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tett megszerzett szabadságának kitörölhetetlen élménye. És öntudat:
az európai polgár öntudata, hogy a
maga választotta világban kíván
élni.
Amikor 1848-49 történetére tekintünk vissza, akkor elsősorban a
kezdet és a vég jut az eszünkbe: a
felemelő március vértelen forradalma és a lesújtó világosi fegyverletétel. Mintha a magyar lélek sokat
kárhoztatott tulajdonsága nem is
igazából a nagy pillanatokban, hanem az emlékezésben mutatkozna
meg leginkább: szalmalángként
hirtelen lobbanunk lángra március
15-re gondolva, és az aradi vértanúk emlékével a szívünkben egy
szempillantás alatt hamvába is hal a
lelkesedésünk. Nem vesszük észre.

A reménység és a reményvesztettség
között ott van a győzelem is
Orbán Viktor Nagykanizsára
küldött üzenetét hallgatták meg
az érdeklődők a Nagykanizsai
Polgári Egyesület szervezésében
rendezett ünnepségen, a 48-as
gyalogezred emlékművénél.
Az egyesület minden évben
megemlékezik Petőfi Sándor születésének évfordulójáról. A mostani eseményen Cseresnyés Péter,
fideszes országgyűlési képviselő,
alpolgármester tolmácsolta Orbán
Viktor pártelnök szavait:
Tisztelt Nagykanizsaiak!
Úgy tartják, a történelem nem
más, mint az emlékezésre méltó
dolgok és cselekedetek számbavétele. Fordulópontok, ébredések, kivételes emberek szózatai, vakmerő
váteszek kiállásai, rettenthetetlen
hadvezérek győzelmei. Ameddig
újra és újra át tudjuk élni ezeket a
pillanatokat, ameddig képesek vagyunk azonosulni a halhatatlan hősök tetteivel, addig megérthetünk
valamit a változás, változtatás természetéből, és közös sorskérdéseinkre is meglelhetjük a választ.
Gondolkodtak-e már azon, kedves kanizsai barátaim, vajon mi
adott százhatvan évvel ezelőtt sza-

badságharcos ősapáinknak erőt a
józan, hideg mérlegelés szerint kilátástalannak tűnő küzdelemben?
Nos, alighanem tudták: az igazi
hazafi nem azt gyűlöli, aki vele
szemben áll, hanem azt szereti
végtelenül, ami a háta mögött van.
Nem sarkokhoz ragaszkodik, hanem az egész hazáját tartja, görcsösen, végszükségből. Tudták:
minden, amiért érdemes élni - a
családunk, a munkánk, az otthonunk: az a hely, ahol felnevelhetjük gyermekeinket és nyugovóra
hajthatjuk a fejünket - a hatalom
döntéseitől függ, és mindezt elsöpörheti egy olyan kormány, amelyik nem törődik az emberek követeléseivel. Tudták: a haza iránti hűség a Gondviselés által adott vértezet. Az életüket ugyan nem védi
meg, de az életük értelmét, célját
igen.
így történhetett, hogy az 1848as márciusi napok óta a magyarság
nem frissen összetákolt hatalmi
szervezet volt, hanem sokkal inkább hit, élmény és öntudat. Hit
abban, hogy az élet többről, másról
szól, mint a napi betevő, a napi apró örömök megszerzése. Élmény:
a szabadság, a szó, a gondolat és a

hogy az, amire évszázadok óta
vágytunk, 1849-ben sikerült. Mintha nem hagynánk időt arra, hogy
utolérjen bennünket a történelmünk, hogy megérintsen, hogy
szóljon hozzánk. Pedig ha hagynánk, akkor láthatnánk azt, hogy
1848-49 történetében a kezdet és a
vég között ott van csúcspont is. A
fellobbanás és az elhamvadás között ott van a konokul izzó parázslás is! A reménység és a reményvesztettség között ott van a győzelem is.
így tudtunk mi, magyarok egy
szabad, független és erős országot
építeni, egy erős Magyarországot,
amelynek legyűréséhez külső erőt,
méghozzá a legnagyobb hatalmat,
a cári Oroszországot kellett a
Habsburg Birodalomnak segítségül hívnia. És higgyék el: így fogunk mi, kései utódok a kétségbeesés mocsarából kiemelkedni és
a kilátástalanság erdejéből utat
vágni egy erős, magabiztos és
győztes Magyarországhoz. Ezekkel a gondolatokkal kívánok valamennyiüknek boldog, sikeres és
reményteli újesztendőt!
K.H.
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Soron kívül Levelek a Kórházból
- elmaradt
Három napirendi pont szerepelt
a kilenc önkormányzati képviselő
által összehívott soron kívüli közgyűlés meghívójában: Javaslat a
Kanizsai Dorottya Kórház által kiírt CT közbeszerzési eljárás felfüggesztésére, valamint a jegyző
és aljegyző együttes akadályoztatása esetén a helyettesítés megoldására. Zárt ülésen tárgyalta volna
a testület a Kanizsai Dorottya Kórház megbízott főigazgatójának
visszahívására előterjesztett javaslatot, azonban a napirendi pontok
elfogadása során a tizenkét igen,
kilenc nem és a három tartózkodás
azt jelentette, hogy a városatyák
leszavazták a soron kívüli közgyűlés megtartását.
BJL

A tűzoltók
ajándéka
A kanizsai tűzoltók „Jó szívét"
kell dicsérni, ugyanis ebben az
anyagilag egyre ellehetetlenülő
világban, önként adakozva százötvenezer forintot gyűjtöttek a
gyermekosztály javára. Az osztály dolgozóinak a kérésére a
pénz nagyobb részéből műszereket vásároltak, többek között:
vérnyomásmérőt, pulzoximétert,
24-órás hőmérsékletmonitort, fonendoszkópot, a maradék 38 ezer
forintból pedig játékokat a kis betegeknek.
Az osztálynak és a gyerekeknek szánt ajándékokat december
22-én adták át ünnepélyes keretek
között a szán helyett nagy piros
autón szirénázással érkező tűzoltók.
A Kanizsai Dorottya Kórház
dolgozói kollektívája ezúton is hálás köszönetét fejezi ki az adományozó Nagykanizsai Tűzoltóság
állományának. A tűzoltóknak,
akik Sas Péter főtörzsőrmester
szervezésével reméljük az önzetlen segítségadásból mások által is
követendő jó példával jártak elől
2008 karácsonyán.
Sz.G.

Mint ismeretes a város képviselőtestülete legutóbbi soros közgyűlésen azonnali hatállyal felmentette a Kanizsa Dorottya
Kórház főigazgatóját, Dr. Kovács
Józsefet. Alábbiakban az általa
kiadott közleményt olvashatják:

A leváltás ténye nem lepett meg,
mert már régóta, hosszasan készítették elő a szocialista képviselők.
A felmentésemre felhozott ürügyek, azok viszont igen. Egyrészt,
hogy belső (kórházi dolgozó által
kicsempészett) munkaanyagokra
épül, nem jogerős határozatra, aláírás nélküli „story"levelekre.
Másrészt, hogy a „nem megfelelő
munkavégzés" nem felel meg a valóságnak, és nem azonos fogalom
a BIZALOMVESZTÉSSEL sem.
Nem értelmezhető a nem megfelelő munkavégzés a kórház kiemelkedően sikeres működése miatt sem: I.
Súlypontivá váltunk és elkezdtem
megtölteni szakmai tartalommal. 2.
A reformot a gyakorlatban pontosan
végrehajtottam. 3. SBO-t önerőből
alakítottam ki. 4. Pályázati fejlesztési terveket készítettem és folyamatban van az elbírálás. 5. Továbbiakat
készítünk. 6. Új egészségügyi feladatokat honosítottam meg (szűrés, betegszállítás, VIP, anyagszálló, nővérszálló. 7. Szakmai fejlődési pályára
állítottam a kórházat. 8. Kiemelkedően stabil a gazdálkodásunk az Országgyűlés Egészségügyi Bizottság
elnökének és tagjainak személyes
kórházlátogatása során kialakított
vélemény szerint. Ez annak ellenére
is megmaradt, hogy korábbról örökölt nagyösszegű kifizetéseket is teljesítettünk, olyan központilag elrendelt feladatokat végrehajtottunk,
amihez nem biztosítottak forrást.
Mindezekhez hozzátartozik, hogy a
működésünkhöz - az önkormányzatok közismert pénzügyi helyzete miatt- a vezetésem alatt nem kaptam
pénzügyi támogatást.
Az egész felmentési procedúrát
hosszasan készítették elő: 1. Már a
pályázatom beadásakor igyekeztek
megakadályozni, kiejteni. 2. Majd az
ezt követő sajtónyilatkozatokkal lejá-

ratni a vezetés munkáját. 3. A soron
kívüli közgyűlések sorozatos összehívásával tördelték a munkánkat. 4. A
sajtótájékoztatóikat névtelen feljelentések tarkították. 5. A sajtótájékoztatóik nyomán névtelen rendőrségi feljelentések születtek, nyomozások indultak. Ezek rendre eredménytelenül
záródtak le. 6. Végső elkeseredésükben saját kézbe vették a kórház vizsgálatát. Az általuk kezdeményezett
Vizsgáló Bizottság a felmentés időpontjában még nem zárta le a munkáját, de a „megállapításait" már a felmentésnél indokokként tüntetik fel.
Az egész felmentési procedúra,
a mai közgyűlés egy politikai
játszma epizódja, amely nem a
kórházért, hanem a város fölötti
politikai hatalom visszaszerzéséért
folyik. Ebbe nem fér bele egy fejlődő, jól működő, stabilan gazdálkodó súlyponti kórház képe.
A felmentés azért is volt sürgető
a szocialista képviselők számára,
mert a Zala Megyei Bíróságon két
szocialista képviselő ellen jó
hírnév megsértése miatt polgári
per zajlik. Kellemetlenné válhatna
számukra, ha ezt a pert elveszítenék, mert akkor már nem folytathatnák ezt a leváltási „cirkuszt".
Ami kellemes meglepetés és öröm
volt számomra, hogy a kórházi orvosok, és dolgozók többsége mellém ált
és támogatott, pedig olyan döntéseket
is meg kellett hoznom a kórház szerkezetváltása során, ami nem növelte a
népszerűségemet. Köszönöm ezt nekik. Ebből meríthetek erőt a későbbiekben is. Bízom abban, hogy a magyarjog helyre teszi az ilyen szakmailag megalapozatlan döntéseket, mert
az igazság forrása megtalálja a szabad
útját, akkor is, ha gátakat emelnek elé.

A kórház vezetősége
a CT beszerzésről
Az utóbbi években a CT készülékek a korszerű detektor (a testen áthaladó röntgensugarat érzékelő és digitális jellé átalakító alkatrész) technikának és az informatika fejlődésének
köszönhetően olyan magas műszaki
szintet értek el, hogy a folyamatosan

mozgásban lévő szívet ellátó koszorús erek olyan minőségben vizsgálhatók, mint azt korábban csak a sokkal bonyolultabb, a beteg számára
megterhelőbb, műtéti körülményeket
igénylő érfestéses vizsgálatokkal volt
lehetséges. Ezek a berendezések műszakilag csúcstechnikát képviselnek.
Az általuk nyújtott lehetőségek, szolgáltatások a korábbi rutin diagnosztika határait kiszélesítik.
A Kanizsai Dorottya Kórházba
egy ilyen, csúcstechnikát jelentő készülék kerül. A Philips márkájú 64
szeletes CT az Egyesült Államokban
és Európában szív-vizsgálatokra a
legszélesebb körben alkalmazott CTkészülék. Két hasonló típusú berendezés működik az országban, az
egyik egy nagyforgalmú megyei kórházban, a másik egy egyetemi központban. Az országban jelenleg négy
másodpercenként 64 vizsgálati szeletet teljesítő berendezés van. A
nagykanizsai CT az ország öt legkorszerűbb CT berendezése között lesz.
A készülék nagyon gyors, a vizsgálat a beteg felfektetését és a vizsgálati paraméterek beállítását nem
számítva, csak 10-15 másodpercig
tart, a jelenlegi CT-vel a képek előállításáig eltelt vizsgálati idő 5 perc
is lehet. Ma két vizsgálat között
sokszor 5-10 percet várni kell, hogy
a röntgencső megfelelően lehűljön.
Ez az elvesztegetett idő megszűnik.
A 150 cm az egy mérés során
végig pásztázható hosszúságot jelenti. Ez a CT készülékek esetében
átlagosnak számít, egy rutin vizsgálat ennél lényegesen rövidebb
szakaszt érint. 150 cm-es vizsgálati mezőben már a szívről, a hasi főverőérről és az alsó végtagok artériáiról készíthető kiváló minőségű
vizsgálat egy menetben.
A beszerzésre kerülő CT-vel elérhető kép felbontó képessége a
kínálatban a legjobbnak számít.
Lényeges szempont, hogy a készülék olyan korszerű sugárdózis
automatikával rendelkezik, amelyik
biztosítja, hogy a beteg vizsgált test
térfogatának minden egyes keresztmetszetét a lehető legkisebb sugárzás érje úgy, hogy még kiváló minőségű képi információt kapunk.
Nagykanizsa, 2008.12.31.
Kanizsai Dorottya Kórház
vezetősége
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Marton István, Nagykanizsa Megyei Jogú Város polgármesterének újévi köszöntője
nak a legjobb tudásunk szerint
megfelelünk majd. Az idei évben
- ha a kormány, illetve Brüsszel
is rábólint - elindulhat NagykaÚjévkor mindannyiunknak le- millió forint volt. Egy évvel ké- nizsa elmúlt húsz éves történetének legnagyobb szabású beruháhetősége adódik arra, hogy visz- sőbb már 260 millió plusz, idén
zás-sorozata, aminek az előkészatekintsen a magunk mögött októberben 1,1 milliárd forint.
születei már lényegében befejehagyott esztendőre, értékelje azt, Ugyanakkor a város működési
s a tapasztalatokat leszűrve ké- célú hitelfelvétele az évi több ződtek. Elkezdődhet 15 milliárd
szülhessen fel az eljövőre. Neszáz millió forintról szinte a nul- forint értékben a térségi csatornahálózat fejlesztése, ami orszákem polgármesterként ez egyben lára csökkent. A város elkerülte
kötelességem is. Az önkormány- az adósságspirált, ezáltal meg- gos léptékkel mérve is jelentős,
zatnak a ciklus első felében na- menekült a csődtől. Úgy gondo- valamint az első ütemben kétmilgyon komoly problémákkal kel- lom, hogy a kibontakozott hitel- liárd forintos költségű belváros
lett szembenéznie. Kiürült kasz- válság folyományaként ezt ma rekonstrukció, melynek nyomán
sok évtizedre meghatározó, gyösza, tetemes adósságállomány,
már azok is kellőképpen értékelnyörű, a történelmi hangulatot
torz fejlesztési koncepció, túl- ni tudják, akik az önkormányzat
burjánzott, költséges bürokrácia. gazdasági helyzetével csak érin- visszacsempésző új városközponVilágos volt, hogy noha a pályá- tőlegesen foglalkoztak. Összes- tot alakítunk ki. Természetesen
zati lehetőségek bővülésével új ségében kijelenthető, hogy a vá- ezeknek az óriási léptékű beruajtók nyílnak meg a város előtt,
ros talpra állt, felkészült a fejlő- házásoknak a várost terhelő önebben az állapotban képtelen
dési pályára, a megfelelő műkö- része is majdnem két milliárd folesz belépni ezeken. Erre fel szü- dés pedig még a 2009-re sok rint, aminek az előteremtése koletett meg az a gazdálkodási és százmillió forinttal tovább apa- moly munkát, és kellő költségveszervezeti program, amit az el- dó állami normatívák mellett is tési szigort kíván a következő
években is. Emellett a sikeres pámúlt két évben a hivatal munka- biztosítható lesz. Am a kihívások
társaival sikerre vittünk. Az nem szűntek meg, csak egészen lyázatoknak hála, számtalan más
eredményeket néhány adat segít- új formában jelentkeznek. De ta- fontos, és évek/évtizedek óta húségével szeretném szemléltetni.
lán az egész Polgármesteri Hi- zódó beruházást is elindíthatunk.
2006. október másodikán, a vá- vatal nevében állíthatom, hogy Hiszem, míg az elmúlt két év
megalapozta, addig a 2009-es
lasztások utáni napon az önkor- ezeknek az új típusú kihívásokmányzat számláján mínusz 160 nak kifejezetten örülünk, s azok- maga lesz „ a siker éve " a város
életében.

Kedves Kanizsaiak!

Legyen újra Sörgyár!
Kanizsa egykori nevezetességének tekinthetjük az 1892-ben
alapított Sörgyárat, s jónéhány
évvel ezelőtti megszűnése után
ismét felvetődött a Fidesz helyi
szervezetének soraiban, hogy ezt
az értékes „fogódzót" nem kellene hagyni veszendőbe menni.
Karádi Ferenc és Tóth Nándor
képviselők sajtótájékoztatójukon erről beszéltek.
- Nem csak a nosztalgia mondatja velünk a címben leírtakat, hanem
meggyőződésünk, hogy jelentős
nyereséggel működtethető vállalkozás hozható létre a városban a
hírnévre, a hagyományokra és a
még meglévő szakembergárdára
alapozva. Meg kell találni azt az
ésszerű, befektetőt csábító ajánlatot, amelyet közzétéve, komoly sajtókampány elindításával, reális
esély látszik arra, hogy van olyan
tőkeerős cég, amelyik hajlandó a
megszabott kedvezményes feltételekkel megépíteni az új sörgyárat.
Csak pár olyan lehetőséget sorolunk fel, amelyek továbbgondolása
után egy végleges befektetőt vonzó

ajánlatot fogadhatunk el. Ingyenes
terület átadás garanciákkal, iparűzési adókedvezmény az átadástól
számítva 10 évig, építményadó elengedése ugyanígy 10 évig, garanciavállalási hozzájárulás az esetleges hitelfelvétel esetén, pályázati
lehetőségek közös kidolgozása a
várossal, regionális támogatások
igénybevételéhez segítség. Természetesen több alternatíva is létezik,
sőt kombinálni is célszerű a kedvezményeket. A gondolat nagy előnye, hogy nem kell a már létező bevételekről lemondani egyik kedvezmény megadása esetén sem,
mert ezekből még nem folyik be a
város kasszájába egy fillér sem. A
terület átadás lehet az egyetlen mínuszos tétel, de az is csak akkor, ha
már meglévő vételi ajánlatot kéne
elutasítani. Biztosak vagyunk abban, hogy a város számára rendkívül pozitív hatású lenne ez a fejlesztés. A felvevő piac garantáltan
eltartana egy évi 200-300 ezer hektoliter Balatonit, vagy Kanizsai Koronát gyártó céget.

Azonban nem mehetünk el szó
nélkül a negatív előjelek mellett
sem. A kialakult világgazdasági
recesszió különösen nagy mértékben sújtotta Magyarországot, aminek közvetlen hatásaként szakértői becslések szerint
országszerte több százezer ember veszítheti el a munkáját.
Sajnos ez a folyamat városunkat sem kerüli ki, de bizton állíthatom, hogy az önkormányzat
a maga szerény
eszközeivel
mindent meg fog tenni, hogy a
foglalkoztatottak száma lehető-

leg ne, vagy csak nagyon kis
mértékben csökkenjen. Mivel a
kockázat növekedése, ezáltal a
befektetési kedv csökkenése és a
magyar adórendszer sajátosságai nem kedveznek a befektetések hazánkba - lehetőleg Kanizsára - településének, ezért kötelességünknek érezzük, hogy az
igazi nagy hal várása mellett
aktívan támaszkodjunk
saját,
már meglévő, de eleddig kihasználatlan szellemi erőforrásainkra is. Ezért döntöttünk
úgy, hogy jövőre az ipari parkban - szintén részben pályázati
pénzből - kialakításra kerül egy
úgynevezett
inkubátorház,
amely reményeink szerint több
tucat hazai kis és közepes vállalkozás elindulását, megerősödését, tehát több száz munkahely megteremtését teszi lehetővé, azáltal, hogy kedvező feltételekkel biztosít helyet számukra a zavartalan működéshez.
Ezenkívül a már említett beruházások munkahely teremtő hatásaival is számolhatunk.
Ennyit szerettem volna elmondani az eredményekről, tervekről
és a vele járó feladatokról. Remélem, hogy a cél, egy jobb, élhetőbb, és boldogabb város építése
mindannyiunk közös célja is egyben. A magam, az Önkormányzat
és Hivatala nevében is bátran
ígérem, hogy továbbra is ennek
érdekében, eltántoríthatatlanul
fogunk dolgozni. És meglátják,
ha Önök a jövőben is, ahogyan
eddig is tisztességgel, szorgalommal, odaadással végzik munkájukat, sikerre ítélik ezt a várost! Ehhez a munkához kivan, k minden
kedves kanizsainak egészségben,
békességben és szerencsében gazdag új esztendőt!

wvw.centernot.hu

Kezdőknek (
ajánljuk:
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•f> Operációs rendszerek, -f} Szövegszerkesztés,
Prezentáció, -fi Internet és elektronikus levelezés
Érdeklődni (17.00 után): (70) 3229-865. (93) 322-357

• f Hálózati operációs rendszerek, hálózat építési ismeretek
-B LINUX konfigurálás, - f Weblapkészítés, •* PHP,
Érdeklődni: (30)9977-651 (14.00 után)
Cégek, intézmények számára a tanfolyami dij a szakképzési alap terhére elszámolható!

P.L.
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Kanizsa - Városrész

Fejlesztések „gyerekcipőben"
Kiskanizsának mintegy hétezer, Bajcsának pedig közel hétszáz lakosa van. Polai József önkormányzati képviselő szerint
mindkét településrész legnagyobb gondja, hogy évtizedeken
át magára hagyták, vagyis
Kiskanizsa és Bajcsa - magukra
maradva - visszafejlődött, mert
minőségi előrelépés sajnos ez
idáig nem történt.

- amint a településrendezési tervünk is jelöli - falusi lakóházas
övezetet alakíthassunk ki. Meggyőződésem, hogy ha ezt nem teszszük meg, akkor Kiskanizsa és
Bajcsa jövője teljesen bizonytalanná válik. Már most egyre több
házon olvasható a tábla, hogy:
ELADÓ, és ott van mellette a telefonszám. A fiatalok elvándorolnak, a városrészek lakossága elöregedik, és bizony már a hagyományos tevékenységek sem a régiek. A kertészkedés nagyon hanyatlóban van, így már abból sem lehet megélni, hiszen az emberek inkább a nagyáruházakban költik el
a pénzüket. Felmerült már az itteni lakosságban az önállósulás
gondolata is, hiszen ha körülnézünk, a hasonló nagyságrendű, de
önállóan működő települések legalább jó utakkal és járdákkal, orvosi rendelővel, vagy például a temető rendezett állapotával büszkélkedhetnek, tehát a legalapvetőbb gondjaikat meg tudták oldani
az eltelt tizennyolc év alatt, amióta a rendszerváltás megtörtént.
Ugyanakkor, mi itt úgymond
„helybenjárunk" a fejlődés helyett.

2008. január 8.
megújult a bajcsai kultúrház, létrehoztak egy európai uniós követelményeknek megfelelő játszóteret,
míg a kiskanizsai Pipitér Óvodában udvari játéktároló létesült és
megépült egy olyan biztonsági kapu, amely az iskola- és óvodakomplexum számára nyújt védelmet. A részönkormányzati képviselő hangsúlyozza: Polai József
évek óta küzd egyrészt azért, hogy
Kiskanizsán korszerű - a betegek
minden igényét kielégítő - orvosi
rendelők működjenek, másrészt
azért, hogy mihamarabb korszerűsítsék a temető ravatalozóját, jelenleg pedig sokat fáradozik a
Gördövényi utca járdájának és vízelvezetésének megoldásában.

fejlesztés ezeken a köztereken. Tőlünk nyugatra levő hasonló léptékű
kisvárosokban az ilyen terek gyönyörű ékszerdobozai az egyes településeknek, nálunk pedig sajnos
épp az ellenkezője tapasztalható.
- Melyek a legfontosabb tennivalók a városrészek életében?
- Kérem, itt minden felújításra
vár: nemcsak a tereket kellene
rendbe tenni, hanem az oda vezető
főutakat, járdákat, vízelvezető árkokat is. Továbbra is égető problé- Peremvárosrészként jelentős
ma az új orvosi rendelő megépítéhátrányba kerültek azáltal, hogy se, amit egyébként már tavaly szefigyelembe véve az utóbbi két évtirettünk volna megvalósítani. A fő
zedet, amióta önkormányzatiságJagarics Istvánné arról tájékozgond szerintem az, hogy nem mu- tat, hogy a Magyar Máltai Szereról beszélünk - gyakorlatilag nem
tattuk meg az itt élőknek, hogy leg- tetszolgálat egy családi napközit
született hatékony fejlesztési konalább az első kapavágást megtet- működtet a városrészben. - Nem
cepció e körzetek jövőjére vonattük az előbbre jutás érdekében. A kis büszkeséggel tölt el bennünket,
kozóan - kezdi a beszélgetést
bajcsai városrészben pedig az hogy hamarosan immár egy éve
Polai József. - Igaz, hogy a képviegyik legsürgetőbb feladat lenne a működik itt ez az intézmény a Munselők rendre felvetették a problésportöltöző újjáépítése, vagy egy kácsy utca 7. szám alatti épületmákat, de ezek megoldása általáúj öltöző létrehozása. Képviselői
ban elmaradt. Szerintem a legfáben, amely korábban öregek napindítványt adtam be erre vonatko- közije volt és valamikor bölcsődejóbb pont - ami ráadásul visszazóan 2008-ban az ígéretek halma- ként is funkcionált - mondja a
vetheti Bajcsát és Kiskanizsát a
za után, de a képviselői indítvá- Gondviselés Családi Napközi vetovábbi fejlődésben - a városrényokat - hivatkozva arra, hogy a zetője. - Az önkormányzat tíz évre
szek szempontjából az, hogy hiába
2009. évi költségvetésben kellene odaadta a Magyar Máltai Szerekezdeményeztem újabb lakóterüleezt tervezni - még napirendre sem tetszolgálatnak az épületet. Óriási
tek kialakítását már mindkét önvették fel. Arról is szólnom kell, igény mutatkozik az intézmény
kormányzati ciklusom alatt, sajhogy nem szeretnénk megint odanos nem jutottam előbbre. Holott,
iránt, ezért 2009. januártól éppen
ha nem tudunk lakótelkeket bizto- Kiskanizsának sajátos telepü- jutni a fiatalok kényszerű elván- még egy csoportot szeretnénk indísítani, akkor a lakosság egy része lésszerkezete van, amely szinte kí- dorlása miatt - mint ahogy az tani. Bölcsődés és óvodáskorú
utóbbi évtizedekben is történt -, gyermekekkel foglalkozunk és tárelkényszerül, a fiatalok nem itt ta- nálja magát az urbanizációs fejlőhogy egyre több középület maradt sadalmi munkával sokat tettünk
lálnak munkahelyet, nem itt tele- désre.
üresen - funkció nélkül - azért, hogy a környezet még szebb
pednek le, a gyermekek nem itt
- Valóban, aki végigmegy
Kiskanizsán. Gondolok itt például legyen.
születnek meg, a gyermekintézméKiskanizsán a Bajcsy-Zsilinszky
a régi óvodaépületre a Szent Flórinyek elnéptelenednek, tehát óriási
utcán, láthatja, hogy egyik tér kö- A bajcsaiak is szeretik és széán téren, vagy a Nagyrác utcai isgond lesz, ha nem teszünk lépéseveti a másikat: Templom tér pítik lakóhelyüket, - veszi át a szót
kola épületeire, amelyeknek egy
ket a lakosság megtartása érdekéSzent Flórián tér - Hunyadi tér Gergina Gyula: - viszont fontos
részét ugyan lakásokká alakítotben. Nem gondoljuk azt, hogy
Március 15. tér. Hasonló a helyzet
lenne a temető környezetének fásíták, de a másik része üresen áll és
mindjárt nagy területeket kellene
Bajcsán is, amelynek van egy
tása vagy sövény telepítése, illetve
tönkremegy az idő múlásával. Anfelparcellázni, de mindenképpen
hosszú főutcája - a Törökvári utca
az oda - és egyúttal a homokbának viszont nagyon örülök, hogy
segíteni kellene - akár a saját
-, melynek a központja lehetne az
nyához - vezető út elkészítése, ami
egy középületet meg tudtunk menföldjét parcellázni szándékozó
egyik legimpozánsabb rész a kulévek óta húzódik. Pozitívum, hogy
teni a „máltai" családi napközi
magánvállalkozó révén, vagy akár
túrházzal, templommal és az óvoaz elmúlt hónapban átadták a
céljából, ugyanakkor nagyon sajoly módon, hogy az önkormányzat
da szép környezetével. Ehelyett mi
mórichelyi hegyre vezető utat,
náljuk, hogy a volt Kisrác utcai
venne saját kisebb telkeket minda lehangoló valóság? E terek mind
amelyet azonban gyakran túlsúóvoda épületét nem tudtuk megkét városrészben. Kiskanizsán és
le vannak amortizálódva és a zöldlyos gépjárművek használnak.
menteni - teszi hozzá Polai József
Bajcsán egyaránt vannak megfeleterületek karbantartásán kívül évÖrülünk annak is, hogy kezdeméönkormányzati képviselő.
lő területek arra a célra, hogy ott
tizedek óta nem történt semmilyen
nyezésünkre Bajcsán is megalakult
Sokakhoz hasonlóan Böjti a részönkormányzat.
Istvánné részönkormányzati képA bajcsai sportélet főszervezője
K e d v e z ő ár, m i n ő s é g i m u n k a
viselő is jelentős mértékben kive- és „mindenese" - Kálovics László
szi részét a kiskanizsai városrész - pedig szenvedélyesen beszél arérdekében végzett munkából. Fel- ról, hogy mihamarabb újjá kellene
hívta a figyelmünket arra, hogy építeni a több mint három évtizede
Polai József sokat tett az elmúlt létesült és mára már teljesen leNAÜYKANIZSA DEÁK TER
években a településrész fejlődése
amortizálódott sportöltözőt, de a
8800 Nagykanizsa Deák fér ó.
érdekében, így például sokat fáraváros hathatós támogatása nélkül
(93)312-011,(30)3852576
dozott azért, hogy ebben a város- ez bizony aligha valósulhat meg.
részben is újra működjön bölcsőH é t f ő - P é n t e k 8 - 1 2 é s 13-17 ó r a , S z o m b a t 9 - 1 2 ó r a
Gelencsér Gábor
de. A helybeliek összefogása révén
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pen számítok a civilek segítségére,
illetve az egyesületek tevékenységére. Emellett hívom és várom a középés főiskolás fiatalokat, hogy aktív
részvételükkel együtt tudjuk beindítani a Medgyaszay Ház működését
zsán eddig is megvoltak, egyre in- Természetesen folytatódnak azoly módon, hogy ez egy pezsgő - a
kább továbbfejlődve működnének, ilyen jellegű programok is, de az el- fiatalokra jellemző, de mégis bárkit
gondolok itt a különféle fesztivá- ső időszakban szeretném a munka- befogadó — intézmény legyen. Terlokra, így például az Igricfesztivál- társaimmal átbeszélni azt, hogy ki mészetesen az idősebb korosztályt
milyen területen képzeli el a jövőjét, tömörítő nyugdíjas klubokra és
ra és a Dödöllefesztiválra.
— Az idei évre jósolt nehéz gazda- illetve mi az, amit hozzá tud tenni egyesületekre is számítunk. A Hevesi
sági helyzetben hogyan kívánja mű- ehhez a rendszerhez. Végiggondol- Sándor Művelődési Központ - a maködtetni ezt az intézményrendszert? juk azt is, hogy mely típusú rendez- ga monumentális jellegével és a
— Valóban, sokan mondják, hogyvények melyik tagintézményhez köt- márványozott eleganciájával eleve
nem igazán jó időszakban kezdem el hetők vagy illenek leginkább. Való-ad egy sajátos feeling-et az intézaz intézményvezetői tevékenységemet ban, a Móricz Zsigmond Művelődé- ménynek, nem szólva arról, hogy
- folytatja Farkas Tibor. - Ugyanak- si Házra elsősorban a folk, a népze-színházterme az egyetlen olyan nagy
kor azt gondolom - és ezt támasztja ne és a néptánc, valamint a jazz volt befogadóképességű terem Nagykaalá a karácsonyi és szilveszteri ren- a jellemző. Valószínű, hogy ezek a nizsán, ahol ötszáz fős rendezvényt
dezvények szép számú látogatottsága programok tovább folytatódnak, de lehet szervezni. A HSMK-nak tehát
is -, hogy a város lakóinak minden- nemcsak a kiskanizsai intézmény- van egy három évtizedes szakmai
képpen szükségük van az ünnepekre egységben, annál is inkább, hiszen múltja, amin talán még mindig lehet
és a kulturális kikapcsolódásra. Igaz,nekem ez a műfaj a szívem csücske. változtatni - és azt gondolom, hogy
hogy sokan - érthető módon - álta- Egyébként eddig is voltak népzenei kell is -, hiszen meg kell próbálni
lában ezt hagyják utoljára a családi koncertek például a Medgyaszay jobban kihasználni a közösségi tereköltségvetésben, de abban bízom, Házban, de említhetném a Hevesi ket. Kicsit barátságosabbá kell tenhogy ha sikerül minél több embert Sándor Művelődési Központban nünk ezeket a helyeket, méghozzá
bevonni a programokba és minél megrendezett ír folk koncertet is, te-úgy, hogy: ha a betérőt fogadjuk,
több kanizsait megszólítani, akkor hát úgy gondolom, hogy mindegyik mindjárt érzékelje, hogy egy kultubizonyára nem érezteti annyira a ha- tagintézményben lesznek majd to- rális intézménybe lépett be, és nem
tását a gazdasági válság. Másrészt vábbra is hasonló jellegű műsorok. egy múzeumba. Úgy vélem: a különolyan típusú és jellegű rendezvények- - Mennyire alakulhat ki saját böző intézményegységeknek a szerere van szükség, amelyeket az embe- profilja az egyes tagintézmények- pe és feladata mindenképpen kialakul a következő félévben, illetve
rek meg tudnak fizetni.
nek?
olyan irányba módosul, amilyet én
— Továbbra is folytatni kívánja a
- Egyfajta sajátos arculat már ed-szeretnék - teszi hozzá Farkas Tibor,
„móriczos" jellegű rendezvénye- dig is kezdeti körvonalazódni az in- a Kanizsai Kulturális Központ igazket, vagyis a jövőben is kiemelt tézményegységekben. A Medgyaszay gatója.
helyet kapnak az autentikus folkHáz számára is ki kell találnunk egy
lór- és jazz programok a KKK olyan profilt, ami igazán működőkéGelencsér Gábor
műsornaptáréban?
pes: ebben a munkában mindenkép-

Nyitottabb kulturális szolgáltatás
- minden korosztálynak
A nagykanizsai közgyűlés 2009.
január elsejével Farkas Tibort nevezte ki a Kanizsai Kulturális
Központ igazgatójának, aki ez
idáig a kiskanizsai Móricz Zsigmond Művelődési Ház munkáját
irányította. Az új intézményvezetőt a dél-zalai város kulturális életének fejlődését célzó szakmai
programjáról kérdeztük.
- Az a megtiszteltetés ért, hogy
2009. január elsejétől mind az öt
tagintézmény vezetését rám bízták.
Ez azt jelenti, hogy három kulturális intézmény - a Hevesi Sándor
Művelődési Központ, a Móricz
Zsigmond Művelődési Ház és a
Medgyaszay Ház, valamint két
közgyűjtemény - a Magyar Plakát
Ház és a Képzőművészetek Háza vezetése hárul rám. Pályázatomban is azt próbáltam meg előtérbe
helyezni, hogy miként lehetne még
inkább a város lakossága számára
szolgáltatóbb módon, a városi igényekhez jobban igazodva szolgáltatni, és a különböző korosztályok
számára nyitottabbá tenni az intézményeket. Szeretném, hogyha
sikerülne létrehozni egy olyan csapatot, akik ebben a szolgáltató
rendszerű működésben gondolkodnak, és szeretnénk, hogyha azok a
rendezvények, amelyek Nagykani-

Tervez, szervez, segít - önkéntesen
A Rákbetegek Klubja 2001.
tavaszán alakul meg Nagykanizsán. 2004. májusától bejegyzett egyesületként működik.
Egyik csoporttársuk évek óta
keresi a pályázati lehetőségeket,
hogy társainak - egyesületüknek
- anyagai segítséget tudjon
szerezni. Sok vállalkozót, céget
keres fel támogatást remélve.
Szorgalmazza a kanizsai polgároknál, hogy adójuk egy százaAz Év Civil Önkéntese díjat lékát a tagság egészségének
2008-ban Karosi Lászlóné kapta. megőrzésére fordíthassák. KiA díjat Marton István polgármes- rándulásokat, színházlátogatásoter adta át a Halis István Városi kat szervez, egészségnapot renKönyvtárban megrendezett össze- dez, színházbérletet vásárol, étjövetelen. Az Év Civil Önkéntese kezési tanácsokkal támogatja
díjat az a nagykanizsai polgár kap- társait. Rengeteget küzd, tesz
ja, aki az adott esztendőben a leg- azért, hogy a kisnyugdíjból
segélyt
szerezzen.
aktívabb, legpéldásabb, legáldoza- élőknek
Nyomtatványokat
szerez,
azokat
tosabb civil önkéntes munkát vékitölti, nyugdíjemelések kérelgezte.
A Köszönet Napja a Nagykanizsai Civil Kerekasztal közösségei által szervezett bensőséges
ünnepi összejövetel. Ennek keretében az alapító szervezet visszaemlékezett az elmúlt esztendő
legjelentősebb civil megmozdulásaira. A szavazatok alapján az
alapító a megválasztott legaktívabb civil személyeknek erkölcsi
díjat adott át.

mezéseit intézi. Idős, egyedülálló, magányos, magára hagyott
emberekkel foglalkozik. Megszervezi látogatásukat, lelki támaszt nyújt azoknak, akiknek
már csak hónapjai vannak hátra.
Nyakába véve a várost elintézi a
betegek esetleges közüzemi
számla problémáit. Saját autóval
viszi őket orvosi vizsgálatokra.
Havonta két alkalommal szervez
közösségi délutánt. Évente kéthárom alkalommal közös vacsorát, vagy kerti partit, ahol köszöntik születés- vagy névnapjuk alkalmából azokat, akikről
mások már elfeledkeznek. Támogat mindenhol és mindenkit,
akinek szüksége van segítségére. Munkájáért soha nem fogad
el semmit. Igazi civil önkéntes.
Sorstársairól, akikért küzd, azt
vallja: „Kedves, szeretetre méltó

emberek, akik megérdemlik,
hogy betegségük, lábadozásuk
időszakában emberszámba vegyék őket.'''' O Karosi Lászlóné,
az Év Civil Önkéntese díjazottja.
Bakonyi Erzsébet
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Építéshatósági hirdetmény

Ügyintéző: Junger M., Tárgy: Értesítés döntéshozatalról a Nagykanizsa,
Arany u. 8. sz. alatti építéshatósági ügyben. Szám: 6 / 553-45 / 2008.
Hirdetmény
A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló
2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 80. § (3) bekezdése alapján értesítem az érintetteket, hogy Nagykanizsa Megyei Jogú Város Jegyzője a
6/553/2008. számú Nagykanizsa, Arany János u. 8. szám alatt felépített 22 lakásos új lakóépület és I lakásos bővített, átalakított lakóépület - Aranykapu lakópark I. ütem - építéshatósági ügyében a benyújtott használatbavételi engedély kérelmet elbírálta és döntését meghozta.
Mivel a fenti építéshatósági eljárással érintett ingatlannal közvetlenül szomszédos ingatlanokkal rendelkezni jogosultak száma jelentős, ezért ezen ügyfeleket a határozat meghozataláról hirdetményi úton tájékoztatjuk a fenti jogszabályi előírásnak megfelelően az alábbiak szerint.
A hirdetmény 2008. december 31-től kerül kifüggesztésre Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának hivatalos hirdetőtábláján.
Az eljáró hatóság megnevezése: Nagykanizsa Megyei Jogú Város Jegyzője
8800 Nagykanizsa, Eötvös tér 16., ügyszáma: 6/553/2008., tárgya: használatbavételi engedély.
A kérelmező ügyfél neve: Draskovics Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.,
ügyvezető: Draskovics Szilárd, Nagykanizsa, Récsei u. 7.
A kérelemmel érintett ingatlan valamint az érintett ingatlannal közös határvonalú (telekhatárú) ingatlanok (hatásterület): Nagykanizsa 986/3. hrsz-ú ingatlan,
valamint a 983. hrsz-ú társasházi tulajdonban lévő és a 981., 980., 984., 986/1.,
986/4., 986/5., 987., 988/1., 995., 996., 998., 999/2., 1000. hrsz-ú ingatlan.
Felhívom az érintettek figyelmét, hogy az elsőfokú építéshatóság fenti ügyben
meghozott döntése és az ügy iratanyaga a Polgármesteri Hivatal Építéshatósági
Osztályán, az alábbi helyen és időpontban megtekinthető: Nagykanizsa, Eötvös
tér 16.111. emelet 304. Hétfő: 8-12, 13-16.30, szerda: 8-12, 13-17, péntek: 8-12
A Ket. 98. § (I) bekezdése kimondja: "Az ügyfél az első fokú határozat ellen fellebbezhet. A fellebbezési jog nincsen meghatározott jogcímhez kötve,
fellebbezni bármilyen okból lehet, amelyre tekintettel az érintett a döntést sérelmesnek tartja."
Erre figyelemmel a határozatban a jogorvoslat lehetőségét biztosítottuk.
A határozat ellen a közléstől számított 15 napon belül a Nyugat-dunántúli
Regionális Közigazgatási Hivatal Zala Megyei Kirendeltségéhez címzett, de
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Építéshatósági Osztályhoz két példányban benyújtandó és 30.000,- Ft értékű illetékbélyeggel ellátott fellebbezéssel lehet élni.
Nagykanizsa, 2008. december 30.
A jegyző megbízásából:
Szamosi Gábor, építéshatósági osztályvezető

Az Idősügyi Tanács fogadóórája
Értesítjük a város idős lakóit, hogy január 13-án, kedden 10 órától 12 óráig
a Családsegítő Központ irodájában (Zrínyi M. u. 51.) fogadóórát tartunk. Hívjuk mindazokat, akik információkat kérnek, tanácsot, segítséget várnak.
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Idősügyi Tanácsa

Immár a nyolcadik Kanizsa Antológia
vész alkotásai találhatók. Az antológiában helyet kaptak még a Sétakert-pályázat díjazottjainak müvei. A bemutatón a kötetben lévő
A kiadvány szerkesztési szem- alkotásokból Horváth Bálint, Karpontjairól, létrejöttének körülmé- dos Ferenc, és Fa Ede olvasott fel.
nyeiről Lehota M. János beszélt, Ezt követően a művelődési osztály
majd a szerkesztőbizottság nevé- nevében Szmodics Józsefné adta át
a szerzői példányokat. Az est megben Kardos Ferenc és Halmos
Csaba tartott rövid értékelést. A lepetéseként Fa Ede Eszmélet/len/
Farkas Zsuzsa kitűnő illusztráció- című kötete szolgált. A költő szugival színesített kötetben versek, gesztív módon adta elő saját verprózák, fordítások, tanulmányok, seit, így méltán érdemelte ki a jevalamint Melega István fotómű- lenlévők tapsát.
A Halis István könyvtárban
került bemutatásra a Kanizsai
Antológia 8. kötete.

