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Szedj föl
pár kilót!
2011 a környezetvédelem és a
szemléletformálás éve Nagykanizsán. Az önkormányzat kezdeményezésére és koordinálásával,
cégek, intézmények, civilek közremûködésével, minél több hulladéklerakót akarunk felszámolni a város területén. Ezzel
párhuzamosan szemléletformáló akció is indul, amelyben a
környezettudatos magatartás
fontosságára szeretné az önkormányzat felhívni a nagykanizsaiak figyelmét.
Az elsõ helyszín a kiskanizsai
lõtér bejárata melletti terület,
amely részben önkormányzati,
részben állami tulajdonban van. Itt
közel 30 ember vesz részt az illegális lerakó felszámolásában. A
VIA Kanizsa Zrt. és a HM Kaszó
Zrt. közmunkásokkal és a tisztításhoz szükséges eszközökkel segíti
a kezdeményezést, a Rajna ÉpKer Kft. munkagépet és személyzetet biztosít, a SaubermacherPannónia Kft. pedig egy 15 köbméteres konténert ad. A takarításban részt vesznek az önkormányzat és a közterület-felügyelet munkatársai is.
A jövõ hét végén, április 9-én
szombaton, a förhénci hegy déli lábánál, a Förhénci Polgárõrség szolgálati helyiségénél található utat takarítják a közremûködõk. A polgárõrség mintegy 20 ember részvételét jelezte, és szívesen várják a további csatlakozókat, támogatókat
is. Jelentkezni a Förhénci Polgárõrségnél, az önkormányzat városfejlesztési osztályán (93/500-724) és a
közterület-felügyeletnél (93/500820 vagy 30/29-83-446) lehet.
Ebben a hónapban további akciónapok is lesznek. Április 21-én,
csütörtökön, a Magyar Közút Nonprofit Zrt. országos akciójához
csatlakozik Nagykanizsa Megyei
Jogú Város Önkormányzata. Ekkor az országos közutak és a hozzájuk csatlakozó önkormányzati
utak környezetét mentesítik a hulladékoktól a résztvevõk. A pontos
helyszíneket késõbb jelölik ki.
A hónap végén pedig a város közép- és általános iskoláit szeretnék
bevonni a „Szedj föl pár kilót!” akcióba. A nagyobbak saját intézményük környezetének megszépítésében segíthetnek, a kisebbek szemléletformáló elõadást hallgathatnak a
környezetvédelem és a felelõs magatartás fontosságáról.
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Amerikai diákok
a Mezõben

Szermek Zoltán igazgató és
Gerõné Fenyvesi Rita pedagógus
elmondták, a mezõsök egy nemzetközi projektmunka során találkoztak elõször a St. Anthony Village
Középiskola tanulóival egy külföldi rendezvényen, ahol hét különbözõ ország diákjai vettek részt. Ennek folyományaként tavaly áprilisban a kanizsai gimnázium vendégül látta az említett amerikai középiskola igazgatóját és szuperintendánsát, akik felkérték az iskolát,
fogadja zenész diákjait. Idén szeptemberben a Mezõ néhány tanulója
részt fog venni egy újabb nemzetközi projektmunkában, melynek
helyszíne a St. Anthony Village
Középiskola lesz, Minnesotában.
A találkozóval az a legfontosabb
cél, hogy az amerikai diákok megismerkedjenek a magyar kultúrával és
a nagykanizsai diákélettel. A vendégeket családoknál szállásolják el,
ahol három éjszakát töltenek majd,
napközben pedig sûrû programmal
várja õket a Mezõ. Bár a programok
még változhatnak, a tervek szerint a
külföldi vendégek betekintést nyerhetnek néhány tanóra menetébe, kölcsönösen bemutatkozhatnak egy-egy
rövid elõadás keretében, kvíz vetélkedõn és egyéb szórakoztató tevékenységekben vehetnek részt. A repertoárban szerepelnek csapatépítõ
sportjátékok, magyar filmnézés angol felirattal, lesz daltanulás, együtt
zenélés, beszélgetés, délután pedig
városnézés. Ittlétük idején megtekintik a Honvéd Kaszinóban évente
megrendezésre kerülõ Miénk a színpad címû mûsort, ahol mezõs diákok
lépnek fel.
Pénteken Szigligetre és Keszthelyre látogatnak a mezõsökkel, és
várhatóan a nap fénypontja lesz az
amerikai vendégek közös koncertje
a Kanizsa Big Banddal és az Orff
Ütõegyüttessel 19 órai kezdettel a
HSMK-ban, ahová a város minden
zeneszeretõ diákját és felnõtt érdeklõdõt is várnak.
Z.A.

Fotó: Ziegler Anita

Lapunk megjelenésekor fogadta a Dr. Mezõ Ferenc Gimnázium egy rangos minnesotai
középiskola negyvenkét diákját
és négy tanárát. Az amerikai
partneriskola vezetõjét még egy
2009-ben, Saloban megtartott
testvérvárosi találkozón hívta
meg a gimnázium Kanizsára.

Szedj föl néhány kilót!
Környezetvédelmi akciót kezdeményez Nagykanizsa önkormányzata vállalkozókkal és civil
szervezetekkel összefogva az illegális hulladéklerakók felszámolása és a lakosság szemléletformálása érdekében.
Itt a tavasz, és ezzel együtt egyre több szeméttárolónak használt
terület bukkan elõ városunkban. A
nagy mennyiségû szeméttel nem
csak az a baj, hogy nem nyújt szép
látványt, hanem környezetkárosító
is. A gondok enyhítése érdekében
közösségi összefogással, rendszeresen szüntetnének meg egy-egy
illegális hulladéklerakó helyet.
Cseresnyés Péter polgármester köszöntötte a tenni akaró vállalkozókat és civileket az elsõ megbeszélésen, és hangsúlyozta, az egyik
legfontosabb cél a példamutatás a
lakosság felé. Hozzátette, Nagykanizsa gyönyörû természeti adottsá-

gokkal rendelkezik, környezetünkre pedig vigyázni kell, hogy még
sokáig megõrizhessük és turisztikailag kihasználhassuk ezt a kincset. A szemétlerakó területek
megtisztítása nem egyszeri alkalom lenne, hanem folyamatos
munkát igényel, és bárki – akár a
lakosság – segítségét szívesen fogadják. A programhoz kampányt is
szerveznek, amelynek keretein belül figyelemfelkeltõ plakátokat is
elhelyeznének a város több pontján. Ami a konkrétumokat illeti, a
város és a honvédség részérõl is
külön-külön nyolc-tíz fõ tudna
részt venni a szemét összeszedésében. A találkozón lehetõség nyílt
az észrevételek, ötletek megtárgyalására is, így a rendõrség részérõl rukkoltak elõ azzal a tervvel,
hogy szervezzenek az iskolák részérõl szemétszedést a Föld Napjára, április 22-ére, így a diákok
környezethez való hozzáállását is

pozitívan tudnák befolyásolni. A
Nagykanizsai Civil Kerekasztal
Egyesület részérõl nehezményezték, hogy az idõpont a tavaszi szünetre esik, így nem valószínû,
hogy meg tudnák mozgatni a tanulókat. Hangsúlyozták, hogy
amúgy a diákok szemléletformálása különösen fontos, és a város
több iskolája már eddig is folyamatosan szervezett szemétszedõ
akciókat, a pedagógusoknak pedig
hatalmas felelõsségük és feladatuk
van a környezettudatosság kialakításában. Mint elhangzott, az lenne
a legoptimálisabb, ha a gyerek
szólna rá a szülõre, hogy szedje föl
a szemetet, vagy dobja szelektív
hulladékgyûjtõbe.
Szükség lenne a város szeméttérképére is, hogy fel tudják mérni a lehetséges szemétlerakó helyek számát, helyét. A közterületfelügyelet részérõl elhangzott, a
városnak van ilyen térképe, de elavult, hiszen ezek a helyek
mobilisak, állandóan változnak.
Másfelõl pedig hiába a jó szándék, nem tudnák összeszedni a
város minden pontján a szemetet,
hiszen amelyik terület magántulajdonban van, oda eleve nem lehet bejutni, így elsõdlegesen az
állami és önkormányzati tulajdonú területeket tudják megtisztítani.
A résztvevõk megállapodtak abban, hogy elsõként a kiskanizsai
lõtér bejáratánál lévõ, több köbméternyi szemetet fogják eltávolítani.
Erre lapzártánnkor, március 30-án
kilenckor került sor. Címlapfotónk
ott készült.
Z.A.

Jól dolgoztak a Cukorbetegek Egyesületénél
A múlt héten tartotta közgyûlését a Nagykanizsai Cukorbetegek Egyesülete.
Jaskó József elnök beszámolójában
értékelte az elõzõ év munkáját és vázolta az ezévi teendõket. Mint elhangzott,
sikeresnek minõsítette a klub létszámbõvítési törekvéseit. Abetegoktatás iránt
érdeklõdõk száma is gyarapodott, ami
legfõképp Dr. Késmárki Nóra fõorvosnak köszönhetõ. A pozitívumok között

hangzott el, hogy több sikeres pályázat
is segítette az egyesület gazdasági helyzetét, amiért köszönet illeti Vargovics
Miklóst. Az értékelés szerint jónak
mondható az egyesület sajtóval való
kapcsolata, mind a Zalai Hírlap, mind a
Kanizsa Hetilap tekintetében. Ennek
eredényeként egyre több, a cukorbetegséggel foglalkozó írás jelenik meg.
A jövõt tekintve kiemelt feladat a
új vezetõség választása. Több jelenlegi tag nem tud a jövõben köz-

remûködni a munkában, betegség,
túl magas életkor, esetleg családi
okok miatt. Itt is látszik, hogy szükség lenne egy fiatal gárdára, amelyben elsõsorban az egyesület tagságának segítségére számítanak.
A közgyûlés végeztével Dr.
Késmárki Nóra fõorvos az alacsony vércukorérték tüneteirõl és
kezelésérõl tartott elõadást.
K.H.
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Tervetuloa minun suomalainen veljekset

Fotó: Ziegler Anita

Bõvülhetnek a finn kapcsolatok

Jari Vilén finn nagykövet látogatott városunkba, akit Cseresnyés Péter polgármester fogadott, és többek között a finn vállalatok lehetséges kanizsai beruházásairól tárgyaltak.
Mosolyogva mesélte a magyar-finn
együttmûködéssel
kapcsolatos sajtótájékoztatón
Jari Vilén finn nagykövet, hogy
õ is történelemtanárként kezdte
pályafutását-akárcsak Cseresnyés Péter polgármester. – Le-

hetséges, hogy egyszer még polgármester úr is nagykövetként
folytatja
tevékenységét.
–
mondta Jari Vilén, amire már a
polgármester is nevetéssel válaszolt. Komolyra fordítva a szót,
Cseresnyés Péter hangsúlyozta,
erre a találkozóra már régóta
várt Kanizsa. A látogatás nem
önmagáért jött létre, hanem komoly érdemi együttmûködés lehetõségét hordozza magában, a
sajtótájékoztatót megelõzõen
már egy hosszas megbeszélésre

került sor. Ennek célja az volt,
hogy a nagykövet megismerje
Nagykanizsát, valamint azt a
potenciált, amelyet a város
nyújtani tud, mind kulturálisszellemi, mind pedig gazdasági
szempontból. Cseresnyés Péter
külön kiemelte és megköszönte
a Nagykanizsai Magyar-Finn
Egyesület segítõ tevékenységét, hiszen õk voltak a találkozó
kezdeményezõi.
– Vincze József, az egyesület elnöke már többször is felvetette a
találkozás gondolatát, most végre
megvalósulhatott. A késõbbiekben
több olyan magyar települést is fel
fogok keresni, amelyek élénk testvérvárosi kapcsolatot ápolnak finn
városokkal. A polgármester úrral
folytatott tárgyalások központi témája a különbözõ vállalkozások
aktuális kérdései voltak. Finnországban ugyanis élénken érdeklõdnek a magyarországi befektetések
iránt, jelenleg a finn cégek több,
mint egymilliárd eurónyi befektetéssel vannak jelen, és körülbelül
húszezer finn munkavállaló dolgozik Magyarországon. Azok a cégek, amelyek az utóbbi húsz évben

Befektetési lehetõségekrõl tárgyaltak

A házigazdák bemutatták az Inkubátorházat és ismertették a jövõ-

beni fejlesztési elképzeléseket. Ezt
követõen a konferenciateremben

idetelepültek, kevés kivétellel még
ma is itt vannak. A régi gyökerekre
visszanyúló hagyományos finnmagyar barátság nagyban segíti
az együttmûködést, ennek jegyében
ugyanis a finn cégek könynyen,
gyorsan beilleszkednek a magyar
társadalomba. A polgármester és
az alpolgármester tájékoztatást
adott arról, hogy milyen lehetõségeket tartogat Kanizsa a külföldi
befektetõk számára. A gépipar például egy potenciális terület, de
nagy lehetõségeket látunk a sörgyártásban is. Hazámban számos,
családi vállalkozásként mûködõ
sörfõzde létezik, akik a terjeszkedésen gondolkoznak, így Nagykanizsa is szóba jöhet. – mondta el

folytatták a tárgyalást az ipari park
befektetési lehetõségeirõl. A zöld és
barna mezõs beruházások témaköreinek megbeszélése után szó esett
a munkaerõgazdálkodás kérdéseirõl, kiváltképpen a szakmunkások
és a mérnöki állomány helyzetérõl.
A tárgyaló delegáció tagja volt
Kator György tiszteletbeli konzul
(Pécs), és Vincze József a Nagykanizsai Magyar-Finn Baráti társaság elnöke, akinek a kezdeményezésére
jött létre a nagyköveti látogatás.
Amint az a tárgyaláson elhangzott
Nagykanizsa szeretné kihasználni
kedvezõ földrajzi fekvésébõl adódó
lehetõségeket. Az M7-es autpópálya,
a vasúti csomópont, a sármelléki
nemzetközi repülõtér, valamint az
adriai tengeri kikötõkhöz kapcsolódó
közlekedési korridor kiegészülve a
felsõfokú képzés meglétével, Nagykanizsa humán erõforrásával vonzó
lehet a finn befektetõk számára.

