

A gyermekek „meglepetés mûsoron”,
kézmûves- és sportfoglalkozásokon

vehetnek részt.

Február 8-án és 9-én 
(szerdán és csütörtökön) 
8.oo-10.oo óráig NYÍLT

TANÍTÁSI ÓRÁK
a leendõ elsõ osztályos tanítókkal.

A VOKE Kodály Zoltán Mûvelõdési Ház szervezésében 2012.
február 18-án (szombat) kerül megrendezésre a IV. Országos Farsan-
gi Fánkfesztivál a Kanizsa Centrumban, melyre háromfõs csapatok
jelentkezését várják hozott és helyben készített fánk kategóriákban,
melyeken belül a jelentkezõk készíthetnek hagyományos és külön-
leges fánkokat is. Nevezni január 30-ig lehet a mûvelõdési háznak
címzett levélben vagy a kodalymk@chello.hu e-mail címen.

Fánkfesztivál - CCsapatok jjelentkezését vvárják

Örömmel hívjuk és várjuk a NAGYCSOPORTOS 
ÓVODÁSOKAT családtagjaikkal együtt RENDEZVÉNYEINKRE: 

PIAR - SULI - MURI
Vidám programok – február 11. szombat, 9.30 óra.

NYÍLT TANÍTÁSI ÓRÁK
Szülõk részére – február 23. csütörtök, 9 és 10 óra.

PIAR - SULI - MURI
Játékos délelõtt – február 25. szombat, 9.30 óra.

Helyszín: Piarista Iskola (Nagykanizsa, Sugár út 11-13.)
Alsó tagozat épülete
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Bene Csaba, a 2. számú választókerület önkormányzati képviselõje fogadóórát
tart minden hónap elsõ keddjén 17 órától 19 óráig a Zsigmondy-Széchenyi
Szakközépiskolában (Nagykanizsa, Hunyadi u. 18.). Elérhetõségek: 20/388-
8259, bcsaba@nagykanizsa.hu
Dr. Etler Ottó önkormányzati képviselõ fogadóórát tart 2012. február 6-án 17
órától a Kõrösi Csoma Sándor Általános Iskolában.
Dr. Károlyi Attila önkormányzati képviselõ fogadóórát tart minden hónap má-
sodik szerdáján 17 órától a Kõrösi Cs. Sándor Általános Iskolában.
Kovács János a 4. számú választókerület önkormányzati képviselõje fogadóórát
tart 2012. február 6-án (hétfõn) 18 órától a Dr. Mezõ Ferenc Gimnáziumban.
Sajni József önkormányzati képviselõ fogadóórát tart 2012. február 7-én (ked-
den) 16 órától 17 óráig a ligetvárosi óvodában, 17 órától 18 óráig a Vécsey Ál-
talános Iskolában, 18 órától 19 óráig Miklósfán a Mindenki Házában. E-mail:
sajni.jozsef@nagykanizsapmh.hu
Szõlõsi Márta a 9. számú választókerület önkormányzati képviselõje fogadó-
órát tart minden hónap I. hétfõjén 17,00 órától a Zrínyi Miklós Általános Isko-
lában (Zrínyi M. u. 38.). Elérhetõségek: 30/301-8185, szolosi.marta@fidesz.hu,
szmarta25@hotmail.com

KKééppvviisseellõõii ffooggaaddóóóórráákk

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata nyilvános versenytár-
gyaláson értékesíti az alábbi ingatlanát:
Hrsz./Helye/Nettó kikiáltási ár/Versenytárgyalások idõpontjai
3779/17 /Csengery úti szántó / 7.500.000 Ft / február 8, 22, március 7, 21,
11:00 óra.
A versenytárgyalás helye: NK MJV Polgármesteri Hivatala II. em. VI. iroda
8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7.  tel.: 93/500-724
Versenytárgyalási felhívás és részletes tájékoztatás a fenti elérhetõségeken kér-
hetõ, illetve megtekinthetõ a www.nagykanizsa.hu honlap BEFEKTETÕK-
NEK menüpont Ingatlan értékesítés alpontja alatt.

VVeerrsseennyyttáárrggyyaallááss

NAGYKANIZSA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYÛLÉSE ÁLTAL
ALAPÍTOTT KITÜNTETÉSEK ADOMÁNYOZÁSA

Tájékoztatjuk a lakosságot és a társadalmi szervezeteket, hogy városunk köz-
gyûlése 2012-ben is adományoz kitüntetõ címeket és díjakat. Önkor-
mányzatunk ilyen módon is kifejezi a város megbecsülését azok iránt, akik: 
- a város fejlesztésében kiemelkedõen munkálkodtak, tudományos, mûvészeti
munkásságuk során maradandót alkottak,
- tevékenységükkel a város gazdaságának, kultúrájának fejlõdését, az itt élõk
életkörülményeinek javítását szolgálták,
- kiemelkedõ helyi közéleti tevékenységet végeztek, tevékenységükkel
Nagykanizsa város hazai és nemzetközi hírnevét öregbítették,
- kiemelkedõen támogatták a kisebbségek kultúrájának fejlõdését,
életkörülményeik javítását.

