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Március 15. 
(csütörtök)

DEÁK TÉR
9.00 Ünnepi térzene

Közremûködik: a
Nagykanizsai Fúvószenekar

Vezényel: Tatár Csaba karnagy
9.15 Ünnepélyes 

zászlófelvonás
Közremûködnek: a Kanizsa
Lovasklub hagyományõrzõ 

huszárjai, a Történelmi Vitézi
Rend Nagykanizsai Hadnagysága

vitézei és a Thúry Baranta Közösség 
9.20 Koszorúzás a 48-as 

gyalogezred emlékmûvénél 
HEVESI SÁNDOR 

MÛVELÕDÉSI KÖZPONT
10.00 Emlékmûsor az 1848-49-

es forradalom és szabadságharc
164. évfordulója alkalmából

Köszöntõt mond: 
Cseresnyés Péter polgármester

Szerepelnek: az Általános 
Iskola és Óvoda 

Nagykanizsa-Miklósfa diákjai
A mûsort szerkesztette

és rendezte: Farkasné Hõbe 
Gabriella és Tulman Géza
Közremûködik: a Kanizsa

Táncegyüttes. Mûvészeti vezetõk:
Vizeliné Paksi Valéria és Vizeli Dezsõ

KOSSUTH TÉR
14.30 Koszorúzás Kossuth 

Lajos szobránál
Szerepelnek: a Rozgonyi Úti

Általános Iskola diákjai
Közremûködnek: a Kanizsa

Lovasklub hagyományõrzõ huszárjai
VÁROSI KÖZTEMETÕ

15.00 Fõhajtás az 1848-49-es
forradalom és szabadságharc 

hõseinek sírjánál
DEÁK FERENC 

EMLÉKTÁBLÁJA (Sugár út 13.)
18.00 Fáklyás emlékezõ séta

Útvonal: Rozgonyi u. -
Aradi vértanúk emlékmûve - 

Ady Endre u. - Deák Ferenc tér

A nagykanizsai báró Wlassics
Gyula Jogászegylet szervezésé-
ben Nemzetközi Alkotmánybírói
Konferenciára került sor a
Medgyaszay Házban. Ahogy Dr.
Károlyi Attila, a „rangos” ese-
mény utáni sajtótájkoztatón fo-
galmazott, reményei szerint nem
az utolsó, melyre Cseresnyés Pé-
ter polgármester riposztozott vic-
cesen azzal, hogy ez elsõsorban a
szervezõ személyén múlik...

Amíg azonban eddig eljutot-
tunk, tartalmas napnak lehettek ré-
szesei azok, akiket érdekelt az Al-
kotmánybíróság a jogállam szol-
gálatában (Különös tekintettel a
volt ún. Közép-európai szocialista
országok jogfejlõdésére) címû elõ-
adássorozat. A témát prezentálók
között köszönthették Dr. Marko
Babic Horvátország, Dr. Kiss
László Magyarország, Dr. Mészá-
ros Lajos Szlovákia, valmint Dr.
Puskás Bálint Románia alkot-
mánybíráját. Dr. Gáva Krisztián
helyettes államtitkár pedig a hazai
Alkotmánybíróság hatáskörének

változásairól szólt többek között. 
Dr. Marko Babic ismertette

egyebek mellett országa Alkot-
mánybíróságának történetét, mû-
ködését. Külön szólt arról, hogy
mely' jogi területeken képes
hatékonyan mûködni, s milyen a
mindenkori kormányzattal a kap-
csolattartás, együttmûködés. A
magyarétól némileg eltérõ az otta-
ni mûködés például abban, mely
az absztrakttól a konkrét norma-
kontroll irányába hat. (Hogy e kér-
déskörben Magyarországon is van
ezirányba tolódás, az Dr. Gáva
Krisztián szavaiból derülhetett ki
valamivel késõbb.)

Dr. Kiss László külön kitért ar-
ra, vajon a jó alkotmány egyben jó
jogállamot is takar-e egyben, mi-
vel azon is sok múlik, egyáltalán
milyen közegben, társadalomban
mûködhet az a bizonyos jogállami
keret.

Dr. Puskás Bálint már a sajtótá-
jékoztatón mondta el, hogy nemze-
ti kisebbségi kérdésekben nem szo-
kásos romániai Alkotmánybírósági
eljárás, egyszerûen azért, mivel

azok száma elenyészõ, míg Szlová-
kiában Dr. Mészáros Lajos tanul-
mánya szerint az Alkotmánybíró-
ság egyelõre még korántsem olyan
megterhelt, mint Horvátországban,
ami Dr. Marko Babic szavaiból ki-
derülhetett a konferencia során.

Új korszak kezdõdött az alap-
jogvédelemben, a remények sze-
rint mind az Alkotmánybíróság
(Ab), mind a jogalkalmazók ked-
vezõ visszajelzést adnak majd a
változásokról a jogalkotóknak –
mondta a Közigazgatási és Igaz-
ságügyi Minisztérium (KIM) köz-
jogi jogalkotásért felelõs helyettes
államtitkára Nagykanizsán.

Gáva Krisztián a nagykanizsai bá-
ró Wlassics Gyula Jogászegylet al-
kotmánybírói konferenciáján fejtette
ki, hogy milyen változásokat hozott
az Ab számára az új alaptörvény ja-
nuári életbelépése. Az Alkotmánybí-
róság a jogállam szolgálatában címû

(folytatás a 2. oldalon)
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(folytatás a címlapról)
konferencián egy-egy magyar,

horvát, szlovák és román alkot-
mánybíró tartott elõadást országá-
nak alkotmánybírósági rendszerérõl. 

A KIM helyettes államtitkára ar-
ról beszélt, hogy az alaptörvény élet-
belépésével az Alkotmánybíróság
sokkal inkább odafigyelhet az embe-
rek tényleges problémáira. Mint
mondta, ezt az a hangsúlyeltolódás
teszi lehetõvé, amely az Ab eszköze-
it az absztrakt normakontrolltól a
konkrét normakontroll felé tereli, il-
letve az a magyar jogrendben újdon-
ságnak számító lehetõség, amely az
egyedi ügyekben hozott bírói dön-
tést felülvizsgálhatóvá teszi.

Elõzetes normakontrollt már
nemcsak a köztársasági elnök kér-
het, de a kormány vagy az Ország-
gyûlés elnökének javaslatára maga
a törvényhozás is. Szûkebb kör-
ben, de megmaradt az absztrakt
normakontroll is, mert a kormány,
az országgyûlési képviselõk ne-
gyede, illetve az alapjogok biztosa
továbbra is kezdeményezheti a
jogszabályok felülvizsgálatát.

Kiss László magyar alkotmány-
bíró a jogállamiság kérdéseit fejte-
getve azt mondta: egy jó alkotmány
nem elegendõ ahhoz, hogy a fejlett,
21. századi viszonyoknak megfelelõ
jogi struktúrát hozzon létre. Úgy fo-
galmazott: vannak olyan jogállami
intézmények, amelyek „mintha rá-
törnének a jogállamra”. Példaként
említette a véleménynyilvánításhoz
való jogot, amely alkotmányos
alapjog, de a közszereplõk esetében
már átlépett egy határt. A közsze-
replõ egy fejlett jogállamban sem
köteles mindent tûrni, „a jó híréhez,
a becsületéhez és az emberi méltó-
ságához való jogát nem sértheti a
véleménynyilvánítás joga sem” –
jelentette ki.

Kiss László ara is kitért, hogy
szükség lenne a magyar jogsza-
bályok folyamatos felülvizsgálat-
ára, és kérdésként vetette fel, hogy
már 1990 óta tapasztalhatóan a tör-
vényalkotás „minõsége nem esett-
e a mennyiség csapdájába”. A ha-
talommegosztás elvét a jogállami-
ság fontos tartópillérének nevezte,
ami adott Magyarországon, de ele-
mezni kellene a hibáit, s tisztázni
kell az egyes ágak szerepét.

Hangsúlyozta, hogy visszaható
törvényeket csak nagyon alapos
indokkal lehet hozni, s hogy igazi
alkotmánybíráskodás akkor van,
ha az Ab-nak megkötés nélkül,
minden területen joga van vizsgá-
lódni és döntéseket megsemmisí-
teni.

Marko Babic horvát alkotmány-
bíró elmondta: Horvátországban
13 tagú az alkotmánybíróság,
amelynek tagjait nyolc évre két-
harmados többséggel választja
meg a szábor, azaz a törvényhozás. 

A horvát alkotmánybíró szerint a
testület 1990-ben túl széles hatás-
kört kapott, a legfontosabb feladata
lett a normakontroll, ami hatalmas
ügymennyiséget jelent. Tavaly már
mintegy 65 ezer ügy feküdt a testü-
let elõtt, évente mintegy hatezer új
beadvány érkezik - többségében al-
kotmányjogi panasz.

Horvátországban minden termé-
szetes és jogi személy élhet alkot-
mányjogi panasszal. de ezeket nem
kötelezõ befogadni. Érkezhet bead-
vány a bíróságoktól vagy az erre fel-
hatalmazott államhatalmi szervek-
tõl, a törvényhozás tagjainak leg-
alább egyötödétõl, de parlamenti bi-
zottságoktól, a kormánytól, az ál-
lamfõtõl és a legfelsõbb bíróságtól,
bizonyos esetekben az ombudsman-
tól vagy önkormányzatoktól is.

Puskás Bálint, a román alkot-
mánybíróság tagja azt hangsúlyoz-
ta elõadásában, hogy a demokrácia
megvédésében és a jogállamiság
biztosításában a fék szerepe hárul
a román testületre. Azt mondta,

még nagyon sok a tennivaló Ro-
mániában, szükség van az igazság-
szolgáltatás reformjára, a hatósági
korrupció visszaszorítására, a ha-
talomnak való kiszolgáltatottság
megszüntetésére.

A jogalkotóval szembeni kifo-
gásokat sorolva beszélt arról, hogy
Romániában lehetõség van sürgõs-
ségi kormányrendeletek alkotásá-
ra, és az évente alkotott 100-150
ilyen rendelet „zavart kelt a tör-
vényalkotásban”.

Romániában kilenctagú az alkot-
mánybíróság, a tagoknak kilenc-
éves a mandátumuk. A tagok közül
hármat-hármat választ az államel-
nök, valamint a parlament alsó- és a
felsõháza, de a politikai pártok jelö-
lése miatt gyakran éri az a kritika a
román Ab-t, hogy politikai döntést
hoz – mondta Puskás Bálint.

Ismertetése szerint a román tes-
tület a törvények alkotmányossá-
gáról legkésõbb öt nappal az elfo-
gadását követõen, de még a kihir-
detést megelõzõen dönt, ha ezt az
államelnök, a két ház elnöke, a
kormány, a legfelsõbb bíróság, az
ombudsman, vagy legalább 50
képviselõ, illetve 25 szenátor kez-
deményezi. Szinte minden tör-
vényt és parlamenti határozatot

megtámad az ellenzék, ami na-
gyon sok feladatot ad a testület-
nek. 

Az elmúlt évben 1688 ügyben
kellett döntenie a román Ab-nak,
de volt olyan év, amikor hatezernél
is több ügyet kezeltek.

Mészáros Lajos szlovák alkot-
mánybíró a szlovák jogrendet is-
mertetve elmondta, hogy a jogsza-
bályok felülvizsgálatát csak a kép-
viselõk egyötöde, a köztársasági
elnök, a kormány, a legfõbb
ügyész, az ombudsman vagy bíró
kezdeményezheti. 

Szlovákiában a jogszabályok hir-
telen változásai különösen foglal-
koztatják az Ab-t, leginkább ha
azok szociálisan érzékeny területe-
ket érintenek. A szlovák Ab „stras-
bourgi jellegû” bíróság, vagyis a
legnagyobb munkát az egyéni indít-
ványok elbírálása adja. A bírósági
ítéletek alkotmányjogi panaszra
alapozott felülvizsgálata miatt
2010-ben mintegy kétezer, tavaly
azonban már háromezer beadvány
érkezett a szlovák Ab-re, de az ese-
teknek csupán 5-6 százalékában ta-
lálták jogosnak a panaszt – tette
hozzá Mészáros Lajos.

P.L. - MTI
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A Nemzeti Fejlesztési Ügynök-
ség és a Horvát Köztársaság Te-
rületfejlesztési, Erdészeti és Víz-
gazdálkodási Minisztériuma
meghirdette a Magyarország-
Horvátország IPA Határon Át-
nyúló Együttmûködési Program
2007-2013 harmadik pályázati
felhívását. A felhívásra a horvát-
országi Virovitice város képvise-
lete kereste meg városunkat.

Virovitice a Verõce-Drávamente
megye közigazgatási területéhez
tartozik. Az IPA pályázat segítsé-
gével a város mellett lévõ halasta-
vak környékét fejlesztenék. A Via
Kanizsa Nonprofit Zrt., mint a te-
rület kezelõje a Csónakázó-tó és
környezete fejlesztésére nyújtana
be pályázatot. A pályázati elképze-
lésekben szerepel a Csónakázó-tó
egyik alapfunkciójának, a csónak-
és vizibicikli kölcsönzésnek, vala-

mint az ifjúság környezetvédelem-
re, környezetkultúrára és egészsé-
ges életmódra nevelésének fejlesz-
tése. A projektelemek között szere-
pel három csónak, két vizibicikli
és egy mentõcsónak beszerzése,
csónak és sportszertároló, vala-
mint új kikötõstég építése a köl-
csönzéshez. Továbbá a tóparti sé-
tány burkolatának átépítése a köl-
csönzõ és a hajómodellezõ stég
között. Ha belefér a pályázati ke-
retbe, felújítják a stéget, a lelátót
és a bírói tornyot is. Térvilágítás és
rendezvényi célú villamosenergia
ellátás kiépítése, „vizes játszótér”
kialakítása és a sportszerkölcsönzõ
– kerékpár, sétabot, labdajátékok –
felszerelése különbözõ eszközök-
kel. 