2008. január 8

Álláspályázat - gyámügyi ügyintéző
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala pályázatot
hirdet gyámügyi ügyintéző munkakör betöltésére
Ellátandó feladat: kiemelt munkakörben gyámhatósági ügyek döntésre való
szakmai előkészítése (helyszíni szemle, hiánypótlás, bíróság előtti perindítás,
illetve perképviselet (tárgyalás), határozattervezetek, intézkedések) és végrehajtása Nagykanizsa Városi Gyámhivatal közigazgatási illetékességi területén.
A kinevezés a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény
(Ktv.) alapján közszolgálati jogviszonyban, teljes munkaidőben, határozatlan
időre szól, hat hónap próbaidő kikötésével.
Pályázati feltételek: magyar állampolgárság, büntetlen előélet, a köztisztviselők képesítési előírásairól szóló 9/1995. (11.3.) Korm. rend. 1. számú melléklete 1/7. pontjának „Gyámügyi és gyermekvédelmi igazgatási feladatok" pontjában az 1. besorolási osztályban kiemelt munkakörre meghatározott szakirányú iskolai végzettségek, szakképesítések valamelyike.
Előnyt jelent: közigazgatási (gyámügyi) gyakorlat, közigazgatási szakvizsga, felhasználói szintű számítógépes ismeret, "B" kategóriás gépjármű vezetői
engedély.
A pályázatnak tartalmaznia kell: szakmai önéletrajzot, motivációs levelet,
az iskolai végzettséget, szakképesítést igazoló okiratok másolatát, három hónapnál nem régebbi eredeti erkölcsi bizonyítványt, szakmai és közigazgatási
gyakorlat hivatalos igazolását, a 2007. évi CLI1 tv. alapján a vagyonnyilatkozati kötelezettség vállalására vonatkozó nyilatkozatot, a Ktv. 9. § és 21. §-ai
alapján előzetes összeférhetetlenségi nyilatkozatot.
Az illetmény és egyéb juttatások megállapítása a Ktv. vonatkozó szabályai,
a 47/2001. (X.10.) önk. rendelet, a polgármesteri hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata, valamint Közszolgálati Szabályzata alapján történik.
A pályázatokat dr. Tuboly Marianna jegyzőnek címezve (8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7., telefon: 93/500-700 vagy 500-708) kell benyújtani.
A pályázatok benyújtásának határideje: 2009. január 15.
A benyújtott pályázatok elbírálásának határideje: 2009. január 26.
A munkakör a benyújtott pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.
A pályázattal kapcsolatban további felvilágosítás kérhető a 93/500-706,
93/500-711 vagy 93/500-905 telefonszámon. Részletes pályázati kiírás közzétéve a Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ internetes oldalán (www.kszk.gov.hu vagy www.kozigallas.hu).
Dr. Tuboly Marianna, Nagykanizsa Megyei Jogú Város jegyzője

Szervezett emlőszűrés
Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a Népegészségügyi Program keretében a
szervezett emlőszűrés 2009-ben is folytatódik.
Szűrési menetrend 2009. január
2009. január 05. hétlo
Tótszentmárton 50 fő
2009. január 06. kedd
Tótszentmárton 21 fő
Tótszerdahely
29 fő
2009. január 07. szerda
Tótszerdahely
64 lő
Nagykanizsa (nincs háziorvosa) 36 fő
2009. január 08. csütörtök Nagykanizsa (nincs háziorvosa) 56 fő
2009. január 09 - 18-ig
Szünetel a szűrés
2009. január 19. hétfő
dr. Kiss Judit
50 fó
2009. január 20. kedd
dr. Kiss Judit
50 fó
2009. január 21. szerda
dr. Kiss Judit
91 fő
dr. Kovács Beáta 9 fő
2009. január 22. csütörtök dr. Kovács Beáta
45 fő
2009. január 26. hétfő
dr. Kovács Beáta
50 fő
2009. január 27. kedd
dr. Kovács Beáta
32 fő
dr. Mihalecz Károly 18 fő
2009. január 28. szerda
dr. Mihalecz Károly 100 fő
2009. január 29. csütörtök dr. Mihalecz Károly 50 fő
2009. február 2. héttő
dr. Mihalecz Károly 24 fő
A szűrővizsgálatra mindazon 45-65 év közötti asszonyokat várják, akik a
szűrőállomástól meghívó levelet kaptak.
A szűrés helye: Kanizsai Dorottya Kórház, Mammográfiás Labor
Nagykanizsa Szekeres J. u. 2-6. Tel: 93/ 502-000/2728
Szűrési időpontok: Hétfő, kedd, csütörtök: 13.30 - 16.00-ig. Szerda: 8.00 15.30-ig. Kérjük Önöket, hogy a torlódások elkerülése érdekében a
meghívólevélben megjelölt időpontokat szíveskedjenek betartani. Felmerülő
kérdéseikkel forduljanak a Mammográfiás labor, vagy az ANTSZ Nyugatdunántúli Regionális .Intézete, Szűrési Koordinációjához, dr. Horváthné Jakab
Annához. Elérhetőség: Zalaegerszeg, Göcseji u. 24. Telefonszám: 92/549-185.
E-mail: jakab.anna@zala.antsz.hu
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Képviselői fogadóórák
Karádi Ferenc a 13. számú választókerület önkormányzati képviselője fogadóórát tart minden hónap második keddjén 18 órától a miklósfai Mindenki
Házában, ugyanazon a napon 16 órától a ligetvárosi óvodában.
Dr. Károlyi Attila a 6. számú választókerület önkormányzati képviselője
fogadóórát tart minden hónap második szerdáján 17 órától a Körösi Cs. Sándor Altalános Iskolában.

Álláspályázat - gazdálkodási osztályvezető
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Jegyzője pályázatot hirdet a Polgármesteri Hivatal Gazdálkodási Osztály osztályvezető munkakörének betöltésére
Ellátandó főbb tevékenységi körök: a Polgármesteri Hivatal Gazdálkodási
Osztálya részére meghatározott szakmai feladatok ellátása a vonatkozó jogszabályok, hivatali belső szabályzatok és testületi döntések szerint. Az önkormányzati gazdálkodás koordinációja és könyvelési tevékenység irányítása a
polgármesteri hivatal, az önkormányzati intézmények, gazdasági társaságok és
a kisebbségi önkormányzatok vonatkozásában.
A kinevezés a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény
(Ktv.) alapján közszolgálati jogviszonyban, teljes munkaidőben, határozatlan
időre szól, hat hónap próbaidő kikötésével.
Pályázati feltételek: magyar állampolgárság, büntetlen előélet, az alábbi iskolai végzettségek és szakképesítések bármelyike: egyetemi vagy foiskolai
szintű közgazdasági felsőoktatásban szerzett szakképzettség; egyetemi vagy
főiskolai szintű katonai felsőoktatási intézményben (jogelőd intézményében)
gazdálkodási (gazdasági) szakon szerzett szakképzettség; egyetemi vagy főiskolai szintű végzettség és pénzügyi, számviteli felsőfokú szakképesítés, közigazgatási szakvizsga.
Előnyt jelent egyetem, okleveles közgazdász végzettség, önkormányzati
gazdálkodási gyakorlat, felhasználói szintű számviteli vagy pénzügyi szoftverismeret, szakmai, vezetői gyakorlat.
A pályázatnak tartalmaznia kell: a pályázó szakmai életrajzát, a pályázónak a munkakör betöltésével kapcsolatos szakmai, vezetési elképzeléseit,
három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt, a pályázatban előírt
iskolai végzettséget, szakképesítést, szakvizsgát tanúsító okiratok másolatát, a 2007. évi CLI1 tv. alapján a vagyonnyilatkozati kötelezettség vállalására vonatkozó nyilatkozatot, a Ktv. 9. § és 21. §-ai alapján előzetes összeférhetetlenségi nyilatkozatot, a szakmai, vezetői gyakorlat hivatalos igazolását.
Az illetmény és egyéb juttatások megállapítására a Ktv. vonatkozó szabályai, a 47/200l.(X. 10.) önk. rendelet, a polgármesteri hivatal Szervezeti és
Működési Szabályzata valamint Közszolgálati Szabályzata alapján kerül sor.
A pályázatokat Dr. Tuboly Marianna jegyzőnek címezve (Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala, 8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7.)
kell benyújtani.
A pályázatok benyújtásának határideje: 2009. január 16.
A pályázat elbírálásának határideje: 2008. február 10.
A munkakör legkorábban 2008. február 16. naptól tölthető be.
A pályázattal kapcsolatban további felvilágosítás kérhető a 93/500-706
vagy 500-710-es telefonszámon. Részletes pályázati kiírás közzétéve a Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ Internetes oldalán (www.kozigallas.gov.hu, vagy www.kszk.gov.hu).
Dr. Tuboly Marianna, jegyző

Versenytárgyalás
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata nyilvános versenytárgyaláson értékesíti az alábbi ingatlanát:
4378/29 - Nagykanizsa Ipari Parkban - 59.332.000 Ft + áfa 2009. január
16., január 30. 10:00 óra.
Az ingatlan az Ipari Park területén a 74 sz. út mellett helyezkedik el,
nevezetesen a Nagykanizsa belterület 4378/29 hrsz-ú, 1.4833 m2 nagyságú
"kivett beépítetlen terület" megnevezésű ingatlan.
A terület a 4378/12 hrsz.-ú útról megközelíthető. Közműcsatlakozások
adottak. A felmerülő igényeket a szolgáltatókkal illetve az Önkormányzattal
kell egyeztetni, illetve részükre a közműrákötési hozzájárulásokat megfizetni.
A versenytárgyalás helye: Nagykanizsa Vagyongazdálkodási és Szolgáltató
Zrt. 8800 Nagykanizsa, Garay u. 21.
Érdeklődni a fenti címen és a következő telefonszámokon lehet: 93/310-256
és 93/536-365
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Kitüntetések adományozása
NAGYKANIZSA MEGYEI JOGÚ VAROS KÖZGYŰLÉSÉ ALTAL
ALAPÍTOTT KITÜNTETÉSEK ADOMÁNYOZÁSA
Tájékoztatjuk a lakosságot és a társadalmi szervezeteket, hogy városunk
közgyűlése 2009-ben is adományoz kitüntető címeket és díjakat. Önkormányzatunk ilyen módon is kifejezi a város megbecsülését azok iránt, akik:
- a város fejlesztésében kiemelkedően munkálkodtak, tudományos, művészeti munkásságuk során maradandót alkottak,
- tevékenységükkel a város gazdaságának, kultúrájának fejlődését, az itt
élők életkörülményeinek javítását szolgálták,
- kiemelkedő helyi közéleti tevékenységet végeztek, tevékenységükkel
Nagykanizsa város hazai és nemzetközi hírnevét öregbítették,
- kiemelkedően támogatták a kisebbségek kultúrájának fejlődését, életkörülményeik javítását.
Mindezek elismerésére Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése a következő kitüntetéseket alapította:
- "Nagykanizsa Megyei Jogú Város Díszpolgára" kitüntető cím
- "Nagykanizsa Megyei Jogú Városért" kitüntető cím
- "Nagykanizsa Megyei Jogú Város Kisebbségeiért" kitüntető cím
- "Nagykanizsa Oktatásáért" kitüntető cím
- "Nagykanizsa Kultúrájáért" kitüntető cím
- "Nagykanizsa Sportjáért" kitüntető cím
- "Nagykanizsa Környezetkultúrájáért" kitüntető cím
- "Paizs Ferenc Díj" közigazgatási kitüntető cím
- "Szekeres József Díj" az egészségügyi és szociális terület kitüntető címe
- "Nagykanizsa Biztonságáért" kitüntető cím
- "Nagykanizsa Megyei Jogú Város Címere" emlékplakett.
A kitüntetések adományozásának részletes feltételeit a többször módosított
18/1997.(1V.I6.) számú önkormányzati rendelet tartalmazza, mely megtekinthető a Polgármesteri Hivatalban, a Városi Könyvtárban és az önkormányzat
honlapján (www.nagykanizsa.hu).
A "Nagykanizsa Megyei Jogú Város Díszpolgára" kitüntető cím és "Nagykanizsa Megyei Jogú Városért" kitüntető cím adományozásával elhunyt személy emléke is megtisztelhető.
A "Nagykanizsa Megyei Jogú Város Díszpolgára" kitüntető címre a közgyűlés tagjai, bizottságok, a városban működő társadalmi szervezetek, egyesületek,
szakmai szövetségek, érdekképviseleti szervek, egyházak tehetnek javaslatot.
A többi kitüntető címre a közgyűlés tagjai, bizottságai, a város intézményei,
társadalmi szervezetei, egyesületei, gazdasági- és egyéb társaságai, a közcélokat szolgáló alapítványok, magánszemélyek, valamint a Kisebbségi Önkormányzatok tehetnek javaslatot.
Kérem a javaslattételre jogosultakat, hogy kitüntetési javaslataikat a Polgármesteri Hivatal Erzsébet téri és Eötvös téri portáján átvehető, valamint az önkormányzat honlapjáról (www.nagykanizsa.hu/kituntetes.doc) letölthető űrlapokon részletes indoklással legkésőbb 2009. január 15-éig nyújtsák be Marton
István polgármester úrnak címezve. (Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7.)
Kérjük, ha módjukban áll, a javaslatokat és indokolásokat a postai kézbesítés mellett e-mailen, vagy lemezen is küldjék meg! (E-mail:
gerencser.tibor@nagykanizsa.hu).
Nagykanizsa, 2008. december 15.
Dr. Tuboly Marianna, Nagykanizsa Megyei Jogú Város jegyzője

PALYAZATI FELHÍVÁS
A KANIZSAI

KULTURÁLIS

KOZPONT

(8800 Nagykanizsa, Széchenyi tér 5-9., Pf: 164.)

bérleti formában üzemeltetésre kiadja
a HSMK földszinti kávézóját,
valamint színházi büféjét.
Pályázati határidő: 2009. január 15. 10 óra
A pályázat leadási helye:
Hevesi Sándor Művelődési Központ, Gazdasági iroda
8800 Nagykanizsa, Széchenyi tér 5-9.

Információ: 06-30/693-2445
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Jubiláló nyelvstúdió
Fennállásának tizedik évfordulóját ünnepelte az év utolsó
napjaiban az M&M Nyelvstúdió.

Átadták a rendelőket
Befejeződött a Kinizsi utcai 2es és 3-as számú háziorvosi rendelők felújítása és az év végén megtörtént a műszaki átadásuk is.

közelében lévő Rozgonyi utcai
Aranyszarvas gyógyszertár kültagja, a Pharmanova Zrt. újíttatta fel
az EU-s előírásoknak megfelelően, saját költségén.

Az önkormányzati tulajdonban
lévő egészségügyi intézményt a

A jubileum tiszteletére a Honvéd Kaszinó ünnepi fényekbe öltöztetett Tükörtermében egy
színvonalas nyelvi műsorral
kedveskedtek a nyelvstúdió tanárai és jelenlegi diákjai a meghívott céges partnereknek, szülőknek és vendégeknek. Fellépett az iskola apraja és nagyja, a
három évestől egészen a felnőtt
korosztályig mindenki lelkesen
mutatta be angol, német, az idegen ajkúak pedig magyar nyelvtudásukat. Mint azt a nyelvstúdió vezetőinek, Miha Márta és
Miha Sarolta
köszöntőjéből
megtudhattuk, a stúdió tíz éve
éppen a Honvéd Kaszinóból in-

dult útnak és járta egyre sikeresebb útját a nyelvtanítás, fordítás és tolmácsolás terén. Mindez
számokban kifejezve: több mint
ötszáz elégedett diák, több mint
háromszáz eredményes nyelvvizsga, több mint hárommillió
karakternyi fordítás. Szolgáltatásuk elérhetőségét ez évtől egy
új belvárosi irodával és honlappal bővítik. Folyamatos sikerük
titka véleményük szerint a gyerekkori impulzusokban, a régi
iskolák emlékezetes tanáraiban,
a minőségben és rugalmasságban, a személyre szabott nyelvoktatásban, a j ó csapatban, a folyamatos fejlődésben és tanulásban rejlik. A nyelvi műsort a
Csendes éj angolul, németül és
magyarul közösen felcsendülő
sorai zárták a Mondschein vonósnégyes kíséretével.

B.E.

Építéshatósági hirdetmény
Zalakaros Város Jegyzője 8749 Zalakaros, Gyógyfürdő tér 1.
Műszaki Osztály, telefon: 93/540-091
E-mail: zkarosmuszak@maii.datanet.hu
Ügyiratszám: 03-634-2/2008., ügyintéző: Sárdi Andrea.
Telefon: 93/540-091.
Tárgy: Nagykanizsa, Eötvös tér 2468/1. hrsz. alatti sorompó építési engedélyezési ügye
Hirdetmény
Zalakaros Város Jegyzője a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 80 § (3) bekezdés értelmében felhívom az érintettek figyelmét, hogy az építési hatóság döntést hozott a
Nagykanizsa, Kórház u. 2-10. számú Lakóközösség és a Nagykanizsa, Eötvös
tér 20-27. számú Lakóközösség nevében eljáró Horváth Lajos közös képviselő
(Nagykanizsa, Új Elet út 31.) kérelmező, Nagykanizsa, Eötvös tér 2468/1.
hrsz.-ú (Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata tulajdonában álló)
közterületi ingatlanra tervezett sorompó építési engedélyezése ügyében.
Az építési engedélyezési kérelem érdemi vizsgálat nélkül elutasításra került. Az ügy tárgya: Nagykanizsa, Kórház u. 2-10. számú Lakóközösség és a
Nagykanizsa, Eötvös tér 20-27. számú Lakóközösség, sorompó építési engedélyezési ügye
Építéssel érintett ingatlan: Nagykanizsa, Eötvös tér 2468/1. hrsz.-ú ingatlan
Az ügy iktatási száma: 03-634-2/2008.
Tájékoztatom az érintetteket, hogy: az ügyben keletkezett iratokba betekinthetnek a Zalakaros Város Polgármesteri Hivatal Műszaki Osztályán
(Zalakaros, Gyógyfürdő tér I.) Sárdi Andrea műszaki osztályvezetőnél (földszint/ 03 szoba, telefon: 93/540-091 vagy 93/340-100/123. mellék) az alábbi
ügyfélfogadási időben: hétfőn 8-14 óráig, kedden 8-14 óráig, szerdán 8-14
óráig, pénteken 8-12 óráig.
A 03-634-2/2008. számú végzés ellen a hirdetmény levételének napjától
számított 15 napon belül a Nyugat-dunántúli Regionális Közigazgatási Hivatalhoz címzett, de a Zalakaros Város Polgármesteri Hivatal Műszaki Osztályán
benyújtandó 30.000 Ft-os illetékbélyeggel ellátott fellebbezéssel lehet élni.
Az ügyben érintettek: a szomszédos ingatlanokkal rendelkezni jogosult tulajdonosok: Nagykanizsa, 2468/2. és 2466. hrsz.-ú társasházas ingatlanok tulajdonosai
Elektronikus elérhetőség: muszak@zalakaros.hu
Zalakaros, 2008. 12. II.
A jegyző megbízásából: Sárdi Andrea, műszaki osztályvezető

Építéshatósági hirdetmény
Ügyintéző: Junger M., tárgy: Értesítés döntéshozatalról a Nagykanizsa, Sugár u. 1. sz. alatti építéshatósági ügyben. Szám: 6 / 24-22 / 2008.
Hirdetmény
A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló
2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 80. § (3) bekezdése alapján értesítem az érintetteket, hogy Nagykanizsa Megyei Jogú Város Jegyzője a
6/24/2008. számú Nagykanizsa, Sugár u. 1. szám alatti épületben lévő átalakított, bővített gyorsbüfé építéshatósági ügyben a benyújtott használatbavételi
engedély kérelmet elbírálta és döntését meghozta.
Mivel a fenti építéshatósági eljárással erintett ingatlannal valamint a közvetlenül szomszédos ingatlanokkal rendelkezni jogosultak száma jelentős,
ezért ezen ügyfeleket a határozat meghozataláról hirdetményi úton tájékoztatjuk a fenti jogszabályi előírásnak megfelelően az alábbiak szerint.
A hirdetmény 2008. december 31-től kerül kilúggesztésre Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának hivatalos hirdetőtábláján.
Az eljáró hatóság megnevezése: Nagykanizsa Megyei Jogú Város Jegyzője
8800 Nagykanizsa, Eötvös tér 16., ügyszáma: 6/24/2008., tárgya: használatbavételi engedély
A kérelmező ügyfél neve: Zakálné Török Gabriella Nagykanizsa, Vadalmás
u. 2/1.
A kérelemmel érintett ingatlan valamint az érintett ingatlannal közös határvonalú (telekhatárú) ingatlanok (hatásterület): Nagykanizsa 1192. hrsz-ú társasházi ingatlan, valamint az 1197., 1193., 1191. és 2434. hrsz-ú ingatlan.
Felhívom az érintettek figyelmét, hogy az elsőfokú építéshatóság fenti ügyben
meghozott döntése és az ügy iratanyaga a Polgármesteri Hivatal Építéshatósági
Osztályán, az alábbi helyen és időpontban megtekinthető: Nagykanizsa, Eötvös
tér 16. 111. emelet 304. Hétfó: 8-12, 13-16.30, szerda: 8-12,13-17, péntek: 8-12
A Ket. 98. § (1) bekezdése kimondja: "Az ügyfél az első fokú határozat ellen fellebbezhet. A fellebbezési jog nincsen meghatározott jogcímhez kötve,
fellebbezni bármilyen okból lehet, amelyre tekintettel az érintett a döntést sérelmesnek tartja."
Erre figyelemmel a határozatban a jogorvoslat lehetőségét biztosítottuk.
A határozat ellen a közléstől számított 15 napon belül a Nyugat-dunántúli
Regionális Közigazgatási Hivatal Zala Megyei Kirendeltségéhez címzett, de
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Építéshatósági Osztályhoz két példányban benyújtandó és 30.000 Ft értékű illetékbélyeggel ellátott fellebbezéssel lehet élni.
Nagykanizsa, 2008. december 30.
A jegyző megbízásából: Szamosi Gábor, építéshatósági osztályvezető
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Ismét tarolt
a Premier
A Ritmus csapatok országos
pontszerző verseny Solymáron
megrendezett döntőjén a Hevesi
Sándor Művelődési Központ
Premier Táncklubja tarolt, négy
első országos helyezést zsebeltek
be. Lapunk hasábjain már olvashatták, mennyire felkészült a
társulat, s az eddigi öt forduló
alkalmával is szép eredményeket értek el.

Magyarország egyik sikervárosa a rendszerváltoztatás óta
Mórahalom. A Dél-alföldi település 17 kilométerre van a megyeközponttól, mégis sokkal dinamikusabban fejlődik, lehetőségeit jobban kihasználja, mint
Szeged. Nonszesznek tűnhet, de
gazdasági és turisztikai szempontból inkább nevezhető regionális központnak, mint a majd
200 ezres lélekszámú nagytestvér. Nógrádi Zoltánt a település
fideszes országgyűlési képviselőjét és polgármesterét kérdeztük.

Hányan is laknak MórahalSolymáron huszonegy egyesület
mon?
nyolcvanegy produkcióval állt a
zsűri elé, három kategóriában, három korcsoportban. Két eredményt
hirdettek: az egyik a napi versenyé,
a másik az éves, összesen hat pont- Hatezren, de ez hála Istennek
szerző verseny összesített eredmé- dinamikusan emelkedik.
nye, a hat legjobb közé kerülés
- És hányan dolgoznak be Szevolt. A HSMK Premier Táncklub
gedről Mórahalomra?
hat produkcióval lépett a zsűri elé.
- A létszám e tekintetben is
emelkedik, hiszen az utóbbi időben
A napi versenyen felnőtt egyéni
Mórahalomra telepített ipari és
látványtánc kategóriában Toplak
kereskedelmi cégek munkavállalóDóra az első helyet szerezte meg a
it a környező települések polgárai
„Csak lazán" című koreográfiájával.
és szegediek alkotják. Az elmúlt
Gyermek duó látványtánc kategórikét-három esztendőben mintegy
ában a „Fogj egy sétapálcát" című
előadással a Bunczom Evelin - 400 új munkahely létesült.
Bunczom Fanni duó az ötödik he- A gazdasági világválság idején lyen végzett.
amikor Esztergomban a Suzuki gyárból ezreket bocsátanak el - hogyan
Két számmal mérettette meg magát a junior csapat. A napi versenyen lehetett megvalósítani mindezt?
showtánc kategóriában nyolc indu- Mórahalom 1996-ban - halóból a „Mézga család" (Glavák Ka- marabb, mint Szeged városa - alatalin, Komlósi Barbara, Papócsi
kított ipari parkot, a megyében elPetra és SzolIár Alexandra) máso- sőként. Azóta szisztematikusan
dik lett, országos összesítettben peépítjük a körülötte lévő szolgáltadig a hat döntős csapatból első hetásokat és befektetés-ösztönző aklyen zárták a lányok a versenyt.
ciókat. Nem voltunk abban a helyA „Takarító-NŐK" (Glavák Ka- zetben - a település méretét tekintve -, hogy multinacionális vállaltalin, Komlósi Barbara, Papócsi
Petra, Ludnik Eszter és Szollár Ale- kozásokkal vegyük fel a kapcsolatot, ezért két megoldást választotxandra) látványtánc produkcióval
tunk a munkahelyteremtésre és a
hat indulóból mind a napi versenyen, mind a döntőben elsők lettek. gazdaságélénkítésre. Az egyik a
A felnőtt csapat szintén két produkcióval indult. Felnőtt showtánc
kategóriában a Chicago című műsorszám (Cseh Zsófia, Németh
Petra, Pöcze Fruzsina, Toplak Dóra és Verkman Nóra) a napi versenyen hat csapatból második, míg
az éves összesített versenyben első
helyezett lett.
Színpadi látványtánc kategóriában a „Legyen valami" című koreográfia a napi versenyben hét csapatból, országos összesítettben pedig a hat döntős csapatból lett első.

9

helyi, de szétterülő tőkeviszonyok
koncentrálása, ennek köszönhetően jött létre a Mórakert szövetkezet, ami most már 740 család öszszeadott pénzéből képes munkahelyet teremteni.
- Itt közbevágnék, hiszen a
Mórakertet reklámozzák az egyik országos kereskedelmi csatomán, ahová azért nem olyan könnyű bekerülni.
- A marketing-igazgató ügyesnek
bizonyult, illetőleg a termékeink,
vagy a paradicsomfesztivál felkelthették az érdeklődésüket. Meggyőződésem, hogy ezekkel a reklámokkal hozzájárultunk ahhoz, hogy az
egészséges magyar árukat, illetve a
várost széles körben megismertet-

Vigyázunk és figyelünk egymásra

S.E.

hettiik. De visszatérve. A másik kenterbe veri a baloldali vezetésű temegoldás az volt, hogy megpróbál- lepüléseket. Cáfolni látszódik az a
tuk külföldi tőkebefektetéssel csalámegjegyzés, hogy nincsen baloldali,
di vállalkozásokkal felvenni a kap- vagy jobboldali városvezetés, csak
csolatot, mert egyfelől másképpen városvezetés van. Ez nem igaz, hiszen
működnek, mint a globális, multi- az értékrenden is meglátszik: a jobbnacionális nagy cégek, másfelől na- oldali értékrend nem a látványpolitigyobb lehet az elkötelezettség a be- zálásra, hanem a hiteles, a gyarapotelepítő város iránt. És az sem elha- dást ösztönző, értékelvű politizálásra
nyagolható, hogy rugalmasabban épül. Miután ellenzékben vagyunk
működnek, így egy világgazdasági ezért kevésbé tudjuk a kormány látrecesszió kevésbé érinti őket, mint ványpolitizálását, marketingfogásait
mondjuk az autóipart, vagy az abba segítségül hívni, így eredményeket
beszállító alkatrészgyártást. Belga kell felmutatnunk, amelyek a hitelesés holland családi vállalkozásokkal ségünket alátámasztják.
vettük fel a kapcsolatot, ennek kö- - De tegyük azt is hozzá, hogy
szönhetően a válságban lévő mező- az ellenzéki vezetésű városok jógazdasági szektorból az ipari és ke- val kisebb büdzséből gazdálkodreskedelmi szektorba sikerült átvin- nak, mint a kormánypártiak.
ni a munkaerőt, holott Mórahalom
- Ezért kell sokkal hatékonyabbnak
és környéke alapvetően a mezőgaz- lennünk és nem engedhetünk madaságból élt. Így viszont munkahe- gunknak olyan luxuskiadásokat, mint
lyeket tudtunk teremteni.
a kormánypárti vezetésű városok.
- Azon csodálkozom, hogy más Mórahalom emberléptékű város. Nem
nagyvárosokhoz képest Móra- akar nagyobbnak látszani, mint amekhalom reklámértéke igencsak kora valójában. Ezt tudják a befektetők éppen úgy, mint a polgárok.
nagy. Mi ennek a titka?
- Azért Debrecen, Kaposvár, Szol-Ugyanakkor abbanjók vagyunk, hogy
nok és más polgári vezetésű város amink van, az közel áll az embeivkhez.
Mint például a Mórakert szövetkezet
termelőbarát működése, vagy az Erzsébet fürdő és szálloda mentalitása,
amely a családot helyezi előtérbe, és
minden generációnak megpróbál lehetőséget találni pihenésre és gyógyulásra. Az egész Homokhátságot az jellemzi, hogy vigyázunk és figyelünk
egymásra. Ez a társadalmi hozzáállás
segít a neoliberális ámokfutás kivédéséhez, amely a médián keresztül azt
sugallja, hogy a győztes mindent visz,
hiszen mi apróságokban - ami nem
kerül pénzbe-jó szóval, egymásra figyeléssel építjük fel a településünket.
K.V.
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A kiállítás megnyitója. (Stiller Gábor a kép jobb szélén látható)

Újjáéled a kiszáradt fa
Újjáéled a kiszáradt fa című
kiállítás kapcsán beszélgettünk
Stiller Gábor fafaragó népi iparművésszel.
A Honvéd Kaszinóban egy éve
működik a művész által vezetett
Fafaragó Szakkör. A Dödölle fesztiválon is találkozhattunk velük,
rögtönzött bemutatójuk láttán többen kedvet kaptak a faragáshoz,

és bekapcsolódtak a péntek délutánonkénti összejöveteleik programjába. Rajzolnak, gyakorolják a
késfogás technikáját, a fafaragó
szerszámok használatát, barátkoznak a fával, vagy egyszerűen csak
beszélgetnek. Pár foglalkozás után
már megjegyzik: ide még bejönni
is jó.
Stiller Gábor megkísérli becsempészni a műanyagok uralta

Nemes László kiállítása

2008. január 8
világunkba a fát. Az ifjúságot és a ragásra, úgy, hogy ne vágja el a
már ráérő, több szabadidővel ren- kezét. Közben fejlődik a kézügyesdelkező nyugdíjasokat igyekszik sége, technikai tudása, megtanul
rávezetni a faragás szépségére, bánni a késsel. Mai világunkban ez
megmutatva, a kiszáradt anyagból elég nagy eredmény, hiszen minis lehet teremteni valamit. Hogy denkiben megvan az önkifejezés
kell-e hozzá kézügyesség, rajztu- iránti igény, csak sokan nem tudják, hol lehet ezt kiadni!
dás?
- A kézügyességet idővel meg le- Honnan merítik a motívumohet szerezni - magyarázza bátorí- kat?
tóan. - Ha van belső indíttatás va- - A magyar népművészetből,
lakiben, egy év alatt megszerezheti ezen belül a pásztorfaragásokból.
a technikai kézügyességet.
Az ott fellelhető motívumokat pró- Munkaterv alapján dolgoz- báljuk kiemelni a mai használati
tárgyakra, azokat a hagyományonak?
- A tervet én állítom fel, de kat igyekszünk átörökíteni. A tiszta
olyan dísz-, vagy használati tár- forrást egyéni ízlésünknek megfegyat faragnak, amihez kedvük van. lelően szűrjük át.
Akár fakanalat, kulcstartót vagy
Stiller Gábor a Zala Megyei
valami mást. Néhányan már olyan Népművészeti Egyesület egyik
minőségi szintre jutottak, hogy be- megalapítója. Részt vett a zalarendezési tárgyakat állítanak ösz- egerszegi Gébárti-tónál lévő kézsze. Mindenkinek meg kell adni az műves ház építésében, ahová hatáalkotás szabadságát, hogy a saját rainkon kívülről, többek között
elképzelése, belső világa szerint Finnországból, Svédországból,
formálja meg az anyagot. Évente Franciaországból is jönnek tanulegy alkalommal kiállításon ismer- ni. Öt évig a fővárosban adta át fiheti meg a közönség, hová jutot- ataloknak a tudását, most Kanitunk el. Továbbra is szeretnénk
zsán szeretné ezt tenni, illetve
részt venni városi rendezvényeken, folytatni. Továbbadni mindazt,
akinek kedve tartja, eljöhet közénk, amit eddig megtanult.
tanulhat, kifejezheti önmagát.
Bakonyi Erzsébet
Megtanítom a kés fogására, a fa-

A lélek hangja
A Halis István Könyvtárban
mutatta be Lélek Sándorné A
lélek hangja című kötetét.

ügyelete mellett. 1989-ig a szászrégeni majd a marosvásárhelyi iskolákban művésztanárként és a Képzőművészeti Alap munkatársaként
dolgozott. Eveken keresztül vezetője volt a Fiatal Művészek Egyesületének, tagja a Romániai és MaCseresnyés Péter alpolgármester gyar Képzőművészek Szövetségéköszöntője után a festőt és alkotása- nek és a Magyar Vízfestők Társasáit Lehota M. János esztéta méltatta. gának. Alapító tagja a MAMŰ műA művész a kolozsvári Ion vészeti társaságnak. 1990-ben MaAndreescu Képzőművészeti Főis- gyarországra telepedett, Zalaegerkolán szerzett diplomát Miklóssy szegen él.
Gábor, Aurél Ciupe, Bretter György
S.E.
és Földes László gondoskodó felNemes László festőművész retrospektív kiállítása látható a Hevesi Sándor Művelődési Központ kiállítótermében a zalaegerszegi Keresztury Dezső
AMK rendezésében.

Az intézmény igazgatója,
Czupi Gyula köszöntötte a megjelenteket. Bevezetőjében ráirányította a hallgatóság figyelmét
az egyre gazdagodó városi
könyvkiadás folyamatos értéktermő voltára. Ezt követően
Ruzsinszky Klementina méltatta
a kiadványt, külön hangsúlyt
fektetve a könyv borítójára, melyet a mandala (mag) forma, a
teljességhez, az örök körforgáshoz, a teremtéshez való kötődése
határoz meg. A könyvajánló során megismerhettük a szerző
„Ars poetica"-ját, melyet alapjaiban a gyógyításban eltöltött
évek határoznak meg, majd szó
esett a novellafüzér három fejezetéről, mely a kórházi várótermi
történetekből, léleknovellákból
és életképekből áll. A kötetből
kiviláglik Lélek Sándorné emberszeretete, segítőkészsége, a
test, a szellem, a lélek együttes
megléte.

A kötetismertető utáni író-olvasótalálkozón a szerző dedikálta
kötetét és válaszolt a hallgatóság
kérdéseire.

Aktív karácsony
Új szerzemények bemutatásával, valamint új köntösbe öltöztetett korábbi dalaival teremtett remek hangulatot a Radioaktív együttes a HSMK
színpadán.
Vetített háttér mellet, profi
show színesítette a programot. A
két vendégmuzsikus Reizner
Gábor (billentyűk) és Simán
Kristóf (ütőhangszerek) szólóikkal szerves részeivé váltak a zenekar jól koreografált produkciójának.
A közönség szűnni nem akaró tapsa, és a ráadás számok lejátszása után az együttes tagjaitól megtudtuk, hogy készülnek
második videoklipjük felvételére.
A zenekaron belül működő
„vének tanácsa" úgy döntött, a
nagy közönségsikert aratott,
Még néhány lépés című felvételével jelentkezik a MTV-nél.
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Különleges estében volt része
a nagykanizsai polgároknak
szenteste előtt néhány nappal a
Képzőművészetek Házában. Az
est első részében emlékkiállítással, második részében a Szivárvány Énekegyüttes előadásában
Farkas Ferenc szerzői esttel adózott a szervező a százhárom évvel ezelőtt Nagykanizsán született világhírű zeneszerző tiszteletére.

A Zeneakadémián Weiner Leó
és Siklós Albert növendéke volt,
ezt követően tanulmányait a
Respighi vezette mesteriskola keretében fejlesztette tovább Rómában. 1932-től 1936-ig Fejős Pál
filmjeihez szerzett zenét Bécsben
és Koppenhágában. 1935-től a
Székesfővárosi Felsőbb Zeneiskolában, később a kolozsvári,
majd a székesfehérvári Konzervatóriumban tanított. 1949-ben a
Zeneakadémia zeneszerzés-tanáA megjelenteket
elsőként rává nevezték ki, 1975-ben tanBaráth Yvette, a Szivárvány Ének- székvezetőként vonult nyugalomegyüttes művészeti vezetője kö- ba. Kivételes pedagógiai képessészöntötte, majd a huszadik századi geit növendékei egyéni hangja,
magyar komponista nemzedék
egyik legkiválóbb képviselőjének
páratlanul hosszú életútját bemutató kiállítást - melyen nagykanizsai vonatkozású relikviák is lát- stílusa és nemzetközi sikerei bihatók - Kőfalvi Csilla intézmény- zonyítják. Zeneszerzői életműve
vezető, az est háziasszonya, egy- - több mint hétszáz mű - szinte
ben a kiállítás kurátora ajánlotta a valamennyi műfajra kiterjed:
közönség figyelmébe. Baráth komponált operákat, operetteket,
Yvette elmondta, hogy a kórus és baletteket, filmzenét, színpadi kíő is személyesen találkozott a sérőzenét, zenekari- és versenymesterrel a 90. születésnapján, a müveket, kamarazenét, kantátá80. születésnapján pedig énekel- kat, oratóriumokat, miséket, kóhetett is neki. Fantasztikus embert rusműveket és dalokat.
ismerhettek meg személyében.
A zenei élet legkülönbözőbb teBüszke lehet rá Nagykanizsa min- rületein végzett munkáinak köden lakosa, hogy itt született, és itt szönhetően egyedülállóan biztos,
élt öt évig. Végül, így távolról kö- szuverén kompozíciós technikára
szöntötte Farkas András karna- tett szert valamennyi műfajban.
gyot, városunk jeles szülöttének Tudása, stílusismerete, gazdag infiát, aki egészségügyi okok miatt venciója, széleskörű műveltsége és
csak lélekben lehetett jelen az ün- humanizmusa a nemzetközileg elnepségen.
ismert, jelentős zeneszerzők soráNagykanizsa Megyei Jogú Vá- ba emelte. Művészete nemcsak a
ros nevében Marton István pol- 20. század magyar zenéjében volt
gármester köszöntötte a rendez- meghatározó jellegű, de új persvény megnyitó ceremóniájára ér- pektívákkal gazdagította azt.
kezett vendégeket. Beszédében
Farkas Ferenc érdemeit számos
felidézte Farkas Ferenc életútjá- kitüntetéssel ismerték el, többek
nak egyes állomásait: Nagykani- között a Kossuth- (1950, 1991) és
zsán született 1905. december Herder-díjjal (1979), valamint az
15-én a Vörösmarty utca 36. szá- Olasz Köztársaság Lovagrendjémú házban és Budapesten, 2000. vel. Nagykanizsa díszpolgári cíoktóber 10-én hunyt el. Édesap- mét 1965-ben kapta meg.
ja, Farkas Aladár katonatiszt
Minden közösség önbecsülésvolt, akit fia születése után öt év- ének része, ha nevezetes alkalmakvel Budapestre helyeztek. így kor fejet hajt és emlékeztet kiemelFarkas Ferenc csak első életéveit kedő művészeinek az ország jó hítöltötte szülővárosában. Első ze- rének előbbre vitele érdekeiben
nei élményei is a kanizsai családi tett fáradozásaira, eredményeire.
otthonhoz fűzték: édesapja cim- Farkas Ferenc zeneszerző életműbalmozott, édesanyja zongorá- vét mindvégig az aktivitás, a kreazott.
tivitás és a világ szépségeire való
Farkas Ferenc később így emlé- állandó rácsodálkozás jellemezte.
kezett szülővárosára: „Za/a/ .szár- Életműve ettől olyan rendkívül
mazásomnakfele igaz, másik nem. sokrétű és gazdag.
Édesapámat Nagykanizsára heNeves szülöttének halála után
lyezték. Ott születtem, s ott voltam Nagykanizsa azzal is őrzi emlékét,
ötéves koromig. De tudni kell,
hogy a Városi Zeneiskola a 2001hogy a család eredeti gyökerei oda 2002-es tanév kezdetekor felvette
nyúlnak. "
Farkas Ferenc nevét.

Farkas Ferenc szerzői est és emlékkiállítás
Végül Nagykanizsa város közössége nevében köszönetét fejezte ki
mindazoknak, akik az est megrendezésében közreműködtek. Köszönet illeti Farkas Andrást, aki a Magyarországon eddig még nem prezentált emlékanyagot megismerhetővé tette, és Baráth Yvette-et, a
Szivárvány Énekegyüttes művészeti vezetőjét, aki fáradhatatlan erővel
és hittel szervezte meg a mai. Farkas Ferenc emlékének adózó szerzői estet és emlékkiállítást.
Farkas Ferenc zeneszerző életútját Gombos László zenetörténész, a Magyar Tudományos Akadémia Zenetudományi Intézetének
tudományos munkatársa méltatta:
- A 20. századi magyar zene
egyik legkiválóbb képviselője méltán megérdemli, hogy nevét ébren
tartsuk, élete és munkássága egyes
évfordidójáról rendszeresen megemlékezzünk. A világ egyre több
pontján tűzik műsorra és veszik lemezre műveit, melyeket a zenét tanulók és hivatásos muzsikusok
egyaránt szívesen játszanak. Tehát
alkotásain keresztül Farkas Ferenc részese zenei mindennapjainknak. A különleges alkalmak
azonban a mester személyéről is
szólnak, ezt a célt szolgálják a
szerzői estek és az életutat bemutató kiállítás. Több mint száz éve
született, de alig néhány éve még
közöttünk volt, szinte az egész század élő tanúja, a magyar zene
doaenje. Zeneakadémiai tanulóéveitől kezdve élete végéig mindig
nagy népszerűségnek örvendett, de
nemcsak a kollégák és tanítványok, hanem a zenekedvelők igen
széles körében is. Népszerű volt alkotásainak és sokféle tevékenységének köszönhetően, és nem utolsósorban emberi tulajdonságaiért.

Nem véletlen, hogy néhány év alatt
öt zenei intézmény vette fel a nevét
az országban, köztük a nagykanizsai is. Sokan vannak, akik még
személyesen is ismerhették, megtapasztalhatták nemes egyszerűségét
és egyedülállóan széles körű műveltségét. Sosem szűnő érzékenységét, amelyet az élet szépségei iránt
tanúsított. Tette a legkülönfélébb
területen, a zenén kívül az irodalom és a festészeten át egészen a
gasztronómiáig. Harmonikus személyiség volt. Harmóniát sugárzott megjelenése és beszéde, és
ugyanez hatotta át a zenéjét is. 20.
századi zeneművészként választhatta volna azt is, hogy a világ negatív oldalát mutatja be a közönségnek azért, hogy rádöbbentse a
nagy veszteségekre, és katartikus
élményekkel terelje jobb irányba,
mint tette azt Bartók, Tranvinszkij,
vagy Schönberg. Farkas más utat
választott. O a másik oldalról indult el és ellenkező irányú pályát
járt be, mint kortársainak többsége. Tudott modern és korszerű is
lenni, de mindig a szépségből és az
ideálisból indult ki. A magyar népzenével is csak akkor jegyezte el
magát életre szólóan, amikor már
megszilárdult saját zenei egyénisége és nem fenyegette a veszély,
hogy Bartók és Kodály utánzójának tekintik. A 30-as évek közepén
ő is elment népzenét gyűjteni, hogy
a könyvek és mások művei helyett
első kézből ismerhesse meg hazája
zenei anyanyelvét.
A Szivárvány Énekegyüttes
koncertjén közreműködött Cseszkóné Borovics Melinda orgonán,
Gerócs Erzsébet zongorán és Szekeres Balázs énekkel.
Bakonyi Erzsébet
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A térség gazdasági-társadalmi együttműködéséért
A Nagykanizsai Kereskedelmi és
Iparkamara elnöksége javaslatokat
fogalmazott meg Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata részére a város és térsége gazdaságitársadalmi együttműködésének erősítésére. A kamara a lokálpatrióta
gazdaságpolitika szorgalmazásával
Nagykanizsa Megyei Jogú Város és
térsége, tágabb értelemben a régió
gazdaságának élénkítéséhez kíván
hozzájárulni.
A javaslat négy csomagot tartalmaz: adó- és költségvetési javaslatokról; önkormányzati beszerzésekről , fejlesztésekről és bérleményekről; a térség gazdasági-társadalmi
együttműködésének erősítéséről; a
város és térsége lobbierejének fokozásáról.

Összefogás
a jövőnkért
Kamarai javaslatok
Nagykanizsa Megyei Jogú Város
Önkormányzata részére a város és
térsége
gazdasági-társadalmi
együttműködésének erősítésére.
Városunknak és térségének elemi
érdeke, hogy a világ és ezen belül
Európa gazdaságának negatív hatásai ne indítsanak el kedvezőtlen,
visszafordíthatatlan folyamatokat
térségünkben.
Jó példa az Európai Unió által elindított szemlélet, miszerint a kisés középvállalkozások alapkövei a
gazdaságnak, az emberi életminőségnek és a demokráciának.
A magyar parlamentnek benyújtott költségvetési törvénytervezetből kirajzolódó aktuális országos
gazdaságpolitika nem tartalmazza
egyértelműen a növekedés generátorait, az érzékelhető előnyökön alapuló lokálpatriotizmus és nyitottság
garanciáit, a kis- és középvállalkozások sikerre ösztönzésének hatékony eszközeit. Ám, ha a költségvetés mégis pozitív lépéseket generál,
akkor is szükség van, helyi, kiegészítő intézkedésekre.
A kamara gyűjtőpontja a vállalkozások gazdaságról alkotott véleményének és közvetíti azokat országos és európai fórumokra.
Az országos ügyekben a Magyar
Kereskedelmi és Iparkamara vezetése képviseli a gazdaság szereplőit.
Helyi, lokális szinten az itt élők
gondjait jól ismerő és őket legközvetlenebbül szolgáló helyi, önálló,
megyei jogú Nagykanizsai Kereskedelmi és Iparkamara az, mely a leghatékonyabban eljárhat a helyiek érdekében.

A Nagykanizsai Kereskedelmi és
Iparkamara más társkamarákhoz hasonlóan álláspontjával és javaslataival Nagykanizsa város és térsége és
a régió gazdaságának alakításához,
élénkítéséhez kíván hozzájárulni.
Kamaránk lehetőségeinek és hatáskörének megfelelően tanácsadással, információval, pályázatok benyújtásához adott segítséggel, a
Széchenyi Kártya által nyújtott kedvező hitelhez jutás közvetítésével
tudja támogatni a kis-és középvállalkozásokat.
A Nagykanizsai Kereskedelmi és
Iparkamara természetes partnereinek tekinti és együttműködik a térség önkormányzataival és a vállalkozói érdekképviseletekkel.
Úgy ítéljük meg, hogy ezentúl
még jobban összehangolt összefogásra lesz szükség.

