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Február 24-én a könyvtárban
emlékezett meg városunk Ön-
kormányzata és a Nagykanizsai
Polgári Egyesület (NPE) a kom-
munizmus áldozatairól. A zsúfo-
lásig telt teremben a korszak át-
élõi a ’90-es években születettek-
kel együtt hallgatták meg Cse-
resnyés Péter polgármester és
Tõkéczki László egyetemi docens
gondolatait, melyeket ráhangoló
vers és ének vezetett be.

– Visszaemlékezés, felrázás,
2002-ben ez vezetett minket, ami-
kor elõször megtartottuk ezt az
emléknapot  – idézte föl az ország-
gyûlési képviselõ. – Ám soha nem
gondoltuk volna, évrõl évre na-
gyobb az aktualitása. Majd így
folytatta: 

Tisztelt Hölgyeim és Uraim! A
kommunisták köztünk vannak!
Akárminek nevezzék is magukat,
a kommunisták itt vannak. Persze,
mivel ismerjük már a módszerei-
ket és a jellemüket, könnyen felis-
merhetjük ezeket az embereket.
Õk azok, akiknek lételemük a
nemzet kiszolgáltatása, elárulása,
a haza áruba bocsátása. Csak most
már nem Moszkvába szaladgál-
nak, hanem Brüsszelbe és Wa-
shingtonba. És nem is tankokat
kérnek a magyarok ellen. A mód-
szereik sokat finomodtak, a céljuk
azonban nem változott. 

A kommunisták köztünk van-
nak!

Felemelt fejjel, büszkén sétál-
nak, és ma is harcolnak – elle-
nünk, magyarok és Magyarország
ellen. Harsogják a hazugságaikat,
akárcsak a múltban. Van pénzük –
amelynek nagy részét tõlünk lop-
ták –, és van sajtójuk is, így szinte
bármit megtehetnek.  

A kommunisták ma már nem
marxisták, trockisták, sztálinisták
vagy maoisták. Nem osztályhar-
cosok, hanem jól fésült üzletem-
berek, öltönyös politikusok, jól fi-
zetett értelmiségiek. Illetve annak
álcázzák magukat, de a lelkük mé-
lyén, szándékaikban kommunisták
õk, akiket csak az éltet, hogy Ma-
gyarországot elárulják, a nemzetet
kiszolgáltassák, és saját diktatúrá-

jukat felépítsék. Mindszenty Jó-
zsef bíboros emlékirataiban ezt ol-
vashatjuk: 

„Napokon és éjjeleken át sza-
kadatlanul ismétlik elõttem “bûne-
imet”… Nagy bizonytalanságom-
ban csupán egyet érzek: innen
nincs kiút, és a bénuló idegrend-
szeren, a testen át ezek az új beha-
tások bevonulnak a belsõ emberbe,
agyába, lelkébe. Összerombolják
öntudatának szerkezetét, eltépik
ellenálló erejének szálait. Emléke-
zet, értelem, akarat, a nagy és
szent értékek tudása elgyengül, el-
halványul, szinte már csak pislá-
kol.”

Nos, ugye a módszer mit sem
változott. Mit is írt Mindszenty bí-
boros? „Napokon és éjjeleken át
szakadatlanul ismétlik elõttem
„bûneimet”…” Ezt teszik most is.
Napokon és éjjeleken át ismétlik
„bûneinket”, ismétlik hazugságai-
kat, folyamatosan rombolnak,
mert az a céljuk, hogy megtörje-
nek bennünket. Megtörjék és térd-

re kényszerítsék Magyarországot.
Ne tévedjünk: õk kommunisták. 

Akárminek is nevezzék magukat. 
És ha nem vigyázunk, legújabb

áldozatuk – ismét, újra – Magyar-
ország lehet...

Minthogy az NPE idei középis-
kolás vetélkedõje Tisza István
mártír miniszterelnök alakját állí-
totta középpontba, a róla szóló
könyv szerzõjét, Tõkéczki Lászlót
hívták meg vendég elõadónak. Ám
az egyetemi docens szélesebb kite-
kintést is nyújtott:

Hölgyeim és Uraim, fiatal és
idõsebb honfitársaim!

Nehéz egy olyan korról, eszmé-
rõl, jelenségrõl beszélni, amely
igen hosszú volt az emberi élet vé-
gességét tekintve. Ha belegondo-
lunk, a kommunizmus csaknem
egy évszázadot átfogott, és régi-
ónkban, sajnos, meghatározta az
életet. Nekem Tisza Istvánról kell
beszélnem, mint a kommunizmus
elsõ nagy áldozatáról. Az õ példá-
ja azért jó, mert egyszerre mutatja,

mi volt várható. 1910 körül Ma-
gyarországon az értelmiség már
tudhatta, hogy mi vár a kommu-
nizmusban az emberekre. A társa-
dalom legproblematikusabb cso-
portjainál nagy reménységet ho-
zott a kommunizmus ígérete. Az,
hogy el lehet venni a mástól, ami
az övé, szét lehet osztani, és min-
denki egyenlõ és boldog lesz. A
kommunizmusnak ez az alapgon-
dolata: megszüntetik azt a magán-
tulajdont, melyet az emberek több-
sége azért generációkon keresztül
halmozott fel. Ezzel önmagában
szembefordult az isteni teremtés-
sel. Hiszen az emberek születésük-
nél fogva nem egyenlõek. Ez nem
azt jelenti, hogy örülnünk kell an-
nak, – ami a mi korszakunkban,
sajnos, újra megjelent – hogy
olyan nagy különbségek vannak az
emberek között. Van, akinek szinte
semmije sincs, akinek a hétközna-
pi léte is nagyon nehéz, míg má-
soknak rengeteg vagyona van,

(folytatás a 2. oldalon)
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(folytatás a címlapról)
...sokszorosan több annál, mint

amire szüksége van. A kommuniz-
musnak az a hazugsága, hogy meg
lehet változtatni a világot atekin-
tetben, hogy mindenki egyenlõ és
boldog lesz, minden józan ember
számára belátható. Olyan világot
teremteni, ahol mindenki egyenlõ,
miközben az ember teremtési rend
szerint nem egyenlõ, csak erõszak-
kal lehetséges. Erre hívták fel a fi-
gyelmet Tisza Istvánék 1903-tól az
Az Újság majd 1910-tõl a Magyar
Figyelõ címû lapban. A kommu-
nisták meg is hirdették a diktatúra
elvét. 

Azok az emberek, akik ma Ma-
gyarországon folyton demokráciá-
ról beszélnek, valójában olyan dik-
tatúrát akarnak, amely nem a régi,
a fegyvereken, terroron alapuló,
hanem olyat, amelyben a pénzen
keresztül mindig ugyanazok van-
nak lent és ugyanazok vannak fent.
Mindig ugyanazok a zsákmányál-
latok és mindig ugyanazok a
csúcsragadozók.  Ami most törté-
nik, az nem más tulajdonképpen,
mint a kommunizmusban kifejlõ-
dött gátlástalan vezetõ rétegnek a
békés átmenetbõl következõ olyan
helyzete, amelyben sok mindent
meg lehet tenni. Fõleg azért, mert
olyan emberek támogatják… És itt
lehet elmondani kicsit ironikusan:
az ember kívánná idõnként, bár-
csak nyugaton, mondjuk egy fél
évig, kommunizmus lett volna.
Akkor egészen máshogy viszo-
nyulnának a világhoz. 

Tisza István a történelmi Ma-
gyarország utolsó nagy alakja volt.
Azért gyûlölték, mert õ pontosan
tudta, a magyarságnak az önvédel-
mét a korabeli idõszakban létrejött
szerkezet, az Osztrák-Magyar Mo-
narchia tudta biztosítani. S enélkül
a magyarságot létében fogják fe-
nyegetni bizonyos erõviszonyok
Európában. Tisza István azért lett a

kommunizmus áldozata, mert nem
lehetett megrágalmazni. Sok min-
dent mondanak Tiszáról, hogy õ
kezdeményezte a háborút. Kérem,
1922 óta – amikor a monarchia
külügyi iratait kiadta az osztrák
kormányzat – mindenki tudja,
hogy Tisza István volt az egyetlen,
aki a háború ellen szavazott, és
egy hónapig feltartóztatta a háború
kitörését. Aztán jönnek mások,
hogy Tisza vad földbirtokos volt…

Bár gróf volt, mert nagybátyja
gyermekek nélkül halt meg, s rá-
juk hagyta a grófi címet, de azt so-
ha nem szerette. Ugyanis õ egy
patriarchális szemléletû, hívõ re-
formátus ember volt, aki – amikor
Kocsordon és máshol járvány volt
– a parasztembereknek maga vitte
a gyógyszert. Óvodát építtetett.
Egyszerûen megpróbálta elõre
szervezni azt a világot, mely vilá-
got, sajnos, csak a nyugatiak él-
vezhettek. A magántulajdon alap-
ján, a technikai fejlõdés, a tudás,
az etika, a fegyelmezett munka ré-
vén egyre több áru lett, és annak az
elosztása révén mindenki egyre
jobban járt. Ezt az egyedül járható
európai utat fékezték meg a kom-
munisták. Õket csak a politikai ha-
talom megszerzése érdekelte. Az
összes többi nem. Pedig lehet tud-
ni, kérem, hogy a diktatúra, a poli-
tikai rendõrség és egyebek, azok
nem termelnek.  Csak az egymás-
sal békességben élõ emberek ter-
melnek. 

És itt jön, hogy mi a kommuniz-
mus és a polgári világ, a keresz-

tyén világ között a különbség.
Amíg a keresztyénség azt mondja,
hogy a megromlott emberi termé-
szettel is a világ alapja az együtt-
mûködés, a szeretet, mert csak eb-
ben az összefüggésben lehet élni.
Bármi az emberi kultúrában az
együttmûködés alapján születik.
Mit mond a kommunizmus? A vi-
lág mozgatóereje a konfliktus, az
osztályharc, vagyis a gyûlölet.
Gondoljuk meg, hogy mekkora
különbségrõl van szó! Tisza István
és környezete már az elsõ világhá-
ború elõtt világosan látták, az a
fajta „prófécia”, – sok jószándékú,
buta ember is képviselte – mely ar-
ról szól, hogy evilágon is meg le-
het teremteni a földi paradicsomot,
az az egyik legnagyobb és leggo-
noszabb hazugság. 1910-ben írta
Heller Farkas közgazdász, hogy a
magántulajdon megszüntetése
csak rengeteg ártatlanul kiontott
vérhez fog vezetni. És ahhoz is ve-
zetett. Miközben sajnos, ma Ma-
gyarországon sok ember joggal
kezdi el gyûlölni a nagy magántu-
lajdont. De azért tanuljuk meg:
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Rendhagyó módon, kötetlen
találkozóra érkezik városunkba
Balás Béla püspök úr a KDNP
és a Keresztény Értelmiségiek
Szövetségének meghívására. 

Azért jön, hogy megossza ve-
lünk gondolatait a mai világról, az
örök értékekrõl, az aktuális prob-
lémákról, családról, nemzetrõl és
a kihívásokra adható keresztény
megoldásokról. A szervezõk sze-
retettel várnak mindenkit március
9-én, pénteken 17 órától a HSMK
Farkas Ferenc termébe – hangzott
el az esemény részleteirõl tartott
sajtótájékoztatón.

Kovács János, a KDNP nagy-
kanizsai elnöke, valamint
Baloghné Békési Beáta és Szé-
chenyi Lajos, továbbá dr. Etler
Ottó, a Keresztény Értelmiségiek
Szövetségének elnöke többek kö-
zött elmondta: a püspök úr nem
ünnepre, vagy valamilyen jeles
alkalomra jön lelkipásztorként

vagy díszvendégként, hanem kö-
tetlen beszélgetésre, eszmecseré-
re. Válaszol az életünket érintõ
kérdésekre, amelyekrõl fontos
volna együtt, vagy másképp gon-
dolkodni ebben az õrült világban,
hisz látjuk, hogy válságban van a
gazdaság, válságban van a család,
az ország, bizonytalanság és szét-
hullás fenyeget minden szinten.
Van-e megoldás egyáltalán, és
hogyan lehet, lehet-e a válságból
a „világosságba” jutni? Kíváncsi-
an várják, hogy a szocialista
idõkben „Beton atya”-ként is-
merté vált, a fiatalok körében
rendkívül népszerû plébános, mai
püspökünk hogyan látja most a
világot. A beszélgetés után sze-
rény agapéra várják a résztvevõ-
ket, ahol mód nyílik további be-
szélgetésekre is. 

Balás Bélát 1993-ban nevezték
ki az akkor kialakított Kaposvári
Egyházmegye élére. Szakrális
(templomi) környezetben gyakran

lehetett találkozni vele Nagykani-
zsán, hiszen itt van a legnagyobb
lélekszámú egyházközsége. Kará-
csony, Húsvét és Pünkösd más-
napján, illetve a bérmálásokon,
vagy éppen a kórházkápolnai
rendkívüli szülõi értekezleteken
már megtapasztalhattuk, hogy
rendkívüli elõadó. Nemcsak diag-
nosztizálja napjaink élõ problé-
máit, hanem megoldásokat is ke-
res. A ma emberének, mai nyel-
ven érvel könyveiben is. 

A szervezõk, a plébániával
együttmûködve várnak minden
keresztényt és nem keresztényt a
találkozóra, és bíznak benne,
hogy a találkozás után lelkileg
megerõsítve távoznak. Megerõsít-
ve abban,  hogy nem gyûrheti az
embert maga alá ez a zaklatott,
morális és gazdasági válságban
élõ világ. Fölé tudunk emelkedni
a gondokon és bízhatunk egy él-
hetõbb, reménytelibb jövõben.

B.E.

VVáállssáággbbóóll aa vviilláággoossssáággbbaa 
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magántulajdon nélkül nincs civili-
záció.  A magántulajdon olyan mo-
tivációja az emberi életnek, ami
nélkül csak a Kádár-rendszer
„Fogjuk meg és vigyétek”– típusú
magatartása lehetséges.

Nem arról van szó, hogy a ma-
gántulajdon szentség. Hogy ahhoz
nem lehet hozzányúlni. Nem. A
magántulajdont szabályozni kell.
Törvénnyel, erkölccsel korlátozni
kell. Tisza István jómódú ember
volt, de természetesnek tartotta,
hogy a társadalom, az egyháza cél-
jaira áldozatot hozzon. Úgy gon-
dolta, hogy áldozatkészség nélkül
az emberi társadalom nem mûkö-
dik. A kommunizmus egy sajátos
világ. Ott csak egyesektõl várják el
az áldozatot, másoktól nem. Va-
gyis ismerik a régi, jó megfogal-
mazást: mindenki egyenlõ, de van-
nak egyenlõbbek. Sajnos a mi vilá-
gunk kezd erre visszaalakulni,
egyszerûen azért, mert a nyugati
világban megszûnt a keresztyén
hatás. Megszûnt a keresztyén er-
kölcs korlátozó rendszere. És a
neoliberalizmusban azt hiszik a
bankok, a nagy tõkeközpontok,
hogy nekik mindent lehet. Sajnála-
tos világ ez, kérem, mert a kétség-
beesett, reményvesztett emberek
körében újra hitelessé teszik a
kommunizmusnak azt az ígéretét,
hogy õk majd egyenlõséget terem-
tenek. Márpedig a történelemnek
az az értelme, – sokszor szoktam a
történész hallgatóimnak mondani -
hogy tanuljunk belõle. Nem kell
még egyszer elmenni a falig. Meg
kell tanulni, hogy bizonyos dolgok
nem kikerülhetõk. Ahogyan az
ember véges, az élete, az egészsé-
ge – ugyanúgy meg kell tanulni, a
földi paradicsom nem elérhetõ. 