A fejlesztéshez kapcsolódó
programok: diák csereüdültetés a
Csónakázó-tavi zöldtábor igény-
bevételével, a parkerdei tanösvény

megismertetése, környezetvédelmi
kalandtúra, csónak és vizibicikli
versenyek, lovassporthoz kapcso-
lódó diákrendezvények. A Csóna-
kázó-tónál elszállásolt horvát diá-
kok megismerkedhetnek még a
környezõ tavak, a Mórichelyi ha-
lastó és a Kisbalaton madárvilágá-
val, természeti környezetével, a
város múzeumának és plakátházá-
nak állandó és idõszaki kiállításai-
val. 

A közgyûlés egyhangúlag támo-
gatta a Via Kanizsa Nonprofit Zrt.
részvételét a pályázaton. Sikeres
elbírálás esetén 150.000 euro tá-
mogatást kíván elnyerni a város,
melynek önrésze 5 százalék, azaz
7.500 euro. A tender benyújtásá-
nak határideje március 12., a beru-
házás várható kezdete 2013. janu-
ár. 

B.E.
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2012. március 8.

Elkészült a nagy múltú és or-
szágos szinten is különleges
eredményekkel büszkélkedõ
Nagykanizsai Városvédõ Egye-
sület által 1979-ben elindított
Nagykanizsai Honismereti Füze-
tek sorozatának 37. kötete. A kö-
tet ezúttal rendhagyó.  

Hagyományteremtõ szándékkal
nem a város és közvetlen környé-
kének kutatási eredményeit mutat-
ja be, hanem új tartalmat adott
Nagykanizsa testvérvárosi kapcso-
lati rendszerének, ezen belül is  a
bácskai Magyarkanizsával való
együttmûködésnek. A tanulmány a
vajdasági kisváros történetét és
építészeti értékeit mutatja be a
helybéli Valkay Zoltán építész,
szép- és szakíró közel egy éves ku-
tatómunkája eredményeképpen.

Megjelentetését az egyesület tag-
jainak szakmai  közremûködésén
és anyagi tehervállalásán  túlme-
nõen  városunk önkormányzata is
jelentõs mértékben támogatta.  

A mû rendkívül hasznos olvas-
mány és értékes forrásmunka
mindkét testvérváros érdeklõdõi
számára. Különösen érdekes e
két, egymástól messze fekvõ vá-
ros történelmi múltjában felfedez-
ni a néven túlmutató egyéb párhu-
zamokat is, melyet közös kárpát-
medencei történelmünk alakított
így. Mindkét város csíráját egy
vár alapozta meg, mindkét hely-
séget több nemzetiség tagjai tele-
pítették és építették újjá a török-
dúlás után, mindkét város sokat
szenvedett a szabadságharc idején
és mindkét város építészetének
fénykorát a kiegyezéstõl az I. vi-

lágháborúig terjedõ boldog béke-
idõk jelentették. Külön érdekes-
ség, hogy mindkét város önkor-
mányzata közel  egy idõben. 1870
táján hozta létre a városi mérnöki
státuszt. 

A tanulmány jó szívvel ajánlható
minden kedves olvasó figyelmébe,
akit érdekel egy dél-alföldi magyar
kisváros építészete a kisebbségbe
szorult magyarság kultúrája ápolá-
sának ügye mellett rendíthetetlenül
elkötelezett szerzõ tollából.

A kiadvány magyarkanizsai be-
mutatására ez év február hó vé-
gén,  két fórumon került sor.
2012. február 24-én a helyi József
Attila Könyvtárban Bús János
könyvtárigazgató adott otthont
egy nagy érdeklõdést kiváltó la-
kossági könyvbemutatónak. Ez
alkalomra városunkból háromta-
gú delegáció utazott e jeles ese-
ményre Dénes Sándor alpolgár-
mester vezetésével. Rajta kívül
Cserti Tibor a városvédõ egyesü-
let elnöke és Deák-Varga Dénes
városi fõépítész képviselte váro-
sunkat. Itt került átadásra a város
önkormányzatának intézményei
és a szerzõ részére szánt vala-
mennyi példány, természetesen
térítésmentesen, ezzel is érdemi
példáját nyújtva a tartalmi együtt-
mûködésnek. A mûvet magát fõ-
építészünk szakavatott módon
ajánlotta a mintegy száz megje-
lent érdeklõdõ figyelmébe. A rá
következõ napon került sor a vaj-
dasági magyar építészek konfe-
renciájára, ahol külön napirend
keretében  ugyancsak igazán kitû-
nõ szakmai sikert aratott a kiad-
vány. A delegáció kétnapos ott-
tartózkodása során, hacsak rövid
ideig is de igazán élvezhette a
testvérvárosi   vendégszeretetet és
olyan baráti-szakmai kapcsola-
tokra tett szert, amely mélyen be-
ágyazódott a két város újkori tör-
ténelmébe és további kapcsolatok
kialakulását segítheti elõ.  

A tervek szerint a kiadvány
nagykanizsai bemutatását az egye-
sület a Város Napján, május hó
második hétvégéjén tervezi a Halis
István Városi Könyvtárban,
amelyre a testvérváros népes dele-
gációján kívül  szeretettel várják a
város valamennyi lakóját.   

K.H.

„„KKeettttõõss  kkaanniizzssaaii””  ssiikkeerr 
aa hheellyyttöörrttéénneettii kkuuttaattóómmuunnkkáábbaann

A Nagykanizsai Kutatók Tu-
dományos Egyesülete a HSMK-
ban tartotta februári ülését. Ez-
úttal a „Nagykanizsai Honisme-
reti Füzetek” volt a téma.

Elõször dr. Horváth György az
egyletrõl szóló könyv megjelente-
tésérõl beszélt. Az újabb honisme-
reti füzet – a tervek szerint – a ki-
alakulástól, a Pécsi Akadémiai Bi-
zottságtól tekinti majd át a szerve-
zet történetét, tevékenységét. A
munka bemutatja majd a tagokat,
azok tudományos tevékenységét,
publikációit, emellett a jövõ elkép-
zelései is megjelennek a mûben.

Ezt követõen a kiadvány fel-
építésérõl, készítésérõl szólt Hor-

váth Ilona. Elõadásában elmond-
ta, eddig a kiadvány 37 példánya
jelent meg. A sorozat dr. Cseke
Ferenc kezdeményezésére – a
Nagykanizsai Városvédõ Egye-
sület támogatásával – 1989-ben
indult, s azóta 32 szerzõ írt köny-
vet. A füzetek témái elsõsorban
az alkotók fõ kutatási területeit
ölelik fel, városunk és környéke,
valamint az itt élõ és munkássá-
gukkal a településhez kapcsolódó
személyek bemutatása szerepel
az írásokban. A sorozat utolsó,
még bemutatásra váró darabja
testvérvárosunk, Magyarkanizsa
építészetének rövid történetét
foglalja majd magába.

H.I.

AA NNaaggyykkaanniizzssaaii HHoonniissmmeerreettii FFüüzzeetteekkrrõõll

Ne menjen feledésbe a hetési
hímzés címmel kiállítás nyílt a
szlovéniai Lendván március 2-
án, az idén fennállásának 40.
évfordulóját ünneplõ Lendvai
Galéria és Múzeumban. A kiál-
lítás apropója az, hogy az 1920-
as évekre eltûnt, kihalt hetési
népviseletet és hímzést az 1980-
as években Kerecsényi Edit
nagykanizsai néprajzkutató,
zalai és vas megyei népi ipar-
mûvészek, valamint a lendvai
Magyar Nemzetiségi Mûvelõ-
dési Intézet hímzõ szakkörei
feltámasztották, újjáélesztették
és most reneszánszát éli, virág-
zik.

A hetési hímzés és népviselet a
térség népi kultúrájának egyik
gyöngyszeme, értékes kincse.

A szlovéniai magyarság ezzel a
kiállítással ünnepli annak 25. év-
fordulóját, hogy 15 hagyományõr-
zõ hímzõ szakkör mûködik a Mu-
ravidéken, amelyek több mint 150
asszonyt fognak össze, akik ápol-
ják és fenntartják a hetési népmû-
vészetet.

A Lendvai Galéria és Múzeum-
ban ennek tiszteletére több, mint
100 hímzõ asszony, közel 250 ké-
zimunkájából és népi iparmûvé-
szeti alkotásaiból nyílik majd a
szlovéniai magyarság eddigi leg-
nagyobb szabású néprajzi kiállítá-
sa.

A kiállítás alkalmából mutatják
be Kepéné Bihar Mária és Lend-
vai Kepe Zoltán Ne menjen fele-
désbe, hagyományõrzõ hímzõ
szakkörök a Muravidéken címû
könyvének második kötetét.

A Lendvai Galéria és Múzeum,
valamint a lendvai Magyar Nem-
zetiségi Mûvelõdési Intézet közös
kiállítása március 31-ig tekinthetõ
meg – közölte az MTI-vel Kepéné
Bihar Mária.

MTI - Kanizsa

ÉÉvvffoorrdduullóóss
nnéépp-
mmûûvvéésszzeettii
kkiiáállllííttááss 
LLeennddvváánn
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Útjára indult idén Nagykani-
zsán a Bethlen-év, melynek célja,
hogy a figyelem középpontjába
állítsa Nagykanizsát. Cseresnyés
Péter polgármester szerint aktív,
kezdeményezõ, dinamikus és
nyitott várospolitikájuk hama-
rosan látható eredményeket hoz,
az már most is tapasztalható,
hogy egyre nagyobb a város
iránti érdeklõdés.

– Másfél évvel ezelõtt vette át a
stafétát az új városvezetés. Mi vál-
tozott?

– Mi nagykanizsaiak nagyon so-
kan úgy érezzük, hogy azt a lehetõsé-
get, amit a város kapott a sorstól, az
elmúlt idõszakban nem tudta kihasz-
nálni. Elsõsorban egy átfogó straté-
gia hiányzott. 2008-ban az én kezde-
ményezésemre – akkor alpolgármes-
ter voltam – a Pannon Egyetem itt
mûködõ campusával kidolgoztunk
egy városstratégiát. Ennek alapján
meghatároztuk a kitörési pontokat.

További változás, hogy hatéko-
nyabbá tettük a közgyûlés munkáját,
a város jövõje érdekében költségtaka-
rékos gazdálkodást vezettünk be.

Nagy hangsúlyt helyeztünk a város-
marketingre, kapcsolatainkra. Sokkal
több kis- és nagyvállalkozóval talál-
kozom, mint az elõdeim, és ezek a ta-
lálkozások célirányosabbak is. Olyan
kapcsolatok kiépítésére törekszem,
amelyek népszerûsíthetik Nagykani-
zsát bel- és külföldön egyaránt. 

– Ez utóbbit miért tartja fontos-
nak?

– Próbálunk nyitni azok felé az
országok felé, amelyek piacot keres-
nek Európában. Találkoztam az indi-
ai, a vietnámi, a pakisztáni, a finn
nagykövettel, a japán követség
egyik vezetõ diplomatájával is na-
gyon jó a földrajzi elhelyezkedé-
sünk, elõnyt jelent, hogy közlekedé-
si csomópontban fekszik Nagykani-
zsa. Van autópályánk, kelet-nyugati,
észak-déli vasútvonalunk, három
tengeri kikötõ „elõszobájában” va-
gyunk. Ezt szeretnénk kihasználni,
és tartalommal megtölteni. Öröm-
mel mondhatom, hogy egyre na-
gyobb az érdeklõdés a város iránt. 

Horvát testvérvárosunkkal, Csák-
tornyával és a közeli Kaproncával sze-
retnénk elmélyíteni a kapcsolatot, és
olyan kulturális, turisztikai és gazdasá-

gi programokat útjára indítani, ame-
lyek a térség fellendülését szolgálják.
Ehhez más településeket és európai
uniós forrásokat igyekszünk bevonni.

– Említette, hogy szorosabbra fûzte
a kapcsolatot a vállalkozókkal. Tud-e
az önkormányzat konkrét segítséget
nyújtani a gazdasági szférának?

– A helyi adóbevétel terhére lét-
rehoztunk egy munkahelyteremtést
támogató keretet, amelyet már meg
is dupláztunk. Az önkormányzattól
vásárolt ingatlanok esetében akár a
vételár 70 százalékát visszaigényel-
hetik a vállalkozások a beruházási
érték és a foglalkoztatott létszám
függvényében. A belváros rekonst-
rukciója szintén a helyi vállalkozá-
sok érdekeit szolgálja: azzal, hogy
kulturáltabb, funkcionálisan elõ-
nyösebb körülményeket teremtünk,
helyzetbe akarjuk hozni a kiskeres-
kedõket, akik a külvárosba települt

bevásárlóközpontok miatt jelentõs
piacvesztést szenvedtek el.

– Hol tart ez a beruházás, és mi-
lyenek zajlottak, zajlanak még?

– A belváros rekonstrukciója csú-
szik kicsit, mert a párhuzamosan zaj-
ló csatornaprogram indulása egy ki-
csit késett, ezért azt be kellett várni,
mert így volt praktikusabb. Június
30-ra készül el a belvárosi megújítás
elsõ üteme, és itt is szeretnék köszö-
netet mondani a kanizsaiaknak, akik
nagyon nagy fegyelemmel tûrik a
munkával járó kényelmetlenséget.
Azt gondoltam, hogy sokkal nagyobb
lesz az elégedetlenség. A belváros-re-
konstrukció és a csatornaprogram
mellett kiemelt jelentõségû a kórház-
rehabilitáció, de sok, ezekhez képest
jelentéktelennek tûnõ, mégis fontos
fejlesztést tudtunk megvalósítani.

– A zöldváros program kereté-
ben is történt elõrelépés?

