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Kanizsa
Bállal nyílt meg a 2012-re

meghirdetett Bethlen-év szom-
baton este a Medgyaszay Ház-
ban. A Bethlen-bált Cseresnyés
Péter polgármester és dr. gróf
Bethlen István, a Magyar Páneu-
rópai Unió elnöke nyitotta meg.

– Munkatársaimmal egy olyan-
fajta stratégiát alkottunk meg –
hangsúlyozta megnyitó beszédé-
ben Cseresnyés Péter polgármes-
ter –, melynek célja, hogy Nagy-
kanizsa jó hírét keltse, és ismertté
tegye a külvilág számára. Ha egy
városnak jól cseng a neve és a nem
kanizsaiak úgy gondolják, érde-
mes ide jönni, a kanizsaiak meg
úgy gondolják, hogy érdemes itt
élni, ez már kezdõ lépés ahhoz,
hogy egyre több beruházó érdek-
lõdjön városunk iránt. A segítõk
azt javasolták, fontos lenne a pol-
gári városi báli hagyományokat
újra éleszteni, amelyre meghív-
nánk azokat az embereket, akik
Nagykanizsáért tenni akarnak, és
tenni tudnak. Ez is célja a mai ren-
dezvénynek. A bál megszervezé-
sének elõzménye is volt, hiszen ta-
valy novemberben a Bethlen-esten
megkérdeztük a résztevõktõl, jó-
nak tartanák-e a városi bál ötletét.
A megjelentek döntõ többsége azt
válaszolta, hogy igen, és ha meg-
hívást kapnak, eljönnek. Az idei
bálnak a Bethlen-bál nevet adtuk a
Bethlen-évre tekintettel. A bál fõ-
védnöke dr. gróf Bethlen István, a
Magyar Páneurópai Unió elnöke
elfogadta a meghívásunkat, és
mindenben támogatja elképzelé-
sünket. 

Végezetül Cseresnyés Péter
polgármester arra kérte a jelenlévõ
cégvezetõket, vállalkozókat, in-
tézményvezetõket, hogy az elkö-
vetkezõ években is ugyanilyen ös-
szefogással, erõkifejtéssel dolgoz-
zanak, hogy méltó módon mutas-
suk meg magunkat, Nagykanizsát
a világnak. 

(folytatás a 2. oldalon)

BBeetthhlleenn-bbááll aazz
öösssszzeeffooggáásséérrtt
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(folytatás a címlapról)
A Bethlen-bál fõvédnöke, dr.

gróf Bethlen István e szavakkal
szólt a jelenlévõkhöz.

– A kinti, a zord tél jelképezi ma az
egész világot, így a hazánkat is mé-
lyen megrázó világválságot. Bent
úgymond mulat az úri közönség.
Nem túl nagy ez az ellentét hölgyeim
és uraim? – tette fel a kérdést Bethlen
István, majd meg is válaszolta: Nos –
folytatta a gondolatsort –, a magyar és
az európai kultúra, mint ahogyan a
polgármester úr is mondta, egy na-
gyon kedves eleme a bál, a bálozás,
amely az életörömrõl, a barátságok-
ról, az együttlétrõl, az egymást becsü-
lõ, szeretõ, tisztelõ emberekrõl szól,
ahol akár életre szóló barátságok is
létre jönnek. Nagykanizsán is komoly
bálokat tartottak korábban. Ezzel a
városi bállal most a polgármester úr
azokat akarja egymáshoz közelebb
hozni azokat, akik a mindennapok na-
gyon kemény munkájában nemcsak
saját, családi, és kisebb közösségek
boldogulásáért dolgoznak, hanem
még nagyobb közösségért, Nagykani-
zsa városáért. Ez egy nagyon szép do-
log, és akik így tesznek, megérdemlik,
hogy a mindennapok kemény munká-
ja után egy kellemes együttlét kereté-
ben néhány szép órát töltsenek el, ami
újabb erõt ad a nehézségek legyõzésé-
re. Tehát nagyon jó, hogyha az úgyne-
vezett úri közönség ma Nagykanizsán
mulat, mert az önök mindennapos
munkájának eredménye lesz majd,
hogy ebbõl a nagy válságból, amelyet
ez a zord tél jelképez, elõbb-utóbb ki
fogunk lábalni, ahogyan elõdeink is
kilábaltak a Bethlen-konszolidáció
idõszakában, melynek használható
elemeit a jelenlegi országvezetés is tu-
datosan felvállalja. Nagyon jó szóra-
kozást kívánok mindenkinek, élvez-
zék egymás társaságát, ezt a pár kelle-
mes órát – mondta befejezésül dr. gróf
Bethlen István. 

A bál a hagyományoknak meg-
felelõen pezsgõs koccintással vette
kezdetét. Cseresnyés Péter polgár-
mester azok egészségére emelte
poharát, akik a jövõ nemzedéke ér-
dekében dolgoznak, és természete-
sen a jövõ nemzedékéért, hiszen a
bál bevételét egy gyermekalapít-
vány javára ajánlották fel gyógyító
eszközök vásárlásához. 

A hivatalos báli megnyitók után a
több mint húsz éve alakult Eraklin
Táncklub nyitótánca alapozta meg a
báli hangulatot. Vacsora közben Gayer
Mátyás triója jazz muzsikát játszott, a
tánchoz a Moon River Band szolgál-
tatta zenét. Az est sztárvendége, Csézy
este tíz órától lépett színpadra, s éne-
kelt a kanizsai bálozóknak.

A Bethlen-év kapcsán útjára
indult egy új programsorozat, a
Kávéházi esték, melyre a tervek
szerint a magyar köz- és kultu-
rális élet jeles személyiségei ér-
keznek majd. Az elsõ vendég dr.
gróf Bethlen István volt, akivel
Cseresnyés Péter polgármester
beszélgetett a Rétesházban.

A közvetlen és kötetlen társalgás
során szóba került a személyes kö-
tõdés, a történelem, a közélet, a
mindennapok problémái és a poli-
tika is. A polgármester a városhoz
való kötõdésérõl kérdezte dr. gróf
Bethlen Istvánt, aki elmondta, gye-
rekkora óta fontos hely számára
Nagykanizsa, rendszeresen járt ide
és nagyon kellemes emlékei van-
nak. Élete jelentõs részét, 25 évet,
nem itt töltötte. Kényszerûségbõl
és nem kalandvágyból, és fõleg
nem egzisztenciális okok miatt
hagyta el hazánkat.

Elmondta, hasonló a helyzet ma
Magyarországon, mint a 20-as
években, akkor is jelentõs köl-
csönre volt szükségünk, de a fej-
lõdésnek köszönhetõen vissza
tudtuk fizetni. Akkor a reményte-
lennek tartott gazdasági helyzet-
ben kezdte meg az ország talpra
állítását Bethlen István, adót ve-
tett ki, elbocsátásokat eszközölt.
Öt év múlva már nagyarányú
többlettel rendelkezett a költség-
vetés. Úgy véli, most is képesek
lennénk kilábalni a nehéz helyzet-
bõl, akárcsak a trianoni döntés

után. Magyarországnak egy ké-
szenléti keretre lenne szüksége az
IMF-tõl, így nem kerülne gyám-
ság alá. A beszélgetés során ki-

emelte az oktatás fontosságát,
ugyanis a következõ generáció-
nak fontos szerepe van.

Évértékelõ közgyûlését, egy-
ben esztendõs fennállását ünne-
pelte a Kanizsa Autó- és Motor-
sport Egyesület tegnap este a
HSMK Zala Márk Termében.

Dobri Noémi elnök mellett az
egyes szakosztályok vezetõi is is-
mertették a tavalyi év történéseinek
folyamát, melyben kiemelkedõek
voltak a felélesztett szlalomverseny
és a jet-ski országos bajnoki futamá-
nak mozgalmas eseményei.

Azt is megtudhattuk, hogy nagyon
„úgy néz ki”, Dara Roland, a jet-ski-
sek helyi zászlóvivõje felhagy a ver-

senyzéssel, ez azonban egyáltalán
nem jelenti azt, hogy a KAMSE-nál
nem tesznek meg mindent azért,
hogy augusztusban újból Kanizsára
hozzák a dzsetszkísek (nem csupán
magyar) mezõnyének krémjét.

S ha már az idei tervek szóba kerül-
tek, április 21-én ismét megrendezés-
re kerül a Teleki úton a tavaly nagy tö-
megeket vonzó szlalomverseny. Me-
lyen immár a klub színeiben nosztal-
giázhatnak „hivatalosan” is a Szakony
Szilárd mellé frissiben felvett egyko-
ron „nagymenõ” tiszteletbeli tagok:
Moór Béla, Musztács Imre, Szekeres
Sándor és Verrasztó István.

Musztács Imre mindenesetre a
KAMSE születésnapjának apropó-
ján megjegyezte: “Széles utat nek-
tek...”, de aztán meglepetésként pél-
dául grófi szavak sem hiányoztak az
este során... hiszen Cseresnyés Péter
polgármester társaságában az ünnepi
pillanatok közepette tette tiszteletét a
Bethlen-bál fõvédnöke is...

Dr. gróf Bethlen István, a Magyar
Páneurópai Unió elnöke szólásra
emelkedése nyomán hamisítatlan

közgazdász gondolkodóként csapott
le a magas labdára, amikor nagy de-
rültséget keltve ejtette el: „Látom, itt
vannak harmincan a közgyûlésen,
ami roppant dicséretes és azt is lá-
tom, hogy az elnök asszony elõtt már
olyan papírok vannak, hogy mennyi
pénzt kérjen a polgármestertõl...”

Egy biztos, a KAMSE 2012-ben
is igyekszik kitenni önmagáért, hi-
szen a technikai sportok hívei nem
kevesen vannak a városban, s ez
már mondhatni kötelezi is õket az
elkövetkezendõkben.

B.E - P.L. - V.M.
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A szeptemberben induló tan-
évben az alapképzésben teljes ál-
lami támogatás mellett 27 150-
en tanulhatnak, további 15 550
diák részösztöndíjat kaphat. Az
egységes osztatlan képzésben a
teljes támogatásban részesülõk
száma 2420, a felsõfokú szak-
képzésben 3500 lesz. Ez összesen
48 620 olyan diákot jelent majd,
aki állami vagy részben állami
támogatással tanulhat.

A Pannon Egyetem 2012-ben
780 állami ösztöndíjas keretszám-
mal rendelkezik az alapképzési
szakokon, további 600 hallgató ve-
het részt részösztöndíjas képzés-
ben a kiemelt képzési területeken. 

Dr. Birkner Zoltán, a nagykani-
zsai intézmény igazgatójától meg-
tudtuk, hogy a Pannon Egyetem
nagykanizsai kampuszán a fent em-
lített 780-ból 150-en tanulhatnak tel-
jes állami támogatás mellett, ez sza-
konként 10-40 fõt jelent. A költség-
térítéseket illetõen elmondta, hogy
az ide jelentkezõk 120-250 ezer fo-
rint közti összegre számíthatnak.

Nyílt napot tartott a Pannon
Egyetem városunkban. Bemutatko-
zott a veszprémi, a keszthelyi és a
nagykanizsai kampusz, ismertették
képzési területeiket és válaszoltak a
felmerülõ kérdésekre. A tájékoztató
végén Vastag Csaba lépett fel, újra
maradandó élményt szerezve.

A PEN B épületének nagyelõadó-
jában dr. Birkner Zoltán kampusz
igazgató köszöntötte a felvételi elõtt
állók népes tömegét. Elmondta, az
egyetemnek jelenleg 10 ezer feletti
hallgatója van, és száz feletti szak-
mát hirdet. A Pannon Egyetem a jo-
gász- és az orvosképzésen kívül
képzések sorát kínálja, és a vidéki
egyetemek egyik legerõsebbike. A
Magyar Tudományos Akadémia ál-
tal készített felmérésen, mely több
szempont szerint vizsgálta a 13 pá-
lyázó felsõoktatási intézményt, a
Pannon Egyetem a hetedik helyet
foglalja el. Ez azt jelenti, hogy meg-
kapta a kiváló egyetemi címet, így
ha valaki itt végez, az nagyon jó
ajánlólevél a munkaerõpiacon.