Mindezek elismerésére Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyûlése a
következõ kitüntetéseket alapította:
- "Nagykanizsa Megyei Jogú Város Díszpolgára" kitüntetõ cím
- "Nagykanizsa Megyei Jogú Városért" kitüntetõ cím
- "Nagykanizsa Megyei Jogú Város Kisebbségeiért" kitüntetõ cím
- "Nagykanizsa Oktatásáért" kitüntetõ cím
- "Nagykanizsa Kultúrájáért" kitüntetõ cím
- "Nagykanizsa Sportjáért" kitüntetõ cím
- "Paizs Ferenc Díj" közigazgatási kitüntetõ cím
- "Szekeres József Díj" az egészségügyi és szociális terület kitüntetõ címe
- "Nagykanizsa Környezetkultúrájáért" kitüntetõ cím
- "Nagykanizsa Biztonságáért" kitüntetõ cím.

A kitüntetések adományozásának részletes feltételeit a többször módosított
18/1997.(IV.16.) számú önkormányzati rendelet tartalmazza, mely
megtekinthetõ a Polgármesteri Hivatalban, a Városi Könyvtárban és az önkor-
mányzat honlapján (www.nagykanizsa.hu).
A "Nagykanizsa Megyei Jogú Város Díszpolgára" kitüntetõ cím és
"Nagykanizsa Megyei Jogú Városért" kitüntetõ cím adományozásával elhunyt
személy emléke is megtisztelhetõ.
A "Nagykanizsa Megyei Jogú Város Díszpolgára" kitüntetõ címre a közgyûlés
tagjai, bizottságai, nagykanizsai székhelyû intézmények, nagykanizsai
székhellyel bejegyzett társadalmi szervezetek, egyesületek, szakmai szövet-
ségek, érdekképviseleti szervek, nagykanizsai egyházi szervezetek tehetnek
javaslatot. A többi kitüntetõ cím odaítélésére javaslatot tehetnek a város gaz-
dasági és egyéb társaságai, a Kisebbségi Önkormányzatok valamint magán-
személyek is.
Kérem a javaslattételre jogosultakat, hogy kitüntetési javaslataikat a Pol-
gármesteri Hivatal Erzsébet téri és Eötvös téri portáján átvehetõk, valamint az
önkormányzat honlapjáról (www.nagykanizsa.hu/kituntetes.doc) letölthetõ
ûrlapokon részletes indoklással legkésõbb 2012. február 10-éig nyújtsák be
Cseresnyés Péter polgármesternek címezve. (Nagykanizsa Megyei Jogú Város
Polgármesteri Hivatala  8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7.)
Kérem, javaslataikat az indokolásokkal együtt a postai kézbesítés mellett e-
mail-en is küldjék meg a gerencser.tibor@nagykanizsa.hu címre.

Nagykanizsa, 2012. január 10.
Cseresnyés Péter polgármester

VVáárroossii kkiittüünntteettéésseekk 22001122-rree

GYAKORLOTT
GÉPJÁRMÛVEZETÕKET
KERESÜNK BELFÖLDI 
ÉS NEMZETKÖZI FUVAROZÁSRA
Letenyére 2012. közepére

Elvárás: C, E kategóriás jogosítvány,
belföldi és nemzetközi fuvarozói vizsga,
gyakorlat tandem, nyerges szerelvény

használatában. Elõny: cserefelépítmény, emelõhátfal gyakorlat. 
Önéletrajzot az andrea.horvath@mueller.co.hu e-mail címre kérjük. 
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Megfázás, nátha vagy influenza?
Sokan összekeverik ezeket a beteg-
ségeket, s úgy gondolják, az influ-
enza csak valamiféle komolyabb
meghûlés, amit nem kell kezelni,
pláne nem szabadságot kivenni mi-
atta. Ez azonban nagy tévedés. 

Az influenza tünetei hirtelen je-
lennek meg, órákon belül rosszab-
bodnak és magas, akár 41 fokos láz-
zal, fáradtsággal, gyengeségérzettel
és izületi fájdalmakkal járnak, míg a
megfázás tünetei fokozatosan fej-
lõdnek ki és gyors lefolyásúak. Az
influenzavírus természetesen sokkal
hatékonyabb a legyengült immun-
rendszerrel szemben, ezért ha
igyekszünk karbantartani, nagyobb
eséllyel megúszhatjuk a szezont fer-
tõzés nélkül. Hogyan óvjuk meg
egészségünket, milyen immunerõsí-
tõ teákat igyunk? – tettük fel a kér-
dést Göncz Józsefnének, akit a
törzsvásárlói csak Mirának szólí-
tanak.