– Nagykanizsa annak ellenére,

hogy jelentõs ipari múlttal és kultú-
rával rendelkezik, olyan település,
ahol a környezet szinte érintetlen,
aki a városban vagy környékén sétál,
ligetekkel, parkokkal, zölddel talál-
kozik. Nincs olyan jellegû iparág,
ami komoly környezetkárosítást
okozott volna. Ezt a jellegét szeret-
nénk megõrizni, megerõsíteni.

Két helyi vállalkozással közösen
létrehoztunk egy gazdasági társasá-
got, amelynek az a feladata, hogy a
város megújulóenergia-bázisát meg-
teremtse, felkutassa az itt rejlõ lehe-
tõségeket, feltérképezze, hasznosít-
hatóvá tegye. Célunk, hogy a város
energiagazdálkodását áttekintve ta-
karékosabb üzemmódra tudjuk állí-
tani Nagykanizsa intézményeit. A
geotermikus energia a turizmus fel-
lendülését is magával hozhatja.

– Január elsején indították útjára
a Bethlen-évet. Mégis mit jelent ez?

– A Bethlen István nevével fémjel-
zett év az arculatépítést szolgálja,
amelynek révén megismerhetik az or-
szágban és a világban, és a befektetõk
is könnyebben találják meg Nagyka-
nizsát, ami által a társadalmi és kultu-
rális fejlõdés is lendületet kap. Beth-
len István egykori miniszterelnök, aki
az 1930-as évek végén négy éven át
Nagykanizsa országgyûlési képvise-
lõje is volt, példaként szolgálhat ma
is, hiszen a mostanihoz hasonló nehéz
helyzetben komoly eredményeket tu-
dott elérni kormányfõként. 

– Milyen programokat terveznek?
– Egy pezsgõ programsorozatot

bocsátunk útjára, amely a figyelem
középpontjába állítja a várost, fel-
tárja erõforrásait, ötleteket ad a fej-
lõdéshez, megalapozza Nagykani-
zsa felemelkedését, erõsíti az össze-
tartozás érzést, a Kanizsa-tudatot.

Magyar Nemzet

NNaaggyykkaanniizzssaa aa ffiiggyyeelleemm kköözzééppppoonnttjjáábbaa kkeerrüülltt
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A kis- és középvállalkozások
együttmûködését fókuszba állító
KKVHÁZ a nagykanizsai Hotel
Königben tartotta elsõ Zala me-
gyei rendezvényét. A vitaest nem
titkolt  szándéka a kapcsolatépí-
tés a vállalkozói szektorban. A
témaválasztás aktuális, provoka-
tív, vitára késztetõ: Milyen a za-
lai összefogás?  

A vitaestre érkezõket Musits Ró-
bert a KKVHÁZ Zala megyei
igazgatója köszöntötte, aki bemu-
tatta a Kárpát-medencei együttmû-
ködésben gondolkodó szervezetet,
és az országos vezetõség részérõl
megjelent Gulyás József vezér-
igazgatót valamint a megyei ága-
zatok vezetõit. A rendezvényen dr.
Pál Attila a  Zala Megyei Közgyû-
lés alelnöke és Cseresnyés Péter
kanizsai polgármester mellett
Doucha Ferenc a VOSZ Zala  Me-

gyei elnöke, valamint  Nagy And-
rás a Zala Megyei Vállalkozásfej-
lesztési Alapítvány ügyvezetõ
igazgatója is részt vett.  

A nagyvállalkozások nem vélet-
lenül képviseltették magukat a vi-
taesten, hiszen ezen  vállalkozások
beszállítói között nagy számban
találunk kis- és középvállalkozá-
sokat. A pódiumbeszélgetést felve-
zetõ részben elhangzott, hogy az
Európai Unióban 23 millió kkv
mûködik. Hazánkban a foglalkoz-
tatottak 2/3-a kkv-ban dolgozik.
Fontos tehát, hogy ez a szektor mi-
ként tud a gazdaság motorjává vál-
ni-emelte ki Musits Róbert. A pó-
diumbeszélgetést Gulyás József
vezette, aki dr. Pál Attila alelnök-
kel és Cseresnyés Péter polgár-
mesterrel elemezte a zalai összefo-
gást. Míg a megyei alelnök a tele-
pülésszerkezetbõl adódó összefo-
gást, mint pozitív hagyományt

emelte ki, addig a kanizsai polgár-
mester a két megyei jogú város
együttmûködését, a Pannon Egye-
temmel való közös munkát és a
minõségi szakképzést említette
elõremutató területnek. A pódium-
beszélgetés nem kerülte meg a ké-
nyes témákat sem, így a régiók
kontra megyék intézményrendsze-
rének kérdéskörét, amelyrõl Pál
Attila osztotta meg gondolatait.
Cseresnyés Pétert a helyi vállalko-
zások támogatási rendszerérõl és a
határon átnyúló kapcsolatokról
faggatta Gulyás József. 

A jól felépített rendezvényen ez
vezette fel a program második ré-
szét, az asztaltársaságokban zajló
diskurzust. Az itt kialakult elkép-
zeléseket a megválasztott szószó-
lók mutatták be az est további ré-
szében. Ennek a programrésznek a
moderátora Varga Zoltán ingatlan-
szakértõ, a KKVHÁZ zalai szer-
vezetének mediátora volt. A szó-
szólók rövid összegzésükben az
együttmûködésrõl és Nagykanizsa
és térségének fejlesztésérõl mond-
ták el gondolataikat. A vélemé-
nyeket is ütköztetõ rész után az
asztaltársaságok szavazatai alap-
ján eldõlt, hogy a szószólók csatá-
ját Bartha László nyerte. A
KKVHÁZ következõ rendezvé-
nyét  március 22-én a Nagykani-
zsai Inkubátorház és Innovációs
Központban tartják, ahol egy kon-
ferencia keretében új témákat tár-
gyalnak meg.

K.H.
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Az önkormányzat az elmúlt
két évben 170 új munkahely lét-
rehozását támogatta, mindegyik
új munkahely után 500. 000, il-
letve 400. 000 forint támogatást
kaptak a pályázók, összesen 75
millió forintot.

2010-ben 12 pályázó 147 fõ
többletfoglalkoztatását vállalta,
melynek összege 63, 5 millió fo-
rint volt. Tavaly pedig 5 vállalkozó
nyújtott be pályázatot 23 fõ foglal-
koztatására.

A 2011. júliusi közgyûlésen
napirendre és elfogadásra került
a munkahelyteremtést támogató
rendszeren túl a vállalkozások
ingatlan vásárlásának támogatá-
sa is, ugyanis a foglalkoztatási
nehézségek megoldásában fon-
tos szerep hárul a városunkba
betelepülni szándékozó vállalko-
zókra. A rendelet alapján az in-
gatlanvásárlási támogatás – a
munkahelyteremtõ támogatás-
hoz hasonlóan – pályázat útján
nyerhetõ el.

A támogatásra azok a vállalkozá-
sok pályázhatnak, amelyek az ön-
kormányzattól ingatlant vásárolnak,
és azon a vásárlástól számított két
éven belül minimum 50 milliós be-
ruházást valósítanak meg, és a mû-
ködésüket legalább öt fõvel, bõvítés
esetén további öt fõvel kezdik meg.
Az ingatlanvásárlási támogatás ösz-
szegét a beruházás értékének és a
foglalkoztatottak létszámának figye-
lembevételével határozzák meg.

V.M.

AA mmuunnkkaahheellyytteerreemmttéésstt eellõõsseeggííttõõ
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Kormányablak létesülhet a
kanizsai vasútállomáson. Húsz
vasúti pályaudvaron létesülhet kor-
mányablak – közölte Gál András
Levente kormánybiztos és Szarvas
Ferenc, a MÁV elnök-vezérigazga-
tója egy háttérbeszélgetésen. A vas-
úttársaság vezetõje arra számít, hogy
a szükséges támogatási szerzõdések
aláírása után nagyjából másfél év
alatt valósulhatnak meg a beruházá-
sok. A rendezvényen kifejtették
ugyanakkor, hogy a pályaudvari kor-
mányablakok létrehozásához elõször
meg kell oldani az utasellátók „félre-
sikerült privatizációját”, amely min-
den fejlesztés akadálya, ugyanis a
vasútállomásokra tervezett beruhá-
zások a Resti Zrt. nélkül nem tudnak
haladni. Mára azonban „reális közel-
ségbe” jutottak azok a tárgyalások,
amelyek eredményeképpen a MÁV
meghatározó tulajdonossá válhat a
Restiben, és fejleszthet – mondta
Gál András Levente, megjegyezve,
hogy a Kormányzati Ellenõrzési Hi-
vatal is megvizsgálta a privatizációs
szerzõdést, amely több aggályt is fel-
vet. Szarvas Ferenc hozzátette, hogy
a MÁV a tervek szerint a Resti Zrt.
85 százalékát vásárolná ki, ha meg
tudnak állapodni egy elfogadható ár-
ban, összeget azonban nem kívánt
mondani. A MÁV-vezetõ a húsz pá-
lyaudvar közül, ahol kormányablak
létesülhet, példaként említette a há-
rom nagy budapesti pályaudvart, a
székesfehérvári, a gyõri, a veszpré-
mi, a nagykanizsai, a nyíregyházi, a
miskolci és a debreceni állomást.
Megjegyezte, késõbb további pálya-
udvarok is bekerülhetnek a projekt-
be.

Együttmûködés Zalaszabarral.
A közgyûlés jóváhagyta a Térségi
Egységes Pedagógiai Szakszolgálat
és Tanulási Képességet Vizsgáló
Szakértõi és Rehabilitációs Bizott-
ság, valamint a zalaszabari Sík Sán-
dor Római Katolikus Általános Isko-
la között létrejövõ, szakszolgálati fel-
adatok ellátására vonatkozó megálla-
podást. A zalaszabari iskola vezetése
azzal a kéréssel fordult az önkor-
mányzathoz, hogy biztosítson az in-
tézményben tanuló gyermekek szá-
mára nevelési tanácsadást a Pedagó-
giai Szakszolgálat útján. A Rehabili-
tációs Bizottság alapító okiratában
szerepel nevelési tanácsadás, tanulási
képességet vizsgáló szakértõi és re-
habilitációs tevékenység, valamint is-
kolaérettségi vizsgálatok elvégzése.
Az intézménnyel kötött megállapo-
dás alapján a szakszolgálat március
1-tõl december 31-ig terjedõ idõszak-
ban saját intézményében fogadja az
érintett zalaszabari tanulókat. 
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Tizenötödik alkalommal nyit-
ja meg „kapuit” városunkban a
Tavaszi Mûvészeti Fesztivál. A
március 11-én 19 órakor kezdõ-
dõ fesztivál programjairól tar-
tott sajtótájékoztatót Farkas Ti-
bor, a KKK igazgatója, és Tóth-
né Hegedûs Erzsébet a fesztivál
fõszervezõje, koordinátora a
HSMK-ban. 

Mint elöljáróban elhangzott, a
fizetõképes kereslet csökkenése
mellett a szponzorok keresése is
sokkal nehezebb volt, mint a ko-
rábbi években, de szerencsére a
fesztivált a fõ támogató a szíve
ügyének tekinti. A 3,6 millió forint
költségvetésû rendezvénysorozat
elõadásaira megfizethetõ jegy-
árakkal,  és szép programokkal
várják a kanizsai és Kanizsa kör-
nyéki látogatókat ebben a bõ két
hétben. A szûkebb anyagi lehetõ-
ségek ellenére a szervezõk meg-
próbálták a kultúra színes palettá-
jából az eddig megszokott „színe-
ket” hozni, a különbözõ mûfajok
képviselõi között országosan elis-
mert és helyi kedvencek lépnek a
közönség elé. 

Lehetõséget adnak a helyi és vá-
roskörnyéki tehetségeknek a be-
mutatkozásra, és a határon túlról is
érkeznek vendégek. A fesztivált
Cseresnyés Péter polgármester
nyitja meg 11-én 19 órakor a
HSMK-ban, majd a Kossuth-díjas
Ghymes együttes lép színpadra a
Szikraszemû címû lemezbemutató
koncertjével. Az idei programban a
zenés mûsorok dominálnak. A
fesztivál zárásaként a Gyógyír
északi szélre címû színházi elõadás
– Fullajtár Andrea és Õze Áron
szereplésével – a mai modern vilá-
got idézi meg március 29-én 19
órától. Zeljko Hudek, horvát szár-
mazású, jelenleg Gleisdorfban élõ
festõmûvész Macskák és emberek
címû kiállítása 16-án 18 órakor
nyílik meg ugyancsak a HSMK-
ban. Papp János színmûvész zenés,
versekkel és fotókkal fûszerezett
útinaplója 19-én 17 órakor kezdõ-
dik amerikai élményeirõl. A tánc-
ban a balett felé nyit idén intéz-
mény, most a Magyar Táncmûvé-
szeti Egyetem végzõs hallgatói
közismert balettekbõl mutatnak be
részleteket 12-én 19 órától, és
szépnek ígérkezik Bognár Szilvia
és zenekarának Csintekerintõ címû

gyermekeknek szánt mûsora 21-én
10 és 14 órától.

Újra városunkban lesz lemezbe-
mutató koncertjével 23-án 18.30
órától a Góbé zenekar a nagykani-
zsai Vizeli Mátéval. A jazz kedve-
lõk 23-án 20 órától a Szõke Sza-
bolcs Quartet koncertjét hallgat-
hatják meg a kiskanizsai Móricz
Mûvelõdési Házban.  A Szõke
Quartet-tel most elsõ alkalommal
lép fel Magyarországon David
Boato. A Kanizsa Big Band 24-én
18 órától tartja tavaszi koncertjét a
Magyar Plakát Ház emeleti kiállí-
tótermében. Végül nemcsak a
helybelieknek, hanem a városon
túliaknak is ajánlják az Álomjárók
Indiában címû kiállítást a Képzõ-
mûvészetek Házában a szervezõk. 