Tisza István abban gondolkodott,
hogy az ember, megtalálva helyét
etikusan cselekszik, vagyis amit a
keresztyénség mindig mond: nézd a
másik érdekét is! És segíts a mási-
kon is! Fõleg annak, akinek az Úris-
ten többet adott, – mondja Tisza –
annak többet is kell szolgálni. A
kommunizmus nem szolgálat-etiká-
jú társadalom, hanem zsákmány-eti-
kájú társadalom. Ami most körülöt-
tünk van, neoliberalizmus címszó-
val, ugyanez. Látszólag ezek még
harminc évvel ezelõtt egymással
harcoltak.  A közös bennük, hogy
mind a kettõ végtelenül materialista.
Az egyik vörösen materialista – ki-
fejezve a százmillió embernek a ki-
ontott vérét. A másik fehéren materi-
alista, amely a bankokon keresztül
teszi lehetetlenné sok százmillió em-
ber életét. Nehogy azt higgyük,

hogy amikor a kapitalizmus kritiká-
ját mondja valaki, a kommunizmust
kívánja vissza. Nem errõl szól a do-
log. Tisza István egyszerre volt föld-
birtokos és bankalapító. És nem vé-
letlen, hogy a hívõ református Tisza
István – amikor a bankról gondolko-
dik – Kálvinnak a bankról való gon-
dolatait teszi magáévá. Hogy van ez
Kálvinnál? Maximálisan csak öt
százalékos kamatot szabad szedni.
Tisza István kora Magyarországnak
a fénykorát jelentette, sajnos az õ ha-
lála jelezte a történelmi Magyaror-
szág végét. És gyakorlatilag elkez-
dõdött a magyarság teljes kiszolgál-
tatottsága. 

Már két évvel a szovjet rendszer
megteremtése után, igaz, csak há-
rom hónapra, uralomra jutott Ma-
gyarországon a kommunizmus.
Amely az erõszaknak az uralmát
hozta a világba. A vörös terror sok-
száz ember halálát hozta. Hitler a
Mein Kampfban leírja, Münchenben
volt a bajor tanácsköztársaság ide-
jén. És ott látta, a kommunizmus ho-
gyan teremt rendet. Egyszerûen ösz-
szeterelték a jómódú polgárokat, ha
nem menekültek el, falhoz állították
és kivégezték õket. És Hitler akkor
döbbent rá, az erõszaknak világtör-
ténelem formáló ereje van.  Ami
szintén azt mutatja, hogy amikor fo-

lyamatosan csak a nácizmusról be-
szélnek, valamirõl elfeledkeznek.
Valami megelõzte a nácizmust, ami-
tõl az megtanulta az erõszaknak, a
terrornak, a tömeges öldöklésnek a
rendszerét. Tisza Istvánról azért kell
megemlékeznünk A Kommunizmus
Áldozatainak Emléknapján, mert õ
nem véletlenül jelezte, hogy egy új
világ keletkezik. Olvassuk csak el
Vázsonyi Vilmosnak, egy baloldali,
radikális, zsidó embernek az életét.
Amikor meghallotta, hogy Tisza Ist-
vánt megölték, abban a pillanatban
elmenekült Magyarországból. Mert
egyvalamit tudott. Lehetett õ balol-
dali, lehetett õ Tisza ellenfele. Vi-
szont pontosan tudta, – mint aho-
gyan késõbb be is igazolódott –
hogy õ volt a második az agyonlö-
vendõknek a listáján. Szimbolikus
embereket tüntettek el elõször, utána
ment lefelé, ment lefelé a terror. 

Én azt kívánnám azoknak, akik
itt vannak, és azoknak is, akik nin-
csenek itt, hogy ez a kor legyen le-
zárt kor. És úgy emlékezzünk rá,
hogy az Úristen megengedte a vi-
lágtörténelem védõoltását a kom-
munista hazugságok, az utópista,
egyenlõségi hazugságokkal szem-
ben. És ezért kell emlékeznünk
azokra az elõdeinkre, akik által ez
a szörnyû áron szerzett immunitás,

védettség hatékony lehet. Mert ha
elfelejtjük azt, hogy hogyan tör-
tént, akkor magunkra, de még in-
kább gyermekeink, unokáink szá-
mára idézzük elõ újra a veszélyt.  

A megemlékezés végén került sor
az NPE idei középiskolás vetélke-
dõjének eredményhirdetésére. Meg-
osztott negyedik helyezést ért el két
keris csapat (Daróczi Brigitta, La-
katos Lilla, Marton Dominika,
Paizs Zsófia, Papp Viktória és Sza-
bó Nikolett, Aczél Éva, Kálovics Ti-
bor) és két batthyánys (Benkõ Viktó-
ria, Böjti Bence, Fecske Dalma,
Herman Franciska, Tislér Tamara
és Gerencsér Lilla, Oláh Lídia, Szé-
kely Adrienn, Tarnai Hanna, Vida
Ágnes). Harmadikak lettek a Mezõ
versenyzõi (Bódis Barbara, Büki
Noémi, Györkös Kitti, Léman Noé-
mi, Pozdorecz Bettina), a BLG diák-
jai (Majlinger Réka, Jakab Bálint,
Hajmási Ákos, Godinek Rita, Har-
madás Gergely) második helyezést
értek el. A „Fogjunk kezet a magyar
nemzet megmentésére” középisko-
lás vetélkedõt a Somogyi Bálint,
Vugrinecz Mátyás, Badó Dávid,
Menyhárt Ágnes, Oláh Norbert ösz-
szetétellel a Piarista Iskola csapata
nyerte.

K.H.

Az MSZP Zala Megyei Terü-
leti Szövetségének tisztújító kül-
döttgyûlését tartották Nagyka-
nizsán, melyen a tisztújítás mel-
lett a megyei SZMSZ módosítá-
sára is sor került az alapján,
amit a legutóbbi kongresszus
megváltoztatott. Dr. Fodor Csa-
bát a küldöttgyûlés (három hó-
nap után) újra megyei elnökké
választotta.

A sajtótájékoztató keretében el-
hangzott, eljött az ideje annak,
hogy az MSZP kilépjen a jelenlegi
visszaszorultságából, s az emberek
egzisztenciáját érintõ kérdésekben
ideje markáns véleményt formálni
a jövõt illetõen. Mint Fodor Csaba
elmondta, olyan szintre jutott a tár-
sadalom egy szegmense, hogy
“fûtsünk vagy együnk?” kérdést
tegye fel saját családjában. Azo-
kat a jelenlegi hatalmi intézkedé-
seket, melyek szétforgácsolták az
országot, ki kell javítani, s ennek
mikéntjeire kell válaszokat talál-
niuk.

Ezen túl a pártnak roppant nagy
szüksége van a kapcsolatépítésre,
szövetségi rendszerének kiépítésé-
re, kiszélesítésére.

Gúr Nándor, a parlament fog-
lalkoztatási bizottságának szocia-
lista elnöke hangsúlyozta szûkebb
pátriánkra fókuszálva, hogy azt a
helyzetet el kellene kerülni, mint
amilyen Északkelet-Magyaror-
szágon már most fennáll. Ahogy
fogalmazott, ma egymillióval
több a létminimum alatt élõk szá-
ma és a kis jövedelemmel bírók

egyszerûen leszakadnak a társa-
dalomról, a szegénység és nyo-
mor tovább öröklõdik. Ezeknek a
rétegeknek segítõ kezet kell nyúj-
tani, a szolidáris világot újra kell
gondolni. A cél pedig természete-
sen az, hogy akár 2014-ben a ha-
talom mai gyakorlóit le kell gyõz-
ni.

A megyei szövetség összes tiszt-
ségére választottak embereket, va-
lamint arra is választ kaptak a kül-
döttgyûlésen, hogy a küldöttek Za-
lából az országos tisztújító kong-
resszuson a különbözõ tisztségek-
re Mesterházy Attilát, Simon Gá-
bort, Teleki Lászlót, illetve Hor-
váth Csabát támogatják.

Ahogy Gúr Nándor megjegyez-
te, nagy esély van rá, hogy a már-
cius végi “tablón” számos új arc
lesz... Mi több, a majdani országos
választásokon a jelenlegi torzót
akár kétharmaddal is képesek len-
nének helyreállítani, ráadásul a
párt képes korrigálni és szembe is
nézni az elõzõ (mármint kormá-
nyon töltött) nyolc esztendejével.

P.L.
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Több mint negyven napirendi
pont szerepelt a februári köz-
gyûlés meghívójában. Az elõter-
jesztések sorából Cseresnyés Pé-
ter polgármester visszavonta a
ZALAISPA Hulladékgazdálko-
dási Társulás Társulási Megálla-
podásának módosítására, a
bagolai és kisfakosi városrész or-
vosi rendelõinek fenntartására,
valamint a Csapatkápolna és a
Katona József utca 1. szám alat-
ti ingatlanok cseréjére elõter-
jesztett javaslatot. Dr. Károlyi
Attila önkormányzati képviselõ
visszavonta a város elöregedett
zöld növényzetének felújításáról,
különösen a platánfák védelmé-
rõl szóló elõterjesztését. Az indít-
ványok egy késõbbi idõpontban
kerülnek ismét a közgyûlés asz-
talára.

A munka az önkormányzat
2011. évi költségvetésérõl szóló
rendeletének módosításával kez-
dõdött el, majd Dr. Fodor Csaba
javaslatára a gazdasági társaságok
– a Nagykanizsa Vagyongazdálko-
dási és Szolgáltató Zrt., a Kanizsa
TV-, a Kanizsa Újság-, a Kanizsa
Uszoda-, a Nagykanizsa és Térsé-
ge TISZK-, a Nagykanizsai Szoci-
ális Foglalkoztató-, a VIA Kanizsa
Városüzemeltetõ Kft. üzleti tervé-
nek megvitatásával folytatódott.

Több mint egy órás vita után a
testület 11 igen, 4 nem és 2 tartóz-
kodás mellett elfogadta a város
2012. évi költségvetési rendelet-
tervezetét.

A továbbiakban a városatyák
többek között elfogadták a város

településrendezési tervének (tele-
pülésszerkezeti terv, szabályozási
terv, helyi építési szabályzat) mó-
dosítását, az út és közmûfejlesztési
hozzájárulás rendjérõl és mértéké-
rõl szóló önkormányzati rendelet
módosításának megalkotására elõ-
terjesztett javaslatot, valamint jog-
szabályi változás miatt aktualizál-
ták az önkormányzat vagyonáról, a
vagyongazdálkodás és a vagyon-
hasznosítás szabályairól szóló
35/2010. (XI.04.) rendeletét.

16 igen és 2 tartózkodó szava-
zattal elfogadták a város Sportkon-
cepcióját a 2011-2016, valamint a
közgyûlés sportról szóló önkor-
mányzati rendeletének módosítá-
sára elõterjesztett javaslatot. A
sportkoncepció célja a város egé-
szének érdekében, a sport közös-
ségfejlesztõ, egészségmegõrzõ,
nevelõ, személyiségformáló és
szórakoztató, az egyénre pozitív
hatást gyakorló szerepének szerve-
zett és elõre meghatározott fejlesz-
tését elõsegíteni, irányelveit rögzí-
teni a törvény tartalmának megfe-
lelõen, és minden olyan lehetõ-
séget megfogalmazna, amely
Nagykanizsa városának sportéletét
az elkövetkezõ évekre tervezhetõ-
vé és kiszámíthatóvá teszi.

A kérdések, interpellációk napi-
rend sorában Bicsák Miklós egy
vállalkozónak kért segítséget, aki
két éve szeretné fejleszteni a tulaj-
donában lévõ benzinkutat, és plusz
három személyt alkalmazna. A
2010-ben elindított engedélyezési
folyamat még nem ért véget, csak
a Közlekedési Felügyelettõl kell
megkapnia Palin felõl jobbra a be-

hajtási engedélyt. Cseresnyés Pé-
ter polgármester válaszában el-
mondta, a vállalkozó keresse meg
õt, vagy a Városfejlesztési Osz-
tályt, és megvizsgálják, mit lehet
tenni.

Marton István többek között
arra volt kíváncsi, mit tesz majd a
városvezetés az Erzsébet tér északi
oldalán lévõ volt Finommechanika
területével, mert ha befejezõdik a
tér rekonstrukciója, nagy lesz a
kontraszt.

Gábris Jácint elsõ témája az ön-
kormányzat által fenntartott intéz-
mények gázvételezésével volt kap-
csolatos. Betekintést szeretne nyerni
a fogyasztás mértékének kimutatá-
sára. A másik témája, az önkor-
mányzati tulajdonú termõföldek
hasznosításával volt kapcsolatos. Jó-
nak tartaná a közmunkaprogramban
részt vevõk bedolgozását ebbe a
rendszerbe. Továbbá megkérdezte,
van-e kimutatás a területek rendelte-
tésszerû használatáról, történt-e va-
lamilyen fokú ellenõrzés, és õ maga
is meg szeretné látogatni szakembe-
rekkel ezeket a területeket. Dr. Kár-
olyi Attila egy március 1-jén meg-
rendezésre kerülõ eseményre, a
Nemzetközi Alkotmánybírói Konfe-
renciára hívta fel a jelenlévõk figyel-
mét, és hívta meg rá a képviselõket.

Mintegy 20 milliárd forintos
fõösszeggel, azon belül csaknem
2 milliárd forintos költségvetési
hiánnyal fogadta el Nagykanizsa
ez évi költségvetését csütörtökön
a város közgyûlése.

A város képviselõi a közgyûlés
ellenzéki oldalának a kritikái mel-

lett, 11 igen és 4 nem szavazattal,
2 tartózkodással fogadták el a
2012-es költségvetést. A hiány fi-
nanszírozásának forrásául mintegy
1,2 milliárd forint mûködési és fej-
lesztési célú pénzmaradványt, 537
millió forint fejlesztési hitelt és
215 millió forint kötvénykibocsá-
tást tüntetnek fel az elfogadott elõ-
terjesztésben.

Cseresnyés Péter polgármester
(Fidesz-KDNP) a vitában emlé-
keztetett arra, hogy ebben az esz-
tendõben nem lehet éven túli hi-
ánnyal tervezni, ezért jelentõs
megtakarításokról kellett dönteni.
Közlése szerint az így megalkotott
költségvetés biztosítja a mûködést,
a város el tudja látni a kötelezettsé-
geit, de sajnos vannak olyan, ön-
ként vállalt feladatok, amelyekre
az idén nem jut forrás.

Hozzátette, hogy elég magas a
hiány, ezt a jelenleg zajló nagyobb
fejlesztések – a városrehabilitáció,
a csatornaépítés és a várhatóan in-
duló kórházi beruházás – indokol-
ják.

Szita László könyvvizsgáló a
megállapításairól az ülésen azt kö-
zölte, a költségvetés megfelel a
törvényi elõírásoknak, de arra is
felhívta a figyelmet, hogy bevételi
oldalon vannak bizonytalanságok.
A hitelfelvételek kapcsán kitért ar-
ra, hogy ezek nem új hitelek, ha-
nem a még 2011-ben kibocsátott
kötvény és a szintén tavaly igé-
nyelt kölcsön idén lehívandó ösz-
szegei.

Ellenzéki képviselõk azt mond-
ták, fûnyíróelvszerûen csökkentet-
ték egyes városi cégek költségve-
tését és személyi juttatásokat, s in-
dokolatlannak nevezték például a
város marketingjére és a PR-kiadá-
sokra betervezett összegeket.

A nagykanizsai képviselõk dön-
töttek arról, hogy pályázat útján
keresnek új jegyzõt, miután az ed-
digi hivatalvezetõ megbízatását
megszüntették. Tuboly Marianna
közszolgálati jogviszonyát a múlt
év végén, február 22-ei hatállyal,
indoklás nélkül szüntette meg a
közgyûlés.

Hosszas vita után a megyei jogú
város közgyûlése tagjainak több-
sége támogatta azt az – egyelõre
elvi – elképzelést, hogy kiskorúak
számára javító-nevelõ intézetet
alakítsanak ki Nagykanizsán, bár
egyelõre annak pontos helyszíne
sem tisztázott. Az állásfoglalást
Marton István, a korábbi ciklus
polgármestere – jelenleg a Kani-
zsáért Közéleti Egyesület képvise-
lõje – indítványozta, miután az el-
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Sajtótájékoztatón jelentették
be a FIDESZ – KDNP nagykani-
zsai képviselõcsoportjának tag-
jai a frakció döntését, mely sze-
rint tiszteletdíjukból jelentõs
összeget ajánlanak fel, ezzel tá-
mogatva a város civil szervezete-
it, intézményeit.