Célkitűzésünk
Lokálpatrióta gazdaságpolitika és
az európaiságnak megfelelő, nyitott
gazdaság közötti arányok olyan alkalmazásának
szorgalmazása,
amely a térség kis- és középvállalkozásainak érdekeit, növekedését
segíti elő.
Felhívást teszünk összehangolt
lépésekre és együttműködésekre az
alábbiak szerint:
Felhívjuk a térség önkormányzatainak figyelmét, hogy hatáskörük
és lehetőségeik szerint tegyenek
meg mindent, hogy a térség vállalkozásainak termelése lehetőleg ne
csökkenjen, a munkahelyek ne
szűnjenek meg, új vállalkozások telepedjenek le.
Nemzetközi példák is bizonyítják
a javasolt eszközök alkalmazhatóságát. Iparűzési adócsökkentést határozott el Franciaország. Németországban és Ausztriában a helyi vállalkozások pozitív diszkriminációjára hoztak intézkedéseket.
A Kamara elismeri, hogy Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata a többi önkormányzatot
megelőzve két évvel ezelőtt, 2007.
január 1 -én módosította az Iparűzési adó rendeletet, amely szerint a 2,5
M Ft adóalap alatti vállalkozások
mentesülnek az iparűzési adó megfizetése alól.
így Nagykanizsán a vállalkozások
jelentős %-a nem fizet iparűzési adót.
Ez mindenféleképpen elismerésre
méltó tevékenység. A várható 2009es mély recesszió azonban további lépéseket kíván, melyre a Nagykanizsai
Kereskedelmi és Iparkamara a következő javaslatokat teszi, figyelemmel

az önkormányzat bevételei és gazdálkodása biztonságára is.

zsai és Kereskedelmi Kamara bevonásával/
• A vállalkozói tudat és térségi
A lokálpatrióta gazdaságpoliti- összetartás erősítése.
Ebben a kamara is komoly szereka javasolt elemei:
/. Adó és költségvetési javasla- pet kíván vállalni és ehhez kéri a
többi szervezet megerősítő támogatok:
tását.
• Az önkormányzat a likviditási
gondokkal küzdő vállalkozások szá• Az ipari parkban lévő vállalkomára tegye lehetővé az iparűzési
zások problémáit az önkormányzat
adó 4 részletben való megfizetését,
a vállalkozók és a kamara bevonásáamennyiben a vállalkozás indoklásval vitassa meg és kezdeményezzen
sal kérvényezi azt.
intézkedéseket.
• A Város képezzen költségvetés• A város a vállalkozásokat érintő
ében elkülönített alapot a kereskeproblémák rendezésénél a Nagykadelem és ipar fejlesztésére, új munnizsai Kereskedelmi és Iparkamarát
kahelyek teremtésére.
tekintse elsődleges és természetes
• Támogassa a hiányszakmát vá- partnerének.
lasztó szakmunkások képzését.
4. A város és térsége lobbierejé-

2. Önkormányzati beszerzések, nek fokozása
fejlesztések, bérlemények:
• Az érdekképviseleti partnerek• Az önkormányzat beszerzéseinél és az önkormányzati tulajdonú
cégek beszerzéseinél rendeletileg
biztosítsa a helyi, illetve a térségi
vállalkozók versenyhelyzetének javítását.
- Azonos árajánlat esetén a helyi
vállalkozó kapja a megbízást.
- Legyen előírt előnye annak a külső vállalkozónak, aki 80 %-ban helyi/térségi munkaerőt, illetve beszállítót alkalmaz, továbbá a multik és idetelepülök számára írja elő az önkormányzat, hogy 80 %-ban helyi/térségi
munkaerőt illetve beszállítót alkalmazzon. Kedvezményeket csak azok
kapjanak, akik ezt teljesítik.
• A nem lakáscélú bérleményekre
vonatkozóan:
- bérbeadás esetén a nagykanizsai
bérlők azonos árak esetén előnyben
részesüljenek.
- 2009-ben a bérleti díjak ne
emelkedjenek az infláció mértékével.
- 2009-ben a nem külföldi tulajdonú kiskereskedelmi tevékenységet folytató vállalkozóknak az előbbieken felül 15 % bérleti díj kedvezményt biztosítson az önkormányzat,
abban az esetben, ha az ingatlant
bérlő saját maga dolgozik a bérleményben.
- 2009-ben az a bérlő, aki tovább
akarja bérbe adni az ingatlant és ez
csak 6 hónap elteltével realizálódik,
akkor kapjon 25 % kedvezményt a
bérlet önkormányzati átírási díjából.

kel, szervezetekkel még intenzívebb
kapcsolattartás.
• A gazdaságfejlesztést akadályozó törvények, szabályok módosításának kezdeményezése.
• A gazdaságfejlesztésre fordítható források mértékének, elérhetőségének fokozása, az EU-s pénzek sikere érdekében együttműködés.
• A tisztes vállalkozások és a hatóságok közötti kölcsönös bizalom
erősítése.
• Vizsgáljuk meg Horvátország
vonatkozásában a határon átnyúló
EU-s pénzek minél nagyobb mértékű lehívásának lehetőségét.
• Nagykanizsa Megyei Jogú
Város Önkormányzata és képviselői, a térség országgyűlési képviselői, a megyei jogú Nagykanizsai
Kereskedelmi és Iparkamara közös fellépéssel lobbizzanak Nagykanizsa és térsége lakói, vállalkozói érdekében. A Nagykanizsai
Kereskedelmi és Iparkamara szívesen felvállalja a koordinátor
szerepét.

Várható eredmények

Az összefogásból olyan társadalmi bázis alakulhat ki, amely az öszszetartozásunkat tudatosítja és kedvező hatású lehet a gazdaság és a lakosság számára is.
Ha az összefogás sikeres, az önkormányzatok által hozott „költség3. A térség gazdasági-társadalmi vetési áldozat" csak látszólagos
együttműködésének erősítése
lesz, hiszen a fellendülés az ő adó• Az önkormányzatok, vállalkobevételeiket is gyarapítja.
zásfejlesztő szervezetek, gazdasági
A cél érdekében a Nagykanizsai
szereplők informális kapcsolatainak
Kereskedelmi és Iparkamara elnökerősítése.
sége felhívja partnereit a program
• A vállalkozások megbecsültsé- végrehajtására, a közösségi tudat
gének növelése/közös vállalkozói
növelésére, a hatékony együttműködíj az önkormányzat és a Nagykanidésekre.
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Horoszkóp

StlfUHíWt Sifti 'J**J.

Onorre.

III.21.-IV.19. Kos

Hallgassa
2009-ben is
a Kanizsa
Rádiót!

Kezdés

Filmcím

Szombat-Nfesámap

Madagaszkár 2.

Hétköznap

13.00

amerikai animációs film (sz) (KN)

D-War - Sárkányháború
dél-koreai fantasy (f) (12)

Alkonyat - Twilight
amerikai romantikus thriller (f) (12)

Kaméleon
magyar szélhámosfilm (MB) (12)

A törvény gyilkosa

15.00

15.00

16.45

16.45

19.00

19.00

21.00

21.00

Az Ön rádiója
SMS szám:

Cím: 8800 Nagykanizsa, Európa Tanács u. 2.
(Kanizsa Plaza)
Telefon: 06-93-510-253

AGRESZSZIÓ

FÉRFINÉV

06-30/30-30-956

ÜKBEI
LÉTEZIK

FÉLÉV!

L

f

^

k

REPÜLŐGÉPEK
ÜZEMANYAGA

k

MEGÁLLAPÍTÁSA

2

BÁNAT
BÁLVÁNY

IX.23.-X.22. Mérleg

. . . BÁR

ÁLLATORVOS
(JÓZSEF)

LUMPUR

FEGYVER

BELSŐ
RÉSZ!
"... A
FIATALOK"
(BANOVICH
T. FILMJE)

ÖNKÉNY
JELZŐJE
LEHET

ALKOTÓ
TUDAT
SANSZ

T -

^

EGYÉNISÉG

-

^

URÁN
LEVÉLVÉGI KÖZLEMÉNY

ADATOK,
LATINUL
ÓN ÉS
ITTRIUM

NÁTRIUM
HÓDlTÓ .
(OSCARDÍJAS F.)
PÁTY
HATÁRAI !
ESZKŐZ.
SZERSZÁM

T V

-

KUCKÓ.
ZUG

iM

Y""

T

^

IDŐMÉRŐ

AZONBAN

NAGY
VARÁZSLÓ

KÖLTŐI
KÖTŐSZÓ
LYUKAiCSOS HÁZ
! TARTÁSI
ESZKÖZ

1.21.-II. 19. Vízöntő

Idén ugyanúgy, mint tavaly, mindenáron
szeretné elérni céljait. Hasznosítsa erejét,
energiáját, de arra is ügyeljen, hogy ne
bántson meg másokat. Ha magányos, flörtöljön többet, a Vénusz egyengeti útjait.

MOLETT
PÁROS!
LENGYEL
PÉNZNEM

OROSZ
FOLYÓ

XII.22.-1.20. Bak

Ön is tudja, jó szóval többet elérhet, mint követelőzéssel, parancsolással. Előfordulhat,
hogy valaki felbosszantja, s emiatt elrontja
jónak ígérkező hétvégéjét, de egyben biztos
lehet, a Jupiter nem hagyja cserben.

SIKÁL
BANKJEGYAUTOMATA
NÉVTELEN

XI.23.-XII.21. Nyilas

Érdekes fordulatokat hozhat az újév. Ne hátráljon meg a kihívások elől, ne hagyja magát
lebeszélni semmiről, ami előbbrejutást jelenthet önnek. Ha van társa, a vitatkozás helyett törekedjenek a boldogságra.

KÉTTAGÚ
ZENEKAR

-r-

A FELSŐFOK
JELE
NÉMET
VÁLOGATOTT
CSATÁR
ILJUSIN
GÉPJELE

T

KETTŐS
BETŰ
EGYHARMAD

HATÁRFOLYÓNK

X.23.-XI.22. Skorpió

Jókedvűen kezdte az évet, életkedve az anyagi nehézségek ellenére a régi. Örül a változásoknak, legyen szó akár egyszerű baráti meghívásról, vagy kirándulásról. Páljával időnként meditáljanak meghitt környezetben.

RÓMAI
PÉNZ V.

CSENDES
RIADÓ !

MÉRGES
CSlPÉSÜ
PÖKFAJTA

NÉVELŐ

y

SZŐLŐFAJTA

TÁMASZ

FÉLIG
OSZT!

VII.23.-VIII.22. Oroszlán

Lásson jókedvűen a munkához még akkor
is, ha a bolygómozgások negatív hatásának köszönhetően fáradékonynak érzi magát. Ha unalmasnak érzi párkapcsolatát, ön
is tegyen azért, hogy jobb legyen.

Számos feladata összetorlódott, és megoldásuk ezekre a napokra hárul. Vegyen
kézbe papírt, ceruzát és vázolja fel a legfontosabb teendőket. Kikapcsolódásként
töltsön több időt a kedvesével.

KOHÓ
TERMÉKE
MELEGSÉG

^

v ~

IZOMZAT
ANYAGA

VI.22.-VII.22. Rák

Az újév az áremelkedéseken kívül másfajta változást is hozhat életében. Figyeljen jobban oda a környezetében történő
kellemes változásokra, és hagyja sodortatni magát az árral.

A gondtalan ünnepnapok után nehezen
zökken vissza a hétköznapok egyhangúságába. Talán kedvet adnak a csillagok némi
változtatásra. Legyen szó akár új hajszínről
vagy lakás-átalakításról.

ERŐMŰ
RÉSZE!

JAPÁN
KÖNTÖS
RAGADOZÓ
MADÁR

A hosszú, hideg januárt ön sem kedveli
túlságosan. Ezeket a napokat használja
már most jövője építgetésére. A csillagok
felkavarják érzelmi életét, s felerősödik
önben a birtoklási vágy.

VIII.23.-IX.22. Szűz

ÉGÉSTERMÉK

ÖRÖKZÖLD
DÍSZCSERJE
PEDAGÓGUSA
SZEBBIK
NEMBŐL

A nagy elhatározások, nagy fogadalmak
idején kéije társa segítségét is. Ha netán
megfeledkezne valamelyik ígéretéről, legalább lesz, aki figyelmezteti. Ügyeljen rá,
ne legyen túl szigorú ez a játék.

^

A JEGYEK 790 FT-BA KERÜLNEK

KORMÁNYKERÉK

^IV.20.-V.20. Bika

V.21.-VI.21. Ikrek

sz. szinkronizált t feliratos. MB: magyarul beszéw KN: korttatar ímeitaífl

ERÖD FOLD
ALATTI
HELYISÉGE

A borús, hűvös időt valójában nem szereti,
mégsem esett depresszióba. Az ünnepek
alatt alaposan kipihente magát, a tettvágytól
szinte vacsorázni sincs kedve, ideje. Nem
árt beosztani, tartalékolni energiáját.

BÚÉK!

amerikai krimi (f), (16)

NICHOLAS RAW

13

11.20.—111.20. Halak
OSZTRÁK
AUTÓJEL

Az ünnepek után nehezére esik a munka, a
koránkelés, pedig tudatában van annak, hogy
a rendszerességgel sokkal többre megy. Ha
tudja, hogy kötelessége van, legalább nem
hagyja el magát, és nem lustul el.

14
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SZOLGALTATAS

INGATLAN
Nk belvárosában 600 négyzetméteres terület - társasház építésére is alkalmas - eladó! Érd.: 30/227-3294,
30/448-6072
Nk belvárosában a TANDEM autókereskedés bérbe kiadó vagy építési teleknek eladó. Tel.: 30/481-2323
(6260K)
Szép természeti környezetben kicsi
szőlőbirtok olcsón eladó. Érd.: 20 óra
után a 93/315-559 (6314K)
Nagybakónakon kétszobás családi
ház nagy telekkel eladó. Érd.: 20 óra
u t á n a 93/315-559 (6315K)
Nk-Olajtelepen, a Vécsey utcában
karbantartott 78 m 2 -es családi házrész
pincével-padlással, 1185 m udvarral
eladó. Érd.: 93/323-737, 20/398-1455
(6312K)
Belvárosban háromszobás, nappalis családi ház két fürdővel, nagy aknás
garázzsal, rendezett, szép, kicsi udvarral eladó vagy elcserélhető palini családi házra értékegyeztetéssel. Tel.:
93/315-861, 30/851-7255 (6389K)
Berzsenyi utcában garázs eladó.
Érd.: 30/527-2002 (6424K)

2008. január 8

Masszázs a nagykanizsai Uszodában! (A szolgáltatás belépőjegy nélkül
is igénybevehető)
Teljes testre, 30
perces lazító masszázs 1000 Ft. Szolgáltatások:
alakformáló-,
talp-,
egyéb masszázs, fényterápia, méregtelenítés, stb. Hívásra házhoz is megyek! Elérni és bejelentkezni a
30/481-2323 telefonszámon lehet
(6273K)
Hitelügyintézés díjmentesen, gyorsan, alacsony kamatokkal gépjárműre,
ingatlanra, vállalkozásokra, BAR-listásoknak is. Érd.: 93/322-134, 30/6123296 (6411K)
Természetgyógyászat,
életmód
tanácsadás. Tel.: 70/205-2550 (6427K)

^ n í í
IJftrí^

Volán Oktatási Kft.
Nagykanizsa,
Zárda út 2.
Tel/fax: 93/516-634

OK.ÉV nyt. szám: 20-0003-04 AL: 0448

JARMU

hétközi

01.16-án 16 órakor
hétvégi előadásokkal
személyautó, motor
és segédmotor kategóriákban

Fiat Uno 1,1-es eladó. Érd.: Nk,
Garay u. 14., tel.: 30/621-5186
(6426K)

01.22-én 16 órakor

Diákkedvezmény!
Részletfizetés!
Ingyenes
tankönyvkölcsönzés!

170 literes prés eladó. Tel.: 30/4486072 (6278K)
Három köbméter kuglira vágott
tűzifa házhoz szállítva, 35.000 Ft-ért
eladó. Érd.: 30/827-1966 (6405K)

HEVESI SÁNDOR

Jm

MŰVELŐDÉSI KÖZPONTJanuár 8. 17 óra
A PIARISTA ÁLTALÁNOS
ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM
TANULÓINAK KIÁLLÍTÁSA
Megnyitja: Vereb Zsolt sch.P.
igazgató. Megtekinthető: január 30-ig
Január 8. 17 óra
A LÉGZÉS HATALMA
Előadó: Eisenschreibemé Tóth Katalin
Január 14.14 óra
BONBON MATINÉ
Csajkovszkij: PIROSKA ÉS A
FARKAS - M. Kecskés András
pantomim művész. Műsorvezető:
Lukácsházi Győző. Belépődíj: 700 Ft
Január 14. 15 óra
ÖNGYÓGYÍTÓ TAPASZTALATOK könyvbemutató és előadás
Előadó: Göncz József természetgyógyász

*

MEDGYASZAY H Á Z

Január 10. 16-18 óra
TÁNCHÁZ GYEREKEKNEK
Táncoktató: Kócza Attila. Muzsikál: a

önkormányzati tulajdonú üzletek bérbeadására
Nagykanizsa Fő u. 8. sz. alatti 125 m 2
alapterületű üzlethelyiség
Induló licit bérleti díj:
3500 Ft/mVhó + 20% áfa
A licitlépcső: 100 Ft/m 2 /hó + 20% áfa
A bérlemény megtekinthető:
2009. január 14. 10-11 óráig
(külön kérésre más időpontban is.)
A versenytárgyalás ideje:
2009. január 15. 9 óra
Nagykanizsa Erzsébet tér 10. sz.
alatti 76 m 2 alapterületű
üzlethelyiség
Induló licit bérleti díj:
2500 Ft/m 2 /hó + 20% áfa
A licitlépcső 100 Ft/m7hó + 20% áfa
A bérlemény megtekinthető:
2009. január 14. 9-10 óráig.
(Külön kérésre más időpontban is.)
A versenytárgyalás ideje:
2009. január 15. 9 óra 15 perc
Nagykanizsa Erzsébet tér 16. sz.
alatti 64 nr alapterületű
üzlethelyiség
Induló licit bérleti díj:
2800 Ft/m7hó + 20% áfa
A licitlépcső: 100 Ft/m 2 /hó + áfa
A bérlemény megtekinthető:
2009. január 14. 10-11 óráig
(Külön kérésre más időpontban is.)
A versenytárgyalás ideje:
2009. január 15. 9 óra 30 perc

C, D , C + E

VEGYES

f

Nagykanizsa Garay u. 21.

nyílt versenytárgyalást hirdet

Tanfolyam indul
2009. 01.12-én 16 órakor

Belvárosi kétszobás, berendezett
lakás irodának, lakásnak kiadó. Érd.:
30/369-5352 (6425K)

Nagykanizsa Vagyongazdálkodási Zrt.

Bojtár Népzenei Együttes valamint a Farkas
Ferenc Zene- és Aranymetszés Művészeti
Iskola népzene szakos tanulói
Belépődíj: 200 Ft
Január 10. 18 óra
TÁNCRA LÁBAM
Bojtár táncház gyerekeknek

I

KÉPZŐMŰVÉSZETEK
HÁZA

F

Belépődíj: 500 Ft
VARÁZSLATOS INDIA
Sass Brunner Erzsébet és Brunner Erzsébet kiállítása
80 ÉV MŰVÉSZETE
Z. Soós István kiállítása
FARKAS FERENC
EMLÉKKIÁLLÍTÁS
M A G Y A R PLAKÁT H Á Z
MAGYAR PLAKÁT-RETRÓ
Válogatás 30 év plakátművészetéből

*

| MÓRICZ ZSIGMOND
MŰVELŐDÉSI H Á Z

M H

Január 7. 16 óra
A LÉGZÉS HATALMA
Előadó: Eisenschreibemé Tóth Katalin

Nagykanizsa Csengery u. 4. sz. alatti
152 m ! alapterületű
üzlethelyiség
Induló licit bérleti díj:
1.800 Ft/m7hó + 20% áfa
A licitlépcső: 100 Ft/m7hó + 20% áfa
A bérlemény megtekinthető:
2009. január 10-11 óráig
(Külön kérésre más időpontban is.)
A versenytárgyalás ideje:
2009. január 15.9 óra 45 perc
Nagykanizsa Sugár u. 53. sz. alatti
108 nr alapterületű
üzlethelyiség
Induló licit bérleti díj:
110 Ft/m7hó + áfa
A licitlépcső: 100 Ft/m7hó + áfa
Raktár 48 rrr alapterületű
Induló licit bérleti díj:
550 Ft/nr/hó + 20% áfa
A licitlépcső: 50 Ft7m2/hó + 20% áfa
Pince 15 m 1 alapterületű
Induló licit bérleti díj:
400 Ft/m2/hó + 20 % áfa
Licitlépcső 50 Ft/m7hó + 20% áfa
A bérlemény megtekinthető:
2009. január 14. 14-15 óráig.
(Külön kérésre más időpontban is.)
A versenytárgyalás ideje:
2009. január 15. 10 óra
Nagykanizsa Erzsébet tér 20. sz.
alatti üzlethelyiség 59 m 1
alapterületű
Induló licit bérleti díj:
1900 Ft/m7hó + 20 % áfa
A licitlépcső: 100 Ft/m7hó + 20% áfa
A bérlemény megtekinthető:
2009. január 14., 11-12 óráig

(Külön kérésre más időpontban is.)
A versenytárgyalás ideje:
2009. január 15. 10 óra 15 perc
Nagykanizsa Csengery u. 6. sz. alatti
93 m ! üzlethelyiség
Induló licit bérleti díj:
1880 Ft/m7hó +20% áfa
A licitlépcső: 100 Ft/m7hó + 20% áfa
A bérlemény megtekinthető:
2009. január 14. 11-12 óráig
(Külön kérésre más időpontban is)
A versenytárgyalás ideje:
2009. január 15. 10 óra 30 perc
Nagykanizsa Rózsa u. 6 sz. alatti 31
m ! üzlethelyiség
Induló bérleti díj:
1600 Ft/m7hó + 20% áfa
A licitlépcső: 100 ft/m7hó + 20% áfa
A bérlemény megtekinthető:
2009. január 14. 11-12 óráig
(Külön kérésre más időpontban is.)
A versenytárgyalás ideje:
2009. január 15. 10 óra 45 perc
Nagykanizsa Kazanlak krt. 1. garázs
18 m 2 alapterületű
Induló licit bérleti díj:
500 Ft/nr/hó + 20% áfa
A licitlépcső: 20 Ft/nr/hó + 20% áfa
A bérlemény megtekinthető:
2009. január 14. 11-12 óráig
(Külön kérésre más időpontban is.)
A versenytárgyalás ideje:
2009. január 15 11 óra
Vásárcsarnokban különböző
alapterületű 20-42 m 2 emeleti üzletek
Induló licit bérleti díj:
1.180 Ft/m 2 /hó + 20% áfa, ami a rezsit
villany-víz kivételével tartalmazza.
A licitlépcső: 100 Ft/m 2 /hó + 20% áfa
A bérlemény megtekinthető:
2009. január 14. 9-11 óráig
(Külön kérésre más időpontban is)
A versenytárgyalás ideje:
2009. január 15. II óra 15 perc.
Nagykanizsa, Petőn u. 5. sz. alatti
különböző alapterületű irodahelyiségek
Induló licit bérleti díj:
1.200 Ft/nr/hó + 20% áfa, mely a
rezsit is magában foglalja
A licitlépcső: 100 Ft/m 2 /hó + 20% áfa
A bérlemény megtekinthető:
2009. január 14. 14-15 óráig
(Külön kérésre más időpontban is.)
A versenytárgyalás ideje:
2009. január 15. 11 óra 30 perc

A versenytárgyalások helye:
Nagykanizsa Vagyongazdálkodási
és Szolgáltató Zrt.
Kis tárgyaló 1. emelet
8800 Nagykanizsa, Garay u. 21

A bérleményekkel
kapcsolatban
érdeklődni lehet:
a 93/311-241 illetve
a 06-30-2273-192
telefonszámokon
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2008. ianuár

- Sportszakmai szempontból
milyen volt az esztendő?
- Változatos, no és eredményes
is egyben. Részt vehettünk két
Ha nem is közvetlenül a helyi as esztendő történéseinek tükré- nemzetközi edzőtáborozáson, s
klubunk is szervezett egy magyarsport frontvonalában, de a Sho- ben:
tokan Karate SE sportolói már
- Talán a legfontosabb, hogy va- horvát közös készülést Balatonmária-fürdőn. Ennek eredménye,
1996 óta a lehető legnagyobb in- lamennyi tanítványunk, növendétenzitással űzik a küzdősportok künk kitartóan műveli ezt a küzdő- hogy a horvát egyesülettel szoroezen válfaját. A legtöbbször a sportot - fogalmazott az egyesület sabb együttműködést is sikerült kigyakorlatban, illetve a hétközna- elnökeként is számon tartott sport- alakítani, s már többször kaptunk
pi életben ez úgy mutatkozik, ember. - Az elhivatottságnak és tőlük mi is meghívást.
hogy az eredményeikről ugyan összetartozásnak az is ékes bizo- A legjobb eredmények?
értesülünk, de a műhelymunka nyítéka, hogy a múlt évi utolsó
- Júniusban a szlovén-horvátfinomabb részleteiről már kevés- edzés kellemes családi tréninggé
magyar gyermek korosztályú
bé, ezért is fordultunk Nincsics válhatott, hiszen szülők is szép nemzetközi versenyen a formaAttila edzőhöz, hogy röviden számmal érkeztek a karácsony je- gyakorlatok kategóriájában két
mutassa be a klub életét a 2008- gyében zajló foglalkozásra.
ezüstöt (Kalanics Krisztián, Szabó Máté), és öt bronzérmet (Papp
Petra,
Szmolár Nikoletta, Kassa
« Klubnévjegy:
Aron, Lengyeltóti Bence, Molnár
Dani) szereztünk, míg a küzdelem
kitételén belül Szabó Máté arany« Nagykanizsa Shotokan Karate SE
érmes, Papp Petra pedig második
I Alapítási éve: 1996 (az egykori Honvéd Thury György
lett.
$tmt» KmK *
SE küzdősport-szakosztályának (1986) Jogutódjaként"). Edzőterme: 8800 Nagykanizsa, Rózsa utca 9.
Polgár László
Elnök: Nincsics Attila. Vezetőedző: Nincsics Attila. Legnagyobb sikeA Kanizsai Vadmacskák fővárore: Claudius Kupa (kumite-küzdelem)-3. hely (2001; Rózsa György)
siak ellen zártak tavaly és nyitottak
is idén. Előbb a TFSE ellen nyertek
idegenben 72-44-re, s érdekessége
Különös dramaturgiája volt a fér- mint Gordan Filipovics ponterős já- az volt a találkozónak, hogy nem
fi kosárlabdázók NB I B-s bajnok- tékával sikerült legyőzniük 98-93-ra Varga Zsófia volt a zászlóvivő, haságában a Kanizsa KK DKG East a Lövérek aljáról idelátogatókat. Az nem Horváth Bianka jutott 20 ponszereplésének, hiszen az óév utolsó újév pedig a Nyugati csoport sereg- tig. Az évnyitó is hasonlóan jól sinapjaiban az akkor még listavezető hajtójával, a Budafok legénységével került - immár itthon - , hiszen az
Soproni MAFC-ot fogadták Kovács kezdődött. E találkozón gyorsan ki- NTE-MAFC-cal szemben is sikerNándor tanítványai. Nem tűnt egy- domborodott a tudáskülönbség, és rel vették az akadályt Farkas József
szerűnek a megoldandó feladat, hi- nyertek fölényesen Beck Attiláék játékosai - végül 92-6l-re győzött a
szen addig két igazi rangadón volt 107-70-re. A pontokat tekintve Ka- KVSE. Varga Zsófia 29/9, Fekete
túl a társaság, s azokat elveszítette. sza Dániel (16/3) és Zsámár Kriszti- Csilla pedig 25/6 pontig jutott, a
Nos, a soproniakat tömött lelátók án (12/3) voltak a legeredménye- Vadmacskák pedig listavezető.
előtt látták vendégül Kasza sebbek, s sikerével a csapat továbbP.L.
Dánielék, s éppen az irányító, vala- ra is negyedik a tabellán.

Külhon felé nyitottak

©

Győztes zárás és nyitás

Kercsmarics a városi
bajnok
A hetvenegyedszer kiírt városi
sakk bajnokságot a múlt év utolsó
három hónapjában rendezték a
már szokásos helyszínnek tekinthető Sabján utcai sakk-klubban. A
kilencfordulós svájci rendszerben
bonyolított pontvadászat összesítésében sokáig Papp Nándor állt
remekül, majd a végén erősítve
Kercsmarics József lett a győztes,
aki immár nyolcadszor nyerte meg
a városban nagy presztízzsel bíró
megmérettetést. A népesebb mezőnyt felvonultató korcsoportok
közül a serdülőknél Zsirai Péter,
míg a szenioroknál Vlasics József
lett a díjazott.

Bronzosok

Már inkább az Aquaprofit
NTSK első számú együtteséhez
kapcsolódó remek siker, hogy Balogh Csaba - az erősorrend alapján
a klub kilencedik játékosa - a villámpartik magyar bajnokságán első helyet szerzett, míg a nagy csapat másik kiválósága, Pintér József, mint a magyar férfi válogatott szövetségi kapitánya, tagja lett
a Kehidakustányban megalakult
Kapitányok Klubjának. Az újonnan alakult társaság azon egykori
vagy mostani szövetségi kapitányokat tömöríti, akik Zala megyében élnek vagy éppen sportáguk,
karrierjük az ország délnyugati
szegletéhez köti őket.

A Kanizsa Darts Egyesület
2008-ban indított először poolbiliárd csapatot a Nemzeti Bajnokságban, annak is másodosztályában.
A pontvadászatot tavasz-őszi
rendszerben bonyolították, s a kanizsaiak végül öt győzelemmel,
három döntetlennel és két vereséggel fejezték be a küzdelmeket, ami
a Kecskemét és a Zalaegerszeg
mögött a tabella harmadik helyére
volt elegendő a hat csapatos mezőnyben. Az együttes legeredményesebbjátékosa Lengyák György
volt, aki 17 mérkőzéséből tizenhármat abszolvált sikerrel. A biliárdos a magyar ranglista 47. helyén áll.

P.L.

P.L.
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Bajnoki címmel és ezüsttel búcsúztak. A tizenharmadik felnőtt
országos bajnoksággal ért véget a
lábtollasok 2008-as idénye, s zárásként Hartai Attiláék a Zemplén
SE színeiben férfi hármasban szereztek aranyérmet úgy, hogy tizenkét egységet utasítottak maguk
mögé. Ezt követően Hartai még az
egyes küzdelmei előtt állt, melyek
során biztosan jutott a döntőig. A
35 fős mezőny végső találkozóján
végül a fináléban kikapott, de számára még ezzel is jó esély kínálkozik arra, hogy a 2009-es vietnami világbajnokság résztvevője legyen. A világeseményt Hanoi városában rendezik, és a sportág történetében a sorban a hatodik lesz.
A klub számára az elkövetkezendő
esztendő másról is szól majd, hiszen a női szekció ismételt „felfejlesztése" hatványozott feladatokat
ró az egyesületre, ha továbbra is
tartani akarják a szintjüket.
Apukája nyomdokain. Beszélgetésünk megadott helyszínre édesapjával érkezett Czigány András, az
iíjú triatlonista, aki az elmúlt esztendőben a családfő nyomdokain haladva már bőven túl is szárnyalta
szülője eredményeit. Igaz, egy mezőnyben még nem indultak, de
ahogy Czigány Róbert büszkén fogalmazott, lassan 16 esztendős fiával nem kerülik majd el a nagy öszszecsapást. Egyelőre azonban a Batthyány Gimnázium tanulója, András
a serdülő korosztályban szerepelt, s
ezt olyan jól tette, hogy a magyar
korcsoportos ranglistákon eredményeivel a duatlonosoknál és triatlonosoknál is a második helyig jutott (pontosabban úszott, kerékpározott és futott). Annak idején Gelsén
merült el igazán az embert próbáló
„háromtusában", majd 2-2 évet versenyezhetett a gyermek és serdülő
korosztályban, idén pedig már az
ifik mezőnye következik a sorban.
András megfogalmazása szerint
2008-ban egyre sűrűbb lett a mezőny, de mostantól az 500 méter
úszást, 12 kilométer biciklizést és 3
kilométer futást el lehet felejteni, hiszen a távok 35 százalékkal hoszszabbak lesznek. Ráadásul az első
úgymond alapozó év lesz, vagyis
bele kell még rázódnia az új helyzetbe. Mindezt teszi majd a Kaposvári
Atlétikai Club színeiben, nagyrészt
egyéni edzésterv alapján, hiszen
Czigány András eddig is Kanizsán
készült Szabó Szilárd útmutatásai
alapján. S hogy még egy második
helyről említést tegyünk, a tavalyi
triatlon diákolimpa országos döntőn
második helyezést szerzett.

Kanizsa - Színes
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Névadójukra emlékeztek
Kodály Zoltán emlékünnepség
Búvárt Réka csodálatos énekével kezdődött az a megemlékezéssel egybekötött ünnepi műsor
a VOKE Kodály Zoltán Művelődési Házban, melyet a világhírű
mester születésének százhuszonhatodik évfordulója alkalmából
rendeztek.

Az év első babája
Az év első napján nem született kájának, Tímeának, ezen kívül
kisbaba a Kanizsai Dorottya Kór- pedig egy tízezer forintos vásárlási
házban. Az első újszülött Buni utalványt is átvehetnek a szülők a
Dzsenifer január 3-án hajnalban Polgármesteri Hivatal pénztárában.
látott napvilágot. Dzsenifer 3400
A polgármester után Antal
gramm súllyal és 55 centiméterrel Istvánná, a Magyar Vöröskereszt
született. A család második gyer- Nagykanizsai Szervezetnek titkára
meke, közös otthonukban az öt mondta el jókívánságait és adta át
éves Balázs bátyja várja.
a Vöröskereszt ajándékát.
A Kanizsai Dorottya Kórházban e
Marton István polgármester vi- napig tizenkét kisgyermek született.
rágcsokrot, emléklapot és ajándékB.E.
csomagot adott át a kislány anyu-

A „Batthyány Lajos Középiskoláért"
Alapítvány Kuratóriuma

A nagy számban megjelenteket
Kámánné Szép Terézia, az intézmény vezetője köszöntötte. Bevezetőjében elmondta, büszkék
arra, hogy Kodály Zoltán, a magyar zeneszerzés kiemelkedő
alakja, még életében, 1945-ben
hozzájárult, hogy az intézményük a nevét felvegye. A név viselése, nem csak megtiszteltetés,
hanem kötelezettség is. Majd
Kodály Zoltán szavait idézte az
intézmény vezetője, mely szerint
kultúrát nem lehet örökölni, az
elődök kultúrája elpárolog, ha
minden nemzedék meg nem szerzi magának.
A kodályi gondolat után Balogh László önkormányzati kép-

viselő, az OKISB elnöke mondott
ünnepi beszédet. Felidézte Kodály életútjának főbb állomásait,
méltatta szellemiségét, tudományos munkásságát, kiemelten
hangsúlyt adva annak, hogy ő
volt, aki a városias, népies müdalokat szembeállította az általa
gyűjtött autentikus népzenével.
Gyűjtőmunkája eredményeként
mintegy kétszázezer népdalt
mentett meg az utókor számára.
Az elhangzottak alapján betekintést nyerhettünk Kodály Zoltán
egyedülálló
zenepedagógiai
munkásságába, közéleti szerepébe, valamint kortársaival, Ady
Endrével és Bartók Bélával való
gyümölcsöző kapcsolatát.
Az ünnepi beszéd után Balogh
László és Csávás Csaba megkoszorúzta a művelődési ház előterében Kodály Zoltán mellszobrát,
mely az utóbb említett fafaragó alkotása. A koszorúzást követően az
intézmény énekkara, névadójuk
műveiből adott színvonalas hangversenyt.

KATEDRA6
mmm nyelviskola I

2009. január 17-én, szombaton
19 órától
rendezi hagyományos
ALAPÍTVÁNYI BÁLJÁT
- immár XVI. alkalommal
Az alapítvány kuratóriuma és az iskola közössége
tisztelettel és szeretettel hívja és várja mindazokat,
akik az iskola célkitűzéseit támogatják
és lehetőségük van a részvételre.
Belépőjegyek a Batthyány Lajos Gimnázium
titkárságán személyesen,
levélben vagy telefonon igényelhetők.

KÖNNYEBB LETT A
NYELVTANULÁS-és O VIZSGA

1 0 . 0 0 0 Ft-tal!
0

intenzív, csoportos vagy egyéni képzések januártól folyamatosan
A l t a l á n o s és s z a k n y e l v i t a n f o l y a m o k
0

A bál helyszíne: István Fogadó
(Sormás, a 7-es főútvonal mellett)!
Az oda- és visszautazáshoz igény esetén
autóbuszokat biztosítunk.
Cím: NAGYKANIZSA, ROZGONYI U. 23.
TEL: (93)311-239
Batthyány Lajos Gimnázium Szülői Munkaközössége
Batthyány Lajos Gimnázium Igazgatósága
.Batthyány Lajos Középiskoláért" Alapítvány Kuratóriuma

A N G O L , NEMET, O L A S Z nyelvtanfolyamok normál és

Vizsgafelkészítő tréningek

0

Érettségire f e l k é s z í t ő t a n f o l y a m o k

0

K ü l f ö l d i m u n k a v á l l a l ó k n a k (gyorstalpaló)

0

C é g e k n e k k i h e l y e z e t t o k t a t á s (költségmentesen is)

0

G y e r m e k t a n f o l y a m o k ( 9 - 1 4 évesek számára)
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KEDVEZMÉNYEK
MINDENKINEK

személy re szabott
szinte
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Kanizsa
LOKÁLPATRIÓTA HETILAP

Új tûzoltók, új lámpák
www.kanizsaujsag.hu
Egy kattintás, és naponta
friss híreket, tudósításokat,
riportokat olvashat.
Képeslapküldõ, fórum,
és apróhirdetési
lehetõség várja.

Kattintson rá!

Egyszerre két örömteli esemény is történt a Nagykanizsai
Hivatásos Tûzoltó-parancsnokság életében: nyolc újonccal bõvült, s így telítetté vált az állomány, valamint az Önkormányzat jóvoltából negyven tûzoltósisakra rögzíthetõ robbanásbiztos
lámpához jutott hozzá a kanizsai
laktanya. A hivatalos eskütételre
és a lámpák átadására január
12-én, hétfõn került sor.

Az ifjú tûzoltók eskütétele a hagyományoknak megfelelõen zajlott, vigyázzállásban, eskühöz
emelt kézzel.
Az újoncokat Marton István
polgármester köszöntötte elsõként, elmondta, hogy a tûzoltók
hivatása szerinte nagyon szép
szakma, s örül annak, hogy az elmúlt két évtizedben a helyi tûzoltóság maximálisan helytállt, a tûzoltók jól teljesítenek. A fejlõdés

XXI. évfolyam 2. szám
2009. január 15.

különösen az elmúlt években
gyorsult fel, s ennek köszönhetõen
a parancsnokság hatos kategóriába soroltatott. A rohamos fejlõdést
bizonyítja az is, hogy az önkormányzat egyik legnagyobb gazdálkodó szervezete lett. A polgármester az újdonsült lánglovagoknak azt kívánta, sikerüljön mindig
az esküjük szerint eljárni, mentsék
értékeinket, a város polgárainak
javait, s elsõsorban az emberi életet. Reméli, hogy munkavégzésük
a jövõben sérülés- és balesetmentes lesz.
(folytatás a 8. oldalon)
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Kanizsa – A mi ügyeink

A gyógyítás nem
lehet politikai kérdés
– Nagy a gyanúnk arra, hogy
politikai kisstílûség, bosszúállás
áldozata lett tavaly decemberben
a kórház. Ez azért is nagyon szomorú, mert ebbõl látni, hogy a 26
fõs kanizsai testület minden tagja
még ma sincs tisztában azzal,
hogy a botránypolitizálás rossz útra visz – mondta sajtótájékoztatóján Szõlõsi Márta fideszes
önkormányzati képviselõ. – A fentiek ellenére le kell szögeznünk,
hogy a gyógyítás nem politikai
kérdés, ugyanis a betegek nem
szocialisták, vagy fideszesek, s bizony politikai alapon gyógyítani
sem lehet. Ha lehetne, akkor az
emberek a politikusokhoz járnának gyógyíttatni magukat. Ezzel
szemben az az igazság, hogy betegségük esetén, ha szükséges,
még a politikusok is a kórházakba
járnak. Ezért mélységesen szomorú és sajnálatos, hogy egy jól mûködõ, a kormányzati megszorító
intézkedések mellett is gazdaságosan mûködtetett, eredményes fejlesztési pályázaton túllévõ kórházigazgatót mozdítottak el. Most ennek a kialakult helyzetnek, káosznak az egyedüli okozói a szocialisták. Céljuk pedig a politikai zsákmányszerzés. Hiszen mi másra
gondolhatna az ember, ha egy
olyan kórházigazgató kerül leváltásra, aki a jelenlegi, kíméletlen
kormányzati megszorítások mellett is képes úgy fejleszteni, hogy
közben nem adósodik el a kórház.
Jelenleg is jelentõs pályázatok
vannak elbírálás alatt a kórházban, melyek pozitív döntés esetén
százmilliós beruházásokat vonnak
maguk után. Nyilvánvaló, hogy
vannak olyan erõk, melyeknek fáj
a foguk erre a rengeteg elkölthetõ
pénzre, és hogy-hogy nem, pontosan úgy idõzítették a leváltását a
fõigazgató úrnak, amikor ezek a
pénzek elérhetõvé válnak. Azt a
feltételezést, miszerint jól mentek
a kórház dolgai, az is megerõsíti
bennünk, hogy egy rosszul vezetett, eladósodott kórházat a szocialisták sem akarnának átvenni.
Miért is tennék?

Menjen a jegyzõ!
Marton István polgármester
szokásos hétfõi sajtóbeszélgetésén
jelentette be a címben szereplõ
hírt. Mint mondta, úgy látja, a
jegyzõ nem kíván együtt dolgozni

vele, ráadásul véleménye szerint
áldatlan az a tevékenység, amit a
hivatalban folytat. Ennek alapján
megkérte, adja be lemondását. Mivel ez nem történt meg, a soron
következõ testületi ülésen õ maga
terjeszti elõ a javaslatot.
Fegyelmi ügyei kapcsán elmondta, az Arany János utcai ingatlan
után a Bajza utcai volt GYIVI ingatlan eladása kapcsán sem állapította meg bûncselekmény gyanúját
az ügyészség vele szemben.

Mondjon le!
Szõlõsi Márta képviselõ pénteki
sajtótájékoztatója mellett nem mehetünk el szótlanul, mert ha meg-
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tennénk, akkor magunk is olyanná
válnánk, mint azok, akik csak ilyen
képpen tudnak megnyilvánulni.
Képviselõ asszony által elmondottak, miszerint: < Nagy a gyanúnk
arra, hogy politikai kisstílûség,
bosszúállás áldozata lett tavaly decemberben a kórház. > nem csak
az MSZP képviselõit és MSZP-hez
kötõdõ embereket sérti, hanem a
kórház dolgozóit is – mondta sajtótájékoztatóján Lelkó Tamás az
MSZP frakció nevében, aki azt is
elárulta, a frakció büntetõ eljárást
kezdeményezett. – Szõlõsi Márta
másik kijelentésével kapcsolatban
< Természetesen a szocialistáknak
arra fáj a foguk, hogy az említett
pénzeket õk költhessék el. > annyit

Szünetel a CT-vizsgálat
A Kanizsai Dorottya Kórház
örömmel értesíti a nagykanizsai
és az ellátási területéhez tartozó
lakosságot, hogy a régi, elavult,
egy szeletes CT készülék helyett
64 szeletes, korszerû berendezés
érkezik intézményünkbe. Az új
nagykanizsai CT az ország öt
legkorszerûbb CT berendezése
között lesz. Az átállási idõ – az
új berendezés súlytöbbletébõl
adódó födém megerõsítés miatt
– körülbelül négy hetet vesz
igénybe.
Ezúton kérik a 2009. január 12tõl február 10-ig már CT vizsgálatra elõjegyzettektõl, hogy jelentkezzenek be idõpont és szállítóeszköz egyeztetésére a radiológiai
osztály elõjegyzéseket vezetõ aszszisztensénél a következõ telefonszámokon: a 06-93-502-000/2228as mellék vagy a 06-93/502-028. A
vizsgálatok ez alatt az idõszak alatt
Kaposváron, a Kaposvári Egyetem
Egészségügyi Centrumában történnek.
Az odautazás többféleképpen
lehetséges: a kórház fekvõbetegeivel egy betegszállító autóban (aki
vállalja a hosszabb várakozási
idõt), vagy egyénileg (tömegközlekedési eszköz igénybevétele
esetén utazási utalvány igényelhetõ).