B.E.

Bemutató koncertet tartottak a
Farkas Ferenc Zene- és Aranymet-
szés Mûvészeti Iskola növendékei
tanáraik közremûködésével a He-
vesi Sándor Általános Iskola aulá-
jában. A hangszeres zene és balett
kategóriában fellépõ diákok közt
voltak olyanok is, akik most szep-
tembertõl kezdték tanulmányaikat.
A koncertet azzal a céllal hozták
létre, hogy kedvet csináljanak a
gyerekeknek, hiszen a közeljövõ-
ben lesznek a beiratkozások a mû-
vészeti iskolákba.

V.M.

„Fontos, hogy a gyerek élete
során minél több mesét ismerjen
meg, hogy rátalálhasson azokra,
melyek az õt leginkább foglal-
koztató problémákra rímelnek.

…A gyerek természetesen nem
tudja, és nem is kell tudnia, hogy
miért okoz olyan örömet neki egy-
egy mese. De hogy jót tesz neki és
szüksége van rá, azt pontosan ér-
zi.” Bruno Bettelheim

2012.március 3-án került meg-
rendezésre a Piarista Iskolában
nagycsoportos óvodásoknak a már
több év óta futó Mesemondó talál-
kozó.

Az óvónõk és az édesanyák által
felkészített óvodás gyermekek
színvonalas produkciókat mutattak
be a szépszámú közönségnek.
Lipódi Ildikó, Ámonné Csizmadia
Hedvig, Kertészné Tóth Éva alkot-
ta zsûrinek idén sem könnyítették
meg a sorrend felállítását a mese-
mondók. 

Nemcsak kérni, de adni is! –
volt a mottója a délelõttnek. Ennek
jegyében a kis mesemondókat és
kísérõiket a mese-elõadások után
egy bábelõadással jutalmazta meg
a találkozót kiíró iskola 2.A osztá-
lya. Tamásné Deme Boglárka taní-
tónõ vezetésével A csillagszemû
juhász címû bábjátékot adták elõ
nagy sikerrel.

A szeretetvendégséget követõen
a zsûri kiosztotta a jól megérde-
melt jutalmakat.

IInnssppiirráácciióókk

Inspirációk címmel Kassainé
Szarjas Gertrúd festõmûvész kiállí-
tása látható március 15-ig a
HSMK Õsze András galériájában.

A péntek esti megnyitó ünnep-
ségre érkezõket a mûvész szemé-
lyesen köszöntötte a galéria elõte-
rében, míg festményei által bent a
kiállító teremben a tavasz fogadta
õket. A tavasz – sárga, halvány-
zöld, narancssárga és kék – színei-
ben virágok, hegyek, vizek és pa-
takpartok. A természet hangjait
Baki Andrea tanítványa, Pro-
szenyák Laura, a Farkas Ferenc
Zene- és Aranymetszés Mûvészeti
Iskola növendéke idézte meg fuvo-
lajátékával, Kollonay Zoltán zon-
goramûvész kíséretében. 

Köszöntõjében Cseresnyés Pé-
ter polgármester, országgyûlési
képviselõ többek között elmondta,

azon túl, hogy Gerti városunk egy
neves embere, másfajta érzelmi
szálak is kötik hozzá. Régebbi az
ismeretségük, hiszen jó pár évig
egy iskolában dolgoztak. Gertinek
két hivatása volt – folytatta – a
nemzet napszámosaként a tanítás,
illetve a festés és az alkotómunka.
Külön-külön is áldozattal járó ne-
mes mesterség mindkettõ, õ azon-
ban ezt együtt vállalta és mindkét
területen nagyszerût, kiemelkedõt
alkotott. Márai Sándor gondolatai
– „Az igazi képzelõerõ a valóság-
ból építi fel az újat, a csodálatost, a
meglepõt” – Gerti munkájára is
igazak. Nos, ez a valóságból épít-
kezõ új csoda tárul most a sze-
münk elé, és ezen a tárlaton olyan
utazásra indulhatunk, amely mara-
dandó élményt jelent. 

Reméli – hangsúlyozta befeje-
zésül a polgármester –, a követke-
zõ években az alkotó nyugalom
aurájában újabb és újabb remekek
születnek a keze nyomán, és ehhez
kívánt neki nagyon sok ihletet és
kitartó, türelmes munkát.

A kiállítást Balogh László, az
Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és
Sportbizottság elnöke nyitotta
meg.

B.E.

Játékos vetélkedõvel egybe-
kötött bûnmegelõzési délutánt
szervezett a Zala Megyei Rend-
õr-fõkapitányság Hetvenkedõ
Hatvanasok címmel a Nagyka-
nizsa térségében mûködõ nyug-
díjas szervezetek, klubok, ott-
honok részére. A csapatok hasz-
nos tájékoztató elõadásokat
hallhattak, ezeket feladatok és
szituációs gyakorlatok színesí-
tették.

Az ünnepélyes megnyitót Cse-
resnyés Péter polgármester, dr.
Molnár József alezredes, helyi
rendõrkapitány és Bükiné Papp
Zsuzsanna, a Zala Megyei Rend-
õr-fõkapitányság bûnügyi osztá-
lyának vezetõje tartotta, aki ké-
sõbb ismertette a programot és a
szabályokat. Elmondta, sok he-
lyen tartottak már nyugdíjas klu-
boknak elõadást. Egy alkalom-
mal, az elõadás másnapján fel-
hívta egy idõs hölgy, hogy ugyan-
azzal a módszerrel csapták be,
mint amit bemutattak a tájékozta-
tón. Ennek kapcsán jött az ötlet,

GGhhyymmeess 
lleemmeezzbbeemmuuttaattóó ééss
GGyyóóggyyíírr éésszzaakkii sszzééllrree……

NNöövveennddéékkeekk 
ffeellllééppééssee

MMeesseemmoonnddóókk
ttaalláállkkoozzóójjaa 
aa PPiiaarriissttaa iisskkoolláábbaann 
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hogy úgy kellene bûnmegelõzési
elõadást tartaniuk, hogy annak
tétje legyen. Így ez alkalommal
egy vetélkedõvel egybekötött
bûnmegelõzési délutánt szervez-
tek, amikor az elõadások után fel-
adatlapot kellett kitölteniük az el-
hangzottak alapján a csoportok-
nak.

A tájékoztató elõadások alkal-
mával a csapatok a bûn- és bale-
setmegelõzési, egészségügyi,
vagyonvédelmi, adatvédelmi,
tûz- és katasztrófavédelmi téma-
körökben hallhattak fontos taná-
csokat. Tóth László százados
elõadásában a bûnözõk leggya-
koribb módszereit ismertette.
Alkalmazzák a pszichikai mód-
szert, a testi kényszert, gyakori a
megfélemlítés és a zsarolás.
Sokszor kihasználják az idõs
emberek naivitását és segítõ-
készségét. A lakás, a garázs, az
értékek védelmével kapcsolat-
ban kiemelte, hogy mindenre
annyit kell fordítani, hogy az
egyenes arányban legyen a ben-
ne tárolt dolgok értékével. 

Azonban mit tehetünk, ha meg-
történt a baj és áldozatokká vá-
lunk? Errõl már Csizmazia
Péterné dr. Fazekas Gizella, a
Zala Megyei Kormányhivatal
Igazságügyi Szolgálata Áldozat-
segítõ Osztályának elõadója tájé-
koztatta a nyugdíjasokat. Az osz-
tályon azonnali pénzügyi segélyt
tudnak adni, amennyiben a sértet-
tek a bûncselekménytõl számított
öt napon belül fordulnak hozzá-
juk. „Ha ellopták a személyi iga-
zolványt, a lakcímkártyát, az adó-
kártyát és a Taj kártyát, akkor
ezek pótlásában tudunk segíteni,
hogy az ne kerüljön pénzbe” –
mondta. Mindenképpen fontos,
hogy rendõrségi bejelentés, illet-
ve büntetõeljárás legyen. A har-
madik szolgáltatásuk az állami
kárenyhítés. A bûncselekménnyel
kapcsolatban felmerülhet jogi
probléma, ebben az esetben in-
gyenes jogi tanácsadást biztosíta-
nak. Ezeken kívül gyakorlati se-
gítségnyújtást is vállalnak. A na-
pot a Tüttõ János Nótaklub elõ-
adása zárta.

V.M.

Takács István, Gránátalma- és
Magyar Kézmûves Remek Díjas,
Magyar Termék Nagydíjas ko-
vácsmester, népi iparmûvész
Hittel, szeretettel õrizni címû ki-
állításával mutatkozott be febru-
árban a Hevesi Sándor Általános
Iskola galériájában. 

A tárlatot Prokné Timer
Gyöngyi, a zalaegerszegi Kéz-
mûvesek Háza szakmai vezetõ-
je nyitotta meg. A mûsorban
közremûködtek: a Farkas Fe-
renc Zene- és Aranymetszés
Mûvészeti Iskola néptáncos
csoportja, valamint a Hevesi Is-
kola 1/B osztályának kisdiákjai.
A kiállítás március 14-ig tekint-
hetõ meg.

A vas: a kemény, az ellenálló,
a földet munkáló, az állatot elej-
tõ, a fát és követ is faragó, a gyil-
kos, a kenyeret adó. Az ókor bá-
mulatos, mindenen felülkereke-
dõ, új anyaga. Birtoklása, alakí-
tásának tudása biztonságot és ha-
talmat jelentett. Ezért a kovács
az õsi hit szerint nemcsak az
anyagon uralkodott, de annak
„szellemein” is. Mesterségét va-
rázslásnak nézték. „A kovácsok
és sámánok egy fészekbõl bújtak
ki” – tartja az õsi közmondás. A
varázslás pedig, amelyet, mint e
csodálatos anyag papja a közös-
ség érdekében végzett, tekintélyt
adott neki mindenütt. Ennek ré-
vén joga volt a gyógyításhoz, a
házasságok megkötéséhez vagy
bontásához, de még az igazságte-
véshez is.

Messze földrõl felkeresték,
sokan megfordultak nála. Sok
hírt hallhatott, és jó emberis-
meretre tehetett szert. A mes-
terség rendszerint apáról fiúra
öröklõdött, nagy tudást hal-
mozva fel a kovácsoknál. Így
aztán a falu gyülekezõhelye
lett a kovácsmûhely. Ott be-
szélték meg a világ folyását,
cserélték ki híreiket, s néztek
fel nagy tisztelettel az emberek
a „vas istenére”.

Takács István nem örökölte a
kovácsmesterséget. 1950-ben
született Pölöskefõn (Zala me-
gyében). Az általános iskola el-
végzése után lakatosnak tanul.
Ám Balatonalmádiban a gyakor-
lati mûhelyük kovácsmesterének,
Koppa Györgynek bámulatos
szakmaszeretete és tudása le-
nyûgözi a fiatal diákot. Attól
kezdve õ is kovács akart lenni.
1968-ban visszatér Zalába, ahol
a kovácsolást a neves mester
dolgaira emlékezve, szinte telje-
sen önerõbõl igyekszik elsajátí-
tani. S, mert a kovácsoknak ra-
gyogó a ritmusérzéke, s õt a ze-
ne szeretete is mindig vonzotta,
katonai bevonulásáig az akkori
neves gelsei zenekarnál, a
Lorenzónál basszusgitározik.
Leszerelését követõen lakatos-
ként, kovácsként, késõbb mûve-
zetõként dolgozott különbözõ
munkahelyeken.

1981-ben tesz mestervizsgát.
Még külföldi tanulmányutakra is
elmegy, hogy az õsi mesterség
minden korszakába, stílusába be-
leáshassa magát. Ma már saját
mûhelyében dolgozik Zalaszent-
balázson, ahol a maga tervezte –
a népi kovácsmesterség legszebb
hagyományaiban gyökerezõ –
gyönyörû kapukat, kerítéseket,
korlátokat, tükörkereteket, aszta-
los- és ácsvasalásokat, torony- és
sírkereszteket, kandallótartozé-
kokat, üstöket, kerti bútorokat,
gyertyatartókat készít megrende-
lõinek.

Magas szakmai elismerések tu-
lajdonosa. Két alkalommal nyerte
el az Ipar Kiváló Mestere címet,
két alkalommal a Kézmûves Re-
mek Díjat, késõbb a Magyar Ter-
mék Nagydíjat, a Magyar Minõség
Háza Díját, az Élõ Mûvészet Grá-
nátalma Díjat, és kiérdemelte a Né-
pi Iparmûvész kitüntetõ címet.
Rendszeresen részt vesz nemzetkö-
zi kovácskonferenciákon, találko-
zókon. Elnökségi tagja a Magyar-
országi Kovácsmíves Céhnek és a
Zala Megyei Népmûvészeti Egye-
sületnek.

Szemet gyönyörködtetõ ková-
csoltvas tárgyaival vallja és tanítja,
hogy a kovácsok lobogó tüzét hit-
tel és szeretettel lehet csak meg-
õrizni az utókor számára. Mûhe-
lyében jelenleg is három tehetsé-
ges diákját próbálja bevezetni a
kovácsmûvesség mélységes rejtel-
meibe. Négy gyermeke közül az
egyetlen fiú is tovább viszi a szép
mesterséget. Õ édesapja útját kö-
vetve éppen külföldön dolgozik, és

fejleszti tovább tudását. Amikor
hazatér, õ veszi át a zalaszent-
balázsi mûhelyben a stafétabot he-
lyett a kovácskalapácsot.

B.E.

Rendhagyó énekórát tartott
a Muzsikás együttes a Piarista
Általános Iskola és Gimnázi-
umban. Az egy órás mûsorban
népzenékrõl, hangszereink-
rõl, hagyományainkról esett
szó.