Bene Csaba, a képviselõcsoport
frakcióvezetõje elmondta, a város
stabilitásának, és biztonságos mû-
ködésének megõrzése érdekében
szigorú, takarékos költségvetésre

van szükség, mely szinte minden-
kitõl áldozatot követel. Ezért és a
példamutatás céljából, a FIDESZ-
KDNP-frakció tagjai, köztük váro-
sunk polgármestere Cseresnyés
Péter, Dénes Sándor alpolgármes-
ter és Karádi Ferenc társadalmi al-
polgármester is, úgy döntöttek idõ-
rõl idõre jelentõs összeget ajánla-
nak fel. Az összegyûlt pénzt olyan
civil szervezeteknek, intézmé-
nyeknek ajánlják fel, melyek ki-
emelkedõ munkát végeznek a kö-
zösség érdekében, ezzel hozzájá-

rulva mûködésükhöz. A szerveze-
tek feltérképezése jelenleg is zaj-
lik. Az elsõ adomány átadására
március közepén kerül sor.

– Összefogás és szolidaritás. Ez
a két szó, mely motivál bennünket,
és szeretnénk, ha ez a szemlélet
egyre inkább elterjedne Nagykani-
zsán, hiszen így, az összefogás és a
szolidaritás jegyébe lehetünk sike-
resek, lehet sikeres Nagykanizsa –
mondta Bene Csaba.

V.M.

TTiisszztteelleettddííjjuukkbbóóll aaddaakkoozznnaakk aa 
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múlt hónapokban két, viharos han-
gulatú lakossági fórumon is szá-
mos ember tiltakozott az eredetileg
kinézett egykori határõrlaktanya
környékén élõk közül az elképze-
lés miatt.

A közgyûlés egyetértett a Ma-
gyarország – Horvátország IPA
Határon Átnyúló Együttmûkö-
dési Program keretében meghir-
detett innovációs együttmûködé-
si projekt megvalósításával, és
felhatalmazta a polgármestert,
hogy a maximum 50.000 EUR
összköltségû és 2.500 EUR ön-
erejû projektet készíttesse elõ, és
pozitív elbírálása esetén írja alá
a támogatási szerzõdést. 

2011 végén ismételten – és ezút-
tal a 2007-2013 költségvetési cik-
lusban utolsó alkalommal – kiírás-
ra került a Magyarország-Horvát-
ország IPA 3. pályázati felhívása.
Városunk kiemelt törekvése, hogy
átlépve az adminisztratív választó-
vonalat jelentõ országhatárokat,
együtt alkothasson egy fejlesztési
térséget a határon túli két hasonló
jelentõségû horvát várossal,
Kaproncával és Csáktornyával. A
hasonló adottságokból építkezõ és
ugyanakkor egymás lehetõségeit
kölcsönösen kiegészítõ együttmû-
ködés túlmutat a hagyományos
testvérvárosi kapcsolatokon. A kö-
zös fejlesztési igények valós célo-
kat generálnak, és tényleges
együttmûködéssel közös eredmé-
nyek érhetõk el.  

Nagykanizsa tudatosan kezdte el
építeni már az elmúlt években is
határ menti kapcsolatait, és 2012-re
kialakultak azok a már mûködõ fej-
lesztési kezdemények, amelyek a
három várost összekötik. A jelenleg
kiírt IPA pályázati felhívás újabb
keretet és finanszírozási hátteret ad-
hat a városok közös építkezésének.
A pályázati felhívás kiemelten tu-
risztikai irányultságú, de tartalmaz
egy olyan prioritást, amelynek célja
a „Közös kutatás, fejlesztés és inno-
váció” támogatása. 

A közgyûlés elfogadta a Ma-
gyarország – Horvátország IPA
Határon Átnyúló Együttmûkö-
dési program 2007-2013. kereté-
ben meghirdetett együttmûkö-
dési projektrõl szóló határozatot

és felhatalmazta a polgármes-
tert, hogy a projektet készíttesse
elõ és pozitív elbírálás esetén a
támogatási szerzõdést írja alá.

A kulturális örökségek temati-
kus útvonalainak fejlesztése címû
pályázattal közös tematikus utat
szeretnének szervezni, mely Nagy-
kanizsa, Kaposvár, Kapronca,
Csáktornya, a Dráva és a Mura fo-
lyók mentének kulturális, történel-
mi, gasztronómiai hagyományaira,
helyi termékeire és meglévõ ren-
dezvényeire épülne fel. A négy vá-
roshoz köthetõ, a témához kapcso-
lódó rendezvényeknek, esemé-
nyeknek közös honlapja lenne. Ez
lenne az egyik pillér. A másik pe-
dig a tradicionális helyi- és kézmû-
ves termékeket elõállítók feltérké-
pezése a négy városban és az álta-
luk határolt területen, illetve a
Négy torony márkanév kiépítése.
Készítenének térképeket, útiköny-
veket, útjelzõ és információs táblá-
kat, illetve kihelyezett érintõképer-
nyõs számítógépeket biztosítaná-
nak az útvonalhoz szükséges infor-
mációhoz.

A partnerenként javasolt össz-
költség Nagykanizsa esetében kö-
zel 38 millió. A partnereknek 5%
saját forrást kell biztosítani.

A közgyûlés utáni sajtótájé-
koztatón Cseresnyés Péter pol-
gármester ezúttal a költségvetés-
rõl, a város vállalkozás-támoga-
tó programjáról szóló rendelet-
módosításról, a hosszabb idõtar-
tamú közfoglalkoztatás támoga-
tásáról és egy önálló képviselõi
indítványról hozott döntést is-
mertetett bõvebben.

A közgyûlés által elfogadott költ-
ségvetés elkészítését hosszú munka
elõzte meg, mely során a takarékos-
ság volt az irányadó. A polgármes-
ter elmondta, 870 milliós mûködési
hiánnyal kellett számolniuk, ezt
kellett úgy lefaragniuk, hogy a tör-
vényi elõírásnak megfelelõen nulla
forintos mûködési hiányt tervezze-
nek. Ennek elérése érdekében je-
lentõs támogatásmegvonást kellett
beépíteniük, és a gazdasági társasá-
gok vezetõinek elfogadniuk. A köz-
alkalmazotti rétegnek, valamint a
város tulajdonában levõ gazdasági
társaságok dolgozóinak nem tudják
ezentúl biztosítani a cafeteriát, el-
lenben rendelkezésükre bocsátják a
Kanizsa Kártyát. November kör-

nyékén, abban az esetben, ha lehe-
tõség nyílik rá – a költségvetés
megvizsgálása utána – a közalkal-
mazottak számíthatnak egy cafete-
ria jellegû juttatásra.

Ezen kívül emelkedtek a helyi
adóbevételek (3,4 százalékkal). Je-
lentõs változás történt az építmény-
adó tekintetében is. A változás elsõ-
sorban a külterületi építményekre
vonatkozik, a garázsokra és a ki-
emelt területeken lévõ kereskedel-
mi célra használt épületekre. 

A költségvetés összege körülbe-
lül 20 milliárd forint, melyben je-
lentõs mértékben vannak önként
vállalt feladatok is (szociális támo-
gatás, munkahelyteremtési támo-
gatás és beruházások befejezésé-
nek biztosítása).

Módosították a város vállalkozás-
támogató programjáról szóló rende-
letet. A döntés alapján bõvítik a le-
hetõségeket, hogy minél több vállal-
kozás gondolkodjon munkahelyek
teremtésében, ez alapján, a korábbi

két év helyett, négy év áll rendelke-
zésükre a megvalósításhoz.

A közfoglalkoztatásról hozott
döntés alapján körülbelül 200 em-
bernek tudnak munkát biztosítani
az elkövetkezendõ idõszakban. A
korábbi 4 órás foglalkoztatás he-
lyett hat órás lehetséges. Ez közel
40 millió forintot jelent az önkor-
mányzatnak, így összesen 103 mil-
lió forintot fordítanak a közfoglal-
koztatásra, ebbõl 72 millió állami
támogatás, és több mint 30 millió
önkormányzati rész.

Az egyik önálló képviselõi in-
dítvány elfogadásával lehetõség
van arra, hogy a javító-nevelõ in-
tézet a várostól vásárolt területen
valósuljon meg, abban az esetben
ha azt nem állami területen sze-
retnék kivitelezni. Két ingatlant
jelöltek meg, a Lazsnaki kastélyt,
illetve a volt Thúry-laktanya terü-
letét. 

B.E. - MTI - V.M.

MMaaggyyaarr-hhoorrvváátt
ppaarrttnneerrsséégg 

ÚÚjjaabbbb hhaattáárroonn
ááttnnyyúúllóó ppáállyyáázzaatt

IIggeenn aa jjaavvííttóó-nneevveellõõ
iinnttéézzeettrree

NYOMDAVEZETÕT KERESNEK
SZAKKÉPZETTSÉGGEL RENDELKEZÕ NYOMDAVEZE-
TÕT KERES A NAGYKANIZSAI SZOCIÁLIS FOGLALKOZ-
TATÓ NONPROFIT KFT.
Pályázatokat a szocialisfoglalkoztato@nagykanizsa.hu e-mail címre
várjuk március 14-ig.

Sajtóközlemény. A Délzalai
Víz- és Csatornamû ZRt. a Hétfor-
rás Vízitársulattal, mint jogi szemé-
lyiséggel rendelkezõ gazdálkodó
szervezettel áll jogviszonyban, a ta-
gokkal semminemû jogi kapcsolata
nincs. A Vízmû a vízitársulatnak
egy átadási ponton keresztül szol-
gáltat ivóvizet, a mérõ mögötti ellá-
tó hálózat a társulat illetve a tagok
tulajdonában és üzemeltetésében
van. A Nagykanizsa, Nagybagolai
hegy zártkerti ingatlanjait ellátó
rendszer nem képezi részét a városi
közüzemi vízellátó hálózatnak. 

A társulat tagjai a hálózat kiépíté-
sével és a társulat létrehozásával
együttesen vállalták a majdani szol-
gáltatás ellenértékének megtérítését.
A Vízmûnek nincs információja ar-
ról, hogy a vízitársulat milyen belsõ
elszámolási kapcsolatban áll a tag-
jaival, illetve hogy közülük ki az,
akinek tartozása van a társulat felé.

A társulat több mint egy éve
nem egyenlíti ki számláit a szol-

gáltató felé, amelynek következté-
ben a vízdíjtartozás összege mára
jelentõs mértéket ért el. A Délzalai
Vízmû ZRt. a közös képviselõ
megkereséseire az elmúlt évek fo-
lyamán több alkalommal biztosí-
tott fizetési haladékot. 

Ezen határidõk eredményte-
len eltelte miatt a szolgáltató az
irányadó jogszabályok rendel-
kezéseinek megfelelõen több-
szöri – a vízszolgáltatás meg-
szüntetésére is figyelmeztetõ –
felszólítás és az illetékes kor-
mányhivatal népegészségügyi
szakigazgatási szervének egy-
idejû értesítése mellett a szol-
gáltatást 2012. február 27-én
megszüntette.

Aszolgáltató a jövõre nézve meg-
oldásként javasolja a társulati vízel-
látó rendszer önkormányzati tulaj-
donba adását, melynek egyik feltéte-
le a fennálló tartozás kiegyenlítése.

Délzalai Víz- 
és Csatornamû ZRt. 

Nem ffizetett aa HHétforrás VVízitársulat,

EEllzzáárrttáákk aa vviizzeett
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A Halis István Városi Könyv-
tár névadójának, Halis István
születésének 150. évfordulóján
állított emléktáblánál helyeztek
el koszorút halálának 85. évfor-
dulója alkalmából, ezzel emlé-
kezve a példás kanizsaira.

A múlt évben volt tíz esztendeje,
hogy a nevét viseli a könyvtár. Eb-
ben a tíz évben törekedtek arra,
hogy megismertessék névadójukat
a város, a megye, az ország érdek-
lõdõ közönségével.

– Halis István talán azért is fon-
tos számunkra, mert õ tevékenysé-
gével mindvégig a várost szolgálta
– mondta Czupi Gyula igazgató. A
ránk maradt írásai sok mindent
megõriztek a korból, a város törté-
netének fontos mozzanatait és
alakjait jelenítik meg. Legnépsze-
rûbb mûve A színes mozaik Kani-
zsa történetébõl, mely egy nagy
válogatás, számos diáktörténet ol-
vasható benne.

A megemlékezésen részt vettek
Halis István leszármazottai, Stein-
hardt László és Halász Györgyné
Gerócs Magdolna.

V.M.

100. születésnapja alkalmából
ünnepséggel kedveskedtek Ha-
das Józsefnének a Nagykanizsai
Mûszaki Szakképzõ Iskola és
Kollégium Cserháti tagintézmé-
nyében, ahol az intézmény egy-
kori dolgozóját Farkas Tünde
igazgató és Cseresnyés Péter pol-
gármester, valamint barátok és
volt kollégák köszöntötték.

A polgármester emléklappal és
ajándékcsomaggal kívánt boldog
születésnapot Mária néninek.
Megköszönte az intézményben
végzett munkáját, és jó egészséget,
erõt, boldogságot kívánt.

Mária néni 1912 februárjában
született Monoron és 1962 õszén
költözött városunkba, ahol az ak-
kori Cserháti Sándor Felsõfokú
Mezõgazdasági Technikum gond-
nokaként dolgozott egészen 1969-
ig, amikor nyugdíjba vonult. Fon-
tos szerepet töltött be az iskola éle-
tében, zökkenõmentesen, szinte
egymaga levezényelte a kollégiu-
mi szárny berendezését, amelyben
segítségére voltak a gyerekek is.
Segítségüket megköszönvén meg-
vendégelte õket, palacsintát sütött
nekik, amelyet az érettségi találko-
zókon még mindig emlegetnek.
Úgy tekintett a diákokra, mintha
sajátjai lettek volna, nevelte õket,
jó szóval és példával. Sok kedves
emléket õriznek róla. Nyugdíjazá-
sa után még visszajárt az intéz-
ménybe, besegített a leltározásban
és a könyvelésben. Dr. Kalamárné
Piroska néni, volt kollegája és a
barátok segítségével gondtalanul
tölti nyugdíjas éveit otthonában.

V.M.

A Batthyány Lajos Gimnázi-
um rendezvénytermében mutat-
ták be Kovács László Fizikusok
és tanárok címû könyvét, ame-
lyet a szerzõ 70. születésnapja al-
kalmából adtak ki. Ezen apropó-
ból köszöntötték az iskola volt
tanárát, és egyben rendkívüli fi-
zikaórát is tartott. 

Az eseményen részt vettek Prof.
Dr. Kovács László volt tanárai, ta-
nítványai és kollégái is. Születés-
napja alkalmából pedig az intéz-
mény igazgatója, Balogh László
köszöntötte. – Hadd emeljem ki a
megjelentek közül volt tanítványa-
idat, mert te ültetted el bennünk a
fizika és a metafizika utáni vágyat.
Jómagam, egyik tanítványodként,
azt is köszönhetem, hogy fizikata-
nár lettem – mondta az intézmény
igazgatója. 

Eddig eltérõ folyóiratokban,
könyvekben publikált, ez az elsõ
alkalom, hogy a különbözõ he-
lyen megjelent cikkeit rendsze-
rezte és ebbõl összeállította a
könyvét. A közzétett írásainak a
száma több mint 300, melyek
mindegyike módszertani és fizi-
katörténeti, közvetlenül szolgál-
ják a fizika szemléletes és haté-
kony tanítását. Rendszeresen
szervezett megye és országszer-
te továbbképzéseket, melyek
anyaga több helyen is megje-
lent. 