CT: a legjobb,
a legkorszerûbb!
Az utóbbi években a CT készülékek a korszerû detektor (a testen
áthaladó röntgensugarat érzékelõ
és digitális jellé átalakító alkatrész)
technikának és az informatika fejlõdésének köszönhetõen olyan magas mûszaki szintet értek el, hogy a
folyamatosan mozgásban lévõ szívet ellátó koszorús erek olyan minõségben vizsgálhatók, mint azt
korábban csak a sokkal bonyolultabb, a beteg számára megterhelõbb, mûtéti körülményeket igénylõ érfestéses vizsgálatokkal volt lehetséges. Ezek a berendezések mûszakilag csúcstechnikát képviselnek. Az általuk nyújtott lehetõségek, szolgáltatások a korábbi rutin
diagnosztika határait kiszélesítik.
A Kanizsai Dorottya Kórházba
egy ilyen, csúcstechnikát jelentõ
készülék kerül. A Philips márkájú
64 szeletes CT az Egyesült Államokban és Európában szív vizsgálatokra a legszélesebb körben alkalmazott CT készülék. Két hasonló típusú berendezés mûködik az
országban, az egyik egy nagyforgalmú megyei kórházban, a másik
egy egyetemi központban. Az országban jelenleg négy, másodpercenként 64 vizsgálati szeletet telje-

kívánok megjegyezni, hogy az
MSZP frakciója az SZVT. javaslatára Prof. Dr. Bátorfi Józsefet és
Dr. Gõgös Pétert jelölte a megbízott fõigazgatói posztra. Nevezett
személyek szakmai tudása mindenki elõtt ismert, és õket azzal vádolni, hogy rajtuk keresztül arra fáj a
foga az MSZP-nek, hogy a pénzeket elkölthessük, errõl úgy gondoljuk, hogy inkább a bíróság minõsítse. Ezért az MSZP frakció 6 tagja
bûntetõ eljárást kezdeményezett a
mai napon Szõlõsi Márta képviselõ
ellen nagy nyilvánosság elõtt elkövetett rágalmazás vétsége miatt.
Nem kívánja az MSZP, hogy a képviselõ asszony börtönbe menjen, de
felszólítjuk, hogy kérjen bocsánatot
sítõ berendezés van. A nagykanizsai CT az ország öt legkorszerûbb
CT berendezése között lesz.
A készülék nagyon gyors, a
vizsgálat a beteg felfektetését és
a vizsgálati paraméterek beállítását nem számítva, csak 10-15 másodpercig tart, a jelenlegi CT-vel
a képek elõállításáig eltelt vizsgálati idõ 5 perc is lehet. Ma két
vizsgálat között sokszor 5-10
percet várni kell, hogy a röntgencsõ megfelelõen lehûljön. Ez az
elvesztegetett idõ is megszûnik
itt.
Az új készüléknél 175 cm az
egy mérés során végig pásztázható
hosszúság, a kiírás során a 150 cm
a minimum feltétel volt. A 150 cm
a CT készülékek esetében átlagosnak számít, egy rutinvizsgálat általában ennél lényegesen rövidebb
szakaszt érint. Egy ilyen 150 cmes vizsgálati mezõben már a szívrõl, a hasi fõverõérrõl és az alsó
végtagok artériáiról is készíthetõ
egy menetben kiváló minõségû
vizsgálat.
A beszerzésre kerülõ CT-vel elérhetõ kép felbontó képessége a
kínálatban a legjobbnak számít.
Lényeges szempont, hogy a készülék olyan korszerû sugárdózis
automatikával rendelkezik, amelyik biztosítja, hogy a vizsgált test
térfogatának minden egyes keresztmetszetét a lehetõ legkisebb
sugárzás érje úgy, hogy még kiváló minõségû képi információt kapunk.
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nemcsak az MSZP városi szervezetétõl, hanem a kórház szakmai vezetésén keresztül a kórház dolgozóitól is, és adja vissza mandátumát.
Lelkó Tamás a kórház Szakmai
Vezetõ Testülete által írott levélbõl
ismertetett részletekkel is szerette
volna alátámasztani, hogy nem politikai döntés született december 18án, hanem a közgyûlés többsége a
kórház szakmai vezetõ testületének
és dolgozóinak javaslatát vette figyelembe mind az elõterjesztés készítésekor, mind a szavazás során:
"Az SZVT a fõigazgató felmentésével kapcsolatosan nyilvánossá vált
információk értékelése alapján úgy
határozott, hogy elismerését és köszönetét fejezi ki a Képviselõ Testület azon tagjainak, akik tényfeltáró
munkájukkal és a rendelkezésükre
álló jogi eszközökkel élve dr. Kovács Józsefet felmentették kórházvezetõi funkciójából. Döntésüket megalapozottnak és szakmai természetûnek tartjuk." – áll az elnök, dr.
Matoltsy András által aláírt levélben. Ezen levél megfogalmazóit is –
teljesség igénye nélkül, Prof. Dr.
Bátorfi József, dr. Lipták József, dr.
Ruszwurm Andrea, dr. Vezendi
László, dr. Kertész Mónika, dr. Késmárki Nóra, dr. Vizsy László – minõsítette Szõlõsi Márta méltatlanul.
A kórház dolgai valószínûleg a
szakmai vezetés szerint sem mentek
jól , ha megköszönték annak a 14
képviselõnek a döntését, akik leváltották Dr. Kovács József fõigazgatót
– zárta mondandóját Lelkó Tamás.

Nyilatkozat
Nagyon örülök, hogy pénteki sajtótájékoztatóm alkalmával elmondtam véleményemet a kórház fõigazgatójának leváltásával kapcsolatban. Ezt ma is ugyanúgy megtenném, mert meggyõzõdésem, hogy
nem helyes, ha politikai zsákmányszerzés áldozata lesz egy önkormányzati intézmény. Szemmel láthatóan kedves szocialista barátaim
megriadtak az általam elmondottaktól. Reakciójukkal egy népi bölcsességet juttattak eszembe, mely
szerint: legjobb védekezés a támadás. Továbbá õszintén bízom benne,
hogy a múlt heti sajtótájékoztatómon elhangzottak a jövõben viszszatartják õket a politikai zsákmányszerzéstõl. Annak érdekében,
hogy mind a hat szocialista képviselõtársam megértse, még egyszer
„lassan is elmondom”, hogy a gyógyítás nem politikai kérdés, ugyanis
a betegek nem szocialisták, vagy
fideszesek, s bizony politikai alapon

gyógyítani sem lehet. Ha lehetne,
akkor az emberek a politikusokhoz
járnának gyógyítattni magukat. Ezzel szemben az az igazság, hogy
még a politikusok is a kórházakba
járnak. Ezért mélységesen szomorú
és sajnálatos, hogy egy jól mûködõ,
a kormányzati megszorító intézkedések mellett is gazdaságosan vezetett, eredményes fejlesztési pályázaton túllévõ kórházigazgatót mozdítottak el. Természetesen fel sem merült bennem, hogy lemondjak az
igazság kimondása miatt. Ezzel
szemben úgy vélem, hogy annak kellene lemondani, aki politikai zsákmányszerzésnek tekinti a szocialisták közül a kórházat. Márpedig köztük sok ilyen van. A világ legegyértelmûbb dolga, hogy állok mindenféle bírósági eljárás, meghurcoltatás elé, melynek már a felvetését is
komolytalannak tartom, hogy 2008ban, szabad véleménynyilvánításért
valakit el lehessen ítéltetni. Mert
hová jutna a világ, ha gyáva képviselõk a politikai vitáikat a bíróság
szoknyája mögé bújva vívnák meg?
Végül bujkálásuk helyett szolgálhatok nekik egy baráti jó tanáccsal is,
fenyegetõzés helyett inkább cáfoljanak rá a tetteikkel véleményemre.
Én lennék a legboldogabb, ha ennek megdönthetetlen bizonyítékát
adnák – állt Szõlõsi Márta önkormányzati képviselõ sajtónyilatkozatában.
S.E. - D.J. - B.E.

Meggyalázva:
hõsök áldozata,
gyerekek munkája
– 2007. október 5-én a Hevesi
Sándor Általános Iskola 600 diákja
képviseletében 48 tanuló emlékfenyvest ültetett a lakótelepi tömbbelsõben található Székely kertben.
Kányádi Sándor Nyergestetõ címû
versét vettük alapul. Azóta is itt
tartjuk az október 6-i iskolai ünnepségünket – számolt be lapunknak
Kovácsné Dékány Beatrix, az iskola szabadidõszervezõje. – Pár napja egy unokáját sétáltató nagyapa
hozta a hírt: a fácskák többségét
gyökerestül kihúzkodták. Meggyalázva ezzel mind az 1849. augusztusi nyergestetõi csata hõseinek emlékét, mind hatszáz hevesis gyerek
munkáját.
– A Polgári Kanizsáért Alapítvány örömmel segítette a gyerekeket: csemetékkel, önkéntesekkel,
szervezéssel – folytatta L. Mátés
Valéria, az alapítvány szóvivõje. –
Székelyföldön is értesültek az

emlékfenyves létesítésérõl. Kányádi Sándortól, Budáról pedig hangüzenetet kaptunk, melyet az avató
ünnepségen mindnyájan meghallgattunk. Fõ gondolata: „Nemcsak
tetszetõs verssorokban, hanem cselekedetekben, tettekben kell a nép
emlékezetébe vésni az eseményeket,
hiszen így mindenkinek köze van
hozzá.” Pedagógusként, szülõként
egyaránt fontosnak tartom a Kossuth-díjas költõ elõbb hallott gondolatát, tavasszal helyre hozzuk a
károkat – ígérte a fiatalasszony. –
Erre kötelez a fenyves közeli emlékkõ verssora is, mely a meg nem
adásról szól. A módszeres, alapos
kártétel ellentmond annak a feltételezésnek, hogy részeg suhancok
mûvével állnánk szemben – véli L.
Mátés Valéria. – Csak remélni merjük: nem azok állnak e barbár rongálás mögött, akiknek szúrja a szemét az iskola és az alapítvány
együttmûködése az emlékfenyves
létesítésében.

3

Bemutató
a BLG-ben
Vígjáték jellegû akció-dokumentumfilmet mutattak be a
Batthyány Lajos Gimnáziumban az októberben Zalaegerszegen megtartott megyei, és a
novemberi gyõri regionális
huszonnégy órás vetélkedõkrõl.
A versenyzõk és a tanárok közösen emlékeztek vissza a nem könnyû, mégis vidám megmérettetésekre. A diákokat Tulok József készítette fel az „Aludj máskor!” címet viselõ versenyre, s õ volt az,
aki a film anyagát felvette, majd
összeállította. A regionális fordulón a Batthyány csapata második
helyezést ért el.
S.E.

P.J.

Miklósfai Répafõzõk
Kilencedik alkalommal rendezi meg a Közmûvelõdési és Városszépítõ Egyesület a miklósfai
répafõzõ versenyt január 17-én
a Mindenki Házában.
Országos híre van a miklósfai
savanyított répából készült ételeknek, melyeket kilencedik éve
verseny keretei között is bemutathatnak a helyiek. A minõsítést
szakértõk, a Kanizsa és Környéke Gasztronómiai Egyesület végzi Prikryl József mesterszakács
vezetésével, s az idei évben a
zsûri kiegészül két helyi taggal
is, a fiatalabb és idõsebb korosztályból.

Két kategóriában lehet nevezni,
hagyományos miklósfai répás ételekkel, és nem hagyományos
gasztronómiai alkotásokkal, szintén répából.
Csakúgy, mint tavaly, idén is
kulturális programok színesítik
majd a versenyt, s ezúttal is elmaradhatatlan a Miklósfai Kertbarát
Kör borkóstolója.
A 2008-as évben összesen
negyvenhárom pályamunkával
mérettették meg magukat a résztvevõk, s a szervezõk remélik, ebben az évben is legalább ennyien
neveznek majd.
Steyer Edina
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A 2-es számú választókörzet –
ahol mintegy háromezer polgár
él – a Magyar utcától egészen a
Dózsa György utca végéig, illetve a Vörösmarty utcáig és az
ipari parkig terjed. E városrészben egyaránt vannak családi házas övezetek és társasházak rengeteg gonddal, de sok eredménnyel is – mutatja be a választókörzetét Bene Csaba önkormányzati képviselõ.

natban. A legutóbbi közgyûlésen
született döntés arról, hogy mit kezdünk majd a késõbbiekben azzal a
területtel. A lakók nagy örömére arra az elhatározásra jutott a kanizsai
képviselõtestület, hogy ezt a lakótömböt nem kívánja a továbbiakban
ilyen formában fenntartani. Arra
nagy valószínûséggel nem lesz pénzünk, hogy több százmillió forintért
felújítsuk, hanem fokozatosan szeretnénk kiüríteni, illetve megoldani

Kontrasztok sikátorában
– Nagyon jó kapcsolatot sikerült
kialakítani az ott lakókkal, annál is
inkább, mert azért indultam ebben
a körzetben egyéni képviselõként,
mert itt laktam 1966 óta és jól ismertek az emberek. Minden hónap
elsõ hétfõjén fogadóórát tartok és
ilyenkor rendszeresen megkeresnek a választópolgárok. Ennek
kapcsán ismerem azokat a kezdeményezéseket, ötleteket és gondokat, amelyeket ott közvetítenek felém. Sok problémával keresnek
meg a fakivágásoktól kezdve az útfelújításokig, vagy a Dózsa 73-75.
szám alatt élõk gondjaival.
– Erre a városrészt tényleg a
kontrasztok jellemzik a lakhatási
körülményekben meglevõ különbségeket illetõen.
– Ez így van: a körzet meglehetõsen elhanyagolt része a „citromsziget” néven ismertté vált Dózsa 7375. lakótömb. A tarthatatlan helyzet
megváltoztatása érdekében már az
elmúlt évben kis lépéseket tettünk,
méghozzá a lakók kezdeményezésére, amit egyébként rendkívül fontosnak tartok. Részt vettem sok ottani
rendezvényen és mindig elmondtam
az ott lakóknak, hogy minden olyan
kezdeményezést tudok támogatni,
amelyeket õk vetnek fel, ugyanis a
kívülrõl jövõ kezdeményezéseket
nem fogadják el. A szóban forgó lakótömbben 98 lakás van és körülbelül 90 család lakik ott jelen pilla-

a lakók többsége által felvetett
problémát. Nevezetesen azt, hogy
az ott lakó normál életvitelt folytató
családokat – akik próbálják fizetni
a lakbérüket – nagyon felháborítja
azoknak a családoknak a jelenléte,
akik nem fizetnek lakbért és nem törõdnek semmivel sem, hanem olyan
életvitelt folytatnak, amellyel zavarják a többséget. Tehát, úgy gondolom, hogy a volt IKI nagyon jó
irányba indult el, elindítva azt a folyamatot, hogy az olyan életmódot
folytató családokat, akik nem is fizetik a lakbért, kilakoltatják,
ugyanakkor pedig megpróbálunk
közösen normális körülményeket
teremteni az ott maradó családoknak. Akik pedig úgy élnek, hogy van
lehetõségük magasabb komfort fokozatú lakások bérleti díját is megfizetni, azokat a családokat a városban másutt is el tudjuk helyezni,
ugyanis az anti-szegregációs program errõl is szól, hogy a telepszerû
körülményeket mindenképpen fel
kell számolni egy-egy településen.
– Mi lesz majd a sorsa ennek a
múlt század elején létesült épülettömbnek?
– Ugye, indulatok beszélnek az
emberekbõl, amikor például az ott
lakók azt mondják, hogy el kellene
az egészet dózerolni. Ugyanakkor
ez egy olyan építészeti örökség,
amit véleményem szerint bûn és
vétek lenne eldózerolni. Gondol-

Kérés olvasóinkhoz
Akik hétrõl hétre kézbe veszik lapunkat, megtisztelnek minket bizalmukkal: bizonyára azért teszik, mert találnak a Kanizsában valamit,
amit fontosnak tartanak. Miért ne részesülhetne ebbõl az Ön szomszédja is? Azokban a társasházakban, ahol terjesztõink csak a külsõ
gyûjtõdobozba tudják tenni a ház adagját, nagy az esélye annak, sok
Kanizsa olvasatlanul marad és a szemétben végzi. Pedig mindannyiunk adóját fordítja arra a város, hogy lehetõséget biztosít: minden háztartás térítésmentesen juthat lapunkhoz. Ezért kérjük Önt egy jószomszédi segítségre: ossza ki a levélszekrényekben a Kanizsát. Hogy amit
Ön is szeret az újságban, lépcsõházi szomszédját is megörvendeztesse.
Ingyen van, mégis érték – ezért dolgozunk.

2009. január 15.
kodni kell tehát azon, hogy mit lehetne tenni: talán meg kellene hirdetni eladásra és ha jön egy befektetõ, akkor õ majd megtalálja az
épülettömb funkcióját. Úgy gondolom, hogy a közeljövõben még
esély sem lesz arra, hogy akár pályázati pénzbõl olyan összeghez
jusson a város, amivel lehetne valamit kezdeni, ezért úgy vélem,
hogy az eladás lehet az egyetlen
megoldás az épülettömb további
hasznosítására.
Bene Csaba elmondta, hogy látványos eredmények azért eddig is
születtek ebben a ciklusban: a
Garay utcában például még a ciklus elején felújították az orvosi rendelõket és egy járdafelújítás is
megtörtént, mert óriási gondot jelentett az ott rendelõ orvosoknak,
hogy nem lehetett parkolni. Az elmúlt évben egy további száz méteres járdaszakaszt is felújítottak a
Garay utcában. Ugyanitt gondot jelent továbbá, hogy a tömbházas
övezetben kevés a parkoló. A parkolóhely terve elkészült az elmúlt
évben és reményeik szerint ebben a
költségvetési évben – a parkolók
bõvítésével – kulturált körülményeket teremthetnek. Óriási léptékû fejlesztés volt a Takarék utca
teljes felújítása: az ott lakók már
nagyon régóta kérték, mert áldatlan
állapotok alakultak ki, fõleg esõs
idõben. A Belus József utcában is
komplett járdafelújításra került sor.
– A sportbázisnak számító
Thúry-pályán is kulturáltabb körülményeket hoztunk létre. A baseballosok is támogatják egy kocogó
pálya kialakítását, de jelenleg ezt
még nem tudtuk megvalósítani.
Helyet adtunk a kerékpárosoknak,
akik önerõbõl építettek maguknak
pályát némi városi támogatással.
A teniszezõk is évek óta ott vannak
és rendben tartják a területüket
épp úgy, mint a baseballosok.
– Milyen megoldandó feladatokat hozhat az idei év?
– Szeretném elérni azt, hogy
Nagykanizsán minden évben egy
uniós szabványnak megfelelõ játszótér létesüljön. Annak idején ez
jó kezdeményezés volt, amikor a
Thúry piacnál elkészült az elsõ
ilyen játszótér és örvendetes, hogy
milyen gondosan megóvják és milyen sokan használják. Nos, a Dózsa György utcában kialakult egy
új lakótelep a Petõfi utcától északra levõ részen és megkerestek a lakók több aláírást összegyûjtve azzal, hogy segítenek egy ilyen játszótér kialakításában. Jó lenne, ha
a tervek idén elkészülnének és a

következõ évben pedig akár meg is
épülhetne a játszótér.
– A Petõfi utca és a 7-es elkerülõ találkozása meglehetõsen balesetveszélyes keresztezõdésnek
számít.
– Korábban is felvetõdött, hogy
ott milyen gondok vannak. Ugye,
mindenki azt gondolta, hogy enyhülhet a keresztezõdés forgalma,
ha átadják az autópályaszakaszt.
Nos, ez nem így történt, mert továbbra is ez a város egyik forgalmas elkerülõ útja. Szerintem minden nehézség nélkül lehetne ott egy
körforgalmat kialakítani, mert elég
kiterjedt ez a keresztezõdés, tehát
úgymond adja magát a hely erre a
célra, és nem kellene különösebb
munkálatokat sem elvégezni. Külföldön is sok példa van arra, hogy
nem kell százmilliós nagyságrendû
beruházás ahhoz, hogy körforgalom létesüljön. Csupán egy szigetet
kellene középre betenni és felfesteni az útburkolati jeleket. A víztoronynál – a Dózsa és Petõfi utcák
keresztezõdésénél – sem könnyû a
helyzet, továbbá meg kellene oldani azt a lakók által jelzett gondot,
hogy a Dózsa György utcában nem
igazán tartják be a súlykorlátozást
a Volán-teleprõl kijövõ kamionok
és buszok a hajnali és kora reggeli
órákban. Úgy gondolom: a rendõrség figyelmét fel kell erre hívni,
hogy a lakók nyugalma érdekében
fokozottan ellenõrizzék ott a szabályok betartását, ugyanis ki van táblázva, hogy 3,5 tonna fölötti gépjármû nem járhat azon az útszakaszon. Ami igazán fontos lenne az
egész városnak is, az a Kalmár és
Dózsa György utcák összekötése. A
belváros forgalomcsillapításának
egyik kulcskérdése ennek az útnak
a megépítése, s ezáltal sokat javulhatna a Magyar utcán lakó családok életminõsége. Jelenleg olyan
élénk ott a forgalom, hogy szinte
lehetetlen átmenni az út egyik oldaláról a másikra, ugyanakkor az
egész Magyar utcán nincs egyetlen
gyalogátkelõ sem!
Mint Bene Csaba képviselõ
hangsúlyozta: sok problémát kell
megoldani még a városrészben, hiszen a fogadóórákon lakóközösségek képviselõi, továbbá vállalkozók is felkeresik gondjaikkal, legyen szó akár az ipari parkról, a
volt tiszti lakások környezetének
megújításáról, a Magyar utcai
zöldhulladék elszállításáról, vagy
éppen a Sikátor utca teljes felújításáról.
Gelencsér Gábor
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Út Istenhez
A kemény hideg idõ sem gátolta meg, hogy zsúfolásig megteljen a Református templom, ahol
az idén is elkezdõdtek a Kanizsai Esték rendezvénysorozat
elõadásai. Elsõ meghívott elõadó
Papp Lajos szívsebész profeszszor volt. Az érdeklõdõket Balogh Tibor esperes köszöntötte,
majd átadta a szót a neves professzornak.
– Beszédem elején kijelentem,
hogy nem vagyok politikus és nem
tartozom semmilyen párthoz. Csupán egy hazájáért aggódó, tenni
akaró ember vagyok. A politika
azonban annyira átszõtte napjainkat, hogy óhatatlanul is szóba kerül. Olyan idõket élünk, amikor a
képviselõk zömében inkább pártérdekeket szolgálnak mint a választóik érdekeit. Nem mindig volt
ez így – kezdte Papp Lajos.
Állítását igazolva felidézte, mikor Zalaegerszegen létrejött a
szívsebészet, az éppen hatalmon
lévõ Horn-kormány ellenakaratával nem törõdve, a helyi kormánypárti képviselõk is megszavazták
az osztály életre keltését. Ezt követõen a képviselõkkel, a hatalommal szemben támasztott elvárásokról, az egészségügy tragikus
helyzetérõl beszélt. Nyugdíjba vonulását is a jelenlegi kaotikus
helyzettel hozta összefüggésbe.
– Nem akarok egy új Mengele lenni. Nem akarok élet-halál ura lenni
sem a betegeimmel, sem a beosztottaimmal szemben. Nem akarok abban dönteni, hogy kit építsünk le,
amikor minden szakértõ, dolgos kézre szükség van az egészségügyben.
Nem akarok ebben a genocídiumban
részt venni. Magyarországon 1956.
óta hétmillió magzatot pusztítottak
el, több mint ötven százalékkal csökkentették a beteg emberek gyógyítási
lehetõségét. A lelkiismeretével egyszer mindenkinek el kell számolni.
Hiába van hatalom, pozíció, gazdagság, ha nincs lelkiismeret.
Felhívta a hallgatóság figyelmét
arra, hogy itt a földi életben mindenki küldetést teljesít, mindenkinek
megvan a maga helye, ahol feladata
van. Ember nem születik cél nélkül.
Embernek kell maradni, megõrizni,
megtartani az emberségünket. Rá
kell ébrednünk, ez a világ elpusztul,
ha nem találunk vissza Istenhez.
A gondolatébresztõ elõadás közös imádkozással ért véget.

5

A város polgármestere, Tállai
András, korábban az Orbánkormány pénzügyi államtitkára
volt. Nem csoda, hogy e szép település az okos gazdálkodásnak
köszönhetõen tovább gyarapodik. De miért is? Erre kerestük a
választ.
– Miben rejlik annak titka, hogy
az országosan ellenzékben lévõ
párt képviselõjeként sikeresnek tekinthetõ a polgármesteri tevékenysége?
– A pártsemlegesnek nevezhetõ
polgármesteri munka, a választópolgárok részérõl négyévente kerül mérlegre. Jelenleg másodízben töltöm be ezt a tiszteletteljes

Matyóföld fõvárosa, Mezõkövesd
pozíciót. Osztom Benjamin Disraeli bölcsességét, vagyis, hogy
,,egyetlen kormány sem lehet meg
hosszútávon kemény ellenzék
nélkül", helyi szinten azonban elmondható, hogy jól láthatóak
azok a várospolitikai érdekek,
amelyek mentén Mezõkövesden
hatékony együttmûködést tudunk
kialakítani a képviselõ-testületben. Mindenkor hinni és bízni
kell az eredményben, mindezt annak tudatában, hogy az emberek
nem mindig a látványos, presztizsberuházások megvalósulását
értékelik nagyra. Az egyszerû hétköznapi munka is vívhat ki komoly elismerést. A hagyományosan katolikus keresztény értékválasztás mellett a család, a munka
szeretete jellemzi Mezõkövesd lakosságát. Meggyõzõdésem, hogy
az önkormányzati választásokon
mindenekelõtt a városvezetés
négyéves teljesítménye a mérvadó: épültek-e új dolgok Mezõkövesden, keletkeztek-e új munkahelyek, sikerül-e megõrizni hagyományainkat stb... Azért dolgozunk, hogy ezekre a kérdésekre a
válasz 2010-ben is pozitív tartalmú legyen.
– Milyen programokkal, gazdasági lépésekkel érték el eddigi
eredményeiket?
– Szigorú, következetes gazdálkodásra van szükség. Fontos, hogy
a szabályozás alól ne legyenek kibúvók, vagyis azok egyforma érvénnyel bírjanak az érintettekre.
Gazdálkodásunk fontos részét képezi az önkormányzati tulajdonú
ingatlanok hasznosítása. Nagy
hangsúlyt fektetünk továbbá a helyi vállalkozások megbecsülésére.

Folyamatosan törekszünk a költségvetés ellenõrizhetõvé tételére,
átláthatóságára. Úgy vélem, hogy
akkor haladunk jó nyomon, ha a
városi büdzsét, minden egyes helyi
polgár képes valamennyire a sajátjának is érezni. Van, aki járdát lát
épülni a háza elõtt, míg mások jó
sportolási feltételeket tapasztalnak.
– Mezõkövesdnek a történelmi
múltja, vagy inkább a jelen jelenti
az erejét?
– A kettõ nálunk szervesen
egymásra épül. Az elmúlt év nyarán a Folklórfesztivál keretében
Indiától Spanyolországig voltak
fellépõ együtteseink. Egy város
nem felejtheti el a múltját, hiszen
azzal feladná a jövõjét. Tisztában
vagyunk azonban azzal, hogy
minden évben tudnunk kell valami újat is nyújtani. Folyamatosan
pályázunk, igyekszünk megragadni az Európai Unió nyújtotta
lehetõségeket: nemzetközi programokba kapcsolódunk be, ápoljuk testvérvárosi kapcsolatainkat. Az elõbbiekhez párosul a
nagyszámú helyi civil szervezet
felbecsülhetetlen értékû munkája.
– Milyen beruházások, vállalkozások lendíthetik a várost még tovább elõre?
– Mezõkövesden – ahogy a
névbõl is nyomban kitûnik – az
emberek sokáig alapvetõen a mezõgazdaságból éltek. Napjainkra
a kis-és középvállalkozói szektorban, elsõsorban a gépgyártásban foglalkoztatják a helyi munkaerõ túlnyomó többségét. Nagy
hangsúly helyezõdik a megközelíthetõségre és az innovációra. A

helyi cégek társadalmi szerepvállalása, az önkormányzat és a vállalkozások közötti partnerség
példaértékû. Elkezdtük a város
teljes területének szennyvízcsatornával történõ ellátását, komplett városközpont-rehabilitációt
tervezünk, továbbá országszerte
ismert a folyamatban lévõ repülõtér-beruházás. A Zsóry Gyógy- és
Strandfürdõ korszerûsítésére milliárdos összegû beruházás keretében kerül sor a közeljövõben. A
városfejlesztés terén a felsoroltakon túlmenõen is, már megvalósult, jelentõs eredményeket könyvelhetünk el.
– A turisztika milyen befolyással van a város életére?
– Növekvõ befolyással bír az
idegenforgalmi szektor. A Zsóry
fürdõ évi félmilliós vendégforgalma – az újabb beruházások következtében – várhatóan számottevõen növekedni fog. Az elmúlt év
õszén új négycsillagos szálloda és
egy Ifjúsági Szórakoztató Központ nyitotta meg a kapuit. A
repülõtérberuházással kiegészülve, nagy pályázataink sikerességétõl függõen Mezõkövesd a régió meghatározó településévé
válhat. Városunkban Tourinform
Iroda mûködik, amely az önkormányzattal igen szoros együttmûködésben fejti ki tevékenységét.
A Bükk és a Hortobágy közelsége, a páratlan értékû gyógyvíz
mellett – a matyó hagyományokkal együtt – olyan adottságokat
jelentenek, amelyekre felépíthetõ
városunk hosszútávú idegenforgalmi stratégiája.
K.V.

2.qxd

2009.02.24.

6

12:31

Page 6

Kanizsa – Városháza

2009. január 15.

Képviselõi fogadóórák
Balogh László a nagykanizsai 3. számú választókerület önkormányzati
képviselõje, OKISB-elnök fogadóórát tart minden szerdán 16.00 órától
17.00 óráig a Batthyány Lajos Gimnáziumban (Nagykanizsa, Rozgonyi
utca 23.): 30/204-0865, balogh.laszlo61@chello.hu
Bizzer András a 4. számú választókerület önkormányzati képviselõje
fogadóórát tart 2009. január 23-án, pénteken 17.00 órakor a Dr. Mezõ Ferenc Gimnáziumban.

Visszaköltözött
A meseszeretet és a magyarságtudat alakítása, megõrzése jegyében
zajlott az Attila Óvoda Mesetarisznya nevû programja, melynek során
az óvoda névadójára, Attilára, a hunok királyára emlékeztek.

Építéshatósági hirdetmény - 6/2970/2008.
Ügyintézõ: Gerencsér M. Szám: 6/2970/2008. Tárgy: Értesítés építéshatósági eljárás megindításáról és helyszíni szemle idõpontjáról

Értesítjük Tisztelt Betegeinket, hogy a II. és III. számú Felnõtt Háziorvosi Szolgálat visszaköltözik eredeti helyére, így 2009. január 19tõl a Kinizsi u. 3. szám alatti, felújított orvosi rendelõben folytatja a
betegellátást.
A telefonszámok és a rendelési idõ változatlan.

Építéshatósági hirdetmény - 6/32/2009.
Ügyintézõ: Gerencsér M. Szám: 6/32/2009. Tárgy: Értesítés építéshatósági
eljárás megindításáról és helyszíni szemle idõpontjáról

Hirdetmény
A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló
2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 29. § (6) alapján értesítem az
érintetteket, hogy Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Építéshatósági Osztályára építésügyi hatósági engedély iránti kérelem érkezett,
melynek tárgya a Nagykanizsa, Csengery u. 113/A. sz. alatti, 3831/1. hrsz-ú
ingatlanon elhelyezett reklámtábla használatbavételének bejelentése.
A Ket. 29. § (7) bekezdése értelmében fenti üggyel kapcsolatban az alábbi
tájékoztatást adom.
A tervezett létesítmény, tevékenység rövid ismertetése: a fenti ingatlanon elhelyezett reklámtábla használatbavételének tudomásul vételét kéri az építtetõ.
A kérelemmel érintett ingatlan valamint az érintett ingatlannal közös határvonalú (telekhatárú) ingatlanok (hatásterület): Nagykanizsa, 3831/1., 3829.,
3813., 3832., 3838/1., 3838/2. hrsz-ú ingatlan.
Az érintettek az ügy irataiba és a tervekbe a Polgármesteri Hivatal Építéshatósági Osztályán, az alábbi helyen és idõpontban tekinthetnek be: Nagykanizsa, Eötvös tér 16. III. emelet 305. Hétfõ: 8-12, 13-16.30, szerda: 8-12, 13-17,
péntek: 8-12.
Egyben értesítem az érintetteket, hogy a fenti ügyben a Nagykanizsa, Csengery u. 113/A. szám alatti, 3831/1. hrsz-ú ingatlanon 2009. január 15-én (csütörtökön) 15.40-kor helyszíni szemlét tartok. Találkozás: az érintett ingatlan
elõtti közterületen. Kérem a kérelmezõt ill. ingatlantulajdonost, hogy a helyszíni szemle feltételeit a fenti idõpontban biztosítani szíveskedjen, valamint a
kiértesítettek, hogy az eljárás lefolytatását a szemlén való részvételükkel szíveskedjenek elõsegíteni.
Továbbá tájékoztatom az érintetteket, hogy a helyszíni szemlén az érdekelt
ügyfelek - személyazonosságuk megfelelõ igazolása mellett - részt vehetnek,
véleményüket ott elõadhatják, de megjelenésük nem kötelezõ.
Mivel a fenti eljárással érintett, valamint a szomszédos ingatlanokkal rendelkezni jogosultak száma jelentõs, az eljárás megindításáról az érintetteket a
Ket. 29. § (6) bekezdése értelmében hirdetményi úton értesítjük.
A hirdetmény 2009. január 6-tõl kerül kifüggesztésre Nagykanizsa Megyei
Jogú Polgármesteri Hivatala hivatalos hirdetõtábláján.
Nagykanizsa, 2009. január 7.

Hirdetmény
A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló
2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 29. § (6) alapján értesítem az
érintetteket, hogy Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Építéshatósági Osztályára építésügyi hatósági engedély iránti kérelem érkezett,
melynek tárgya a Nagykanizsa, Csengery u. 113/A. sz. alatti, 3831/1. hrsz-ú
ingatlanon üzemi épület átalakításával kialakított üzlet helyiségekre vonatkozó
használatbavételi engedély iránti kérelem.
A Ket. 29. § (7) bekezdése értelmében fenti üggyel kapcsolatban az alábbi
tájékoztatást adom.
A tervezett létesítmény, tevékenység rövid ismertetése: a fenti ingatlanon lévõ
üzemi épületben kialakított üzlet helyiségeket kívánja az építtetõ használatba venni.
A kérelemmel érintett ingatlan valamint az érintett ingatlannal közös határvonalú (telekhatárú) ingatlanok (hatásterület): Nagykanizsa, 3831/1., 3829.,
3813., 3832., 3838/1., 3838/2. hrsz-ú ingatlan.
Az érintettek az ügy irataiba és a tervekbe a Polgármesteri Hivatal Építéshatósági Osztályán, az alábbi helyen és idõpontban tekinthetnek be: Nagykanizsa, Eötvös tér 16. III. emelet 305. Hétfõ: 8-12, 13-16.30, szerda: 8-12, 13-17,
péntek: 8-12.
Egyben értesítem az érintetteket, hogy a fenti ügyben a Nagykanizsa, Csengery
u. 113/A. szám alatti, 3831/1. hrsz-ú ingatlanon 2009. január 15-én (csütörtökön)
15.20-kor helyszíni szemlét tartok. Találkozás: az érintett ingatlan elõtti közterületen. Kérem a kérelmezõt ill. ingatlantulajdonost, hogy a helyszíni szemle feltételeit
a fenti idõpontban biztosítani szíveskedjen, valamint a kiértesítettek, hogy az eljárás lefolytatását a szemlén való részvételükkel szíveskedjenek elõsegíteni.
Továbbá tájékoztatom az érintetteket, hogy a helyszíni szemlén az érdekelt
ügyfelek - személyazonosságuk megfelelõ igazolása mellett - részt vehetnek,
véleményüket ott elõadhatják, de megjelenésük nem kötelezõ.
Mivel a fenti eljárással érintett, valamint a szomszédos ingatlanokkal rendelkezni jogosultak száma jelentõs, az eljárás megindításáról az érintetteket a
Ket. 29. § (6) bekezdése értelmében hirdetményi úton értesítjük.
A hirdetmény 2009. január 6-tõl kerül kifüggesztésre Nagykanizsa Megyei
Jogú Polgármesteri Hivatala hivatalos hirdetõtábláján.
Nagykanizsa, 2009. január 6.

Tisztelettel: Gerencsér Mária, ügyintézõ

Tisztelettel: Gerencsér Mária, ügyintézõ

Jelen eljárás során ügyfélnek minõsülnek: kérelmezõ, tervezõ, felelõs mûszaki vezetõ.
Az érintett ingatlannal közvetlenül szomszédos - a határozattal érintett ingatlannal közös határvonalú (telekhatárú) - ingatlanokkal rendelkezni jogosultak: Nagykanizsa, Csengery u. 3829. hrsz-ú ingatlan tulajdonosa, Nagykanizsa, Csengery u. 3813. hrsz-ú ingatlan tulajdonosai, Nagykanizsa, Csengery u.
3832. hrsz-ú ingatlan tulajdonosai, Nagykanizsa, Csengery u. 3838/1. hrsz-ú
ingatlan tulajdonosa, Nagykanizsa, Csengery u. 3838/2. hrsz-ú ingatlan tulajdonosa

Jelen eljárás során ügyfélnek minõsülnek: kérelmezõ, tervezõ, felelõs mûszaki vezetõ, érintett szakhatóságok, közmûvek.
Az érintett ingatlannal közvetlenül szomszédos - a határozattal érintett ingatlannal közös határvonalú (telekhatárú) - ingatlanokkal rendelkezni jogosultak:
Nagykanizsa, Csengery u. 3829. hrsz-ú ingatlan tulajdonosa, Nagykanizsa,
Csengery u. 3813. hrsz-ú ingatlan tulajdonosai, Nagykanizsa, Csengery u.
3832. hrsz-ú ingatlan tulajdonosai, Nagykanizsa, Csengery u. 3838/1. hrsz-ú ingatlan tulajdonosa, Nagykanizsa, Csengery u. 3838/2. hrsz-ú ingatlan tulajdonosa.

2.qxd

2009.02.24.

12:31

Page 7

Kanizsa – Városháza

2009. január 15.

Álláspályázat - szociális gondozó 1.

7

Álláspályázat - szociális gondozó 2.

A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A.
- alapján pályázatot hirdet Egyesített Szociális Intézmény Idõsek klubja
IV. Surd, Kossuth út 35/a szociális gondozó munkakör betöltésére.

Aközalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. alapján pályázatot hirdet Egyesített Szociális Intézmény Idõsek klubja
VI. Zalakomár Fõ út 2. szociális gondozó munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony idõtartama: határozatlan idejû közalkalmazotti jogviszony.
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidõ.
A munkavégzés helye: Zala megye, 8856 Surd, Kossuth út 35/a.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetõi megbízással járó lényeges feladatok: önmaguk ellátására részben képes idõskorúak idõsek klubjában történõ
napközbeni gondozása, közösségi-, kulturális-, szabadidõs programok szervezése, étkeztetés kultúrált körülmények közötti lebonyolítása, a kultúrált környezet, higiénés rend megteremtése, segítségnyújtás a klubtagoknak egészségi-, szociális ellátáshoz való jutásához, az elõírt dokumentációk pontos vezetése.
Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az
irányadók.
Pályázati feltételek: középfokú képesítés, szociális gondozó és szervezõ,
szociális gondozó és ápoló, felnõtt szakápoló, általános ápoló, magyar állampolgárság, büntetlen elõélet.
A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent: középiskola/gimnázium, surdi lakóhellyel rendelkezõ.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: szakmai életrajz, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, iskolai végzettséget igazoló iratok
másolata, nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatoknak a pályázati eljárással összefüggõ kezeléséhez hozzájárul.
A munkakör betölthetõségének idõpontja: a munkakör legkorábban 2009.
február 10. napjától tölthetõ be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2009. január 29.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Kiss Zsuzsanna
nyújt, a 93/312-175 -ös telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja: postai úton, a pályázatnak az Egyesített Szociális Intézmény – Nagykanizsa címére történõ megküldésével (8800
Nagykanizsa, Teleki út 25.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplõ azonosító számot: 162-40/2008., valamint a munkakör megnevezését: szociális gondozó.
A pályázat elbírálásának módja, rendje: a pályázati feltételeknek megfelelõ
pályázók meghallgatása a munkáltató által összehívott szakmai bizottság elõtt.
A pályázat elbírálásának határideje: 2009. február 4.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: Kanizsa Lokálpatrióta Hetilap - 2009. január 14., Nagykanizsa MJV honlapja, Surd Község Önkormányzat faliújságára történõ kifüggesztés.
A KÖZIGÁLLÁS publikálási idõpontja: 2009. január 6.
A pályázati kiírás közzétevõje a Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és
Közigazgatási Képzési Központ (KSZK). A pályázati kiírás a munkáltató által
a KSZK részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

A közalkalmazotti jogviszony idõtartama: határozatlan idejû közalkalmazotti jogviszony.
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidõ.
A munkavégzés helye: Zala megye, 8751 Zalakomár, Fõ út 2.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetõi megbízással járó lényeges feladatok: önmaguk ellátására részben képes idõskorúak idõsek klubjában történõ
napközbeni gondozása, közösségi-, kulturális-, szabadidõs programok szervezése, étkeztetés kultúrált körülmények közötti lebonyolítása, a kultúrált környezet, higiénés rend megteremtése, segítségnyújtás a klubtagoknak egészségi-, szociális ellátáshoz való jutásához, az elõírt dokumentációk vezetése.
Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az
irányadók.
Pályázati feltételek: középfokú képesítés, szociális gondozó és szervezõ,
szociális gondozó és ápoló, felnõtt szakápoló, általános ápoló, magyar állampolgárság, büntetlen elõélet.
A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent: középiskola/gimnázium, zalakomári
lakóhellyel rendelkezõ.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: szakmai életrajz, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló iratok másolata, nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatoknak a pályázati eljárással összefüggõ kezeléséhez hozzájárul.
A munkakör betölthetõségének idõpontja: a munkakör legkorábban 2009.
február 10. napjától tölthetõ be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2009. január 29.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Kiss Zsuzsanna
nyújt, a 93/312-175 -ös telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja: postai úton, a pályázatnak az Egyesített
Szociális Intézmény – Nagykanizsa címére történõ megküldésével (8800
Nagykanizsa, Teleki út 25.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplõ azonosító számot: 162-41/2008., valamint a munkakör megnevezését: szociális gondozó.
A pályázat elbírálásának módja, rendje: a pályázati feltételeknek megfelelõ
pályázók meghallgatása a munkáltató által összehívott szakmai bizottság elõtt.
A pályázat elbírálásának határideje: 2009. február 4.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: Kanizsa Lokálpatrióta Hetilap - 2009. január 14., Nagykanizsa MJV honlapja, Zalakomár Község
Önkormányzat faliújságára történõ kifüggesztés.
A KÖZIGÁLLÁS publikálási idõpontja: 2009. január 6.
A pályázati kiírás közzétevõje a Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és
Közigazgatási Képzési Központ (KSZK). A pályázati kiírás a munkáltató által
a KSZK részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Építéshatósági hirdetmény - 6/1827-5/2008

A kérelemmel érintett ingatlan valamint az érintett ingatlannal közös
határvonalú (telekhatárú) ingatlanok (hatásterület): Nagykanizsa, 2266/2.
hrsz-ú ingatlan, valamint a 2265., 2266/1., 2267. és 2280. hrsz-ú ingatlan.
Felhívom az érintettek figyelmét, hogy az elsõfokú építéshatóság fenti ügyben meghozott döntése és az ügy iratanyaga a Polgármesteri Hivatal Építéshatósági Osztályán, az alábbi helyen és idõpontban megtekinthetõ: Nagykanizsa,
Eötvös tér 16. III. emelet 304. Hétfõ: 8-12, 13-16.30, szerda: 8-12, 13-17, péntek: 8-12.
A Ket. 98. § (1) bekezdése kimondja: "Az ügyfél az elsõ fokú határozat ellen
fellebbezhet. A fellebbezési jog nincsen meghatározott jogcímhez kötve, fellebbezni bármilyen okból lehet, amelyre tekintettel az érintett a döntést sérelmesnek tartja."
Erre figyelemmel a határozatban a jogorvoslat lehetõségét biztosítottuk.
A határozat ellen a közléstõl számított 15 napon belül a Nyugat-dunántúli Regionális Közigazgatási Hivatal Zala Megyei Kirendeltségéhez címzett, de Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Építéshatósági Osztályhoz
két példányban benyújtandó és 30.000,- Ft értékû illetékbélyeggel ellátott fellebbezéssel lehet élni.

Ügyintézõ: Junger M. Szám: 6/1827-5/2008. Tárgy: Értesítés döntéshozatalról a Nagykanizsa, Szent Imre u. 9. sz. alatti építéshatósági ügyben
Hirdetmény
A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 80. § (3) bekezdése alapján
értesítem az érintetteket, hogy Nagykanizsa Megyei Jogú Város Jegyzõje a
6/1827/2008. számú Nagykanizsa, Szent Imre u. 9. szám alatti 2266/2. hrsz-ú
ingatlanon 1985-ben felépített garázsépület építéshatósági ügyében a benyújtott használatbavételi engedély kérelmet elbírálta és döntését meghozta.
Mivel a fenti építéshatósági eljárással érintett ingatlannal közvetlenül szomszédos ingatlanokkal rendelkezni jogosultak száma jelentõs, ezért ezen ügyfeleket a határozat meghozataláról hirdetményi úton tájékoztatjuk a fenti jogszabályi elõírásnak megfelelõen az alábbiak szerint.
A hirdetmény 2009. január 7-tõl kerül kifüggesztésre Nagykanizsa Megyei
Jogú Város Polgármesteri Hivatalának hivatalos hirdetõtábláján.
Az eljáró hatóság megnevezése: Nagykanizsa Megyei Jogú Város Jegyzõje
8800 Nagykanizsa, Eötvös tér 16., ügyszáma: 6/1827/2008., tárgya: használatbavételi engedély. A kérelmezõ ügyfél neve: Tóth István Nagykanizsa, Erzsébet tér 2/A.