A kampusz igazgatója kiemelte,

hogy városunkban egyedülálló lehe-
tõség nyílhat  tíz gépészmérnök és
tíz közgazdász tanuló számára.
Ugyanis, aki nagykanizsai, költség-
térítéses formájú gépészmérnöknek
jelentkezik és felvételt nyer, önkor-
mányzat által támogatott struktúrá-
ban tanulhat. – Az önkormányzattal
történt tárgyalás során azt is kértem
a polgármester úrtól, támogasson tíz
közgazdász helyet is a város –
mondta Birkner Zoltán. 

A kampuszok képviselõi kihang-
súlyozták, kis egyetem révén töre-
kednek arra, hogy közvetlen kap-
csolat alakuljon ki tanár és hallgató
között. Az egyetem pozitívumai kö-
zé tartozik, hogy karain lehetõség
van a nyelvvizsga megszerzésére, a
diákoknak számos sportolási lehe-
tõségük van és minden hallgató
számára biztosítanak kollégiumi fé-
rõhelyet (Keszthelyen és Nagyka-
nizsán). Továbbá városunkban heti
négy-hat órában ingyen nyelvi kép-
zésben vehetnek részt.

– Azt mondom, mindenki vá-
lassza azt a szakmát, amire készült,
és ami közel áll a ball válla alatti
parcellához, a szívéhez, mert ezt
kell ûznie a hátralevõ életében – ezt
dr. Gaál Zoltán egyetemi tanár, a
Pannon Egyetem korábbi rektora
mondta a felvételi elõtt állóknak. 

Rendkívüli közgyûlésen fogad-

ták el a Pannon Egyetem Nagyka-
nizsai Kampuszának ösztöndíj-
programját, és határoztak arról,
hogy az egyetem vezetése és az ön-
kormányzat 2012 májusáig közö-
sen kidolgozzák a program feltétel-
rendszerét és az elkövetkezendõ
évek finanszírozásának mértékét. 

A PEN-en – a Felsõoktatási Tör-
vény intézkedései következtében – a
turizmus-vendéglátás alapszak kizá-
rólag önköltséges formában indul-
hat, valamint a mûszaki-mérnöki
képzési területeket beszûkítették, il-
letve részösztöndíjas formával ki-
egészített állami ösztöndíjas férõhe-
lyeket engedélyeztek. Ezen intézke-
dések következtében fenntartási
szempontból nehéz helyzetbe kerül-

het az intézmény, mely helyzetet a
zárolt források tovább nehezíthetnek.

Ennek elkerülése érdekében az
egyetem vezetése azzal a kéréssel
fordult az önkormányzathoz, hogy
segítsék egy városi támogatással in-
duló ösztöndíjprogram kidolgozásá-
ban. A programban, melynek elindí-
tásához ez évben 2,75 millió forintos
támogatás szükséges, 10-10 elsõsor-
ban Nagykanizsa és környéki felvé-
telizõ kezdhetné meg finanszírozott
formában a tanulmányait közgaz-
dász és gépészmérnök szakokon. 

A Kanizsa TISZK és a Gazdál-

kodási és Tudományos Társaságok
Szövetsége a Magyar Nemzeti
Bankkal együttmûködve konferen-
ciát tartott a 11. és a 12. évfolya-
mos tanulóknak Mindennapi pénz-
ügyeink címmel a Pannon Egye-
tem Nagykanizsai Kampuszán. 

A megjelenteket Janzsó Antal,
a GTTSZ regionális alelnöke kö-
szöntötte: – Olyan korban vannak
önök is és mi is, amiben az állan-
dóság szinte hiányzik, hiszen ami
állandó, az a változás. A változás
tempója nõ, és erre kell önöknek
szocializálódni – mondta. Ennek
a fontosságát az is méltán bizo-
nyítja, hogy a diákoknak a válto-
zó helyzetben kell dönteni, hi-
szen a napokban derült ki, hogy
milyen továbbtanulási lehetõsé-
geik vannak. Azt tanácsolta a diá-
koknak, álmaikat ne adják fel,
próbáljanak elõre megalkotni egy
jövõképet. Tanuljanak nagyon so-
kat, mert a tudás megvédi õket és
ezzel biztosíthatják boldogulásu-
kat.

Ezt követõen dr. Birkner Zoltán
igazgató tartotta meg elõadását
Verseny a versenyképességért
címmel, melyben bemutatta a
PEN történetét, fejlõdését és a pa-
lettát, melybõl választani lehet.
Szalay György, az MNB vezetõ
elemzõje szólt A pénz beszél, Te
érted? címmel, majd Márkus Atti-
la, a Diákhitel Központ regionális
igazgatója informálta a diákokat
az új finanszírozási elvekrõl és a
régi-új diákhitelrõl. 

Kanizsa - MTI - Napló
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Lássunk tisztábban -
szerzõdések közt tallózva

OEP: mihamarabb 
nyilatkozzanak a kismamák,
hogy idõben megkapják a
jövedelempótlékot

Kevesebb ingyenes 
kiadvány lesz?

Közel 2,3 milliárd 
forintot fordítanak 
közfoglalkoztatásra 
Zala megyében

Takarékosan mûködik 
a Zala Megyei 
Önkormányzat

Franchise partnert keres 
a Diego

A gyógyszertári blokkról
leolvasható az esetleges
felesleges kiadás is

Nyelvõrségben hatvan
éve - Az élet olyan, mint
egy nagymesteri játszma

Tükrözõdések és 
A papagáj meséi

A vidéki újságírás ma
Zalában

Még lehet jelentkezni a
versenyre

Felpörgetik a
gépészmérnök képzést

Életük kiskanizsai 
lépcsõi apáktól a
dédunokákig

Lugosi Alexandra: 
az Adria helyett irány 
a Duna vidéke?

Lengyák Istvánt 
a Magyar Kultúra 
lovagjává avatták

Nyomra vezette a
rendõröket Dzseff, a
nyomozókutya

Hogy naponta képben
legyen városáról...
mert az interneten 
többet lát.
www.kanizsaujsag.hu

Kattintson,
hogy mmég
többet ttudjon
Kanizsáról!
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„Vajon nem szánalomra méltó
szerencsétlen flótás-e az a magyar
ember, aki csak gazdának vagy
iparosnak, munkásnak vagy mun-
kaadónak, tõkésnek vagy prole-
tárnak érzi magát, s nem egyúttal
és mindenekfölött magyarnak?"

gróf Tisza István

MMeegghhíívvóó

Nagykanizsa Megyei Jogú 
Város Önkormányzata

és a Nagykanizsai Polgári 
Egyesület nevében

tisztelettel meghívom Önt a
2012. február 24-én

(pénteken) 17 órakor kezdõdõ
A Kommunizmus 

Áldozatainak Emléknapja
alkalmából szervezett 

megemlékezésre.

dr.Tóth Norbert elnök
Cseresnyés Péter polgármester

PPrrooggrraamm

Halis István Városi Könyvtár

17 óra
„Fogjunk kezet a magyar
nemzet megmentésére”

Emlékezés gróf Tisza Istvánra, 
Magyarország mártír 

miniszterelnökére. 
Nagykanizsai Polgári Egyesület 

középiskolás vetélkedõjének 
eredményhirdetése.

Köszöntõt mond Cseresnyés Péter 
országgyûlési képviselõ, 

polgármester
Ünnepi beszédet mond és a díjakat
átadja dr.Tõkéczki László egyetemi
docens, a Közép és Kelet-európai

Történelem és Társadalom 
Kutatásáért Közalapítvány kurátora
Közremûködnek: Deme Julianna 

és Rafael Mózes
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A közgyûlés elfogadta az ön-
kormányzat 2011. évi külkapcso-
latairól szóló beszámolót, és
megtárgyalta a 2012. évi külkap-
csolati tervét. A tervezetbe – Dr.
Károlyi Attila javaslata alapján –
bekerült, hogy a hagyományok
és a közös történelmi múltra va-
ló tekintettel vegye fel a város a
kapcsolatot Rijekával. 

A külkapcsolati tervek végrehaj-
tására négymillió forintot tervezett
be a város, mely összeg tartalmaz-
za a Testvérvárosi Pályázat forrá-
sát is. A közgyûlés felkérte Cseres-
nyés Péter polgármestert, hogy ké-
szíttesse el a Testvérvárosi Pályá-
zat kiírását a 2012. július 1. –
2013. augusztus 31. közötti prog-
ramidõszakra. A pályázható egy-
millió forintot  csak a gyerekek és
kísérõtanáraik utazására lehet fel-
használni. 

A beszámolóból kitûnt, hogy a
külkapcsolati események száma –
melyek elsõsorban a testvérváro-
sokhoz kapcsolódtak –, a takaré-
kosabb gazdálkodás miatt kis
mértékben csökkent. Az idei terv
pénzügyileg takarékos, elfogadá-
sa nem jelent jelentõs terhet az
önkormányzatnak. Az izraeli
Akko városával hosszú szünet
után sikerült feléleszteni a kap-
csolatot, a tavalyi Város Napját
meglátogatta az ottani polgármes-
ter közvetlen munkatársa. Izrael
állam frissen kinevezett magyar-
országi nagykövete levélben je-
lezte segítõkészségét. Bihácson
tavaly nem járt kanizsai küldött-
ség, és meghívásunk ellenére
Bihácsról sem érkezett delegáció
Kanizsára. Városunk gazdasági
kapcsolatainak fejlesztését szol-
gálja, hogy üzletemberek és po-
tenciális befektetõk mellett több
nagykövet és diplomata is járt
Nagykanizsán 2011-ben. 

Az idei tervekrõl: testvérvárosa-
ink mellett egy nemzetközi szerve-
zettel is kapcsolatot tart a város.
Az Európai Középvárosok Együtt-
mûködési Hálózata tevékenységé-
nek célja elsõsorban a közigazga-
tási tapasztalatcsere. Ezzel kapcso-
latban idén egy tavaszi és egy õszi
ülés várható. A tavaszi ülés címe:
Tevékenységek reklámja és mar-
keting tevékenység a városokban,
az õszi ülés témája az innovatív
infrastruktúrák fejlesztése és tá-
mogatása a régióban. 

Az Osztrák-Magyar Corvinus
Kör célja az osztrák-magyar gaz-
dasági és egyéb kapcsolatok fej-
lesztése. A Nyugat-dunántúli Ré-
gió Brüsszeli Képviseletének mû-
ködtetését biztosító szindikátusi
szerzõdés 2010-ben lejárt, a régi
szerzõdést nem újították meg a
megyei jogú városok. 

Az önkormányzat a korábbi
évekhez hasonlóan 2012-ben is a
Város Napja rendezvényeire hívja
meg a legtöbb külföldi partnerét,
testvérvárosainak küldöttségét.
Bihács városával a négy éve kez-
dõdött testvérvárosi kapcsolat kez-
detben rendszeres volt, majd
alábbhagyott. Ennek ellenére to-
vábbra is törekedni kell a kölcsö-
nösen elõnyös együttmûködésre,
és ajánlani kell a kanizsai kulturá-
lis, valamint sportrendezvények
szervezõinek, hogy keressenek
kapcsolatot az ottani potenciális
partnerszervezetekkel. 