Matematika-fizika szakos kö-
zépiskolai tanári oklevelét 1965-
ben szerezte, majd ettõl 1983-ig
a ma Batthyány Lajos Gimnázi-
um tanára, és 1969-74 között
igazgatóhelyettese. 1977 és 79
között Zala megyei fizika szak-
felügyelõ. Fõiskolai oktató tevé-
kenységét 1983-ban kezdte a
szombathelyi Berzsenyi Dániel
Tanárképzõ fõiskolán, és nyug-
díjazásáig folytatta. Több alka-
lommal vett részt hosszabb-rövi-
debb kutatási programokban kül-
földön is, Angliában, Washing-
tonban. 

V.M.

Dr. Járosi Márton, gépész-, és
energetikus szakmérnök koordi-
nálásával június 21-én úgymond
gépiparisták emléknapját ren-
deznék Nagykanizsán, tudtuk
meg az eseményeket elõkészítõ
összejövetelen.

Nagykanizsán 1950-56 között
mûködött (még Baross Gábor ne-
vét is egy ideig viselõ) gépipari
technikum, melynek még élõ tanu-
lóit invitálnák meg az emléknapra.
Az intézmény az államosított pia-
rista iskola helyén kelt életre, s
ahogy Járosi Márton fogalmazott,
szeretnék, ha Nagykanizsa kultúr-
történetébe visszavezetnék ennek
a technikumnak az emlékét.

Június 21-re mindenesetre az egy-
kori végzõsök közül a lehetõ legtöb-
bet szeretnék meginvitálni, s a meghí-
vottak egy 200 oldalas emlékkönyv
birtokába is juthatnak, mely egyfajta -
tablókkal díszitett - évkönyvpótló is
lesz, benne számos életrajzzal.

A nyári múltidézés folyamán sor
kerülhet emlékfa ültetésére, s egy
bronz dombormûvet is elhelyezné-
nek az egykori gépipari technikum
apropóján.

P.L.

Nemesi László képeslap-gyûj-
teményébõl nyílt kiállítás a Halis
István Városi Könyvtárban. A tár-
latot, mely Vas megye kis-
térségeit mutatja be, Kovács Lás-
zló, a Batthyány gimnázium
egykori tanára, a szombathelyi
fõiskola nyugalmazott rektorhe-
lyettese nyitotta meg, s március
23-ig tekinthetik meg az érdek-
lõdõk.

V.M.

Beszámoló taggyûlést tartott
pénteken a Kiskanizsai Polgári
Olvasókör. Mivel a három évre
megválasztott vezetõség mandá-
tuma lejárt, megválasztották az
új elnökség tagjait is.

A három éves munkáról Sala-
mon Sándorné elnök tartotta meg
beszámolóját, valamint az elnök-
ségi tag és egyben egészségügyi
klubvezetõ, dr. Joós Lászlóné fog-
lalta össze programjaikat. A távol-
lévõ Horváth Jánosné Könyvbarát
Klub vezetõje helyett az elnök asz-
szony adott tájékoztatást a Klub
rendezvényeirõl, munkájáról. 

A jelen lévõ tagság részletes be-
számolót hallgatott meg a 2011.
évi egyesületi tevékenységrõl, va-
lamint a pénzügyi ellenõrzõ bizott-
ság jelentésérõl. 

A vezetõség mandátuma lejártá-
val a Kiskanizsai Polgári Olvasó-
kör határozott arról is, hogy a há-
rom éves ciklus végén köszönetet
mondanak városunk polgármeste-
rének és önkormányzatának a civil
szervezet eddigi támogatásáért,
rendezvényeiken való részvételért.

A jelölõ bizottság által vezetõsé-
gi tagoknak javasoltak mindegyike
elfogadta a jelölést, a tagság pedig
egyhangúlag bizalmat szavazott
minden jelöltnek. A Kiskanizsai
Polgári Olvasókört öttagú elnök-
ség irányítja, melynek elnökéül is-
mételten Salamon Sándornét vá-
lasztották, a titkár Lukács Ibolya.

KKoosszzoorrúúzzááss HHaalliiss
IIssttvváánn hhaalláálláánnaakk 
8855.. éévvffoorrdduullóójjáánn

GGééppiippaarriiss eemmlléékknnaapprraa
kkéésszzüüllõõddvvéénn

BBoollddoogg sszzüülleettééssnnaappoott
MMáárriiaa nnéénnii!!

AA ffiizziikkaa sszzeerreellmmeessee

KKiiáállllííttááss 
kkééppeessllaappookkbbóóll

VVeezzeettõõssééggvváállaasszzttááss
KKiisskkaanniizzssáánn
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A vezetõség további tagjai: dr.
Joós Lászlóné, Németh Lászlóné
és Gyergyákné Horváth Judit. Az
ellenõrzõ bizottság tagjai: Horváth
Lászlóné, Götli Györgyné és Ja-
kabfy Ferencné.

Az Olvasókör péntek esti tag-
gyûlésén elfogadták a 2012. évi
programtervet, melynek legköze-
lebbi márciusi eseményei: 5-én
egy egészségügyi elõadás, 25-én
autóbuszos kirándulás, a hónap vé-
gén pedig az Egyesület fennállásá-
nak 142. évfordulójáról való meg-
melékezés.

Lukács Ibolya titkár,
Kiskanizsai Polgári Olvasókör

A XXXVI. Felvidéki Magyar
Matematikaversenyt idén Kas-
sán rendezték meg egy februári
hétvégén. Szokás szerint isko-
lánk, a Batthyány Lajos Gimná-
zium is részt vett ezen az esemé-
nyen, melyre Felvidékrõl és Ma-
gyarországról egyaránt érkeztek
tanulók.

Úgy alakult, hogy a versenyt
megelõzõ napra volt kihirdetve a
Gordiusz Matematika Tesztverseny
is. Viszont tanáraink, dr. Pintér Fe-
renc és Erdõs Gábor tanár urak ki-
tûnõ szervezõ képességének kö-
szönhetõen Miskolcon írhattuk
meg, így idõben meg tudtunk érkez-
ni Kassára. Kis csapatunk négy fõ-
bõl állt: Tanai Marianna (12.D),
Abonyi József (12.D), Erdõs Ger-
gely (12.A), Molnár Tímea (10.D).

Jól szervezett, programokkal szí-
nesített 3 napot tölthettünk ebben a
gyönyörû felvidéki városban. Ma-
gára a verseny megírására szombat
délelõtt került sor, ebéd után pedig
csoportosan körbejárhattuk a várost.
Macskaköves sétálóutcák régi épü-
letekkel szegélyezve, tényleg olyan

szép, mint mondják! A sok látniva-
lóval és vezetõnk történeteivel ha-
mar elrepült a két óra. Sportdélutánt
is szerveztek nekünk, streetball-lal,
kosárra dobással, floorball-lal és
más ügyességi feladatokkal várták
az érdeklõdõket, akiket a nap végén
díjaztak is.

Rögtön másnap reggel volt a díjki-
osztó, és elõtte még egy kis mûsorral
is megleptek minket. A helyi diákok
alakításában nézhettünk meg egy rö-
vid kis színdarabot, melyben néhány
iskolai kötelezõt adtak elõ pár perc-
ben, humorosan, zenei aláfestések-
kel! Nagyon élvezetes volt!

Bár az eredményhirdetésen külön
rangsort csináltak a felvidéki ver-
senyzõkrõl is, azért mégis mindenkit
az összesített eredmény érdekelt a
legjobban. Igazán jó eredmények
születtek, Abonyi József 2., Erdõs
Gergely 3. helyezést ért el!

A gratulációk és elbúcsúzások
után pedig újabb több órás autóút-
tal érkeztünk haza. Szerintem
mindnyájunk nevében mondha-
tom, hogy sok jó élményt és új ta-
pasztalatot szereztünk ezen a ki-
ránduláson!

Molnár Tímea (BLG, 10.D)

A Nagykanizsai Német Nemze-
tiségi Önkormányzat és a Batthyá-
ny Lajos Gimnázium hagyomány-
teremtõ szándékkal, elsõ ízben né-
met nyelvi versenyt rendez nagy-
kanizsai középiskolásoknak. Hely-
szín: Batthyány Lajos Gimnázium.
I. forduló: 2012. március 7. szerda
14.30 (írásbeli), II. forduló:
2012.03.28. szerda 14.30 (írásbeli)
- a legjobb 30 versenyzõnek. Dön-
tõ: 2012 áprilisában (késõbb kö-
zölt idõpontban) a legjobb 6 diák-
nak, terveink szerint német anya-
nyelvû zsûrielnökkel. A döntõsök
értékes ajándékokat kapnak. Je-

lentkezési határidõ: 2012.március
2. (péntek). Jelentkezni az iskolai
nyelvtanároknál lehet.

Págyi Zsóka képzõmûvészeti al-
kotásaiból nyílt kiállítás a letenyei
Városi Könyvtárban Álomképek
címmel. A tárlatot Konczér Kata-
lin, a Zala Megyei Közmûvelõdési
Intézmény igazgatója ajánlotta az
érdeklõdõknek.

A képzõmûvész húsz évesen sze-
rezte meg keramikus bizonyítványát,
majd a háromdimenziós alkotásokról
áttért a síkba, a festményekre. Pasz-
telleket és olajképeket készített, ez-
után tért vissza a kerámiához, napja-
inkban festményeket és szobrokat
egyaránt készít. Mûvei egyedi alko-
tások. 1986 óta dolgozik szabad mû-
vészként, és vesz rész közös, illetve
önálló kiállításokon. A természetben
ahogy megtalál egy fadarabot, azt öt-
vözi az agyaggal és így alkotja meg
szobrait. Ezeknek a talált fadarabok-
kal kombinált kerámia szobroknak
köszönheti a legtöbb sikert.

V.M.

Vidám és izgalmas farsangi
rendezvény zajlott 2012. február
24-én pénteken délután a Magyar
Vöröskereszt Családok Átmeneti
Otthonában Nagykanizsán. 

A lakók legnagyobb része és a
dolgozók is farsangi jelmezbe búj-
tak. Kicsik és nagyok jelmezét arc-
festéssel egészítették ki az otthon
munkatársai és önkéntesei. A mu-
latság a jelmezesek felvonulásával
kezdõdött, majd csapatversenyre,
tombolára és közös karaokera is
sor került mindenki nagy örömére.
A rendezvény fánk és sütemény fa-
latozásával zárult. A farsangi mu-
latságra a dán Vöröskereszt és a
Velux Alapítványok által támoga-
tott Remény program finanszíro-
zásában került sor.
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2012. március 1.

1DB 2001 ÉVJÁRATÚ OPEL ASTRA CARAVÁN 1,6 GL
TÍPUSÚSZEMÉLYGÉPKOCSIT 186.000 futott kilométerrel
650.000 Ft irányáron.
Mûszaki 2013. szeptemberéig érvényes.

1DB 1995 ÉVJÁRATÚ BELORUSZ MTZ-82 TÍPUSÚ
LASSÚJÁRMÛVET 3514 üzemórával, 500 üzemórás felújított
motorral, 2.000.000 Ft irányáron.
Mûszaki érvényessége lejárt.

1DB 1989 ÉVJÁRATÚ MEZÕGÉP MBP 6.5 TÍPUSÚ
PÓTKOCSIT 300.000 Ft-os irányáron. Mûszaki érvényessége lejárt.

Érdeklõdni munkaidõben a 0620/2729858- as telefonszámon (Mezei
Lászlónál) lehet.

NAGYKANIZSAI MÛSZAKI SZAKKÉPZÕ  
ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM
A KÖVETKEZÕ VAGYONTÁRGYAIT AJÁNLJA FEL
MEGVÉTELRE:

VOKSH Kft.
Nagykanizsa, 

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

OKÉV nyt. szám: 20-0003-04 AL: 0448

TANFOLYAM INDUL
2012.03.05-én 16 órakor

személyautó, motor és segédmotor 
kategóriákban

Nálunk az elméleti oktatás
díja csak 5000 Ft, és nincs

regisztrációs díj
2012.03.06-án 16 órakor

C, D, E kategóriában 
2012.03.14-én 

gépkezelõi vizsgára típusvizsgára
jelentkezéseket még elfogadunk

2012.03.24-én
GKI (alap és továbbképzõ)

FFeellvviiddéékkii MMaaggyyaarr
MMaatteemmaattiikkaavveerrsseennyy

NNéémmeett nnyyeellvvii vveerrsseennyy
aa BBaatttthhyyáánnyybbaann

AA tteerrmméésszzeettbbõõll mmeerríítt

CCSSÁÁOO ffaarrssaanngg
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Balogh László, a nagykanizsai 3. számú választókerület önkormányzati képviselõje,
OKISB-elnök fogadóórát tart minden hónap elsõ szerdáján 16 órától 17 óráig a Batthyány
Lajos Gimnáziumban (Nagykanizsa, Rozgonyi utca 23.): 30/2040865, balogh.lasz-
lo61@chello.hu.
Bene Csaba, a 2. számú választókerület önkormányzati képviselõje fogadóórát tart min-
den hónap elsõ keddjén 17 órától 19 óráig a Zsigmondy-Széchenyi Szakközépiskolában
(Nagykanizsa, Hunyadi u. 18.) 20/388-8259, bcsaba@nagykanizsa.hu.
Bicsák Miklós, az 1. számú választókerület (Magyar u. 80-tól-164-ig (páros oldal), Ma-
gyar utca (páratlan oldal) 83-tól-183-ig, Garay utca páros és páratlan oldala, Kinizsi u.
100-as lakó-tömbház, Hársfa utca, Ifjúság utca, Ûrhajós utca és Lámpagyári utca) önkor-
mányzati képviselõje fogadóórát tart minden hónap 1. szerdáján 16 órától a Pálma Ven-
déglõben (Magyar utca). Aznap 18 órától 20 óráig Bicsák Miklós Palin és Korpavár la-
kossága számára tart fogadóórát a palini új Általános Iskolában.
Dénes Sándor, a 12. számú egyéni választókerület önkormányzati képviselõje minden

hónap második csütörtökén 17 órától fogadóórát tart a Polgármesteri Hivatal Kiskaniz-
sai Kirendeltségén (Nagykanizsa, Szt. Flórián tér 30.).
Dr. Etler Ottó önkormányzati képviselõ fogadóórát tart 2012. március 5-én 17 órától a
Kõrösi Csoma Sándor Általános Iskolában.
Dr. Károlyi Attila önkormányzati képviselõ fogadóórát tart minden hónap második
szerdáján 17 órától a Kõrösi Cs. Sándor Általános Iskolában.
Kovács János, a 4. számú választókerület önkormányzati képviselõje fogadóórát 2012.
március 5-én (hétfõn) 18 órától a Dr. Mezõ Ferenc Gimnáziumban.
Sajni József önkormányzati képviselõ fogadóórát tart 2012. március 5-én (hétfõn) 16
órától 17 óráig a ligetvárosi óvodában, 17 órától 18 óráig a Vécsey Általános Iskolában,
18 órától 19 óráig Miklósfán a Mindenki Házában. sajni.jozsef@nagykanizsapmh.hu.
Szõlõsi Márta, a 9. számú választókerület önkormányzati képviselõje fogadóórát tart
minden hónap 1. hétfõjén 17 órától a Zrínyi Miklós Általános Iskolában. (Zrínyi M. u.
38.): 30/301-8185, szolosi.marta@fidesz.hu, szmarta25@hotmail.com.
Tóth Nándor önkormányzati képviselõ fogadóórát tart 2012. március 5-én (hétfõn) 18
órától Bajcsán a Kultúrházban, aznap 19 órától Kiskanizsán a volt Nagyrác utcai iskola
ebédlõjében.

KKééppvviisseellõõii ffooggaaddóóóórráákk

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala pályázatot hirdet a
Városfejlesztési Osztályán településgazdálkodási ügyintézõ  munkakör betöl-
tésére.