A Muzsikás együttes 2004-ben
indította el koncertsorozatát, azóta
több mint 350 intézménybe vitte el
a népzenét. A programot saját erõ-
bõl indították útjára, az iskoláktól
az énekórákért semmilyen anyagi
támogatást nem fogadnak el. Elõ-
adássorozatuk most már hetedik
éve a MOL támogatásával valósul-
hat meg.

Az elõadás közben érdekes és
hasznos információk hangzottak
el. Megismerkedhettek a diákok
a tamburával, a nagybõgõvel, a
hosszú furulyával, valamint a
gymesi ütõgardonnal. A diákok a
koncert aktív résztvevõi voltak,
együtt énekeltek az együttes
négy tagjával, Sipos Mihállyal
(hegedû, citera, ének), Porteleki
Lászlóval (hegedû, koboz, tam-
bura, ének), Éri Péterrel (brácsa,
kontra, mandolin, furulyák,
ének) és Hamar Dániellel (bõgõ,
gardon, dob, ének). A rendhagyó
énekórán a Kárpát-medencei
magyarság népzenéjébõl merí-
tettek, kezdésként egy kalotasze-
gi tánczenét játszottak. Ezek a
dallamok több mint 2000 éve kí-
sérik a magyarságot. Majd a
pásztorok által készített és hasz-
nált hosszú furulyát mutatták be.
Befejezésül pedig egy lakoda-
lom hangulatát elevenítették fel,
azt amikor a lakodalmas háznál
megterített asztaloknál elkezde-
nek nótázni, hangosan énekelni,
majd elkezdõdik a tánc és a csu-
jogatás.

V.M.

HHiitttteell,, 
sszzeerreetteetttteell õõrriizznnii

RReennddhhaaggyyóó 
éénneekkóórraa aa MMuuzzssiikkááss 
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Megnyílt a Völgy Alapítvány
Nappali Intézménye Lehetõségek
Klubháza mûvészetterápiás cso-
portjának alkotásaiból az ECCE
HOMO címû kiállítás a Dr. Mezõ
Ferenc – Thúry György Gimná-
zium és Szakképzõ Iskola Mezõ
galériájában. A tárlat március
23-ig tekinthetõ meg.

A kiállítást Prof. Dr. Szûcs At-
tila pszichiáter mutatta be. Mél-
tatta az iskola tevékenységét,
azt, hogy a képeket megismerte-
ti a nagyközönséggel. Ezzel vá-
laszfalakat bont le a gondolko-
dásunkban, a mi vagyunk az
egészségesek, és akiknek pszi-
chiátriai diagnózisa van, azok a
nem egészségesek sablonok kö-
zött. A képeket megtekintve és
az élmények továbbvitelével

másképpen tudunk gondolkodni
azokról az emberekrõl, akik
nem a megszokott stílusban élik
az életüket, hanem valami miatt
csendre vágytak és kivonultak
az élet nagyon küzdelmes viszo-
nyai közül. Hozzátette, a képzõ-
mûvészet a beszéd megtanulása
elõtti idõszaknak egy olyan esz-
köze, amellyel ki tudjuk fejezni
azokat az élményeket és tartal-
makat, amelyek bennünk zajla-
nak. Ezek különbözõ vonalak-
ban, formákban, színekben az
egyes lelkiállapotunknak meg-
felelõen nyernek képi formátu-
mot. 

A Völgy Alapítványt 1994-
ben hozták létre azzal a céllal,
hogy pszichésen sérült, vagy
krónikus pszichiátriai betegek
emberi méltóságát védve, szoci-

ális készségeik megõrzése, fej-
lesztése mellett javítsák életmi-
nõségüket és ellátásuk színvona-
lát. Ezen célok megvalósítása
érdekében nappali ellátást és kö-
zösségi gondozást szerveznek. A
Lehetõségek Klubháza esélyt
biztosít mindenfajta egészség-
ügyi és más egyéb intézménytõl
eltávolodva a mindennapi élet-
körülmények között egy kitörés-
re, egy más úton való elindulás-
ra.

– Zala megye az ország elsõ
megyéihez tartozott, ahol egy
olyan pszichiátriai osztályt szer-

veztek, amely modellértékû
szemléletében és a mûködésében
egyaránt – mondta. Mentálhigi-
éné gondozót hoztak létre egy

félúti házzal, olyan lakók részé-
re, akik fél lábbal itt, fél lábbal
ott vannak, szabadon és önszer-
vezõ jelleggel élik életüket.
Legelõször a színjátszás indult
be, majd a táncterápia és a mû-
vészetterápia. – Ezek azért na-
gyon fontosak, mert színezik az
életüket. Abban az esetben, ha
az intézeti körülmények között a
színtelenség, az elszürkülés
uralkodik, nem tudnak kiemel-
kedni, nem lesz motiváció arra,
hogy mások, jobbak legyenek –
hangsúlyozta. Kiemelte, hogy a
lelki problémák mögött nem kell
csodabogarakat látnunk, mert a
hangulatzavarban, a szorongás-
élményben mindannyiunknak
része lehet. 

A kiállításon Bakó Katalin,
Kuzma István, Szûcs István, Szûcs
Attila és Varga Károly képei te-
kinthetõek meg. A rendezvényen
közremûködtek az iskola tanulói. 

V.M.

KKaanniizzssaa –– EEccccee hhoommoo 2012. március 8.8
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FELHÍVÁS
Országos képzés civilszervezeteknek

A Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium valamint a Wekerle Sándor
Alapkezelõ országos szakmai képzési programot indított civil szervezetek-
nek a „A Nemzeti Civil Alapprogram (NCA) és a Nemzeti Együttmûkö-
dési Alap (NEA) jogszabályi környezetének módosulásához kapcso-
lódó, egységes és hatékony gyakorlati jogalkalmazást elõsegítõ or-
szágos képzési program” címmel.
Városunkban az alábbi idõpontban, és helyen kerül megrendezésre az in-
gyenes szakmai program: Március 13., Hevesi Sándor Mûvelõdési Köz-
pont Kamaraterme (Nagykanizsa Széchenyi tér 5-7.) 
Részletek a www.wekerle.gov.hu oldalon.
Wekerle Sándor Alapkezelõ
H - 1088 Budapest, Múzeum u. 17.
telefon: +36 1 301-3200, fax: +36 1 301-3220
web: www.wekerle.gov.hu

Kérjük, hogy a nemzeti ünnepünk alkalmából szíveskedjenek házaikat fellobogózni!

„„AAzz aallkkoottááss aarrrraa vvaallóó,, hhooggyy aa lléélleekkbbee
hhaattoolljjoonn ééss mmeegghhiinnttssee sszzeerreetteetttteell..””
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A Nagykanizsa és Térsége 
TISZK Nonprofit Kft. 
tisztelettel meghívja Önt

2012. március 14-én 14.00 órai kezdettel 
tartandó szakképzési fórumára, 

melynek helyszíne a Medgyaszay Ház
(8800 Nagykanizsa, Sugár út 5.) 

„Iskolarendszerû szakképzés jövõje az új szakképzési 
törvény tükrében”

Dr. Czomba Sándor államtitkár Nemzetgazdasági Minisztérium
„Megyei Kormányhivatal szerepe 

az iskolarendszerû szakképzés mûködtetésében” 
Rigó Csaba kormánymegbízott Zala Megyei Kormányhivatal

„A kamara szerepe az iskolarendszerû szakképzésben”
Bihall Tamás oktatási- és képzési alelnök 

Magyar Kereskedelmi és Iparkamara

KKaanniizzssaa –– HHiirrddeettééss 9
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2012. március 8.

Autóban is sötétedõ lencse AKCIÓ 
Magas hõmérsékleten is extra sötét

2012. március 8. - 2012. március 31.

Tájékoztatom Nagykanizsa város lakosságát, hogy Nagykanizsa Megyei
Jogú Város Polgármesteri Hivatalában a 2012. évi munkaszüneti napok
körüli munkarend az alábbiak szerint alakul:

2012. március 16. (péntek) pihenõnap - az ügyfélfogadás szünetel. 
2012. március 24. (szombat) munkanap - pénteki munkarend ügyfélfogadás:

8-12 óráig.
Dr. Gyergyák Krisztina aljegyzõ

MMuunnkkaarreenndd-vváállttoozzááss aa hhiivvaattaallbbaann

ELÕADÁSOK:
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Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyûlése pályázatot hirdet Nagykanizsa
Megyei Jogú Város Jegyzõ állásának betöltésére

Fõ feladatok:
A vonatkozó jogszabályokban (különös tekintettel a helyi önkormányzatokról szó-
ló törvény és a közszolgálati jogviszonyban álló köztisztviselõkre vonatkozó sza-
bályozásra), valamint Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala
Szervezeti és Mûködési Szabályzatában a megyei jogú város jegyzõje hatáskörébe
tartozó feladatok ellátása.
A munkavégzés helye: 8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. 
A kinevezés teljes munkaidõben, határozatlan idõre szól, hat hónap próbaidõ kikö-
tésével.
A munkakör a pályázat elbírálását követõen tölthetõ be.

Pályázati feltételek: magyar állampolgárság, cselekvõképesség, büntetlen elõélet,
igazgatásszervezõi vagy állam- és jogtudományi doktori képesítés vagy okleveles
közigazgatási menedzser szakképesítés, jogi vagy közigazgatási szakvizsga, vagy
az  OKV elnöksége által a teljes körûen közigazgatási jellegûnek minõsített tudo-
mányos fokozat alapján adott mentesítés (ennek hiányában a pályázó nyilatkozata,
hogy kinevezése esetén a kinevezéstõl számított egy éven belül azt megszerzi), leg-
alább kétévi közigazgatási gyakorlat.

A pályázatnak tartalmaznia kell az alábbi dokumentumokat:
- a pályázónak a közszolgálati tisztviselõkrõl szóló 2011. évi CXCIX. törvény
(Kttv.) 5. számú mellékletében meghatározott adatköröket is tartalmazó szakmai
önéletrajza,
- a pályázónak a munkakör betöltésével kapcsolatos szakmai, vezetési elképzelései,
- 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 végzettség, szakképesítés,
szakvizsgát tanúsító okiratok másolata (szakvizsga hiányában a megszerzésére vo-
natkozóan a pályázati feltételek között írt  nyilatkozat),
- a kétévi közigazgatási gyakorlat hitelt érdemlõ igazolása,

- a pályázó arra vonatkozó nyilatkozatai, hogy 
- nem áll cselekvõképességet kizáró vagy korlátozó gondnokság alatt,
- kinevezése esetén munkaköri összeférhetetlenség vele szemben nem áll fenn, il-
letõleg nem áll hivatalvesztés fegyelmi büntetés hatálya alatt, amely miatt állam-
igazgatási szervnél nem alkalmazható,
- a 2007. évi CLII tv. szerinti vagyonnyilatkozat tételi kötelezettséget vállalja,
- hozzájárul a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a  pályázati eljárás-
sal  összefüggõ kezeléséhez,
- a pályázati eljárás során az elõkészítõ bizottsági üléseken és a döntéshozó Közgyû-
lés ülésén a napirendnek a nyilvános ülésen történõ tárgyalásához hozzájárul-e, 
- a teljes pályázati anyaga nyilvánosságra hozható vagy bizalmasan kezelendõ oly
módon, hogy csak az elbírálásban résztvevõk ismerhetik meg.

A pályázat kiírója a pályázati határidõ leteltét követõen az erkölcsi bizonyítvány ki-
vételével hiánypótlási lehetõséget nem biztosít.  Az erkölcsi bizonyítványt legké-
sõbb a véleményezõ bizottság meghallgatásán be kell nyújtani.
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 Cseresnyés Péter polgármesternek címezve (Nagykanizsa Megyei
Jogú Város Polgármesteri Hivatala, 8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7.) kell be-
nyújtani. 
A pályázatok benyújtásának határideje: 2012. március 31.

A pályáztató nem zárja ki, hogy a döntést megelõzõen - külsõs szakértõ közremû-
ködésével - vezetõi képességfelmérést szervez, amelyen a pályázók részvétele ön-
kéntes.
A beérkezett érvényes pályázatokat az Ügyrendi, Jogi és Közrendi Bizottság a pá-
lyázók meghallgatása után véleményezi, és a polgármester terjeszti a Közgyûlés
elé. 
A pályázatok elbírálásának határideje a benyújtási határidõ lejártát követõ elsõ
közgyûlés.
A pályázattal kapcsolatban további felvilágosítás kérhetõ a 93/500-701 telefonszá-
mon. 
A pályázati hirdetmény közzétéve a Nemzeti Közigazgatási Intézet Internetes olda-
lán (Elérhetõ: www.kozigallas.gov.hu, www.kszk.gov.hu vagy www.nki.gov.hu
Közszolgálati állásportál)  

ÁÁllllááss - NNaaggyykkaanniizzssaa MMJJVV - jjeeggyyzzõõ

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

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

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

IInnggaattllaann vveerrsseennyyttáárrggyyaalláássookk

Dr. Károlyi Attila önkormányzati képviselõ fogadóórát tart minden hónap második szer-
dáján 17 órától a Kõrösi Csoma Sándor Általános Iskolában.
Jerausek István önkormányzati képviselõ fogadóórát tart 2012. március 12-én 17 órakor
a Kõrösi Csoma Sándor Általános Iskolában.