– Ne várjuk meg a tipikus tüne-
teket, hanem menjünk elébük. Az

egyik legfontosabb a kellemes,
aromás, jóízû, s a gyerekek által is
kedvelt kakukkfûbõl készült tea.
Egy 2,5 deciliteres csészéhez egy
mokkáskanálnyit tegyünk, öntsünk
rá forró vizet, majd néhány perc
múlva szûrjük le. Ne hagyjuk so-
káig állni a fõzetet csersav tartal-
ma miatt. Ha lázasak vagyunk, kü-
lönösen jót tesz, ha melegen elkor-
tyoljuk, mézzel ízesítjük, majd
ágyba bújunk kiizzadni. Jól társít-
ható hozzá még a bodza, a hársfa-
virág, a csipkebogyó, az apróboj-
torján és a zsálya is. Ezek a népi
gyógyászatból nagyon régóta is-
mert, meghûléses betegségekre
használható teák. 

– Milyen arányokban készítsük el?
– Ízlés szerint. Aki nagyon sze-

reti például a bodzát, egy literhez
egy-egy teáskanálnyit adjon belõ-
le. A hársfavirágból elég egy csi-
petnyi is. A kakukkfûnek sok fajtá-
ja van. Télen akár -25 fokban sem
fagy meg és a nyári nagy szárazsá-
got is jól bírja. Érdemes ezeket a
nagy túlélõ, télálló növényeket fi-

gyelni a természetben, mert jó ha-
tással vannak immunrendszerünk
erõsítésére. A szájüregben és a to-
rokban lévõ gyulladásokra az ap-
róbojtorján teát ajánlom. Ha nyál-
kásodás, torok vagy mandula
probléma alakul ki valakinél, érde-
mes a langyos, ízesítés nélküli teá-
val naponta többször is gargalizál-
ni, majd kiköpni, hogy a vírusok,
baktériumok ne jussanak le a bél-
rendszerbe. Az apróbojtorjánnak
nagyon különleges, semmihez sem
hasonlítható aromás íze van, ennek
ellenére viszonylag kevesen isme-
rik vörös színû teáját. Fogínybe-

tegségekre is alkalmazható a ma-
gas C-vitamin tartalma miatt, hi-
szen különösen ebben az évszak-
ban, a vitaminhiány miatt gyakrab-
ban fordulhat elõ fogágy gyulla-
dás. 

– Hol szedhetünk a környékün-
kön apróbojtorjánt?

– Rétek, erdõk szélén, irtások-
ban, árokparton. Jelentéktelennek
tûnõ apró kis sárga virágai nyúlánk
fürtökben fejlõdnek. Virágos haj-
tását a virágzás idején, júniustól
augusztusig kell gyûjteni.

– A gyógynövényeken kívül mit
fogyaszthatunk még?

– Valamennyi télen fogyasztott
ételt. Ilyen a savanyú káposzta, a
hagymák, a fekete retek vagy akár
a fokhagymás pirítós, tökmagolaj-
jal ízesítve. A feketeretket jó apró-
ra lereszeljük, egy kicsit megiz-
zasztjuk sóval, majd néhány percre
letakarjuk, s utána rászórjuk vajas
vagy zsíros kenyérre. Epetisztító,
ezért lehetõleg az esti étkezésnél
fogyasszuk. Nagyon finom tök-
mag vagy olívaolajjal meglocsol-

va. Emellett kerüljenek sárga éte-
lek – mint például sárgarépa és sü-
tõtök – is az asztalunkra. 

– Milyen gyógynövényeket szed-
hetünk most februárban?