Csáktornyával ki kell használni
a közelség és a pályázati lehetõsé-
gek által nyújtott elõnyöket. Ebben
az évben tovább folytatódik a Ma-
gyarország – Horvátország IPA
Határon Átnyúló Együttmûködési
Program, emellett újabb együttmû-
ködési lehetõségeket kell feltárni,
és igénybe venni az EU-s pályázati
támogatásokat. Gleisdorf várossal
várhatóan folytatódik az együttmû-
ködés az utánpótlás korú labdarú-
gók között, és a képzõmûvészek is
készülnek közös programra. 2012-
ben Gleisdorf szervezi meg a Test-
vérvárosi Mûvésztelepet, melyre
már meg is hívták a kanizsai
alkotókat. Kazanlak kezdeményez-
te, hogy egy EU-s finanszírozású
humán-erõforrás fejlesztés témájú
pályázat elbírálásától függõen ke-
rüljön sor a szakemberek kölcsö-
nös látogatására. A pályázat sikeres
volt, a másfél éves program 2012
elején kezdõdik el. Emellett várha-
tó a hagyományos protokolláris
meghívás a kazanlaki „Rózsafesz-
tivál” rendezvényeire is.
Kovásznáról meghívó várható a ta-
vaszi Kõrösi Csoma Sándor Na-
pokra és az õszi Kovásznai Napok-
ra, továbbá érkeznek óvónõk az
óvodapedagógia konferenciára. Az
utazásokat megkönnyíti, ha Romá-
nia is csatlakozhat a schengeni
övezethez, melyre elõreláthatólag
tavasszal kerül sor. Magyar-
kanizsával évrõl-évre bõvülnek a
kapcsolataink. Várható, hogy a

palini Általános Iskola és Óvoda
testvérvárosi együttmûködést ala-
kít ki magyarkanizsai partnerével.
A kapcsolattartást megkönnyíti,
hogy már vízum nélkül utazhatnak
az EU-ba a szerb állampolgárok, a
magyarok pedig személyi igazol-
vánnyal is beutazhatnak Szerbiába.
A szlovéniai Ptuj városa és Nagy-
kanizsa vezetõi évente több alka-
lommal is találkoznak. A kulturális
kapcsolatok mellett fontos a gazda-
sági kapcsolatok fejlesztésének na-
pirenden tartása. Tovább folytató-
dik a puchheimi és a nagykanizsai
óvónõk szakmai együttmûködése,
a korábbi évekhez hasonlóan ta-
vasszal részt vesznek a városunk-
ban megrendezésre kerülõ konfe-
rencián. A finnországi Salo városa
több évre szóló együttmûködést
kezdeményezett a Nagykanizsai If-
júsági Fúvószenekarral. A munka
elsõ érdemi eseménye, hogy egy
közös zenei tábor lehet Magyaror-
szágon. 2012 júniusában ismét
Finn – Magyar Testvérvárosi Kon-
ferenciát szerveznek, ezúttal Finn-
országban. A rendezvényeken a há-
zigazda ország látja vendégül a
testvérváros küldöttségét, a három-
napos konferenciát követõen pedig
a finn városok hívják meg a test-
vérvárosok küldöttségét. 

Shijiazhuang és Nagykanizsa
között a nagy távolság miatt nem
alakult ki rendszeres kapcsolat.
Shijiazhuang, a Pekinget körülve-
võ gazdasági körzet központja po-
tenciális gazdasági partner lehet
számunkra, amit a lehetõségek
szerint ki kell használni. Togliatti
és Nagykanizsa között 1997-ben
történt meg a kapcsolatfelvétel.
Az ottani partnerek jelezték,
hogy 2012-ben meg szeretnének
emlékezni a 15 éves jubileumról.
Nagykanizsán erre az eseményre
a Város Napja alkalmából kerül
sor. 

Városunk korábban sem csak a
testvérvárosokkal tartott kapcsola-
tot. Ilyen település volt a hozzánk
közeli Kapronca, ahol velünk
együtt törekednek a gazdasági le-
hetõségek bõvítésére. Jó lehetõsé-
get kínál ehhez a Magyarország –
Horvátország IPA Határon Átnyú-
ló Együttmûködési Program, mely
a határ menti területeken egészen a
Dunáig, 90 százalékos támogatás-
sal járul hozzá a projekthez.

B.E.

KKüüllkkaappccssoollaattookk FFiiuummééttóóll AAkkkkooiigg
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Közel félmilliárd forint euró-
pai uniós támogatást nyert a
Müller Drogéria Magyarország
Bt. a Letenyén készülõ nemzetkö-
zi logisztikai központjának építé-
sére, ahol mintegy 300 embert
foglalkoztat majd a társaság.

A német drogérialánc ulmi köz-
pontja az MTI megkeresésére
szerdán közölte: egyelõre nem tud
pontos információt arról, hogy
mekkora összegû európai uniós tá-
mogatást kaphat a zalai beruházá-
sához.

A Nemzeti Fejlesztési Ügynök-
ség honlapján ugyanakkor már ol-
vasható, hogy a társaság tevékeny-
ségének fejlesztésére, új raktárcsar-
nok építésére, eszközbeszerzésre és
munkahelyteremtésre 458 millió fo-
rintos támogatást nyert az Európai

Regionális Fejlesztési Alapból. A tá-
mogatási arány 18 százalékos, va-
gyis mintegy 2,5 milliárd forintos
beruházást valósít meg a Müller a
magyar-horvát határon.

A vállalat tavaly decemberi tájé-
koztatása szerint a novemberben
kezdõdött beruházás során 18 ezer
négyzetméteres raktárbázist építe-
nek közvetlenül az M7-es autópá-
lya és a magyar-horvát határátkelõ
melletti területen. A tervek szerint
2012 közepétõl már innen látják el
áruval a magyarországi, horvátor-
szági és szlovéniai üzlethálózatot.

A Zalai Hírlap információja sze-
rint még ebben a hónapban mun-
kaerõ-toborzó irodát is nyit a cég a
határmenti városban.

A társaság az MTI-vel ezzel
kapcsolatban annyit közölt: össze-
sen mintegy 300 szakképzett

logisztikust, illetve logisztikai te-
rületen foglalkoztatandó munka-
társat keresnek Letenyére. A leen-
dõ munkavállalókat a Budapest
mellett jelenlegi is mûködõ raktár-
bázison képzik ki, hogy Letenyén,
a logisztikai központ elkészülte
után azonnal megfelelõen képzett
személyzetet tudjanak foglalkoz-
tatni.

Az 1953-ban alapított Müller
2007 óta van jelen Magyarorszá-
gon. Honlapja szerint Európa hét
országában mintegy 26 ezer alkal-
mazottat foglalkoztat. Németor-
szágban 481, Ausztriában 50,
Svájcban 41, Magyarországon 34,
Szlovéniában és Horvátországban
14-14, Spanyolországban pedig 9
üzletet mûködtet.

MTI

KKöözzeell ffééllmmiilllliiáárrddoott nnyyeerrtt aa MMüülllleerr
lleetteennyyeeii rraakkttáárrbbáázziissáánnaakk ééppííttéésséérree

Az Európai Uniós forrásból
felállított állami befektetési alap,
a Széchenyi Tõkebefektetési Alap
2011 végén már több befektetést
is kihelyezett, beszálltak például
a nagykanizsai Pálmöb Asztalos-
ipari Kft.-be.

A hagyományos magántõke ala-
pokhoz képest az állami alap ki-
sebb megtérüléssel is befektethet,
ennek megfelelõen sokkal na-
gyobb lehet a potenciális befekte-
tési köre, hiszen nem kell nagyon
gyors növekedés elõtt álló vállala-
tokat keresnie. A Pálmöb legfõbb
elõnye, hogy olyan versenyelõny-
nyel rendelkezik a piacon, amelyet
plusz tõke segítségével megerõsít-
het a válság sújtotta piacon.

A Széchenyi Tõkebefektetési
Alap igazgatóságának elnöke,
Csuhaj V. Imre szerint a válság mi-
att a kkv szektorra hatalmas nyo-
más nehezedett, a kereslet és ezzel
együtt a forgalom visszaesése szi-
gorú lépéseket követelt meg, amit
a kkv vezetõk próbáltak minél
hosszabb ideig elodázni. A költ-
ségcsökkentés és elbocsátás általá-
nossá vált a kkv körében, egysze-
rûen egy ilyen környezetben csak
így lehet túlélni.

Az állami alap eddig 400 millió
forint kihelyezésérõl döntött, az

alap 14 milliárd forintból gazdál-
kodhat, ami azt jelenti, hogy 2015
végéig összességében 120-150
projektet tud majd támogatni a
cég. Az alap szerint a kkv szektor-
ban számos olyan hagyományos
vállalat van, amelyeknek be kell
látniuk, hogy ha az eddigi üzleti
modell nem fenntartható hosszú
távon, akkor idõben lépni kell, a
vállalat tevékenységét át kell ala-
kítani.

A magyar bútoripar a ‘70-es és
‘80-as években élte virágkorát:
nem csak a hazai piacot látta el,
hanem számottevõ exportteljesít-
ményt is fel tudott mutatni. Ké-
sõbb a széles termékpalettával ren-
delkezõ nagy állami bútorgyárak
vagy tönkrementek, vagy részekre
bontva kerültek magántulajdonba.
A kínálatban megjelentek a nem
feltétlenül jobb minõségû, de min-
denképpen korszerûbb import bú-
torok, így a minden részpiacot le-
fedõ gyártók sorra vesztették el pi-
aci szegmenseiket. Ráadásul a vál-
ság ezt a szektort is sújtotta: mind
kevesebb építkezés és lakásfelújí-
tás történik, így a forgalom is erõ-
sen visszaesett.

Van azonban kiaknázható ver-
senyelõny ezen a piacon is: a
felsõkategóriás, egyedi, vagy
úgynevezett dizájn bútorok pia-
ca talált magára az elmúlt évek-
ben, ahol a különleges minõség
és a speciális megmunkálás az
ugyancsak nagy hagyományok-
ra visszatekintõ bõriparral tár-
sulva tudott új termékkört hoz-
ni. Másrészt egy-egy részterület
specialistái is megerõsödtek: az
irodabútorok piacán a magyar
beszállítók sokszor sikerrel tud-
ták kiszorítani a külföldieket,
valamint azok a bútorasztalo-
sok, akik megfelelõ minõség-
ben, egyedi igényeket is kielé-
gítve tudnak megrendelésre ter-
melni, akár környezõ országok-
ban is fel tudják venni a ver-
senyt a helyiekkel. Erre jó példa
a nagykanizsai székhelyû
Pálmöb Asztalosipari Kft., ame-
lyik mintegy 70 százalékban
szállodáknak szállít bútort, il-
letve közösségi terek asztalos-
munkáit kivitelezi. A Széchenyi
Tõkealap 2011 decemberében
döntött arról, hogy két ütemben,
53 millió forinttal száll be a tár-
saságba, megszerezve annak 34
százalékát.

Portfolio, Privátbankár

ÁÁllllaammii ttuullaajjddoonnrréésszz aa PPáállmmööbbbbeenn

FFrriissss hhaajjttááss
öörreegg ttöörrzzssbbõõll

Mint arról már az elmúlt he-
tekben többször is tájékoztatást
adtunk, az idei évtõl az Erzsébet
tér teljes területén tartanak a
városrehabilitáció kivitelezési
munkái, amelyek idõszakosan
forgalomkorlátozással, útlezá-
rással járnak. A rekonstrukció-
val egyidõben a Délzalai Víz- és
Csatornamû Zrt. vízvezeték épí-
tési munkát végez, továbbá a
csatlakozó utakon a szennyvíz-
beruházási munkálatok is foly-
tatódnak.

Az elmúlt napokban a kivitele-
zõk, a közlekedési hatóság és az
önkormányzat bevonásával, a tér
forgalmának teljes lezárása mellett
döntöttek. Ezt elsõsorban baleset-
megelõzési szempontok indokol-
ták, illetve ezzel biztosítható, hogy
a három beruházás Erzsébet téri
munkálatai a lehetõ leggyorsab-
ban befejezõdjenek, s így minél
hamarabb visszaadhassák a forga-
lomnak ezt a központi teret. 

Az Erzsébet teret február 20-
tól zárják le. Ezzel egyidõben a
Magyar utcának az Arany János
utca – Erzsébet tér közötti szaka-
sza és a Vásár utcának a Báthory
u. – Erzsébet tér közötti szakasza
is lezárásra kerül. Megfordul a
forgalmi irány a Kinizsi utcában
is az Erzsébet tér és az Arany Já-
nos utca között. A Rozgonyi út
felõl így a Kinizsi utca felé ke-
rülhetik el a teret az arra közleke-
dõk.