KKééppvviisseellõõii ffooggaaddóóóórraa

MEGHÍVÓ
Március 15-én Kopjafaavatás Kiskanizsán

Nemzeti ünnepünk alkalmából szeretettel várunk mindenkit 
a kiskanizsai március 15-i rendezvényünkre.Verses-zenés programmal

emlékezünk az 1848-49-es forradalom és szabadságharc hõseire. 
A hõsök emléke elõtt egy új kopjafa felavatásával is lerójuk kegyeletünket, amely

minden évben március 15-én nemzeti összetartozásunk ünnepi helyszíne lehet.
A rendezvény idõpontja: 2012. március 15. 16 óra

Helyszíne: Puncs Fagyizó Kiskanizsa, Homokkomáromi u. 2/A.
Horváth Ferenc vállalkozó és a szervezõk
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Tisztelt Nagykanizsai 
Vállalkozók!
Köszönjük, hogy regisztráció-

jukkal hozzájárultak ahhoz, hogy a
jövõben olyan helyi kamarai nyil-
vántartás jöhessen létre, amely ja-
vítja az üzleti forgalom biztonsá-
gát, a vállalkozások, és a kormány-
zat számára egyaránt hasznosítha-
tó információkkal szolgál.

Regisztrációt követõen a kama-
ránál térítésmentesen vehetnek
igénybe tanácsadást pénzügyi, hi-
telhez jutási kérdésekben. Segítünk
Önöknek az üzleti partnerkeresés-
ben, és tájékoztatást kaphatnak az
aktuális pályázati lehetõségekrõl. 

Városunk vállalkozói ismét
példát mutattak jogkövetõ maga-
tartásukkal. 

Köszönjük a türelmüket az utol-
só napokban elõfordult várakozá-
sért, és elnézést kérünk, amiért az
online rendszer túlterhelés miatt
nem mûködött tökéletesen, ezért ha
valakinek nem volt módja regiszt-
rációját megtenni, március 31-ig –
a befizetési határidõ lejártáig –
készséggel állunk rendelkezésére.

Nyugat-Dunántúli Regionális 
Gazdasági Évnyitó
A Nyugat-Dunántúli Kereske-

delmi és Iparkamarák Szövetsége
február 9-én Zalaegerszegen tar-
totta meg a Regionális Gazdasági
Évnyitót, amelyen kamaránkat 9
tagunk képviselte.

A rendezvényen elõadást tartott

dr. Parragh László az MKIK el-
nöke és Cséfalvay Zoltán, a Nem-
zetgazdasági Minisztérium állam-
titkára. 

A soros elnökséget ellátó Zala
Megyei Kereskedelmi és Iparka-
mara elnöke, Mazzag Ferenc át-
adta a régiós elnökségi feladato-
kat egy jelképes kulcs formájában
Horváth Vilmosnak, Sopron Me-
gyei Jogú Város Kereskedelmi és
Iparkamara elnökének.

Fórum a szakképzési 
hozzájárulás elszámolásáról
Kamaránk 2012. február 9-én a

gyakorlati képzést folytató gaz-
dálkodó szervezetek részére kon-
zultációval egybekötött szakmai
fórumot szervezett a szakképzési
hozzájárulás elszámolásáról. 

A fórumon a január 1-tõl meg-
változott szakképzési törvény
gyakorlati képzést érintõ változá-
sairól is szó esett.  

Kihelyezett elnökségi ülés 
a Kanizsa TISZK-nél
A szakképzés, s így a gazdálko-

dóknál folyó gyakorlati képzés jo-
gi szabályozása és finanszírozási
rendszere 2012. január 1-tõl jelen-
tõs mértékben átalakult. 

A február 27-i elnökségi ülésen
meghívottként rész vettek a
TISZK és a nagykanizsai szak-
képzõ intézmények vezetõi, akik
bemutatták intézményeik szak-

képzési tevékenységét. Áttekin-
tették az új Szakképzési Törvény
szerinti együttmûködési lehetõsé-
geket és további rendszeres kon-
zultációban állapodtak meg.

A továbbiakban határozat szü-
letett arról, hogy az MKIK Ipari
Kollégiuma Innovációs Szekció-

jában Petró Gyula elnökségi tag
képviseli kamaránkat.

Dr. Polay József elnök beszámo-
lójában kitért arra, hogy személyes
megbeszélést folytatott Rigó Csaba

kormánymegbízottal a vállalkozá-
sokat érintõ közös feladataink meg-
valósításáról. Kölcsönösen megál-
lapodtak egymás tevékenységének
támogatásában és az évente két al-
kalommal való tapasztalatcserében.

Kormányablak 
a vállalkozások szolgálatában
A vállalkozók tevékenységük

megkezdése elõtt információt szerez-
hetnek arról, hogy milyen hatályos
szakmakódok tartoznak az egyes te-
vékenységekhez, illetve azok hatósá-
gi engedélykötelesek, vagy anélkül is
végezhetõk. Lehetõség van ügyfél-
kapu regisztrációra, illetve a kor-
mánytisztviselõk segítséget nyújta-
nak elektronikus nyomtatványok ki-
töltésében is. Intézhetõ vállalkozói
tevékenység megkezdésének beje-
lentése, adatváltozás, szüneteltetés,

megszûntetés bejelentése, hatósági
bizonyítvány igénylése, továbbá fel-
világosítás kérése az Új Széchenyi
Terv aktuális kiírásait illetõen. Bõ-
vebb tájékoztató található a
www.kormanyablak.gov.hu oldalon.

Pozitív lista
Egy éve indult a Nemzeti Fo-

gyasztóvédelmi Hatóság kezdemé-
nyezése, a jogkövetõ vállalkozások-
ról vezetett pozitív lista. Az egy év
alatt közel 1500 vállalkozás került fel
a listára. A hatóság lehetõséget bizto-
sít arra is, hogy azok a vállalkozások,
amelyek nem estek bele a három át-
fogó éves ellenõrzésbe, kérhetik a
megyei kormányhivatalok fogyasz-
tóvédelmi felügyelõségétõl a vizsgá-
latot, s ha ennek során mindent rend-
ben találnak a szakemberek, úgy õk
is felkerülhettek a pozitív listára.

Nagykanizsai továbbjutók
Az idén ötödik alkalommal meg-

rendezésre kerülõ Szakma Kiváló Ta-
nulója Verseny és Országos Tanulmá-
nyi Verseny elõdöntõjén Nagykani-
zsán 2 iskolából 31 szakmában 187
tanuló méretette meg magát. Az elõ-
döntõkrõl 6 továbbjutó képviseli vá-
rosunkat a Szakma Sztár Fesztivá-
lon, mely 2012. április 11-13-a kö-
zött a Hungexpo területén várja a
versenyzõket és a látogatókat.  Az
ország legjobb tanulói egy-egy mun-
kadarab elkészítésével mutatják be
tudásukat és szakmájukat, mely re-
mek lehetõséget nyújt a diákoknak
pályaválasztásuk elõsegítéséhez.
Ezért  kamaránk közel 200 pályavá-
lasztás elõtt álló általános és szakis-
kolás tanuló számára biztosít lehetõ-
séget a fesztivál megtekintésére.

Döntõsök. A dr. Mezõ-Thúry
SZKI-ból: Stáhl Fanni - szakács,
Simon Bettina - élelmiszer-vegyi-
áru eladó, Maier Emese Loletta -
ruházati eladó. A Nagykanizsai
Mûszaki SZKI-ból: Kovács Fe-
renc - hegesztõ, Kelemen Kriszti-
án Ádám - szerkezetlakatos, Ka-
rai Gergõ - szerkezetlakatos.

A versenyzõknek és felkészítõ-
iknek gratulálunk, és további sok
sikert kívánunk!

Nagykanizsai Kereskedelmi 
és Iparkamara

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

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

Honlap: www.nakkik.hu

A munkahelyi képzések támogatására kiírt TÁMOP 2.1.3. pályázat új képzési
forrásokat nyit meg bármely cég számára. A vissza nem térítendõ támogatás mértéke akár 100%-os inten-
zitású (önerõ nélküli) is lehet, cégmérettõl függõen 1 és 150 millió forint közötti forráslehetõséggel.
Miben lehet segítségére Önnek a TISZK a kamarával együttmûködve?
Támogatjuk Önt a teljes pályázati folyamatban: a pályázatok megírásában, a szükséges dokumentációk
összeállításában. Szakembereink segítenek a pályázati forrásokból támogatott képzések megszervezésében és
megtartásában.

Új lehetõség a kiesõ szakképzési hozzájárulás helyett
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Március 10. 20 óra
TAVASZKÖSZÖNTÕ VIRÁGBÁL
Zene: Adria Band: Cziczeli Ferenc,
Cziczeli Száva, Imre Tibor. Belépõdíj:
1700 Ft; Vacsora: Csányi Vendéglõ
(igény szerint 1800 Ft/fõ).
Március 11. 19 óra
Tavaszi Mûvészeti Fesztivál
"SZIKRASZEMÛ" - GHYMES
KONCERT
Belépõdíj: I. hely: 3000 Ft, II. hely:
2500 Ft.
Március 12. 19 óra
Tavaszi Mûvészeti Fesztivál
Filharmónia bérlet: TÁNC, TÁNC,
TÁNC… Közremûködnek: a Magyar
Táncmûvészeti Egyetem végzõs hall-
gatói. Szervezõ: a Filharmónia Buda-
pest és Felsõ-Dunántúli Nonprofit Kft.
Belépõdíj: 2500 Ft.
Március 13. 
10 óra BÚGÓCSIGA - mondókás fog-
lalkozás félévestõl 5 éves korig. 10.45 óra
KEREKÍTÕ - mondókás foglalkozás 0-3
éveseknek. Belépõdíj: 600 Ft/család
Március 15. 10 óra
EMLÉKMÛSOR AZ 1848-49-ES
FORRADALOM ÉS SZABAD-
SÁGHARC 164. ÉVFORDULÓJA
ALKALMÁBÓL
Március 16. 18 óra
Tavaszi Mûvészeti Fesztivál
MACSKÁK ÉS EMBEREK -
ŽELJKO HUDEK FESTÕMÛ-
VÉSZ KIÁLLÍTÁSA

Március 9. 18 óra
NÕNAPI ÖRÖKZÖLD 
ÉS NOSZTALGIA EST
Belépõdíj: elõvételben 800 Ft, elõadás
napján 1000 Ft.
Március 9. 21 óra
RETRO ÉS LATIN-PARTY
Belépõdíj: 1000 Ft.
Március 14. 8 óra
A BATTHYÁNY LAJOS 
GIMNÁZIUM ÜNNEPI MÛSORA
Március 16. 21 óra
A KISCSILLAG EGYÜTTES
KONCERTJE
Belépõ: elõvételben 1300 Ft, 
helyszínen 1600 Ft.

"TÛNÕDÉSEK" - Z. SOÓS IST-
VÁN KIÁLLÍTÁSA
INDIA VÉGTELEN ÚTJAI - Kiállí-
tás Sass Brunner Erzsébet és Brunner
Erzsébet 1938-1950 között Indiában
festett alkotásaiból. 

PLAKÁT-MAGÁNY - Gyûjtemé-
nyes kiállítás az elmúlt évtizedek pla-
kátgrafikáiból. 

Március 9. 19 óra Jazz Klub
BORBÉLY MÛHELY
Belépõdíj: 1000 Ft.

Dr. Zacher Gábor, a Péterfy
Sándor Utcai Kórház – Rendelõ-
intézet és Baleseti Központ –
Klinikai Toxikológiai Osztályá-
nak osztályvezetõ fõorvosa Ami
a tankönyvekbõl kimaradt, de a
gyerekek jobban tudják címmel
tartott elõadást a Hevesi Sándor
Mûvelõdési Központ színházter-
mében, ahol szó esett a drog-, az
alkohol-, a koffein, a nikotin- és
a gyógyszerfüggõségrõl egy-
aránt.

Az osztályvezetõ fõorvos a
Nagykanizsai Mûszaki Szakképzõ
Iskola és Kollégium meghívását el-
fogadva érkezett városunkba és tar-
totta meg szakmai elõadását, tudtuk
meg Bene Csaba fõigazgatótól. 

– Szoktam idõnként mondani,
Magyarország a 10 millió függõ
országa. Ugyanis ha kicsit ma-
gunkba nézünk, akkor azt mond-
hatjuk, valamilyen függõsége
mindannyiunknak van. Ezekkel
megpróbáljuk kicsit kordában tar-
tani az életünket, van mikor sike-
rül, azonban van, amikor nem, ha-
bár a szenvedélyszerû viselkedés
és a szenvedélybetegség között na-
gyon vékony mezsgye van. Ha a
fékrendszer nem mûködik megfele-
lõen, akkor a szenvedélyszerû vi-
selkedésbõl könnyen lehet szenve-
délybetegség – kezdte elõadását a
toxikológus. 

A függõség olyan betegség,
amelyet nem lehet meggyógyítani.
Azt lehet elérni, hogy tartósan ne
éljen együtt a szerrel, vagy a ma-
gatartásformával. A függõségek
közül kevés szó esik a gyógyszer-
függõségrõl, mely tipikusan a 35-
55 év közötti nõk betegsége, akik
általában altató vagy nyugtató sze-
reket használnak. Ez egy más jel-
legû probléma, hiszen nem a nyil-
vánosság elõtt zajlik. De ezen kí-
vül még számos másféle függõség
van. Ma évente Magyarországon
közel 45 millió alkalommal törté-
nik droghasználat, ebbõl minden
egymilliomodik használatra jut
egy haláleset. A regisztrált alko-
holbetegeknek a száma pedig kö-
rülbelül 600 ezer.

Hangsúlyozta, beszélni kell a
kábítószer használatról, mivel ez
ma élõ probléma Magyarorszá-
gon. Fõleg a felnõtteknek kellene
bõvíteniük az ezzel kapcsolatos
ismereteiket. A mai generáció
sokszínûséggel, más sebességgel

éli életét, mint a tanáraik és a szü-
leik generációja. Nem lehet a ket-
tõt összehasonlítani egymással,
így a közös nevezõ – amely alap-
ján errõl érdemi beszélgetést le-
hetne folytatni – megtalálása is
egyre nehezebb. A probléma a fi-
atalabb korosztályt nagymérték-
ben érinti és foglalkoztatja. A szó-
rakozóhelyeken, az egymás közti
kommunikációjukban, a napi éle-
tükben találkoznak vele, és a fel-
használók is inkább õk. A felnõt-
tek ezekrõl a történetekrõl csak
hallanak. A mai napig sem a peda-
gógusképzésben, sem pedig az or-
vosképzésben – habár ott történ-
tek az elmúlt években változások
– ezzel kapcsolatos szakismeretek
nem állnak a jövõ felnõttjeinek
rendelkezésére. 