– Találunk még csipke-, kökény-
, galagonyabogyót. Akár csipeget-
hetünk is belõlük a kevésbé forgal-
mas helyeken. A lakásban is szép
dísz lehet a fagyöngy. Teához a fe-
hér fagyöngy levelét használhatjuk
fel, a sárga bogyójú fakín nem
gyógytea, az csak díszítésre alkal-
mas.  A fehér fagyöngy bogyóját
dobjuk el, mert mérgezõ, s utána
alaposan mossunk kezet. A levelé-
bõl áztatással készült tea a legal-
kalmasabb a gyógynövényeink kö-
zül az ingadozó vérnyomás kezelé-
sére. Jó immunerõsítõ, fõleg értisz-
tításra, érelmeszesedésre, a vércu-
korszínt egyensúlyba állítására al-
kalmas.  A teázás után menjünk ki
akár néhány órára a szabad levegõ-
re még akkor is, hogyha odakint hi-
deg van. Ilyenkor is lehet gyönyör-
ködni a természet szépségében.
Mozgás, sétálgatás közben sejt-
szinten is áttisztulhat a szerveze-
tünk. Száraz idõben keressük fel
valamelyik környékbeli erdõt, de
hasznunkra válhatnak a tisztító kú-
rák vagy akár az egy-egy napos
léböjt kúrák is. Jelöljünk ki egy
olyan napot a naptárunkban, ami-
kor pihen a szervezetünk, hiszen
nagyon sok energiát elvesz tõle az
élelmiszer feldolgozás, különösen
akkor, ha sok húst eszünk. Az állat-
világban is megfigyelhetjük, miu-
tán az oroszlán megeszik egy zer-
gét, szinte napokig csak fekszik,
mert emészt szegény. Mi se csodál-
kozzunk azon, hogyha húst eszünk,
elmegy az erõnk, és úgy érezzük, le
kell pihennünk egy kicsit.

B.E.

HHaa jjöönnnneekk aa mmíínnuusszzookk...... tteeáázzzzuunnkk!!
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2012. február 2.

Horoszkóp

Az otthoni gondjait lehetõleg ne mesélje el ba-
ráti körben, mert elképzelhetõ, hogy félreértik.
Ha meg akar szabadulni az álmatlanságától,
akkor végezzen több fizikai munkát, vagy
mozogjon gyakrabban a szabad levegõn.

A határidõs feladatait végezze el, és használja
ki karrierje építgetésére ezt az idõszakot. Ha
másképp nem megy, szervezze át az életét, és
fogadja el az anyagilag kedvezõbb ajánlatot.
Ha a párja úgy kívánja, fogyókúrázzon.

Ha nem tudja kellõen kipihenni magát a part-
nere mellett, még tavasz elõtt rendezze át a la-
kását. Egy jó ötlettel nemcsak a szobát, hanem
saját magát is feldobhatja, s máris könnyedén
benevezhetnek egy farsangi álarcosbálba. 

A hideg téli esték arra is jók, hogy több idõ
jut önmagára és a kedvesére. Szakmai sike-
rekre nem vágyakozik, egyelõre más, rejtett
célok kötik le minden energiáját. Ha mind-
ezekkel végez, jöhet egy kis diétázás is.

Némi bizalmatlansággal közelít mostanában
a szeretteihez. Legyen úrrá minél hamarabb
a helyzeten, és igyekezzen a kedvükben jár-
ni. Fogyasszon könnyen emészthetõ étele-
ket, és csökkeni fog a fáradtságérzete.

Egészséges önbizalmának és szorgalmának
köszönhetõen régóta dédelgetett álma válhat
valóra a napokban. Szinte nincs olyan feladat,
amit ne lenne képes megoldani. Lelkesedése
határtalan, kész az újabb kihívásokra.

Régóta vágyakozik egy új szerelemre, de
amikor ott áll ajtaja elõtt a nagy "Õ", ön
mégis megretten valamitõl és elmenekül.
Ne kombinálja túl ami nyilvánvaló, legyen
bátor, s ugorjon fejest az ismeretlenbe.

Szerencsés hétvégére számíthat családi
gondjainak megoldása szempontjából.
Nyugodtan tervezhet hosszabb utazást,
de ügyeljen arra, hogy ne zavarja meg
semmi a szervezete vízháztartását.

Ha partnerre vágyakozik, Fortuna Istennõ
biztosan a kegyeibe fogadja. Ne legyen türel-
metlen, járjon nyitott szemmel. Ha szeren-
cséje van, a vágyai és a valóság nem lesznek
túl távolra egymástól.

Bár még nincs itt a tavasz, mégis könnyen elva-
rázsolhatja kedvesét. Ehhez nem kell semmilyen
erõt kifejtenie, elég hogyha csak mosolyog, és
hallgat. Fáradékonyság ellen mostanában leg-
kedvezõbb mozgásforma ön számára az úszás.

Ne fukarkodjon a szép szavakkal hogyha
a kedvesével találkozik, hanem mondja
ki azt, amire gondol. Egészsége érdeké-
ben az éjszakát ne munkára, és ne szóra-
kozásra használja fel, hanem alvásra.

Ne legyen túlságosan szerény és visszahúzódó
a napokban. Lehangoló eseményekre sem kell
számítania, éppen azért, hogy gyorsabban és jó
hangulatban teljen a szabadideje, kapcsolódjon
be zenés-táncos közösségi programokba. 