A gyalogos forgalom és az üzle-
tek árufeltöltése a téren és a kör-
nyéken továbbra is biztosított lesz,
azonban idõszakosan forgalom-el-
terelésekre lehet számítani.

LLeezzáárrjjáákk aazz
EErrzzsséébbeett
tteerreett!!
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A Kanizsa Ferro Kft. 4 millió forint vissza nem térítendõ
támogatást nyert a „Mikrovállalkozások fejlesztése” címû
pályázaton az Új Széchenyi Terv keretében, melyet 5,846
millió forint visszatérítendõ támogatott hitel egészített ki. 
A 10,94 millió forintos összköltségvetésû beruházásból
egy új elektromos targonca vásárlása valósult meg.

SAJTÓKÖZLEMÉNY

Pályázati forrásból új targonca beruházás 
valósult meg a nagykanizsai Ferrotelepen

A Kanizsa Ferro Kft. vas és acél termékek kiskereskedésével fog-
lalkozik. A kereskedést a Nagykanizsán már jól ismert Ferrotelepen
(Nagykanizsa, Ûrhajós u. 3.) folytatjuk.

Vevõkörünk gyors és színvonalas kiszolgálása végett döntöttünk
egy rendkívül korszerû, környezetbarát, elektromos meghajtású
Genkinger-HUBTEX targonca beszerzése mellett. A vételár nettó
10.940.000 Ft volt, amelybõl az Új Széchenyi Terv keretében
4.000.000 Ft-ot Uniós pályázati forrásból, 5.846.000 Ft-ot támoga-
tott mikrohitelbõl, a fennmaradó 10 %-ot saját erõbõl fedeztük.

A jelentõs összegû támogatás és kedvezményes hitel lehetõvé tet-
te számunkra a korszerûbb raktározást, és a gyorsabb vevõkiszol-
gálást. Az új targonca segítségével választékunkat és árbevételün-
ket növelni tudjuk, ezáltal dolgozóink részére bérfejlesztést tudunk
megvalósítani. 

A cégrõl és a fejlesztésekrõl bõvebb információt Hederics Árpád
ügyvezetõtõl kérhetnek a ferrotelep@gmail.com e-mail címen.

Kanizsa Ferro Kft.
Cím: Kanizsa Ferro Kft.
E-mail: kanizsaferrokft@gmail.com, 
ferrotelep@gmail.com
www.ujszechenyiterv.gov.hu

2011.01.05

Február 11-én, szombaton este
18 órától Steinbach József, a Du-
nántúli Református Egyházke-
rület püspökének elõadásával
kezdõdött meg az idei Kanizsai
Esték rendezvénysorozat a
Nagykanizsai Református Egy-
ház gyülekezeti termében. 

Nagy izgalommal készültünk az
elsõ elõadásra, és öröm volt látni,
hogy a rossz idõ ellenére is sokan el-
jöttek. Az elõadás keretében az egy-
ház megújulásának lehetõségeit járta
körbe a püspök. Hívõk és nem hívõk
úgy érezzük mindnyájan, szükség
van arra, hogy az egyház betöltse a
küldetését; ennél fogva a megújulás-
ra is folyamatosan szükség van. Ezt
erõsítette meg elõadónk is, aki na-
gyon õszintén tárta elénk a mai hely-
zetet, majd néhány fontos tételre
hívta fel a hallgatók figyelmét.

Az elsõ tétel, hogy a megújulás
Isten igéjéhez, az evangéliumhoz
kötött. A második tétel szorosan az
elsõhöz kapcsolva arról az áldásról
szólt, amely az evangéliumból fa-
kad. A harmadik tételben pedig az
életszerûség szükségességére mu-
tatott rá.

A püspök elmondta, hogy meg
kell látnunk, milyen hatalmas
kincs birtokosai vagyunk. Isten Jé-
zus Krisztusban megváltást, örök
életet adott nekünk, s ez a mi földi
életünket is mássá teheti. Szemlé-
letváltozás következik be az em-
berben, amikor az örök élet birto-
kosává válik.

Mindnyájan éreztük, hogy ve-
lünk együtt elõadónk számára is
nagyon fontos, égetõ ez a kérdés,
hiszen nemcsak az egyház, hanem
nemzetünk, a társadalom egysége
és jövõje is attól függ, felfedez-
zük-e, megerõsödünk-e abban,
hogy Isten a lényeget bízta ránk.
Ez kell, valósággá váljon, ennek
kell betöltenie hétköznapjainkat,
egymáshoz való viszonyunkat.
Amíg ez nem sikerül, addig nem
várhatunk megújulást.                    

Ebben a folyamatban egyik pil-
lér az igehirdetés és a bizonyságté-
tel megújulásának szükségessége,
ahol az igehirdetés Isten szemé-
lyes, életszerû üzenetévé válik.

A másik pillér a közösségterem-
tés, amikor a rohanó világban el-
csendesedhetünk, feltöltekezhe-
tünk, megtalálhatjuk az evangéliu-
mi értékeket, és megtapasztalhat-
juk a testvériséget. Szemléletes
példán keresztül érzékeltette, hogy
az egyháznak úgy kell jelen lennie
a világban, hogy minél több pon-
ton kapcsolódjon azokhoz a kérdé-
sekhez, küzdelmekhez, harcokhoz,
amelyekkel a mindennapi ember
küzd. Az istentiszteleten jelen lévõ
embernek meg kell éreznie, hogy
jó itt lenni!

Hella Ferenc
lelkipásztor

HHaattaallmmaass kkiinnccss mmeeggvváállttootttt eemmbbeerrnneekk lleennnnii

Múlt pénteken a nagykanizsai
Hit Gyülekezete belvárosi székhá-
zában adta át azokat a saját szerve-
zésben összegyûjtött takarókat,
hálózsákokat, konzerveket, és tar-
tós élelmiszereket, amelyeket a
helyi átmeneti szálló munkatársai-
val közösen juttatnak el azoknak,
akik a szállókra nem tudnak bejut-

ni és az elmúlt napokban a nagy
hideg miatt szükségük van a gyors
segítségre. 

A városi átmeneti szállóval évek
óta együttmûködik a Hit Gyüleke-
zete helyi szervezete és oda juttat-
ják el a segítséget és azt, amire
tényleg szükség van – tájékoztatta
lapunkat Varga Zoltán.

RRáásszzoorruullóókkaatt sseeggíítteetttt aa
HHiitt GGyyüülleekkeezzeettee

A Nagykanizsai Fényforrásból
tizenegy GE-s önkéntes segített a
Ûrhajós úti Fogyatékkal élõk In-
tegrált Intézménye lakóinak a far-
sangi készülõdésben. A közös fog-
lalkozást Horváthné Kápolnás Ka-

talin mentálhigiénés vezetõ irányí-
totta. Kreppapírból dekorációt haj-
togattak, farsangi álarcokat, szem-
üvegeket vágtak ki és díszítettek. 

N.B.Gy.

AAkkcciióóbbaann aa GGEE öönnkkéénntteesseekk
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Mint egykori sörgyári majd
ÁFÉSZ osztályvezetõnek, mel-
lékfoglalkozású sportújságírónak,
nyugdíjasként a Kanizsa Hetilap
egyik alapítójának, laptitkárának
és a várospolitikai rovat szerkesz-
tõjének, a Kanizsa Magazin volt
külsõ munkatársának nincs szán-
dékomban Önt Mózes Pálhoz, a
város utolsó elõtti tanács elnökéhez
hasonlóan – STOP-ra bírni, vagy le-
mondásra felszólítani, viszont –
mint FIDESZ szavazó – a ciklus vé-
géig való talpon maradásához, illet-
ve a polgármesterség és az ország-
gyûlési képviselõség folytatásához
szeretnék Önnek néhány jó ta-
náccsal szolgálni.

Íme: 1. A rendszerváltás óta el-
telt 22 esztendõben – Önnel
együtt – hat polgármester tevé-
kenykedett megyei jogú váro-
sunkban. Szinte kivétel nélkül
mindegyikük választási program-
jában, illetve elképzeléseiben töb-
bek között szerepelt legalább egy
NB II-es labdarúgó csapat mû-
ködtetése, az Olajbányász stadion
felújítása, egy nemzetközi méretû
városi sportcsarnok építése, egy
sétálóutca kialakítása, új munka-
helyek sokaságának elõsegítése,
termálfürdõ létrehozása! Sajnos

ezek közül egy sem valósult meg,
pedig EU-s pályázatokkal, a test-
vérvárosok adta befektetõi lehetõ-
ségekkel, az elmúlt hónapok szá-
mos nagykövetének fogadása
kapcsán érvényre lehetett volna
juttatni Õket! Még nem késõ!...

2. Eddig nem vezetett ered-
ményre néhány környezõ város
(Kaposvár, majd Zalaegerszeg-
Szombathely) vezetõivel kialakí-
tott kapcsolatoknak (valószínûleg
„ellesték” esetleges ötleteit, õk pe-
dig nem adtak tippeket). Ezt a gya-
korlatot a jövõben mellõzni kell!

3. Kihasználva országgyûlési
képviselõi és minisztériumi kap-
csolatait, a jövõben nem kellene
szerzõdéseket, megbízásokat köt-
ni fõvárosi cégekkel és szemé-
lyekkel, amelyek kapcsán gyanú-
ba keveredhet!

4. Elõdeinek és Önnek is már
régen fel kellett volna venni a
kapcsolatot az egykori híres sör-
gyár létesítményeit birtokló – ma-
látagyárat sajnos csak napjainkig
üzemeltetõ – francia céggel, az
építmények átalakítása, a legkor-
szerûbb sörtechnológiai berende-
zések révén a sörgyártás feltá-
masztására.

5. Nem kellene erõltetni az
esetleg városunkban – az egykori
határõrség területén – létrehozan-
dó javítóintézeti tervet, elkerülve
ezzel a környezõ városrész lakos-
ságának erõteljes tiltakozását!

6. Még lehetne sorolni tovább is…
Polgármester Úr!

A felsorolt észrevételeket, javas-
latokat leírtam, annak ellenére,
hogy Ön – érzésem szerint – az el-
múlt 3 évben nem vette figyelembe
ajánlóim felterjesztését a „ZALA
MEGYE SPORTJÁÉRT” megyei
kitüntetés elnyerésére, valószínûleg
azért, mert néhány évvel ezelõtt
egy helyi civil szervezet által köz-
zétett „Miként képzelem el Nagy-
kanizsát 2020-ban?” pályázatom
bevezetõjében le mertem írni, hogy
világszerte, hazánkban és Nagyka-
nizsán is nem pártkatonák, hanem a
civil szervezetek által jelölt szemé-
lyek töltik majd be a lakosság által
megválasztott országgyûlési és te-
lepülési képviselõi helyeket!...

Üdvözlettel: 
Tihanyi István

a Nagykanizsa Sportjáért
2007-es kitûntetettje

PPáárrhhuuzzaammookk 33.. 

Érintettség okán kérek szót
Sajni képviselõ úr írása olvastán.
Ott voltam a javítóintézetrõl tar-
tott, az olajtelepiek aggodalmát
eloszlató lakossági fórumon is, a
Békemeneten is. És minap olvas-
tam a facebookon: Nem kell sze-
rényen hallgatnunk. Ugyanaz a
derûs nyugalom ez, mint ami a
Békemeneten is érezhetõ volt.

A HSMK-beli lakossági fórum-
ról tudósító sajtó – talán rosszul
értelmezett tapintatból – elhallgat-
ta azt, amirõl minden kanizsainak
joga van tudni. Nevezetesen: az

egyik hozzászóló
s z e m b e s í t e t t e
Sajni képviselõ urat hazugságá-
val. Aki erre, akár egy pirosra fõtt
rák, emelkedett szólásra. A jelen-
lévõk nem tudták eldönteni: szán-
ják-e vagy nevessék inkább?