Az ismeretek megszerzésén és
átadásán kívül fontos, hogy tuda-
tosítsuk a fiatalokban a szer hasz-
nálatának következményeit azt,
hogy ezek a szerek megváltoztat-
ják õket. Ebben benne van a halál,
a betegség és a letartóztatás egy-
aránt. Elég itt az alkohol változást
okozó hatására gondolni. – Mi
lesz abból a vidáman csicsergõ,
kipirult fiatalból? Hogyan lesz
belõle részeg állapotban árokpar-
ton hányó versenyzõ, aki már sem
menni nem tud, sem beszélni és
akár egészségkárosodása is le-
het? Mi történt vele? Megváltoz-
tatta a szer. Nagyon egyszerû.
Úgy változtatta meg, hogy õ abba
nem tudott érdemben beleszólni.
Õ még lehet, úgy gondolja értel-
mesen beszél, de a vele szemben
álló már csak artikulálatlan hör-
gést hall. Ha még tud járni, lehet
még úgy gondolja, egyenesen
megy, pedig már szinuszgörbe
szerûen közlekedik. A változást
egyetlen eszközzel tudjuk meg-
akadályozni, ha nem találkozunk
a szerrel. Ha nem akarod, hogy
valami megváltoztasson, akkor
tanulj meg nemet mondani –
hangsúlyozta. 

Kiemelte, hogy a szerek válto-
zást okozó hatásáról már kisgyer-
mekkorban beszélni kellene, hi-
szen azokkal már a mesékben is ta-
lálkoznak a gyerekek. Elég itt a
Hupikék törpikék és A vakond
nadrágja címû mesékre gondolni,
ahol megjelenik a gomba. Vagy
gondoljunk A békakirály címû me-
sére, amelyben a békából, amint
megcsókolja a királylány, királyfi

lesz. A történetben egy varangyot
jelenítenek meg, amely a fültõtá-
jon elhelyezkedõ fültõmiriggyel
egybeolvadt méregmirigyében egy
kémiai anyagot termel, a bufotox-
int. Ez a szájnyálkahártyáról gyor-
san felszívódó méreganyag inten-
zív, leginkább szexuális jellegû
hallucinációkat okoz. A dél-ameri-
kai indiánok vallási szertartásaik-
ban használják ezt hallucinogén
szerként, amelyet úgy nyernek ki,
hogy az elfogott varangyot rákötik
egy farúdra, parázs fölé teszik,
melytõl elkezd méreganyagot ki-
választani a hátán, ezt lenyalogat-
ják, vagy lekaparják a fehéres ha-
bot és kiteszik a napra száradni. A
port (szerelem köve) turistáknak is
árusítják. Mint mondta az osztály-
vezetõ fõorvos, úgy kellene olvas-
ni a gyerekeknek a mesét, hogy el-
olvassuk a szöveget, majd megbe-
széljük, hogy mi látható a képen,
és mi történne vele, ha azt megen-
né. 

Ha a negatív változás tényét
domborítjuk ki, akkor õ kamasz-
ként ezt megpróbálja majd elkerül-
ni, nem akarja kipróbálni, mert
tisztában lesz a hatásaival. Ez azért
lényeges, mert egy adott szituáció-
ban egyedül õ hozza meg a dönté-
seket és fel kell készíteni arra,
hogy a megfelelõt hozza meg. Eh-
hez pedig kereteket, értékrendet
kell kijelölni neki, amiket betart,
és meg kell tanítani nemet monda-
ni. 

Az elõadás végén szó esett arról
is, hogy a Harry Potter írója, J. K.
Rowling méregtani szempontból
tökéleteset alkotott. Könyveiben
fontos szerephez jutnak a növényi
hatóanyagok. Harry Potter varázs-
pálcája például magyalból készült,
amely olyan hatóanyagokat tartal-
maz, amelyek vízhajtó hatásúak.
Ha ennek a növénynek megrág-
nánk a gyümölcsét vagy a levelét,
akkor akár 8-10 liter folyadékot is
veszíthetnénk, amelybe egy felnõtt
ember bele is halhat. Voldemort-
nak pedig tiszafából van a varázs-
pálcája. Ez a legmérgezõbb növé-
nyek egyike, amelynek minden ré-
sze, kivéve a magot burkoló piros
maghéjat, olya hatóanyagokat tar-
talmaz, amely hirtelen szívhalált
vagy szívritmuszavart tud okozni.
Az elõadás után kérdéseket tehet-
tek fel az érdeklõdõk. 

V.M. 

ZZaacchheerr GGáábboorr:: vvéékkoonnyy aa mmeezzssggyyee
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2012. március 8.

Horoszkóp

Ne görcsöljön folyamatosan a feladatai
miatt. Felgyülemlett feszültségét oldja
fel egy kellemes fürdõzéssel. A hétvégén
váratlan meglepetés éri, szakmai elõme-
netelre számíthat.

Hallgassa meg figyelmesen a környeze-
tében élõket, mert csak így tudnak köl-
csönösen segíteni egymásnak. Mosoly-
gással sokkal többet ér el, mint túlságo-
san szigorú tekintettel. 

Megújult erõvel szinte nekifut a teendõi-
nek, azonban ne vegye el a kedvét, ha elsõ-
re mégsem sikerül valami. Hordjon magá-
nál rendszeresen egy kabalát, vagy például
valamilyen finom csokit, ami örömet okoz. 

Csak pozitív tevékenységekre használja
fel erejét, és az ismeretségét. Negatív
dolgokon ne törje a fejét. Ha kedvezõ
irányba fordul az élete, örüljön neki, és
becsülje meg mindazt, amit elért.

Kiegyensúlyozott napokra számíthat, en-
nek ellenére a pénzügyeit érintõ döntése-
it halassza el egy idõre. Ha valamilyen
szívességre kérik ismerõsei, ne mondjon
nemet, segítsen nekik.

Mindenféle pénzügyi tranzakció lebo-
nyolítására kedvezõek lesznek ezek a na-
pok. Az égi jelek is azt sugallják, ne zár-
kózzon el a kínálkozó lehetõségektõl,
mert eredményt hoznak.

A tavasz beköszöntével egyre több fel-
adat vár önre. Ennek ellenére törõdjön
többet az egészségével, és amit ma nem
akar megtenni, azt ne tegye meg holnap
sem. Ragaszkodjon a döntéséhez.

Elõfordulhat önnel is, hogy a hosszú hét-
végéket követõen nehezen zökken visz-
sza a mindennapokba. A családja kérde-
zõsködését hárítsa el egyszerûen azzal,
hogy most ez van.

Hajlamos lesz arra az elkövetkezõ na-
pokban, hogy szõnyeg alá söpörje a lezá-
ratlan ügyeit. Ne kapkodjon továbbra
sem, hagyja, hogy az élet elrendezze a
dolgokat úgy, ahogyan eddig.

Szerencsés napokra számíthat, bárkit az
ujjai köré tud csavarni. Némi mulasztását
azonban be kell pótolni, baráti kapcsola-
tait az eddigieknél sokkal jobban kell
ápolnia.

Nem hagyja nyugodni mostanában a bi-
zonyítási vágy. A párja tökéletesen tisztá-
ban van a képességeivel, más véleménye
meg nem számít. Jó hír, hogy a Vénusz is
erõsíti tettvágyát.

Érzékeny lesz az idõjárás változására. Ha
beborul az ég, borús lesz az ön hangula-
ta is. Ez ellen tennie kell. Gyakrabban
hallgasson mulatós zenét, magyar nótát,
és közben kérje fel egy táncra a párját.

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) 

Megbízható kõmûves vállal-
kozó vállal minden nemû mun-
kát az alaptól a tetõig, a komp-
lett kivitelezéstõl a kisebb átala-

kításokig (térkövezést is). Tel.:
0630/575-3859 (7490K)

Matematikából általános- és
középiskolások korrepetálását,
felkészítését vállalja szaktanár
Nk-án. Tel.: 0630/9693-115
(7475K)

IINNGGAATTLLAANN

KKaanniizzssaa –– SSppoorrtt 2012. március 8.14

2012. március 14.
10:00 – 12:30 Vöröskereszt, 
Nagykanizsa, Sugár u. 28.
14:00 – 16:30 Szepetnek IKSZT,
Szepetnek Petõfi u. 59.

Véradás
nyomdavezetõ szakirányú megegyezés szerint
új termék értékesítõ szakirányú megegyezés szerint
kárpitosbútor vázszerk.tervezõ szakirányú megegyezés szerint
mérlegképes könyvelõ szakirányú megegyezés szerint
értékesítési ügyintézõ (német nyism.) középfokú 170.000 Ft
recepciós-felszolgáló 
(német v. angol) szakirányú megegyezés szerint
húsbolti eladó pénztári gyak.-tal szakirányú megegyezés szerint
masszõr (Zalakaros) szakirányú megegyezés szerint
szövetszabász szakirányú megegyezés szerint
csõszerelõ szakirányú megegyezés szerint
gépésztechnikus szakirányú megegyezés szerint
CO-hegesztõ (Marcali) szakirányú 130.000 - 140.000 Ft
cukrász szakirányú megegyezés szerint
villanyszerelõ szakirányú megegyezés szerint

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

Bp. Honvéd SE (6.) – Kanizsa
KK DKG-EAST (1.) 92 - 83 (20-
24, 18-14, 28-14, 26-31)

NB I B Nyugati csoport férfi ko-
sárlabda-mérkõzés, 18. forduló.
Budapest, 50 nézõ. Vezette: Tõ-
zsér, Menyhárt, Kovács Z. 

Kanizsa KK DKG-EAST:
Bausz (15/3), Balogh L. (11/3),
Beák (22/12), Hoffmann B. (14/6),
Czigler 11. Csere: Bus (5/3), Mur-
vai, Tóth O. (4), Stárics (1),
Zsámár K. Edzõ: Kovács Nándor.

A kettõs igazolású Kertész Dáni-
el nélkül, de így sem feltartott kéz-
zel lépett pályára fõvárosi ellenfele
otthonában a gépgyári csapat, mely
az elsõ negyedben még a tabellán
elfoglalt vezetõ pozíciójának meg-
felelõen játszott, s a 7. percben már
öt ponttal vezetett (14-19).

A második negyed elején már
kilenc pontos elõnnyel is mentek a
kanizsaiak, ám ezután érthetetle-
nül leblokkoltak. Támadásban zic-
cereket hibáztak Czigler Lászlóék,
s mivel a védekezésük is lagyma-
tag volt, szép lassan magukra húz-
ták az ellenfelet.

Térfélcserét követõen már egy-
értelmûen a vérszemet kapott hon-
védosok irányították a játékot, s a
szerzett labdákból eredményes tá-
madásokat vezetve fokozatosan
növelték az elõnyüket (24.p.: 49-

41). Ebben a periódusban a láto-
gatókban szinte csak Beák Gábor
megmozdulásai tartották a lelket,
így hiába ûzte-hajtotta a maroknyi
kanizsai szurkolótábor az övéit,
tetemes hátrányba kerültek a dél-
zalaiak.

A befejezõ játékrészben már
17 ponttal vezettek a hazaiak
(32.p.: 71-54), majd Balogh
László szerzett labdáival és kosa-
raival kezdte meg a felzárkózást
az éllovas. A 38. percre már csu-
pán hét pontos volt a Honvéd ve-
zetése, de a gyõzelmük nem for-
gott veszélyben, hiszen a nekik
megítélt büntetõk zömét értéke-
sítették.

A múlt heti csapatjátékból szin-
te semmit nem mentett át a 18. for-
dulóra a KKK DKG-EAST, ezért
szenvedett váratlan vereséget a
Bp. Honvéd otthonában, viszont
továbbra is vezeti a Nyugati-cso-
port tabelláját. Az biztos, hogy a
vasárnapi, Sopron elleni hazai ta-
lálkozón (17 órakor kezdõdik a
Cserháti csarnokban) a mostaninál
sokkal jobb teljesítménnyel és egy
igazi vezéregyéniséggel lehet csak
nyerni.

Kovács Nándor: „Csapatom ez-
úttal a másik arcát mutatta. Gyen-
ge védekezésünk miatt kaptunk
ki.”

EEzz mméégg bbeelleefféérrtt......

A Délzalai Vízmû SE úszóinak
házi jutalmazásában a 2011-es

eredményeiért a vándordíjat Mol-
nár Flóra (képünkön) kapta. Mint
ismertté vált, Flóra idén az Arany
Üst nemzetközi úszóversenyen
Dunaújvárosban 100 m gyorson,
valamint 100 m mellen a magyar
korosztályos válogatott kerettag-
jaként fog szerepelni, mivel
meghívást kapott a nemzeti csapat
szakmai stábjától.

Molnár Flóra (1998) korosztá-
lyában az országos ranglistán
mindkét számban a második
helyen áll a 2011-es eredményei
alapján. A versenyzõ két harmadik
helyet érõ eredménnyel is
büszkélkedhet – 50 m gyorson és
200 m mellen.

P.L.

VVáánnddoorrddííjj kkeerreettmmeegghhíívvóóvvaall

A közelmúltban Budapesten került
megrendezésre a serdülõ atléták or-
szágos fedettpályás seregszemléje,
melyen a Nagykanizsai Atlétika Klub
versenyzõi is rajthoz álltak.