Jari Vilén, valamint kiemelte azt
is, a finn vállalatok nem az alacsony adózási szint vagy az olcsó
munkaerõ miatt jönnek ide, sokkal
inkább a kedvezõ piaci lehetõségek, a képzett munkaerõ, a konszenzusra való készség és a közigazgatás gördülékenysége tartozik a központi tényezõk közé. A
nagykövet azzal kapcsolatban is
örömét fejezte ki, hogy Kanizsa
rugalmasan viszonyul az oktatási,
szakképzési kérdésekhez, ez az a
terület, ami egyre inkább elõtérbe
kerül, amikor a finn cégek magyar
befektetési lehetõségekben gondolkodnak.
Hogy teljes képet kapjon a városról, Jari Vilén még ellátogatott az
Ipari Parkba és a Pannon Egyetem
Nagykanizsai Kampuszára is. Az
eseménydús nap fáradalmainak kipihenésérõl pedig a Nagykanizsai
Magyar-Finn Egyesület és az evangélikus gyülekezet gondoskodott,
finom borokkal, dödöllével és rétessel kínálták a magas rangú vendéget.

K.H.

Z.A.

Nagyköveti látogatás az Inkubátorházban

Jari Vilén úr a Finn Köztársaság budapesti nagykövete, kanizsai
programjának részeként felkereste a Nagykanizsai Ipari Park és Logisztikai Központot. A Cseresnyés Péter polgármester vezetésével érkezett vendégeket Kámán László a Nagykanizsa Vagyongazdálkodási és Szolgáltatói Zrt. vezérigazgatója és Mihovics Zoltán a Nagykanizsai Inkubátorház és Innovációs Központ vezetõje köszöntötte.
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Fotó: Ziegler Anita

Most ugyan pihen, de nem némul el a Csibecsõr

Befejezõdött a 2010. március
1. és 2011. február 28. között, a
Kanizsa Térségi Integrált Szakképzõ Központ által életre hívott
és megvalósított nagyszabású
természetvédelmi projekt, a Csibecsõr.
A diákok mellett bárkinek ismerõsen csenghet a Csibecsõr – Akciókkal a tudatos fogyasztókért szlogen, hiszen közel egy éven át találkozhattunk a helyi médiában, illetve a buszokon elhelyezett hirdetéseken azzal a kövér csibével,
amely a projekt jelképévé vált. Maga az elnevezés is szimbolikus, a
csibe utal a fiatalságra, a csõr a beszédre, a szavakat összerakva pedig azt az üzenetet kapjuk, hogy a

fiatalság szólal meg a tudatos fogyasztás és természetvédelem
ügyében. Az EU-s projekt (KEOP6.1.0./B/09-2009-0031) keretein
belül szervezett programokat
ugyanis általános- és középiskolás
tanulóknak szervezték, de természetesen az egész lakosság figyelmét szerették volna felhívni a Föld
erõforrásainak kimerülésére, amelyeknek mérséklése érdekében tudatos fogyasztással és környezetkíméléssel nagyon is sokat tehetünk.
A projektzáró rendezvényen
Mérksz Andor, a Kanizsa TISZK
ügyvezetõ igazgatója elmondta, a
fenntartható fejlõdés alapelvei,
szemléletmódja még ma sem váltak
általánosan elfogadottá. Ennek
egyik oka az emberek szemléleté-

ben és a fenntarthatóságra vonatkozó ismereteik hiányában keresendõ.
Maga a fogyasztás tanult magatartás, a tudatos fogyasztás pedig új
kompetenciák kialakítását igényli,
így a Csibecsõr program elsõdleges
célja Nagykanizsa és kistérségének
tájékoztatása és az ismeretközvetítés volt. A projekt természetesen
számszerûsíthetõ adatokkal is szolgál, így összesen harminc rendezvényt szerveztek, amelyeken tizennégyezer százkilencvennyolc személy vett részt aktívan, a számítások alapján pedig minden kanizsai
és környéki lakos legalább kilencszer-tízszer találkozott a Csibecsõr
üzenetével. Horváth Henrietta Szilvia projektvezetõ ismertette az egy
év eseményeit, és elmondta, hogy
három nagyobb városi rendezvényen, az Igric- és a Dödölle Fesztiválon, valamint a Miklósfai Mindenki Háza avató ünnepségén is
szerepelt a tudatos fogyasztásra tanító csapat. Emellett az általános- és
középiskolások folyamatosan részt
vehettek különbözõ, aktív közremûködést igénylõ eseményeken, az
ezekrõl készült fotók bemutatását a
záró rendezvényen is jelen lévõ iskolások kuncogása kísérte, akik felismerték magukat a programokon.
Nemegyszer kreativitást is igényeltek a feladatok, de nem kellett félteni a város tanulóit, például a petpalackokból és ragasztóból kreált

pillekõ-bútorok polip vagy virág
alakúra sikerültek, és a belváros
egyik épületének ereszérõl lógó, világító „jégcsapok” is környezetünk
megóvására hívták fel a figyelmet.
A szemléletformáló információkon és a sok vidám pillanaton kívül díjakkal – például digitális
fényképezõgéppel és túrafelszereléssel – is gazdagodhattak a legszorgalmasabb diákok, hiszen két
pályázatot is hirdetett a Csibecsõr.
Az eredmények a következõképpen alakultak.
Kirándulás Kanizsa környékén
power point-pályázat: elsõ helyezett
Horváth Katalin (Dr. Mezõ gimnázium), második helyezett: Hörcsök
Renáta (Thúry szakközépiskola),
harmadik helyezett: Horváth Dániel
(Bolyai iskola). Díjazottak még ebben a témában: Hárs Lilla (Bolyai),
Patus Péter (Bolyai).
Porladó Múlt témájában hirdetett pályázat: elsõ helyezett: Zsoldos Ákos (Cserháti szakközépiskola), második helyezett: Barsi Alexandra (Thúry).
Mérksz Andor és Horváth Henrietta Szilvia még hagyományos, csibe alakú süteményekkel is megkínálták a vendégeket, és hangsúlyozták, a Csibecsõr nem némul el teljesen, a nagy sikerre való tekintettel
tervezik a program folytatását.
Z.A.

Nemzetközi Óvodapedagógiai Konferencia
A Nagykanizsa Központi Rózsa Óvoda Attila tagóvodája, valamint a város önkormányzata
11. alkalommal szervezett Nemzetközi Óvodapedagógiai Konferenciát. A téma ezúttal az óvodai
játék környezetkultúrája volt.
A Medgyaszay Házba érkezõket
Szmodics Józsefné, a Mûvelõdési
és Sportosztály vezetõje köszöntötte, a rendezvényt Cseresnyés
Péter polgármester nyitotta meg,
majd Kovács Jánosné, az Attila
tagóvoda vezetõje vázolta fel a
tizenegy év történetét.
A rendezvény részleteirõl Böjti
Istvánné, a Nagykanizsa Központi
Rózsa Óvoda intézményvezetõje
többek között elmondta: – A játékkal kapcsolatban az óvónõk sokféle
tudást, tapasztalatot megszereztek a
gyakorlat során, de ezeket fel kell

újítani, mert megváltozott a világ,
megváltozott a környezetünk. Más
családból, miliõbõl kerülnek be
hozzánk a kisgyermekek, akik más
játékfajtákat játszanak és más élményekre reagálnak. Ugyanakkor a
tudomány és a pedagógiai, a pszichológiai kutatások is átértékelik a
játékot. A gyerek legalapvetõbb
szabadon választott tevékenysége a
játék. Személyiségfejlõdése a játékon keresztül történik, és nagyon
fontos, hogy ebben mi óvónõk milyen szerepet játszunk. Például a
spontaneitást ne nyomjuk agyon a
túlszervezéssel, agyontervezéssel,
és a játéknak biztosítsunk megfelelõ
helyet, idõt, teret. Ezekrõl szólnak
az elõadások. Köztudott, hogy a
magyar óvodapedagógia nagyon
elismert és híres. Egymás között is
szeretnénk megmutatni, hogy mit
tudunk, de az országhatáron túl élõ

magyar és nem magyar pedagógusok számára is fontos ez a szakmai
nap. Nagyon sokat tanulhatunk
egymástól a szakmán belül.
Dr. Pálfi Sándor, a Debreceni Egyetem docense óvóbácsiként kezdte az
elõadását. Németh Zoltánné az Attila
Óvoda fejlesztõpedagógusa a játékokról és játékfelfogásokról beszélt.
– Fontosnak tartom, hogy az Attila óvodából minden évben egy-egy
kolléga felvállaljon egy prezentációval egybekötött elõadást, és ne
csak a csoportban, a gyerekek között mutassa meg, hogy mit tud, hanem a szakma elõtt is – foglalta öszsze az intézményvezetõ.
A szünet után a puchheimi elõadó a gyermek személyiségfejlesztésérõl osztotta meg gondolatait a
megváltozott élet- és környezeti
körülmények figyelembevételével.
A játék személyiségfejlesztõ hatá-

sáról a kovásznai 2-es számú óvoda óvónõi tartottak elõadást. A játék olyan vonatkozásaival ismertették meg a hallgatókat, amelyek
külön veszik a személyiség faktorait. Igyekeztek gyakorlatiasan
megközelíteni a témát, és bemutatni, hogyan próbálják ezt a játékmagatartást kialakítani a gyerekeknél, valamint segíteni õket abban, hogy ténylegesen hozzájáruljon a személyiségük fejlõdéséhez.
Hoztak egy rövid filmösszeállítást
is a munkájukból.
– Nagyon sokat tanultunk itt,
sok érdekes gondolatot hallottunk
már a tanár úrtól is. Délután óvodalátogatásra megyünk, reméljük
ott is nagyon sok szép és új dolgot
fogunk tapasztalni – jegyezte meg
a kovásznai Ördög Edit.
B.E.
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Tisztelt
Dóró János!
Szeretnék reagálni a 2011. március 18-án megjelent számukban
Horváth Lászlóné által írt Arcul
csapták az ünneplõket címû cikkre.
Az elõadást én is láttam, mint a
Kereskedelmi iskola tanára még
március 11-én az iskolai ünnepségen. Szerintem ugyanazt láttuk
mégis teljesen más véleményen
vagyok. Bár Én nem rendelkezem
74 év tapaszatlattal, de láttam már
iskolai ünnepséget és nekem nagyon tetszett, számomra hátborzongató volt. A rendezõ nem ilyen
jövõt szeretne, hanem pont az ellenkezõjét, csak azt látja és Én is,
hogy a világ és Magyarország pont
abba az irányba halad.
De nem az a baj, hogy mások
nem ezt látták benne, mert mért
kellene azt látniuk, mint amit a
rendezõ látott, hiszen mindannyian tudjuk, hogy egy verset annyiféle módon lehet értelmezni és elemezni ahányan vagyunk, és a költõk, írók megítélése korszakonként változik.
A baj az, hogy a cikk túllép a
véleménynyílvánítás határán, szerintem becsületsértõ. Sajnálom,
hogy a fõszerkesztõ úr, aki jegyzi
az újságot enged ilyen hangvételû
és tartalmú cikket leközölni, egy
olyan szerzõtõl, aki nyílvánvalóan
irodalmi ismeretek hiányától szenved.
A történethez az is hozzátartozik, hogy szerintem nagyon nehéz
egy iskolai ünnepséget megszervezni évrõl évre, mindig újat mutatni egy olyan közönségnek,
amely a mai kereskedelmi csatornák és ellenõrizetlen internetezés
világában nõ fel, esetünkben jó része szakiskolás, nehezen kezelhetõ és eleve írtózik az iskolai
ünnepségetktõl. Akkor ott március
11-én az elõadás alatt néma csend
volt, senki sem zavarta az elõadást
és ez sajnos nagy szó. Úgy látszik
Õk megértettékm az elõadás mondandóját. Ez egy nagyon fontos
visszajelzés egy iskola esetén.
Visszautasítom azt is, hogy a
szerzõ messzemenõ következtetést
von le az iskolában tanító tanárokról (irodalom, történelem) és szégyelli, hogy ilyen tanárok tanítják
a gyerekeit és unokét. Honnét veszi a bátorságot, hogy bárkit is minõsítsen? Az iskolában tanító tanárként kikérem ezt magamak,
még akkor is, ha nem az említett

szakos vagyok. A högy csak örülhetne, hogy gyerekeit és unokáit
ilyen felkészült és emberséges kollégák tanítják!
Tisztelt fõszerkesztõ úr legyen
olyan kedves és informálódjon az
újságban megjelent cikkek tartalmáról, és ne engedjen ilyen negatív hangvételû, másokat nyílvánvalóan bántó cikkeket megjeleni,
még akkor sem, ha az „szabad vélemény”.
Tisztelettel: Horogh Roland,
Thúry György SZKI, biológiaföldrajz szakos tanár
(betûhív közlés)