Ám Sajni képviselõ úr nem tanul, to-
vábbra is azt hiszi, beveszik a nagyka-
nizsaiak a valótlanságot. A polgármes-
ter urat azzal rágalmazza, nem tartja a
demokráciát. Pedig – mint rajtam kívül
más is, egy internetes kommentelõ is
emlékezett: „…amikor még szdsz-es
színekben indult a 2006-os választáson,
azokban az idõkben, amikor Kóka Já-
nos volt az elnökük, akinek az volt a vé-
leménye a „reformok” ellenzõinek vé-
leményére, „ha lecsapolják a mocsarat,
arról nem kérdezik meg a békákat”.
Nos, a most már független képviselõ-
nek talán emlékezni kellene ezekre a
választókra nézve nem éppen hízelgõ
szavakra, amit gondolom, annak idején
helyénvalónak és talán szellemesnek is
talált, ami miatt most már egy kicsit el-
szégyellhetné magát. (Ajavítóintézettel
kapcsolatban, azt hiszem, két fórum is
volt már).”

A pszichológusok kivetítésnek
(projekciónak) nevezik, ha valaki
egy másik személynek tulajdonít-
ja saját hibáit vagy kívánságait.
Ez a bûntudat vagy más hasonló
érzések kifejezõdéseként értékel-
hetõ és az elhárító mechanizmu-
sok közé sorolandó. Vagy inkább
kóros hazudozás (pseudologia
phantastica) a kórisme?

Papp János

NNyyíílltt lleevvééll 
CCsseerreessnnyyééss PPéétteerr
PPoollggáárrmmeesstteerr
ÚÚrrhhoozz!!

Mihamarabb nyilatkozzanak
a kismamák, hogy idõben meg-
kapják a jövedelempótlékot –
mondta egy az Országos Egész-
ségbiztosítási Pénztár (OEP)
honlapjára feltöltött hang-
anyagban Bogdán Zsuzsanna, az
OEP Pénzbeli és Ellenõrzési Fõ-
osztályának vezetõje.

Mint kifejtette: a 2012 január else-
jei adójóváírás megszüntetése érin-
tette a kismamákat is, akik terhessé-
gi-gyermekágyi segélyben (tgyás),
illetve gyermekgondozási díjban
(gyed) részesültek. Ez azt jelenti,
hogy akinek a jövedelme a 202 ezer
forintot bruttóban nem érte el, azok-
nak nettóban kevesebb jövedelem
jut. Ezt a kormány egy jövedelem-
pótlékkal kívánja kompenzálni.

A jövedelempótlékot azok kap-
hatják, akik 2011-re vonatkozóan
adójóváírást vettek igénybe, illetve
akik szintén 2011-re vonatkozóan,
de már 2012-ben akarják érvénye-
síteni az adójóváírást. Mint ki-
emelte: csak az a szülõ részesülhet
ebben a jövedelempótlékban, aki
2011. december 31-én már és
2012. január elsején még terhessé-
gi gyermekágyi segélyben, illetõ-
leg gyermekgondozási díjban ré-
szesült.

A jövedelempótlék összege függ
attól, hogy az igénylõ családi ked-
vezményt igénybe vesz-e, és attól,
hogy hány eltartott után veszi ezt
igénybe. Bogdán Zsuzsanna hang-
súlyozta: a jövedelempótlékot
írásban lehet kérni nyilatkozat for-
májában. Azon kismamáknak, aki-

nek az egészségbiztosítási pénztá-
rak folyósítják az ellátást, a napok-
ban postázzák. Azok esetében pe-
dig akiknek a munkáltatónál lévõ
társadalombiztosítási kifizetõhely
folyósítja az ellátást, az OEP azt
javasolja: ott érdeklõdjenek.

Mint kiemelte: az OEP hivatalos
oldalán, a letölthetõ nyomtatvá-
nyok között is megtalálható a nyi-
latkozatot, amelyet kitöltve miha-
marabb, de legkésõbb május 31-ig
kitöltve kell visszaküldeni a folyó-
sító szerveknek.

Ezt követõen ugyanis csak a be-
nyújtást követõ hónap elsõ napjá-
tól tudják megállapítani az ellátást
- hangsúlyozta Bogdán Zsuzsanna.

A Nemzeti Erõforrás Minisztéri-
um február elsején tájékoztatott, az
aznap Magyar Közlönyben megje-

lent kormánydöntésrõl, miszerint:
jövedelempótlékot kapnak azok a
kismamák, akiket hátrányosan
érint az adójóváírás lehetõségének
megszûnése.

A tárca közleményében azt írta: a
január 1-je elõtt megállapított gyed
és tgyás esetében az érintett szülõk a
korábbi, béremelés elõtti bruttó ke-
resetük alapján részesülnek az ellá-
tásokban; ezért a már megállapított
ellátások esetében olyan kiegészítõ
juttatás bevezetése szükséges,
amely biztosítja, hogy az ellátás net-
tó összege ne csökkenjen – fejtették
ki, hozzátéve, hogy hosszabb távon
a megemelt keresetek alapján a kö-
vetkezõ évekre megállapított gyed-
és tgyás-összegek is nõnek majd –
közölték.

MTI

OOEEPP:: mmiihhaammaarraabbbb nnyyiillaattkkoozzzzaannaakk aa kkiissmmaammáákk,, hhooggyy
iiddõõbbeenn mmeeggkkaappjjáákk aa jjöövveeddeelleemmppóóttlléékkoott
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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 22 7, 21 9:00
30155/4 Miklósfa, Iskola utca, építési telek 4.080.000 22 7, 21 9:30
4372 Lazsnaki kastély, Alkotmány u. 160. 49.000.000 22 7, 21 10:00
2243/1-2 Ady u. 25. szám alatti ingatlanok 22.320.000 22 7, 21 10:30
3817 Csengery u. 111/B, beépítetlen terület 2.800.000 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

Tisztelt Nyugdíjas Pedagógusok!

Városunkban nemes hagyomány, hogy a pályán eltöltött évek, a kiemelkedõ
munka elismeréseként ünnepi keretek között köszöntjük a Díszoklevélben ré-
szesülõ pedagógusokat.

Az õszre tervezett rendezvény elõkészítéseként továbbítanunk kell a képzõ in-
tézményekbe az arany, -gyémánt, -vas, illetve rubindiplomára jogosult nyugdí-
jas pedagógusok oklevélmásolatát, szakmai pályafutásukat bemutató életrajzát
(munkahelyek, jelenlegi pontos lakcím, telefonszám, a korábbi Díszoklevél
másolata - ha van ilyen) valamint az aranydiploma-várományosoktól a munka-
könyvük másolatát is.

A díszoklevél kérelem benyújtásához szükséges nyomtatványok a Polgármes-
teri Hivatal Mûvelõdési és Sportosztályán (Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. II.
emelet 9.) átvehetõk az alábbiak idõszakokban: hétfõ-kedd: 8-16.30-ig, szerda:
8-17-ig, csütörtök: 8-16.30-ig, péntek: 8-13.30-ig.

Tisztelettel kérjük mindazokat a Nagykanizsán élõ nyugdíjas pedagógusokat,
akik 50, 60, 65, 70 éve kapták meg oklevelüket, hogy 2012. március 10-ig jut-
tassák el a kért dokumentumokat a Polgármesteri Hivatal Mûvelõdési és Sport-
osztályára, hogy idõben továbbíthassuk a képzõ intézményekhez.

DÍSZDIPLOMÁHOZ SZÜKSÉGES IRATOK
(A kitöltendõ nyomtatványok a Polgármesteri Hivatal Mûvelõdési és Sportosz-
tályán-Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. – átvehetõk. )
- KÉRVÉNY A DÍSZDIPLOMA KÉSZÍTÉSÉHEZ
- NYILATKOZAT AZ ADÓBEVALLÁSHOZ
- KITÖLTÖTT NYOMTATVÁNY A FELSÕFOKÚ INTÉZMÉNY FELÉ
- MEGHATALMAZÁS
Kérjük, hozza magával a következõ dokumentumokat: MUNKAKÖNYV
VAGY HATÁROZAT AZ ÖREGSÉGI NYUGDÍJ MEGÁLLAPÍTÁSÁRÓL,
ÖNÉLETRAJZ, EREDETI OKLEVÉL, VAGY KORÁBBI DÍSZDIPLOMA
MÁSOLATA.

PPeeddaaggóógguuss ddíísszzookklleevveelleekkA Nagykanizsai 
Cukorbetegek Egyesülete
február 24-én (pénteken) 15.30-kor

a Kanizsai Dorottya Kórház 
tanácstermében 

klubfoglalkozást tart, 
amelyen Dr. Sebestyén Miklós 

fõorvos A cukorbetegség
megelõzése témában tart elõadást.

Tisztelt Szülõk!
Tájékoztatom, hogy a Kõrösi

Csoma Sándor – Péterfy Sán-
dor Általános Iskola (székhely:
8800 Nagykanizsa, Csokonai u.
1. telephely: 8800 Nagykanizsa,
Attila u. 2.) telefonos elérhetõ-
sége 2012. február 15. nappal
megváltozik, mivel vezetékes
telefonszámaink megszûnnek.

ÚJ TELEFONSZÁMAINK:
,Székhely: +36-30-648-9747

Igazgató, +36-30-598-2139 Titkár-
ság, igazgatóhelyettes, +36-30-648-
9746 Gazdasági iroda, +36-30-461-
9108 Élelmezésvezetõ.

Telephely: +36-20-954-5499 In-
tézményegység-vezetõ, +36-20-954-
0038 Intézményegység-vezetõhelyet-
tes, +36-20-953-5610 Titkárság, +36-
20-953-7260 Gazdasági iroda, +36-
20-953-9383 Élelmezésvezetõ.

E-mail címünk:
korosi.isk@chello.hu,
iskola@peterfy.sulinet.hu

Kókainé Hámorszki Éva 
igazgató

A Nagykanizsai Cukorbe-
tegek Egyesülete kéri a lakos-
ságot, hogy adójuk 1 %-val to-
vábbra is támogassák egyesü-
letünk egészségmegõrzõ neve-
lõ munkáját. 

Adószámunk:
18955912-1-20

Nyílt nnap aa lleendõ
elsõsöknek

A Kõrösi Csoma Sándor –
Péterfy Sándor Általános Iskola
Székhelyintézménye (8800 Nagy-
kanizsa, Csokonai utca 1.) 2012.
február 18-án tartja az óvodából
az iskolába való átmenetet segítõ
programjának legtöbb résztvevõt
mozgósító rendezvényét.

Ennek keretében 9-12 óráig vár-
ják az intézmény vezetõi, pedagó-
gusai, a leendõ elsõ osztályban
tanító nevelõk a következõ tanév
elsõseit és szüleiket. Ebben az
idõben a szülõk tájékoztatófilmet,
elõadást hallhatnak az iskoláról, a
beiskolázás segítésérõl, az eddigi
tapasztalatokról. Elõadók: Kókainé
Hámorszki Éva – igazgatónõ,
Bencze Péterné – gyógypedagógus,
logopédus, Lõrincz Ildikó – pszic-
hológus és az elsõ osztályos tanító
nevelõk.

Közben a gyerekek táncház-,
kézmûves-, és dráma foglalkozá-
sokon szórakozhatnak, ismerked-
hetnek az iskolával, a tanítókkal és
egymással.

Erre a rendezvényre sok szeretet-
tel várjuk az Önök képviselõit is.

Schvarcz Istvánné 
igazgatóhelyettes
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2012. február 16.

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 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

Dénes Sándor a 12. számú egyéni választókerület önkormányzati képviselõje
– a szokottól eltérõen – 2012. február 16-án (csütörtökön) 17.00 órától fogadó-
órát tart a Polgármesteri Hivatal Kiskanizsai Kirendeltségén (Nagykanizsa, Szt.
Flórián tér 30.)