Nagykanizsa, 2009. január 6.
A jegyzõ megbízásából:
Szamosi Gábor, építéshatósági osztályvezetõ
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Esküt tettek a tûzoltó újoncok
(folytatás a címoldalról)
Wéber Antal tûzoltóezredes, a
Zala Megyei Katasztrófavédelmi
Igazgatóság vezetõje beszédében
gratulált az újonnan esküt tetteknek a sikeres vizsgákhoz, s megköszönte munkájukat azoknak,
akik erre felkészítették a fiatalokat. Ehhez a hivatáshoz, a szolgálattételhez szükség van ismeretekre, amelyeknek az alapjait
már elsajátították az újak, fizikai
állóképességre, s eszközökre,
amelyeket a tûzoltóság és az önkormányzat biztosít a számukra.
A tûzoltóezredes szerint ezeken
felül szükség van alázatra is,
mert e nélkül szolgálni nem lehet; alázatra azok iránt, akikért
felelõsséggel tartoznak, a bajba
jutott emberekért, s az elöljáróikért, vezetõikért. Ez utóbbiaknak pedig az a feladatuk, hogy a
legjobb tudásuk, képességük
szerint, és a legjobb lehetõségeket maximálisan kihasználva
gondoskodjanak az alattuk szolgálókról. Ha mindezek meglesznek, ebben a hivatásban mindenki megtalálja elsõsorban a nehézségeket, mert bizony vannak,
de ezekkel a tulajdonságokkal

felszerelkezve a jó, szakszerû és
az eredményre vezetõ utat is. Ezután mindenkinek jó szolgálatot,
jó elöljárókat és jó egészséget
kívánt.
Egri Gyula tûzoltóparancsnok
is üdvözölte az újoncokat, s felhívta figyelmüket arra, hogy a
nagybetûs szolgálatra esküdtek
fel, erre a körzetre, erre a városra, hogy testi épségük, vagy akár
életük veszélyeztetésével is eleget kell tenniük annak, amit a
körzet lakossága elvár tõlük.
Örömét fejezte ki, hogy ilyen jó
eredménnyel végeztek Budapesten, s elmondta, hogy ezért Horváth Árpád fõtörzs-zászlósnak is
jár a köszönet, hiszen tizennegyedik alkalommal vezette az
alapfokú tanfolyamot Nagykanizsán, s eddig összesen több, mint
száznegyven embert készített fel
nem csak a kanizsai laktanyának, hanem többek között Szombathelyre, Kaposvárra is. Munkáját dicséri, hogy még közepessel sem, csak jó és kiváló eredménnyel vizsgáztak. Munkájáért
a tûzoltóparancsnok dicséretbeli
jutalomban részesítette Horváth
Árpádot.

Pályázat - Kanizsa Újság Kft.
ügyvezetõ - fõszerkesztõ
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyûlése pályázatot hirdet a Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata tulajdonában álló Kanizsa
Újság Kft. ügyvezetõ-fõszerkesztõi tisztségének betöltésére
Szerv megnevezése, székhelye: Kanizsa Újság Kft. 8800 Nagykanizsa, Király u. 47.
A kft. fõ tevékenysége: Idõszaki kiadványként a Kanizsa Dél-zalai Hetilap
kiadása, a fõszerkesztõi feladatok ellátása. Az ügyvezetõ-fõszerkesztõ fõ feladatai: A Gt. által és a kft. alapító okiratában az ügyvezetõi tisztségre meghatározott feladatok ellátása, valamint a hetilap fõszerkesztése.
A tisztség 2009. április 1. naptól tölthetõ be. A megbízás határozott idõre, 5
évre szól. Az alkalmazás a Ptk. alapján megbízási jogviszonyban történik. A
megbízási szerzõdés megkötésétõl számított 6 hónapig a feleket kölcsönösen
megilleti az indoklás nélküli rendes felmondás joga azzal, hogy a felmondás
kimondásától számított 4 hónap elteltével szûnik meg a szerzõdés.
Pályázati feltételek: egyetemi, fõiskolai végzettség, büntetlen elõélet, vezetõi gyakorlat, írott vagy elektronikus sajtó területén eltöltött legalább 3 év
szakmai gyakorlat.
A pályázatnak tartalmaznia kell az alábbi dokumentumokat: a kft. vezetésére
vonatkozó koncepció, a pályázó szakmai önéletrajza, a feltételként elõírt iskolai
végzettséget igazoló okirat másolata, 3 hónapnál nem régebbi eredeti hatósági
erkölcsi bizonyítvány, a feltételként elõírt vezetõi és szakmai gyakorlat hivatalos
igazolása. (Az erkölcsi bizonyítvány kivételével hiánypótlásnak nincs helye.)
A pályázat benyújtásának határideje: 2009. február 7. A pályázat benyújtásának helye: Marton István polgármesternek címezve, Nagykanizsa Megyei
Jogú Város Polgármesteri Hivatala, 8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. A pályázat elbírálásának határideje: 2009. február 28.
A pályázat kiírója fenntartja a jogot, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa. A pályázattal kapcsolatban információt ad: Marton István polgármester
(Tel: 06-93-500-701), Cseresnyés Péter alpolgármester (Tel: 06-93-500-704)

Az elmúlt idõszakban nagy
volt a fluktuáció, ami a tûzoltóságot illeti. Nagyon sokan érték
el a nyugdíjas korhatárt, s sok ifjonc is érkezett. Jelenleg száznyolc fõs a testület, s ez nagy
elõrelépés az elõzõ évekhez képest, amikor is hatvannyolc fõvel
kellett ellátni ugyanazokat a feladatokat, mint ma. Márpedig feladatok bõven vannak. Egri Gyula elmondása szerint a napi egykét vonulás minimumnak számít,
bizonyos idõszakokban ez jóval
több.
Az állomány munkájának minõségét javítja az a negyven robbanásbiztos, tûzoltósisakra rögzíthetõ lámpa is, amelyet Marton
István polgármester adott át a
város nevében tûzoltó-parancsnokságnak. A már meglévõ lámpákkal és a frissen átadottak
használatbavételével most már
gyakorlatilag nem lesz lámpákban hiány. Ezek ütés- és nyomásálló üveggel rendelkeznek,
százötven méterig vízhatlanok, s
rozsdamentes fém-alkatrészekkel rendelkeznek.
Steyer Edina

Virágosat
álmodtam
Kolonics Lászlóné már az általános iskolában megszerette
a rajzolást és a festészetet,
mindezt egykori tanárának,
Popellár Jenõnek köszönhetõen.
A Kórház Galéria után most
a Dr. Mezõ Ferenc Gimnáziumban mutatja be munkáit a
nagyközönségnek. Festményeit a megnyitón Homonnay
Szabolcs pedagógus méltatta,
aki elmondta, hogy a csendéletben nagyon fontos, hogy
maga a téma kitûnjön, ne a
háttéré legyen a fõszerep.
Kolonics Lászlóné jól választotta meg a háttereket mind
színben, mind faktúrában.
A mûvésznõ Fliszár atya kérésére közremûködött a Kórház
Kápolna ablakainak díszítésében is.
A tárlat 2009. január 27-ig tekinthetõ meg a gimnázium galériájában.
S.E.

Pályázat - Kanizsa TV Kft. ügyvezetõ
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyûlése pályázatot hirdet a Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata tulajdonában álló Kanizsa
TV Kft. ügyvezetõi tisztségének betöltésére
Szerv megnevezése, székhelye: Kanizsa TV Kereskedelmi és Szolgáltató
Egyszemélyes Kft. 8800 Nagykanizsa, Sugár u. 8.
A kft. fõ tevékenysége: a Kanizsa Televízió mûködtetése
Az ügyvezetõ fõ feladatai: A Gt. által és a kft. alapító okiratában az ügyvezetõi tisztségre meghatározott feladatok ellátása.
A tisztség 2009. április 1. naptól tölthetõ be. A megbízás határozott idõre, 5
évre szól. Az alkalmazás a Ptk. alapján megbízási jogviszonyban történik. A
megbízási szerzõdés megkötésétõl számított 6 hónapig a feleket kölcsönösen
megilleti az indoklás nélküli rendes felmondás joga azzal, hogy a felmondás
kimondásától számított 4 hónap elteltével szûnik meg a szerzõdés.
Pályázati feltételek: egyetemi vagy fõiskolai végzettség és az írott vagy
elektronikus sajtó területén eltöltött legalább 3 év szakmai gyakorlat, vagy középfokú iskolai végzettség és az írott vagy elektronikus sajtó területén eltöltött legalább 5 év szakmai gyakorlat, büntetlen elõélet, vezetõi gyakorlat.
A pályázatnak tartalmaznia kell az alábbi dokumentumokat: a kft. vezetésére vonatkozó koncepció, a pályázó szakmai önéletrajza, a feltételként elõírt iskolai végzettséget igazoló okirat másolata, 3 hónapnál nem régebbi eredeti hatósági erkölcsi bizonyítvány, a feltételként elõírt vezetõi és szakmai gyakorlat
hivatalos igazolása. (Az erkölcsi bizonyítvány kivételével hiánypótlásnak
nincs helye.)
A pályázat benyújtásának határideje: 2009. február 7. A pályázat benyújtásának helye: Marton István polgármesternek címezve, Nagykanizsa Megyei
Jogú Város Polgármesteri Hivatala, 8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. A pályázat elbírálásának határideje: 2009. február 28.
A pályázat kiírója fenntartja a jogot, hogy a pályázatot eredménytelennek
nyilvánítsa.
A pályázattal kapcsolatban információt ad: Marton István polgármester
(Tel: 06-93-500-701), Cseresnyés Péter alpolgármester (Tel: 06-93-500-704)
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Ideiglenesen
nem kapcsol ki
az E.ON
A különösen hideg idõjárásra
való tekintettel az E.ON Hungária csoport ideiglenesen felfüggeszti a fizetési hátralékot felhalmozott lakossági fogyasztók
kikapcsolását az áram-, illetve
gázszolgáltatásból. A felfüggesztés várhatóan az extrém hideg idõjárás elmúlásáig tart.
Tekintettel arra, hogy a közelmúltban sajnálatos módon
több haláleset is történt a rendkívül hideg idõjárás miatt, a társaság úgy döntött, hogy ideiglenesen felfüggeszti azon lakossági háztartások kikapcsolását
az áram- és gázszolgáltatási
rendszerébõl, amelyek jelentõs
tartozást halmoztak fel, és amelyek esetében kikapcsolás végrehajtása lépne életbe. Mint ismeretes, Szabó Máté országgyûlési biztos felhívást tett közzé a hideg okozta halálesetek
megelõzése érdekében. Az
E.ON Hungária csoport vezetõsége felelõs magyarországi vállalatként minden tõle telhetõt
megtesz annak érdekében, hogy
ne történjen több tragédia a zord
idõjárás miatt, ezért döntött a
hátralékos lakossági fogyasztók
kikapcsolásának ideiglenes felfüggesztése mellett.
Eszerint azokat a fogyasztókat, akik akár áram-, akár gázszámlájuk rendezésével elmaradtak, és az E.ON Hungária
már tájékoztatta õket a szolgáltatás várható felfüggesztésének
idõpontjáról, egyelõre nem kapcsolják ki a fogyasztásból. Így,
a hideg idõjárás mellett, továbbra is rendelkezésükre áll a szükséges energiaellátás. Az extrém
hideg idõjárás enyhülését követõen azonban a kikapcsolások
végrehajtásra kerülnek, amenynyiben a hátralék idõközben
nem kerül rendezésre.
További információ:
www.eon-hungaria.com
Kapcsolat:
E.ON Hungária
Kommunikációs osztály
Tel: + 36 1 472 2300
Fax: + 36 1 472 2304
E-mail:
press@eon-hungaria.com

Fotó: Bakonyi Erzsébet
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három darab díszcseresznyét ültettünk el. A tendencia önmagáért beszél: a nevezett utcák megfiatalodott, esztétikus növényekkel várják a tavaszt. A tavaly tavasszal elkezdett programunkat
tovább kívánjuk folytatni. Célunk
a bõvítve megújított, esztétikusabb, egészséges városi zöldfelület kialakítása.
– Miért kellett kivágni a három
ezüstfenyõt az Eötvös téren?
– Több visszajelzés érkezett a
VIA Kanizsa Kht által az Eötvös
téren a Nagy-Magyarország Emlékmû elõtt kivágott három darab
ezüstfenyõvel kapcsolatban. Észleléseink, és lakossági bejelentések
alapján is megvizsgálva kiderült,
hogy a facsoportból két példány
felsõ harmada száraz volt, míg a
harmadik déli irányban oly mértékben megdõlt, hogy a csúcsa már
az úttest középvonala felett lengett.
Erõs északi szél, hónyomás esetén
bármikor az úttestre dõlhetett volna. A helyszínelés alapján engedélyt kaptak a fák kivágására azzal, hogy helyettük rövid idõn belül újak kerülnek oda. Az amerikai
származású ezüstfenyõk helyett
hamarosan hat darab, az emlékmû
környezetébe jobban illõ (õshonos,
keskeny növésû, nem zavaró) oszlopos tiszafa kerül a térre. Élénk

Utcafásítások, felújítások városszerte
Az utcákon járva-kelve sok
helyen tapasztalhattuk, hogy hiányoznak a megszokott, árnyat
adó fáink. Különösen a NagyMagyarország emlékmû elõtt
álló három fenyõ hiánya szembetûnõ. A kivágott fákról, utcafásításokról, felújításokról Lancsák
Lajos városi fõkertészt kérdeztük.
– Az elmúlt év õszén folytattuk
a tavasszal megkezdett utcafásítási programot. Elsõ lépésként
eltávolítottuk az elöregedett, veszélyessé vált fákat, majd helyettük azonnal újakat ültettünk. A
program keretében – amely nem
tartalmazza a VIA Kanizsa Kht.
által fenntartási munkaként
elvégzett száraz fák kivágását –
ötvenhét darab veszélyes fát, és
negyven elöregedett magastörzsû
galagonyát vágattunk ki, míg ültettünk helyettük kétszáztizenöt
darab fát és ötszázhúsz darab
cserjét. Nevezetesen a Batthyány
utcában tizenkét japán akácot, a
Kaán Károly utcában tizenhat

hamisciprust, a Csokonai utcában tizennyolc darab szivarfát, a
Sétakertben tizenegy részben,
vagy teljesen elszáradt nyírt, juhart, vadgesztenyét, továbbá a
Vörösmarty és Zrínyi utcában
húsz-húsz darab elöregedett
magastörzsû galagonyát vágtak
ki. Helyettük, és a már régóta hiányzók helyett is egyidejûleg a
közgyûlés által biztosított õszi
pótkeretbõl a Batthyány utcában
huszonöt darab nagyméretû konténeres japánakácot, a Kaán
Károly utcában negyvenkét darab keskeny növésû tuját, a Csokonai utcában harminc darab
gömb koronájú kõrist, a Maort
utcában huszonnyolc darab atlasz cédrust, az Erdész utcában
harminc darab atlasz cédrust, a
Vörösmarty utcában harminc darab svéd-, illetve madárberkenyét. A Fõ utcán hét darab dísz
cseresznyét, a Zrínyi utcában ötven darab mályvacserjét, a Sétakertben százötven darab fagyal
cserjét, egyéb közterületen öt darab vadgesztenyét, öt ámbrafát,

érdeklõdés kíséri a Deák téren a
Felsõvárosi templom elõtt álló
vadgesztenyék sorsát is – folytatta
a fõkertész. – A fák elöregedtek,
egészségi állapotuk erõsen leromlott, betegek, odvasak, ágaik töredeznek. A döntés objektív megalapozása érdekében ultrahangos mûszerrel megvizsgáltattuk állapotukat. Eszerint közülük kettõ oly
mértékben korhadt, hogy állandó
veszélyt jelent környezetére, de a
másik kettõ sem sokkal jobb.
Amennyiben kivágják ezeket, helyettük természetesen azonnal, különleges méretû, elõnevelt, már virágzó vadgesztenye fákat ültetetnek helyükre. Befejezõdött a vásárcsarnok melletti tó környékének
rendezése is, ahol a nyári mûszaki
munkák és füvesítés után tíz darab
magas kõrist, húsz darab díszcserje bokrot, háromszáz darab télizöld fagyalcserjét telepítettek –
összegezte Lancsák Lajos városi
fõkertész az utcafásítási felújítási
program eredményeit.
Bakonyi Erzsébet
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Kanizsa – A mi ügyeink

Új tatamik
az NTE-nél
Már hat éve tervezi az NTE
1866 Judo Szakosztálya az edzésekhez legszükségesebb eszköz,
a küzdõfelület cseréjét. Ez eddig
anyagi okok miatt nem sikerült,
de most – fogalmazhatnánk így
– rájuk mosolygott a szerencse
szülõi segítség és némi megtakarítási lehetõség képében.
Ugyan még nem a teljes felületet, csupán egy részét sikerült
cserélni, de ez is óriási elõrelépést jelent.
A régi szõnyegek több szempontból
elavultak.
Közel
negyven évesek, elpuhultak, s bizony élet- és balesetveszélyesek.
Többek között ezért kellett az
NTE által szervezett versenyekhez más városokból tatamikat
szállítani, ami szintén nagy többletköltséget jelentett az amúgy is
nehezen „összeszedett” versenyköltségek mellé.
– A tavalyi évben Nagykanizsa
Megyei Jogú Város Önkormányzata a mûködéshez több pénzt
adott, mint az azt megelõzõ
években, így lehetõség nyílott,
hogy némi megszorítással félre
tudjon tenni a szakosztály – tudtuk meg Mester Józsefné edzõtõl. – Sajnos ez a megtakarítás
nem volt elegendõ, így a szülõkhöz fordultunk, akik nem kevés
segítséget nyújtottak. Így most
harminc darab 2x1 méteres, Németországban gyártott judo-szõnyeget vásároltunk, ami másfél
küzdõfelületet jelent. Ha azt nézzük, hogy az edzés három felületen zajlik, akkor könnyen kiszámolhatjuk, hogy a felét sikerült
megújítanunk. Ez nagy elõrelépés ahhoz képest, hogy ezt hoszszú évek során nem sikerült elérni.
A sportegyesület közeli tervei
között szerepel a még javítható
állapotú, régi szõnyegek felújítása, illetve márciusig legalább
annyi új szõnyeg beszerzése,
mint a mostani mennyiség. Távolabbi terveik szerint három
éven belül az összes régi tatamit
le szeretnék cserélni … – ha
anyagi helyzetük engedi.
S.E.

Balogh László önkormányzati képviselõ a decemberi közgyûlésen egy új Kanizsa-vár
felépítésének a gondolatát vetette fel interpellációjában. A
téma részleteirõl a képviselõ elmondta:

2009. január 15.
gyarországot is védte. Elég csak
arra utalni, hogy nagyon sok
rajz, rézmetszet készült róla. Így
is máig hatóan van emléke, nagyon sok utalás történik rá. Tudom, a lakosság helyi identitásában nem az a legfontosabb, hogy

Újból áll a végvár?
– Az M7-es autópálya átadása
óta még inkább fennáll a veszélye annak, hogy az átutazók
Nagykanizsa mellett különleges
turisztikai vonzerõ híján akár
130 km/órás sebességgel robogjanak el. Ezért szükség lenne
olyan tömegeket vonzó attrakciókra, ami megállítja az erre haladókat. Lehetséges vonzóerõként merült fel néhányakban a
Kanizsa-vár újbóli megépítésének gondolata. A végvári híres
Kanizsa-vár ugyanis több mint
300 éve nem létezik, de máig hatóan unikális különlegességünk.
Egy Új Kanizsa-vár, egy élõ középkori vár, vagy annak jó minõségû imitációja megépülve, s
benne gazdag kulturális kínálattal biztosíthatná a vendégek folyamatos és nagyszámú érkezését. Tudom mindez jelenleg egy
nagy álom, de el lehetne kezdeni
kis lépésekben és szisztematikusan a megvalósítását.
– Minek a hatására jutott eszébe
ez az ötlet?
– Egyszerre sok irányból kaptam impulzusokat. Kezembe kerültek a Kanizsa-várat ábrázoló
metszetek és könyvek, felhívták a
figyelmemet idõs, bölcs városlakók az ’50-es években történt
várásatásokra, és a közelmúltban
a mélygarázs építés kapcsán
megint találtak városfalmaradványokat az Erzsébet téren. Továbbá megszólított Keléné Molnár Melinda, a Pannon Egyetem
Gazdasági Kara Idegenforgalom
és Szálloda Szakának végzõs
hallgatója, aki Új Kanizsa Vár,
az „Élõ” Középkori Vár címmel
szakdolgozatot készít. (A konzulense Dr. Keller Krisztina, szintén batthyánys tanuló volt). Nagy
Gáspár, Kanizsa-vár (vissza) címû kisregénye is a Kanizsa-vár
szimbólumra utal. Tudomásom
van arról is, hogy egy multi cég
éppen a régi vár területén építkezik, ahol kötelezõ a régészeti leletmentés. Nem akármilyen erõdítmény volt. A magyar végvárrendszerben, a török elleni harcokban 1702-ig Európát és Ma-

van kanizsai vár, de én, távolról
jött második szülõvárosos kanizsaiként örömmel találtam rá erre az unikális kanizsai jellegre,
ami a várban megtestesül. Mindez persze csak szlogen és álom,
de tudni kell válogatni az álmok
közül. Sokan úgy gondolják,
hogy megvalósítható. Hosszú távon gondolkodva három-négy-ötmilliárd forintot is lehetne ráfordítani, de erre nincs pénz. Pályázati lehetõségekre talán a jövõben is lehet bízni, a város önerején kívül a magánvállalkozások
is láthatnak benne fantáziát.
Szisztematikusan kis lépésekben
kell elkezdeni. A város költségvetésében, ha lenne helye akár a
felvetést megerõsítve, már az is
megérné. Mindent meg kell tenni
ahhoz, hogy a kövek és a falak
minél nagyobb számban elõkerüljenek akár a föld alól. A vár
kövei ott vannak a Thúry György
Múzeum, a volt Batthyány uradalmi központ épületében, az Alsó templomban. A volt Kvártélyházban, a mostani Bolyai Általános Iskola épületében is.
– Hogy lehet megvalósítani egy
ilyen attrakciót?
– Egy az egyben túlzás lenne elképzelni, de részletekben igen. A
helyszínt illetõen van aki a Várkapu másánál képzeli el. Magam is
látnék abban fantáziát, hogy a
Csónakázó-tó és környéke vonzó
hely lenne egy turisztikai látványossághoz.
– Keléné Molnár Melinda önnel
is készített interjút a szakdolgozatában. Milyen szolgáltatásokat és
programokat tartana reálisnak és
vonzónak megvalósítani az új várban, és vajon mekkora összeget
lennének hajlandóak ezekért fizetni a látogatók?
– Legyen benn múzeum,
szálloda, étterem, törökfürdõ,
várjáték a török jelleg kihangsúlyozására. Sokszínû programlehetõség a gyerekeknek
és bazár. A vár legyen részleteiben is látogatható. Nagy területen az eredetihez hasonló
állapotokat kellene megvaló-

sítani, ugyanakkor ne csak a
távolról jövõ turistákra gondoljunk, s ne is csak a török
világra hegyezzük ki a várat,
mint látványosságot. Olcsó,
ötszáz forintos jegyárakat vezetnék be, mert ebbõl egy
nagyszabású tömeglátványosságot kellene kihozni. Én a kanizsaiaknak
mindenképpen
kedvezményes belépést képzelek el, ami húsz százalékos lehetne. De persze gazdaságossági számítások eredményeként illetve a konkurencia figyelembevételével kell, hogy
kialakuljon az ár. Török kézben 1600-tól 1690-ig volt a
vár – hangsúlyozta Balogh
László. – Ebben az idõben volt
a törökök szempontjából a
legjelentõsebb. A török jelleg
kihangsúlyozható lehetne akár
a rózsák kertje megvalósításában. Igazán itt válhatna a
Thúry György históriás napok
élõ programmá a nagy nyilvánosság számára. Egyébként
Keléné Molnár Melinda a témát alaposan körbejárta a
dolgozatában, amit a Jövõ Bizottságához is benyújtott. Remélem a január 15-ei elbíráláson felfigyelnek rá. Az õ véleménye szerint a megépülõ új
vár különlegességét a XVII.
századot idézõ török és magyar épületek adják. A török
(wellness)fürdõ, a dzsámi, a
mecset, a minaret, a bazársor,
a derviskolostor, a várkastély
(szálloda****), a piactér, a
török és a magyar lakóházak
együttese, mely törekszik
ugyan, de a rendelkezésre álló
szûkös történelmi források miatt nem tud a középkori vár tökéletes mása lenni. A várban
megrendezésre kerülõ egész
évre szóló gazdag kulturális
programkínálat a vendégek folyamatos és nagyszámú érkezését biztosítja. Így válhat Kanizsa a szlogenjének megfelelõen „élõ középkori vár”-rá.
Bízom benne, az ötletre sokan
rákapnak, és sokan látnak
benne fantáziát – összegezte
Balogh László városatya. – Az
ötlettel nagyban kell elõállni,
a megvalósítása pedig részletekben megtörténhet. Ezt
olyan felvetésnek érzem, hogy
butaság lenne nem foglalkozni
vele. Emellett az ötlet mellett
nem szabad csak úgy elmenni!
Bakonyi Erzsébet
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Régiófejlesztéssel a magyarság megmaradásáért
Beszélgetés Göncz László muravidéki országgyûlési képviselõvel
A szlovéniai parlamenti választások eredményeként Göncz
Lászlónak szavazott bizalmat a
muravidéki magyarság, így õ
váltotta a képviselõi székben az
eddig négy cikluson át tevékenykedõ Pozsonec Máriát. Göncz
Lászlóval képviselõi célkitûzéseirõl és a szlovéniai magyar kisebbség érdekképviseletérõl beszélgettünk.
– Képviselõ úr, ön korábban a
Muravidéki Magyar Nemzetiségi
Mûvelõdési Intézet igazgatójaként többnyire a kisebbségi kultúra felvirágoztatásából vette ki részét. Ez a mandátum viszont sokoldalú kihívást jelenthet az ön
számára.
– Igaz, hogy a kultúrában tevékenykedtem, de azért körülbelül
két évtizede a kisebbségkutatásban is benne vagyok, és az itteni
élet minden területét próbáltam
követni – válaszolta Göncz László. – A gazdaság önmagában véve nem kisebbségi probléma, hanem általános kérdés, azért én a
muravidéki magyarság megmaradása mellett a régió fejlõdését
tûztem ki másik legfontosabb célomnak. Ez a két feltételrendszer
valahol szervesen kapcsolódik
egymáshoz. Mindenekelõtt a mezõgazdaság és a turizmus összefonódásában látok néhány nagyon gyorsan beindítható kezdeményezést, ami egy kicsit talán
javít a jelenlegi helyzeten. Másrészt, úgy gondolom, hogy a szlovéniai viszonylatban eléggé fejletlennek számító Muravidék
gazdasága csakis úgy hozható –
ha nem is teljesen optimális állapotba, de valamennyire közelebb
az átlag szlovéniai színvonalhoz,
hogy bizonyos úgymond injekciókat, tehát plusz támogatási lehetõségeket biztosítunk a kis- és középvállalkozások részére akár az
európai strukturális keretekbõl,
akár a költségvetési forrásokból,
vagy akár más forrásokból. Tehát mindenképpen valamennyire
meg kell próbálnunk pótolni azt
a hiányosságot, amit saját akaratától és saját lehetõségeitõl
függetlenül taszított rá erre a régióra a huszadik század különbözõ történelmi események kapcsán.

– A muravidéki magyar kisebbség helyzetét mindig példaértékûnek hozzák fel Európában.
Mégis hol kell elõbbre lépni a
kisebbségi lét jobbítása érdekében?
– Elvi szinten valóban így van,
hogy magas színvonalon rendezõdnek a kisebbségi jogok Szlovéniában, de a gyakorlat azért
számos szempontból sántít. Jómagam nagyon fontosnak tartom
egy átfogó kisebbségvédelmi törvény megalkotását és elfogadását, tehát a mandátum keretében
annak megalkotását is vállaljuk,
vagy vállalom a közösséggel való együttmûködés alapján. Ez
részben integráló, tehát összegzi
a különbözõ törvényekbõl származó – és a nemzeti közösségre
vonatkozó – jogok sorát, ugyanakkor kiegészítõ, illetve hiánypótló jellegû is minden olyan téren, ahol esetleg joghézag mutatkozik. Legalább ennyire fontos az is, hogy a meglévõ jogok
betartása szempontjából –
mondjuk azt, hogy – kisebbségvédelmi biztos intézményét alakítsuk ki. Ombudsmannak is nevezhetnénk, vagyis az emberi jogok keretében találunk ki valamilyen konkrét – úgymond – számonkérési mechanizmust vagy
formát. Aztán nagyon fontosnak
tartom a Muravidék régió keretében a magyarlakta vidék külön
státusú formában való megszervezõdését. Ennek egyrészt a kulturális autonómiából eddig is
adódó keretek teremthetik meg a
feltételeit, de legalább ennyire
élvezhet bizonyos lehetõségeket
gazdasági, infrastrukturális és
más szempontok alapján is. Aztán további feladatként említhetném a rendkívül kedvezõtlen
gazdasági kölcsönök megreformálását, ugyanis van egy olyan
kölcsönrendszer Szlovéniában,
amelyet még a kilencvenes évek
elején a kisebbségi terület fejlesztése érdekében hoztak létre.
Idõközben ez kedvezõtlen lett,
úgyhogy gyakorlatilag már teljesen érdektelenek iránta az itteni
polgárok. Nagyon fontosnak
tartom továbbá a népszámlálási
törvény olyan jellegû kiegészítését, mint amilyen Magyarországon már érvényben van, misze-

rint a nemzeti közösségeknek lehetõségük legyen a kettõs vagy a
többes kötõdés vállalására.
Mindez azt jelentheti, hogy a
muravidéki magyarság nem ismét – mondjuk – hat-hétszáz fõvel fogy a két népszámlálási ciklus között, hanem éppen a kettõs
kötõdés révén akár három-ötezerrel is emelkedhet a száma,
ami egy rendkívül fontos pszichológiai erõ, és e tekintetben
úgy gondolom, hogy ilyen jellegû kérdések is rendkívül fontosak, hiszen nemcsak a kimondottan parlamenti munka a fontos,
ami egyébként mindenképpen az
elsõrendû feladat, hanem azok a
megnyilvánulások is, amelyek a
közösség belsõ erejét, a közösség
pszichológiai erejét és megnyilvánulását és kisugárzását is erõsítik.

– Miként kívánja még szorosabbra fûzni a Muravidék együttmûködését az anyaországgal?
– Eddig is nagy támogatója és
alakítója voltam a kapcsolatok
fejlõdésének és a jövõben is ezt
kívánom erõsíteni. Persze a mozgástér valamennyire átalakul és
más lesz, de amennyiben mutatkozik lehetõség a parlamentáris
együttmûködésre, és ilyen szempontból ugye már eddig is jó volt
a kapcsolat, azt még tovább kívánom fejleszteni. Emellett minden egyéb más – a két szomszédos megyével kialakított – kapcsolatokat is, amelyek a szûkebb
régiónk – vagyis a Muramente,
Zala és Vas megyék – fejlõdését
is nagy mértékben elõsegítik –
hangsúlyozta a muravidéki magyarság újonnan megválasztott
országgyûlési képviselõje.
Gelencsér Gábor

PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM
Felnõttképzési és Emberi Erõforrás Fejlesztési Kar

„A jövõ kihívása, a jövõ szakmája = ANDRAGÓGIA”
A Pécsi Tudományegyetem Felnõttképzési és Emberi Erõforrás
Fejlesztési Kar külsõ zalaegerszegi tanszékén
ANDRAGÓGIA BA
szakot indít szeptembertõl nappali és levelezõ munkarendben,
államilag finanszírozott és költségtérítéses formában, illetve
ANDRAGÓGIA MA
képzést levelezõ tanrendben.
Várjuk a leendõ hallgatókat nappali tagozaton,
államilag finanszírozott felsõfokú szakképzéseinkre (OKJ)
ifjúságsegítõ és képzési szakasszisztens szakon.
Bõvebb információ az Andragógia Információs Ponton,
és a kar honlapján - www.feek.pte.hu:
Egyed Enikõ – 30/575-52-55
8900 Zalaegerszeg, Rákóczi u. 4-8. IV. em. 402. iroda
-------------------------------------------------------------------------------------------PEDAGÓGUSOK! Közoktatási vezetõ képzés indul.
Érdeklõdni: 30/324-06-69
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Névrõl ismerték egymást a késesek
A Fõ úti 1875-ben épült
Rosenfeld-ház udvarán negyven
évvel ezelõtt még nagy volt a sürgés-forgás. Akkoriban tizenhat
iparosember megfért egymás
mellett a szûk udvarban kialakított üzletekben, mûhelyekben.
Itt kezdte a késes szakma elsajátítását édesapja mûhelyében a
ma már nyugdíjas Heffner László Lajos is.

Dobópápa
Színvilága
Baráth Béla tárogatómûvész
szívet melengetõ játékával kezdõdött Németh Pál festõmûvész
kiállítása csütörtökön a Hevesi
Sándor Általános Iskola galériájában. A mûvész életútját, munkásságát Lengyák István pedagógus ismertette.
Megtudtuk, hogy a sportemberként „Dobópápa” néven ismert
Németh Pál több mint hatszáz magyar bajnoki, Európa- és Világbajnoki, Olimpiai érmes kalapács és
diszkoszvetõ edzõje. A sportpályán
szigorú, a tárgyalóasztalnál az igazáért végsõkig kitartó, határozott
vezetõ. Civil életében csupa szív,
másokért tenni akaró ember. Festõpalettával a kezében a magyar hagyományokra érzékeny, a világ
rezdüléseire odafigyelõ, a természet szépségeitõl ihletett mûvész.
A Dobópápa Színvilága címû kiállítás megnyitóját a Tungsram Hevesi
Sándor Versmondó Körének és a
Honvéd Kaszinó Városi Diákszínpadának tagjai, valamint a Zalaerdõ Hevesi DSE sportakrobatái színesítették.
A kulturális mûsor után Németh Pál
köszönetet mondott a szervezõnek,
üdvözölte a nagy számban jelenlévõ
érdeklõdõket. Az est a mûvész kiállított akvarelljeinek megtekintésével ért
véget. A kiállítás január 31-ig tanítási
napokon 8-16 óráig tekinthetõ meg.
Pénteken este kaptuk a hírt, mely
szerint Németh Pál, a „Dobópápa”
tragikus hírtelenséggel elhunyt.
Valódi értékeinket egyre ritkábban
felmutató, példamutató ember volt.
Tanuljunk emberi nagyságából.
Nyugodjék békében!

– A napjainkban kihalófélben lévõ mesterség az ön esetében apáról
fiúra szállt. Szívesen vette át a stafétabotot?
– Mint sváb gyerek, nagyon szerettem volna Németországba utazni
nyelvet tanulni, de édesanyám nem
engedett el, hanem ideirányított
apám mûhelyébe, ahol aztán ott is
maradtam. Õ Pécs mellett született
Bélbaltaváron. Baján tanulta ki a
lakatos szakmát, végül késes lett.
Aztán Nagyatádra került dolgozni,
ott ismerkedett meg édesanyámmal. Az 50-es években azonban
közölték vele, hogy Heffnernek itt
nincs helye. Nem volt más választása, vagy Kanizsára költözik, vagy
Sopronba. Az akkor hatvan éves
Bozzai Pista bácsi nevezetû köszörûs idecsalogatta, s késõbb, amikor
megöregedett, átvette tõle apám az
egész mûhelyt. Akkoriban a késesek messzi városokból névrõl ismerték egymást. Összetartóak voltak, a szakma képviselõi tudtak
egymásról, ha nem is találkoztak. A
szinte velem egy idõben kezdett fõvárosi, sárbogárdi, pécsi, keszthelyi, balatonfenyvesi késesek kihaltak, úgy tudom, a sárvári késes
unokája még ûzi a mesterséget.
– S menetközben megtetszett a
szakma?
– Kénytelen voltam tizenhat
éves koromtól bejárni és dolgozni
a mûhelybe az azóta már lecserélt
gépeken. Mesterlevelet szereztem,
nagyjából megszerettem a szakmát. Amikor húsz év után visszahoznak egy kést és megjegyzik,

hogy ezt maga készítette, csak meg
kell szögelni, ez egyfajta elismerés, hiszen hosszú ideig használták
és még mindig jó! Idõsebb emberek, ha behoztak valamit javíttatni
a környékbeli falvakból, az a napjuk erre a feladatra volt szánva.
Ráértek beszélgetni, meséltek a régi dolgokról. Az idõsebb hölgyek
azt is elújságolták például, hogy le
kellett a tyúkok szárnyát vágni,
mert átrepültek a szomszédba.
Tudja, muszáj volt õket meghallgatni! Sok mindenrõl kikérték a véleményemet. Szerettem az emberekkel foglalkozni.
– Kik voltak a megrendelõk?
– A bútorgyár, vágóhidak, óvodák, bölcsõdék, kórház. Borotvát
köszörültünk a sebészetnek, szülészetnek. Hoztak szikét, pengét,
mikroton-késeket, amivel a lefagyasztott emberi szövetet cigarettapapírnál vékonyabbra szeletelték fel. Még annak is kicsorbulhatott az éle, például a vérerek vágásánál. Voltak visszajáró kuncsaftjaim Skóciából, Olaszországból,
Németországból és Ausztriából.
Nagyméretû bicskákat gyártottunk
a fúrósoknak agancsnyéllel, amit
akkor használtak, amikor hirtelen
el kellett nekik vágni valamilyen
vastag kötelet. Sokan keresték a
diófa markolatú bicskákat. Édesapámnak sok testvére volt, huszonegyen ültek le az asztalhoz ebédelni. Amikor azonban a nagyapa elfoglalta a helyét, kivette zsebébõl a
bicskáját és azzal evett. Hiába tett
elé másik kést a nagyanyám! Aztán
kezdett hanyatlani a köszörûsség
iránti érdeklõdés. Nem is annyira
a technikai fejlõdés volt a gátja,
hanem elfogyott az emberek pénze.
– A technikai fejlõdés hogyan
érintette a tevékenységüket? Azt
hallani, kihalófélben van a szakma
és nincs utánpótlás!
– Az anyagok változtak, egy ideje a rozsdamentes eszközöket keresték az emberek, s most ismét a
nem rozsdamentes iránt érdeklõd-

nek, mert az a véleményük, hogy
jobb a minõségûk. A fiam már
gyermekkorában geológus szeretett volna lenni, a lányom nem választhatta ezt a szakmát, mert férfierõ kell hozzá. Az a gond, hogy a
komoly végzettségû szakemberek
külföldön próbálnak munkát keresni, elhelyezkedni, mert idehaza
nem tudnak megélni. A fiam például Ausztráliában geológus. Igaz,
én küldtem ki oda dolgozni. Menjél
ki – mondtam neki, ebbõl az országból el kell menni! Sok ismerõssel találkozik külföldön, sajnos
az a szomorú, hogy õk ott fizetik az
adót és nem itthon.

Fotó: Bakonyi Erzsébet

2.qxd

A csöppnyi mûhelyben a fekete
az uralkodó szín. Az ezüstszürke
vaspor nemcsak a függönyökbe,
falakba ívódott be, hanem az ott
dolgozó bõrébe is. Facsapágyak,
spidli, klupni, kirner, cunder, filchengerek, agancsmaró, olló- és
késköszörûk sorakoznak egymás
mellett az asztalokon, polcokon.
Minden eszköznek megvan a saját
szerszáma. Satu, borotvaélezõ, borotvafenõ szíj, kövek, présgép a
drágán elõállítható zsebkésekhez.
Naponta kézbe kellett venni a fúrógépet, üllõt, kalapácsot…
Bakonyi Erzsébet

Nem hallgatnak a múzsák...
A borús, háborús korra utalt
megnyitójában Vereb Zsolt
igazgató atya, melynek ellenére
ebben az oázisban, a Piarista
Iskolában a képzõmûvészetek
terén is jókedvû alkotó munka
zajlik.

Gayer Ildikó – a katolikus Püspöki Kar által minap Szent Gellért
díjjal elismert pedagógus – tanítványai: Antal Zsuzsanna, Imreh
Réka, Koronczi Péter, Grabarics
Péter, Madarász Benjamin, Szelestei Rita és Horváth Kitti hu-

szonhat képpel mutatkoznak be a
HSMK emeleti elõcsarnokában.
Aki január 30-ig idõt szakít erre
a tárlatra, a fiataloktól kapott energiával feltöltve folytathatja útját.
P.J.
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Horoszkóp
III.21.–IV.19. Kos

2009. január 15-21-ig

Madagaszkár 2.

12.45

D-War - Sárkányháború

11.00

Alkonyat - Twilight

14.45

amerikai animációs film (sz) (KN)
dél-koreai fantasy (f) (12)

amerikai romantikus thriller (f) (12)

Négy karácsony

amerikai vígjáték (sz) (12)

Spiler

angol akciófilm (f), (16)

17.00

14.45
17.00

18.45, 21.00 18.45, 21.00

Hallgassa
2009-ben
is
a Kanizsa
Rádiót!
Az Ön rádiója
FM 95,6 MHz

SMS szám:
06-30/30-30-956

Munkájával kapcsolatban érdekes kihívásokra számíthat a héten. Azon szerencsés emberek közé tartozik, aki elmondhatja, szívesen
jár be a munkahelyére, mert jó a légkör, a kollégák összetartanak, segítik egymást.

IV.20.–V.20. Bika
Ha a családi problémáinak megoldására
eddig nem fordított kellõ gondot, most itt
az ideje, hogy másként tegyen. A feszültséget türelmesen oldják fel egymás között, és
kitartóan munkálkodjanak egymásért.

V.21.–VI.21. Ikrek
A váratlan kiadásokra ugyanúgy, mint tavaly, tartalékoljon elegendõ pénzt. Ha
dolgos hétköznapokat sejthetünk magunk elõtt, sikerül megvalósítania a régóta tervezett külföldi utazását.

VI.22.–VII.22. Rák
Alig múltak el az ünnepek, s máris társasági életre vágyik. Hamarosan itt a farsang, a
báli szezon. Addig elégedjen meg egy baráti összejövetellel. Csillogtassa szakácsmûvészetét, mert ez is egyfajta siker.

VII.23.–VIII.22. Oroszlán
Nem árt idõnként racionálisan szemlélni
az élet dolgait. Túl sokat tesz, áldoz a
családjáért, néha saját magára is kellene
gondolni. Egészsége megõrzése érdekében kerülje a sok idegeskedést.

VIII.23.–IX.22. Szûz
Látványos sikereket ért el tavaly. Megérzései továbbra is jó lehetõségeket ígérnek
egész évre a karrierje területén. Szinte pihenésre sincs szüksége. Kikapcsolódásként megelégszik a zenehallgatással.

IX.23.–X.22. Mérleg
Fordulatokban bõvelkedõ napok elé néz.
Ilyenkor pihenésként jól esik otthon a meleg lakásban egy kicsit begubózni, rendezkedni, szépítgetni. Aztán ismét jöhetnek a
barátok, és bombázhatják új ötleteikkel.

X.23.–XI.22. Skorpió
Nehezebben viseli a stresszt, mint az elmúlt évben. Ön is tudja, ennek a felgyülemlett kiadásokon kívül nincs más oka.
Vizsgálja át a pénzügyi helyzetét, és
mondjon le valamelyik szenvedélyérõl.

XI.23.–XII.21. Nyilas
Szerencsés napokra számíthat. A családja
szinte lesi a kívánságait, önnek mindezért
nem kell semmit sem tenni, csak köszönetet
mondania. Munkája miatt többet kell utaznia, de ez sem jelent anyagi kiadást.

XII.22.–I.20. Bak
Nem hagyott könnyû évet maga mögött.
S mivel nem szokott megijedni a saját árnyékától, ismét nagy fába akarja vágni a
fejszéjét. Tegye meg nyugodtan, de hívjon segítségül favágókat is.

I.21.–II.19. Vízöntõ
Felületesen, türelmetlenül válaszol a környezetében élõk kérdéseire. Nem érzi sehol sem jól
magát, még az is megfordul a fejében, hogy el
kellene költöznie valahová. Ha tényleg komolyan gondolja, tegye meg az elsõ lépéseket.

II.20.–III.20. Halak
Romantikus napok elõtt áll. Új lehetõségeket, új ismerõsök társaságát keresi. Még az
is eszébe jutott, hogy jó lenne megtanulni
korcsolyázni. Ne gondolkodjon sokáig,
várja a Csónakázó-tó jégpáncélja.
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Nk belvárosában 600 négyzetméteres terület – társasház építésére is alkalmas – eladó! Érd.: 30/227-3294,
30/448-6072
Nk belvárosában a TANDEM autókereskedés bérbe kiadó vagy építési teleknek eladó. Tel.: 30/481-2323
(6260K)
Szép természeti környezetben kicsi
szõlõbirtok olcsón eladó. Érd.: 20 óra
után a 93/315-559 (6314K)
Nagybakónakon
kétszobás
családi ház nagy telekkel eladó.
Érd.: 20 óra után a 93/315-559
(6315K)
Nk-Olajtelepen, a Vécsey utcában
karbantartott 78 m2-es családi házrész
pincével-padlással, 1185 m2 udvarral
eladó. Érd.: 93/323-737, 20/398-1455
(6312K)
Belvárosban háromszobás, nappalis családi ház két fürdõvel, nagy aknás garázzsal, rendezett, szép, kicsi
udvarral eladó vagy elcserélhetõ palini családi házra értékegyeztetéssel.
Tel.:
93/315-861,
30/851-7255
(6389K)
Berzsenyi utcában garázs eladó.
Érd.: 30/527-2002 (6424K)

Az Olajipari Természetbarát
Egyesület túraajánlata
Január 18. Ferences tanya
Indulás: 10.35 óra autóbusz állomás. Érkezés: 15.44 óra autóbusz állomás. Gyalogtúra útvonala: Zalaszántó - Betlehem Sztupa - Öreghegy - Vindornya-szõllõsi elágazó - Vindornyalak. Táv: 16 km.
Részvételi díj: 600 Ft

2009. január 15.