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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BBÉÉRRLLEETT

IINNGGAATTLLAANN
Nk Király u. 6. szám alatt 55 m2-es,

Mészáros Lázár u. 1. szám alatt 43 m2-es
saroküzlet kiadó vagy eladó, vagy kani-
zsai, zalakarosi ingatlanra cserélhetõ.
Tel.: 0693/313-271, 0630/2044-556
(7478K)

Eladó Zákányban háromszobás, jó ál-
lapotú családi ház gázfûtéssel, cserép-
kályhákkal, nagy szuterénnel (70 m2).
Érd.: 0630/392-2068 (7485K)

Nk-án Nagyváthy utcában II. emeleti,
két szobás, egyedi fûtéses lakás kiadó.
Ár: 35000 Ft + rezsi. Egy havi kaució
szükséges. Érd.: 0670/379-4217 (7482K) 

Televíziók, LCD monitorok, videók,

DVD-k és távirányítók javítása. Balaskó
István. Nagykanizsa, Ady Endre u. 11.,
tel.: 0630/597-1530 (7457K)

Matematikából érettségire felkészí-
tést vállal középiskolai szaktanár. Tel.:
0693/312-744 (7484K)

Nk-án és környékén vásárolnék He-
rendi, Zsolnay, porcelánt, bronz- és réz
dísztárgyakat. Érd.: Nagykanizsa,
0630/332-8422 (7481K)

KKaanniizzssaa –– SSppoorrtt//AApprróó 2012. február 2.14

2012.02.09. Csütörtök 
10:00 – 15:00
Nagykanizsa Rendõrkapitányság

VVéérraaddááss

AWI hegesztési gyakorlattal
saválló csõszerelõ szakirányú megegyezés szerint
elektromûszerész (Marcali)       szakirányú 130.000 - 140.000 Ft
karbantartó mûszerész (Marcali) szakirányú 130.000 - 140.000 Ft
villanyszerelõ (Marcali) szakirányú 130.000 - 140.000 Ft
gépésztechnikus középfokú megegyezés szerint
nemzetközi tehergépkocsi-vezetõ szakirányú megegyezés szerint
húsbolti eladó pénztári gyak.-tal szakirányú megegyezés szerint
mezõgazdasági gépszerelõ szakirányú megegyezés szerint
alkalmazott üzleti munkatárs közép- vagy felsõfokú megegyezés szerint
lovász szakirányú megegyezés szerint
marós 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

LAKOSSÁGI APRÓHIRDETÉS egy alkalommal, 15
szóig 800 Ft (folyamatos megjelentetés esetén, másodiktól 400 Ft).
VÁLLALKOZÓI APRÓHIRDETÉS egy alkalommal,
15 szóig 1600 Ft (folyamatos megjelentetés esetén másodiktól 800 Ft).

Atomerõmû SE Paks (3.) –
Aquaprofit NTSK (2.) 5:7

NB I sakk csapatbajnokság, 5.
forduló. Paks.

Két hónap elteltével folytatódott
az NB I-es sakk csapatbajnokság, s
a kanizsai csapat rögtön hálátlan
feladat elõtt állt, hiszen a szintén
dobogós paksiakhoz látogatott –
rangadó volt tehát a javából a talál-
kozó. Nos, az NTSK játékosai na-
gyot küzdöttek, s végül 7:5 arány-
ban nyerve a meccset, ellenlábasu-
kat be is elõzve jöttek fel a tabella
második helyére. A listavezetõ Ha-
ladás (45 pont) öttel gyûjtött eddig
többet a dél-zalaiaknál. 

Eredmények (elöl a hazaiak): Pre-
dojevics – Naiditsch 0,5:0,5, Berkes
F. – Balogh Cs. 0,5:0,5, Ács P. –
Ivanisevic 0:1, Nevednichy – Lenic
0,5:0,5, Papp G. – Márkus R.
0,5:0,5, Szabó K. – Pintér J. 0,5:0,5,
Grószpéter – jr. Héra I. 0,5:0,5, jr.
Fodor T. – dr. Flumbort 0,5:0,5, Ba-
lázs G. – Bérczes D. 0:1, Vidéki –
Medvegy 0,5:0,5, Vajda Sz. – Gara
T. 0:1, Antal T. – Kántor G. 1:0.

A sakk csapatbajnokság NB I B-
sorozatában is folytatódtak a küz-
delmek, s az 5. forduló keretében
az Aquaprofit NTSK II együttese
szintén Paksra látogatott – a helyi
ASE II csapatával mérkõzött.

ASE II Paks (10.) – Aquaprof-
it NTSK II (7.) 6:6

A döntetlen során a kettes táb-
lánál Gergácz Attila és a tizenket-
tesen Hajas Tamás zárt gyõze-
lemmel. A kanizsaiak ezt megelõ-
zõen a BEAC ellen idegenben
7,5:4,5 arányban kaptak ki, míg a
negyedik körben a Gyõri Elektro-
most gyõzték le ugyanilyen pont-
elosztásban. A hetedik helyen áll-
nak Zsirai Péterék két egységnyi-
re a HVSE II-tõl, míg eggyel
megelõzi az eddig 28,5 pontot
gyûjtõ Gyõri Elektromost.