KKééppvviisseellõõii ffooggaaddóóóórraa

Óvodai és általános iskolai jelentkezések a 2012/2013-as tanévre

Értesítjük a Kedves Szülõket, hogy a 2012/2013-as nevelési évre , tanévre vo-
natkozó óvodai és iskolai beiratkozás Nagykanizsa Megyei Jogú Város óvo-
dáiban és valamennyi általános iskolájában 2012. március  6-7-én tartjuk. 
Mindkét napon 8.00 - 17.00 óráig várják az intézmények a leendõ óvodások és
1. osztályosok jelentkezését.
A jelentkezés helye a kötelezõ felvételt biztosító vagy a szülõ által választott
óvoda illetve általános iskola.
A felvételrõl a férõhelyek ismeretében az intézmény vezetõje dönt, melynek
eredményérõl a szülõket 8 napon belül írásban értesíti.
Az óvodába azok a gyerekek írathatók be, akik 5. életévüket a 2012. évben töl-
tik be és még nem járnak óvodába. A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. tör-
vény 24.§ (3) bekezdése szerint a gyermek abban az évben, amelyben az ötö-
dik életévét betölti, a nevelési év kezdõ napjától (2012. szeptember 1.) napi
négy órát köteles óvodai nevelésben részt venni. 
Felvételre jelentkezhetnek azok a gyermekek is, akik 3. életévüket 2012. augusz-
tus 31-ig betöltik, vagy akik a 2012/2013. nevelési év során lesznek 3 évesek. 
A jelentkezéshez szükséges okmányok:
- a gyermek születési anyakönyvi kivonata
- gyermekorvosi igazolás
- lakcím igazolásra alkalmas személyi igazolvány vagy lakcímkártya
Általános iskolai felvételre kell jelentkeznie minden nagykanizsai gyermeknek,
aki 2012. május 31-ig betölti a hatodik életévét. A közoktatásról szóló 1993. évi
LXXIX. törvény 6. § (2) bekezdése alapján a 2005. június 1. és 2006. május 31.
között született gyermekek a 2012/13. tanév kezdetén tankötelessé válnak.
A jelentkezéshez szükséges dokumentumok:
- gyermek születési anyakönyvi kivonata
- az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító igazolás eredeti pél-
dánya
- a szülõk (amennyiben a gyermeket valamelyik szülõnél elhelyezték, a szülõi
felügyeletet gyakorló szülõ) vagy más törvényes képviselõ személyazonosító
igazolványa, más törvényes képviselõ esetén a gyámhivatal gyámrendelõ hatá-
rozata.

ÓÓvvooddaaii ééss áállttaalláánnooss iisskkoollaaii bbeeiirraattkkoozzááss

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyûlése pályázatot ír ki az egy-
csatornás gyûjtõkémények felújításának támogatására Nagykanizsa
Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyûlése 2./2012.(I.31.) önkor-
mányzati rendelete alapján a következõk szerint.

Az önkormányzat az egycsatornás gyûjtõkémények felújításának, ki-
váltásának bekerülési költségeihez vissza nem térítendõ támogatásként
támogatást nyújt a pályázók részére, amely kiegészíti a pályázó azon sa-
ját pénzügyi forrását, amelynek megléte a központi pályázatban elnyer-
hetõ állami támogatás elõírt pályázati feltétele.

I. A támogatás célja, a pályázók köre
A pályázat keretén belül a többlakásos lakóépületekben lévõ gyûjtõkémé-

nyek, valamint az ezekhez kapcsolódó füstcsövezés olyan lakáscélú helyisé-
gekre jutó kéményszakaszok felújítási munkálataira igényelhetõ támogatás,
amelynek eredményeként biztosítható a tüzelõberendezések által elõállított,
jelenleg a gyûjtõkéményekbe vezetett égéstermékek biztonságos elvezetése,
azok lakásokba illetve egyéb helyiségekbe történõ és az életbiztonságot veszé-
lyeztetõ visszaáramlásának megakadályozása.

A pályázaton részt vehetnek Nagykanizsa Megyei Jogú Város közigaz-
gatási területén lévõ egycsatornás gyûjtõkéménnyel rendelkezõ társashá-
zak és lakásszövetkezeti épületek.

II. Támogatható felújítások, korszerûsítések köre
Támogatás igényelhetõ az egycsatornás gyûjtõkémények (termofor ké-

mények) felújítása érdekében elvégzendõ munkálatokra a Nemzeti Fejlesz-
tési Miniszter 2011. decemberében megjelentetett „az egycsatornás
gyûjtõkémények (termofor kémények) felújításának támogatása” címû
(Kódszám: ÚSZT-2011-KÉMÉNY) pályázat útmutatójában (a továb-
biakban: Pályázati útmutató) foglaltak szerint.

Nem igényelhetõ támogatás a pályázat benyújtása elõtt már megkez-
dett beruházáshoz.

A pályázat kétlépcsõs. 
Elsõ lépcsõben a pályázók az önkormányzathoz benyújtják pályázatu-

kat, amelyet az önkormányzat elbírál.
Második lépcsõben az önkormányzat által támogatott, vagy az önkor-

mányzat támogatását nem élvezõ pályázatokat azután a pályázó társasház
saját döntése szerint nyújtja be a központi kiíróhoz.

III. A pályázattal elnyerhetõ támogatás
Az önkormányzati támogatás összegét a közgyûlés határozza meg, mér-

téke a támogatás szempontjából elismerhetõ bekerülési költség legfeljebb
10 %-a, de lakásonként maximum 30.000 Ft lehet. Pályázónak a teljes fel-
újítási költség megosztását  a pályázatban be kell mutatnia.

Ha a beruházás megvalósítása során a beruházás költségei a támogatásban
részesített pályázatban megjelölt költségeknél alacsonyabbak, az önkor-
mányzati támogatás összege ezzel arányosan csökken. Az önkormányzati tá-
mogatás összege abban az esetben sem nõ, ha a pályázónak a beruházás meg-
valósítása során a pályázatban megjelölthöz képest többletköltségei merül-
nek fel. Ezt a pályázónak saját forrásból kell finanszíroznia. 

IV. A pályázat benyújtásának módja, helye, határideje
A pályázatot az önkormányzathoz magyar nyelven, kizárólag az ön-

kormányzat által elõírt pályázati formanyomtatványokon, 1 eredeti pél-
dányban kell benyújtani legkésõbb a rendelkezésre álló pénzügyi keret
kimerüléséig, de legkésõbb 2012. május 05-ig.. Amennyiben a rendelke-
zésre álló forrás kimerül, a pályázatok beadásának lehetõsége megszûnik.
A keret kimerülésérõl, valamint a pályázatok beadásának lezárásáról az
önkormányzat honlapján kell tájékoztatást adni.

A pályázat benyújtási helye: Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgár-
mesteri Hivatala Városfejlesztési Osztálya (8800 Nagykanizsa, Erzsébet
tér 7. II. em. 15.)

Az önkormányzati pályázat részletes feltételeit Nagykanizsa Megyei
Jogú Város Önkormányzata Közgyûlésének 2./2012. (I.31.) önkormány-
zati rendelete tartalmazza. A rendelet, a pályázati formanyomtatvány és a
pályázathoz szükséges információk elérhetõ a város honlapjáról
(www.nagykanizsa.hu ), illetve a Nagykanizsa Vagyongazdálkodási és
Szolgáltató Zrt. honlapjáról (www.nkvg.hu).

A központi Pályázati felhívás, a Pályázati útmutató és mellékletei Épí-
tésügyi Minõségellenõrzõ Innovációs Kht. internetes honlapjáról
(http://www.emi.hu ) tölthetõ le. 

PPÁÁLLYYÁÁZZAATTII FFEELLHHÍÍVVÁÁSS
((KKóóddsszzáámm:: ÚÚSSZZTT-22001111-KKÉÉMMÉÉNNYY))

Itt aa ffarsang, ááll aa bbál
2012. február 24-én (pénteken) 16 órától kerül sor a farsangi

mulatságra a Családok Átmeneti Otthonában. Kérjük a kedves
szülõket, hogy gyermekeik kívánságát figyelembe véve, segítsék a
gyermekek jelmezbe öltözését. A családgondozókhoz és a szakgondo-
zókhoz bátran forduljanak segítségért! 

Program: 16 órától gyermekek jelmezes felvonulása, felvonulók-
nak ajándékok kiosztása, tombola, karaoke, zene, tánc, fánk, sütemény.
Program zárása: 19 óra.

Szeretettel várunk mindenkit!

Turi Renáta intézményvezetõ és valamennyi munkatársam
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Február 18. 10 óra
III. KANIZSAI ESKÜVÕ KIÁLLÍTÁS
Minden, ami esküvõ...
Ismét Esküvõ Kiállítás lesz 
Nagykanizsán! A belépés díjtalan

Február 19. 15 óra
Kultúrházak éjjel-nappal
„ELMÚLOTTA RÖVID FARSANG…”
Közremûködnek: Általános Iskola és
Óvoda - Kiskanizsa Nagyrác utcai 
óvodásai. 
KÉZMÛVES JÁTSZÓHÁZ
16.30 óra LÁBITA SZÍNHÁZ
Csernik Szende mesemondó székely
népmesékbõl összeállított mûsora
Belépõdíj: 400 Ft

Február 20. 19 óra
Színház - Rátkai bérlet
Valló-Vajda-Fábri: ANCONAI 
SZERELMESEK - zenés komédia két
részben- az olasz könnyûzene örökzöld
slágereivel. A kaposvári Csiky Gergely
Színház mûvészeinek közremûködésével
bemutatja a Karaván Mûvészeti Alapít-
vány. Belépõdíj: 3 000 Ft

Február 21. 10 óra
KEREKÍTÕ - mondókás foglalkozás 0-
3 éveseknek.
10.45 óra BÚGÓCSIGA - mondókás
foglalkozás félévestõl 5 éves korig
Vezeti: Törekyné Nagy Zsuzsanna zene-
pedagógus. 
Belépõdíj: 600 Ft/család

Február 22. 17 óra
„A SZERETET KOMMUNIKÁCIÓJA”
- találkozás KUDLIK JÚLIÁVAL
Belépõdíj: 300 Ft

Február 24. 18 óra
„INSPIRÁCIÓK”
Kassainé Szarjas Gertrúd festõmûvész
kiállítása
Megtekinthetõ: március 15-ig

Február 17. 20 óra
PUNNANY MASSIF KONCERT
Belépõdíj: 1300 és 1600 Ft

„TÛNÕDÉSEK”
Z. SOÓS ISTVÁN KIÁLLÍTÁSA
Megtekinthetõ: március 31-ig

INDIA VÉGTELEN ÚTJAI
Kiállítás Sass Brunner Erzsébet
és Brunner Erzsébet 1938-1950 között
Indiában festett alkotásaiból
Megtekinthetõ: február 29-ig

A PARADICSOMOK 
MEGHÓDÍTÁSA
Gyõrfy András kiállítása
Megtekinthetõ: február 29-ig

Február 23. 18 óra
„DUNÁNTÚL KINCSEI” 
zenei sorozat
LUKÁCS MIKLÓS ÉS ZENEKARA
Belépõdíj: 1 200 Ft

A Hevesi Sándor Mûvelõdési
Központ színháztermében a
Magyar Mozdulatmûvészeti
Társulat varázsolta el az óvo-
dásokat és a kisiskolásokat
Karnevál – Az állatok farsang-
ja címû mozdulatmûvészeti
mesejátékával. 

A társulat 1995-ben alakult, a
nagykanizsai születésû Fenyves

Márk és Pálosi István vezetésé-
vel. A száz éves tradícióval ren-
delkezõ magyar mozdulatmûvé-
szet egyedülálló képviselõi. Tö-
rekednek a tradíciók továbbvi-
telére, az új generáció nevelésé-
re.

Repertoárjukban 2003 óta
szerepel az elõadás, melyet kö-
zel száz alkalommal mutattak
már be országszerte. A mesejá-

ték klasszikus zenékre készült,
így közelebb hozza a gyerme-
kekhez ezt a mûfajt. A mozdu-
latmûvészet nyelvén, a gyer-
mekmozdulatokat is az elõadás-
ba vonva jelenítik meg az álla-
tok farsangját, de a történetme-
sélés nem hagyományos, hanem
olykor vicces, tanulságos, látvá-
nyos, több szálon futó játék,
amelybe a gyerekeknek is van
beleszólási lehetõségük. A kiin-
dulópont Saint-Saëns zenéje, és
az eredeti mese dramaturgiája,
melyben a békától, a nyúlon ke-
resztül, a teknõsig és a rókáig
mindenki valamilyen produkci-
óval szeretné elérni, hogy õ le-
gyen a farsang uralkodója. A
darabban a narrátor is fontos
szerephez jut. Az elõadás végén
a gyermekek a terembe lépéskor
kapott üveggolyóval szavazhat-
tak, hogy melyik produkció
nyerte el a tetszésüket.