Ellátandó feladatok:  
- Az osztályvezetõ kijelölése alapján részvétel az önkormányzati beruházások, felújítá-
sok elõkészítésében, szakszerû operatív végrehajtásában, adminisztrációjában, pályáza-
tok elõkészítésében. Az éves költségvetés beruházásokkal, felújításokkal kapcsolatos té-
teleinek tervezéséhez, valamint beszámolókhoz és elõirányzat módosításokhoz javaslat
készítése. Az önkormányzati beruházások programjainak, beruházási okmányainak ki-
dolgozása. A befejezett beruházásokról szóló elszámolások, üzembe helyezési okmá-
nyok elkészítése. Támogatásokhoz, egyéb fejlesztési forrásokhoz szükséges mûszaki
dokumentációk, pályázati munkarészek kidolgozása. Támogatásokhoz szükséges anya-
gok, pályázatok elõkészítése. Közszolgáltatások (települési szilárd hulladék, települési
folyékony hulladék, kéményseprés, víz-, csatornaszolgáltatás, közösségi közlekedés)
mûködéséhez szükséges önkormányzati feladatok elõkészítése, rendelettervezet elkészí-
tése. Önkormányzati energiaellátással kapcsolatos, szükséges önkormányzati feladatok
elõkészítése. Depógáz hasznosításhoz szükséges önkormányzati feladatok elõkészítése,
végrehajtása, a Koncessziós szerzõdésben rögzített feltételek teljesülésének folyamatos
ellenõrzése. Hulladéklerakó mûködéséhez, bõvítéséhez szükséges önkormányzati fel-
adatok elõkészítése és végrehajtása. Környezetvédelemmel kapcsolatos feladatok elõké-
szítése. Fejlesztési célú forrásátadásokhoz kapcsolódó támogatások elõkészítése, szerzõ-
dések elkészítése, elszámolások ellenõrzése. Beruházási statisztika készítése a KSH ré-
szére. Tulajdonosi nyilatkozatok, hozzájárulások elkészítése. Testületi elõterjesztések
tervezetének elkészítése. A jóváhagyott beruházások, felújítások tervezésében, szervezé-
sében, kivitelezési munkák koordinálásában, helyszíni ellenõrzésében közremûködés. A
beruházások vállalkozásba adásában, a beruházási és közbeszerzési szabályzat és/vagy
a Közbeszerzésekrõl szóló tv. szerinti eljárásban közremûködés. Közremûködés a tele-
pülésrendezési tervek készíttetésében. Közremûködés a Közgyûlés bizottsági ülésein.
A kinevezés a közszolgálati tisztviselõkrõl szóló 2011. évi CXCIX. törvény (Kttv.)
alapján közszolgálati jogviszonyban, teljes munkaidõben, határozatlan idõre szól, 6 hó-
nap próbaidõ kikötésével. A kinevezés a polgármester egyetértésével történik.
Pályázati feltételek: Magyar állampolgárság, büntetlen elõélet, cselekvõképesség,
a köztisztviselõk képesítési elõírásairól szóló 9/1995 (II. 3.) Korm. rendelet 1. sz.
mellékletének I/19. Településfejlesztési és - rendezési, valamint településüzemelte-

tési feladatok pontjában felsorolt szakképesítések valamelyike.

Elõnyt jelent: településmérnök, építõ-, építészmérnök vagy épületgépész mérnök
fõiskolai vagy egyetemi végzettség, beruházói gyakorlat. 
A pályázatnak tartalmaznia kell az alábbi dokumentumokat:
- a pályázó szakmai életrajza (Kttv. 5. sz. mellékletében írt adatokkal) és motiváci-
ós levele,
- három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, amely tartalmazza azt is,
hogy a pályázó foglalkozástól eltiltás hatálya alatt nem áll (vagy az arra vonatko-
zó igazolás, hogy a pályázó a pályázata benyújtásáig az erkölcsi bizonyítványt  ké-
relmezte),
- a pályázatban feltételként vagy elõnyként elõírt iskolai végzettséget, szakképesí-
tést, tanúsító okiratok másolata,
- a pályázatban hivatkozott beruházói gyakorlat hitelt érdemlõ igazolása,
- a pályázó arra vonatkozó nyilatkozatai, hogy nem áll cselekvõképességet kizáró
vagy korlátozó gondnokság alatt, kinevezése esetén munkaköri összeférhetetlenség
(Kttv. 84-85. §-ai) vele szemben nem áll fenn, illetõleg nem áll hivatalvesztés fe-
gyelmi büntetés hatálya alatt, amely miatt államigazgatási szervnél nem alkalmaz-
ható,
- a 2007. évi CLII tv. szerinti vagyonnyilatkozat tételi kötelezettséget vállalja,
- hozzájárul a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a  pályázati eljárás-
sal  összefüggõ kezeléséhez.
Az illetmény és egyéb juttatások megállapítására a közszolgálati tisztviselõkrõl
szóló törvény vonatkozó szabályozása, a 47/2001. (X.10.) önkormányzati rendelet,
a hivatal Szervezeti és Mûködési Szabályzata és Közszolgálati Szabályzata alapján
kerül sor. 
A pályázatokat Dr. Gyergyák Krisztina aljegyzõnek címezve (Nagykanizsa Megyei
Jogú Város Polgármesteri Hivatala, 8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7.) kell be-
nyújtani. 
A pályázat benyújtásának határideje: 2012. március 10.
A pályázat elbírálásának határideje és rendje: a pályázat elbírálására a benyújtást
követõ 30 napon belül kerül sor. A kinevezést megelõzõen a pályázó személyes
meghallgatására sor kerül.  A pályáztató fenntartja a jogot, hogy a pályázatot ered-
ménytelennek nyilvánítsa. A munkakör az elbírálást követõen azonnal betölthetõ.
A pályázattal kapcsolatban további felvilágosítás kérhetõ a 93/500-708 vagy 500-
759-es telefonszámon. A pályázati hirdetmény közzétéve a Nemzeti Közigazgatási
Intézet internetes oldalán (Elérhetõ: www.kozigallas.gov.hu, www.kszk.gov.hu
vagy www.nki.gov.hu Közszolgálati állásportál)  

ÁÁllllááss - tteelleeppüüllééssggaazzddáállkkooddáássii üüggyyiinnttéézzõõ
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2012. március 1.

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 ddíísszzookklleevveelleekk

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata nyilvános versenytárgyalá-
son mezõgazdasági mûvelés céljára, 5 év idõtartamra bérbe illetve haszonbér-
be adja az alábbi ingatlanait: 
Hrsz./Helye, fekvése/Alapterület (ha)/Kikiáltási ár/Versenytárgyalás idõpontja
4188/2. /Palini városrészben levõ kivett beépítetlen terület / 3,8920 / 2
Ft/m2/év/2012.03.06./10:00 óra.
13537./Szabadhegyi városrészben levõ belterületi szántó/11,0080/2
Ft/m2/év/2012.03.06/9:00 óra.
A versenytárgyalás helye: NK MJV Polgármesteri Hivatala II. em.VI. iroda.
8800 agykanizsa, Erzsébet tér 7.  tel.: 93/500-724. Versenytárgyalási felhívás és
részletes tájékoztatás a fenti elérhetõségeken kérhetõ, illetve megtekinthetõ a
www.nagykanizsa.hu honlap FELHÍVÁSOK menüpont alatt.

VVeerrsseennyyttáárrggyyaallááss

Tájékoztatom a Tisztelt Szülõket, hogy a 2012/2013. nevelési évre vonatkozó
bölcsõdei beiratkozások idõpontja 2012. március 8-9-én 8-17 óra között lesz az
Egyesített Bölcsõde Rózsa u. 7/a. szám alatti székhelyén.
A jelentkezési lapok letölthetõk a bölcsõde honlapjáról: http://egyesitett-bolc-
sode.mindenkilapja.hu
Az intézmény a bölcsõdékkel ismerkedni szándékozó családok számára 2012.
március 3-án (szombaton) 9-12 óra között "Bölcsõdenyitogató" keretében va-
lamennyi tagbölcsõdében (Belvárosi Bóbita Bölcsõde - Nagykanizsa, Kisfa-
ludy u. 19., Meseház Bölcsõde - Nagykanizsa, Attila u. 7., Napraforgó Bölcsõ-
de - Nagykanizsa, Csokonai u. 5., Rózsa Bölcsõde - Nagykanizsa, Rózsa u.
7/a.) nyílt játszódélelõttöt szervez.

TTáájjéékkoozzttaattááss bbööllccssõõddeeii bbeeiirraattáássrróóll

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyûlése pályázatot hirdet magasabb
vezetõi álláshelyre.

Megpályázható intézmények magasabb vezetõi álláshelye:
- Kõrösi Csoma Sándor - Péterfy Sándor Általános Iskola (8800 Nagykanizsa,
Csokonai u. 1.)
- Zrínyi Miklós - Bolyai János Általános Iskola (8800 Nagykanizsa, Zrínyi M.
u. 33.)
A borítékra kérjük ráírni a megpályázott intézmény nevét és az „igazgatói pá-
lyázat” jeligét.

- Dr. Mezõ Ferenc Gimnázium  - Thúry György Gimnázium és Szakképzõ Is-
kola (8800 Nagykanizsa, Platán sor 3.)
- Nagykanizsai Mûszaki Szakképzõ Iskola és Kollégium (8800 Nagykanizsa,
Erdész u. 30.)
A borítékra kérjük ráírni a megpályázott intézmény nevét és az „fõigazgatói pá-
lyázat” jeligét.

A pályázatokat személyesen, vagy postai úton 2012. március 22-ig kérjük eljut-
tatni Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata 8800 Erzsébet tér 7. II.
emelet 7. címre.
A pályázathoz mellékelni kell: szakmai önéletrajz, vezetõi program szakmai
helyzetelemzésre épülõ fejlesztési elképzeléssel, végzettséget igazoló okirat
közjegyzõ által hitelesített másolata, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyít-
vány, nyilatkozat, hogy a pályázó hozzájárul, hogy a pályázat elbírálásában
közremûködõk a pályázatba betekinthessenek, nyilatkozat arról, hogy összefér-
hetetlenségi ok nem áll fenn, nyilatkozat, hogy megbízás esetén a vagyon nyi-
latkozattételi kötelezettséget vállalja
Részletes pályázati kiírás megtekinthetõ az Oktatási és Kulturális Közlöny
2012. január 30-i számában, valamint a kszk.gov.hu, és a nagykanizsa.hu hon-
lapon.
Érdeklõdni a 93/500-782 telefonszámon Nagykanizsa Megyei Jogú Város Mû-
velõdési és Sportosztály Bagarus Ágnes osztályvezetõnél.

MMaaggaassaabbbb vveezzeettõõii áálllláásshheellyyeekk

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
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FELNÕTT HÁZIORVOSI 
SZOLGÁLAT

1. Nagykanizsa, Garay u. 14. 
Dr. Kiss Judit
H, K, SZ, CS, P: 7.30-12.00 és CS: 16.30-17.30.
Rendelési idõ alatt: 0693/313-201
Rendelkezésre állás alatt: 0630/9401-019
2. Nagykanizsa, Kinizsi u. 3. 
Dr. Rácz Andrea
H, K, CS, P: 7.30-12.00 és SZ: 13.00-17.00.
Rendelési idõ alatt: 0693/310-705
Rendelkezésre állás alatt: 0693/310-705
3. Nagykanizsa, Kinizsi u. 3. 
Dr. Horváth Ágnes
H, K, SZ, CS, P: 7.30-12.00 és H: 16.00-17.00.
Rendelési idõ alatt: 0693/311-247
Rendelkezésre állás alatt: 0693/311-247
4. Nagykanizsa, Jókai u. 50. 
Dr. Hámori Zsolt
H, K, SZ, CS, P: 7.30-10.00 és 14.00-16.00.
Rendelési idõ alatt: 0693/311-877
Rendelkezésre állás alatt: 0693/311-877
5. Nagykanizsa,  Tavasz u. 26. 
Dr. Kovács Beáta
H, K: 8.00-12.00, SZ, CS: 12.00-16.00, 
P: 8.00-10.00.
Rendelési idõ alatt: 0693/311-707
Rendelkezésre állás alatt: 0670/367-6744
6. Nagykanizsa, Tavasz u. 26. 
Dr. Kaleb Getachew
H, K: 12.00-16.00, SZ, CS, P: 8.00-12.00.
Rendelési idõ alatt: 0693/311- 559
Rendelkezésre állás alatt: 0630/486-4696
7. Nagykanizsa, Kalmár u. 4. 
Dr. Mihalecz Károly
H, SZ: 12.00-16.00, K, CS, P: 8.00-12.00.
Rendelési idõ alatt: 0693/312-679
Rendelkezésre állás alatt: 0630/2273931
8. Nagykanizsa, Kalmár u. 4. 
Dr. Vörös Henriette
H, SZ, P: 8.00-12.00, K, Cs: 12.00-16.00.
Rendelési idõ alatt: 0693/312-779
Rendelkezésre állás alatt: 0630/894-8348
9. Nagykanizsa, Bajcsy-Zs. u. 38/a. 
Dr. Gazdag Rózsa
H-P: 8.00-11.00, CS: 14.00-16.00.
Rendelési idõ alatt: 0693/319-258
Rendelkezésre állás alatt: 0620/2303021
10. Nagykanizsa, Bajcsy-Zs. u. 38/a. 
Dr. Dénes András
H-P: 8.00-11.00, SZ: 14.00-16.00.
Rendelési idõ alatt: 0693/319-116
Rendelkezésre állás alatt: 0620/964-5329
11. Nagykanizsa, Nagyrác u. 2.
Dr. Zámodics Imre
H, SZ, CS, P: 8.00-12.00, K: 13.30-17.30.
Rendelési idõ alatt: 0693/319-379
Rendelkezésre állás alatt: 0630/300-0219
12. Nagykanizsa, Alkotmány u. 75.
Dr. Alemayehu Asnake
H: Újudvar 8.00-11.00, Palin 11.00-12.00. K: Pa-
lin 8.00-12.00. SZ: Újudvar 8.00-11.00, Palin
11.00-12.00 és 16.00-17.00. CS: Palin 8.00-
12.00. P: Újudvar 8.00-11.00, Palin 11.00-12.00.
Rendelési idõ alatt: 0693/311-235
Rendelkezésre állás alatt: 0630/283-7924
13. Nagykanizsa, Bartók B. u. 6. 
Dr. Tóth Éva
H: 8.00-12.00, K: 12.00-16.00, SZ: 8.00-12.00,
CS: 8.00-12.00, P: 8.00-10.00.