P.L.

HHéétt sszzeerrzzeetttt ppoonntt aa ppaakkssii rraannggaaddóónn

Múlt szombaton a Palini Ál-
talános Iskola sportnapjára ke-
rült sor az intézmény falai kö-
zött, míg a Batthyány Lajos
Gimnáziumban hétfõn rendkí-
vüli testnevelés-órára invitál-
ták a tanulókat.

Elõbbi helyszínen Dr. Lubics
Szilvia (2011. Év Ultrafutója cím
tulajdonosa, valamint a Spar-
tathlon nõi gyõztese) vetítéssel
egybekötött élménybeszámolója

került sorra, aztán Mester József
és Mester Józsefné, fekete öves
cselgáncs-edzõk, valamint tanít-
ványaik bemutatója következett.
Ezután az érdeklõdõk kipróbál-
hatták Rezsek Gyõzõ mesterjelölt
sakkozó szimultánjában a sport-
ágat, Kanizsa KK férfi kosárlab-
dázóival pedig az adott csapat-
sportot.

A Batthyányban Bérces Edit-
tel, a 100 km-en Európa- és vi-
lágbajnok futóval találkozhattak

a tanulók. A kiváló sportoló eze-
ken túl a 24 órás futás Európa-
bajnoka, világbajnoka, és világ-
csúcstartó is 250,1 km-rel. Az
ultramaratonista 1986-88 között
egyébként a középiskola angol-
tanárnõje volt, s 1987 szeptem-
berében a tanévnyitóra Zalaeger-
szegrõl Nagykanizsára példának
okáért már akkor futva érke-
zett...

P.L.

TTaalláállkkoozzááss aa nneevveess uullttrraaffuuttóókkkkaall

Szombaton rendezték a nagyka-
nizsai Városi uszodában az I. PB-
Hungária Uszodai Sárkányhajó-
versenyt, melynek lényege volt,
hogy két egység egy hajóban fe-
szült egymásnak olyan céllal, hogy
sikerüljön nekik kimozdítani a vízi
jármûvet saját irányukba a másik
csapat ellenében. A verseny egye-
diségét az adta, hogy – informáci-
óink szerint – eddig még csak
Százhalombattán rendeztek ilyen
jellegû szabadidõs sporteseményt.

Eredmények
Iskolák: 1. Palini Ált. Iskola, 2.

Rozgonyis Sárkányok, 1. BLG.
Összesített eredmény: 1. Kanizsa
Sárkányhajó Sportegyesület, 2. Ba-
laton Kajak-kenu SE (Bfüred), 3.
PB Hungária Kft. (Nagykanizsa), 4.
Alcoa Féktelen Sárkányai (Bfüred),
5. Alexandra Dragon Team (Gyõr),
6. Drago Nokia (Komárom), 7. Bél-
férgek (Nagykanizsa), 8. Balatonfü-
redi Baráti Társaság. Legjobb cé-
gek: 1. Kanizsa Sárkányhajó Sport-
egyesület, 2. PB Hungária Kft., 3.
Alcoa Féktelen Sárkányai. Legjobb
szabadidõs csapatok: 1. Balaton
Kajak-kenu SE, 2. Bélférgek, 3. Ba-
latonfüredi Baráti Társaság. Abszo-
lút elsõ (sárkányhajó- kvízkérdés-
kajak „megülés”): 1. Kanizsa Sár-
kányhajó Sportegyesület.

KKaanniizzssaaii ééss ffüürreeddii
eellssõõssééggeekk
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TF-Budapest (8.) – Kanizsa
KK DKG-EAST (1.)  68 - 79  (22-
11, 19-14, 20-31, 7-23)

NB I Nyugati csoport férfi ko-
sárlabda-mérkõzés, 14. forduló.
Budapest, 50 nézõ. Vezette:
Surányi, Hervay, Vághy. 

Kanizsa KK DKG-EAST: Bus,
Balogh L. (14/9), Beák (7), Mur-
vai (4), Hoffmann B. (26/3). Cse-
re: Bausz (12), Tóth O. (2), Czigler
(6), Kertész (6), Zsámár K. (2).
Edzõ: Kovács Nándor.