Március 15-é
érõl
higgadtan
Sokakkal együtt én is részt vettem a városi ünnepen és azok közé
tartozom, akiket mélyen felháborított a Bali Judit tanárnõ által rendezett mûsor. Talán megtartottam
volna magamnak a dohogásomat,
ha a tanárnõ nem válaszol elég terjedelmesen és meghökkentõ módon Dsida verselemzésével a kritikákra. Elõre bocsátom, a tanárnõnek nem kellett az én fejemben
sem nagy, sem „némi” zavart helyretenni, mert az én – és az akkori
„sokak” – tisztánlátásáról még
olyan tanár egyéniségek gondoskodtak, mint Dr. Ördögh Ferencné, Harkány László és Dr. Márkus
Ferenc. A tanárnõ arra hivatkozik,
hogy Dsida Jenõ Psalmus Hungaricus, azaz Magyar Zsoltár! címû
verse váltotta ki a legnagyobb felháborodást. Óriási tévedés! Az
egész mûsor úgy, ahogy elhangzott, volt a felháborodás oka. Kérdezem: hogy lehet, egy március
15-ei mûsort Esterházyra felfûzni?
Dsida, Kányádi csak a töltelék
volt. Hogy lehet egy Himnusz kiválasztásánál épp azt a feldolgozást megtalálni, ahol nemzeti
imánkat meghamisítva, refrénnel
éneklik? Hogy lehet a magyargyûlölõ Esterházyt – hiszen tudjuk,
mit ajánl a „csokorba kötött, fás
szárú magyarokkal” cselekedni –,
a magyarságát nyíltan megtagadó
Kertészt és Kornist – aki azt állította „jobban gyûlölünk titeket,
mint ti minket” – egy nép forradalmának és szabadságharcának tiszteletére rendezett városi ünnepségen példaképül állítani? A forradalom költõjének Nemzeti Dalára azt
mondani, hogy unalmas? Kányádi
„fekete piros” verse és Dsida csak
a teljesen kifordított és félreértelmezett szépségtapasz volt.
(folytatás a 6. oldalon)
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Arcot Nagykanizsának!
Eljött a kitörés ideje
Húsz év után végre fejlõdõ pályára kell állítani Nagykanizsát, s megannyi, zömében gazdasági veszteség után, meg kell találni azokat a pontokat (adottságokat, képességeket), amelyek ismét méltó helyre pozícionálják a várost. Méltó helyre a régióban, az országban, Európában.
Alapvetésként kijelenthetõ (még ha köznyelvi értelemben furcsán is
hangzik): a város is egy termék, amelyet muszáj menedzselni. Meg kell
mutatnunk, s el kell hitetnünk a világgal, hogy Nagykanizsa a XXI. században is versenyképes. Hogy nemcsak múltja van – hanem jövõje is.
A városmarketing komplex folyamat, amely nélkülözhetetlen a korszerû településirányítás eszköztárából. S bizony ezt profi szakemberekre kell bízni, akik megfelelõ módon tudják támogatni, segíteni a település irányítóinak munkáját. Ezért fogadta el nemrégiben a város
közgyûlése, hogy erre – többek között a gazdasági haszonnal is kecsegtetõ imázsjavításra és -építésre – pénzt áldoz a város, és pályázaton keresi a legalkalmasabb céget, szakembert.
A hazai és a nemzetközi tõke csábításáért ugyanis hatalmas versenyt
folytatnak a települések. Egy jó helyen és jó idõben elhelyezett információ százmilliós, milliárdos beruházásokat befolyásolhat. A tréfás
szlogen „véresen” komoly: lemarad, aki kimarad.
Hisz' egy terméket – így egy várost – nem elég „kitalálni”, azt bizony csomagolni s kínálni kell. Nagykanizsa esetében kevés az – amiben az aktuális városirányítók húsz éven át reménykedtek –, hogy valaki ránéz a térképre, s megállapítja, milyen jó helyen fekszik. Meg
kell mutatni, hogy rugalmas oktatási, képzési rendszere révén alkalmazkodni tud a piac igényeihez, világossá kell tenni, hogy a gépipari
szakmákban kvalifikált, tapasztalt munkaerõvel rendelkezik, meg kell
jeleníteni, hogy az önkormányzat vállalkozás- és befektetõbarát politikát folytat, s döntéseivel a konszenzust keresi. Vagyis azokat a tényezõket, amelyeket Jari Vilén finn nagykövet is kiemelt, amikor hazája
cégei és Nagykanizsa között próbált kapcsolatot építeni a minap.
A gazdasági imázsépítés mellett szükség van a közéleti arculat javítására
is. Nagykanizsáról, az elmúlt évek zajos vitái nyomán, bizony kedvezõtlen
kép alakulhatott ki a hazai közvéleményben. Annak hírét, hogy megváltozott
a helyi politikai klíma, és a személyeskedõ csaták helyett a közgyûlés a munkára, a feladatokra koncentrál, el kell vinni város- és megyehatáron túlra.
Ezt viszont csak színvonalas, profi kommunikációs és marketing
munkával lehet elérni, s ez az a terület, amelyre a város jövõje, fejlõdése érdekében nem szabad sajnálni a pénzt. Olyan szakembereket
kell találni, akik – kapcsolataik révén is – hatékonyan segíthetik, hogy
megfelelõ, hiteles információk jelenjenek meg Nagykanizsáról, s ezek
ne csak a sajtóhoz, hanem a döntéshozókhoz, például befektetni, beruházni akaró vállalkozások vezetõihez is eljussanak.
A városmarketing a XXI. század békés fegyvere. Aki „jól forgatja”,
sikerre, elõrelépésre, gyarapodásra számíthat. Aki nem használja, annak maximum a remény marad.

Fényre sötétedõ lencse AKCIÓ – 25%!
2011. április 1. – május 31-ig
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NAGYKANIZSÁRÓL A LEGFRISSEBBEN! – www.kanizsaujsag.hu
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(folytatás az 5. oldalról)
Bali Juditnak jogában áll azt vélelmezni, hogy fent említett írók
még 2148-ban is az irodalmi kánon
fõ meghatározói lesznek. Bali Juditnak szíve-joga, hogy ugyanezt
az elõadást egy kreatív klubban,
egy pinceszínházban, akár iskolai,
de nem nyilvános mûsorban,
underground elõadás keretében bemutatni, és mintegy beavató színházban magyarázattal ellátni.
Ahogy a Nemzeti Színház direktorának is jogában állt – egyfajta általam rosszul értelmezett mûvészi
szabadság jegyében – Iluskából
„prostit” csinálni a János vitézben,
és ezt a volt színházában, a Bárkában elõadni. Egyvalamihez nem
volt joga: ezt az átdolgozást a
Nemzetiben bemutatni. Bali Juditnak szintén egyvalamihez nem volt
joga: ezt a mûsort a város ünnepére hozni. Az meg csak hab a tortán,
hogy válaszában a tanárnõ csúsztat
– hogy finom legyek – vagy inkább
„nem bontotta ki az igazság minden részletét”: a mûsor nem az általa idézettel fejezõdött be, hanem
aképpen, hogy a két fiatal szereplõ
kiállt a függöny elé ezzel a Dsida
idézettel: „Ó Jeruzsálem, ó Jeruzsálem!” Nos tanárnõ, ez volt a tökéletes provokáció: egy március
15-ei ünnepséget így befejezni!
Semmi másért, mert ennek a versnek annyi köze van ehhez az ünnephez, mint ama bizonyos Makó
lovagnak Jeruzsálemhez. Ugyanígy semmi keresnivalója nem volt
ebben a mûsorban Esterházy ezen
mûvének, mert ezzel az erõvel a
Termelési regénybõl is felolvastathatott volna. Summa summárum: nem hiszem, hogy a jelenlévõ többség fejében lett volna az a
bizonyos „némi zavar”, amit a tanárnõ feltételezett. Õszintén remélem, hogy a jövõ évi ünnepség
méltóképpen lesz megtartva, akár
konzervatív, akár modern feldolgozásban, de semmiképp sem így.
Tisztelettel: Tamás Lászlóné,
akinek a fejében idõben tett rendet Dr. Ördögh Ferencné, Harkány László és Dr. Márkus Ferenc. Örök hála és tisztelet érte.

Március 15-e
e: amirõl
eddig alig esett szó
„Merjünk kicsik lenni?”
Úgy kezdõdött, hogy Karácsonyra kaptam egy telefont. Még
sudokuzhatok is vele. Újságban
sokszor láttam ezt a játékot. Lényege az 1-tõl 9-ig terjedõ számok
elhelyezése egy négyzetrácson

úgy, hogy sem oszlopaiban, sem
soraiban nem ismétlõdhet ugyanaz
a számjegy. Eddig nem foglalkoztam vele, ám, hogy telefonom kínálta kezdõk számára az 1-tõl 6-ig
történõ játékot is, belevágtam. Ha
száz feladványt megoldottam, választhattam, továbblépek-e a haladóra, vagy visszatérek a kezdõre.
Egy alkalommal lehetetlenné vált
a kezdõre történõ visszatérés.
Mintha csak azt mondta volna telefonom: Képes vagy rá! Meg tudsz
birkózni vele! S lám, valóban
megoldható a haladó is! Miért volt
hát bennem kishitûség, önbizalomhiány? Csak nem túl sok effélét
hallottam a március 15-i mûsorban, mint ez az Esterházy-sor?
„lavórnyi ez az ország, még a lábgombáink is közösek.”
„Jeles értelmiségünk, amely a
kétharmad miatt úgy rohan percenként a Berliner Zeitunghoz,
mint egykor Illés Béla Moszkvába, egyet méltóztatik elfelejteni:
ebben a kétharmadban õk maguk is vastagon benne vannak,
amennyiben köztörvényes bûnözõk szennyesét mosogatták, s ezzel cinkosokká lettek….El kell
fojtani magunkban minden közéleti szerepvállalás keltette ellenszenvet. Nem mindig könnyû.
Én például Nádas és Esterházy
könyveit mind nehezebb szívvel
veszem a kezembe….De ne feledjük: az üldözés úgy kellett
mindig a liberálisoknak, mint
Laurence Olivier-nek a napi
üveg viszki. Alapállapot. Ha épp
nem volt, csináltak maguknak.”
– Fábry Sándorral készült interjút olvasok a Heti Válaszban.
Csak nem a kanizsai március 15érõl beszél?
– Olyan világot élünk, ahol
millió ember keres, értékeket keres, keresi a hitét, keresi önmagát. A legveszélyesebb az a lelkiszellemi szétesettség, amiben
élünk. Ahhoz, hogy ezt az országot emelkedõ pályára tudjuk állítani, olyan kulturális teljesítményeknek, mûhelyeknek kell létrejönniük, amelyek segítenek ezt a
világot az egyes embernek megérteni. A múltat föl kell tárni, lehetõséget kell biztosítani, hogy az
emberek szép és átélhetõ példákkal találkozzanak a színpadon.
Rádöbbennek értékekre, ettõl többé válnak. Közösséggé válnak
hosszú távon, sok-sok ilyen kulturális élmény megszerzésével. Ezáltal egy erõs és összetartó nemzet tud kialakulni. Amely öntudatosan felemeli a fejét és belenéz a

világ szemébe. Természetes, hogy
vannak ellenerõk, amelyek ezt
nem akarják, mert a zavarosban
akarnak halászni. De ha egy fölemelt fejû nemzet néz szembe a
világ kihívásaival, akkor kiderül,
nem is vagyunk olyan kis nemzet.
– Koltay Gábor rendezõt hallgatom vasárnap este a Kontrasztban.
És ami nem kicsi?
Horogh Roland tanár úr hozzászólásában méltatta az ünnepi
mûsort, megemlítve, milyen nehézségeket kellett leküzdeni:
„nagyon nehéz egy iskolai ünnepséget megszervezni évrõl évre, mindig újat mutatni egy olyan
közönségnek, amely a mai kereskedelmi csatornák és ellenõrizetlen internetezés világában nõ fel,
esetünkben jó része szakiskolás,
nehezen kezelhetõ és eleve irtózik
az iskolai ünnepségektõl. Akkor
ott március 11-én az elõadás alatt
néma csend volt, senki sem zavarta az elõadást és ez sajnos nagy
szó.” Ennek a néma csendnek a
kiváltását a számítógépes világra
emlékeztetõ látványvilág biztosította. Ennek megteremtõjéhez
szólt Bali Judit: „itt szeretnék köszönetet mondani a Budapesti
Mûszaki Egyetem Virtuális Valóság Laboratóriumának, s nemzetközileg elismert vezetõjének Dr.
Takács Barnabásnak a páratlan,
színházban még sose használt látványvilág megteremtésében nyújtott segítségéért.” Kérdésünk ezzel kapcsolatban mindössze az:
mekkora összegrõl állította ki a
számlát az említett egyetemi intézet?
Papp János

Hol vagy Echo?
Bár minden adó pártfüggetlen
(vagy nem?), Magyarország egyik
„legnagyobb”
kábelszolgáltatója
(UPC) március 16-ával egyoldalúan
úgy döntött, hogy kiveszi az alapcsomagból (legolcsóbb csomag) az
ECHO csatornát, arra hivatkozva,
hogy az EU kívánsága, hogy a digitális (bla-bla-bla) szolgáltatás érdekében tette ezt meg, holott 2014-ig haladékot kapott Magyarország a digitális
átállásra. Most jön a furcsaság. Március 17-tõl, ugyanebben a csomagban
az ATV csatorna pikk-pakk HD minõségben sugároz. Most a kérdések:
– Miért is döntött így a szolgáltató, hogy elõfizetõk megkérdezése nélkül teszi ezt meg?
– Kinek az érdekét szolgálja a
döntés?