Rendelési idõ alatt: 0693/316-254
Rendelkezésre állás alatt: 0630/283-9023
14. Nagykanizsa, Rózsa u. 6.
Dr. Beznicza Ernesztina
H: 8.00-12.00, K: 8.00-12.00, SZ: 8.00-12.00,
CS: 12.00-16.00, P: 8.00-10.00.
Rendelési idõ alatt: 0693/333-614
Rendelkezésre állás alatt: 0630/364-9937
15. Nagykanizsa, Bartók B. u. 6. 
Dr. Pongrácz Katalin
H: 8.00-12.00, K: 8.00-12.00, SZ: 12.00-16.00,
CS: 8.00-12.00, P: 8.00-12.00.
Rendelési idõ alatt: 0693/786-004
Rendelkezésre állás alatt: 0630/929-9383
16. Nagykanizsa, Zemplén Gy. u. 6. 
Dr. Szakáll Erzsébet
H, SZ, CS, P: 7.30-11.30, K: 13.00-17.00.
Rendelési idõ alatt: 0693/310-377
Rendelkezésre állás alatt: 0620/981-7292
17. Nagykanizsa, Erzsébet tér 8/2.
Dr. Bacher Ilona
H, P: 7.30-12.00, K: 14.30-17.00, SZ: 7.30-
10.00, CS: 7.30-10.00. Bajcsa: K: 12.00-13.00,
CS: 10.00-12.00. 
Rendelési idõ alatt: 0693/313-069
Rendelkezésre állás alatt: 0693/313-069
18. Nagykanizsa, Miklósfai u. 10.
Dr. Dömötör Károly 
H, K, SZ: 8.00-12.00 és 17.00-17.30, CS: 8.00-
9.30 és 17.00-17.30, P: 8.00-12.00. Liszó: H:
13.00-14.00, CS. 10.00-11.00. 
Rendelési idõ alatt: 0693/318-209
Rendelkezésre állás alatt: 0630/929-8655
19. Nagykanizsa, Zemplén Gy. u. 6. 
Dr. Gedeon István
H: 8.00-12.00, K: 8.00-12.00, SZ: 13.00-17.00,
CS: 8.00-12.00, P: 8.00-12.00. 
Rendelési idõ alatt: 0693/324-837
Rendelkezésre állás alatt: 0670/2495997
20. Nagykanizsa, Alkotmány u. 100.
Dr. Hajdu Katalin
H: 13.00-16.00 Palin. K: 12.30-13.30 Palin.
13.30-14.30 Fûzvölgy. 14.30-15.45 Hosszúvölgy.
16.00-17.00 Palin. SZ: 13.00-16.00 Palin. CS:
13.00-14.00 Palin. 14.00-15.15 Homokkomárom.
15.30-16.00 Palin. P: 3.00-16.00 Palin. 
Rendelési idõ alatt: 0693/312-145
Rendelkezésre állás alatt: 0693/312-145
21. Nagykanizsa, Kaposvári u. 11.
Dr. Busznyák László
Sánc: H: 11.00-15.00. Sánc: K: 8.00-10.00. Kis-
fakos: K: 11.00-13.00. Sánc: Sz: 11.00-15.00.
Sánc: CS: 8.00-10.00. Bagola: CS: 11.00-13.00.
Sánc: P: 8.00-12.00.
Rendelési idõ alatt: 0693/310-601
Rendelkezésre állás alatt: 0620/974-1821

VÁROSI FELNÕTTHÁZIORVOSI 
ÜGYELET
Nagykanizsa, Szekeres J.2-8.
Tel: 06/92-321-000
AMBULANCIA: hétköznapokon 16.00-07.30
óráig, hétvégén: péntek 16.00 órától hétfõ 07.30
óráig.

GYERMEK HÁZIORVOSI SZOLGÁLAT

1. Nagykanizsa, Garay u. 14. 
Dr. Szokola Ágnes 
H, SZ, P: 8.00-11.00, K, CS: 8.00-10.00 és
15.00-16.00.

Rendelési idõ alatt: 0693/314-867
Rendelkezésre állás alatt: 0630/226-7808
2. Nagykanizsa, Dózsa Gy. u. 119.
Dr. Kálovics Gabriella
H, SZ, P: 8.00-11.00, K, CS: 13.30-16.30.
Rendelési idõ alatt: 0693/310-059
Rendelkezésre állás alatt: 0630/381-9104
3. Nagykanizsa, Teleki u. 3. 
Dr. Barna Gyöngyi
H, SZ: 13.00-16.00, K, CS, P: 8.00-11.00. 
Rendelési idõ alatt: 0693/312-719
Rendelkezésre állás alatt: 0620/458-8635
4. Nagykanizsa, Dózsa Gy. u. 119. 
Dr. Kolonics Gyula
H, Sz: 13.30-16.30, K, Cs, P: 8.00-11.00.
Rendelési idõ alatt: 0693/310-089
Rendelkezésre állás alatt: 0620/808-4789
5. Nagykanizsa, Bajcsy Zs. u. 38/A.
Dr. Spingár Andrea
H: 8.00-10.00 és 15.00-16.00, K. CS. P: 8.00-
11.00, SZ: 13.00-16.00.
Rendelési idõ alatt: 0693/319-452
Rendelkezésre állás alatt: 0630/293-7875
6. Nagykanizsa, Teleki u. 3. 
Dr. Tóth Katalin 
H, SZ, P: 8.00-11.00, K, CS: 13.00-16.00.
Rendelési idõ alatt: 0693/313-244
Rendelkezésre állás alatt: 0620/552-9958
7. Nagykanizsa, Rozgonyi u. 5. 
Dr. Terbe Enikõ
H, SZ, P: 8.00-11.00, K: 13.30-16.30, CS:
13.30-16.30. Bajcsa: CS: 10.00-10.30 tanács-
adás, 10.30-11.00 rendelés. 
Rendelési idõ alatt: 0693/516-947
Rendelkezésre állás alatt: 0630/947-3109
8. Nagykanizsa, Rozgonyi u. 5.
Dr. Nagy Marietta
H: 8.00-10.00 és 15.00-16.00, K, CS, P: 8.00-
11.00, SZ: 3.30-16.30. 
Rendelési idõ alatt: 0693/314-284
Rendelkezésre állás alatt: 0620/383-8611
10. Nagykanizsa, Hevesi u. 6.
Dr. Kertész Edit
H, SZ, P: 8.00-11.00, K, CS: 13.30-16.30.
Rendelési idõ alatt: 0693/317-508
Rendelkezésre állás alatt: 0630/339-9551
11. Nagykanizsa, Csengery u. 35. 
Dr. Bencze Mária
H-P: 8.00-9.30. Rendelési idõ alatt: 0693/311-
445. Rendelkezésre állás alatt: 0693/311-445
Miklósfai u. 10. H-P. 15.00-16.30
Rendelési idõ alatt: 0693/318-209
Rendelkezésre állás alatt: 0693/318-209

VÁROSI GYERMEK 
HÁZIORVOSI ÜGYELET
Nagykanizsa, Szekeres J. 2-8. 
Tel: 06/92-321-000
AMBULANCIA: hétköznapokon: 16.00-07.30
óráig, hétvégén: péntek 16.00 órától hétfõ 07.30
óráig

IFJÚSÁGORVOSI RENDELÉS

1. sz. körzet Dr. Varnava Charalambos 
Nagykanizsa, Petõfi u. 5., Tel: 312-476
H: 8.00-10.00. K: 8.00-10.00, SZ: 13.00-15.00,
CS: 9.00-11.00, P: 8.00-10.00.
Iskolái: Batthyány L. Gimnázium, Thúry Gy.
Ker. Szakközépiskola, Cserháti  Sándor Szakkö-
zépiskola
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Az Országos Mentõszolgálat és az Ügyeleti szolgáltató tájékoztatja
Önöket a központi orvosi ügyelet irányítási rendszerének változásáról.
2012.március elsejétõl  az Ügyeleti Szolgáltató és az Országos Mentõ-
szolgálat a sürgõsségi betegellátás hatékonyságának fokozása, a pár-
huzamos hívások számának csökkentése, valamint az azonnali elérhe-
tõség biztonságának javítása érdekében ügyeleti irányításra együttmû-
ködési szerzõdést kötött. 

A közös diszpécserszolgálat és mentésirányítási rendszer mûkö-
désének elõnyei:

1.) Az ügyeleti ellátás területén mûködõ mentõállomás teljes vagy rész-
leges integrációban együttmûködik a központi ügyeleti központtal, mely
során:

folyamatos hozzáférhetõséget biztosít,
a kórkép súlyossági fokozata szerint biztosítja az ellátást,
közvetlen kapcsolatot biztosít a szolgáltatón belüli és szolgálta-

tók közötti hatékony együttmûködéshez (tetra - rádiórendszer)
2.) Egységes, gyorsan elérhetõ sürgõsségi hívószámon a lakosság se-
gítséget hívhat. Egy hívás kezdeményezésével az ügyelet és a mentõ-
szolgálat egy idõben elérhetõ. Így a beteg egy belépési ponton keresz-
tül kerül kapcsolatba az ellátókkal és egyértelmû beteg utakon át jut el
szükség esetén a fekvõbeteg ellátó intézménybe.

Ügyeleti hívószám: 06-92/321-000
Mentõszolgálat/mentési hívószám:104

3.) Bejelentéskor a mentésirányítás egységes kérdezési és szakmai el-
vek figyelembevételével dönt a riasztandó sürgõsségi egységrõl (kivo-
nuló ügyeleti szolgálat, kiemelt mentõegység, esetkocsi ,rohamkocsi ).
A szolgálatirányító a rendelkezésre álló információk alapján a beteg fel-
találási helyéhez legközelebbi és a legfelkészültebb egységet küldi a
beteg segítségére.
4.) Amennyiben a bejelentéskor egészségügyi tanácsadásra van szük-
sége az irányítás ebben is a segélyhívó rendelkezésére áll.
5.) A bejelentõnek, amennyiben panaszai megengedik, az irányítás fel-
ajánlja az ügyeleti ambulancia felkeresését. Az ügyeleti körzethatáro-
kon belül mûködõ ügyeleti AMBULANCIÁK (felnõtt és gyermekek szá-
mára) igénybe vehetõk az alábbi címeken:

8800 Nagykanizsa ,Szekeres József u.2-8.
Bejárat a Bagolai sor felõl / Mentõállomás mellett 

A sürgõsségi ellátás láncszemei/teendõi
1.) Beteg

Fel kell ismernie az életveszélyes állapotot. 
Döntését meghozva értesítenie kell az egységes számon elérhe-

tõ sürgõsségi rendszert és a kérdésekre pontos válaszokat kell ad-
nia.

Elsõsegélyt kell nyújtania, illetõleg az orvos megérkezéséig a
mentésirányító tanácsai alapján kell eljárnia.

2.) Mentésirányító
A beteg vagy a hozzátartozó bejelentését a sürgõsségi telefon-

számon fogadja. 
A kiérkezésig tanácsot adhat az elvégzendõ beavatkozásokról.
A helyszínre irányíthatja a legmegfelelõbb, a helyszínt leghama-

rabb elérõ sürgõsségi egységet.
3, Sürgõsségi egységek

KÖZPONTI ÜGYELETI AMBULANCIA
ORVOSI ÜGYELETI KOCSI szakorvos /szükséges életmentõ

eszközökkel
KIEMELT MENTÕEGYSÉG mentõszakápolóval
ESETKOCSI mentõorvossal/mentõtiszttel
ROHAMKOCSI speciális sürgõsségi szakorvossal (oxyologus)

Tisztelt Lakosság!

2. sz. körzet Dr. Pálffy Erzsébet 
Nagykanizsa, Petõfi u.5., Tel: 312-888
H: 8.00 - 10.00, K: 13.00-15.00, SZ: 8.00-10.00,
CS: 13.00-15.00, P: 8.00-10.00.
Iskolái: Zsigmondy-Széchenyi Szakképzõ Isko-
la, Dr. Mezõ Ferenc Gimnázium.

VÁROSI FOGÁSZATI RENDELÉS
Nagykanizsa, Szent Imre u. 1. 

1.) 5.; 6.; 21-es háziorvosi körzet 
(0693/313-134) 
Dr. Polgár József
H, K, SZ, P: 7.30-13.30, CS: 13.30-19.30.
2.) 7.; 13-as háziorvosi körzet 
(0693/516-741) 
Dr. Hetey Susanna
K, SZ, CS: 7.30-13.30, H, P: 13.30-19-30.
3.) 2; 3-as háziorvosi körzet 
(0693/516-740)       
Dr. Gyulai Gábor
K, SZ, P: 7.30-13.30, H, CS: 13.30-19.30.
4.) 4.; 12.; 20-as háziorvosi körzet 
(0693/516-741) 
Dr. Holczbauer Magdolna

H, CS, P: 7.30-13.30, K, SZ: 13.30-19.30.
5.) 14.; 19-es háziorvosi körzet 
(0693/516-745)  
Dr. Igazi Erika
H, SZ, P: 7.30-13.30, K, CS: 13.30-19.30.
6.) 1.; 15-ös háziorvosi körzet 
(0693/516-740)   
Dr. Károssy Anikó
H, CS, P: 7.30-13.30, K, SZ: 13.30-19.30.
7.) 8.; 10.; 18-as háziorvosi körzet 
(0693/516-745) 
Dr. Wigand Csilla 
K, SZ, CS: 7.30-13.30, H, P: 13.30-19.30. 
8.) 9.; 16-os háziorvosi körzet 
(0693/516-744)       
Dr. Németh Katalin
H, CS, P: 7.30-13.30, K, SZ: 13.30-19.30.
9.) 11.; 17-es  háziorvosi körzet 
(0693/516-744) 
Dr. Ferenczi Hunor Áron
H, K, SZ: 7.30-13.30, Cs, P: 13.30-19.30.

FOGSZABÁLYOZÁS

Tel.: 0693/313-131 

Dr. Németh Katalin 
H: 14.00-19.00, CS: 14.00-19.00.
Dr. Róka Andrea
K: 8.00-13.00 és 14.00-19.00.
CS: 8.00-13.00.
Dr. Makai Attila
SZ: 13.30-18.30.

FOGÁSZATI ÜGYELET

Nagykanizsa, Szent Imre u. 1. 
Tel: 0693/313-131
Rendelési idõ: hétvégén és ünnepnapokon 8.30-
14.30 óráig.

VÉDÕNÕI 
SZOLGÁLATOK

- Garay u. 14. 311-410
- Hevesi u. 6. 311-319
- Petõfi u. 5. 311-385
- Bajcsy-Zs. u. 38/a. 319-636
- Rozgonyi u. 5. 314-293
- Csengery u. 35. 334-736
- Miklósfa u. 10. 313-877
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"INSPIRÁCIÓK" - Kassainé Szarjas
Gertrúd festõmûvész kiállítása
Megtekinthetõ: március 15-ig.
Március 3. 15 óra
"GÖDRE" - Kóréné Horváth Anita és
Molnár Tibor fotókiállítása.
Megtekinthetõ: március 17-ig.
Március 5. 19 óra
Színház - Bródy bérlet.
Ronald Harwood: A NAGY NÉGYES
- vígjáték. A dunaújvárosi Bartók Kama-
raszínház és a budapesti Orlai Produkciós
Iroda elõadása. Fõbb szereplõk: Molnár
Piroska, Vári Éva, Szacsvay László, Be-
nedek Miklós. Belépõdíj: 3000 Ft.
Március 7. 19 óra
Szûts István - Koltay Gergely: HON-
FOGLALÁS - új magyar rockopera
A Sziget Színház (Szigetszentmiklós)
elõadása. Szereplõk: Pintér Tibor, Janza
Kata, Vadkerti Imre, Sipos Imre, Hujber
Ferenc, Papadimitriu Athina és a színház
tánckara. Belépõdíj: 3000 Ft.

Március 1. 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.
Március 2. 19 óra
ROCK'N ROLL PÉNTEK
19 óra ARG koncert, 20 óra MR 8 koncert,
21.30 óra Dirty Fusion. Belépõdíj: 500 Ft
Március 7. 15 óra
MEMENTO 1942-1956 - MÛSOROS
KÖNYVBEMUTATÓ
Közremûködõk ifj. Lehota János esztéta,
Horváth István Radnóti díjas versmon-
dó, Laskai Lilla zongora. Helyszínen de-
dikálják a szerzõk a könyvet. Szervezõ:
Miha Tamásné, a Rozgonyi Polgári Egy-
let és a Kanizsai Kulturális Központ

"TÛNÕDÉSEK" - Z. SOÓS ISTVÁN
KIÁLLÍTÁSA
INDIAVÉGTELEN ÚTJAI - Kiállítás Sass
Brunner Erzsébet és Brunner Erzsébet 1938-
1950 között Indiában festett alkotásaiból. 

Március 5. PLAKÁT-MAGÁNY - Gyûj-
teményes kiállítás az elmúlt évtizedek pla-
kátgrafikáiból. Megtekinthetõ: március 25-ig

Március 5. 17 óra
EGÉSZSÉGÜGYI ELÕADÁS
Téma: Kiskanizsa gyermeklakosságának
egészségügyi állapota és javítása. Beteg-
ségek megelõzése. 