V.M.
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Az Én hobbim sorozat kereté-
ben megnyílt a Hegedüsné Saffer
Szilvia Teddy maci gyûjteményét
bemutató kiállítás a HSMK föld-
szinti elõcsarnokában, mely feb-
ruár 29-ig tekinthetõ meg. 

Hegedüsné Saffer Szilvia, a
Zalakomári Általános Iskola tanító-
nõje, gyerekkora óta kedveli a
plüssjátékokat, mely kedves emlé-
keket azóta is õrzi. A kiállításon
megtekinthetõ gyûjtemény elsõ pár
darabja családi örökség, nagyma-
mája ágyán mosolygott rá minden
nap. A következõket pedig már vá-
sárolta játékboltokban, bolhapiacon
és turkálókban. De akad köztük
olyan is, amelyeket barátoktól,

édesanyjától és kollégáitól kapott.
A mai napig százharminckét darab
különbözõ méretû mackót sikerült
összegyûjtenie, amibõl a kiállításon

a legapróbbtól a gyermeknagyságú-
ig láthattak az érdeklõdõk.

V.M.

MMoossoollyyggóóss,, ppuuhhaa mmaacciikk kkiiáállllííttáássaa
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A „Batthyánys diákok a fenn-
tartható jövõért” címû pályázat
elsõ ütemének zárására került
sor eredményhirdetéssel egybe-
kötve a Batthyány-gimnázium
Rendezvénytermében.

A fotópályázaton számos díj-
nyertes felvétel született, mi
több Novák Eszter kisfilmje

„Swan Lake” (Hattyúk Tava)
címmel is bemutatásra került,
mellyel az intézmény részérõl a
Helikoni Ünnepségekre is ne-
veznek.

Az elsõ ütem után, ahogy azt
megtudtuk, következnek a kö-
vetkezõ lépcsõfokok a projek-
ten belül, mindenesetre a tanu-
lók körében meghirdetett fotó-

pályázat célja a nem fenntartha-
tó életmód bemutatására irá-
nyult.

A fotópályázat díjazottjai: Baj
Bonita, Bödör Balázs, Ecsedi Ju-
dit, Kovács Flóra, Németh Bálint,
Stamler Emma, Tóth Kata, Végh
Péter, Weisz Virág.

P.L.

DDííjjaazzootttt ddookkuummeennttáácciióókk aa BBaatttthhyyáánnyybbaann
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2012. február 16.

Horoszkóp

Elképzelhetõ, hogy olyan feladattal bízzák
meg a munkahelyén, amire nincs kellõen fel-
készülve. Ne mondjon nemet, készüljön fel a
feladatra és kérjen segítséget is. Van elegendõ
szakmai hiúság önben a siker eléréséhez.

Acsaládi béke érdekében muszáj lesz szakítania
eddigi életfelfogásával. Ha ismét válságba került
a szerelmi élete, most már nem lesz könnyû
rendbe hozni. Elmérgesedett kapcsolatukon csak
a másik fél iránti megértéssel lehet segíteni.

Ha elfárad otthon fõzés közben, szaladjon ki
idõnként néhány percre az udvarra, vagy az
utcára. Ahavas táj, a kék ég, a napsütés jót tesz
az egészségének. Kellemes hétvégét ígérnek a
csillagok is, és sok szeretetet kap a párjától.

Érdemes lenne belevágnia valamilyen
pénzügyi vállalkozásba. Ne hagyja a tervé-
tõl eltántorítani magát, és ne törõdjön a
pletykákkal. Kikapcsolódásként használják
ki jobban az együttlét örömeit a párjával.

Legyen kicsit titokzatosabb, és ne árulja el elõ-
re minden tervét a barátainak. Magánéletében
viszont nem kell óvatosnak lennie, mert nem
fenyegeti semmi veszély. Kikapcsolódásként
nevezzen be a fánkfesztiválra.

Meghitt, harmonikus kapcsolatban töltheti pár-
jával a februári estéket. Még a rádiót sem kell
bekapcsolniuk a hétvégén, a hópelyhek tánca
pótol minden meditációs zenét. Nagyobb befek-
tetésen most ne törjék a fejüket, pihenjenek.

Jobbnál jobb ötletekkel villanyozza fel a
környezetét, és a bolygóállások merész lépé-
sek megtételére ösztönzik otthon is. Ha kell,
fedezze fel újra a párja legvonzóbb tulajdon-
ságait, és találjanak ismét egymásra.

Ha úgy érzi, a hétvégék unalmasan teltek
el, akkor gyõzze le a lustaságát, csatlakoz-
zon szombat délelõtt a fánkfesztivál ferge-
teges rendezvényeihez, és a 11 órakor kez-
dõdõ jelmezes felvonuláshoz.

A kihívások motiválják mostanában, de a
lelkesedése csak addig tart, amíg eléri a si-
kert. Ne lombozódjon le, mert szerelmi éle-
te is a csillagok középpontjában áll, és feléb-
reszti önben a romantika iránti vágyat.

Legyen kissé engedékenyebb a párjával szem-
ben, és ne az öné legyen mindig az utolsó szó.
Bár a hétvégén hajlamos lesz a szélsõséges vi-
selkedésre, a félreértések elkerülése érdekében
fogadja türelemmel a rossz híreket is.

Ha akarja, akár nagylelkûen is tud visel-
kedni a családtagjaival. Éppen ezért a pilla-
natnyi elõnyöket figyelmen kívül hagyva,
gondolkodjon távlatokban. Így a végered-
mény mindenkinek hasznosabb lehet.

Ha alaposan átgondolja a bevételeit, rá fog
jönni, hogy nincs rosszabb anyagi helyzet-
ben, mint tavaly volt. A hétvége kedvezõ al-
kalmat nyújt a kiránduláshoz, és nem árt kis-
sé kizökkenni a hétköznapok szürkeségébõl.

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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Nk Király u. 6. szám alatt 55 m2-

es, Mészáros Lázár u. 1. szám alatt
43 m2-es saroküzlet kiadó vagy el-
adó, vagy kanizsai, zalakarosi ingat-
lanra cserélhetõ. Tel.: 0693/313-
271, 0630/2044-556 (7478K)

Eladó Zákányban háromszobás,
jó állapotú családi ház gázfûtéssel,
cserépkályhákkal, nagy szuterén-
nel (70 m2). Érd.: 0630/392-2068
(7485K)

Matematikából érettségire fel-
készítést vállal középiskolai szak-
tanár. Tel.: 0693/312-744 (7484K)

Nagyteljesítményû, hordoz-
ható, vadonatúj háztartási gõz-
tisztító (Modell: SC-23840) el-
adó. Érd.: 0693/315-559 (este)
(7486K)

KKaanniizzssaa –– SSppoorrtt//AApprróó 2012. február 16.14

2012. február 21. (kedd)
10:00 – 12:30
Magyar Vöröskereszt Sugár u.
2012. február 21. (kedd)
14:00 – 16:30 Hevesi Óvoda
2012. február 21. (péntek)
14:00 – 19:00  TESCO

Véradás folyamatoptimalizáló CAD-mérnök szakirányú megegyezés szerint
üzletkötõ - takarítási szolg.-ok    szakirányú megegyezés szerint
karbantartó mûszerész (Marcali) szakirányú 130.000 - 140.000 Ft
villanyszerelõ szakirányú megegyezés szerint
gépésztechnikus középfokú megegyezés szerint
méréstechnikus szakirányú megegyezés szerint
ápoló, gondozó érettségi+szakirányú megegyezés szerint
húsbolti eladó pénztári gyak.-tal szakirányú megegyezés szerint
CNC-gépkezelõ szakirányú 130.000 - 140.000 Ft
elektromûszerész (Marcali) szakirányú 130.000 - 140.000 Ft
gépgyártás technológus szakirányú megegyezés szerint
marós szakirányú megegyezés szerint
CO-hegesztõ (Marcali) szakirányú 130.000 - 140.000 Ft
kárpitos szakirányú megegyezés szerint
mezõgazdasági gépszerelõ 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).

A labdarúgó NB II Keleti cso-
portjában szereplõ Egri FC inter-
netes szurkolói oldala másfél hete
az érkezõk között kérdõjelesen
ugyan, de szerepeltette Freis-
chmid Rolandot, az NB III-as
Nagykanizsai TE 1866 hálóõrét.

Nos, az egrieknél kapusposztra
valóban intenzív módon kerestek
labdarúgót, s így került képbe a jó fi-
zikai adottságokkal rendelkezõ
nagykanizsai portás. A 21 esztendõs
játékos a Simon Antal vezette Heves
megyeieknél próbajátékon is szere-
pelt az FC Hatvan legénysége ellen.

Néhány nappal késõbb már
konkrétabb hírek láttak napvilágot,
melyekbõl kiderült, a Nagykani-
zsai TE 1866 együttesénél akár ka-
pusgondok is lehetnek, mivel
Koller Zoltán edzõtõl megtudtuk:
Freischmid Roland mégiscsak
Eger felé, a helyi NB II-es
gárdához vehette az irányt.

A hálóõrnek 2013-ig volt kontak-
tusa az NTE-nél, s már szerzõdést is
bontottak vele közös megegyezéssel,
vagyis az NB II Keleti csoportjában
szereplõ Egri FC-nél folytathatja pá-
lyafutását. A kanizsai kék-pirosaknál
ezzel a 17 esztendõs Szekeres Péter
léphet elõ elsõ számú portássá...

Idõközben az is eldõlt, hogy a
szintén NB III-as hévíziektõl a tá-

madó Babati Tamás fél esztendõs
kölcsönszerzõdéssel Nagykanizsá-
ra került és már az is biztosra vehe-
tõ, hogy a védelemben és a közép-
pályán is bevethetõ Bozsoki Imre is
az NTE-ben játszik a tavasszal.

Az újonnan érkezettek pedig az
elkövetkezendõ felkészülési talál-

kozókon mutatkozhatnak be a ka-
nizsai közönségnek. A kérdés már
csupán az, hogy mikor, lévén eddig
két elõkészületi mérkõzésük is el-
maradt. Ami a további menetrendet
illeti (és ha az idõjárás is engedi), a
kanizsaiaknak ezekre a meccseikre
kerül sor a tavaszi szezonkezdetig:

2012. február 18., 11 óra: NTE
1866 - Lenti TE (megyei I. o.)

2012. február 22., 18 óra: Na-
gyatád (NB III Dráva) - NTE 1866

2012. február 26., 14 óra: Nagy-
bajom (NB III Dráva) - NTE 1866

2012. március 3., 11 óra: NTE
1866 - Zalaszentgrót (megyei I. o.)

A kanizsai találkozókat az NTE-
sporttelepen rendezik.

P.L.

1177 éévveesseenn eellssõõ sszzáámmúú kkaappuuss lleehheett 

HHoovváá ttûûnntt MMaarrccuull NNeeaall??
Kanizsa KK DKG-EAST (1.)

– MAFC (9.) 89 – 84 (20-14, 21-
33, 20-20, 28-17)

NB I B Nyugati csoport férfi ko-
sárlabda-mérkõzés, 15. forduló.
Nagykanizsa, 150 nézõ. Vezette:
Horváth, Németh A., Gráczer.

Kanizsa KK DKG-EAST:
Bausz (15/3), Balogh L. (15/9),
Tóth O. (3), Zsámár K. (14), Hoff-
mann B. (16). Csere: Czigler (2),
Bus (10/3), Murvai (10), Stárics
(4). Edzõ: Kovács Nándor.