2011. március 31.
– Miért is kell 1400 Ft-tal többet
fizetni, ha valaki szeretné nézni az
ECHO tv-t, mert más csatornával
nem igazán bõvül a nagyobb csatorna csomag.
– Addig, csak gondolkodom és
várom a válaszokat.
Imre Gábor

Egy fergeteges
kézilabdameccs
élménybeszámolója

Március 19-én egy 50 fõs társaság buszra szállt, hogy elutazzon
Veszprémbe és megtekintse az ország két legjobb férficsapatának
mérkõzését.
A Veszprémi Aréna már kívülrõl
is lenyûgözõ volt. Elõtte áll a tragikus körülmények között elhunyt
Marian Cozma emlékszobra, amely
elõtt tiszteletünket tettük. Mikor beléptünk az arénába, óriási hangzavar fogadott bennünket, hiszen a
nézõk már javában hallatták hangjukat. Mi a G2-es szektorból figyelhettük a csapatok bemelegítését.
A mérkõzés elõtt egy számunkra
fontos esemény történt. A közvetítõ tájékozatta a közönséget, hogy
Nagykanizsáról a Hevesi Sándor
Általános Iskola tanulói is ellátogattak a mérkõzésre és jó szurkolást kívántak. Az egész stadion
ránk szegezte tekintetét. Mi ennek
nagyon örültünk és a magunkkal
hozott eszközökkel:
transzparens Nagykanizsa- Hevesi felirattal, duda, kürt, nyomatékot is adtunk ennek.
A csapatok bemutatása után
végre elkezdõdött a meccs.
Az elsõ gólt a Pick Szeged szerezte, de a folytatásban már nem
lehetett a Veszprémnek ellenállni.
A hangulat fergeteges volt. A B közép szurkolói rigmusait átvéve
drukkoltuk végig a mérkõzést. A
2x30 perc nagyon gyorsan elszállt,
de a végeredmény, a sok gól örömmel töltött el mindenkit. 40:23
arányban nyert a hazai csapat.
A mérkõzés végén a játékosok
megköszönték a szurkolást, odajöttek a szektor elé és integettek
nekünk, miközben a közvetítõ ismételten kiemelte iskolánk tanulóit.
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De a java még csak ezután következett.
A stadion kiürült, mi pedig lementünk a küzdõtérre, ahol a játékosok autogramot adtak nekünk,
és fényképet is készíthettünk velük. Ezután megrohamoztuk a
szurkolói boltot.
Nagyon boldogok voltunk, hogy
részt vehettünk ezen az eseményen.
Köszönjük a Szülõi Munkaközösség támogatását és Pintér Attila
tanár úr szervezõ munkáját. Ezt az
élményt nem fogjuk egyhamar elfelejteni.
Baksa Nikol 6. b

Kedves Olvasó!
Az utolsó írásomba apró szerkesztési hiba csúszott. Kiemelésre került egy gondolatom, valahogy így: Egészséges lélek (?)
védekezik. Ez így nem teljesen
helyes, mert a folyamatos szövegben megelõzte a következõ
mondat: A nagyobb baj az, hogy
ezek a dolgok igazából olyan távol vannak az átlag polgártól,
hogy nem is gondol rájuk. Magyarán szólva arra gondoltam,
hogy az egészséges lelkületû (?)
többség védekezésképpen próbál nem gondolni visszás dolgokra, negligálja, tagadja azokat.
Én viszont egészséges lelkülettel felvállalom az életünket.
Okkal. Éppen azért, mert a többség, bár érzi és átéli ugyanazokat
a dolgokat, de nem tud, nem akar
beszélni róluk. Együtt gondolkodni amúgy is csak az tud a másikkal, aki egyszerre résztvevõ
is, de kívülálló is. Én, amint korábban már leírtam, résztvevõ
voltam s vagyok. Különleges történelmi pillanatokat élünk át (bár
a történelem soha nem unalmas!). Másrészt kívülálló is szívesen lennék! Ez meg úgy van,
hogy az árral úszni nagyon jó dolog! Térdig érõ rohanó vízben
megállni már bajos. Az árral

szemben úszni pedig szinte képtelenség. Ilyenkor az egyetlen
észszerû lehetõség valami biztos
pontot találni és megpróbálni így
felülkerekedni az áradó víz felett.
Ezt próbálom én mostanában.
Kívülállóként, egy darab uszadékfában megkapaszkodva csendes
rémülettel figyelem a rohanó vízáradatot (életünk zajos mindennapjait). Nem tisztességtelen a
szándékom, már eleget dobált az
ár, egy idõ után nyugodtabb
vizekre vágyik az ember! De nem
arra, hogy csukott szemmel, befogott füllel és néma szájjal gubbasszon magában valami nyugalmas sarokban. Van más indítékom
is!
Most már azt is megkérdezte tõlem valaki, hogy miért nem írok
még többet? (ez kérem nem csak
rajtam múlik!). Ezek szerint az
embereket mégis csak megérinti
valami. Én csak azt remélem, hogy
segíthetek! Annyi a teher ma a lelkeken (a magamén is), hogy azt
igenis ki kell beszélni. Megígérhetem azt is, hogy csak akkor szólok,
ha érdemes, ha van mirõl. És nem
akarok feleslegesen sarat dobálni,
vagy feldícsérni valamit. Van elég
baj így is.

Szeretnék mindig a valóságnál
maradni! A margarinos zsemlét
majszoló embertársam ott él a közelemben, akik pedig kicsivel távolabb esnek tõlem, azokkal gondolatban vagyok együtt. Ma, itt
és most, nagyon nagy szükség
van az együtt gondolkodásra!
Egy nemzet életét kell újra felépíteni! Szomorúan látom, hogy ezt
a tényt az érdekek folytonosan felülírják. Ez ma nagyon nagy luxus. A szociális eszme nem idegen tõlem. Talán mindennél fontosabb lenne.
Sokszor elmondtam már, le csak
most írom, hogy éppen ezen a ponton vannak a legnagyobb gondok.
Csak arra gondolok, hogy a társadalom legalsó rétege, amelyik
semmiféle érdekérvényesítõ képességgel nem bír, képtelen magát
megvédeni.
Képzeljék csak el (azt, ami a
valóság!), hogy például a szociális keret egy része el sem jut soha a címzettekhez. Elveszik (elveszik – ez egy többértelmû
szó!). A világ leggazdagabb állama is, ha gondban van, legelõször a szociális kiadásokat nyírbálja meg! Igen, ez így van.
Nincs senki, aki ez ellen fel tudna szólalni.

Az észszerû megszorításoknak
természetesen van értelme, de csak
egy határig. A gazdaság rendbetételéhez már biztosabb kéz szükséges! A pénz hatalmának letörése
pedig igazán hõsies feladat. Szinte
lehetetlen, de néha azt is meg kell
kísérteni!
Elsõsorban persze munkára és
kenyérre lenne szükség! Aki teheti, elsõsorban ezért tegyen!
Nem csak nálunk vannak gondok. Nem felmentést akarok adni,
de bátran nézzenek körül! A tágabb környezetünkben is és még
azon túl is nagyon nagy a nyugtalanság. Az emberek nem azért
nyugtalankodnak, mert olyan az
életük, amilyent megálmodtak
maguknak! Aki mást gondol, az
nem tisztességes ember! Gondolkodjunk hát együtt, amíg nem késõ!
(Ha van ötletük, itt a címem:
halasi.pal@chello.hu – szívesen
veszek minden építõ gondolatot –
higgyék el, mindezt teljesen önzetlenül teszem, Önökért, egy
szebb, élhetõ életért! – kérem, arra azért gondoljanak mindig,
hogy a levelezésem nem titkosított! – furcsa érzés, de meg lehet
szokni!).
Halasi Pál

Nagykanizsa gyógyszertári ügyelete áprilisban
Dátum
2011. április 1.
2011. április 2.
2011. április 3.
2011. április 4.
2011. április 5.
2011. április 6.
2011. április 7.
2011. április 8.
2011. április 9.
2011. április 10.
2011. április 11.
2011. április 12.
2011. április 13.
2011. április 14.
2011. április 15.
2011. április 16.
2011. április 17.
2011. április 18.
2011. április 19.
2011. április 20.
2011. április 21.
2011. április 22.
2011. április 23.
2011. április 24.
2011. április 25.
2011. április 26.
2011. április 27.
2011. április 28.
2011. április 29.
2011. április 30.
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Gyógyszertár neve, címe, telefonszáma
ARANY KÍGYÓ (STOP-SHOP), DÓZSA GY. U. 123., 93/313-165
GYOPÁR, ADY E. U. 12., 93/510-160
SZENT GYÖRGY, KIRÁLY U. 53., 93/510-135
SZENT KRISTÓF ERZSÉBET TÉR 8/2., 93/510-151
ARANYSZARVAS, ROZGONYI U. 1., 93/311-531
SZENT KRISTÓF, ERZSÉBET TÉR 8/2., 93/510-151
ZSÁLYA (TESCO), BOSZORKÁNY U. 2., 93/516-280
BELVÁROSI, ERZSÉBET TÉR 1., 93/310-403
KANIZSA, FÕ U. 5., 93/510-267
ZSÁLYA (TESCO), BOSZORKÁNY U. 2., 93/516-280
SZENT KRISTÓF, ERZSÉBET TÉR 8/2., 93/510-151
KIRÁLY, KALMÁR U. 4., 93/536-620
SZENT KRISTÓF, ERZSÉBET TÉR 8/2., 93/510-151
KELETI, ZEMPLÉN GY. U. 6., 93/310-402
FAGYÖNGY, SZEKERES J. U. 2-8., 93/310-367
KIRÁLY, KALMÁR U. 4., 93/536-620
BELVÁROSI, ERZSÉBET TÉR 1., 93/310-403
SZENT KRISTÓF, ERZSÉBET TÉR 8/2., 93/510-151
ARANYSZARVAS, ROZGONYI U. 1., 93/311-531
SZENT KRISTÓF, ERZSÉBET TÉR 8/2., 93/510-151
SZENT GYÖRGY, KIRÁLY U. 53., 93/510-135
KANIZSA PLAZA, EURÓPA TANÁCS U. 2., 93/510-073
ZSÁLYA (TESCO), BOSZORKÁNY U. 2., 93/516-280
ARANYSZARVAS, ROZGONYI U. 1., 93/311-531
SZENT KRISTÓF, ERZSÉBET TÉR 8/2., 93/510-151
KIRÁLY, KALMÁR U. 4., 93/536-620
SZENT KRISTÓF, ERZSÉBET TÉR 8/2., 93/510-151
GYOPÁR, ADY E. U. 12., 93/510-160
SALVIA, RÓZSA U. 6., 93/536-610
KIRÁLY, KALMÁR U. 4.,93/536-620

Ügyeleti idõ
20.00 - 08.00
12.30 - 08.00
08.00 - 07.30
22.00 - 06.00
18.00 - 07.00
22.00 - 06.00
20.00 - 08.00
18.00 - 07.30
13.00 - 08.00
08.00 - 08.00
22.00 - 06.00
17.30 - 07.30
22.00 - 06.00
18.00 - 08.00
16.30 - 08.00
12.30 - 08.00
08.00 - 07.30
22.00 - 06.00
18.00 - 07.00
22.00 - 06.00
18.30 - 07.30
19.00 - 08.00
20.00 - 08.00
08.00 - 08.00
08.00 - 06.00
17.30 - 07.30
22.00 - 06.00
18.00 - 07.30
17.00 - 08.00
12.30 - 08.00

)

2011.04.21.