A több száz versenyzõt felvonul-
tató rendezvényen kiváló eredmé-
nyeket értek el az egyesület verseny-
zõi, közülük is kiemelkedik a hajda-
ni országos bajnok távolugró, Parti
Tibor edzõ tanítványa, Varga Niko-

lett teljesítménye, aki távolugrásban
aranyérmet nyert 539 cm-rel.

A kanizsaiak kiemelkedõ ered-
ményei: Antal Viktória: 60 m 8.45
mp - 4. hely; 300 m 45.17 mp - 3.
hely, Horváth Lori: 60 m 9.01 mp
- 5. hely; 1000 m 3:30.24 - 8. hely,
Trencséni Zsolt: 60 m 8.53 mp - 5.
hely. 300 m 45.03 mp - 3. hely,
Varga Nikolett: távolugrás 539 cm
- 1. hely.

FFeeddeettttppáállyyááss ggyyõõzztteess

LLeesszz sszzeemmééttsszzáállllííttááss
Tájékoztatjuk Nagykanizsa város la-

kosságát, hogy a Saubermacher-Pannon-
ia Hulladékgyûjtõ Kft. 2012. március 15-
én és 16-án a hulladékszállítási program
szerint végzi tevékenységét, azaz lesz
szemétszállítás. 

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

Via Kanizsa Nonprofit Zrt. 

LAKOSSÁGI APRÓHIRDETÉS egy alkalommal, 15 szóig 800 Ft 
(folyamatos megjelentetés esetén, másodiktól 400 Ft).
VÁLLALKOZÓI APRÓHIRDETÉS egy alkalommal, 15 szóig 1600 Ft 
(folyamatos megjelentetés esetén másodiktól 800 Ft).
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2012. március 8.

Mintegy 120 birkózó érkezett a
nagykanizsai Zsigmondy-csar-
nokban rendezett kadet nemzetkö-
zi szabadfogású válogatóverseny-
re, melyre Dr. Hegedûs Csaba, a
honi szövetség elsõ embere is hi-
vatalos volt. A lányoknál az elõze-
tes kiírás szerint tíz, a fiúknál ti-
zenegy súlycsoportban versenyez-

tek a sportolók, s ami a
leglényegesebbb, még Norvégiá-
ból és Svédországból (két korosz-
tályos Európa-bajnokkal) is ott
voltak a „beígért” küldöttségek a
lányok mezõnyében.

Sajnos, voltak viszont, akik
nem, hiszen a lengyel együttes né-
hány tagja egy baleset következté-

ben a hírek szerint Csehországban
kórházba került.

Mindenesetre a 46 kg-ban ver-
senyzõ "KBSE-s" (de már a fõváros-
ban tréningezõ) Egyed Zsanett
(képünkön kékben) kapott északi
leckét rendesen, hiszen szlovák el-
lenfelének legyõzése után egy své-
det és egy norvégot is le kellett
gyõznie az elsõ helyért. Meg is tette.
A kanizsai fiúk közül Krasznai Ben-
ce (KBSE) 58 kg-ban harmadik, míg
a szintén helyezett Farkas András
(76 kg; Zsigmondy-DSE) végül az
ötödik pozícióban végzett.

A válogatott szempontjából fon-
tos versenyen a korcsoportos Eb-re,
valamint világbajnokságra való ki-
jutáshoz lehetett a pontokat gyûjtö-
getni, s ugyan a hétvége tele volt
számos más birkózó megmérette-
téssel, a talán valamivel népesebb-
nek remélt mezõny sportolói így is
kitettek magukért Nagykanizsán.

P.L.

EEggyyeedd((ii)) eellssõõsséégg aa rraannggooss mmeezzõõnnyybbeenn

Dunaújvárosi ASE (8.) – Tom-
pa Ingatlanforgalmi Kft.-Motax
Autóudvar Kanizsa Sörgyár II
(1.) 3:15

NB I B Nyugati csoport nõ asz-
talitenisz mérkõzés, 12. forduló.
Dunaújváros. A kanizsai gyõzte-
sek: Boldizsár Gabriella 4, Újházi
Csilla 4, Bicsák Bettina 3, Táncos
Dominika 2 és a Boldizsár-Újházi,
Bicsák-Táncos páros

Új névszponzorral bõvült a kanizsai
második csapat (képünkön), hiszen a
pápai székhelyû Motax Autóudvar is
támogatja a csapatot a tavaszi idény-
ben. A cél továbbra is a bajnokság
megnyerése, ennek megfelelõen a du-
naújvárosi csapat nem késztette nagy
erõbedobásra a sörgyári csapatot, mely
nagyon biztosan hozta a mérkõzést.

A tizenkettedik forduló után is
veretlenül, pontveszteség nélkül

áll az együttes az NB I B Nyugati
csoportjának élén.

A tizenegyedik fordulóban a
„kettes” nem játszott, elõtte vi-
szont a tizedik fordulóban egymás

ellen játszott a két dél-zalai együt-
tes, mely a második csapat biztos
gyõzelmét hozta (12:6).

P.L.

BBiizzttoossaann eellssõõ hheellyyeenn aa kkeetttteess ccssaappaatt

Debrecen adott otthont az után-
pótlás vívók III. Gerevich-Kovács-
Kárpáti kard körversenysorozatá-
nak. A nagykanizsai kardforgatók-
nak ugyan messze kellett utazniuk,
de megérte nekik, hiszen hét döntõs
helyezéssel térhettek haza. Tizenhá-
rom vívó képviselte a Nagykani-

zsai TE 1866 vívó-szakosztályát
gyermek-, újonc-, serdülõ leány és
fiú kardban (Dobó István, Erdõs
Péter, Bagarus András, Kungli
Borbála, Vernyel Sára, Flumbort
Sára, Erdélyi Vanessza, Mádé Ré-
ka, Milassin Mór, Abay Nemes
Ádám, Dobó Ádám, Farkas Már-

ton és Balogh Ádám). A kétnapos
versenyen közel 200 utánpótlás
korú vívó indult. Az alábbi jobb
kanizsai eredmények születtek.
Serdülõ fiú kard: 1. hely Dobó Ist-
ván. Serdülõ leány kard: 3. hely
Flumbort Sára, 5. hely Kungli Bor-
bála, 7. hely Vernyel Sára. Újonc
leány kard: 2. hely Flumbort Sára,
6. hely Erdélyi Vanessza. Gyermek
fiú kard: 6. hely Milassin Mór.

DDoobbóó IIssttvváánn jjóóll kkeezzddeetttt

Nagykanizsai Izzó SE (6.) –
Mecseknádasdi Spartacus SE
(5.) 25-21 (15-11)

NB II Dél-nyugati csoport férfi ké-
zilabda-mérkõzés, 13. forduló.
Nagykanizsa, 80 nézõ. Vezette: Né-
meth M., Polgár Cs. Izzó SE: Tóth Á.
– Füle Cs. 6, Horváth Balázs 3,
Felde, Tompek 3, Kiss G. 6/2, Senger
3. Csere: Vastag B. (kapus), Répási 4,
Vadász, Gilitsch, Horváth Bence,
Németh D. Edzõ: Tóth László.

Végig vezetve, magabiztos játék-
kal megérdemelt gyõzelmet aratott a
hazai gárda. A lelkes és eredményes
játékért minden pályára lépõ kani-
zsai kézilabdázó dicséretet érdemel.
A mérkõzés pikantériája volt (s egy-
ben egy kis kanizsai sporttörténelmi
vonatkozás is), hogy a vendégek tré-
nere az a Czimmer Tamás, aki a het-
venes évek közepén a Nagykanizsai
Gazdász SE csapatában kézilabdá-
zott, majd a nyolcvanas évek végén
a Tungsram SE NB I B-s férfi gár-
dájának az edzõje lett. Az õ munká-
jának is köszönhetõ, hogy két évvel
a távozása után – akkor már Jéki
Zoltán vezetésével – az NB I-be ke-
rült a "Tungi". Tóth László: „A
Mecseknádasd igazolta jó hírét. Kü-
lön öröm számomra, hogy régi mes-
terem, Czimmer Tamás csapatát si-
került legyõznünk, azt hiszem, telje-
sen megérdemelten.”

Szombaton a Nagykanizsai TE
1866 NB III-as labdarúgó-csapata
számára is folytatódnak a Bakony
csoport küzdelmei, a kék-pirosak
az NTE-sporttelepen 14.30-tól a
Móri SE együttesét fogadják.
Koller Zoltán vezetõedzõ legény-
sége a csoport ötödik helyén telelt,
s a tavasz nem ígérkezik könnyû-
nek a dél-zalaiak számára. 

– Elmaradt elõkészületi mérkõzé-
seink miatt gyakorlatilag egyszer
sem lehetett az állandóságot alapul
venni a csapatösszeállításban – fo-
galmazott a tréner. – Nehéz lesz a ta-
vasz, hiszen kevés mezõnyjátékosunk
van, s azt sem tudhatjuk, munkahely,
sérülés, vagy épp eltiltások végett mi-
ként tudjuk a helyzetet kezelni.
Ugyanakkor a kapuban megkapja a
a lehetõséget a teljes felkészülést ve-
lünk végigcsináló fiatal Szekeres Pé-
ter, s abban bízom, hogy az 5-8. hely-
re odaérhetünk. Viszont hangsúlyo-
zom, tavaszi szereplésünk nagyban
függ attól, hogy szûkös játékos-
keretünk mit engedhet meg számunk-
ra a mérkõzéssorozat során.

MMeesstteerr ééss ttaannííttvváánnyyaa

ÕÕkk iiss eellkkeezzddiikk
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Lugosi Alexandra, a Miss Al-
pok Adria Szépségverseny zalai
gyõztese, egyben az országos fi-
nálé harmadikja tájékoztatta
elsõként szerkesztõségünket ar-
ról, hogy a szervezõktõl kapott
információk alapján az „alpok-
adriás” versengés fináléja már-
cius 24-én kerül megrendezésre.
Ami legalább ilyen lényeges,
hogy az idõpont mellett a hely-
szín is konkretizálódni látszik...

Nos, Dubrovnik érintésével, va-
lamint a szlovákiai Patincén (Pat-

fürdõ) keresztül a szépséges hölgy-
koszorú – most már úgy tûnik va-
lóban – „otthonra” lelt, vagyis a
Miss Alpok Adria Nemzetközi
Szépségverseny döntõjét mégis-
csak visszavitték az Adria partjára,
hiszen Porecben kerülhet megren-
dezésre. Egészen pontosan a Vala-
mar Diamant Hotel bolydulhat fel
még intenzívebben – de még az ot-
tani fõszezon elõtt... És remélhetõ-
leg a Pécsett tanuló nagykanizsai
Alexandra fõszereplésével.

P.L. 

LLuuggoossii AAlleexxaannddrraa:: 

MMáárrcciiuuss 2244-éénn aa MMiissss
AAllppookk AAddrriiaa nneemmzzeettkköözzii
ddöönnttõõjjéénn

Izgalmas és fordulatos küzdel-
met hozott, a kis jóindulattal ha-
gyományosnak mondható ön-
kormányzat kontra média ba-
rátságos focimeccs.

A Zsigmondy-csarnokban nem
nagy nyilvánosság elõtt zajló, de annál
jobb hangulatú, harsány drukkerekkel
tarkított mérkõzésen városunk vezeté-
sének oszlopos tagjai (kis „külsõs” se-
gítséggel) küzdöttek a média „váloga-
tottjával”. Míg az elõbbi táborát egy
igazi, veterán futballista, Karádi Fe-
renc erõsítette, addig az ellentábort a fi-
atalos erõ és dinamika jellemezte.

A találkozó már az elsõ perctõl ér-
dekfeszítõ volt, mindkét fél teljes erõ-
bedobással küzdött, hogy megszerez-
ze a bõrt, majd annak rendje és mód-
ja szerint bejutassa azt az ellenfél há-
lójába. Ez többször meg is történt. Az
elsõ félidõben az önkormányzat
csapatának Karádi Ferenc szerezte

meg az elsõ gólt, a médiaválogatott
tagjának, Andik Szilárdnak gyönyörû
góljára válaszolva, melyet az utóbb
említett még az elsõ félidõben meg is
ismételt, így az addig 1:1-es állás im-
már 2:1-re változott a média javára.
Meg kell hagyni azt is, nem volt kön-
nyû dolga, hisz az ellenfél kapusa,
Balogh László olyan briliánsan vé-
dett, hogy játékáról még a média-

drukkerek is elismerõen nyilatkoztak.
Nem beszélve Bicsák Miklósról, aki
a pálya szélérõl nagy elánnal bíztatta
képviselõtársait a szoros emberfogás-
ra és a pontosabb passzokra, nem be-
szélve a lelki tuningról, hiszen egye-
nesen a legendás aranycsapat tagjai-
hoz hasonlította az önkormányzat né-
melyik játékosának technikáját.

Rövid szünet után a második félidõ
következett, ahol ismét a rutin meg az
évek diadalmaskodtak, hiszen egy
újabb Karádi gólnak örülhettek az ön-
kormányzatisok. Ez az állás lett végül
a mérkõzés végeredménye is, hiszen a
két csapat az egyre fogyó állóképes-
ségre tekintettel nem kért a hosszabbí-
tásból, kiegyeztek a rendes idõ végére
elért 2:2-ben. S hogy a hagyományos
jelzõ ne csak jelzõ maradjon, megál-
lapodtak abban, hogy õsszel, a mûfü-
ves pályán folytatják.

S végül, de nem utolsósorban a két
csapat összeállítása. Önkormányzat:

Balogh László (kapus), Bene Csaba,
Cseresnyés Péter, Dervalits Balázs,
Dénes Sándor, Fertig István, Dr. Fo-
dor Csaba, Gondi Zoltán, Karádi Fe-
renc. Média: Andik Szilárd, Bors
Csaba, Bem József, Jakab Balázs,
Jancsi László, Pásztor András, Varga
György (kapus), Zsámár Krisztián.

H.T.
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