Nem a legjobb elõjelekkel vár-
ta a vasárnap esti mérkõzést a
listavezetõ kanizsai csapat, hi-
szen légiósa, Marcus Neal a
szombati edzés elõtt bejelentette:
Szlovákiába távozna (pontosab-
ban annyi volt ebbõl biztos, hogy
a MAFC ellen nem játszott...).
Ráadásul a sérült Beák Gábor és
Kertész Dániel is civilben ült a

kispadon, így fel volt adva a lec-
ke Kovács Nándor csapatának.

A gondok dacára villámrajtot
vett a házigazda, pontos támadá-
sokkal öt perc alatt 13-0-ra elhú-
zott. Ekkor még kevesen gondol-
ták, hogy alaposan meg kell izzad-
ni a gyõzelemért.

A második negyedben már 12
ponttal járt elõrébb a dél-zalai
együttes (16.p.: 37-25), mely ez-
után érthetetlenül leblokkolt. A kö-
vetkezõ percekben a vendégek
egészpályás letámadása teljesen
megzavarta a vendéglátókat, akik
rengeteg labdát eladtak, s hibát hi-
bára halmoztak. Ezt kihasználva a
fõvárosi alakulat 41-41-re egyenlí-
tett, majd a félidõre hatpontos
elõnyre tett szert.

Térfélcsere után három labda-
szerzésnek és gyors kosárnak kö-
szönhetõen kiegyenlítettek Bausz

Kornélék (47-47), de a továbbra is
jól küzdõ látogatóknak sikerült a
negyed végre visszaállítani hat-
pontos vezetésüket (30. p.: 61-67).

A záró felvonásban hatalmas
küzdelem zajlott a pályán, foko-
zatosan csökkent a két csapat kö-
zötti különbség, s a Hoffmann Ba-
lázs vezérelte gépgyáriak a 36.
percben kiegyenlítettek (75-75).
Az utolsó perceket jobban bírták a
hazaiak, így elmaradt a meglepe-
tés.

A tartalékos KKK DKG-EAST
ismét a jó hajrájának köszönhetõ-
en nyert, és nehézségei ellenére is
tartja vezetõ pozícióját.

Kovács Nándor: „Ha nehezen is,
de a lényeg hogy nyertünk. Jelen-
legi helyzetünkben ennek is örülni
kell.”

P.L.
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A közelmúltban Budapesten a
Hits GYM-ben megrendezett
Crossfit (speciális edzõtermi és
állóképességi feladatokat felölelõ)
versenyen járt a Maximus Kanizsa
Crossfit Team legénysége.

Szollár Zsolt remek formában ér-
kezett a versenyre és saját eddigi leg-
nagyobb teljesítményét túlszárnyalva
a 14 fõs mezõnyben az elõkelõ 5. he-
lyezést szerezte meg, maga mögé
utasítva a hazai crossfit élet több je-
lentõs képviselõjét is. Kiss Gyula a
tõle megszokott hozzáállással kitûnõ
versenyzést mutatott be és jelentõs
elõnnyel (8 pont) sikerült mindenkit
felülmúlnia, amivel a dobogó legfel-
sõ fokára állhatott.

A kanizsaiak sikeres felkészülé-
sen vannak túl és ezek az eredmé-
nyek biztatók az idei versenysze-
zonra nézve. A következõ verseny
a Maximus Kanizsa Crossfit Team
számára áprilisban lesz, ahol a
dél-zalai egyesület már nagyobb
létszámban képviseli városunkat.

Kitartásból jjeles

Az ausztriai Wolfurtban ren-
dezték meg a nõi kadet (16-17
évesek) és felnõtt korcsoportnak
az év elsõ FILA (Nemzetkõzi
Birkózó Szövetség) versenyét,
amelyen a magyar birkózó válo-
gatott is képviseltette magát. A
versenyen kilenc ország (Anglia,
Ausztria, Csehország, Lengyel-
ország, Magyarország, Németor-
szág, Olaszország, Svájc, Svéd-

ország) versenyzõi küzdöttek a
dobogóra kerülésért.

A Nagy Lajos és nagykanizsai
Szatmári Zsolt által irányított ka-
det csapat tagja volt a Kanizsai
Birkózó Sportegyesület verseny-
zõje, a 46 kg-ban induló Egyed
Zsanett is. A kanizsai birkózó az
elsõ körben magabiztosan gyõzte
le az olasz Felicia Gallót, majd
ugyanezzel a lendülettel sikerrel

jutott túl a lengyel Weronika
Szewczyken is. Ezzel a két gyõz-
tes mérkõzéssel biztosította he-
lyét a döntõben, ahol az a német
Laura Schmitt várt rá, akit két
honapja a lengyelországi Czarny
Bor-ban sikerült legyõznie Zsa-
nettnek (képünkön balról a má-
sodik).

Sajnos a fináléban ezúttal nem a
magyar lány akarata érvényesült,
és ha nem is könnyen, de megér-
demelten szerezte meg ellenfele
az aranyérmet. A kadet csapatnak
még egy ezüst, illetve további két
bronzérem jutott, mellyel csapat-

ban a negyedik helyen végeztek.
A Wöller Ákos vezette felnõtt csa-
pat (köztük a már olimpiai részt-
vevõ, vb-ezüstérmes Sastin Mari-
anna) volt két arany-, egy ezüst-,
valamint egy bronzéremmel zárta
a versenyt, ezzel a „nagyok” csa-
patban a dobogó második fokára
állhattak fel.

Polgár László

KKeezzddééssnneekk aauusszzttrriiaaii eezzüüssttéérreemm

A hetedik helyezett tatabányai
csapat otthonában lépett pályára
a Kanizsai Vadmacskák SE ko-
sárlabda csapata a nõi második
vonalban. A kanizsaiak a máso-
dik húsz percben feljavult véde-
kezésükkel végül újabb nagy
különbségû gyõzelmet értek el.

Tatabányai KC (7.) – Kanizsai
Vadmacskák SE (1.) 62-89 (18-23,
20-21, 16-20, 8-25)

Amatõr nõi NB Nyugati csoport
kosárlabda-bajnokság, találkozó a
16. fordulóból. Tatabánya, 50 nézõ.

Kanizsa: Fekete Cs. (15), Fuisz
V. (34/3), Hegyi (2), Jurkó (16),
Jagarics (6). Csere: Oros, Kiss V.

(16), Nagy D., Simon V., Bernáth.
Edzõ: Gábor Erzsébet.

Jól kezdték a mérkõzést a vendé-
gek és az elsõ negyed 5. percében
már 12 pont volt az elõnyük. A
folytatásban figyelmetlenségüket
azonban kihasználta a hazai csapat
és sikerült is csökkentenie hátrá-
nyát.

A második negyedben Kiss Vi-
rág és Fuisz Viktória pontjaival
azért tartották megszerzett elõnyü-
ket a dél-zalaiak, növelni viszont
túlzottan nem sikerült.

Fordulás után a feljavult véde-
kezésüknek köszönhetõen (szoká-
sos „harcmodorukban”) a meg-
szerszett labdákból gyors, könnyû

kosarakat tudtak elérni és a 26.
percében már 14 pont volt az elõ-
nyük.

A záró játékrészben három perc
alatt eldöntötték a mérkõzést, ezen
idõszakban 14-0-ás eredményt  is
produkáltak és a 36. percben már
22 pontra nõtt a különbség, amit a
találkozó hajrájában még növelni
is tudtak.

Edzõi mérleg:
Gábor Erzsébet: „A második

félidõben nyújtott teljesítmé-
nyünkkel sikerült kiharcolni az
újabb biztos gyõzelmet a rutinos
tatabányai csapat ellen.”

P.L.
A legutóbbi hétvégén a Délzalai

Vízmû SE úszó csapata székesfe-
hérvári utánpótlás-korosztályos
versenyen szerepelt. A 12 évesek
és az annál idõsebb korcsoport ka-
nizsai képviselõi végül kilenc
éremmel térhettek haza.

A kanizsaiak dobogós helyezé-
sei: Abay Nemes Anna (1996): 100
m háton 1. hely, 200 m pillangón
2., 50 m mellen és 50 m gyorson 3.
helyek. Tihanyi László (1994):
200 m pillangón 1. hely. Molnár
Flóra (1998): 200 m mellen 2.
hely, 50 m mellen 2. Zámodics
Márk (1997): 50 m gyorson 2.
hely, 200 m pillangón 2.

FFeehhéérrvváárrii eellssõõssééggeekk

AAzz uuttoollssóó nneeggyyeeddbbeenn tteettttéékk bbiizzttoossssáá

A hetvennegyedik alkalommal kiírt
városi egyéni sakkbajnokság díjkiosz-
tóját tartották a belvárosi sakk klub-
ban. A 24 induló kilencfordulós svájci
rendszerben mérkõzött a minél jobb
helyezésekért, s az elõzõ kiírásban
gyõztes Zsirai Péter megvédte bajnoki
címét – egyben másodszor gyõzedel-
meskedve a patinás versengésben.

Ahogy az elmúlt években, úgy a
legutóbbi néhány hónapban is nagy

küzdelmek zajlottak a sakktáblá-
kon, s érdekesség, hogy a késõbbi
gyõztes Zsirai Péter az idõsebb
korosztályt képviselõ sokszoros
bajnokokkal, Kercsmarics József-
fel vagy épp' Papp Nándorral csu-
pán remizett. Aztán az utolsónak
maradt Hajas Tamás - Zsirai And-
rás parti is lényeges dolgokról dön-
tött, hiszen elõbbi a gyõzelmével a
dobogó harmadik fokára állhatott.

74. Városi Sakkbajnokság, Nagy-
kanizsa. Serdülõ lány: 1. Boa Bog-
lárka 4,5 pont. Serdülõ fiú: 1. Hor-
váth Csongor Endre 4,5. Ifjúsági
lány: 1. Havanecz Bianka 6. Ifjúsá-
gi fiú: 1. Felde Bence 6,5. Senior:
1. Papp Nándor 5,5. Abszolút sor-
rend: 1. Zsirai Péter 8, 2. Kercs-
marics József, 3. Hajas Tamás 6,5.

P.L.

CCíímmvvééddééss aa vváárroossii ssaakkkkbbaajjnnookkssáággoonn
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A Saubermacher-Pannonia Hulladékgyûjtõ Kft.

NAGYKANIZSAI csapatába keres
ÜGYFÉLSZOLGÁLATI munkatársat.

Középfokú pénzügyi- számviteli végzettséggel, hosszú távon 
gondolkodó, megbízható személyt keresünk, aki számítástechnikai

ismeretekkel, nagy munkabírással, jó kommunikációs 
és kapcsolatteremtõ készséggel rendelkezik.

Mérlegképes könyvelõi végzettség, hasonló területen szerzett 
tapasztalat a felvételnél elõnyt jelent.

Amennyiben szeretne egy sikerorientált cég csapatának tagja lenni,
kézzel írott, fényképes önéletrajzát, valamint iskolai végzettségét 

igazoló bizonyítványok fénymásolatát 2012. február 29-ig juttassa el címünkre: 

Saubermacher-Pannonia Hulladékgyûjtõ Kft. 
8800 Nagykanizsa, Vár u. 5. Munkaügy

Örömmel hívjuk és várjuk a NAGYCSOPORTOS 
ÓVODÁSOKAT családtagjaikkal együtt RENDEZVÉNYEINKRE: 

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

M
e
g
h
í
v
ó

MMeegghhíívvóó
A Hevesi Sándor Általános Iskola minden kedves érdek-

lõdõ szülõt és gyermeket szeretettel vár 2012. február 18-án
9.00-12.00 óráig tartandó nyílt délelõttjére.

PPrrooggrraammuunnkk::
☺ Rajzpályázat eredményhirdetése az aulában 9.00 óra
Iskolánkat bemutatják: néptáncosaink, táncosaink, színjátszó csopor-
tunk, tornászaink
☺ Játszóház az ovisoknak. Gyöngyfûzés, kézmûves foglalkozás,
arcfestés, tornatermi játékok
☺ Beszélgetés, ismerkedés a tanító nénikkel
☺Meglepetés: Napsugár együttes mûsora

Szeretettel várunk mindenkit!
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