NAGYKANIZSÁRÓL A LEGFRISSEBBEN! – www.kanizsaujsag.hu
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Akkreditált felnõttképzési intézmény lett a Kanizsai Kulturális Központ

Elismerik a minõséget

Március eleje óta akkreditált felnõttképzési intézményként is mûködik a Kanizsai Kulturális Központ. Mennyit ér, mit jelent az intézmény életében ez a jogosultság? – kérdezzük Farkas Tibort, a
kulturális központ igazgatóját.
– Egy intézmény akkreditációja azt jelenti, hogy valamilyen ott zajló
munkának a minõségét egy külsõ szervezet, egy hatóság megfelelõ minõségûnek találja, és ezt hivatalosan igazolja. Ez történt meg most velünk is. Óriási eredmény most ez a számunkra.
– Hogyan zajlik az akkreditáció?
– Az eljárásnak két része volt. Az elsõ feltétel, hogy egy bizonyos
képzési múlttal már rendelkezni kell. Mi ezt tavaly decemberre tudtuk
teljesíteni, ekkor végeztek az elsõ felnõttképzõs hallgatóink. 2010 októberében indítottuk az elsõ képzéseinket, s karácsony elõtt adtuk át az elsõ tanúsítványokat a sikeres vizsgázóknak. Mostanra már csaknem 80
végzett hallgatónk van.
A második szakaszban aztán benyújtottuk a kérelmet a szükséges iratokkal, ezt átnézték, majd következett egy helyszíni szemle. A szemlézõk az utolsó betûig mindent megvizsgáltak, ami az intézményben a felnõttképzéssel kapcsolatos lehet. Nem volt olyan papír, amibe a szakértõ bele ne kukkantott volna. Mindent rendben találtak.
– Mi kell az akkreditációhoz?
– Az akkreditáció a minõségbiztosításhoz hasonlít. A tanúsítvány
megléte azt szavatolja, hogy a felnõttképzés abban az intézményben
a szabályoknak megfelelõ, ellenõrizhetõ, átlátható körülmények között zajlik. Egyszerûen fogalmazva: hogy mindennek megvan a maga helye.
Mondok egy példát: ha indítani akarunk egy új képzést, akkor
elõre leírt rendszere van annak, hogy hogyan fogjuk azt meghirdetni, hogyan fogjuk nyilvántartani a hallgatókat, õk milyen szerzõdést kötnek, milyen tananyagot hány órában tanulnak, hogyan
fognak vizsgázni, milyen tanúsítványt kapnak a képzés befejeztével.
– Milyen elõnyökkel jár az akkreditáció?
– Számomra erkölcsi elõnye a legfontosabb: mostantól ezen a területen is komolyan kell, hogy vegyenek bennünket. Eddig a felnõttképzés
a kulturális központban afféle próbálkozásnak is tûnhetett. Jó, van egy

pályázatunk, annak keretében csinálnunk valamit, aminek ki tudja, lesze haszna, ha a pályázat véget ér. Most már fel tudunk mutatni valamit,
ami maradandó, s ami külsõ, hivatalos elismerését jelzi az itt végzett
munkának.
Persze az akkreditációnak számos gyakorlati haszna is van. Ezek közül a legfontosabb, hogy nélkülözhetetlen ez a jogosultság a képzésekkel kapcsolatos pályázatoknál. Általában ez az elsõ kikötés: pályázati
pénzbõl csak olyan képzés finanszírozható, melyet akkreditált képzõ intézmény kínál.
– Még nagyon friss a tanúsítvány, szinte meg sem száradt rajta a
festék. Érezhetõ már az akkreditációnak valami hatása az intézmény mûködésében?
– Ez nem a papírtól függ. Ahhoz,hogy az akkreditációs kérelem benyújtására felkészüljünk, nagyon sok mindent át kellett gondolnunk.
Létre kellett hoznunk a saját minõségi politikánkat, minõségcéljainkat, szabályozni olyan folyamatokat, melyek korábban csak úgy terv
nélkül, maguktól mûködtek, ahogy az elõttünk járók a szokásaikat kialakították. Ennek az útnak persze még csak az elején járunk. A KKK
nagyon nagy intézmény, a napi mûködésnek ilyen mélyreható szabályozásához nem néhány hétre van szükség. De azt hiszem, jó úton járunk.
Zala megyében jelenleg 38, Nagykanizsán összesen 9 akkreditált felnõttképzési intézmény és vállalkozás mûködik nyelviskolák, autósiskolák, szakképzõ intézmények. A keszthelyi Goldmark Mûvelõdési Központ és a zalaegerszegi
Keresztury ÁMK után a kanizsai intézmény Zala megye harmadik olyan közmûvelõdési intézménye, mely megkapta ezt a
jogosultságot.
A Kanizsai Kulturális Központ 2009 õszén kezdte el a Zalai Irka
címû, a Zalakomári Mûvelõdési Házzal közös programját, melyet a
TÁMOP 3.2.3-08/1 jelû európai uniós pályázat támogat több mint 70
millió forinttal. A projekt keretében megvalósul mindkét intézmény
felnõttképzési intézményi akkreditációja, létrejön 6 saját képzési
program és 183 ember végzi el a két intézmény különféle tanfolyamait.

Hirdetés

A TÁMOP-3.2.3.-08/1-2009-0021 "ZALAI IRKA" projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap és az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósul meg. AL-2388, Ny.sz.:00994-2009
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Képviselõi fogadóórák, fórumok
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.laszlo61@chello.hu
Bene Csaba, a 2. számú választókerület önkormányzati képviselõje fogadóórát tart minden hónap elsõ keddjén 17 órától 19 óráig a Zsigmondy-Széchenyi
Szakközépiskolában (Nagykanizsa, Hunyadi u. 18.) 20/388-8259,
bcsaba@nagykanizsa.hu
Bene Csaba, Bicsák Miklós és Tóth Nándor önkormányzati képviselõk lakossági fórumot tartanak 2011. április 4-én (hétfõn) 18 órától a Vasemberház
Tükörtermében. Téma: Szennyvízberuházás Meghívott vendégek: Beregszászi
Csaba a Délzalai Vízmû ZRt üzemvezetõje, Fitos István a Nagykanizsai Regionális Szennyvíztársulás projektmenedzsere. A fórumra elsõsorban az Arany
János utcától északra lévõ terület lakosait várják. Az érintettek külön meghívót
is kaptak.
Bicsák Miklós az 1. számú választókerület (Magyar u. 80-tól-164-ig (páros
oldal), Magyar 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) önkormányzati képviselõje fogadóórát tart minden hónap
1. szerdáján 16 órától a Pálma Vendéglõben (Magyar utca). Aznap 18 órától 20
óráig Bicsák Miklós Palin és Korpavár lakossága számára tart fogadóórát a
palini új Általános Iskolában.
Bizzer András a 6. számú választókerület (Rózsa u. 14-tõl végig páros házszámok, Rózsa u. 21-tõl végig páratlan házszámok, Kazanlak körút 1-tõl végig
páratlan házszámok, Kazanlak körút 2-12-ig páros házszámok, Munkás utca 13-ig páratlan házszámok, Munkás utca 2-tõl végig páros házszámok, Munkás
5-tõl végig páratlan házszámok) önkormányzati képviselõje fogadóórát tart
2011. április 1-jén (pénteken) 17 órakor a Hevesi Sándor Általános Iskolában.
Dr. Etler Ottó önkormányzati képviselõ fogadóórát tart 2011. április 4-én
17 órától a Kõrösi Csoma Sándor Általános Iskolában.
Kovács János a 4. számú választókerület önkormányzati képviselõje fogadóórát tart minden hónap elsõ hétfõjén 18 órától a Dr. Mezõ Ferenc Gimnáziumban.
Sajni József önkormányzati képviselõ fogadóórát tart 2011. április 4-én
(hétfõn) 16 órától 17 óráig a ligetvárosi óvodában, aznap 17 órától 18 óráig a
Vécsey Általános Iskolában, 2011. április 5-én (kedden) 17 órától 18 óráig
Miklósfán a Mindenki Házában.
Szõlõsi Márta a 9. számú választókerület önkormányzati képviselõje fogadóórát tart minden hónap elsõ hétfõjén 17 órától a Zrínyi Miklós Általános Iskolában. (Zrínyi M. u. 38.): 30/301-8185, szolosi.marta@fidesz.hu, szmarta25@hotmail.com

Közterületfelügyelõt keresnek
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Jegyzõje pályázatot hirdet a Polgármesteri Hivatal Közterület Felügyeletére közterület felügyelõ
munkakör betöltésére.
A részletes pályázati hirdetmény közzétéve a Kormányzati Személyügyi
Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ internetes oldalán (www.kozigallas.gov.hu, vagy www.kszk.gov.hu), valamint a www.nagykanizsa.hu honlapon.

Civil Pályázat 2011.
Nagykanizsa megyei jogú város polgármestere „Civil Pályázat - 2011” címmel pályázatot ír ki civil szervezetek 2011. évi támogatására.
A pályázaton részt vehetnek Nagykanizsa megyei jogú város közigazgatási
területén mûködõ, cégbíróságon bejegyzett nagykanizsai székhelyû civil szervezetek. A pályázaton nem indulhatnak pártok, egyházak, vallási felekezetek.
A pályázat célja a nagykanizsai civil szervezetek Nagykanizsáért végzett önkéntes, közhasznú munkájának támogatása. A pályázati célra fordítható összeg
összesen egymillió Ft. A támogatás utófinanszírozás, amely a támogatási szerzõdésben megjelölt célok elérése, a pályázati feltételek betartása, és az elszámolás elfogadása esetén kerül folyósításra. A támogatás 2011. január 1. és
2011. december 31. között keletkezett fizetési kötelezettségek kiegyenlítésére
használható fel. A pályázatok beérkezésének határideje 2011. május 10.
A pályázat részletes feltételeit tartalmazó felhívás és adatlap elektronikus
úton letölthetõ a www.nagykanizsa.hu honlapról, vagy nyomtatott formában
személyesen átvehetõ munkaidõben a Polgármesteri Hivatal portáján az Erzsébet tér 7. és Eötvös tér 16. szám alatt.
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Kulturális Alap 2011.
A pályázat célja: Nagykanizsa megyei jogú város kulturális életének támogatása.
Pályázat tárgya:  Nagykanizsán megrendezésre kerülõ kulturális rendezvények dologi költségeinek támogatása.  A nagykanizsai mûvészeti csoportok,
együttesek, magyarországi és külföldi fesztiválon való részvételének dologi költségei, valamint a cégbíróság által bejegyzett „kulturális profilú" civil szervezetek
mûködési költségeinek támogatása.  Kulturális szolgáltatások és kiadványok
támogatása.
A pályázók köre:  Természetes személy, nagykanizsai székhellyel bejegyzett társadalmi szervezetek, kulturális vállalkozás, mûvelõdési, oktatási és nevelési intézmény.  Megjegyzés: Jogi személyiséggel nem rendelkezõk – az elmúlt évekhez hasonlóan – csak jogi személyiséggel rendelkezõ ernyõszervezeten (lebonyolító) keresztül pályázhatnak.
A támogatás formája:  A sikeres pályázókkal az önkormányzat támogatási szerzõdést, pénzeszköz-átadási megállapodást köt. A benyújtott részletes
költségvetéssel alátámasztott programhoz az önkormányzat vissza nem térítendõ támogatást nyújt. A finanszírozás módja: elõfinanszírozás
Pályázati feltételek:  Egy pályázó meghatározott számú pályázatot adhat
be: intézmény, intézményegység "saját nevében" négyet, civil szervezet" saját
nevében" kettõt, természetes személy egyet.  Pályázni 2012. 03. 31-ig megrendezésre kerülõ, fent meghatározott tárgyban lehet.  30.000 Ft feletti támogatás esetén a kötelezõ önrész a pályázott összeg minimum 30 %- a, amellyel
a pályázónak a támogatott összeggel együtt kell elszámolnia.  Reprezentációs
és kommunikációs költségre nem használható az alap.  Pályázati cél és határidõ nem módosítható.  A támogatás összege, más civil szervezettõl rendelt
szolgáltatás ellentételezésének kiegyenlítésére nem használható fel.
A pályázat benyújtása:
A pályázatokat a Polgármesteri Hivatal (Erzsébet tér 7.) portáján, illetve a
város honlapjáról / www.nagykanizsa.hu / letölthetõ adatlapon egy példányban
a Mûvelõdési és Sportosztályra kell benyújtani. A pályázathoz csatolni kell a
közpénzekbõl nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI.
törvény szerinti összeférhetetlenség, illetve érintettség fennállásáról, vagy hiányáról szóló nyilatkozatot. A pályázat beérkezésének határideje: 2011. 04. 22.
(péntek) 13.00 óra.

Testvérvárosi pályázat 2011.
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata "Testvérvárosi Pályázat
2011" címmel pályázatot ír ki a testvérvárosaihoz fûzõdõ kapcsolatok fejlesztése, a lakosság és civil szervezetek, valamint intézmények ez irányú mûködésének támogatása, a szervezetek biztonságos tervezésének elõsegítése céljából.
A pályázók köre: Civil szervezetek, intézmények, öntevékeny csoportok.
A tervezett projektnek Nagykanizsa testvérvárosai és baráti városai – Akkó,
Bihács, Csáktornya, Gleisdorf, Kazanlak, Kovászna, Magyarkanizsa, Ptuj,
Puchheim, Salo, Shijiazhuang, Togliatti – valamelyikében mûködõ partnerszervezet aktív együttmûködésével 2011. július 1. és 2012. június 30. között kell
megvalósulnia.
A pályázó saját forrásainak legfeljebb 50 %-os kiegészítése céljából lehet pályázni költségvetéssel alátámasztott, részletesen kidolgozott projektre.
A pályázatok támogatásáról a polgármester legkésõbb 2011. június 30-ig
dönt. Az elnyert támogatást - legfeljebb 100 ezer Ft-ot - részletes elszámolással, a pályázó nevére kiállított számlákkal igazolt kiadásokra, legfeljebb az önrész mértékéig, utólagos finanszírozással biztosítja az alap. Egy pályázó több
célra is nyújthat be pályázatot.
A pályázat részletes feltételeit tartalmazó felhívás és pályázati adatlap letölthetõ a www.nagykanizsa.hu honlapról, vagy nyomtatott formában, munkaidõben személyesen is átvehetõ a Polgármesteri Hivatal portáján.
A pályázatok beérkezésének határideje 2011. május 10.