Március 7. 18 óra
Parasztegyetem - 
A "HUNGARICUM FAJTÁK"
Március 9. 19 óra
Jazz Klub - BORBÉLY MÛHELY

MMáárrcciiuussii ggyyóóggyysszzeerrttáárrii üüggyyeelleett NNaaggyykkaanniizzssáánn

Dátum Gyógyszertár neve Gyógyszertár címe Gyógyszertár telefonszáma Ügyeleti idõ
2012. március 1. BELVÁROSI ERZSÉBET TÉR 1. 93/310-403 18.00 - 07.30
2012. március 2. SALVIA RÓZSA U. 6. 93/536-610 17.00 - 08.00
2012. március 3. ZSÁLYA (TESCO) BOSZORKÁNY U. 2. 93/516-280 20.00 - 08.00
2012. március 4. BELVÁROSI ERZSÉBET TÉR 1. 93/310-403 08.00 - 07.30
2012. március 5. SZENT KRISTÓF ERZSÉBET TÉR 8/2. 93/510-151 22.00 - 06.00
2012. március 6. SZENT KRISTÓF ERZSÉBET TÉR 8/2. 93/510-151 22.00 - 06.00
2012. március 7. SZENT KRISTÓF ERZSÉBET TÉR 8/2. 93/510-151 22.00 - 06.00
2012. március 8. BELVÁROSI ERZSÉBET TÉR 1. 93/310-403 18.00 - 07.30
2012. március 9. ARANY KÍGYÓ (STOP-SHOP) DÓZSA GY. U. 123. 93/313-165 19.00 - 08.00
2012. március 10. SZENT GYÖRGY TÁBORHELY U. 4. 93/510-135 16.00 - 08.00
2012. március 11. ARANYSZARVAS ROZGONYI U. 1. 93/311-531 08.00 - 07.00
2012. március 12. SZENT KRISTÓF ERZSÉBET TÉR 8/2. 93/510-151 22.00 - 06.00
2012. március 13. KIRÁLY KALMÁR U. 4. 93/536-620 17.30 - 07.30
2012. március 14. SZENT KRISTÓF ERZSÉBET TÉR 8/2. 93/510-151 22.00 - 08.00
2012. március 15. FAGYÖNGY SZEKERES J. U. 2-8. 93/310-367 08.00 - 08.00
2012. március 16. ARANYSZARVAS ROZGONYI U. 1. 93/311-531 12.00 - 08.00
2012. március 17. KIRÁLY KALMÁR U. 4. 93/536-620 12.30 - 08.00
2012. március 18. ZSÁLYA (TESCO) BOSZORKÁNY U. 2. 93/516-280 08.00 - 08.00
2012. március 19. SZENT KRISTÓF ERZSÉBET TÉR 8/2. 93/510-151 22.00 - 06.00
2012. március 20. ARANYSZARVAS ROZGONYI U. 1. 93/311-531 18.00 - 07.00
2012. március 21. SZENT KRISTÓF ERZSÉBET TÉR 8/2. 93/510-151 22.00 - 06.00
2012. március 22. SZENT KRISTÓF ERZSÉBET TÉR 8/2. 93/510-151 22.00 - 06.00
2012. március 23. SALVIA RÓZSA U. 6. 93/536-610 17.00 - 08.00
2012. március 24. BELVÁROSI ERZSÉBET TÉR 1. 93/310-403 18.00 - 08.00
2012. március 25. SZENT GYÖRGY TÁBORHELY U. 4. 93/510-135 08.00 - 08.00
2012. március 26. SZENT KRISTÓF ERZSÉBET TÉR 8/2. 93/510-151 22.00 - 06.00
2012. március 27. KIRÁLY KALMÁR U. 4. 93/536-620 17.30 - 07.30
2012. március 28. SZENT KRISTÓF ERZSÉBET TÉR 8/2. 93/510-151 22.00 - 06.00
2012. március 29. ZSÁLYA (TESCO) BOSZORKÁNY U. 2. 93/516-280 20.00 - 08.00
2012. március 30. KELETI ZEMPLÉN GY. U. 6. 93/310-402 18.00 - 08.00
2012. március 31. KIRÁLY KALMÁR U. 4. 93/536-620 12.30 - 08.00

A Péterfy iskolában idén is
megrendezték az Ovi-suli prog-
ramsorozat keretében a Most
mutasd meg mennyit érsz! játé-
kos sportversenyt. A már hagyo-
mányosnak mondható vetélke-
dõn nagycsoportos lányok és fiúk
versengnek hatfõs csapatokban
és egyénileg. Az ügyességi vetél-
kedõre a környék ovisait hívták,
ezzel is megkönnyítve az óvodá-
ból az iskolába való átmenetet.

– A 90-es évektõl indult isko-
lánkban az Ovi-suli programso-
rozat azzal a céllal, hogy a nagy-
csoportos óvodásoknak meg-
könnyítsük az óvodából az isko-
lába való átmenetet. A szülõknek
is tartunk minden évben ebben a
témában elõadásokat, és fogad-
juk õket az iskolánkban. Ennek a
rendezvénysorozatnak a prog-
rameleme a Most mutasd meg
mennyit érsz! óvodások sportve-
télkedõje. Ezt azért hívtuk élet-
re, mert egyrészt testnevelés ta-
gozatos iskola vagyunk, más-
részt pedig, hogy a beiskolázási
környezetünkben lévõ óvodák-
nak egy alkalmat biztosítsunk
arra, hogy játékos feladatok ke-

retében versenyezzenek. Az óvó-
nõknek mindig elõre elküldjük a
feladatokat, hogy felkészíthes-
sék a gyerekeket a megmérette-
tésre. A két nap során 5-6 éves
hat fõs fiú és leány csapatok ver-
sengenek öt versenyszámban. A
csapatversenyen túl egyéni szá-
mokban is indulnak kislabdaha-
jításban és távolugrásban. A kö-
zel három órás versengés után
megvendégeljük a gyerekeket és
az elért eredmények alapján a
legeredményesebb óvoda elnyeri
a Péterfy kupát, az 1-3. helyezett
érmet, oklevelet és minden
résztvevõ emléklapot kap. A
gyerekek és az óvó nénik egy-
aránt nagyon élvezik – tájékoz-
tatta lapunkat a tagintézmény
vezetõhelyettese, Horváth Ti-
borné.

Afebruár 21-22-én megtartott ver-
senyen az alábbi eredmények szület-
tek. Leányok - távolugrás: 1. Verta-
rics Jázmin, Rózsa Óvoda 2,45, 2.
Kurucz Petra, Hevesi Óvoda 2,10,
3. Szöllõsi Réka, Rózsa Óvoda 2,10.
Kislabdahajítás: 1. Kurucz Petra, He-
vesi Óvoda 11,00, 2. Vertarics Jáz-
min, Rózsa Óvoda 10,10, 3. Hor-
váth Panna, Rózsa Óvoda 10,00.

Csapat: 1. Rózsa Óvoda, 2. Hevesi
Óvoda, 3. Vackor Óvoda. 

Fiúk - távolugrás: 1. Tuboly Dá-
niel, Rózsa Óvoda 2,55, 2. Dom-
bos Gergõ, Rózsa Óvoda 2,50, 3.
Németh Vilmos, Rózsa Óvoda 2,43.
Kislabdahajítás: 1. Györkös Bálint,
Hevesi Óvoda 14,90, 2. Németh Le-
vente, Vackor Óvoda 14,50, 3. Né-
meth Vilmos, Rózsa Óvoda 14,10.
Csapat: 1. Rózsa Óvoda, 2. Vackor
Óvoda I., 3. Hevesi Óvoda.

V.M.

MMoosstt mmuuttaassdd mmeegg mmiitt ttuuddsszz!!
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2012. március 1.

Horoszkóp

Ébredezik a természet, hamarosan a téli
ruhákat is le kell cserélni tavaszias öltözékre. Itt
az ideje a komoly változásnak a magánéletében
is. Bár titokban könnyû kalandra vágyik,
döntse el, hogy érdemes-e kockáztatnia.

Bár mindig kimondja azt, amit gondol, ezzel
nem mindig ér célba, könnyen megsért má-
sokat. Ha azonban szerelmi álmokat dédel-
get magában, tegyen idõnként lakatot a szá-
jára, szép szavakkal ugyanis többet elér.

Ha esténként idegeskedik, nyissa ki az ablakot
és merengjen el azon, mit üzenhet önnek a sö-
tét égbolton tündöklõ Vénusz, a Jupiter és a
Hold. Amire megfejti e rejtélyt, megnyugszik,
és senki sem tudja kibillenteni egyensúlyából.

Ha úgy gondolja, már túljutott a magánéleti
gondjain, épp itt az ideje, hogy az eddigiek-
nél jobban zsonglõrködjön a pénzével és az
érzelmeivel. Ha régóta vár már egy új mun-
kalehetõségre, kezdeményezzen bátrabban. 

Ajelek szerint plusz munkalehetõségre számít-
hat. Ha elfogadja, már az elején ügyeljen arra,
hogy új munkatársai ne zavarjanak be sorsa ala-
kulásába. Meggyengült egészségét hozza hely-
re megfelelõ, változatos táplálkozással.

A csillagok állása szerint a vártnál jobban
alakulnak a pénzügyei. Ha a báli szezonban
nem sikerült kikapcsolódnia, feltétlenül pó-
tolja be párjával a mulasztást. Immunrend-
szerének is jót tesz a zenehallgatás, a bulizás.

Bizonyára a közelgõ tavasz lehet az oka, hogy
sokkal higgadtabban mérlegeli az elvégzendõ
feladatait, mint korábban. Kigondolt terveit meg-
valósíthatja, szerencse kíséri továbbra is, csupán
párja lesz kedvezõtlen hatással a vérnyomására. 

Növelje meg az önbizalmát apróbb sikerek-
kel. Ha eddig csak a pénz volt baráti kapcso-
latainak a próbaköve, ezután sem lesz más-
képp.  Anehézségekért ne a társát hibáztassa,
hanem vonja be õt is a tennivalókba.

A tavasz rendkívüli teljesítményekre teszi ké-
pessé, csak higgadjon le, és készüljön fel a kihí-
vásokra. Anyagi helyzete változó lesz, de spó-
rolnia továbbra sem kell. Vértezze fel magát ro-
mantikus érzelmekkel, és induljon hódító útra.

Jó szervezõkészségével könnyen úrrá lesz a
naponta adódó új feladatokon. Célszerû
lesz az eddigieknél sokkal jobban kihasz-
nálni a kapcsolatait, hisz amúgy is az érdek-
lõdés kereszttûzében él folyamatosan.

Egy jó ötlettel most könnyedén elõbbre jut-
hat a munkahelyi ranglétrán. Utazással kap-
csolatos terveit halassza el, várjon vele ta-
vaszig. Egészsége jó, változékony lelkiálla-
potának csak a stressz lehet az oka.

Régóta húzódó problémája most egy sikeres
megállapodással befejezõdhet. A párjára ne le-
gyen féltékeny, mert nincs rá semmi oka. Mie-
lõtt kérdez tõle valamit, számoljon el magában
tízig, és mosolyogva tegye fel a kérdéseit.

III.21.–IV.19. Kos

IV.20.–V.20. Bika

V.21.–VI.21. Ikrek

VI.22.–VII.22. Rák

VII.23.–VIII.22. Oroszlán

VIII.23.–IX.22. Szûz

IX.23.–X.22. Mérleg

X.23.–XI.22. Skorpió

XI.23.–XII.21. Nyilas

XII.22.–I.20. Bak

I.21.–II.19.  Vízöntõ

II.20.–III.20.  Halak
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Belvárosban (Hunyadi utcában)
700 négyzetméteres építési terület
eladó. Érd.: 0630/448-6072 

Nagyteljesítményû, hordozha-
tó, vadonatúj háztartási gõztisztító
(Modell: SC-23840) eladó. Érd.:
0693/315-559 (este) (7486K)

Költözés miatt kályha, fehér
szobabútor, könyvek, használati
tárgyak eladók. Érd.: 0670/606-
1022 (7487K)

Két éves Indesit, négy lángos
gáztûzhely eladó. Érd.: 0693/324-
219 (7488K)

Készpénzért vásárolok régi
könyvet, festményt, porcelánt, régi
népi parasztbútorokat, használati
tárgyakat és teljes hagyatékot.
Érd.: 0620/555-3014 (7489K) 

SSZZOOLLGGÁÁLLTTAATTÁÁSSIINNGGAATTLLAANN

KKaanniizzssaa –– SSppoorrtt 2012. március 1.14

2012. március 06.
10:00-12:00 Újudvar - Faluház
13:30-16:00 Gelse – Könyvtár

2012. március 08.
10:00-11:30 Vöröskereszt, 
Nagykanizsa, Sugár u. 28.

Véradás

Mementó 11942-11956
A Rozgonyi Polgári Egylet szeretettel meghívja Önt, családját és ismerõseit

2012. március 7-én, szerdán 15 órára a Medgyaszay Házba a Mementó
1942-1956 címû könyv bemutatójára. A vendégeket köszönti: Miha Tamás-
né elnök. A könyvet bemutatja: Lehota M. János esztéta. Közremûködik:
Laskai Lilla, a Farkas Ferenc Zene- és Aranymetszés Mûvészeti Iskola
növendéke és Horváth István Radnóti-díjas versmondó. A könyv a helyszínen
és a Deák könyvesboltban (Nagykanizsa, Deák tér 3.) megvárásolható.

A Szívbetegekért Egyesület (8800 Nagykanizsa, Petõfi u. 5.) kéri,
hogy céljaikat segítse adója 1%-ának felajánlásával.
Adószám: 19284008-1-20

Az Európai Sport Hagyomány-
õrzõ Egyesület és a Dr. Mezõ Fe-
renc Olimpiai Baráti Kör változa-
tos programokat szervez a londoni
olimpia évében is. Emellett az
„Irány London” és a „Szurkolj
Londonban” vetélkedõkön re-
mény van a (dél-)zalaiak részérõl a
jó szereplésre.

Kis János, az egyesületek elnöke
emellett elmondta, immár a XXV.
Nemzetközi Sporttörténeti Konfe-

renciát rendezik március 3-án
szombaton Pölöskefõn, a Közép-
Európai Sportakadémia keretében.
Kû Lajos olimpiai ezüstérmes lab-
darúgó, az Aranycsapat Alapítvány
elnöke tart mejd a rendezvény ke-
retében élménybeszámolót. Kû La-
jos beszámol többek között Kocsis
Sándor, az Aranycsapat utolsó ha-
táron túl eltemetett tagjának, ma-
gyarországi újratemetésérõl.

P.L.

AA llaabbddaarrúúggáássrróóll ((iiss)) KKûû LLaajjoossssaall

A Bíbor Fittnes & Gym-ben került
sor arra a számadásra, melynek során
az úgynevezett Trx Force I. vizsgát

abszolválhattak az arra kitartóan ké-
szülõk. A trx-edzés egy funkcionális
tréning, amely során az egész test dol-

gozik egy hordozható, felfüggeszthe-
tõ eszköz (trx) segítségével – tudtuk
meg Pintér Andrea instruktortól.

Az aerobic edzõ részletesen kifejtet-
te, a trx növeli a fizikális teljesítményt,
az erõt és az egyensúlyérzéket, fejlesz-
ti az izmok robbanékonyságát, a koor-
dinációt és az úgynevezett core izmo-
kat, illetve csökkenti a sérülésveszélyt.

Mint kiderült, a Trx Force vizsga-
rendszernek három szintje van, mely-
nek keretében az adott szinteket külön
kell teljesíteni ahhoz, hogy a következõ
fokozatra léphessen a szabadidõspor-
tokban otthonosan mozgó egyén. A
Force I. vizsga a három szintbõl álló
rendszer elsõ foka, amelynek teljesítésé-
vel jogosult lesz a sportoló egy, a sikeres
vizsgát igazoló trx-logóval ellátott poló
viselésére. A vizsgát egy Trx Master
Trainer, Pozsonyi Zsolt és egy Trx Inst-
ruktor, Pintér Andrea hitelesítette.

TTrrxx:: eellssõõ sszziinntt kkiippiippáállvvaa
Március 3-án 10 órától kerül

megrendezésre a Zsigmondy-
csarnokban a kadet nemzetközi sza-
badfogású rangsorverseny, melyre a
korosztály elit mezõnyét várják a
Kanizsai Birkózó SE részérõl – tud-
tuk meg a dél-zalai klub vezetõ-
edzõjétõl, Szatmári Zsolttól. Birkó-
zók érkeznek Ausztriából, Horvát-
országból, Szlovákiából, Romániá-
ból, távolabb tekintve pedig Norvé-
giából, Lengyelországból, s akár a
bombaerõs nõi vonalával Svédor-
szág is képviseltetheti magát. A ver-
seny egyben az egyik magyar válo-
gató helyszíne is a katowicei ifjúsá-
gi Eb-re, valamint az azerbajdzsáni
világbajnokságra.