Városkapu krt-on önkormányzati
garázs bérleti joga eladó. Érd.: 30/3851088 (6428K)

JÁRMÛ
Suzuki Swift 1,3 GLX, 2002-es, 5
ajtós, ezüstszürke, vonóhorgos, 2010.
augusztusig mûszakival eladó. Tel.:
30/826-5706 (6429K)

VEGYES
170 literes prés eladó. Tel.: 30/4486072 (6278K)
Három köbméter kuglira vágott
tüzifa házhoz szállítva, 35.000 Ft-ért
eladó. Érd.: 30/827-1966 (6405K)

SZOLGÁLTATÁS
Masszázs a nagykanizsai Uszodában! (A szolgáltatás belépõjegy nélkül
is igénybevehetõ) Teljes testre, 30
perces lazító masszázs 1000 Ft. Szolgáltatások: alakformáló-, talp-,
egyéb masszázs, fényterápia, méregtelenítés, stb. Hívásra házhoz is megyek! Elérni és bejelentkezni a
30/481-2323 telefonszámon lehet
(6273K)
Természetgyógyászat, életmód tanácsadás. Tel.: 70/205-2550 (6427K)
Készpénzért vásárolok könyvet,
festményt, porcelánt, régi népi parasztbútorokat, használati tárgyakat és
teljes hagyatékot. Érd.: 20/555-3014
(6430K)
Nk-i szórakozóhelyre pultosokat
felveszek. Érd.: 30/555-6585 (6431K)
 GÉPELÉST
(szakdolgozatok, árajánlatok, stb.),
 SZÁMÍTÓGÉPES
SZERKESZTÉST (Word, Excel,
QuarkXPress, Adobe Indesign, Adobe
Photoshop programokkal)
 NYOMDAI ELÕKÉSZÍTÉST
RÖVID HATÁRIDÕVEL
VÁLLALOK
 Tel.: 30/9932-534

Balázs Fecó, Zorán
Szakács Gábor, mûvelõdésszervezõ elmondta, a jövõben a
HSMK-n kívül Kiskanizsán, a Móricz Zsigmond Mûvelõdési Házban
is terveznek rockzenei mûsorokat.
Ezen felül egy közeli könnyûzenei
koncertre hívta fel a figyelmet:
Változnak az évszakok címmel,
Balázs Fecó ad élõ koncertet február 6-án 19 órakor a HSMK színháztermében. A mintegy kétórás

Állás

koncerten a Korál zenei anyagát
mutatják be új számokkal megtûzdelve. Az énekest a fiatal Parrag
zenekar kíséri. Jegyek elõvételben
3000 forintért kaphatók a HSMK
pénztárában, illetve 3500 forintért
az elõadás elõtt.
A könnyûzenei programoknál
maradva Zorán életmû koncertjére
is várják a zenerajongókat április
28-án 19 órakor a HSMK-ba.

Nyugat-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ
Nagykanizsai Kirendeltség és Szolgáltató Központ

csõszerelõ
minõsített hegesztõ
lakatos
hegesztõ
marós
pályázatíró
tehergépkocsi-vezetõ
szakács
kompresszor-kezelõ
kárpitos
varró munkás
pénzügyi ügyintézõ
gépipari betanított munkás
operátor
német nyelvtanár

szakirányú
szakirányú
szakirányú
szakirányú
szakirányú
szakirányú
szakirányú
szakirányú
szakirányú
szakirányú
szakirányú
szakirányú
8. általános
8. általános
fõiskola

160.000 – 250.000 Ft
230.000 – 300.000 Ft
100.000 – 105.000 Ft
125.000 Ft
95.000 Ft
KJT. szerint
71.500 Ft
150.000 – 200.000 Ft
71.500 Ft
75.000 – 120.000 Ft
75.000 – 100.000 Ft
KJT. szerint
70.000 Ft
80.000 – 90.000 Ft
KJT. szerint

BÕVEBB FELVILÁGOSÍTÁS a munkahelyi ajánlatokról a Nyugat-dunántúli
Regionális Munkaügyi Központ Nagykanizsai Kirendeltség és Szolgáltató Központban, a
Nagykanizsa, Fõ út 24. szám alatt vagy a http://www.nyugatrmk.hu webcímen kaphatnak.

Ügyfélfogadási idõ: hétfõ–kedd–csütörtök: 8.00–12.00
és 13.00–15.00 óra között, péntek: 8.00–12.00 óra
ORTRUN CZINKI KIÁLLÍTÁSA
Megtekinthetõ: január 23.
Január 15. 18 óra
Világjárók Klubja
NEPÁL 1. - KHALA PATTAR
vetített képes úti élménybeszámoló
Elõadó: Böröcz Zsolt
Január 16. 19 óra
Rock klub: A JOHNNY ORKÁN
EGYÜTTES KONCERTJE
Belépõdíj: 800 Ft
Január 17. 15 óra
KÉZMÛVES JÁTSZÓHÁZ
Varázsoljunk fonalból!

Január 19. 11 óra
MINDENTUDÁS NAGYKANIZSAI
EGYETEME - A középkori Nagykanizsa
Elõadó: Vándor László
Szervezõ: Halis István Városi Könyvtár
Január 23. 17 óra
SZÖVEG, ZENE,
TÛZIJÁTÉK
Kiállítás-megnyitó Fa Ede alkotásaiból
Szervezõ: Takács László Irodalmi Kör

Január 19. 19 óra
Hevesi-bérlet: Bernard Slade:
JÖVÕRE VELED UGYANITT I.
romantikus vígjáték
Belépõdíj (pótszék): 2 500 Ft

VARÁZSLATOS INDIA
Sass Brunner Erzsébet és Brunner
Erzsébet kiállítása

Január 20-21. 19 óra Bródy-bérlet,
Rátkai bérlet
Ábrahám Pál: BÁL
A SAVOYBAN - revûoperett

MAGYAR PLAKÁT-RETRÓ
Válogatás 30 év plakátmûvészetébõl
Megtekinthetõ: 2009. január 31-ig

Január 22.
A Magyar Kultúra Napja

Január 23. 19 óra
Jazz Klub
SAMSARA EGYÜTTES
Belépõdíj: 800 Ft
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2009. január 15.

A Tip-Top halmozza a sikereket
Ha kisebb mezõnnyel is, de idén
is megrendezésre került az NTEés Zsigmondy-csarnokban az Alfa
Top Sport Kanizsa Kupa labdarúgó-teremtorna. Idén a fõvárosi gárdák ugyan távolmaradtak, de ennél
fájóbb volt, hogy az egyik zalaegerszegi egység Kanizsa helyett
Tapolcát választotta (annak tükrében, hogy a nevük az elõzetes sorsoláson rajta volt – ennyit hát a
hozzáállás komolyságáról)…
No, maradjon is ennyi a fanyalgás, s inkább szóljon arról az írás,
hogy elég volt a középiskola csarnokába belépni, hogy az ember
rögtön – példának okáért a Fix
Bomba játékosának, Holló Jánosnak ollózási kísérleteitõl – úgy
érezze, színvonalban ezúttal sem
lesz hiány…
Az elõdöntõig végül a két helyi
csapaton (Tip-Top, Channel 2000)
kívül a kaposvári Csányi Pékség,
valamint a székesfehérvári Scholl

jutott. Ott már rögtön az is eldõlt,
hogy lesz kanizsai finalista, hiszen
egymás ellen mérkõztek a dél-zalaiak, s Nagy Roland (Channel) találatára a „tiptoposok” közül Koller
Zoltán kettõvel válaszolt, így a város legutóbbi kispályás bajnokcsapata került tovább. Ezt követõen a
fehérváriak és a somogyiak küzdelmébõl elõbbiek kerültek ki gyõztesen – 3-1-es végeredménnyel.
A mindent eldöntõ összecsapáson a hazaiak még az elsõ játékrész folyamán Balogh Attila góljával szereztek vezetést, s ezt az
elõnyt végül sikerült is megtartaniuk az idõvel egyre paprikásabb
hangulatú meccs végezetéig. Ezzel
a Tip-Top a kispálya elsõ helye
után a Kanizsa Kupát is bezsebelte, s a nagy hármas siker reményében készülhet a városi terembajnokság küzdelmeire…
S végül bizonyságul arra, hogy a
torna rangja töretlen, álljanak itt a

Idegenben
csak az egyik

vigasz kupás Szokol Nagyker csapatvezetõjének, Szokol Pálnak vicces szavai: „Számunkra nem is
olyan rossz ez a vigaszág, hiszen
így biztosan figyelnek ránk díjazottként, meg még kapunk egy szép
kupát is…”
Az egykori AB Kupa utódjaként már évtizedes hagyománynyal bíró Alfa-Top Sport Kanizsa
Kupa végeredménye: 1. Tip Top
Nagykanizsa, 2. Scholl Székesfehérvár, 3. Channel 2000 Nagykanizsa és Csányi Pékség Kaposvár.
Vigasz Kupa: 1. RMP Földi
Nagykanizsa, 2. Fix Bomba Nagykanizsa, 3. Szokol Nagyker Nagykanizsa. Legjobb kapus: Horváth
Gábor (Tip-Top). Legjobb mezõnyjátékos: Koller Zoltán (TipTop). Gólkirály: Gál Dániel
(Scholl) 4 találattal.
Polgár László

Szûk gyõzelemmel is maradt az elõny
Aquaprofit NTSK – BEAC
7,5:4,5.
A kanizsai sakk-együttes gyõztesei: Balogh Cs., Pintér J.,
Galyas, Gara Tícia. Döntetlent játszottak: Arkadij, Márkus, Lenic,
Medvegy, Gonda, Faragó és Bérczes. Kikapott: Prohászka.
A versenyfutás tovább folytatódik, vagyis a sakk csapatbajnokság
listavezetõje, az Aquaprofit együttese az elõzetes várakozásoknak
megfelelõen nyert a BEAC ellen, a
különbség azonban a nem várt három pont lent – amely igencsak

szûk, mármint az elõzetesen eltervezettek alapján.
– Tulajdonképpen az a szerencsénk szerencsétlenségünkben, hogy
a Csuti is olyan arányban nyert,
mint mi, így a különbség a táblázaton megmaradt közöttünk – fogalmazott Papp Nándor csapatvezetõ.
– Egyértelmû, hogy nem ment úgy a
sakkozás, ahogy vártuk, de ezen a
meccsen is túl kell lépnünk, s a következõre koncentrálunk. Mindenesetre kiemelném azért Pintér József és Gara Tícia játékát, akik ebben az idényben eddig valamennyi

Jön brazil próbajátékra
Január 12-én elkezdte a tavaszi
szezonra történõ felkészülését az
NTE 1866 NB III-as labdarúgócsapata. A Dráva-csoport harmadik helyén álló együttes az elõzetes tervek szerint heti öt edzéssel
készül a bajnokság második felvonására, s Visnovics László vezetõedzõ a mûfüves-pályán vezényel edzést Cs. Horváth Gáboréknak. Az elõzetes információk
alapján nagy játékos-mozgás nem
várható, pontosabban távozók
nem lesznek, tudtuk meg Kozma

Lajos szakosztály-vezetõtõl. Viszont ebben a kérdéskörben az érdekesebb információ a lehetséges
érkezõkkel kapcsolatosan lehet,
hiszen ahogy az a városban közszájon forog: „brazilok érkeznek
az NTE-hez”. Nos, a híreszteléseknek annyi alapja mindenképp
van, hogy a jövõ hét folyamán
próbajátékra érkezik egy délamerikai labdarúgó, akinek produkcióját edzõmeccsen is szemrevételezik. S ha már a felkészülési
meccsek szóba kerültek, az NTE

15

partijukat hozták, ezzel maximálisan megfelelnek a várakozásoknak.
A kanizsaiak tehát egy újabb lépést tettek a nagy cél, vagyis a csapatbajnoki arany felé, amihez ezúttal bizony vastagon kellett az is,
hogy a zalaegerszegi Csuti az elért
eredményével besegítsen. Csak
emlékeztetõül, a két klub között
hat pont a különbség a táblázaton a kanizsaiak negyvenháromnál járnak, míg a Zalaegerszeg eddig harminchetet gyûjtött.
P.L.
1866 a tervek szerint a ZTE II, a
ZTE U19, a Semjénháza, a
Zalakaros, valamint a Balatonlelle ellen lép majd pályára. A
Zete „kettõ” ellen az eredeti idõpont január 21-e volt, de késõbb
ez változott, s erre kérdeztünk rá
Péter Lászlónál, az NB II-es ZTE
FC II technikai vezetõjénél, aki az
alábbiak szerint pontosított:
„Igen, elõzetesen úgy volt, hogy
január 21-én, Zalaegerszegen
mérkõzik a két csapat, de az idõpontot január 27-re csúsztattuk, s
16.30-kor lesz a kezdés Egerszegen.”
P.L.

Az Albacomp hétvégi temesvári
kirándulása és kupagyõzelme miatt a Fehérvár KC hétfõ este látta
vendégül a Kanizsa KK DKG East
férfi kosárlabda-együttesét az NB
I B Nyugati csoportjában. A hazaiaknál ezzel a húzással mindenki
bevethetõ volt a kanizsaiak ellen,
akik ráadásul az elsõ húsz percben
nem is tudásuknak megfelelõen
játszottak. Ezért nem is volt meglepetés, hogy a vendéglátók jól
tartották magukat, s csak a nagyszünet után tudtak lendületet venni Kovács Nándor játékosai. Akkor viszont már nem volt kérdéses, hogy hozzák a mérkõzést a
hazaiak ellen, hiszen a vendéglátók zónáját jó taktikával dobták át
Sági Péterék, ráadásul saját palánkjuk alatt is remekül szûrték
meg a fehérvári próbálkozásokat.
Végül a Kanizsa KK DKG East
88-74-re nyerte a találkozót, s ez a
negyedik helyért zajló, Bonyhád
elleni külön-csatában is jól jött a
csapatnak, illetve a vezetõ triótól
sem szakadtak le. A Kanizsai Vadmacskáknak a nõi második vonalban már nem volt ilyen szerencsés
kirándulása Sopronban, mivel a
helyi SMAFC alaposan megtréfálta õket. Pedig nem úgy indult,
hogy rossz vége lesz, hiszen a második negyedben Fekete Csilláék
mindössze hat pontot engedélyeztek a soproniaknak. A hazaiak viszont az utolsó tíz percben megrázták magukat, s azt tíz ponttal
nyerték, ezzel a végén minimális
gyõzelmet (55-53) ünnepelhettek
a kissé enervált kanizsaiak ellen.

Városi bajnokok
A korosztályos cselgáncsosok
kanizsai bajnokságának küzdelmeiben a végsõ összesítéseket tekintve nagy meglepetések nem születtek, hiszen azok a sportolók aratták
a gyõzelmeket, akik az NTE 1866
jelenlegi húzóemberei. A bajnokok
listája így alakult három forduló
összevetése alapján: diák D: Huszár Máté; diák C: Nagy Gergely;
diák B: Huszár Martin; diák A:
Lukovits Balázs; serdülõ: Csonka
Richárd; ifjúsági: Mihovics Szabina; felnõtt: Gaál András. Az iskolák
közötti versengést a Batthyány
Gimnázium nyerte 31 ponttal, második lett a Hevesi Általános Iskola
(29), míg harmadikként a Bolyai
Általános Iskola (20).
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Kanizsa – Hirdetés

2009. január 15.
Budapesti Mûszaki és
Gazdaságtudományi Egyetem
Gépészmérnöki Kar
Zalaegerszegi Képzési Központ

Felvételt hirdet a 2009/2010-es tanévre, nappali tagozatra

BSc szintû MECHATRONIKAI MÉRNÖKI

szakra zalaegerszegi székhelyen
3,5 éves képzés, 40 államilag finanszírozott és 20 költségtérítéses hely

További információk:

- 2009-es felvételi tájékoztató (BME GÉK, 251-252. oldal)
- Honlap: www.felvi.hu, www.gepesz.bme.hu
- Zalaegerszegi tájékoztatás, hallgatói ügyintézés: Máté Ildikó elõadó
(E-mail: zalagepesz@mail.bme.hu, Telefon: 92/596-490, Fax: 92/596-489).
- Felvételi ügyekben tájékoztatást ad: Kustánné Fitos Amália oktatásszervezõ
(E-mail: kustan.fitos@pszfz.bgf.hu, Tel.: 92/509-948)
- Dr. Németh Árpád, igazgató, egyetemi adjunktus
(E-mail: arpinem@eik.bme.hu, Tel.: 1/463-1386, 92/596-490)

A jelentkezési lap közös kitöltésének lehetõségével egybekötött
NYÍLT NAP a középiskolások és a szülõk tájékoztatására:
Idõpont: 2009. január 23., péntek, 10:00 óra
Helyszín: Zalaegerszegi Felsõoktatási Központ
(Pénzügyi és Számviteli Fõiskola, valamint a BME közös telephelye),
Zalaegerszeg, Gasparich Márk u. 18/A, "F" oktatási épület, III. emelet
Program:
1. A Budapesti Mûszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gépészmérnöki Kar bemutatása (Dr. Örvös Mária dékán-helyettes)
2. Mechatronikai BSc képzés Zalaegerszegen (Dr. Németh Árpád igazgató)
3. Tájékoztató a jelentkezés és a felvételi rendjérõl (Kustánné Fitos Amália oktatásszervezõ, Máté Ildikó tanulmányi elõadó)
4. Leendõ munkahelyek (vállalkozások, multinacionális cégek) bemutatkozása, elvárásaik a "jövõ mérnökei"-vel szemben (vállalatok tulajdonosai, képviselõi)
5. Laboratóriumok bemutatása: robotok, szenzorok, számítástechnika, pneumatika,
anyagtechnológia (szaktárgyi elõadók, gyakorlatvezetõk)

Változik az ügyfélfogadás
A Dél-Zalai Vízmû Zrt.
értesíti tisztelt ügyfeleit, hogy az

ügyfélszolgálati irodájának
(Nagykanizsa, Csányi u. 1/A.)

nyitvatartási ideje
2009. január 1-jétõl megváltozott.

Új nyitvatartási idõ:
Hétfõ: 8.00 - 15.00 óra
Kedd: 8.00 - 15.00 óra
Szerda: 8.00 - 15.00 óra
Csütörtök: 12.00 - 20.00 óra
Péntek: 8.00 - 15.00 óra
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www.
kanizsaujsag.hu
Egy kattintás
és naponta
friss híreket,
tudósításokat,
riportokat olvashat.
Képeslapküldõ,
fórum,
és ingyenes
apróhirdetési
lehetõség várja.

Kattintson rá!

XXI. évfolyam 3. szám
2009. január 22.

– Büszkén mondhatom, hogy fiatalként egyedül vagyok, aki ezzel foglalkozik, s Szemlics Lászlónétól három éve tanulom az eljárást – ezt már
Vadkerti-Tóth Jánosné fûzte hozzá,
aki a szóban forgó répával teli (már
elnézést, de a diszperzites vödörre hasonlító) tárolóedénnyel sürgött-forgott a zsûrizés közepette, s azt se feledjük, a hatfõs bíráló csoportban õ is
tevékenyen részt vehetett.
– Nem lesz egyszerû feladatuk, az
már most biztos, hiszen tizennégyen
neveztek 22 különbözõ ételkülönlegességgel, de éppen ez a varázsa az
egésznek, s ezt tényleg csak személyesen lehet tapasztalni, hogy milyen is a
rangja ennek a répafõzõ versenynek
– summázott röviden Molnár Jusztina, a Közmûvelõdési és Városszépítõ
Egyesület részérõl, aki a szervezésben is tevékeny részt vállalt.
Történt mindez már a késõ délutáni órákban, kapunyitásra azonban
felszállt a füst, pontosabban betöltötte a helyi mûvelõdési ház légterét a
páratlan illat, s minden készen állt
arra, hogy a mulatozni vágyó (s nem
csupán) miklósfaiak hajnalig örülhessenek annak, városrészük ismét

Paradicsomos babos répától
a répás rizsfelfújtig
„No, jöjjön csak kedves, nézze milyen finomságokat kóstolhat meg –
így Emi néni, s már mutatta is, ezúttal
milyen ételkölteményekkel nevezett
a kilencedik alkalommal megrendezett Miklósfai Répafõzõ Versenyre. –
Honnan is jött? A sáskáktól? Ott is el
tudják ám készíteni a répát, tudom én
azt, de nálunk a legjobb, ezt úgy higygye el nekem” – s hát szó mi szó, özv.
Németh Károlyné fõztje éppen csak
meg nem szólalt az asztalon.
Nem sokáig váratott magára,
hogy kiderüljön, a miklósfai presztízs az presztízs, hiszen Szakos
Jánosné Ica néni azon nyomban ott
termett, s már kavargatta is nemzeti színû galuskával készült különleges répalevesét, nem akarván lemaradni az elismerések begyûjtésérõl – még ha ez akkor még csu-

pán a tudósítóé, s nem a zsûrié volt.
– Látja, onnan a nemzeti színû
megnevezés, hogy a levesbe piros,
fehér és zöld színû belevalókat tettem, no és a répa kockára vagdosva
került a finomságba. Tudja, hogy
ezt én találtam ki? – fordult felénk
Ica néni, s az ügy komolyságára való tekintettel aprólékosan magyarázta, miként sikerülhetett oly
nagyszerûre a sok páratlan falat.
Sokszor hallani, s elcsépelt dolog,
hogy „kajás nép” vagyunk, de lehet
ezen csodálkozni, amikor ily’ fenséges, gyomoringerlõ ételekkel
„bombázzák” az egyszerû földi halandót?
Ellenben az igazi titokra ezúttal
sem derült fény: tehát mi is a répa
savanyításának a pontos folyamata?
Pedig, higgyék el, próbálkoztunk…

kitett magáért, s már most elõre tekintenek, hiszen jövõre a rendezvény tizedik felvonása következhet.
Ezen az estén a készítõktõl a lakmározókig mindenki gyõztes volt, a díjazottak névsorát azonban az alábbiak
szerint állították össze: I. kategória: 1.
Kovács János – Babos csülkös tormás
répa. 2. Rajnics Zoltán – Húsos répa
bográcsban fõzve. 3. Szakos Jánosné
– tejfölös-babos füstöltcsülkös répa. II.
kategória: 1. Szakos Jánosné – sütés
nélküli répás sütemény. 2. Lakatos
Józsefné – erdei gyümölcsös répás rétes. 3. VITE Kft. – Vite pite. Közönségdíjas Csordás Zsolt babos tejfölös
répája lett, míg a zsûri különdíját
Kassai Jánosné túrós répás lepénye
érdemelte ki, melynek kalandos útja
volt, hiszen nevezési határidõ után érkezett, aztán viszont mindenki belõle
étkezett – ezért egy díjat érdemelt…
Polgár László
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Kanizsa – Krónika

2009. január 22.

Elõadás a globalizációról Munkahelyteremtés
új városstratégiával

A Kanizsai Esték rendezvénysorozat második vendége Balog
Zoltán országgyûlési képviselõ,
az Emberjogi, Kisebbségi- Civil
és Vallásügyi Bizottság elnöke
volt. Õt és a hallgatóságot Balogh Tibor esperes köszöntötte. A
rendezvény témáját a globalizáció adta.
Balog Zoltán bevezetõjében kifejtette, hogy nem olyan jelenségrõl van szó, amelynek örülni kell.
Hajlunk arra, hogy az új ellenség
képében a régi, õsellenséget fedezzük fel, hiszen a globalizáció függõséget jelent. Történelmünk során akkor volt jó dolgunk, amikor
függetlenek voltunk, magunk alkottuk törvényeinket, nem mi alkalmazkodtunk másokhoz. A kiegyezés idõszakában még voltak
ennek jelei, mikor az akkori szabadelvû elit hozott olyan döntéseket, amelyekhez Ausztriának kellett alkalmazkodnia. Akkoriban az
ország képe is mást mutatott, hiszen maradandó értékek is születtek. Példaképpen a Parlament épületét hozta fel a képviselõ. Nem
csak, mint építészeti remeket, hanem a belsõ jelképrendszerét,
mely a függetlenségre való törekvést, a Szent Korona Tan követését
hirdeti. Ugyanis nálunk, eredendõen nem az uralkodó van az ország
felett, hanem a korona úgy van az
uralkodó fölé rendelve, hogy a korona maga az alkotmány.
Függõség vagy függetlenség?
Tette fel a kérdést Balog Zoltán,
majd választ is adott, mert a globalizáció hatására óhatatlanul mindkettõ jelentkezik. Ugyanakkor szól
egy növekvõ kapcsolatrendszerrõl,
amellyel nem mindegy, hogyan sáfárkodunk. A globalizáció velejárója az áruk szabad áramlása, ez azonban nem csak a szabad, korlátok
nélküli beáramlást kell, hogy jelentse. Jelen esetben szoros összefüggés
van az olcsó, gyenge minõségû külföldi áruk bõséges kínálata és a hazai termékek háttérbe szorítása között. Szabadáramlása van a tõkének,
az információnak, amely a technikai
civilizáció azon szintje, ahol a világhálón összeköttetésben van az
információs és pénzügyi rendszer.
Így vált lehetségessé az, hogy interneten keresztül virtuális pénzzel fizessünk. Gyakorlatilag azért omlott
össze a pénzügyi rendszer, mert
olyan hiteleket ígértek ki minden-

fajta teljesítés és garancia nélkül,
amelyek valójában csak egy világméretû rendszerben léteztek –
mondta a képviselõ.
A továbbiakban idézte Bogár
László közgazdászprofesszort, aki
szerint: – „Az egész világot behálózó transznacionális vállalatok
elektronikus úton mozgatott, globális világpénz által elkészített
bankrendszere, fegyelmezõ hatalomként mûködik, a Világbank, a
Valutaalap, a világkereskedelmi
szervezeteken keresztül.” A globalizációt nem a népek és nemzetek irányítják, hanem létre jönnek
azok a struktúrák, amelyek éppen
a világ népessége számára nem teszik lehetõvé, hogy önállóan vegyenek részt a gazdasági, a kulturális, politikai folyamatokban –
fûzte hozzá Balog Zoltán.
Magyarország helyzetére térve
kifejtette, hogy hazánk gazdasági
mutatói 1990 elõtt kedvezõbbek
voltak mint ma. Ez annak a politikai elitnek a szegénységi bizonyítványa, aki évek óta arról beszél,
hogy Magyarországon egy új demokráciát építünk és gyõzzük le a
különbözõ akadályokat. Az elõadó
ezután párhuzamot vont a római
birodalomban, és jelenlegi világunkban élõ kereszténység helyzete között. A történelmi áttekintés
után Balog Zoltán válaszolt a hallgatóság kérdéseire.
Cz.Cs.

Egy város településpolitikájának legfontosabb eleme, hogy
miként lehet az adott településen munkahelyeket megtartani,
illetve teremteni. Ebben a témában tartott sajtótájékoztatót
Cseresnyés Péter alpolgármester.
– A várospolitika egyik legfontosabb eleme Nagykanizsán és
más településeken is a munkahelyteremtés.
Elmondhatjuk,
hogy sikereket könyvelhetünk el,
hisz az ipari parkban újabb beruházások történtek mintegy 5 milliárd forint értékben. Ez köszönhetõ annak, hogy az infrastruktúra ottani fejlesztését folytattuk,
így lehetõvé vált a beruházások
letelepedése. A kisvállalkozások
munkahelyteremtõ támogatása
az elõzõ ciklusban alkotott rendelethez képest elérhetõvé vált.
Az elmúlt év tapasztalatai alapján módosítani szeretnénk rajta
úgy, hogy célirányosan a kisvállalkozásokat segítse és kisebb lehessen az esetleges hátsó szándék megvalósíthatósága. Már a
ciklus elején igazítottunk segítve
a vállalkozásokat az iparûzési
adó megfizetése esetében. Ezektõl az intézkedésektõl azonban
átütõ sikert nem várhattunk. A
nagyobb számú munkahelyet te-

remtõ beruházáshoz komoly városmarketingre van szükség. Ennek lehet jelentõs eleme az általam kezdeményezett – a Pannon
Egyetem munkáját igénybe vevõ
– helyzetelemzés és az abból kidolgozott újszerû városstratégia.
Az elsõ elem elkészült. A koncepcionális tanulmány és egy képi
megjelenítést is hordozó kiajánló
már elkészült. Véleményem szerint folytatni kell a munkát, ezért
elõterjesztést készítek, amely a
folytatásról szóló döntés meghozatalát kérem a közgyûléstõl –
mondta el Cseresnyés Péter, alpolgármester.
A helyzetelemzés CD formájában – mintapéldány – elkészült,
mely többek között tartalmazza
Nagykanizsa város legfontosabb
történelmi, természeti, társadalmi
és gazdasági, valamint infrastrukturális jellemzõit is. A tanulmány az aktuális helyzetet mutatja be, de lehetõséget kínál az oktatás, a kultúra, az ipari telepítés
és a munkaerõviszonyok fellendítésére, javítására is. Cseresnyés
Péter elõterjesztése alapján fog
majd a közgyûlés dönteni arról,
hogy sokszorosítsák-e a tanulmányt, s lefordíttassák-e egyéb
nyelvekre.
S.E.

Fõhajtás a Don-kanyar áldozatiért
A nagykanizsai temetõben a Hadirokkantak Hadiözvegyek és Hadiárvák Országos Nemzeti Szövetsége, valamint a Hagyományõrzõ
Egyesület helyi szervezetei a Donkanyarban életüket vesztett, fogságba esett magyar katonákra emlékeztek nemrégiben.
A hõsi emlékmûnél Gerencsér
József a hadirokkantak helyi szervezetének elnökhelyettese mondott beszédet. A gyászolók és a

megemlékezõk köszöntése után az
elnökhelyettes kegyelettel beszélt
az áldozatokról, kifejtve, hogy egy
megbomlott elme világuralmi célkitûzésének áldozatai voltak. A német hadsereg elõ-, majd utóvédjeként vitték õket vágóhídra. Az
életben maradottak zömében halálukig munkatáborokban szenvedtek. Az élet elvesztésért kárpótlás
csak azoknak jár, akiknek hozzátartozója 1945 augusztusában még
hadifogságban volt.

Az elhangzottak után néhány
mondatban kitért a kárpótlás megállapításának hiányosságaira. A
megemlékezõ beszéd után az
alapszervezet elnöke Görcsi Frigyes, elnökhelyettese, Gerencsér
József, valamint Rostás János
megkoszorúzták az emlékmûvet,
melynek talapzatánál gyertyák,
mécsesek gyulladtak az áldozatok
emlékére
Cz. Cs.

KANIZSA DÉL-ZALAI HETILAP
Fõszerkesztõ: Dóró János. Munkatársak: Bakonyi Erzsébet, Gelencsér Gábor, Polgár László, Steyer Edina. Tördelés, tipográfia:
Hársfalvi Tímea. Gazdasági ügyintézõ: Tóth Tihamérné. Hirdetésszervezõ: Andorkó Mária, tel.: 30/916-1600. Szerkesztõség és kiadó:
Nagykanizsa, Király u. 47. földszint Tel./fax:93/312-305. Web: www.kanizsaujsag.hu E-mail: kanizsahetilap@chello.hu Levélcím: 8801
Nagykanizsa, Pf.: 154. Hirdetésfelvétel: Kanizsa Újság Kft. Nagykanizsa, Király u. 47. földszint. Kiadja: a Kanizsa Újság Kft. Felelõs
vezetõ: a Kanizsa Újság Kft. ügyvezetõje. Nyomda: László Reklámstúdió és Nyomdaipari Kft. Zalaegerszeg Felelõs vezetõ: László
Károly. Terjesztõ: TOTAL-LAP Kft., tel.: 20/981-3144. Felelõs vezetõ: Fehér Tamás, tel.: 20/466-2286.
Megjelenik: 21000 példányban.
ISSN 0865-3879

3.qxd

2009.02.24.

12:35

Page 3

Kanizsa – Városrész

2009. január 22.

Kanizsa centrális helyén
Nagykanizsán a 3. számú választókerület a Fõ úttól északra
terül el, közel a Dózsa György
útig, magába ölelve belvárosi és
családi házas részeket, sõt a Corvin- és a Berzsenyi-lakótelepet
is. Az egyik legnagyobb választókerület közel 4 ezer városlakóval
Kanizsa centrális helyén: a 8., 9.,
10. és a 11. szavazókörök tartoznak hozzá. Tehát összetett feladat az itteni problémák képviselete. 1998 – 2002 után immár
2. ciklusában dolgozik ezen Balogh László tanár, a Batthyány
Lajos Gimnázium igazgatóhelyettese.
– A 2006 – 2010 –es ciklus 2. félidejére „kifutva” hogyan értékeli
általában a képviselõi munkáját?!
– Bevallottan szûkebb lakókörnyezetem szószólója vagyok. Még
mindig és továbbra is szolgálatnak
tekintem a képviselõséget. A képviselõi munkában fontos feladat a
kapcsolattartás a lakossággal, a lakossági megkeresésekben az információtovábbítás, az ügyek megoldás felé való vitele, a problémák
megoldása. Ezért tartok minden héten fogadóórát: szerdánként 16 órától 17 óráig a Batthyány Gimnáziumban, s ezért nyilvános telefonom
és e-mail címem. Könnyen elérhetõ
vagyok a 3. választókerület „szívében”: a Batthyány Gimnáziumban.
Nap mint nap sokat közlekedem
gyalogosan és sajnos, autóval a választókörzetemben. Teszem ezt azért
is, mert lakóhelyem a Vörösmarty
utcában van, s onnét munkahelyemre és a gyakran városközponti rendezvényekre kimozdulva szinte állandóan tapasztalhatom a problémákat. Ezeket jó szívvel és ésszel
próbálom közvetíteni, s ezáltal a
megoldás felé vinni. Egy képviselõ
erre tehet ígéretet: a közvetítésre, a
városlakók „képének” viselésére.
Mivel minden héten van fogadóórám, így nem csoda, hogy van külön dossziém a VIA-nál, a városfejlesztési osztályon, a fõkertésznél és
a fõépítésznél a városüzemeltetési
és egyéb problémák miatt. Ezért teszek fel gyakran 6 kérdést, interpellációt közgyûléseken, mert megtalálnak az emberek felvetéseikkel. Így
nekem kötelességem, hogy a közvetítésben elvégezzem a magam feladatát. Nem vagyok fõállású, ezért
is kell, hogy éljek a közgyûlésben és
a nyilvánosságban így adódó lehe-

tõségekkel. A gyakori megszólalásom ezért nem magamutogatás, hanem lelkiismeret dolga. Számításaim szerint kb. 30 % -os a hatásfokom a dolgok elintézésében. Ez nem
kevés, sõt, jobb, mint a gõzgépé,
mely kb. 20 -25 %. A klasszikus lámpásé 1-2 %, a kompakt fénycsöveké
10 – 20 %. Mindezt a fizikatanári
játékos szóhasználatom is mondatja
most.
– Képviselõi kampányában volt
egy konkrét „12 pontja”, mely
akár számon kérhetõ Önön. Hogy
áll ennek teljesítésével?!
– Igen, vállaltam, hogy az ún.
„képviselõi 12 pontomban” foglaltak elõreléptetéséért és teljesítéséért minden tõlem telhetõt megteszek. Így a Kanizsai Kulturális Központ révén talán sikerült az ún.
„Kulturális negyed” – ötlet tartalommal való megtöltése. A Sugár
utca 3. számú épület problémájának megoldásában tavasszal lényeges és látványos dolgok történnek
majd. Járdarekonstrukciók és útburkolati hiányok pótlása volt
jópár helyen, de ezekbõl soha nem
elég. A közterület rendjének fenntartásában és takarításában, a kerti bútorok karbantartásában, a
zöldterület ápolásában azonnali
közvetítõ vagyok, nem szeretem az
iktatást. De ez érzékeny terület, így
nehéz mindenki kedvére tenni. A
belvárosi közlekedés tehermentesítésében, sétálóutca belvárosi megjelenésében sokat várok az elõttünk
álló, remélhetõleg kb. 2 milliárd Ftos belvárosi városrehabilitációs
programtól. Bevallom, a belsõ
tömbudvarok rendbetételében nem
sikerült elõbbre jutnunk, bár a távlati cél a rendezési tervek szintjén
megfogalmazódott. A társasházak
energiatakarékos felújítása szinte
folyt magától a pályázati támogatásnak köszönhetõen – itt a közgyûlési többség biztosításában kellett
tennem inkább. Az intézményfelújítások kérdéskörének állandó
felvetésében tevõleges szerepet játszom. Javaslatomra történt a teljes
közoktatási intézményrendszer felújítási igényének precíz felmérése:
tavalyi árszínvonalon és felmérésben 760 millió Ft lenne szükséges
az összes iskolában és óvodában a
balesetveszély elhárítására. Ebben
muszáj lenne elõrelépnünk akkor is,
ha az elõzõ ciklusok „sara” nyomaszt ebben elsõsorban bennünket…

– Biztosan vannak új típusú,
2006 óta felvetõdõ problémák és
javaslatok is?!
– Igen, szeretnének a városlakók
minél több pozitív hírt olvasni Nagykanizsáról a marakodások és személyeskedések helyett. Remélhetõ, hogy
hamarosan városközpontunk megújítása kiemelt projektté válik: így a 3.
számú választókerülethez tartozóan
sok pozitív dolog történik majd! A
Huszti tér körfogalmához terv szinten már minden kész, az Eötvös tér
majd valódi családi térré válik, az
Erzsébet tér patinás centrummá szépül, … Én hiszek abban, hogy a belvárosi városrehabilitációt meg lehet
úgy csinálni, hogy a közlekedési tehermentesítés a belvárosban lakók és
minden kanizsai érdekét szolgálja: a
közlekedési szakemberek engem errõl gyõztek meg. A 2009-es költségvetésben talán beteljesül az ígéret,
mert folyamatosan küzdök érte: a
Corvin – lakótelep sportpályáját leaszfaltozzák, újabb parkolóhelyek
lesznek a Corvin- lakótelepen és a
Berzsenyi- lakótelepen, lesz járdafelújítás a Kinizsi utcában és a Rozgonyi utcában, a zöldterület növekszik és nem csökken, a szelektív hulladékgyûjtés teljeskörûvé válik, … A
belvárosi utcai épületek külsõ homlokzata jó lenne, ha néhol megújulna. A bérlakások problémájával rendeleti szinten is bõvebben kellene
foglalkozni. A szanálandó és rehabilitációra kijelölt ingatlanokkal konkrétabban kellene törõdnünk. Jó lenne, ha a belvárosi körséta választókerületemben esztétikusabb módon
történhetne. A „szoborfogócskáról”
még sok szó esik… Az 56-os emlékkertben az Inkey-urnánál a szõkõkút,
reméljük, az idén valóban megújul. A
városközponti rekonstrukció koncepciójának jobb megismerésére szükség lenne további, valódi lakossági
fórumokra! Vízióm az, hogy az újraegyesített és visszaadott belváros, a
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város szíve a gyalogosoké, a kerékpárosoké, a kiskereskedõké és a turistáké legyen: az itt élõké, dolgozóké, járókelõké legyen. Az ilyen típusú
városfejlesztéshez adom szívesen a
nevem és aktivitásom. Autómentesebb belvárost szeretnék, ezért nem
elég a belsõ körgyûrûvel, de a külsõ
körgyûrûvel is kell foglalkozni. Igenis el kell kezdeni a Magyar utca –
Kalmár utca összekötését! A lakóhelyi környezet állapotához azonban –
jól tudom – Nagykanizsán és az országban és a jelenlegi válságban is
gazdaságélénkítõ, munkahelyteremtõ, és akár adócsökkentõ programokra is szükség lenne! Válságot kezelni,
talán, lehet helyben is. Ezért szükséges befektetés ösztönzõ stratégiával
is elõállnunk, ebben segíthet pl. a
Pannon Egyetem friss koncepcionális tanulmánya és az abból kinövõ
stratégia és tett. Ha a városvezetés
ilyen irányba indul el, akkor a jelenlegi kaotikus helyzet is kezelhetõ.
– Milyen prioritásai lesznek a
2009. évi költségvetésben?!
– Az elmondottak visszaköszönnek az általam már 2008 októberében beküldött költségvetési javaslatokban. Sajnálom, hogy a költségvetés – készítés csak a napokban kezdett kibontakozni. Tudom,
2009-ben kemény megszorítások
várhatók. Számomra, aki Oktatási,
Kulturális, Ifjúsági és Sport Bizottsági elnök is vagyok, legfontosabb: a saját intézményeink racionális és zavartalan mûködési feltételeinek biztosítása. Ezzel kapcsolatban minél kevesebb drasztikus lépés megtételét támogatom.
Remélem, a 2008-as év nem „ette
meg” a 2009 –es évet! Fontosnak
érzem, hogy legyen képviselõi keret a 2009. évi költségvetésben: a
15 választókerületben legalább 22 millió Ft-ot fordíthassunk saját
belátásunk szerint.
(folytatás a 4. oldalon)
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(folytatás a 3. odalról)
– A köz által indukálva fontos
célok azonnali, nem a jövõbe eltolt megoldására. Természetes,
hogy nem csak választókerületi
képviselõ vagyok, de a város érdekei általam is artikulálódnak, s
OKISB elnökként szféráim sajátos érdekeit is képviselem: elfogultan, de nem önzõ módon! Továbbra is tenni szeretnék azért,
hogy Nagykanizsa kulturális
centrum legyen. Ehhez járulóan
minden közösségteremtõ, közösségformáló törekvést lehetõségeimhez mérten támogatok. Remélem, a gazdasági és pénzügyi válság nem okoz „kultúrsokkot”, illetve tanul a világ belõle. Képviselõként konkrétan kell dolgoznom, de az álmokról sem mondhatunk le. Ezért fontos számomra
egy jövõbeni „Új Kanizsa – vár”
vagy egy sportcsarnok is. Ezért
fontos a társadalmi felelõsségvállalás is.
– Képviselõ Úr! Önt gyakori
szimbolikus, „filozófáló” szerepléseiért túlzottan ideologizáló politikusnak tartják. Mi a válasza erre a felvetésre?!
– Vállalom, hogy közéleti ember
vagyok. Szeretném, ha a szavaim
és a tetteim egységet alkotnának,
ha a vállalt feladataim nem szereplési vágyként nyilvánulnának meg.
Közösségi ember szeretnék lenni:
ezért vagyok patrióta és lokálpatrióta. Tudom, megeshetik: „ma hatalomba, holnap talonba”. Nem a
cím- és rangkórság miatt lettem
közéleti ember. Hiszem, lehet még
erkölcsös egy politikus. Igen, ehhez hitben, emberszeretetben állhatatosnak kell lenni, a morális értékek és az emberek boldogulása
és együttélése iránt elkötelezettnek
kell lenni. Ennyiben valóban ideologikus ember is vagyok. De hadd
idézzek a volt kanizsai diáktól, Deák Ferenctõl: „Tisztelem én a közvélemény hatalmát, s tudom, hogy
az oly hatalom, mely elsodor vagy
eltipor. De van egy hû barátom, kinek szava még a közvélemény szavánál is fontosabb elõttem, kivel én
soha nem alkuszom, mert parancsát szentnek tartom, s kinek neheztelését magamra nézvést a legsúlyosabb csapásnak tekinteném,
és ezen hû barátom: önlelkiismeretem.” Ezt ajánlom szeretettel minden képviselõtársamnak, és üzenem tisztelettel minden városlakónak. Köszönöm, hogy mindezt elmondhattam!
K.H.
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A Citromszigetrõl
Lakossági fórumot hívott öszsze a Citromszigeten a Hajléktalanok és Hátrányos Helyzetûek
Zala Megyei Egyesülete.
Bene Csaba fideszes önkormányzati képviselõ és Kámán
László, a Vagyongazdálkodási
Zrt. vezetõje ismertette a Dózsa
György út 73-75. lakótömböt
érintõ közgyûlési döntést, és felvázolták azt a koncepciót, amit a

közgyûlési határozat tartalmaz.
Elmondták milyen eljárásra számíthatnak azok, akik nem rendezik a felgyülemlett adósságukat,
nem fizetnek lakbért, és a nem
megfelelõ életvitelükkel zavarják
a többi lakót. Õket kilakoltatják,
azt azonban senki sem akarja,
hogy a téli idõszakban bárki utcára kerüljön. A maradék ötven
családot pedig fokozatosan kitelepítik, a város más területein he-

lyezik el õket. A tervek szerint
három-öt éven belül kiürül a Citromsziget. Az udvarán idén még
sor kerül út- és járdafelújításokra, esetleges hibaelhárításokra,
de nagyobb méretû fejlesztésekre
nem számíthatnak az ott élõk. A
hároméves ütemterv alapján egyegy szárnyat kiürítenek, és azt le
is zárják. A mûemlék jellegû
épület lebontásáról szó sem lehet. Egy megfelelõ befektetõnek
kellene eladni az épületet, aki
felújítaná és hasznosíthatná.
B.E.

Egyre közelebb a „Sörgyár-álom”
Ismét a nagykanizsai sörgyár
felépítésének a gondolatát vetette fel legutóbbi sajtótájékoztatóján Tóth Nándor és Karádi Ferenc fideszes önkormányzati
képviselõ.
Tóth Nándor elmondta, a leendõ
sörgyárról szóló elsõ hírek megjelenését követõen számukra is meglepõ módon, nem csak a nagykanizsai és a város közvetlen környezetében élõktõl kaptak bíztató,
gratuláló telefonokat, hanem komoly szakmai érdeklõdõk is jelezték, hogy érdemes ezt az ötletet
befektetõi szempontból is megfontolni.
– Abban a helyzetben, amikor
a város lehet a kezdeményezõje
egy hasonló elképzelésnek,
számtalan alapkérdés tisztázására van szükség a megvalósítás
érdekében – hangsúlyozta a képviselõ –, hiszen tárgyalások so-

rán lehet majd felmérni, hogy
egy potenciális, lehetséges befektetõ milyen feltételek mellett
látja reális esélyét a gyár újbóli
megépítésének.
Az elsõ ez irányú megbeszélés megtörtént a múlt héten –
folytatta Karádi Ferenc városatya. Egy, a sörgyártás területén
komoly ismeretekkel rendelkezõ
személy kérte a találkozás lehetõségét tõlük, és Cseresnyés Péter alpolgármestertõl annak érdekében, hogy részletes információkat kapjon a helyi lehetõségekrõl, és felvegye velük a
kapcsolatot a további együttmûködés érdekében.
– Tájékoztatott bennünket a jelenlegi pici viszonyokról, és megbeszéltük azokat a lehetõségeket,
amelyeket a városon belüli sörgyártás során feltétlenül figyelembe kell venni. Örömmel mondhatjuk, hogy a megbeszélés végén

kialakult kép sokkal kedvezõbb,
mint ahogy azt reméltük. Nagykanizsa múltja a sörgyártás területén még mindig olyan reklám erõvel hat a piaci szereplõk körében,
hogy szívesen vesz részt a gyár
újraélesztésében a szakemberek
jó része. A tárgyalás alkalmával
szakmai befektetõket képviselõ úr
is hangsúlyozottan a helyi sörgyártás 1939-es megszûntetését,
majd újra indítását hozta fel példaként a mai helyzethez hasonlítva. Azt hisszük, hogy nem szabad
ezt a pénzben kifejezhetetlen értéket veszni hagynunk. Minden rendelkezésünkre álló eszközzel hozzá kell járulnunk ahhoz, hogy azt
a kevés lehetõséget, ami városunkat híressé, vonzóvá teheti országosan is, egy jól átgondolt támogatással elõsegítsük – összegezte
Karádi István.
B.E.