MEGSZÛNIK
AZ ERZSÉBET-T
TÉRI PARKOLÓ!
Megkezdõdnek a városrekonstrukciós program kivitelezési
munkálatai az Erzsébet téren, így 2011. április 4-tõl véglegesen
megszüntetésre kerül a terület közepén található nagy parkoló.
Az Erzsébet térre, illetve környékére igyekvõ gépjármû tulajdonosoknak javasoljuk a tértõl gyalogosan 2-3 percre található volt
piactér, valamint az alsó templom elõtti parkolók igénybe vételét.
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Az Internet veszélyei
Az Internet hasznos és nagyon jó
dolog:
- Megszokott és biztonságos
környezetünkbe behozhatjuk a világot.
- Eljuthatunk olyan helyekre is,
ahová a valóságban soha.
- Olyan mennyiségû és minõségû információhoz juthatunk, amelyek eddig elérhetetlenek voltak
számunkra.
Árnyoldalai:
- Az amúgy is felgyorsult világunkat tovább gyorsítja.
- A híreket feldolgozás nélkül
szívjuk magunkba.
- Egy idõben párhuzamosan
több ismerõsünkkel is beszélgethetünk, melynek következtében
viszont nincs idõnk önmagunkra.
- Egyre korábbi életkorban engedjük a számítógép elé ülni a
gyerekeket.
Oda kell figyelni a gyermekünkre, ha:
- egyre több idõt tölt a gép elõtt;
- a régen szeretett tevékenységeit, hobbijait elkezdi elhanyagolni;
- kommunikációja beszûkül, lelkiállapota gyakran labilissá válik;
- elõtérbe kerül a virtuális világ
az igazi helyett, baráti kapcsolatai
visszaszorulnak;
- iskolai teljesítménye egyre
gyengébb lesz;
- romlik a realitásérzéke, elsõdleges sikerforrássá válik a számítógépes játékok során elért eredmény;
- ha a szülõk tiltani igyekeznek a
számítógépezést és netezést, veszekedéssel, dührohamokkal, rongálásokkal reagál.
A túlzásba vitt netezés, a függõség hatásai, következményei a fiataloknál:
- Elképzelni sem tudja az életét
számítógép nélkül;
- lehangolttá, szorongóvá válik;
- gyakran fáradt és álmos;
- romlik az idõérzéke;
- megfeledkezik a biológiai
szükségleteirõl (evés, ivás, ürítési
funkciók, pihenés);
- beszûkül a tevékenysége;
- nem érzi, hogy amit csinál, az
probléma, az veszélyes;
- elmagányosodik, befelé forduló lesz;
- önértékelési zavarokkal, önbizalomhiánnyal küszködik.
Javaslatok:
- Hatékony segítségre van szükség;
- Fel kell ismertetni cselekedete
káros hatását;

- Csökkenteni kell az internetezésre fordított idõt;
- nem tiltás, erõszak alkalmazása (szülõ-gyerek bizalmi viszony!);
- gyermekkel való kapcsolat újragondolása és újraépítése;
- meg kell erõsíteni a társas kapcsolataiban, sikereiben;
- sok reális, pozitív megerõsítés
alkalmazása;
- segíteni kell visszailleszteni a
mindennapi életbe;
- sokat kell beszélgetni, mindig
és mindenrõl (kezdeményezés a
szülõ részérõl!);
- alternatív programok kidolgozása (baráti kör, és/vagy család).
Meg kell teremteni az Internetezés és az egyéb tevékenységek
egyensúlyát:
- Felül kell vizsgálni saját internetezési szokásainkat is.
- Nem szabad tiltani, hanem közösen kell betartható szabályokat
hozni a családi internethasználatra.
- Keresni kell a számítógépnek egy
jól látható, nyílt helyet (közösségi tér
– pl. nappali,) és ne ott legyen, ahol
nehéz ellenõrizni (gyerekszoba).
- Bíztatni és támogatni kell a
gyermeket a kortársakkal való
együttes tevékenységek kialakításában, és végrehajtásában.
- Segíteni kell a gyermek interneten kívüli szocializációját.
- Segíteni kell az internetes önkontroll, felelõsség kialakításában.
- Javasolni kell a gyermeknek is
vonzó alternatívákat más idõtöltésre.
Jó tudni, mik az Internet használatával elkövetett leggyakoribb
bûncselekmények:
Csalás, személyes adatokkal való
visszaélés, szerzõi és szomszédos
jogok megsértése, zaklatás, rágalmazás, pedofil bûncselekmények.
Tanácsok szülõknek:
- Az emberi lélek egészséges
fejlõdéséhez szükség van a személyes emberi kommunikációra, az
interakcióra. A komputer mellett
töltött órák pontosan ezt gátolják,
ettõl zárják el az embert. Tavasz
van, jön a jó idõ, a gyerekek menjenek inkább ki az udvarra, sportoljanak, mozogjanak, játszanak
együtt a társaikkal! A személyes
kapcsolat sokkal izgalmasabb,
mint a kibertér!
- Tartsák és tartassák be a biztonságos internetezés szabályait.
Számtalan olyan program van,
amely védelmet biztosít és biztonságos böngészést tesz lehetõvé. Beszéljék meg gyermekükkel, hogy ne
adják meg személyes adataikat ismeretleneknek a neten. Ne közölje-

2011. március 31.
nek olyan információkat, amely a
nagy nyilvánosságra nem tartozik
(pl.: két hétre elutazunk a tengerpartra nyaralni), mivel rossz szándékú emberek is olvashatják. A személyes adatokra, jelszavakra, PIN
kódokra vadászó adathalászok is
elõszeretettel használják a közösségi oldalakat! Ne töltsenek fel magukról vagy ismerõseikrõl, barátaikról olyan képeket az Internetre,
amelyeket egyébként sem mutogatnának. Beszélgessenek a gyerekkel
a világhálón látottakról, beszéltekrõl és hallottakról. Vegyenek részt a
gyerek virtuális életében is!
- Mindezt akkor tudják megvalósítani, ha kialakult a kölcsönös
bizalom. Ehhez nap mint nap szakítsanak idõt gyermekükre, bizalmas beszélgetésre, közös idõtöltésre attól függetlenül, hogy gyermekük a legkisebbek közé tartozik, vagy lázadó tizenéves.
Zala Megyei
Rendõr-fõkapitányság
Bûnmegelõzési Osztálya

A motorkerékpáros
közlekedésrõl
A tavaszi idõszak beköszöntével
az idõjárási viszonyok kedvezõ változásával közútjainkon mind gyakrabban jelennek meg a segédmotoroskerékpárral, illetve a nagyteljesítményû motorkerékpárral közlekedõk.
Sok éves tapasztalat, hogy ezzel
egyidejûleg, az év ezen szakaszában
növekszik azoknak a közlekedési
baleseteknek a száma, melyben valamelyik résztvevõ motorkerékpáros.
Sajnálatosan azt kell mondani,
hogy ezek a balesetek többnyire sérüléses kimenetellel végzõdnek, hiszen a motorkerékpár vezetõket az
egyéni védõfelszerelésükön kívül
nem óvja más. A tavalyi évben a sérüléses balesetek csaknem 8 %-át segédmotoros kerékpárral közlekedõ
személy okozta és nem egészen 6 %ban motorkerékpárral közlekedõ személy volt az okozó. A balesetek okai
között meg kell említeni az út, idõjárási és látási viszonyoknak nem
megfelelõ sebesség megválasztását,
a relatív sebességtúllépést, illetve az
abszolút sebességtúllépést is, de történt olyan baleset is, amely a jármûvezetõ ittassága miatt következett be.
Hogy ezek a balesetek mind kevesebb számban forduljanak elõ szükséges lenne, hogy a motorkerékpárral, segédmotoros kerékpárral közlekedõk betartsák azokat az alapvetõ
szabályokat, melyek egy motorkerékpárost kell, hogy jellemeznek,
ami miatt a motoros társadalom tag-

jának érezheti magát, és ami miatt ez
a társadalom be is fogadja.
- Fontos, hogy amikor a motoros
tavasszal elõveszi a jármûvét, azt
mindig átvizsgálja. Ellenõrizze,
hogy mûszaki szempontból megfelel-e minden elõírásnak, azzal
minden körülmény között biztonságosan tud közlekedni.
A jármûvek kivilágításával kapcsolatosan felhívnám a figyelmet arra, hogy a forgalomban résztvevõ
motorkerékpárt (és a tompított fényszóróval felszerelt) segédmotoros kerékpárt – tompított fényszóróval nappal és jó látási viszonyok között is ki
kell világítani akár lakott területen
belül, akár azon kívül közlekednek.
- Mint a többi közlekedõnek, a
motorosnak is szükséges a közlekedési szabályok betartására törekedni, példát mutatva a kezdõ motorkerékpárosok részére.
- A motorosnak tisztában kell lenni azzal, hogy a közlekedése során
adódó váratlan eseményekre sokkal
nehezebben tud reagálni, mint például egy gépkocsivezetõ. Ha nagy sebességgel közlekedik, akkor a közlekedés többi résztvevõje nem biztos,
hogy elsõbbséget tud neki biztosítani, és akár õ, akár más volt a szabálysértõ, nagy valószínûség szerint a
motorkerékpáros fog megsérülni.
- Nagyon fontos odafigyelni a többi
közlekedõre is, a motoros jármûvének
sebességét, teljesítményét ne lakott területeken belül tesztelje, hiszen ezzel
másokat zavarhat, nem beszélve arról
hogy egy adódó baleseti veszélyhelyzetet is nehezebben tud elkerülni.
- Úgyszintén nagyon fontos,
hogy a motoros figyelmet fordítson
saját, és utasa biztonságára, ezért
közlekedése során mindig viselje a
bukósisakot, a megfelelõ biztonságot nyújtó ruházatot és felszerelést,
továbbá folyamatosan fejlessze motorozással kapcsolatos tudását is.
Ez mind a segédmotoros kerékpárt
vezetõk esetében, de különösen a
nagy teljesítményû motorkerékpárokat vezetõk esetében fontos lenne - a
nagy teljesítményt, erõt tudni kell kezelni, ellenkezõ esetben a baleset bekövetkezésnek kockázata emelkedik.
Aki betartja ezeket a szabályokat, az nagy valószínûséggel baleset nélkül térhet haza jármûvével
nap mint nap.
Természetesen hatóságunk is kiemelt figyelmet fordít a motorkerékpárral, segédmotoros kerékpárral közlekedõk ellenõrzésére.
Mindenkinek
balesetmentes
motorozást kívánunk!
Lovkó Balázs r.fhdgy.
Balesetmegelõzési fõelõadó
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Horoszkóp
III.21.–IV.19. Kos

SMS
szám:
06-30/
4-956-956

Az Ön
rádiója

FM 95,6
MHz

Nagyobb önfegyelemre lenne szükség a
magánéletében. Legjobb lenne, ha kibékülne önmagával és a környezetében
élõkkel is. Építsen fel önmagának egy
stratégiát, és tartsa is be.

IV.20.–V.20. Bika
A kellemes bolygóhatásoknak köszönhetõen nem lesz semmire sem panasza a közeljövõben. Egy nagy tervet dédelget magában, de a hiányzó anyagiak miatt nem tud
hozzáfogni. Keressen támogatót.

V.21.–VI.21. Ikrek
A bolygók erõs hatást gyakorolnak önre, de
könnyen átvészeli az akadályokat. Szerencsére a kellemetlen napokat nem drámaként fogja fel, hanem tanul belõlük, és lelkesedéssel
teszi tovább a dolgát, mint korábban.

VI.22.–VII.22. Rák
Sok változással számolhat ezekben a napokban. Bár egyszerû, nyugodt életre vágyik, egy
új szomszéd, vagy új fõnök eleinte megzavarja mindenapjait. Az új helyzet szerencsére felvértezi energiával az akadályok ellen.

VII.23.–VIII.22. Oroszlán
Egészséges táplálkozásának köszönhetõen
szellemileg szárnyalni fog tavasszal. A
nagy terveit egyelõre csak dédelgesse, s ha
úgy érzi, fizikailag is a tettek mezejére léphet, akkor dobja be minden erejét.

VIII.23.–IX.22. Szûz
Ha jelentõs változásokat szeretne átélni
mindennapjaiban, akkor elõször is vegyen
ki legalább egy hét szabadságot. Koncentráljon a kellemes kihívásokra, és az új környezetében fellelhetõ szépségekre.

IX.23.–X.22. Mérleg
Ne hagyja magát lebeszélni semmirõl sem.
Kerülje a negatívan gondolkodók társaságát, hiszen ha nekiáll, félgõzzel is meg tudja oldani a tennivalóit. Ha szellemileg elfárad, hallgasson kedvére való zenét.