Az elmúlt évek tapasztalatai
alapján már a mérkõzés elõtt egy-
értelmû volt: fõvárosi mumusa ott-
honában nem lesz egyszerû dolga
a gépgyáriaknak. Ez a tézis már az
elsõ negyedben beigazolódott,
ugyanis a hazaiak könnyedén érték
el kosaraikat, míg a vendégek
enervált támadójátékuk következ-
tében tetemes hátrányt szedtek
össze. (Marcus Neal a mérkõzésen
nem lépett pályára, információk
szerint a pénteki tréninget is ki-
hagyta...)

Fordulás után sikerült egyenes-
be jönniük a vendégeknek, ag-
resszív védekezésbõl gyors táma-
dásokat indítottak, s szinte mind-
egyiket kosárral fejezték be Ba-
logh László (képünkön) és társai,
így eredtek nyomába a budaiak-
nak.

A záró negyedben még kemé-
nyebb védekezéssel rukkolt elõ
Kovács Nándor csapata, s  mivel  a
cserelehetõségeit is jól használta
ki, a 36. percben kiegyenlített (66-
66). A hátralévõ négy percben a
végig kiválóan játszó Hoffmann
Balázs vezérelte kanizsaiak már
fölényben játszottak – az õket elkí-
sérõ lelkes szurkolók buzdítása

közepette – a teljesen elfáradt ha-
zaiakkal szemben.

A kissé szokatlan kezdõ ötössel
felálló, Nealt nélkülözõ, ám a kettõs
igazolással játszó Kertész Dánielt
már a soraiban tudó KKK DKG-
EAST a második félidõre látványo-
san feljavult, s  újabb gyõzelmével
õrzi vezetõ helyét a tabellán.

Kovács Nándor: „Vékony jégen
korcsolyáztunk, de végül nem sza-
kadt be alattunk.”

Soros bajnokija elõtt Magyar
Kupa nyolcaddöntõ mérkõzésen
fogadta a Kanizsa KK az A csopor-
tos Soproni KC gárdáját. A papír-
formának megfelelõen a vendégek
magabiztos gyõzelmet arattak a
felvillanásokkal közönségét idõn-
ként azért tapsra ragadtató kani-
zsaiak felett.

Kanizsa KK-DKG East – Kis
Rába menti Takarék Soproni
KC 74 - 107 (15-32, 17-25, 20-29,
22-21)

Férfi Magyar Kupa-mérkõzés,
nyolcaddöntõ. Nagykanizsa, 150
nézõ. Vezette: Forrai, Dr. Magyari,
Horváth A.

Kanizsa: Bausz (12/6), Neal
(16), Beák (9/6), Hoffmann (8/6),
Zsámár K. (3). Csere: Czigler (2),
Balogh L., Murvai (5/3), Bus,
Stárics (8/6), Tóth O. (6), Lovas
(5/3). Edzõ: Kovács Nándor.

A Sopron gárdája a kezdés után
rögtön a nagykanizsaiak tudtára adta,
melyik a párosítás jobb csapata, és
gyorsan dûlõre is vitték a meccset. 

Egy házzal arréb, a Kanizsai Vad-
macskák SE nõi kosárlabda csapata
idegenben a Szombathelyi Egyetem
SE ellen lépett pályára és végig ve-
zetve aratott magabiztos bajnoki
gyõzelmet.

Szombathelyi Egyetem SE (5.)
– Kanizsai Vadmacskák SE (1.)
39-70 (8-10, 10-18, 7-19, 14-23)

Amatõr Nõi NB Nyugati cso-
port kosárlabda-mérkõzés, találko-
zó a 13. fordulóból. Szombathely,
50 nézõ.

Kanizsa: Fekete Cs. (16/3),
Fuisz V. (25/12), Olasz A. (3),
Jurkó (2), Jagarics. Csere: Kiss V.
(19), Oros (4), Hegyi (1), Rajkai,
Simon, Nagy D. Edzõ: Gábor Er-
zsébet.

Nehezen lendült játékba a
vendégegyüttes, ritmustalanul tá-
madtak, így (szinte vízilabda ne-
gyedbeli eredményt elérve) az elsõ
negyedben kevés pontot szereztek.

A második felvonásban védeke-

zés-váltásaiknak köszönhetõen
feljavult a Vadmacskák támadójá-
téka és a találkozó ezen idõszaká-
ban Fuisz Viktória és Fekete Csilla
volt elemében.

Már Pécsett a találkozó második
és harmadik negyedében mínusz
11 pontról sikerült két alkalommal
is felzárkóznia a KVSE-nek, ami
döntõnek bizonyult a végered-
mény szempontjából. A sikerhez
nagyban hozzájárult Kiss Virág re-
mek centerjátéka is.

PEAC Petõfi Autópark SE (2.)
– Kanizsai Vadmacskák SE (1.)
63-67 (20-20, 17-15, 11-16, 15-16)

Amatõr nõi NB Nyugati csoport
kosárlabda-mérkõzés, találkozó az
1. fordulóból. Pécs, 50 nézõ.