Nagykanizsai költõk Liszóban

Fotó: Bakonyi Erzsébet
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A Magyar Kultúra Napját 1989 óta ünnepeljük meg január 22-én
annak emlékére, hogy – a kézirat tanúsága szerint – Kölcsey Ferenc
1823-ban ezen a napon tisztázta le Csekén a Himnusz kéziratát.

A Magyar Kultúra Napjának elõestéjén a Liszó Községért Közalapítvány Fa Ede költõ negyedik, Eszmélet/len címû kötetének bemutatójára
hívta az érdeklõdõket a Faluházba.
Fa Ede, a falu szülöttének kötetét Dezsõ Ferenc, a Takács László Irodalmi Kör vezetõje mutatta
be. Az esten még bepillantást
nyerhetett a hallgatóság Riersch
Zoltán, Erdõs Attila, Hegyi Attila
és Dezsõ Ferenc költõk alkotásaiba is.
A kultúra napi programot néptánc,
citerazene, a Viola Népdalkör valamint Somogyi Nóra elõadása színesítette, és zsíroskenyér-parti zárta.
B.E.
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Kanizsa – Hirdetés

2009. január 22.

TÉLI VÁSÁR

a Dél-Zalai Áruház emeletén
www.abcdz.hu  Nagykanizsa, Zrínyi M. u. 15.  Tel.: 93-537-024

Intimitás Fehérnemû Szalon

Egyes bodyk, nõi harisnyanadrágok, fitness garnitúrák, férfi téli boka- és térdzoknik, nõi
fehérnemû garnitúrák, bokazoknik. Férfi jégeralsók és felsõk, nõi és férfi flanell pizsamák.

30% kedvezménnyel
David Jones és bõrdíszmû
3.99

0F

5.790 Ft helyett 4.055 Ft

12.490 Ft helyett 8.745 Ft

11.110 Ft helyett 7.777 Ft

t he

lyet

t 2.

990

Ft

...és még sok szép
nõi táska
30% engedménnyel

Övek, kesztyûk, színházi retikülök, utazótáskák, pénztárcák széles választékát kínáljuk üzletünkben

BEST SHOP VÁSÁROLJON SOKAT - KÖLTSÖN KEVESEBBET!
Újat a használtnál is olcsóbban!
Széles méretválaszték, hatalmas kínálat!
Minden bakancs, bokacsizma és csizma 4.990 Ft

Nõi és férfi télikabát 4.990 Ft
Nõi alj 1.990 Ft, Nõi felsõ 1.990 Ft
Férfi ing 1.990 Ft, Férfi nadrág 1.990 Ft
Férfi pulóver 995 Ft

Már most
gondoljon
a Valentin napra!
Dekor Sarok és
Ajándék üzletünkben
ötletes díszítõelemeket,
különleges ajándékokat
talál!

Munkatársaink részletes információkkal várják üzleteinkben. Tel.: 93-537-065. (Akcióink a készlet erejéig tartanak.)
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Kanizsa – Városháza

2009. január 22.

Mindentudás Egyeteme
Harmadik elõadásához érkezett
a Mindentudás Nagykanizsai
Egyeteme, ahol ezúttal dr. Vándor
László, a Nagykanizsa Városi Monográfia címû – eddig kétkötetes –
kiadvány elsõ kötetének egyik
szerzõje, valamint a Zala Megyei
Múzeumok Igazgatóságának vezetõje volt a vendégelõadó.
Köszöntõjében Czupi Gyula, a
szervezõ Halis István Városi
Könyvtár igazgatója elmondta,
nem titkolt szándéka a monográfia
népszerûsítése ezekkel az elõadásokkal. Hogy ez sikerül-e, az még
a jövõ titka, hiszen a sorozat folytatódik februárban, majd márciusban, de annyi bizonyos, hogy ezen
az elõadáson pótszékekre volt
szükség, az iskolástól a nyugdíjasig minden korosztály képviseltette magát, s ezzel megtelítette a
Medgyaszay Ház nagytermét.
Dr. Vándor László elsõként arról
beszélt, hogy nem volt egyszerû a
monográfiához az adatokat összegyûjteni. Egyrészt azért, mert az
ország több pontján lévõ, valamint
külföldi levéltárakban bukkantak
rá különbözõ oklevelekre, adománylevelekre, amelyek még azért
is nehezítették a kutatást, mert kö-

zépkori latin nyelven íródtak, valamint szinte csak jogi eseteket,
adásvételt, birtokelosztást tartalmaztak. A másik ok az volt, hogy
városunk sajnos sohasem bõvelkedett a régészeti ásatásokban, melyek nagyban hozzájárultak volna
további ismeretekhez õseinkrõl.
Ezután bemutatásra került Kanizsa története 1193-tól, mikor is elõször említették írott forrásban a folyót, melyet ma Principális-csatornának hívunk, de akkor még a Kanizsa nevet viselte, s jóval szélesebb
kiterjedése volt. Az elõadó beszélt a
környék birtokos családjairól, a
Kanizsaszegiekrõl, a Kõszegiekrõl,
az Ost nemzetségrõl, és a Kanizsai
nevet viselõ családról. Térképrajzokon bemutatta, egykor hol állt a Kanizsai Vár, s egyéb akkor még fennálló épületek, úgy mint például a ferencesek kolostora.
A következõ elõadás február 16án, 11 órakor lesz a Medgyaszay
Házban, dr. Vándor László folytatja Kanizsa történetét egészen 1690ig, majd márciusban Hermann Róbert beszél az 1848-49-es évekrõl.
Az elõadásokat továbbra is közvetíti a Kanizsa TV.
S.E.
Budapesti Mûszaki és
Gazdaságtudományi Egyetem
Gépészmérnöki Kar
Zalaegerszegi Képzési Központ

Felvételt hirdet a 2009/2010-es tanévre, nappali tagozatra
BSc szintû MECHATRONIKAI MÉRNÖKI

szakra zalaegerszegi székhelyen
3,5 éves képzés, 40 államilag finanszírozott és 20 költségtérítéses hely

További információk:

- 2009-es felvételi tájékoztató (BME GÉK, 251-252. oldal)
- Honlap: www.felvi.hu, www.gepesz.bme.hu
- Zalaegerszegi tájékoztatás, hallgatói ügyintézés: Máté Ildikó elõadó
(E-mail: zalagepesz@mail.bme.hu, Telefon: 92/596-490, Fax: 92/596-489).
- Felvételi ügyekben tájékoztatást ad: Kustánné Fitos Amália oktatásszervezõ
(E-mail: kustan.fitos@pszfz.bgf.hu, Tel.: 92/509-948)
- Dr. Németh Árpád, igazgató, egyetemi adjunktus
(E-mail: arpinem@eik.bme.hu, Tel.: 1/463-1386, 92/596-490)

A jelentkezési lap közös kitöltésének lehetõségével egybekötött
NYÍLT NAP a középiskolások és a szülõk tájékoztatására:
Idõpont: 2009. január 23., péntek, 10:00 óra
Helyszín: Zalaegerszegi Felsõoktatási Központ
(Pénzügyi és Számviteli Fõiskola, valamint a BME közös telephelye),
Zalaegerszeg, Gasparich Márk u. 18/A, "F" oktatási épület, III. emelet

Program: 1. A Budapesti Mûszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gépészmérnöki Kar bemutatása (Dr. Örvös Mária dékán-helyettes). 2. Mechatronikai BSc képzés Zalaegerszegen (Dr.
Németh Árpád igazgató). 3. Tájékoztató a jelentkezés és a felvételi rendjérõl (Kustánné Fitos
Amália oktatásszervezõ, Máté Ildikó tanulmányi elõadó). 4. Leendõ munkahelyek (vállalkozások, multinacionális cégek) bemutatkozása, elvárásaik a "jövõ mérnökei"-vel szemben (vállalatok tulajdonosai, képviselõi). 5. Laboratóriumok bemutatása: robotok, szenzorok, számítástechnika, pneumatika, anyagtechnológia (szaktárgyi elõadók, gyakorlatvezetõk)

JAVÍTS EGY JEGYET!
"NAGYKANIZSA VÁROS LEGSZORGALMASABB OSZTÁLYA"
A pályázat elõzményei:
2009. május 28-31. között kerül megrendezésre a III. Országos Osztálykirándulás – A KAMASZFESZTIVÁL a Dunakanyarban. Az Országos Osztálykirándulás a
tanév végi iskolai tanulmányi kirándulások gyûjtõprogramja, amely az általános iskolás felsõ tagozatos, valamint a középiskolás diákok országos méretû fesztiválja.
A Kamaszfesztivál azon túl, hogy a tanulmányi kirándulásokra vonatkozó pedagógiai elõírásoknak megfelelõen biztosítja Magyarország természeti kincseinek,
kulturális örökségeinek megismerését, a diákok és a pedagógusok számára egyéb
közösségi élményeket is biztosít. A túraprogramok és kirándulások mellett sport-, ismeretterjesztõ, kulturális, kézmûves, szórakoztató, színpadi és országos hírnevû
szervezetek által biztosított interaktív vendégprogramok, esténként pedig sztárzenekarok koncertjei várják majd a résztvevõket.
A pályázat tartalma: a III. WestEnd Kamaszfesztiválra "Nagykainzsa Város
Legszorgalmasabb Osztálya" négynapos belépõjegyet kap ajándékba Nagykanizsa
Város Önkormányzatától, mint Kamaszbarát Önkormányzattól.
A pályázat célja: a diákok tanulmányi eredményének javítása, valamint jutalmazása.
A pályázók köre: a pályázaton azok az osztályok, általános vagy középiskolai
közösségek indulhatnak, amelyek regisztráltak a III. Országos Osztálykirándulás –
Kamaszfesztiválra a www.kamaszfesztival.hu oldalon található "regisztráció" menüpont alatt található ûrlap kitöltésével.
Pályázni lehet: A 2007-2008-as tanév végi, valamint a 2008-2009-es tanév félévének tanulmányi osztályátlagának megadásával. A pályázat beadási határideje:
2009. március 27. Pályázati feltételek: a pályázó osztály vállalja, hogy a 20072008-as tanév végi, valamint a 2008-2009-es tanév félévi osztályátlagát az iskola
igazgatója által hitelesített formában 2009. március 27-ig eljuttatja címünkre.
Eredményhirdetés: a "Nagykanizsa Város Legszorgalmasabb Osztálya" címért
folytatott verseny eredményhirdetésére 2009. április 4-én rendezendõ "2009. Csillagászat Nemzetközi Éve" Kamaszfesztivál eseményen kerül sor a WestEnd City Centerben. Azonos eredményt elért osztályok esetén sorsolunk!
Bõvebb információ: Mûvelõdési és Sportosztály, Sebestyén Nikoletta, ifjúsági referens 93/500-784

Építéshatóság - 6/311-2/2008.
Ügyintézõ: Junger M. Szám: 6 311-2/2008. Tárgy: Értesítés döntéshozatalról a Nagykanizsa, Fõ u. 10-12. sz. alatti építéshatósági ügyben
Hirdetmény
A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló
2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 80. § (3) bekezdése alapján értesítem az érintetteket, hogy Nagykanizsa Megyei Jogú Város Jegyzõje a
6/311/2009. számú Nagykanizsa, Fõ u. 10-12. szám alatti 1943/1. hrsz-ú ingatlanon meglévõ épület kapuátjárójában épített utcafronti mozdítható kerítés sorompó - építéshatósági ügyében a benyújtott fennmaradási és használatbavételi engedély kérelmet elbírálta és döntését meghozta.
Mivel a fenti építéshatósági eljárással érintett valamint a szomszédos ingatlannal rendelkezni jogosultak száma jelentõs, ezért ezen ügyfeleket a határozat
meghozataláról hirdetményi úton tájékoztatjuk a fenti jogszabályi elõírásnak
megfelelõen az alábbiak szerint.
A hirdetmény 2009. január 16-tól kerül kifüggesztésre Nagykanizsa Megyei
Jogú Város Polgármesteri Hivatalának hivatalos hirdetõtábláján.
Az eljáró hatóság megnevezése: Nagykanizsa Megyei Jogú Város Jegyzõje
8800 Nagykanizsa, Eötvös tér 16., ügyszáma: 6/311/2009., tárgya: fennmaradási és használatbavételi engedély.
A kérelmezõ ügyfél neve: Nagykanizsa, Fõ u. 10-12. szám alatti Társasház
Lakóközössége, közös képviselõ Hajnal Sándor, Nagykanizsa, Fõ u. 10-12.
A kérelemmel érintett ingatlan valamint az érintett ingatlannal közös határvonalú (telekhatárú) ingatlanok (hatásterület): Nagykanizsa 1943/1. hrsz-ú ingatlan, valamint a 1948., 1947/1. és 1942. hrsz-ú ingatlan.
Felhívom az érintettek figyelmét, hogy az elsõfokú építéshatóság fenti ügyben
meghozott döntése és az ügy iratanyaga a Polgármesteri Hivatal Építéshatósági
Osztályán, az alábbi helyen és idõpontban megtekinthetõ: Nagykanizsa, Eötvös
tér 16. III. emelet 304. Hétfõ: 8-12, 13-16.30, szerda: 8-12, 13-17, péntek: 8-12
A Ket. 98. § (1) bekezdése kimondja: "Az ügyfél az elsõ fokú határozat ellen fellebbezhet. A fellebbezési jog nincsen meghatározott jogcímhez kötve, fellebbezni
bármilyen okból lehet, amelyre tekintettel az érintett a döntést sérelmesnek tartja."
Erre figyelemmel a határozatban a jogorvoslat lehetõségét biztosítottuk.
A határozat ellen a közléstõl számított 15 napon belül a Nyugat-dunántúli
Regionális Államigazgatási Hivatal Zalaegerszegi Kirendeltségéhez címzett,
de Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Építéshatósági
Osztályhoz két példányban benyújtandó és 30.000 Ft értékû illetékbélyeggel
ellátott fellebbezéssel lehet élni.
Nagykanizsa, 2009. január 15.
A jegyzõ megbízásából: Szamosi Gábor, építéshatósági osztályvezetõ
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Építéshatóság - 6/2570-5/2008.
Ügyintézõ: Gerencsér M. Szám: 6 /2570-5/ 2008. Tárgy: Értesítés döntéshozatalról a Nagykanizsa, Olaj u. 12. sz. alatti ingatlanon lévõ lakóépület felújításának bejelentése ügyében.
Hirdetmény
A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló
2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 80. § (3) bekezdése alapján értesítem az érintetteket, hogy a Nagykanizsa Megyei Jogú Város Jegyzõje
6/2570-5/2008. számú - Nagykanizsa, Olaj u. 12. sz. és 3558. hrsz.-ú ingatlanon lévõ építmény felújítására, klíma elhelyezésére vonatkozó – építéshatósági ügyben döntését meghozta. Mivel a fenti építéshatósági eljárással érintett
ingatlannal közvetlenül határos ingatlanokkal rendelkezni jogosultak száma jelentõs, a további ügyfeleket a határozat meghozataláról hirdetményi úton tájékoztatjuk a fenti jogszabályi elõírásnak megfelelõen az alábbiak szerint.
A hirdetmény 2009. január 12-tõl kerül kifüggesztésre Nagykanizsa Megyei
Jogú Város Polgármesteri Hivatalának hivatalos hirdetõtábláján.
Az eljáró hatóság megnevezése: Nagykanizsa Megyei Jogú Város Jegyzõje 8800
Nagykanizsa, Eötvös tér 16., ügyszáma: 6/2570/2008., tárgya: bejelentés tudomásul vétele. A kérelmezõ ügyfél neve: Mádé Károly 8800 Nagykanizsa, Olaj u. 12.
A kérelemmel érintett ingatlan valamint az érintett ingatlannal közös határvonalú (telekhatárú) ingatlanok (hatásterület): Nagykanizsa 3558. hrsz., 3557.,
3585., 3598. hrsz. alatti ingatlanok.
Felhívom az érintettek figyelmét, hogy az építésügyi hatóság fenti ügyben
meghozott döntése és az ügy iratanyaga a Polgármesteri Hivatal Építéshatósági
Osztályán, az alábbi helyen és idõpontban megtekinthetõ: Nagykanizsa, Eötvös
tér 16. III. emelet 305. Hétfõ: 8-12, 13-16.30, szerda: 8-12, 13-17, péntek: 8-12.
A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló (továbbiakban:Ket.) 98 §. (1) bekezdése kimondja: "Az ügyfél az elsõfokú határozat ellen fellebbezhet. A fellebbezési jog nincs meghatározott jogcímhez kötve, fellebbezni bármely okból lehet, amelyre tekintettel az érintett a döntést sérelmesnek tartja."
Erre figyelemmel az eljáró hatóság a fellebbezési lehetõségét döntésében az
alábbiak szerint biztosította: "Határozatom ellen a kézhezvételtõl számított 15
napon belül a Nyugat-dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal Zalaegerszegi Kirendeltségéhez címzett, de a Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Építéshatósági Osztályhoz két példányban benyújtandó 30.000
Ft értékû illetékbélyeggel ellátott fellebbezéssel lehet élni."
Nagykanizsa, 2009. január 12.
A jegyzõ megbízásából: Szamosi Gábor, építéshatósági osztályvezetõ

Pályázat - Kanizsa Újság Kft.
ügyvezetõ - fõszerkesztõ
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyûlése pályázatot hirdet a Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata tulajdonában álló Kanizsa
Újság Kft. ügyvezetõ-fõszerkesztõi tisztségének betöltésére
Szerv megnevezése, székhelye: Kanizsa Újság Kft. 8800 Nagykanizsa, Király u. 47.
A kft. fõ tevékenysége: Idõszaki kiadványként a Kanizsa Dél-zalai Hetilap
kiadása, a fõszerkesztõi feladatok ellátása. Az ügyvezetõ-fõszerkesztõ fõ feladatai: A Gt. által és a kft. alapító okiratában az ügyvezetõi tisztségre meghatározott feladatok ellátása, valamint a hetilap fõszerkesztése.
A tisztség 2009. április 1. naptól tölthetõ be. A megbízás határozott idõre, 5
évre szól. Az alkalmazás a Ptk. alapján megbízási jogviszonyban történik. A
megbízási szerzõdés megkötésétõl számított 6 hónapig a feleket kölcsönösen
megilleti az indoklás nélküli rendes felmondás joga azzal, hogy a felmondás
kimondásától számított 4 hónap elteltével szûnik meg a szerzõdés.
Pályázati feltételek: egyetemi, fõiskolai végzettség, büntetlen elõélet, vezetõi gyakorlat, írott vagy elektronikus sajtó területén eltöltött legalább 3 év
szakmai gyakorlat.
A pályázatnak tartalmaznia kell az alábbi dokumentumokat: a kft. vezetésére
vonatkozó koncepció, a pályázó szakmai önéletrajza, a feltételként elõírt iskolai
végzettséget igazoló okirat másolata, 3 hónapnál nem régebbi eredeti hatósági
erkölcsi bizonyítvány, a feltételként elõírt vezetõi és szakmai gyakorlat hivatalos
igazolása. (Az erkölcsi bizonyítvány kivételével hiánypótlásnak nincs helye.)
A pályázat benyújtásának határideje: 2009. február 7. A pályázat benyújtásának helye: Marton István polgármesternek címezve, Nagykanizsa Megyei
Jogú Város Polgármesteri Hivatala, 8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. A pályázat elbírálásának határideje: 2009. február 28.
A pályázat kiírója fenntartja a jogot, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa. A pályázattal kapcsolatban információt ad: Marton István polgármester
(Tel: 06-93-500-701), Cseresnyés Péter alpolgármester (Tel: 06-93-500-704)
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Építéshatóság - 6/54-6/2009.
Ügyintézõ: Kém Eszter. Szám: 6/54-6/2009. Tárgy: Értesítés döntéshozatalról a Nagykanizsa, Kanizsai Dorottya u. 1. sz alatti építéshatósági ügyben
Hirdetmény
A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló
2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 80. § (3) bekezdése alapján értesítem az érintetteket, hogy Nagykanizsa Megyei Jogú Város Jegyzõje a
6/54/2009. számú Nagykanizsa, Kanizsai Dorottya u. 1. szám alatti ingatlanon
épített társasház használatbavételi engedélyezési ügyben a benyújtott kérelmet
elbírálta és döntését meghozta.
Mivel a fenti építéshatósági eljárásban az érintett ingatlannal közvetlenül
szomszédos ingatlanokkal rendelkezni jogosultak száma jelentõs, ezért ezen
ügyfeleket a határozat meghozataláról hirdetményi úton tájékoztatjuk a fenti
jogszabályi elõírásnak megfelelõen az alábbiak szerint.
A hirdetmény a 2009. január 22-én kerül kifüggesztésre Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának hivatalos hirdetõtábláján.
Az eljáró hatóság megnevezése: Nagykanizsa Megyei Jogú Város Jegyzõje
8800 Nagykanizsa, Eötvös tér 16., ügyszáma: 6/54/2009., tárgya: fennmaradási és ideiglenes használatbavételi engedély. A kérelmezõ ügyfél neve:
Baumeister Kivitelezõ, Tervezõ és Szolgáltató Kft.
A kérelemmel érintett ingatlan valamint az érintett ingatlannal közös határvonalú (telekhatárú) ingatlanok (hatásterület): Nagykanizsa 1839/91. hrsz-ú
társasházi ingatlan.
Felhívom az érintettek figyelmét, hogy az elsõfokú építéshatóság fenti ügyben
meghozott döntése és az ügy iratanyaga a Polgármesteri Hivatal Építéshatósági
Osztályán, az alábbi helyen és idõpontban megtekinthetõ: Nagykanizsa, Eötvös tér
16. III. emelet 304. Hétfõ: 8-12, 13-16.30, szerda: 8-12, 13-17, péntek: 8-12.
A Ket. 98. § (1) bekezdése kimondja: "Az ügyfél az elsõ fokú határozat ellen fellebbezhet. A fellebbezési jog nincsen meghatározott jogcímhez kötve,
fellebbezni bármilyen okból lehet, amelyre tekintettel az érintett a döntést sérelmesnek tartja."
Erre figyelemmel a határozatban a jogorvoslat lehetõségét biztosítottuk.
A határozat ellen a közléstõl számított 15 napon belül a Nyugat-dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal Zalaegerszegi Kirendeltségéhez címzett, de Nagykanizsa
Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Építéshatósági Osztályhoz két példányban
benyújtandó és 30.000 Ft értékû illetékbélyeggel ellátott fellebbezéssel lehet élni.
Nagykanizsa, 2009. január 16.
A jegyzõ megbízásából: Szamosi Gábor, építéshatósági osztályvezetõ

Pályázat - Kanizsa TV Kft. ügyvezetõ
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyûlése pályázatot hirdet a Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata tulajdonában álló Kanizsa
TV Kft. ügyvezetõi tisztségének betöltésére
Szerv megnevezése, székhelye: Kanizsa TV Kereskedelmi és Szolgáltató
Egyszemélyes Kft. 8800 Nagykanizsa, Sugár u. 8.
A kft. fõ tevékenysége: a Kanizsa Televízió mûködtetése
Az ügyvezetõ fõ feladatai: A Gt. által és a kft. alapító okiratában az ügyvezetõi tisztségre meghatározott feladatok ellátása.
A tisztség 2009. április 1. naptól tölthetõ be. A megbízás határozott idõre, 5
évre szól. Az alkalmazás a Ptk. alapján megbízási jogviszonyban történik. A
megbízási szerzõdés megkötésétõl számított 6 hónapig a feleket kölcsönösen
megilleti az indoklás nélküli rendes felmondás joga azzal, hogy a felmondás
kimondásától számított 4 hónap elteltével szûnik meg a szerzõdés.
Pályázati feltételek: egyetemi vagy fõiskolai végzettség és az írott vagy
elektronikus sajtó területén eltöltött legalább 3 év szakmai gyakorlat, vagy középfokú iskolai végzettség és az írott vagy elektronikus sajtó területén eltöltött legalább 5 év szakmai gyakorlat, büntetlen elõélet, vezetõi gyakorlat.
A pályázatnak tartalmaznia kell az alábbi dokumentumokat: a kft. vezetésére vonatkozó koncepció, a pályázó szakmai önéletrajza, a feltételként elõírt iskolai végzettséget igazoló okirat másolata, 3 hónapnál nem régebbi eredeti hatósági erkölcsi bizonyítvány, a feltételként elõírt vezetõi és szakmai gyakorlat
hivatalos igazolása. (Az erkölcsi bizonyítvány kivételével hiánypótlásnak
nincs helye.)
A pályázat benyújtásának határideje: 2009. február 7. A pályázat benyújtásának helye: Marton István polgármesternek címezve, Nagykanizsa Megyei
Jogú Város Polgármesteri Hivatala, 8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. A pályázat elbírálásának határideje: 2009. február 28.
A pályázat kiírója fenntartja a jogot, hogy a pályázatot eredménytelennek
nyilvánítsa.
A pályázattal kapcsolatban információt ad: Marton István polgármester
(Tel: 06-93-500-701), Cseresnyés Péter alpolgármester (Tel: 06-93-500-704)
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Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyûlése
Fegyelmi Tanácsa
1/91-2/2009.
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata
Marton István polgármester úr részére
Helyben
Tisztelt Polgármester Úr!
Mellékelten megküldöm a 2009. január 13-án érkezett, a Zala Megyei Fõügyészség által megküldött Nagykanizsa, Arany János út 8. szám alatti ingatlan
értékesítése tárgyában meghozott B.7/2009/1. számú határozatának másolatát
további szíves felhasználásra.
Tájékoztatom, hogy az ügyészségi határozattal szemben a feljelentést nem
alpolgármesteri minõségemben tettem, csupán a Közgyûlés, mint Fegyelmi
Tanács 450/2008. (XII.18.) számú – az ügyészségnek is megküldött – határozata
szerint jártam el, azaz a feljelentést a Fegyelmi Tanács tette.
Nagykanizsa, 2009. január 14.
Tisztelettel:
Cseresnyés Péter, a Fegyelmi Tanács elnöke
Zala Megyei Fõügyészség, Zalaegerszeg
B.7/2009/1. szám
Határozat
A Cseresnyés Péter mint Nagykanizsa Megyei Jogú Város Alpolgármestere
által ismeretlen tettes ellen hivatali visszaélés bûntette, közokirat-hamisítás bûntette és magánokirat-hamisítás vétsége miatt tett feljelentést a Be. 174. § (1)
bekezdés a.) pontja alapján – bûncselekmény hiányában – elutasítom.
A határozatot azzal rendelem kézbesíteni a feljelentõnek, hogy ellene a Be. 195.
§ (1) bekezdése alapján a kézhezvételtõl számított 8 napon belül panasszal élhet a
Legfõbb Ügyészség Nyomozás Felügyeleti és Vádelõkészítési Fõosztályához
címezve.
Indoklás:
Cseresnyés Péter mint Nagykanizsa Megyei Jogú Város Alpolgármestere 2008.
december 30. napjára keltezett és a Zala Megyei Fõügyészségre 2009. január 6.
napján érkezett beadványában a Marton István polgármester ellen indított fegyelmi ügyben hozott 450/2008. (XII.18.) számú határozatra hivatkozással feljelentést
tett ismeretlen tettes ellen hivatali visszaélés bûntette, közokirat-hamisítás bûntette
és magánokirat-hamisítás vétsége miatt.
A feljelentés alapján képezõ tényállásokat az ahhoz mellékletként csatolt, a
Marton István polgármester ellen indított fegyelmi vizsgálatról 2008. december 3.
napján készített vizsgálati jelentés tartalmazza.
E szerint
1.)
Marton István polgármester, a MOL Nyrt. 2007. február 9. napján
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalához írt levelének tartalmáról, a Nagykanizsa Arany János út 8. szám alatti ingatlan értékesítésére
2007. február 20-ra meghirdetett versenytárgyalás kitûzött idõpontjáról nem
tájékoztatta a 2007. február 15-én tartott közgyûlést, a képviselõket, és a
versenytárgyalásról késõbb sem adott tájékoztatást. Ezzel megfosztotta
Nagykanizsa Megyei Jogú Város közgyûlését attól a lehetõségtõl, hogy az ingatlanra vételi ajánlattal élhessen.
E magatartásával megsértette Nagykanizsa Megyei Jogú Város 10/2003.
számú, az önkormányzat vagyonáról szóló rendeletét, mert hatáskörét túllépve a
20.000.000 Ft + áfa értékhatár feletti ingatlan tulajdonrészérõl a Draskovics Kft.
és a közte létrejött megállapodás alapján úgy mondott le, hogy a vételi lehetõséget
nem tárta a közgyûlés elé.
2.)
Kötelezettségszegés állapítható meg abban is, hogy nem megfelelõ elõterjesztéssel a polgármester a 2007. március 29-i közgyûlés elé terjesztett határozati
javaslatában azt indítványozta, hogy a közgyûlés nyilvánítsa ki az Arany János út
8. szám alatti ingatlanra vonatkozóan, hogy a versenytárgyaláson a tulajdonosok
és a Draskovics Kft. között létrejött adásvételi szerzõdés tekintetében a szerzõdésbe foglalt feltételekkel, az elõvásárlási joggal élni nem kíván.
Ezzel megsértette a hatályos SZMSZ 13. § (2) bekezdésben foglaltakat, mert
elõterjesztése nem tartalmazza azon tényeket, körülményeket, adatokat, informá-
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ciókat, melyek a megalapozott döntés meghozatalához szükségesek.
Nem tartalmazza a lehetséges döntési változatokat, azok jogszabályi alapját, a
döntési javaslat indokait, a költségvetési vonzat bemutatását.
Az elõterjesztés nem tartalmazza azt az információt sem, hogy az elõvásárlási
jog gyakorlása esetén a város részérõl a hasznosítás a vételt követõen milyen
módon történik meg.
Kötelezettségszegés állapítható meg abban is, hogy az elõterjesztéshez nem
csatolt idegenforgalmi szakértõi értékbecslést a 10/2003. (II.26.) számú rendelete
10. § szerint (az önkormányzat vagyonáról, a vagyongazdálkodás szabályairól és
a tulajdonosi jogok gyakorlásáról).
Az elõterjesztés nem tartalmazta azt sem, hogy az elõvásárlási jogról való
lemondás esetén a városrendezési terv módosul-e, illetõleg a rehabilitációs program erre a területre miként valósítható meg.
Elõterjesztésében nem valós tényt közölt, ugyanis határozati javaslatában
elõadóként a MOL Nyrt-t illetõleg a EXPLANT Gáz- és Olajipari Karbantartó és
Szolgáltató Kft-t jelölte meg, ugyanakkor az adásvételi szerzõdés, melyet elõterjesztéséhez csatolt, tulajdonosként a MOL Nyrt-t és a Petroszolg Kft-t jelölte meg.
Ennek következtében a közgyûlés nem került döntési helyzetbe, így fordult elõ
az, hogy értelmezhetetlen, értelmetlen határozat született.
3.)
A kötelezettségszegés megállapítható abban is, hogy a 2007. március 29.
napján tartott közgyûlésen Marton István polgármester, egyen, mint levezetõ
elnök nem adta meg a szót a jegyzõi felszólítás ellenére sem a fõépítésznek, aki
ismertethette volna a rendezési tervnek és a tömbrehabilitációnak a szakmai, gazdasági vonatkozásait. Miután a polgármester határozati javaslatát minõsített
többséggel a közgyûlés nem fogadta el, tehát nem mondott le a Nagykanizsa,
Arany János út 8. szám alatti ingatlan elõvásárlási jogáról, Marton István a vitát
újra nem nyitotta meg, hanem ellenkezõ értelemmel újra szavazásra tette fel a
kérdést. Ennek következtében született egy határozaton belül két ellentétes döntés.
E magatartásával Marton István megszegte Nagykanizsa Megyei Jogú Város
Önkormányzata SZMSZ-ének 18. § (3) bekezdésének rendelkezéseit, mely szerint
módosító indítványt lehetõleg írásban a vita lezárásáig az elnöknél lehet benyújtani.
4.)
Marton István polgármester kötelezettségszegése megállapítható abban is, hogy
a 95/2007. (III.29.) számú értelmezhetetlen, ellentmondó közgyûlési határozat
ellenére, 2007. március 30. napján valójában nem létezõ érdemi közgyûlési
határozatra hivatkozva, Beznicza Miklós irodavezetõ törvényességi
figyelmeztetése ellenére, a közgyûlés nevében lemondott a Nagykanizsa, Arany
János út 8. szám alatti ingatlanra kötött adásvételi szerzõdéssel kapcsolatban a
város elõvásárlási jogáról.
Ezzel a magatartással megsértette Nagykanizsa Megyei Jogú Város 10/2003.
számú az önkormányzat vagyonáról, vagyongazdálkodási szabályairól, s a tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló rendelete 6. bekezdésének azon szabályát, hogy
az önkormányzatot megilletõ elõvásárlási jogról történõ lemondás is az értékesítés
esetén kikötött értékhatároknak megfelelõen oszlik meg a polgármester, pénzügyi
bizottság és a közgyûlés között.
A feljelentés és az ahhoz mellékletként csatolt iratanyag alapján megállapítottam, hogy a fentiekben kötelességszegésként részletezett tevékenységek és
mulasztások bizonyítottságuk esetén nem alkalmasak sem a feljelentésben
nevesített, sem más bûncselekmény megállapítására.
A Btk. 225. §-ban foglalt hivatali visszaélés bûntettét az a hivatalos személy
követi el, aki jogtalan hátrányokozás, vagy jogtalan elõnyszerzés célzatával
hivatali kötelességét megszegi, hatáskörét túllépi, vagy hivatali helyzetével egyéb
módon visszaél.
E bûncselekmény a célzatból adódóan csak egyenes szándékkal követhetõ el, az
elkövetõnek jogtalan hátrányokozás, vagy jogtalan elõnyhöz juttatás célzatával
kell kifejtenie az elkövetési magatartások valamelyikét.
A fent idézett vizsgálati jelentés pontokba szedve jelöli meg a Marton István
terhére rótt kötelességszegéseket.
Az elsõ két pont a Nagykanizsa, Arany J. út 8. szám alatti ingatlan tulajdonosai
általi értékesítésével, illetve az elõvételi jog gyakorlásával kapcsolatban 2007.
március 29. napján hozott döntés elõkészítésével, míg a következõ 2 pont a
meghozott határozatok és azok végrehajtása során kifejtett tevékenységet részletezi.
- Az iratokból kitûnõen a kérdéses ingatlan tulajdonosa a MOL Nyrt.
2007. február 8. napján kelt levélben csupán tájékoztatta Beznicza Miklós
irodavezetõt a versenytárgyalás idejérõl és feltételeirõl. A versenytárgyalásra ugyanis értelemszerûen az ingatlanra korábban vételi ajánlatot tevõ
személyeket és cégeket hívták meg, az önkormányzat vételi szándékát nem
jelezte. Az önkormányzat javára bejegyzett elõvételi jog tartalmánál fogva
ilyen vételi ajánlatnak értelme sem lett volna, hiszen az elõvételi jog garantálta az ingatlan megvásárlásának lehetõségét. Így azzal, hogy a versenytárgyalás tényét és idõpontját a polgármester nem közölte a képviselõkkel, az
önkormányzatot hátrány nem érhette.
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2009. január 22.
Ezen felül, az értesítés kézhezvételekor a 2007. február 15-ei soron következõ
ülés elõkészítése már befejezõdött (2007. február 6.-i dátummal kerültek
kiküldésre a meghívók.)
- A 2007. március 29-i közgyûlésre szóló meghívóhoz a polgármester írásbeli
elõterjesztést csatolt az ingatlanra bejegyzett elõvásárlási jogról történõ lemondás
tárgyában.
Az elõterjesztést a Vagyongazdálkodási Iroda készítette, azt megtárgyalta
elõzõleg a Pénzügyi Bizottság és a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Idegenforgalmi Bizottság is, törvényességi szempontból ellenõrizte a jegyzõ. Csatolták
hozzá a tulajdoni lapot, térképvázlatot és a tulajdonos tájékoztatását a versenytárgyalás eredményérõl, nevezetesen arról, hogy a Draskovics Kft. vételi ajánlatát
fogadta el 48 millió forint bruttó vételáron.
A jelentés 2. pontjában hiányolt és a polgármester terhére rótt további adatok,
információk beszerzésére, pótlására a közgyûlésnek lehetõsége lett volna, mint
ahogy a döntés elhalasztására is.
Minthogy a terület nem képezte az önkormányzat tulajdonát, az elõvásárlási jog
gyakorlása során pedig csak a más által tett árajánlat elfogadására van lehetõség
(Ptk. 373.§), az ingatlanforgalmi szakértõ értékbecslés hiánya sem vet fel releváns
mulasztást.
A terület résztulajdonosát az elõterjesztés a földhivatali nyilvántartás alapján
nevezte meg az Explant Kft-ben, ennek azonban a döntéshozatalt érintõen szintén
nem volt jelnetõsége.
- A közgyûlés levezetésének rendje nem képezheti büntetõeljárás tárgyát, az
elõvásárlási joggal kapcsolatos határozatok kapcsán pedig a következõket emelem
ki:
Mindenekelõtt azt, hogy az iratokból kitûnõen mind a szóbeli érintkezések,
mind az írásbeli megnyilvánulások során rendre keveredett az elõvásárlási jogról
történõ lemondás, illetve a jog gyakorlásáról történõ lemondás.
A polgármester határozati javaslata szerint az önkormányzat az elõvásárlási
jogot tartsa fenn a továbbiakban is, azzal azonban jelen jogügylet, adás-vétel során
ne éljen. Ez egyszerû értelmezés szerint nem jelenthet mást, mint hogy a
Draskovics Kft. által kínált 48 millió forint bruttó vételárért nem kívánja
megvásárolni az önkormányzat a területet, elõvásárlási jogáról azonban a jövõre
nézve nem mond le.
A vitát követõen elrendelt szavazás során sem az igen, sem a nem szavazatok
száma nem érte el az elõírt minõsített többséget.
Ezt követõen a jegyzõ javaslatára a polgármester szavazásra bocsátotta a
határozati javaslat korábbival ellentétes változatát, nevezetesen arról kellett
szavazni, hogy élni kíván-e az elõvásárlási jogával az önkormányzat.
E kérdésre 12 igen, 7 nem és 4 tartózkodó szavazat született, így e javaslat sem
kapott minõsített többséget.
Az Ötv. 15.§ (2) bekezdéséhez fûzött magyarázat szerint, ha nincs meg a
javaslatot támogató, minõsített többséget elérõ szavazat, akkor elutasító döntés
születik, amit sorszámmal ellátva jegyzõkönyvbe kell foglalni.
Ehhez képest törvényesen, a lezajlott szavazás eredményének megfelelõen
került a jegyzõkönyvbe a 95/2007. (III.29.) számú határozat, mely szerint az
önkormányzat az elõvásárlási jogról történõ lemondással nem ért egyet, továbbá a
tulajdonosok és a Draskovics Kft. között létrejött vásárlási feltételekkel az
elõvásárlási jog gyakorlásával sem ért egyet.
A nem túl szerencsésen, de egyértelmûen értelmezhetõ határozat tartalma
szerint az önkormányzat az elõvásárlási jogot fenntartja, azzal azonban jelenleg
nem él.
Szükségesnek tartom kiemelni, hogy az elsõ szavazást követõen, annak eredményére figyelemmel a határozati javaslat ellenkezõjének megszavaztatása szükséges, szakmai és jogi szempontból is indokolt volt.
Az eredeti javaslat el nem fogadása ugyanis nem jelentette okszerûen
azt, hogy az önkormányzat él az elõvásárlási joggal, e pozitív tartalmú joggyakorlás feltétele volt, hogy azt a közgyûlés minõsített többséggel támogassa. A megfelelõ számú igen szavazatok hiánya miatt a második
szavazást követõen vált lehetõvé a jogszerû és egyértelmû határozat
megszövegezése.
Mindezekbõl következik, hogy a 2007. március 30-ai dátummal a MOL
Nyrt. részére küldött nyilatkozat tartalmilag megfelelt a közgyûlés döntésének, hiszen azt tartalmazta, hogy az önkormányzat elõvásárlási jogával a
tulajdonosok és a Draskovics Kft. között létrejött szerzõdés feltételeivel nem
kíván élni, elõvásárlási jogát azonban a jövõre nézve fenntartja. A polgármester közremûködésével készült okiratok ezért mind formailag, mind tartalmilag valósak.
Mivel a feljelentésbõl és annak mellékleteibõl egyértelmûen megállapítható volt a fentiek szerint, hogy sem a feljelentésben nevesített
bûncselekmények, de más bûncselekmény gyanúja sem áll fenn, a feljelentõ által sérelmezett cselekmények törvényi tényállási elemek
hiányában nem alkalmasak bûncselekmény megállapítására, a feljelentést
elutasítom.
Zalaegerszeg, 2009. január 7.
Kis-Király Ervinné Dr., fõügyész-helyettes
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Képviselõi fogadóórák
Balogh László a nagykanizsai 3. számú választókerület önkormányzati
képviselõje, OKISB-elnök fogadóórát tart minden szerdán 16.00 órától
17.00 óráig a Batthyány Lajos Gimnáziumban (Nagykanizsa, Rozgonyi
utca 23.): 30/204-0865, balogh.laszlo61@chello.hu
Bizzer András a nagykanizsai 4. számú választókerület önkormányzati
képviselõje fogadóórát tart 2009. január 23-án, pénteken 17.00 órakor a
Dr. Mezõ Ferenc Gimnáziumban.

Versenytárgyalás
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata nyilvános versenytárgyaláson értékesíti az alábbi ingatlanát: 4378/29. hrsz.-ú Nagykanizsa
Ipari Parkban lévõ ingatlan, melynek kikiáltási ára 59.332.000 Ft + áfa. A
versenytárgyalás idõpontjai: január 16., január 30. 10:00.
Az ingatlan az Ipari Park területén a 74 sz. út mellett helyezkedik el,
nevezetesen a Nagykanizsa belterület 4378/29 hrsz-ú, 1.4833 m2 nagyságú "kivett beépítetlen terület" megnevezésû ingatlan. A terület a 4378/12
hrsz.-ú útról megközelíthetõ. Közmûcsatlakozások adottak. A felmerülõ
igényeket a szolgáltatókkal illetve az Önkormányzattal kell egyeztetni, illetve részükre a közmûrákötési hozzájárulásokat megfizetni.
A versenytárgyalás helye: Nagykanizsa Vagyongazdálkodási és Szolgáltató Zrt. 8800 Nagykanizsa, Garay u. 21.

Építéshatóság - 6/2545-10/2008.
Ügyintézõ: Junger M. Szám: 6/2545-10/2008. Tárgy: Értesítés döntéshozatalról a Nagykanizsa, Király u. 53. sz. alatti építéshatósági ügyben
Hirdetmény
A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól
szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 80. § (3) bekezdése
alapján értesítem az érintetteket, hogy Nagykanizsa Megyei Jogú Város
Jegyzõje a 6/2545/2008. számú Nagykanizsa, Király u. 53. szám alatti
19/1. hrsz-ú ingatlanon meglévõ épületben gyógyszertár kialakítása és
reklámtáblák elehelyezése építéshatósági ügyében a benyújtott építési engedély kérelmet elbírálta és döntését meghozta.
Mivel a fenti építéshatósági eljárással érintett ingatlannal rendelkezni
jogosultak száma jelentõs, ezért ezen ügyfeleket a határozat meghozataláról hirdetményi úton tájékoztatjuk a fenti jogszabályi elõírásnak megfelelõen az alábbiak szerint.
A hirdetmény 2009. január 15-tõl kerül kifüggesztésre Nagykanizsa
Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának hivatalos hirdetõtábláján.
Az eljáró hatóság megnevezése: Nagykanizsa Megyei Jogú Város
Jegyzõje 8800 Nagykanizsa, Eötvös tér 16., ügyszáma: 6/2545/2008., tárgya: építési engedély.
A kérelmezõ ügyfél neve: Pharmanova zRt., 1089 Budapest, Bláthy Ottó u. 9. A kérelemmel érintett ingatlan valamint az érintett ingatlannal közös határvonalú (telekhatárú) ingatlanok (hatásterület): Nagykanizsa 19/1.
hrsz-ú ingatlan, valamint a 20/2., 21/2., 18. és 21/1. hrsz-ú ingatlan.
Felhívom az érintettek figyelmét, hogy az elsõfokú építéshatóság fenti
ügyben meghozott döntése és az ügy iratanyaga a Polgármesteri Hivatal
Építéshatósági Osztályán, az alábbi helyen és idõpontban megtekinthetõ:
Nagykanizsa, Eötvös tér 16. III. emelet 304. Hétfõ: 8-12, 13-16.30, szerda: 8-12, 13-17, péntek: 8-12.
A Ket. 98. § (1) bekezdése kimondja: "Az ügyfél az elsõ fokú határozat
ellen fellebbezhet. A fellebbezési jog nincsen meghatározott jogcímhez
kötve, fellebbezni bármilyen okból lehet, amelyre tekintettel az érintett a
döntést sérelmesnek tartja." Erre figyelemmel a határozatban a jogorvoslat lehetõségét biztosítottuk.
A határozat ellen a közléstõl számított 15 napon belül a Nyugat-dunántúli Regionális Közigazgatási Hivatal Zala Megyei Kirendeltségéhez címzett, de Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Építéshatósági Osztályhoz két példányban benyújtandó és 30.000,- Ft értékû illetékbélyeggel ellátott fellebbezéssel lehet élni.
Nagykanizsa, 2009. január 14.
A jegyzõ megbízásából:
Szamosi Gábor, építéshatósági osztályvezetõ
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Kanizsa – Vendégoldal
munkát és döntésünk lehetõség
szerint a lakosság érdekeit szolgálja. A városlakók pedig támogatnak bennünket észrevételeikkel, meglátásaikkal, hiszen mindig lehet jobban csinálni, mindig
lehet jobb megoldást keresni egy
adott problémára. Nagymértékben támaszkodhatok a munkatársaimra is, jelentõsen megkönnyítik a mindennapi munkavégzést, a
döntéshozatalt. Jólesõ elismerés
volt a 2008-ban számomra odaítélt Év Polgármestere kitüntetés,
én mégis közös sikernek érzem a
díjat, amely mindenkinek megbecsülést jelent, aki Zalaegerszegért
dolgozik.