X.23.–XI.22. Skorpió
Sokat nosztalgiázik a múlt történésein. Próbáljon meg inkább a mának élni, és használja ki jobban az emberi kapcsolatait. Ha
netán csalódások érik, tekintse ezt átmeneti állapotnak, és haladjon tovább.

XI.23.–XII.21. Nyilas
Kifinomult kommunikációjának köszönhetõen elrendezõdnek a magánéleti gondjai.
Pozitív szakmai elismerésre is számíthat a
közeljövõben, ami nemcsak az önbizalmát
növeli, hanem anyagiakban is gyarapodik.

XII.22.–I.20. Bak
Sok fontos esemény részese lehet az elkövetkezõ napokban. Ha maga mögött tudhatja a tavaszi nagytakarítást, fellélegezhet,
és több idõt szentelhet a hobbijának. A hétvégére tervezzen kirándulást, túrázást.

I.21.–II.19. Vízöntõ
Pozitív gondolkodásának köszönhetõen
elképzeléseit még a húsvéti ünnepekig
megvalósíthatja. Ha kell, a barátai is segíthetnek ebben. Lelki békével ajándékozzák meg a tavaszi csillagok.

II.20.–III.20. Halak
Koncentráljon az ön körül történõ változásokra, és akkor nem marad le semmirõl
sem. Ígéreteit lehetõleg tartsa be, és akkor nem okoz csalódást a szeretteinek.
Figyeljen oda immunrendszerére is.

)

2011.04.21.

NAGYKANIZSÁRÓL A LEGFRISSEBBEN! – www.kanizsaujsag.hu

12.qxd

12.qxd

2011.04.21.

14

9:44

Page 14

Kanizsa – Sport / Apró

2011. március 31.

Sikertelen kosaras hétvége Gyarapított éremkollekció
Miskolci Sportiskola – Kanizsai Vadmacskák SE 82-48. (1715, 18-11, 23-10, 24-12)
NB I Amatõr nõi kosárlabda
bajnokság rájátszás az 1-8. helyért,
1. mérkõzés.
Kanizsai Vadmacskák SE –
Miskolci Sportiskola 54-58 (913, 11-17, 16-11, 18-17)
Amatõr NB I nõi kosárlabdamérkõzés, rájátszás az 1-8. helyért, 2. mérkõzés, visszavágó.
Nagykanizsa, 50 nézõ.
Kanizsa: Fekete Cs. (12/9),
Fuisz (19), Olasz A. (5), Jurkó (2),
Jagarics (4). Csere: Oros (2), Tóth
Sz. (3), Rajkai, Kiss V. (7), Simon,
Nagy D. Edzõ: Gábor Erzsébet.
Az igazsághoz az is hozzátartozik, hogy ez a párharc már
Miskolcon eldõlt a jóval rutinosabb borsodiak javára, s a Kanizsai Vadmacskák együttese várhatja, mely ellenféllel mérkõzhet tovább – immár az 5-8. helyért.

y

INGATLAN

Budapesten - Ferencvárosban
parkra nézõ, erkélyes, kétszobás,
51 m2-es, egyedi fûtéses, elsõ
emeleti lakás eladó. Nem panel.
Diákoknak is ideális. Ár: 13 millió
Ft. Tel.: 0630/217-3453 (7332K)
Nk-án a Csónakázó tónál (Látóhegyen), a Szõlõskerttõl 5 percre, panorámás, 577 m2-es telek villannyal,
vízzel, épülettel, alatta pincével, szõlõvel eladó. Érd.: 0693/325-840,
0630/227-3636 (7331K)
Belvárosi 140 (+30) m2-es, igényes kivitelû családi lakóház extrákkal 29,98 millió Ft-ért eladó. Képes ismertetõt e-mail-en küldök.
Tel.: +3630/901-9013 (7352K)
Nk-án téglaépítésû, földszintes, kertrészes, tárolós, padlásteres, UPC-s, egyedi fûtéses, 49 m2es társasházi lakás eladó. Ára:

Kanizsa KK DKG-East (9.) –
SMAFC-NYME (4.) 91 - 97 (2128, 26-20, 19-28, 25-21)
NB I B Nyugati csoport férfi
kosárlabda-mérkõzés, 22. forduló.
Nagykanizsa, 100 nézõ. Vezette: Dr.
Magyari, Dombay. Kanizsa KK
DKG-EAST: Tóth O. (13), Balogh
L. (16/3), Kovács D., (9/3), Murvai
(3), Klír (4). Csere: Hoffmann (15),
Stárics (5), Zsámár K. (17), Beck
(3), Bíró (6). Edzõ: Farkas László.
Bizonyára nem kósza gondolat,
hogy már mindenki várta a végét a
2010/11-es idény alapszakaszának. Huszonkét forduló után a
táblázaton a kilencedik helyen
végzett a Kanizsa KK-DKG East.
A csapat az utolsó fordulók során
az Újbuda gárdájával viaskodott a
nyolcadik helyért, nos a kanizsaiak 9-13, míg a fõvárosiak 10-12es gyõzelem-vereség mutatóval
zártak. Folytatás a 17-24. helyért.
P.L.

28.200 CHF, az OTP napi forint
középárfolyamán + 500.000 Ft.
Érd.: +36-20-254-2679 (7360K)
Nk-án belvárosközeli, kétgenerációs családi ház + plusz udvari lakás szép telekkel eladó.
Irányár: 15 millió Ft. Érd.:
0630/282-0867 (7365K)
Újförhéncen birtok téglaépülettel, felszereléssel eladó. Villany
van. Érd.: 0630/282-0867 (7366K)
Nk-án
Katonaréten
teljeskörûen felújított 90 m2-es családi ház garázzsal eladó. Tel.:
0630/377-8044 (7367K)

BÉRLET
Kétszobás bútorozott, központi
fûtéses lakás Nagykanizsán a Liszt
Ferenc úton kiadó. Kaució szükséges. Érd.: 0630/685-5853 (7348K)

Miskolcon az Egyetemváros
sportcsarnokában küzdöttek meg
hét kategóriában és hét súlycsoportban az ország legvállalkozóbb kedvû birkózó veteránjai a magyar bajnoki címekért. A versenyre rekordszámú versenyzõ érkezett, összesen
127 mérlegeltek (2001-ben Marcaliban 50 alatt volt ez a létszám). A
kanizsai birkózókat három versenyzõ képviselte, az "A" kategóriában
(35-40 évesek) a 76-kg-os Dr. Kal-

már István, a "B" kategóriában (4145-évesek) a 69-kg-os Fata József,
míg az "F" kategóriában (61-65évesek) a 69-kg-os Ladányi István.
A veteránok közül kötöttfogásban Ladányi aranyat, Fata ezüstöt,
Dr. Kalmár bronzérmet szerzett,
míg a szabadfogásúaknál Fata
szintén bezsebelt egy értékes második helyezést.
P.L.

Ezúttal sem fukarkodtak
Heat Group-Kanizsa VSE (3.)
– Egri Vízmû SE (7.) 17-9 (3-1,
4-2, 4-3, 6-3)
OB I B férfi vízilabda-mérkõzés, rájátszás B-csoport (10-17.
helyért), 3. forduló. Nagykanizsa,
30 nézõ. Vezette: Dodog, Rubos.
Kanizsa VSE: Kiss Cs. - Dene 2,
Puskás 2, Csóka 3, Korbuly 3,
Kaszper G. 2, Fábry 1. Csere: Gu-

lyás 2, Bagaméri 1, Ulman 2.
Edzõ: Szabó Gábor.
A kapus kivételével a kanizsai
klub összes vízbe szállt játékosa legalább egyszer eredményes volt. A tabellán a dél-zalai egyesület is százszázalékos (a Neptun és a MAFC
mellett), ami négy gyõzelmet takar.

Masszázs a nagykanizsai
Uszodában! (A szolgáltatás belépõjegy nélkül is igénybe vehetõ.)
Szolgáltatások: alakformáló-,
talp-, egyéb masszázs, fényterápia, méregtelenítés, stb. Hívásra
házhoz is megyek. Érdeklõdni és
bejelentkezni: a +3630/481-2323
telefonszámon lehet. (6273K)
Kidobásra szánt TV-jét, monitorját, mikróját, mosógépét, stb.
elszállítom. Tel.: 0620/510-2723
(7361K)
Gyakorlattal
rendelkezõ
könyvelõ vállalja társas és egyéni
vállalkozók könyvelését és beszámolók
készítését.
Tel.:
0630/348-9669 (7340K)
Televíziók, LCD monitorok,

videók, DVD-k és távirányítók
javítása. Balaskó István Nk., Ady
Endre u. 11. Tel.: 0630/597-1530
(7363K)
Munkalehetõség! Minimum
középfokú végzettségû agilis személyek jelentkezését várjuk. Tel.:
0630/227-3636 (7368K)

P.L.

VEGYES
Készpénzért
vásárolok
könyvet, festményt, porcelánt,
régi népi parasztbútorokat,
használati tárgyakat és teljes
hagyatékot. Érd.: 0620/5553014 (7362K)
Energetics 300E ergométeres szobakerékpár eladó. Érd.: 0630/227-3636
(7364K)

SZOLGÁLTATÁS

Hirdessen a Kanizsában
Lakossági apró
15 szóig egy alkalommal: 600 Ft
(Amennyiben hirdetését egyszerre több alkalomra adja fel,
úgy a másodiktól 300 Ft.).

Vállalkozási apró
15 szóig egy alkalommal: 1200 Ft
(Amennyiben hirdetését egyszerre több alkalomra adja fel,
úgy a másodiktól 600 Ft.)

Az akció május 31-ig tart.
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Telefonos segítség - lellei gyõzelem
Nagykanizsai
TE
1866Horváth Méh (11.) – Balatonlelle
SE (4.) 0-1 (0-0)
NB III Dráva csoport labadrúgómérkõzés, 19. forduló. Nagykanizsa, 250 nézõ. Vezette: Ziekelbach
(Bawiec, Manner). G.: Galgóczi
(66.). Kiállítva: Cs. Horváth G.
(23.); Gere (85.). NTE: Markek T. Boros Z., Pozsgai, Cserfõ, Szép D.
- Ujvári, Nagy T., Rácz Sz., Kisharmadás (Budai, 80.) - Cs. Horváth
G., Luiz Fernando (Szõke, 60.). Vezetõedzõ: Koller Zoltán.
Keszei Ferenc, a vendégek
szakvezetõje nem tévesztett öltözõt kanizsai szakosztályvezetõként, mi több, mint jó vendéglátó,
arról is intézkedett, hogy a balatonlelleieket megfelelõ öltözõi
tisztaság fogadja az NTE sporttelepen. Majd bemutatta Koller Zoltánt, a hazaiak vezetõedzõjét a
lelleiek stábjának (köztük a polgármester, egyben tréner Kenéz
Istvánnak), akik részérõl nem is
késett a reakció: „Ahogy látom,
Kanizsán nagyon elegáns a tréneri szekció.”
Mi tagadás, Koller Zoltán megadta a módját, igaz arra is ügyelt,
hogy a szakmának jusson a fõszerep, hiszen játékosait háromnegyed órával a mérkõzés kezdete
elõtt kivezényelte a melegítéshez,
melyen már Popovics Lajosnak,
segítõjének is jutott szerep...
Aztán a Balaton-mellékiek is
hozzáfogtak, miközben már a lelátón is gyülekezett a közönség.
Soraikban rögtön a latolgatásé

volt a fõszerep: „Olvastátok az újságban? Vajon az eredményt is
tudják már a csapatok?” – hangzott a költõi kérdés, de a figyelmesebbje már a „Hol vagy, Feri?” kiáltással operált. Mert, bizony a kanizsai szakember nem
volt ott a lellei kispadon, helyette
elfoglalta helyét a kanizsai szakosztályvezetõnek bejáratott helyen – a klubház elsõ emeletének
egyik ablakában...
S láthatta, hogy a 13. percben
egy remek kanizsai akció után
Nagy Tamás tornáztatta meg Posza
Zsoltot, aki nagyot nyújtózva mentett a jobb felsõ sarok elõl.
Tény és való, a kanizsaiak kissé
rúgdosódósabbra vették a figurát, s
feszültek voltak – aminek meg is
lett a sajnálatos következménye,
mert egy hazai szöglet után a lellei
kapu elõtt tumultuózus jelenetek
játszódtak le, s percekig tartott,
míg megnyugodtak a kedélyek. Az
eredmény: Cs. Horváth Gábor korábban begyûjtött sárgája után a
kiállítás sorsára jutott, illetve a
vendégek kispadjánál is megtalálták a nézõtérrõl az edzõt – Kenéz
Istvánt...
„Nem látszik az emberelõnyünk”
– harsant idõvel a lellei szurkolói
oldal, s valóban, emberhátrányban
a dél-zalaiak összeszedettebb játékot produkáltak. Ettõl függetlenül a
Balatonlelle még veszélyeztetett,
de Galgóczi Károly 19 méteres lövése nem talált utat a hálóig.
Az elsõ félidõ lefújása után abból a bizonyos fõnöki szobából

Keszei Ferenc sietõsre vette lépteit a vendégek öltözõje felé...
A második játékrészre szemmel
láthatóan lehiggadt csapatok érkeztek a pályára, az elsõ lehetõségecske Luiz Fernando centerezése
után adódhatott volna, majd a vendégek részérõl Graszl Norbert hanyatt vetõdve próbálkozott, de
Markek Tamás még elcsípte a labdát.
A 66. percben már nem sikerült
ilyen hatékonyan a hárítás, hiszen
egy elõreívelésnél Boros Zoltán
körülményeskedett, s a labdára
lecsapó Galgóczi az ötös bal oldali sarkáról a kapuba helyezett
(0-1). A kanizsai elhárítás ezután
is bizonytalankodott, hiszen
Markeknak kétszer is résen kellett lennie, majd Nagy Tamás bonyolódott bele cseleibe a balatonlellei büntetõterületen, és oda is
lett a lehetõség.
Hangzott is a pörölés Keszei Ferenc telefonjában, hát még akkor,
amikor a vendégek sem úszták
meg kiállítás nélkül a találkozót.
Az iram és színvonal a mérkõzés
végére sokat esett, s a próbálkozásokban már nem volt benne az
újabb gól lehetõsége, így a pikánsnak beharangozott összecsapáson
nyert a Balatonlelle. Keszei Ferenc
pedig letette a telefont, majd foteljába huppanva ismét lejátszotta
magában a találkozót, hozzátéve:
„Ezt a mérkõzést a kanizsai kiállítás döntötte el...”
P.L.