BBiirrkkóózzóónnaapp

A Saubermacher-Pannonia Hulladékgyûjtõ Kft.

NAGYKANIZSAI telephelyre keres
DISZPÉCSER munkatársat.

Közép, vagy felsõfokú végzettséggel rendelkezõ, hosszú távon 
gondolkodó, megbízható személyt keresünk, aki számítástechnikai

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

Vezetõi gyakorlat, mûszaki tapasztalat a felvételnél elõnyt jelent.

Fényképes önéletrajzát (elérhetõségeinek feltûntetésével), valamint
iskolai végzettségét igazoló bizonyítványok fénymásolatát juttassa el

címünkre: 2012.03.10-ig.

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

A borítékra kérjük, írja rá: Diszpécser 
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2012. március 1.

Az „Ezt egy életen át kell ját-
szani” program keretében került
sor Nagykanizsán a Délzalai Víz-
mû Nemzetközi Veterán Labda-
rúgó Torna küzdelmeire a Zsig-
mondy-csarnokban. A házigaz-
dák mellett még öt együttes vett
részt a tornán, a Kaposvár és a
Zalaegerszeg legénységén kívül
befutottak a szlovéniai Nafta
Lendava Veterani és a Ljubljana
focistái, valamint a szerbek
Beograd-válogatottja is.

Már a kezdés elõtt is izzott a leve-
gõ, hiszen a jóval korrektebb megol-
dásnak tûnõ sorsolás helyett voltak
olyan vélemények, hogy a kanizsai
csapatot mely gárdákkal nem kelle-
ne egy hármasba tenni... Nos, a dél-
zalai sportemberek ebbõl biztosan
nem kértek, s a két hármas csoport-
ban aztán elkezdhették a kétszer tíz
perces mérkõzéseket.

A helyosztók párosítása aztán
választ adott arra, hogy az A-ban
Belgrád, Zalaegerszeg, Kaposvár,
míg a B-ben Ljubljana, Lendva,
Nagykanizsa sorrend született.

Az 5. helyért így Kaposvár –
Nagykanizsa találkozóra került sor,
és a somogyiak 5-0-ra gyõztek. A
bronzmeccs már jóval élesebb pár-
harcot hozott, a Zalaegerszeg 1-1-re
végzett a lendvaiakkal, büntetõkkel
aztán a szlovén egység nyert.

A fináléban Belgrád-Ljubjlana
csata következett, s a szerbek so-
raiban egykori Partizan, és Rad
Beograd játékosok is voltak, ami
az õ esélyeiket növelte - elmélet-
ben. A szlovénok ugyanis az 1-1-
es döntetlen után hetesekkel végül
megnyerték a tornát.

A díjakat Máthé István, a Nagy-
kanizsai TE 1866 elnöke, Kozma
Lajos, egykori labdarúgó, az NTE
labdarúgó szakosztályának volt
vezetõje, valamint az MLSZ ré-
szérõl Õze Tibor adta át a csapa-
toknak és különdíjasoknak.

Délzalai Vízmû Nemzetközi Vete-
rán Labdarúgó Torna, (2012.) Vég-
eredmény: 1. Ljubljana, 2. Beograd,
3. NK Nafta Lendava Veterani, 4.
Zalaegerszeg, 5. Kaposvár, 6. Nagy-
kanizsa-Horváth Méh. Különdíjak: a
torna legidõsebb játékosa: Barta La-
jos – 74 év (Kaposvár), a legtöbb
gólt lõtt játékos: Janez Selan (Ljub-
ljana) 4 góllal, a legjobb mezõnyjá-
tékos: Galántai Tibor (Zalaeger-
szeg), a legjobb kapus: Zoran Simic
(Beograd).

ÉÉss jjöötttteekk 
aa „„jjuuggoosszzlláávvookk””......

AC Nagybajom – Nagykani-
zsai TE 1866-Horváth Méh 1-3
(1-2)

Labdarúgó felkészülési mérkõ-
zés. Nagybajom, 50 nézõ. Kanizsai
gólszerzõk: Ujvári (2), Szõke Á.

NTE: Szekeres P. (Freischmid) -
Boros Z. (Petánovics M.), Cserfõ
L., Rákhely, Szép D. - Kõrösi A.,
Kotnyek I., Szakmeiszter J. -
Ujvári (Budai L.), Szõke Á.,

Babati. Vezetõedzõ: Koller Zoltán.
Nagy Tamás még injekció-kú-

rán van, Budai Lajos sérülése
után ellenben már visszatérhetett
a csapatba a szintén NB III-as
Nagybajom elleni felkészülési ta-
lálkozón.

A remekül elõkészített pályán
megrendezésre került párharc so-
rán a kanizsaiaktól Ujvári Máté
kétszer volt eredményes, míg Szõ-

ke Ádám egyszer köszönt be a so-
mogyi ellenlábasnak. A kék-piro-
sak trénere, Koller Zoltán elmond-
ta, a március 3-i Zalaszentgrót el-
leni edzõmeccs elõtt a szerdai nap-
ra még beiktattak egy összecsa-
pást: az NTE 17.30-tól a már
Harcz Lajos edzette Miklósfát fo-
gadhatta az NTE-pályán. 

P.L.

JJóó ppáállyyááéérrtt –– ssoommooggyyii vvééggeekkrree

Franco Ventura, a 28 tagorszá-
got tömörítõ Nemzetközi Tánc-
szövetség (IDF) elsõ emberének
vezetésével Nagykanizsán beje-
lentették, hogy az ukrajnai Jalta
helyett 2013-ban (2010 után) is-
mét a dél-zalai város adhat ott-
hont a szervezet világbajnoksá-
gának.

Az ukrajnai helyszínen financiá-
lis és részben földrajzi okok miatt
mondtak nemet végül a világese-

ményre, s a centrális elhelyezkedé-
se végett került a képbe ismét
Nagykanizsa. Aminek persze elõé-
lete is volt, hiszen a szervezõk a
majd két esztendõvel ezelõtti tör-
ténések alkalmával roppant jó ta-
pasztalatokat szereztek a körülmé-
nyek és a rendezés területén.

A 2013 májusának utolsó hétvé-
géjén sorra kerülõ világbajnoksá-
gon a város segítségére is számít-
hatnak a moderntáncosok a rendez-
vény tetõ alá hozásának területén.

Ahogy a nemzetközi elöljárók fo-
galmaztak, roppant mód örülnének
annak, ha sikerülne egy kétezer fõs
sportolói kontingenst Nagykani-
zsára és környékére hozni.

Mint ismert, idén az IDF-világ-
bajnokságnak Anglia ad otthont,
2014-ben Horvátország, 2015-ben
pedig Olaszország lesz a kijelölt
helyszín. Ebbe a sorba kapcsolód-
hat be ismételten Nagykanizsa.

P.L.

IIssmméétt vvbb-hháázziiggaazzddáákk lleehheettnneekk

Kanizsa KK DKG-EAST (1.)
–  Gyõrszol-Széchenyi Egyetem
(3.) 88-56 (25-12, 24-10, 20-18,
19-16)

NB I B Nyugati csoport férfi ko-
sárlabda-mérkõzés, 17. forduló.
Nagykanizsa, 200 nézõ. Vezette:
Reisz, Dombay, Sági.

Kanizsa KK DKG-EAST:
Bausz (7/3), Balogh L. (9/6), Beák
(18/15), Hoffmann B. (22/3),
Czigler (4). Csere: Kertész D. (2),
Murvai (2), Bus (7/3), Stárics (4),

Tóth O. (3), Zsámár K. (6), Lovas
(4). Edzõ: Kovács Nándor.

Miután lezárult a Marcus Neal-
saga (az amerikai kosaras még
néhány kilométert, addig a klub-
elnök Horváth Balázs néhány õsz
hajszálat gyûjtött talán...), a játé-
kos Szlovákiába távozott, követ-
kezhetett a Kanizsa KK számára
egy újabb rangadó. A mérkõzésen
csupán pár percig állt a zászló a
vendégeknek, azután Beák Gábor
(képünkön fehérben) hárompon-
tos kosara megadta a jelet a haza-
iaknak egy mindent elsöprõ sza-
kaszra. A védõ palánk alatt
Czigler László korlátlan úr volt,
támadásban pedig olyasmit pro-
dukáltak a hazaiak, amire rég
nem volt példa. Az elsõ negyed
végére ugyanis négyen is sikeres
triplát jegyeztek, így már tíz perc
elteltével kétszámjegyûre tornáz-
ták a két csapat közötti különbsé-
get (25-12).

A második etapban is folytató-
dott a gépgyáriak lendülete, vil-
lámgyors és pontosan kivitelezett
akciókkal folyamatos nyomás alatt
tartották az egyre jobban elkedvet-
lenedõ ellenfelet, miáltal a 18.
percben már harminc pontos

elõnyt regisztrálhattak (48-18).
Térfélcsere után kanizsai olda-

lon sorra érkeztek a cserék, de ez
sem vetette vissza az éllovas játé-
kát, hiszen minden pályára lépõ re-
mekül elkapta a fonalat. A labda-
szerzésekbõl indított pontos táma-
dások, a láb közötti passzok, s
Hoffmann Balázs tanári lepat-
tanózása egyaránt közönségsiker-
nek örvendett. A kanizsai kosara-
sok ezen a mérkõzésen vérbeli csa-
patjátékot produkáltak.

Az utolsó negyed valóban csak
formalitás volt, a KKK DKG-EAST
továbbra is nagy elánnal játszó játé-
kosai arról is gondoskodtak, hogy
harminc pontnál nagyobb különb-
séggel gyõzzék le a csoport akkori
másodikját, csattanós választ adva a
kanizsai éremben kétkedõknek. 

Kovács Nándor együttese maga-
biztos kosárlabdázással fektette
két vállra a nyolc mérkõzés óta ve-
retlen üldözõjét.

Kovács Nándor: „Egy jó ló a
derbi napján fut a legjobban. A
csapat, csupa nagy betûvel ma
fantasztikus volt. Ezzel a gyõze-
lemmel hatalmas lépést tettünk a
nyugati csoport megnyerésé-
hez.”

DDeerrbbii uuttáánn - eellssõõ hheellyy aa lláátthhaattáárroonn
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Fontos számunkra, a Halis István Városi Könyv-
tár dolgozói számára, hogy hány kanizsai lakos
használja a könyvtárat, hány olvasóval találkozha-
tunk a könyvtár tereiben. Akkor szolgáljuk jól a vá-
ros lakosságát, ha minél több szolgáltatást kínálunk,
minél frissebb dokumentumot adunk kézbe, minél
jobban segítünk eligazodni a tudás- és információ-
áradatban. E cél érdekében sokféle kísérletet te-
szünk arra, hogy kapcsolatba kerülhessünk és folya-
matos kapcsolatot tarthassunk olvasóinkkal, ma
már a kedvelt új internetes formákban (facebook, e-
mail) is. 

A sok apró lépés mellett azonban próbálkozunk
teljesen új elképzelésekkel is, elsõsorban pályázati
forrásokra támaszkodva. Most egy ilyen kísérletrõl
számolunk be, nagy örömmel.

Ez a kísérlet a HALISKOLA , melynek ötletadó-
ja tulajdonképpen az erdei iskola oktatási forma.

Czupi Gyula igazgató úr vetette fel többször is az
elmúlt években, hogy csak úgy vonhatjuk be a
könyvtárhasználatot családi mintákon nem tapasztaló,
élõ generációkat a könyvtárba, ha bemutatjuk nekik
az összes könyvtári lehetõséget, technológiát a tudás-
szerzéshez, információgyûjtéshez. De ez csak úgy va-
lósulhat meg, ha életmódszerû könyvtárhasználatot
tudunk bemutatni. Ahogy az erdei iskolákban a ter-
mészeti környezetben tanulnak biológiáról, földrajz-
ról a diákok, úgy a könyvtári praktikumokat és lehe-

tõségeket is csak a nagy szolgáltató erejû könyvtár-
ban mutathatjuk be hatékonyan.

Erre az elképzelésre építettük fel az elsõ év prog-
ramjait a 7 zalai könyvtár által  létrehozott konzor-
cium tagjaként, a TÁMOP- 2.3.4/08/1-2009-0068
„Új szolgáltatások Zala megye könyvtáraiban -
élethosszig tartó tanulás támogatása könyvtári
környezetben” – címû pályázati projekt részeként,
5 466 168 Ft értékû pályázati forrásból.

Mit is végeztünk az elsõ évben? A programunk
három elembõl állt. 

1. A projekt keretén belül a miháldi iskolai és
községi könyvtár állományát dolgoztuk fel és tettük
hozzáférhetõvé online katalógusunkban.

2. A Haliskola Workshopokon iskolákat, iskolai
osztályokat fogadtunk, ahol saját tanóráikat vagy
könyvtári, általunk fejlesztett játékos tanórákat töltöt-
tek el a diákok, pedagógusok. Az iskolai tanórák közül
volt magyar irodalom, magyar nyelvtan, matematika,
informatika, testnevelés, ének-zene, rajz óra. 

Könyvtári tanóráinkban a könyvtár egy-egy szol-
gáltatását, gyûjteményét ismerhették meg a diákok.
Internetes katalógushasználatot "tanító" könyvkere-
sõ, a könyvtári dokumentumok elrendezését elját-
szó Polcoló, a folyóiratok sokféleségét feldolgozó
Lapozó, a könyvek születését bemutató "Hogyan
készül a könyv?", a könyvtár adataival számoló
könyvtármatek órákat tartottunk. 

3. A Haliskolás Olvasótárs Programban az
AZOLO szoftver segítségével népszerûsítettük a
gyermekeknek szóló könyveket, s egyben alkalmat

adtunk arra is, hogy az olvasás élménye összekap-
csolódjon játékkal is.

Programunk nem valósulhatott volna eredménye-
sen meg a kanizsai és városkönyéki iskolák pedagó-
gusainak, diákjainak nyitottsága, érdeklõdése, aktív
részvétele nélkül. Ezért köszönjük külön is a
bánokszentgyörgyi Arany János tagiskola, a Roz-
gonyi úti, palini, kiskanizsai és Kõrösi Csoma Sán-
dor általános iskolák, a Nagykanizsai Mûszaki
Szakképzõ Iskola és Kollégium Cserháti Sándor
tagiskolája együttmûködését. Õk teljes vagy majd-
nem teljes létszámaikkal vettek részt a számukra
szervezett projektnapokon, így megesett, hogy egy-
szerre több mint 400 gyermek tanult játékosan a
haliskolában. Ez természetesen nem jelenti a prog-
ram végét, a Haliskola következõ tanévébe szívesen
várjuk a többi városi és városkörnyéki iskolát, osz-
tályt is!

A Haliskola Workshop-okon 980 diák és 91 pe-
dagógus vett részt, a Haliskolás Olvasótárs Prog-
ramban pedig 1011 diák AZOLO-zott.

Sokat tanultunk a kísérletbõl, s ezeket a tanulsá-
gokat most megpróbáljuk sokrétûen megbeszélni
azokkal a pedagógusokkal, akiknek felkeltette az
érdeklõdését a haliskola program. A jó szakmai
kapcsolatok talán elvezetnek oda, hogy minden
egyes kanizsai, városkörnyéki diák megtapasztal-
hatja majd általános vagy középiskolás korában,
mit is jelenthet, mit is adhat számára  a 21. század
könyvtára.

Kardos Ferenc igazgatóhelyettes

TÁMOP- 2.3.4/08/1-2009-0068 

Új szolgáltatások Zala megye könyvtáraiban
- élethosszig tartó tanulás támogatása könyvtári környezetben

EEllssõõ éévv aa HHaalliisskkoolláábbaann!!
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