Kanizsa: Fekete Cs. (7/3), Fuisz
V. (12), Olasz A., Jurkó (10),
Jagarics. Csere: Oros (5/3), Kiss V.
(30), Hegyi (3/3). Edzõ: Gábor Er-
zsébet.

Az elsõ negyed elején Fekete
Csilla és Jurkó Noémi pontjaival
lépett el a Kanizsa, de a rutinos
„egyetemiek” a negyed közepén
kiegyenlítettek, majd Kiss Virág
centerjátékával és Hegyi Vivien há-
rompontosával egállal is zártak
elõször.

A második etapot a hazaiak
kezdték pontosabban, vezettek
már 11 ponttal is, és ekkor szintén
kellett Kiss remek játéka, amivel a
vendégek felzárkózhattak két
pontra.

Fordulás után a PEAC ismét
jobban kezdett, a különbség ezút-
tal is 10 pont felett járt a két együt-
tes között. Feketét és Fuisz Viktó-
riát lényegében teljesen kikapcsol-
ták a játékból a baranyaiak, és Kiss
teljesítménye mellett jól jött Oros
Laura lélketani hármasa is, így az
egyenlítés után a vezetést is átvet-
te a Vadmacskák együttese.

A záró tíz percben továbbra sem
tudták tartani a hazaiak a vendé-
gek centerét, s ugyan a végjáték
nem alakult izgalommentesen, de
Fuisz és Kiss büntetõivel sikerült
megtartani elõnyüket a dél-zalai-
aknak.

Gábor Erzsébet: „Végig nagy
iramú, küzdelmes mérkõzésen a fi-
atal Kiss Virág extra centerjátéká-
val nyertük meg a Nyugati csoport
halasztott rangadóját és ezzel to-
vábbra is õrizzük veretlenségünket
a bajnokságban.”

P.L.

AA nnõõkk aakkáárr vveerreettlleenneekk iiss mmaarraaddhhaattnnaakk
Tánc-válogató, egyben – kva-

lifikáló helyszíne lesz február 4-
én szombaton 9 órától a HSMK
intézménye, ahol a Nemzetközi
Táncszövetség (IDF) magyaror-
szági szekciójának (NTMFSZ)
országos Magyar Kupa A-kate-
góriás versenyét rendezik – tud-
tuk meg a helyi rendezõ Szan-
Dia FSC sajtótájékoztatóján.

A rendezvény a második lesz a
sorban, az elsõ pápait a nagykani-
zsai után követi még a szegedi
esemény, ahol lehetõségük lesz a
táncosoknak pontokat szerezni
avégett, hogy indulási jogot nyer-
jenek a május végén sorra kerülõ
angliai világbajnokságra.

Nagykanizsán 14 klub indítja
versenyzõit szóló, duó, csapat és
formáció egységekben, s összesen
több mint 350 versenyzõt várnak a
táncversenyre. A házigazda Szan-
Dia FSC 115 fõvel képviselteti ma-
gát (25 gyakorlattal), s az elhang-
zott információk szerint olyan kate-
góriákban, ahol valóban nagy lehet
a küzdelem nem csupán a dobogós,
de a pontszerzõ helyezésekért is.

A nevezési lista alapján Sze-
gedtõl Zalaegerszegig bezárólag
érkeznek táncosok (freeshow ka-
tegóriától a disco freestyle-ig), s a
délelõtt folyamán kezdenek a
egyéni indulók és a duók, míg a
délután folymán jönnek a csopor-
tok és formációk a gyakorlataik-
kal egészen este fél kilencig, ami-
kor is az eredményhirdetést tart-
ják.

MMooddeerrnnttáánncc vváállooggaattóó
sszzoommbbaattoonn KKaanniizzssáánn

A Zsigmondy-csarnokban ren-
dezték a (dél-zalai) megyés labda-
rúgó csapatok számára kiírt Kani-
zsa Kupát, melyen a program
alapján tíz együttes mérkõzött vol-
na, de a Semjénháza gárdája végül
nem indult a tornán.

A csoportmeccsek után az elsõ
helyezettek a kupáért, míg a máso-
dik pozícióban zártak a harmadik
helyért játszhattak. Utóbbi párosí-
tás során – városrészi rangadón – a
Kiskanizsai Sáskák 3-2-re nyert a
Bagola VSE ellen.

A finálé pedig szomszédvári
összecsapást hozott, hiszen a Ga-
lambok mérkõzött a Zalakarossal,
végül a találkozót az elõbbi le-
génység nyerte 3-1-re.

TTiizzeennöött kkiilloomméétteerrrree
kkeerrüülltt aa kkuuppaa
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