Bicsák Bettina csapatban lett elsõ
Remekül szerepelt Bicsák Bettina a Hungarian Openen, a Magyar Nemzetközi Mozgássérült
Asztalitenisz Bajnokságon Egerben. Egyéniben negyedik, csapatban elsõ lett.
Az elsõ napon az egyéni versenyszámot, a másodikon a csapatokét bonyolították le. Egyéniben
Bicsák Bettina a csoportjából másodikként jutott a fõtáblára. A döntõbe jutásért egy ausztrál lánytól
kapott ki, majd következett a
bronzmeccs, ahol nagy csatában
maradt alul olasz ellenfelével
szemben (2:3).
Csapatban a megszokott párja –
Arlóy Zsófia – helyett Bruna

Alexandre-vel, egy brazil lánnyal
került egy csapatba. (Ebben a rendszerben a csapatot két fõ jelentette.)
A csoportból veretlenül jutottak
tovább. A fõtáblán egy norvég/belga kettõst 3:2-re, majd az ausztrálokat szintén 3:2-re verték, végül a
döntõben az olasz/szlovén csapatot 3:1-re gyõzték le. Az aranyérem óriási eredmény, hisz remek
mezõny gyûlt össze és ez volt Bicsák Bettina elsõ érme nemzetközi
Pro-Tour versenyen.
A másik nagykanizsai játékos,
Zborai Gyula egyéniben és csapatban is a negyedik helyet szerezte
meg.
P.L.

15

A Top-bajnokságokból jelentjük... NB I sakk-csapatbajnoki
mérkõzés, 7. forduló. Nagykanizsa.
Aquaprofit-Nagykanizsai
TSK (1.) – Kazincbarcika VSC
(10.) 10:2. A kanizsaiak ismét
roppant nagyarányú gyõzelmet
arattak aktuális riválisuk fölött.
Ezzel a dél-zalai klub pontjainak
számát 60,5-re növelte a tabellán,
s mint listavezetõ a forduló után 8
ponttal elõzi meg az ASE Paks
együttesét. Nõi Extraliga asztalitenisz-mérkõzés, 15. forduló. Szekszárd. Szekszárd AC (8.) – Tompa
Ingatlanforgalmi Kft.-Kanizsa
Sörgyár SE (7.) 8:2. Az utóbbi három körben sikerélménybõl (korábban Budaörs-KSSE 8:2, Tápai
2; KSSE-Postás SE 2:8, Tápai 2)
nem sok jutott a kanizsai nõi extraligás együttesnek, ráadásul most
az egyik mögöttük álló csapattól
szenvedtek igencsak nagy különbségû vereséget. A vendégek Tápai
Tímea (2) révén tudtak csak kozmetikázni az eredményen.
Még az este is püfölték egymást. A kanizsai plaza épületében
került sor kilencedik alkalommal
az ökölvívó Plaza Kupa küzdelmeire, melyre a házigazda Kanizsa Box Klub is a szokottnál nagyobb létszámmal állt ki. Elõzetesen 50 párral számoltak a szervezõk, s Korpics Miklós, a kanizsaiak edzõje ottjártunkkor is komolyan számolgatva közölte, negyven fölötti párharc mindenképpen
sorra került a sporteseményen. A
szombat kora délután kezdõdött
mérkõzés-sorozat keretében Soprontól Pécsig léptek a ringbe az
öklözõk, serdülõ korosztálytól
egészen a felnõttekig. A kanizsaiak mindenesetre nem panaszkodhattak, hiszen soraikból nyert a
serdülõ Dernárecz István (41,5
kg), Gazda Péter (44,5 kg) és Orsós Márk (50 kg), az ifjúsági Kozma Tamás (81 kg), valamint a felnõtt Nádori Tibor (48 kg) és Korpics István (75 kg). A csapatversenyt is a Kanizsa Box Klub nyerte a kaposváriak és a zuglóiak
elõtt. Orbán Gábor igazoltan volt
távol, hiszen a +91 kg-os bokszoló Tatára az ifjúsági válogatott keretéhez utazott, melynek tagjai
ezen a héten Montenegróba „hivatalosak” egy edzõtáborba, ahol a
helyi nemzeti együttessel is megmérkõznek a magyarok. Orbán válogatott kerettagsága már csupán
azért sem véletlen, hiszen súlycsoportjában megnyerte az Énekes
István-emlékversenyt és a nagyberki Szalacska Kupán is a legjobbnak bizonyult mezõnyében.
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 Április 1. 19 óra
AMERIKAI-MAGYAR ZENEI EST
KÖZÉPISKOLÁSOKNAK
Közremûködnek: A St. Anthony Village High
School Jazz Band and Choir (Minnesota,
USA); a Kanizsa Big Band és, az Orff Ütõegyüttes. A belépés díjtalan

 Április 2. 19 óra
A PREMIER TÁNCKLUB
GÁLAMÛSORA

http://www.kanizsaamse.hu/

12.qxd

Vendégfellépõk: Pro-Art Táncstúdió; Chili
Salsa. Belépõdíj: 500 Ft

Április 4. 17 óra
ABLAKLÁDÁK, FÜGGÕKOSARAK,
CSEREPEK, DÉZSÁK KIVÁLASZTÁSA, BEÜLTETÉSE ÉS GONDOZÁSA
elõadás.

 Április 5. 14 óra
Az én hobbim. ORIGAMI NÖVÉNYEK ÉS ÁLLATOK - kiállítás
Megtekinthetõ: április 23-ig
 Április 5. 17 óra
ARANYMETSZÉS NAPOK
A Képzõmûvészet Napja
A 10 ÉVES KÉPZÕMÛVÉSZETI TAGOZAT RETROSPEKTÍV KIÁLLÍTÁSA.
Megtekinthetõ: április 19-ig
 Április 5. 19 óra
Zala Márk bérlet. Peter Pavlac:
DOLCSAJA VITA - Brezsnyev lányának
története. Az Orlai Produkciós Iroda elõadása. Belépõdíj: 3 000 Ft
Április 8. 18 óra - HSMK
A HONVÉD KASZINÓ SZKES TÁNCCSOPORTJÁNAK GÁLA MÛSORA
Belépõdíj: 1 000 Ft, gyermekeknek (10 éves korig) 500 Ft. A jegyek megvásárolhatók a Honvéd
Kaszinóban, vagy elõadás elõtt a helyszínen

 Április 1. 14-19 óra
ÁPRILISI BOLONDSÁGOK
DIÁKOKNAK
Programok: arcfestés, vetélkedõ, koncertek.
Helyszín: a könyvtár, a Medgyaszay Ház és a
P(izza) K(ert) Bermudaháromszöge

 Április 2.
MEGEMLÉKEZÉS - SÁRA SÁNDOR:
PERGÕTÛZ C. DOKUMENTUMFILMJÉNEK VETÍTÉSE
15 óra Megemlékezés a város köztemetõben a
Don-kanyarban elesettek kopjafájánál. 16 óra
Sára Sándor Pergõtûz c. dokumentumsorozata
5. részének vetítése, melyen vendégünk a film
készítõje is. (Helyszín: Medgyaszay Ház)

 Április 8. 20 óra
ALTER-CLUB
Az alternatív zenekarok klubja! Fellépnek: 20
óra Kistehén Tánczenekar. 22 óra Heaven
Street Seven. Koncert után alterdizsi! Belépõdíj: elõvételben 1 500 Ft, helyszínen: 2 000 Ft

 VARÁZSLATOS INDIA - Sass Brunner Erzsébet és Brunner Erzsébet kiállítása.  TAVASZI SZIMFÓNIA - Z. Soós
István kiállítása.

INVOCATIO- Színházi plakátkiállítás.
RITMUSOK, FORMÁK, GONDOLATOK - Z. Soós
István algráfiai alkotásai. Megtekinthetõ: május 10-ig

Április 1. 19 óra
A Magyar Jazz Ünnepe
18 óra DIXIELAND BAND. CAKOVEC.
19.30 óra EAST SIDE JAZZ COMPANY. A
rendezvény támogatója: a MAGYAR JAZZ
SZÖVETSÉG. Belépõdíj 1 000 Ft

Az ötletgazdák természetesen
mindenre gondoltak, így az említett városrész tömegközlekedése is
megoldott, pontosabban áthidalt
lesz, illetve külön ügyelnek a biztonsági feltételekre is.
Az alakulás évében tehát rögtön
egy nagy volumenû tömegsport
esemény házigazdája lehet a Kanizsa Autó- és MotorSport Egyesület, amivel nincs vége kezdeményezéseik sorának. Az õsz folyamán – szeptemberben – egy
bortúrával rukkolnának ki, mely a
közeli (értelemszerûen szõlõtermõ) helyeket derítené fel a vállal-

Szlalomverseny a város szívében
Sajtótájékoztató keretében ismertették a Kanizsa Autó- és
MotorSport Egyesület vezetõi
ezévi terveiket, ezen belül is az
árprilis 16-án megrendezésre kerülõ Kanizsai Technikai Nap, egyben
I. Bánkuti László Emlékkupa programját, valamint, hogy az egyesület jet-ski szakosztállyal is bõvült.
Az említett szakág vezetõje Dara
Roland lett, aki elõreláthatólag öt
országos és öt Alpok-Adria versenyen rajtolhat. Az egyesület taglétszáma a januári indulás óta 18 fõrõl
28 fõre emelkedett, s ez évben már
több nívósnak ígérkezõ rendezvénnyel kívánják magukra felhívni
a figyelmet – számolt be mindezekrõl Bánkutiné Dobri Noémi elnök.
Köztük példának okáért a Kanizsai Technikai Nap és I. Bánkuti
László Emlékkupa szlalom-versenye, melyet április 16-án rendeznek
a Teleki utcán. A rendezvény elõdjérõl stílszerûen Bánkuti Krisztián alelnök beszélt, aki fia az emlékkupa
névadójának. Szavaiból kiderült, az
egykor nagysikerû esemény 198088 között került megrendezésre a
városban, s ezt a hagyományt szeretnék folytatni a klub részérõl.
Kovács Zoltán alelnök ismertette, a
délelõtti órákban kezdõdõ versenyt
látványos felvonulás elõzi meg a belvárosban, s különbözõ show-elemekkel is tarkítják, illetve kísérõ programokkal teszik még többek elõtt vonzóvá a szlalom-versenyt.
Amelyre eddig már harmincan
neveztek, tudtuk meg Parti Máté autós szakosztály-vezetõtõl. A tervek
ennek duplájáról szólnak, s erre jó
esély is kínálkozik a még hátralévõ
idõben. Az indulók egyébként öt
(hengerûrtartalom szerinti) kategóriában rajtolhatnak majd, s elõzetesen
számolhatnak nõi kategóriával is, il-

letve külön érdekessége lehet a versenynek a VIP-kategória tagjainak
(szponzoroknak, önkormányzati
képviselõknek) a versengése.
Néhány gondolattal korábban
már volt szó a nevezésekrõl, nos,
ami már biztosnak tûnik, lesznek
vállalkozó kedvû (igaz, rutinnak
híján nem lévõ...) autósok Csurgóról, Pécsrõl, de a szervezõk gyakorlatilag abban is biztosak, hogy
nem mulasztják el a nívós rendezvényen való részvételt Kaposvárról és Szombathelyrõl sem.

kozó kedvû autósokkal, motorosokkal. Még abban a hónapban,
egészen pontosan szeptember 22én, az autómentes nap alkalmából
pedig a hibrid-, illetve elektromos
hajtású járgányok fõszereplésével
rendeznének versengést. Visszatérve azonban áprilisra, Parti Máté
így fogalmazta meg összegzésként
a technikai nappal kapcsolatos
várakozásait: „Látványos, élménydús, igényes versenyre van kilátás”.
P.L.