2009. január 22.
– Zalaegerszegnek a történelmi
múltja, vagy inkább a jelen eredményei jelentik az erejét?
– Mielõtt elcsábultam polgármesternek, történészként, a Megyei Levéltár vezetõjeként dolgoztam és az ott megszerzett ismereteket, tapasztalatokat jelentõs mértékben tudom hasznosítani mindennapi munkám során.
Úgy gondolom, a múlt tisztelete,
értékeinek megbecsülése, városépítõ õseink öröksége olyan hagyaték, amelybõl mindig építkezhetünk mi, a jelen emberei. A mi
eredményeink az övükén alapszanak, azokat teljesítik ki, és ezek
együttesen vezetnek tovább a jö-

új utcák, házak sora létesült, mind
több kisvállalkozó lát szép jövõt
az idegenforgalomban. Jelentõs
fellendülést hozott a két terület
kapcsolatában a 2007-ben felavatott új, fedett termálfürdõ is,
amely évi nyolcvan-százezer vendéget vonz a városba. Örömteli,
hogy a hozzánk érkezõk általában
több napig is maradnak – ez azt
igazolja, hogy jól érzik magukat
nálunk, elégedetten távoznak, élményeiket megosztják barátaikkal, ismerõseikkel, jó hírét viszik
Zalaegerszegnek, s talán legközelebb már együtt látogatnak el ide,
a Göcsej fõvárosába. Az Aquapark és a termálfürdõ mellett ha-

Mindent a lakosság érdekeiért – velük együtt
Gyimesi Endre levéltáros-történészként került a Zalai megyeszékhely élére. A fideszes polgármester és országgyûlési képviselõként az alábbiakban osztja
meg velünk a titkát.
– Miben rejlik annak titka,
hogy az országosan ellenzékben
lévõ párt képviselõjeként sikeresnek tekinthetõ a polgármesteri tevékenysége? Ráadásul tavaly az
év polgármesterének választották?
– A polgármester dolga minden
jobbító szándékú kezdeményezés
összefogása, bárhonnan jöjjön is
a javaslat. Azt kell keresni, ami
összeköt bennünket, nem azt, ami
szétválaszt. Nem könnyû jelenleg
önkormányzati vezetõnek lenni
Magyarországon, hiszen a kormányzat megszorító politikája következtében évrõl-évre több pénzt
vonnak ki a rendszerbõl. Az ellenzéki vezetésû városok hátrányos
megkülönböztetésére pedig saját
példánkat tudom felhozni, gondoljunk miniszter úr megvalósulatlan ígéreteire a Zalabaromfi
ügyében, vagy az M9-es autópálya építési munkálatainak halogatására, amelynek következtében –
jóllehet a legjobb pályázatnak minõsítették a miénket – a Daimler
AG más helyszínen építi ki hazai
központját Zalaegerszeg helyett.
Hogy mégis sikeres a város, az az
itt élõk lokálpatrióta elkötelezettségének és együttes tenni akarásának, összefogásának köszönhetõ. Nálunk a képviselõtestület ülésein ritkák a pártvillongások, a
meddõ viták és üresjáratok, minden alkalommal arra törekszünk,
hogy befejezzük a megkezdett

– Milyen programokkal és
mennyiben tudja segíteni a település büdzséjét?
– Minden polgármesteri ciklusom idején voltak olyan hangsúlyos területek, amelyekre orvoslást kellett találnunk. 1994-ben
Zalaegerszeg eladósodott város
volt, jelentõs arányú munkanélküliséggel és nagy gondot okozott
a lakásprobléma is. Közös erõvel
sikerült stabilizálnunk a város
költségvetését, majd az elkövetkezõ években elindíthattuk azokat a
programokat, amelyek az egész
országban visszhangot keltettek:
új munkahelyeket teremtettünk,
lakásokat építettünk, komoly infrastrukturális és gazdasági fejlesztéseket hajtottunk végre, fellendült az idegenforgalom és az
országban egyedülálló szociális
támogatási rendszert építettünk
ki úgy, hogy nem kényszerültünk
mûködési hitel felvételére – csak
kedvezõ kamatozású fejlesztési
hitelt vettünk fel -, sem a városi
cégek privatizációjára. Jelenleg
továbbra is elsõbbséget élvez a
munkahelyteremtés, ezt segítik
elõ 45 pontból összeállított befektetés-ösztönzõ csomagunk, valamint az inkubátorházra és ipari
park fejlesztésére beadott pályázataink (hiszen a három termelõ
mellett immár a negyedik ipari
park kialakítása folyik). Fontosnak tartjuk továbbá, a városban
mûködõ kis- és középvállalkozások támogatását és nem mondtunk le a további infrastrukturális
fejlesztésekrõl sem. Közmûveinket nem privatizáltuk, saját tulajdonban tartva azok minden nyereségét a város javára forgattuk
vissza.

võ felé, hiszen elõdeinkhez hasonlóan a mi célunk is: szebb,
otthonosabb, élhetõbb várost kialakítani gyermekeink, unokáink
számára.
– Milyen beruházások, vállalkozások lendítik a várost elõre?
– A jelenleg folyamatban lévõ
beruházások közül három nagy,
EU-s támogatással, mintegy 27
milliárd forintos összértékben
megvalósuló fejlesztést szeretnék
kiemelni. A Kohéziós Alap által
finanszírozott szennyvízelvezetési és – kezelési projekt és az ISPA
hulladékgazdálkodási projekt
eredményeként 2009 második felére Zalaegerszeg igazi ÖKOváros lesz, s az ország legkorszerûbb kommunális infrastruktúrával ellátott települései közé fog
tartozni. A vasútfejlesztési program keretében pedig, ugyancsak
ISPA támogatással, az V-ös számú közlekedési folyosó kiépítésének részeként, a városon átmenõ magyar-szlovén vasútvonal
csaknem 7 kilométeres nyomvonala kerül áthelyezésre mintegy
100 méterrel, s megtörténik annak teljes villamosítása is.
Mindezek mellett folytatódik a
belváros rekonstrukciója, az
arányos városfejlesztés jegyében
további utak, utcák felújítása, új
kerékpárutak, parkolók kialakítása, a városi intézmények megújítása és a szociális rendszer
karbantartása is.
– A turisztika milyen befolyással
van a város gazdasági életére?
– A gébárti idegenforgalmi fejlesztés felfogható munkahelyteremtõ, gazdaságélénkítõ tevékenységnek is, hiszen az Aquacity
és a termálfalu kiépülése nyomán

marosan
megkezdõdik
az
AQUAPALACE 150 lakóegységes, 300 fõ befogadóképességû
négycsillagos szálloda építése,
amely nemcsak a turisztikai vonzerõt növeli, de új munkahelyeket
is biztosít. Az immár 10 esztendeje mûködõ Tourinform iroda munkájának is új lendületet adott a 39
taggal megalakult Göcseji Szegek
Turisztikai Egyesület, amely a helyi turizmus szélesebb alapjainak
kiépítését tûzte ki célul és vannak
terveink a 2009-es esztendõ, a minisztérium kiírása alapján a „kulturális idegenforgalom éve”, városi eseményeinek megrendezésére is.
K.V.

2009.02.24.

12:35

Page 11

Kanizsa – Kultúra
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Lázálom
Író-olvasó találkozóra várta a
Halis István Városi Könyvtár az
érdeklõdõket hétfõ estére. Az apropó Orbán Károly Lázálom címû könyvének bemutatója volt.
Czupi Gyula, az est házigazdája
bevezetésként beszélt a Nagykanizsán és környékén élõ szépírókról,
tevékenységükrõl, és a mûködõ
könyvkiadásról. Elmondta, hogy
jobbára költõemberek uralják a környék szépirodalmát, de felettébb
nagy népszerûségnek örvendenek
az önéletírók is, akik évtizedeket
mutattak, mutatnak be életükbõl, s
ezzel együtt a történelembõl.
A könyvtárigazgatót – bevallása
szerint – többszörösen is megérintette a Lázálom, igényesen megfogalmazott, a korszellemet idézõ
könyv lévén mindenkinek ajánlja.
Egy világot mutat be, s cselekménybonyolítására olyan képvágás
a jellemzõ, amely magában is izgalmassá teszi az olvasmányt, hiszen a
jelenben fel-feltûnnek bizonyos
emlékfoszlányok is. Nagyon érdekes a csattanót illetõen is, de mindenki ébredjen rá maga, hogy miért.
Minden írót legalább egy alkalommal utolér az a vád, hogy saját magát,
ismerõseit, szomszédait rajzolja meg
mûveiben. Ez a gyanú sokszor be is
igazolódik, ennek ellenére Orbán
Károly mégsem tartja könyvét önéletrajzi regénynek, azt vallja, ha az ismerõsi körön kívülre lépünk, vagyis ha
egy „kívülálló” olvasná, az õ számára
már nem lenne érdekes. Nevetve jegyezte meg, hogy fõhõse mégis egy
színész, aki õ maga is volt évtizedekig. Õt belülrõl ábrázolja, s éppen
ezért reméli, hogy mélyen szántó
gondolatokat ébreszt az olvasóban.
Ajánló (a könyv hátúljáról):
Mit tegyen az, akinek a bizalmával
visszaélnek? Akinek a becsületébe
durván belegázolnak (holott épp azt
szerette volna megvédeni egy fatális
pillanatban)? A diktatúra becstelen
rendszere egy embernek, a diktátornak
róható-e fel, vagy az ellenállókat kivéve mindenki részt vesz a mûködtetésében? Ilyen kérdések kulisszái merednek a színészre, aki fel akar tápászkodni egy börtönbüntetés után Erdélyben.
Színpadi reflektorok világában az emberség fényére vágyik, de életét az aljasság mindent átható sötétsége kezdi
alakítani. Gyilkolás felé vezetõ útján
szerelmek, mûvészet, szex kísérik...
Steyer Edina
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Finnország, Malajzia, Amerika...
Beszélgetés Ludvig Dániel képzõmûvésszel

Fotó: Bakonyi Erzsébet
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Ludvig Dániel képzõmûvésznek alig jut ideje az alkotásra a
belvárosi tágas mûtermében.
Nemcsak azért, mert a gyakori
utazás miatt keveset tartózkodik
itthon, hanem azért is, mert ha
csak egy röpke beszélgetés erejéig, egymásnak adják a kilincset a
barátai. Itt is szilvesztereztek a
hangulatot egyedivé emelõ legújabb festményei környezetében.
Beszélgetésünk idején éppen
Pécsre készült. Ott tanult, annak
idején havonta szemlélte meg a
Pécsi Horvát Színház galériájának újabbnál-újabb tárlatait,
ahol tíz év elteltével most õ a fõszereplõ. Ami akkoriban szinte
elérhetetlennek tûnt a számára;
önálló kiállításon mutatja be mûveit!
– Az elmúlt hetekben érkezett
haza Malajziából, a következõ állomás pedig Amerika volt! Úgy is
mondhatnánk, járja a világot! Hogyan sikerült ilyen messzire eljutnia a határközeli kisvárosunkból,
Kanizsáról?
– Visszajáró vendég vagyok
a Maláj Art Expón. Az elsõ
Maláj Mûvészeti Expón tavaly
vettem rész édesapámmal, Ludvig Zoltán képzõmûvésszel,
majd meghívtak a novemberben megrendezett második kiállításra is. Idén már harmadik
alkalommal szerepeltek munkáim Kuala Lumpur tavaly átadott innovációs központjában,
ami gyakorlatilag vásárközpontként is mûködik. A felhõ-

karcoló halljában rendezték
meg a tárlatot.
– Ha a felhõkarcoló méretétõl
eltekintünk, Kanizsán mikor tudna
elképzelni egy hasonló, exklúzív
kiállítást?
– Hogyha a város mondjuk tíz
éven belül autópálya-csomóponttá válna, hasznos lehetne
egy ilyen épület. Jelenleg még
egy kicsit merész elképzelésnek
tûnik, de annyira jó helyen fekszik Kanizsa, hogy lenne jövõje
egy vásárközpont létrehozásának.
– Hogyan telt el az egy hét?
– Délelõtt tíztõl este tizenkilenc óráig ott kellett lenni. Egy
kicsit fárasztó volt, mert folyamatosan angolul kellett kommunikálni. Egyetlen magyarul beszélõvel találkoztam, egy autósmagazin vezetõjével. Idõnk lett
volna szétnézni a városban, de
energiám már nem volt hozzá.
Szinte minden ázsiai országból
voltak résztvevõk. Korea, Malajzia, Thaiföld, Vietnam, Európából francia-, spanyol- és írországi mûvészek. Ismét sikerült új
kapcsolatokat teremteni, három
maláj mûvészt és egy vietnamit
meg is hívtunk Kendlimajorba a
nyári mûvésztelepre. Az idei kiállításon magas rangú emberek
látogatták meg a vásárt és a
standomat. Egy szingapúri galériával sikerült talán egy hosszú
távú kapcsolatot kialakítani. A
kiállítás végén felajánlották,
hogy a képeimet magukkal viszik, és bemutatják másutt is.
Szingapúr a világ egyik mûvé-

szeti központja. Ami Amerikában
New York, Európában London,
az Ázsiában Szingapúr, vagy
Hongkong. Ez nagy elõrelépés
lehet számomra. Amerikában galériákat látogattam meg, hogy
felmérjem, a képzõmûvészet
szemszögébõl milyen ott a helyzet. Egy-egy utazás során az embernek számos ötlet jut az eszébe. Van idõ átgondolni az elképzeléseket akár a hosszú repülõúton is. Hazaérkezésem után
elég intenzív munkába fogtam,
ami egyébként januárban nem
nagyon volt jellemzõ rám.
– Fiatal kora ellenére elmondhatja magáról, hogy rátalált egyéni
stílusára, felismerhetõk az alkotásai.
– Egye több kolléga mondja,
hogy messzirõl felismerhetõk a képeim. Több száz közül is kiszúrják
egy-egy galériában. Ez biztató –
jegyzi meg egyetértõen Dániel.
– Milyen témák foglalkoztatják
mostanában?
– Igazából a régi megszokott
motívumrendszerben dolgozom
tovább, azonban új színeket és
technikákat hozok be képeimbe.
Pár hete kezdtem a homokalappal, ezzel egy kicsit pasztellesebb képi világot érek el. A saját
stílusomra hangolva a maja motívumrendszerrel kezdtem el
foglalkozni, ami izgalmas elfoglaltságot jelent számomra. Eddig elkerülte a figyelmemet a
maja kultúra, igazából csak a
sumér és az egyiptomi mûvészetet tanulmányozom behatóbban.
– Ne hagyjuk ki a sorból, a
nyáron Finnországban is részt
vett egy nemzetközi mûvésztelepen.
– A tavalyi év legizgalmasabb
mozzanata volt, a világ minden
táját képviselte a résztvevõ tizenhat mûvész. Egy régi finn kúriában laktunk, Helsinkitõl száz
kilométerre, északra, tavak, szaunák környezetében és sosem
ment le a Nap. Ott én is szobrászkodtam egy kicsit, ilyen helyeken mindig kipróbál az ember
valami mást. A finn stílust igyekeztem visszahozni a képeimen,
kicsit hidegebb színeket használtam, csónakokat, tavakat festettem…
Bakonyi Erzsébet
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Fotók: Bakonyi Erzsébet
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Megkérdezi a csapost:
– Kiszolgálnak itt országgyûlési
képviselõket?
– Természetesen... – hajlong a
csapos.
– Helyes. Akkor nekem egy sört,
a krokodilomnak meg egy országgyûlési képviselõt.
***
Ki volt a világ elsõ szocialistája?
– Kolumbusz.
Útnak indult anélkül, hogy
tudta volna, hova megy, utazott
anélkül, hogy tudta volna, hol
van, és visszatért anélkül, hogy
meg tudta volna mondani, hol
járt.

Akkor Gyurcsány a hányadik
szocialista??
***
A politikusok miért küzdenek olyan
elkeseredetten az újraválasztásukért?

rozatlan idõre felfüggesztette a betegségét.
– Ezek engem ne gyógyíttassanak!
 Cseresnyés számára a régió
problémái idegenek, ezért õ egy
idegenrégiós!
 Ingyenes pszichoterápián vett
részt a közgyûlés.
Volt, aki csak az ingyen piát értette.
 Az MSZP nem támogatja a polgármester maradását, ezt határozottan kijelenthetem – mondta az újságíróknak Böröcz Zoltán MSZP-elnök,
aki azt azonban nem engedte meg,
hogy megnézzék: puha-e az orra.
 Halász Gyula kanizsai Chuck
Norris-ként a közgyûlésen kitépett a bajuszából egy szálat és három Fideszes szívét szúrta át vele.
Azóta 12 tagú a Fidesz frakció.
Egyszer azt mondta neki egy égi
hang a közgyûlésen, hogy …. Gyulus.
Egyszer… csak egyszer! És
akkor, ott úgy mellé ütött az

Mert nem szeretnék, ha rájuk is
vonatkoznának azok a törvények,
amiket õk szavaztak meg.
***
2009-ben megint 3,60 lesz egy
kiló kenyér! – 3,60 Euro...
***
Interjú a szlovák rohamrendõrrel:
– Ön beszéli a magyart?
– Nem. … Csak töröm.
Rövid kanizsai hírek:
 Miért volt a Marton István a
karácsonyi éjféli misén?
– A tömjén miatt.
 Röst János helyesbítésre szólította fel az összes médiumot,
amely õt idézte.
Nem azt mondta, hogy az SZDSZ
támogatottsága 1-2 százalék, hanem
kötõjel nélkül: 12 százalék.
 Új sorozat indult Nagykanizsán: város a kórház szélén
A Kanizsai Dorottya Kórházban
fekvõ Mari néni tiltakozásul hatá-

égnek, hogy azóta kék az ég.
 Kérdés: Miért mosolyog állandóan Károlyi Attila?
Mert élvezi, sõt nagyon élvezi
Marton István bizalmát.
 A közgyûlési állatkertben:
Az õzike tekintetû, farkas mosolyú
Röst János éles szemû, büszke sasként, a róka ravaszságával, az oroszlán bátorságával, a gepárd gyorsaságával kigyóvonalban cikázik a polgármester ellentámadásainál.
***
A Cseresnyés öt törvénye:
1. Ne gondolkodj!
2. Ha már gondolkodsz, ne beszélj!
3. Ha gondolkodsz, beszélsz, ne írj!
4. Ha gondolkodsz, beszélsz és
írsz, akkor ne írj alá!
5. Ha gondolkodsz, beszélsz,
írsz és még alá is írod, akkor ne
csodálkozz, hogy költöztetni akar
a Marton!

Liberális bál – tizenhetedszer
Demszky Gábor, Budapest fõpolgármester volt a díszvendége
az immár 17. alkalommal megrendezett Liberális bálnak. A házigazda szerepét Kovács Kálmán országgyûlési képviselõ töltötte be.
A bál délutánján Demszky Gáborral, mint íróval és legújabb kötetével, a Keleti Éden címû családregényével ismerkedhettek meg az
érdeklõdõk az Alexandra könyváruházban. Az SZDSZ politikusával Halász Gyula önkormányzati
képviselõ beszélgetett.
A kanizsai liberális bált – melyhez hasonló Magyarországon nincsen –, Kovács Kálmán nyitotta
meg, díszvendége – úgy, mint
1992-ben az elsõ liberális bál alkalmával – Demszky Gábor volt. A
koccintás hagyományát megõrizték
a bálozó szabaddemokraták, a
sztárvendég a koccintáshoz ezúttal
is szabad-madártejet kapott a pezs-

gõ helyett, aki a tejérzékenységére
való tekintettel ezúttal is csak koccintott, és nem kóstolta meg az italt.
A kanizsai liberálisok szórakoztatására az esten fellépett a zalaegerszegi Gála Társastánc Klub, Németh Anikó hegedûmûvész és operaénekes, õt ifj. Sánta Ferenc Kossuth-díjas hegedûmûvész kísérte.
Partnerük Bíró Péter zongoramûvész volt. Fellépett még Gerendás
Péter zeneszerzõ, elõadómûvész, és
a közismert Röst Team Show.
Alább részleteket olvashatnak a
Liberális bálon elhangzott Röst
Team Show 2009’-bõl, melyet írt
és szerkesztett Röst János, szdszes önkormányzati képviselõ.
„Mottó: A liberális egy olyan
valaki, aki anyagilag túl szegény
kapitalistának, de szellemiekben
túl gazdag szocialistának.
***
Egy férfi beballag a kocsmába,
pórázon vezetve egy krokodilt.

Kanizsai versmondó
sikere Vas megyében
„A költõ hazatér” címmel,
Nagy Gáspár emléke elõtt tisztelegve, a Vasvári Mûvelõdési
Ház, Bérbaltavár, Nagytilaj
Önkormányzatai és a Vasvári
Színi Egylet második alkalommal szervezett vers- és prózamondó találkozót.
A bérbaltavári kultúrházban vas-, veszprém-, zala- és
pest megyei versenyzõk vártak a megmérettetésre. A

szakmai zsûri tagjai: Szakolczay Lajos irodalomtörténész, Faragó Laura énekmûvész, Lezsák Sándor író és
Devecseri Zoltán valamint
Balogh József költõk voltak.
A négy korcsoportba tartozó
versenyzõk között a Batthyány Gimnázium 7/a. osztályos
tanulója, Karádi Dávid korcsoportjának elsõ helyezettje, s az összesített verseny
különdíjasa lett.
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Horoszkóp
III.21.–IV.19. Kos

Közlekedési
információk

2009. január 22-28-ig

az M7 -es autópályáról
Alkonyat - Twilight

amerikai romantikus thriller (f) (12)

Esti mesék

amerikai vígjáték (SZ) KN

Amikor megállt a Föld
amerikai sci-fi (SZ) (12)

13.15
11.00, 15.30
17.45
20.00

15.30, 17.45

minden nap
06:10, 08:35, 11:35
13:45, 15:30, 19:35

20.00

Az Ön rádiója
FM 95,6 MHz

SMS szám:
06-30/30-30-956

Folyamatosan érik megpróbáltatások az
embert, ami alól ön sem kivétel. Ha a tetteiért vállalja a felelõsséget, akkor könynyebb lesz elviselnie a kudarcot. Becsülje
meg jobban azokat, akik segítenek.

IV.20.–V.20. Bika
Szerencsés napokat ígérnek a Bikák számára
a csillagok. Változtatási kényszer hajtja, nem
tud egyhelyben megülni. Mindenáron javítani
szeretne anyagi helyzetén, amit azonban csak
megfontolt lépésekkel valósíthat meg.

V.21.–VI.21. Ikrek
Nehezen sikerül megértetnie magát otthon a családban, s emiatt gyakrabban
lesz ingerült. Élvezze, használja ki a társasági élet jótékony hatását, és jobban
bízzon az emberekben.

VI.22.–VII.22. Rák
Úgy érzi, sok teher nyomja a vállát, és nehezen tudja megoldani a feladatait. Legyen
körültekintõ, a feszültségeket ne tartogassa
magában, hanem szabaduljon meg tõlük.
Lazítson, sétáljon, táncoljon gyakrabban.

VII.23.–VIII.22. Oroszlán
Jóra és rosszra is számíthat ezen a héten.
A párkapcsolatának értelmén gondolkodik, de a megszokás és a kényelem nagy
úr, a változtatás viszont eleinte kényelmetlenséggel is járhat.

VIII.23.–IX.22. Szûz
Jobban vigyázzon önmagára. Ne essen ösztönei, szenvedélye rabságába, mert energiái az
építés helyett rombolnak. Bízzon magában,
így sikerül elérnie a kitûzött célt. A kínálkozó
munkalehetõségeket ne utasítsa vissza.

IX.23.–X.22. Mérleg
Más perspektívából kellene szemlélni életét.
Ha legalább önmagának beismeri a problémáit, teljesen megváltoztathatja a mindennapjait. Ne bújjon el a világ elõl, mert a gondok akkor is utolérik, sõt sokasodnak.

X.23.–XI.22. Skorpió
Nyugalmas napjaiban értékelje át az életét. Kiábrándult a világból, kiábrándult
az ismerõseibõl. Bár nem vágyakozik új
kapcsolatra, nem árt, ha felméri párjához
fûzõdõ kötõdését.

XI.23.–XII.21. Nyilas
Tisztában van vele, ha igazi társra talál,
testben, lélekben, szellemben teljesen
megújulhat, és kiegyensúlyozottabbá teheti a napjait. Anyagi gondjait ne hitel
felvételével oldja meg.

XII.22.–I.20. Bak
Csak belsõ erejével tud harmóniát teremteni önmagában. Igyekezzen a dolgait
rendbe hozni maga körül. Ha megteheti,
tervezzen utazást, kirándulást. Egy karneváli hangulat jót tenne lelkivilágának.

I.21.–II.19. Vízöntõ
Úgy érzi, szüksége van egy igazi barátra,
akivel megbeszélhetné a gondjait. Amíg rátalál, foglalkozzon többet a saját gondjaival,
és törõdjön kevesebbet a másokéval. Örüljön jobban az élet szép pillanatainak.

II.20.–III.20. Halak
Nem árt, ha idõnként kezébe veszi a saját
sorsát. Ne féljen, ne tartson a változásoktól, hiszen azok elõnyös fordulatot jeleznek életében. Vásárlási elképzeléseit gondolja át, és halassza késõbbi idõpontra.
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INGATLAN

Nk belvárosában 600 négyzetméteres terület – társasház építésére is alkalmas – eladó! Érd.: 30/227-3294,
30/448-6072
Nk belvárosában a TANDEM autókereskedés bérbe kiadó vagy építési teleknek eladó. Tel.: 30/481-2323 (6260K)
Szép természeti környezetben kicsi
szõlõbirtok olcsón eladó. Érd.: 20 óra
után a 93/315-559 (6314K)
Nagybakónakon kétszobás családi
ház nagy telekkel eladó. Érd.: 20 óra
után a 93/315-559 (6315K)
Nk-Olajtelepen, a Vécsey utcában
karbantartott 78 m2-es családi házrész
pincével-padlással, 1185 m2 udvarral
eladó. Érd.: 93/323-737, 20/398-1455
(6312K)
Belvárosban háromszobás, nappalis
családi ház két fürdõvel, nagy aknás
garázzsal, rendezett, szép, kicsi udvarral eladó vagy elcserélhetõ palini családi házra értékegyeztetéssel. Tel.:
93/315-861, 30/851-7255 (6389K)
Városkapu krt-on önkormányzati
garázs bérleti joga eladó. Érd.: 30/3851088 (6428K)
Hat éves, 123 m2-es családi ház
melléképületekkel 1700 m2-es parkosí-

Az Olajipari Természetbarát
Egyesület túraajánlata
Január 25.
Zalaszántói betlehem
Indulás: 8 óra Kögáz parkoló.
Érkezés: 18 óra Kögáz parkoló.
Gyalogtúra útvonala: Zalaszántó - Betlehem - Sztupa - Z Becse - Öreghegy - Vindornyaszõllõsi elágazó - Vindornyalak.
Táv: 16 km.
Részvételi díj: 600 Ft

2009. január 22.

tott udvarral Nagykanizsán az Alkotmány úton sürgõsen eladó. Tel.: 06-309274-396 (6432K)

JÁRMÛ
Suzuki Swift 1,3 GLX, 2002-es, 5
ajtós, ezüstszürke, vonóhorgos, 2010.
augusztusig mûszakival eladó. Tel.:
30/826-5706 (6429K)

VEGYES
170 literes prés eladó. Tel.: 30/4486072 (6278K)
Három köbméter kuglira vágott tüzifa házhoz szállítva, 35.000 Ft-ért eladó. Érd.: 30/827-1966 (6405K)
Ceragem E thermo-akupresszúrás
masszázságy + hõpaplan (két hónapos)
két év garanciával eladó. Tel.: 93/314265 (6433K)

SZOLGÁLTATÁS
Masszázs a nagykanizsai Uszodában! (A szolgáltatás belépõjegy nélkül
is igénybevehetõ) Teljes testre, 30
perces lazító masszázs 1000 Ft. Szolgáltatások: alakformáló-, talp-,
egyéb masszázs, fényterápia, méregtelenítés, stb. Hívásra házhoz is megyek! Elérni és bejelentkezni a
30/481-2323 telefonszámon lehet
(6273K)
Természetgyógyászat, életmód tanácsadás. Tel.: 70/205-2550 (6427K)
Készpénzért vásárolok könyvet,
festményt, porcelánt, régi népi parasztbútorokat, használati tárgyakat és teljes
 GÉPELÉST
(szakdolgozatok, árajánlatok, stb.),
 SZÁMÍTÓGÉPES
SZERKESZTÉST (Word, Excel,
QuarkXPress, Adobe Indesign, Adobe
Photoshop programokkal)
 NYOMDAI ELÕKÉSZÍTÉST
RÖVID HATÁRIDÕVEL
VÁLLALOK
 Tel.: 30/9932-534

PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM
Felnõttképzési és Emberi Erõforrás Fejlesztési Kar

„A jövõ kihívása, a jövõ szakmája = ANDRAGÓGIA”
A Pécsi Tudományegyetem Felnõttképzési és Emberi Erõforrás
Fejlesztési Kar külsõ zalaegerszegi tanszékén
ANDRAGÓGIA BA
szakot indít szeptembertõl nappali és levelezõ munkarendben,
államilag finanszírozott és költségtérítéses formában, illetve
ANDRAGÓGIA MA
képzést levelezõ tanrendben.
Várjuk a leendõ hallgatókat nappali tagozaton,
államilag finanszírozott felsõfokú szakképzéseinkre (OKJ)
ifjúságsegítõ és képzési szakasszisztens szakon.
Bõvebb információ az Andragógia Információs Ponton,
és a kar honlapján - www.feek.pte.hu:
Egyed Enikõ – 30/575-52-55
8900 Zalaegerszeg, Rákóczi u. 4-8. IV. em. 402. iroda
-------------------------------------------------------------------------------------------PEDAGÓGUSOK! Közoktatási vezetõ képzés indul.
Érdeklõdni: 30/324-06-69

hagyatékot.
Érd.:
20/555-3014
(6430K)
Nk-i szórakozóhelyre pultosokat
felveszek. Érd.: 30/555-6585 (6431K)
Távirányító javítás-értékesítés,
TV szervíz, vidéki kiszállással is.
Nagykanizsa, Bajza utca 17. (Kórház utca felõl) 06-30-597-1530
(6434K)
Takarítást vállalunk! Két megbízható nõ takarítást vállalna házaknál, lakásoknál, mûhelyekben,
akár festés, átalakítás után vagy
heti rendszerességgel. Tel.: 30/2273294 (6435K)
Otthon végezhetõ munkát vállalnék: csomagolás, dobozolás, postázás,
stb. Tel.: 30/227-3294 (6436K)

Állás

Cukorbetegek
Egyesülete
Klubfoglalkozása
A Nagykanizsai Cukorbetegek
Egyesülete
január 30-án, pénteken
a szokott idõben, 15.30-kor
tartja klubfoglalkozását
a Kanizsai Dorottya Kórház
tanácstermében,
ahol a diabeteszes láb
terápiájáról tart elõadást
Dr. Sebestyén Miklós fõorvos.

Nyugat-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ
Nagykanizsai Kirendeltség és Szolgáltató Központ

marketing ügyintézõ
hegesztõ
víz-gázszerelõ
elektromûszerész
magasnyomású kazánfûtõ
pályázatíró
tehergépkocsi-vezetõ
szakács
kompresszor-kezelõ
kárpitos
varró munkás
pénzügyi ügyintézõ
esztergályos
operátor
óvónõ

szakirányú
szakirányú
szakirányú
szakirányú
szakirányú
szakirányú
szakirányú
szakirányú
szakirányú
szakirányú
szakirányú
szakirányú
szakirányú
8. általános
fõiskola

170.000 Ft
95.000 – 110.000 Ft
100.000 Ft
90.000 – 115.000 Ft
110.000 Ft
KJT. szerint
71.500 Ft
150.000 – 200.000 Ft
71.500 Ft
75.000 – 120.000 Ft
75.000 – 100.000 Ft
KJT. szerint
100.000 – 130.000 Ft
80.000 – 90.000 Ft
KJT. szerint

BÕVEBB FELVILÁGOSÍTÁS a munkahelyi ajánlatokról a Nyugat-dunántúli
Regionális Munkaügyi Központ Nagykanizsai Kirendeltség és Szolgáltató Központban, a
Nagykanizsa, Fõ út 24. szám alatt vagy a http://www.nyugatrmk.hu webcímen kaphatnak.

Ügyfélfogadási idõ: hétfõ–kedd–csütörtök: 8.00–12.00
és 13.00–15.00 óra között, péntek: 8.00–12.00 óra

Január 22.
A MAGYAR KULTÚRA NAPJA
Január 27. 18 óra
BOLDOG LELKEK TÁNCA
Müller Péter író interaktív elõadói
estje. Belépõdíj: 1 000 Ft
Január 28. 18 óra
HUMÁNÖKOLÓGIAI
SZABADEGYETEM
Az energia és a környezetvédelem
kérdései. Elõadó: Stamler Lajos
A belépés díjtalan
Január 29. 18 óra
Világjárók Klubja
NEPÁL 2. - ISLAND PEAK
vetített képes úti élménybeszámoló
Elõadó: Böröcz Zsolt

Január 23. 17 óra
SZÖVEG, ZENE, TÛZIJÁTÉK
Kiállítás-megnyitó Fa Ede alkotásaiból
Szervezõ: Takács László Irodalmi Kör

VARÁZSLATOS INDIA
Sass Brunner Erzsébet és Brunner
Erzsébet kiállítása
Megtekinthetõ: 2009. január 31-ig
80 ÉV MÛVÉSZETE
Z. Soós István kiállítása
Megtekinthetõ: 2009. március 1-ig

MAGYAR PLAKÁT-RETRÓ
Válogatás 30 év plakátmûvészetébõl
Megtekinthetõ:
2009. január 31-ig

Január 23. 19 óra
Jazz Klub
SAMSARA EGYÜTTES
Az együttes tagjai:
Lantos Zoltán - hegedû
Juhász Gábor - gitár
Szalai Péter - tabla
Nyusztai Iván - ghatam, kanjira
Belépõdíj: 800 Ft
Január 24-25. 10 óra
CSALÁDI HÉTVÉGE
Játszóház, táncház kicsiknek,
fõzési tanácsok, nõi torna…
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Teremben nagy foci
Elrajtoltak a városi teremlabdarúgó bajnokság küzdelmei a Zsigmondy-csarnokban, s már az elsõ
hétvégén is számos emlékezetes
meccsnek tapsolhattak (volna) az
érdeklõdõk… Sajnos azonban a
felvezetés még nem vonzott sok
szurkolót, igaz, a folyamatos
meccs-áradat miatt a teremben
nem volt kicsi amúgy sem a népsûrûség, hiszen a pályán lévõ együtteseken kívül az oldalvonal mellett
a bemelegítõknél is egyfolytában
pattogott a labda.
Idén (is) tizenhat együttes nevezett a tornára, s hétvégenként lesznek az elkövetkezõ játéknapok,
melyeken minden nevezett játszik
valamennyi legénységgel, hogy
aztán már kieséses rendszerrel
döntsenek a finálé két résztvevõjérõl. Talán így lehet kiküszöbölni
azt, hogy igazán tétnélkülivé alakuljanak az utolsó fordulók. A

döntõt február 15-én bonyolítják, s
a versengésen belül is életre hívták
a vigaszkupát. A tizenhat gárda
mellett további nyolc csapat csatázik az öregfiúk mezõnyében.
De vissza az elsõ alkalom történéseihez, melyek alapján sokadszor állapítható meg, az egyérintõs
játék kicsiben rendkívül élvezetes
tud lenni – még a kívülálló számára is. Persze, adódnak olyan helyzetek, melyek kimaradnak, mint
például…
… Benkõ Péteré, aki a Royal kapusaként merészkedett elõre a bal
oldalon az utolsó pillanatokban, a
hatos magasságában két embert is
kicselezett, jobbal az ellenfél hálóõre mellett is elhúzta a labdát,
majd ballal szinte már az alapvonalról gurított el centikkel a hosszú
oldal elõtt…
…vagy Kalinics Gáboré, aki a
Posta színeiben kissé jobbról egy

lefelé csapódó labdát vágott 9 méterrõl kapásból a keresztlécre…
…esetleg Ambrus Istváné, aki szintén a Postából – a Fix Bomba
ellen az egyik alkalommal magát
tisztára játszva a jobb oldalon, a
hatos vonaláról ballal lõtt a jobb
alsó felé, s a labda a jobb kapufa
belsõ felérõl visszapattanva gurult
a mezõnybe.
De, hogy gól nélkül se maradjunk, álljon itt talán a legszebb leírása, melyet szintén a Postából jegyeztek: a Fix Bombával szemben
László Roland egy védõvel a nyakán az alapvonaltól 10 méterre a
bal oldalon egy gyors villanás után
remekül továbbított bal külsõvel a
túloldalra, ahol a felfutó Lukács
István egybõl – miként azt mondani szokás, ahogy jött – ballal 7 méterrõl a léc alá vágta a labdát. S ez
a több tucatnyiból tényleg csak
egy, ami bement az elsõ két nap
során, de sok esetben a látvány
tényleg megfizethetetlen…
Polgár László

Nyitány még a zárás jegyében
Január 31-én a Délzalai Vízmû
SE évnyitó összejövetelt tart,
melynek keretében az elmúlt esztendõt is értékelik, s a klubon belüli legeredményesebb úszók elismerésben is részesülnek majd. Mivel az egyesület egyre markánsabban mutatja a kanizsai úszósport
hatékonyságát, a csapat vezetõinek
lesz mit belevenni a felsorolásba

és értékelésbe. Amelyben benne
lehet még a Zuglóban rendezett, a
BVSC által szervezett verseny is,
ahol a 750 fõs összesített mezõny
keretében a dél-zalaiak közül többen remek eredményeket értek el.
Így Abay Nemes Anna három elsõ
(100 m, 200 m gyors, 200 m mell)
és egy harmadik helyet (50 m pillangó) szerzett. Tihanyi László há-

Nem volt szép játék
Ugyan a Kanizsa KK-DKG
East NB I B-s férfi kosárlabdaegyüttese legutóbbi, hazai fellépésén 90-72-es végeredménnyel
gyõzelmet ünnepelhetett a Ceragem Kozármisleny SE ellen, a
mutatott teljesítmény azonban
egyáltalán nem volt ámulatba ejtõ.
Pontosabban hullámzó játékot láthatott az ezúttal gyérebb létszám-

ban jelenlévõ közönség, talán
megérezték, hogy nem lesz frenetikus a produktum. Kovács Nándor, a kanizsaiak edzõje a mérkõzés után önkritikusan elismerte,
volt ennél már jobb produkciójuk,
viszont ez is elég volt a biztos
gyõzelemhez. Ettõl függetlenül
Mihalics Zoltán, a nemrég szerzõdtetett bedobó elemében érezte

rom ezüstéremmel (50 m, 100 m,
200 m pillangó) lett gazdagabb.
Zámodics Márk korosztályában
200 m gyorson második, míg 50 m
gyorson harmadik lett. Trajer
Márk 50 m mellen, Zsuppán Patrícia pedig 200 m háton zárt harmadikként.
P.L.
magát hazai oldalon, meg sem állt
20 pontig – ezzel is bizonyította,
hasznára lehet új csapatának. Ha
ehhez hozzátesszük, hogy Szabó
Balázs, a KKK tavalyi húzóembere ezúttal a kispadon csak civilben
foglalt helyet (bár nem teljesen
egy poszton játszanak), felmerülhet a kérdés, hogy õrségváltás lesz
az aktuális vendégcsapatok palánkja alatt?
P.L.

„Világméretû” futás Kanizsán
Nagyszabású kezdeményezéshez csatlakozhatnak azok, akik a
Kanizsa Futóklub által szervezett
január 25-i megmérettetésen elrajtolnak. A finn kezdeményezésû
Yours Truly fantázianevû viadal
tulajdonképpen körbeér az egész
Földön, s ennek lesz a kanizsai

rajthelye a kiskanizsai Szent Flórián tér, ahonnan az elstartolás
kilenc órakor történik. A távok,
melyekre nevezni lehet, tíz, huszonöt, valamint ötven kilométer,
melyek Kiskanizsa-Murakeresztúr
viszonylatban kerülhetnek teljesítésre. A téli futásnak lesz még egy

idõpontja, azt február 22-én, vasárnap, négy hétre a mostani rendezéshez bonyolítják a szervezõk.
Az elõzetes elképzelések szerint a
futás a résztvevõket illetõen túlmutat majd a megye határain.
P.L.

15

A gyõriek
ellen kezdik el
Gyakorlatilag bokszos évadnyitónak is felfoghatjuk, hogy január
31-én a Kanizsa Box Klub hazai
környezetben fogadja a Gyõri Dózsa egységét. A pláza épületében
16 órától kezdõdnek majd a küzdelmek, s a szakvezetés kimondott
célja, hogy a szimpla tréningek
mellett üdvöskéit – nevezzük így
–, éles meccsen, pontosabban nem
a megszokott egymás közötti kesztyûzéssel tartsa tûzben – tudtuk
meg Korpics Miklóstól, a bokszolók trénerétõl. Kimondva-kimondatlanul jelenleg elsõsorban két
öklözõjük, vagyis a korcsoportos
EB-ezüstérmes, Orsola Norbert,
valamint a felnõtt magyar bajnoki
második Korpics István van a középpontban, s mindenekelõtt e két
sportoló „felpörgetése” miatt is kerül sor a gyõriek elleni összecsapásra. Amúgy igyekeztek minden
korcsoportban meccset tetõ alá
hozni, vagyis tartalmas program
elé nézhetnek azok, akik január
utolsó napjának délutánján, kora
estéjén ellátogatnak a plazába.
No, s most pedig arról, hogy
miért is fontos Orsolának és Korpicsnak a mielõbbi kötelek közé
lépés: mindketten indulnak nemzetközi Bocskai-versenyen, s utána sincs lazítás, hiszen rá néhány
hétre már a kaposvári nemzetközi
tornán indulhatnak, s ezek a megmérettetések ilyen mivoltukból
adódóan is kiváló erõfelmérõk a
további küzdelmek elõtt.
Még a január 31-i fellépés elõtt
Korpics Istvánra vár azonban még
egy fontos jelenés, nevezetesen a
magyar felnõtt válogatott keret fizikális felmérésére hivatalos…
– Január 19-én, hétfõn kaptuk
meg a hivatalos levelet arról,
hogy István a magyar felnõtt keret tagja lett – fogalmazott Korpics Miklós, akibõl azért az apai
büszkeség is elõbújt ezt említve.
– Természetesen nagy az öröm a
klubunk háza táján is, vagyis
hatványozottan remekül indult
számunkra a 2009-es esztendõ.
Ehhez csupán annyit fûznénk,
hogy idén a Kanizsa Box Klub mûködésének tizenötödik évébe lépett,
s ha csak a tavalyi szezont megismételnék, eredményeiket tekintve,
sem panaszkodhatnának. Az egyesületnél azonban még többre vágynak… (P.L.)
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Republic: Örök érvényû dalok
November elején jelent meg –
a sorban – 23. Republic lemez, a
Tiszta udvar, rendes ház. A zenekar szerint nem mûködik az a
dolog, hogy egy tizenkét dalos album mind a tizenkettõ szerzeményét eljátsszák, mert a közönség azért megy a koncertre, hogy
jól érezze magát, s nem azért,
hogy az új dalokat megismerje.
Ez a koncepció úgy tûnik, nagyon jól mûködik, Nagykanizsán
is fergeteges hangulatot teremtettek, s a nézõk között voltak
olyanok is, akik az ország más
részérõl jöttek, az úgynevezett
„keménymag”, akik mindenhova követik a fiúkat.
A koncert elõtt Boros Csaba, a
zenekar oszlopos tagja válaszolt
lapunk kérdéseire:
– Amióta megjelent az új album,
több sajtóorgánumban is nyilatkozta, hogy az elmúlt tíz év legjobb termése lett a Tiszta udvar,
rendes ház.
– Így van, valóban így gondolom,
és a visszajelzések is ezt igazolják.
Zeneileg, szövegileg is nagyon egy-

séges lett a lemez, nagyon jól összehoztuk, és mindemellett dominálnak
azok a dalok, amelyek esetében az
emberek néhány másodpercnyi belehallgatás után nem térnek át a következõre, hanem inkább visszakapcsolnak, és azt mondják, „na, ez jó,
inkább meghallgatom még egyszer”. Ez azért is fontos számunkra,
mert visszajelzés nekünk, hogy a mi
dalaink nem azok közé tartoznak,
amelyek néhány meghallgatás után
senki sem emlékszik már rájuk, hanem évek múltán is szívesen hallgatják az emberek, nagyon lassan
égnek ki. Ezért mondtam, hogy az
utolsó tíz év legjobb lemeze.
– Azt mondta, legjobb. Ezt valahogy el kellett érni. Mennyi munkát
fektettek ebbe az albumba?
– Tavasztól kezdtük, de nem
munkának nevezném ezt, inkább
azt mondanám, hogy feladat. Jó
feladat, mert egymást inspirálva
írtuk, hangszereltük a dalokat.
Elõfordult, hogy belenyúltunk a
másik számába, és elmondtuk a véleményünket. Együtt dolgoztunk, s
habár az eredeti szerzõk mindenhol fel vannak tüntetve a lemezen,

mégis mindegyikünknek köze volt a
másik mûvéhez, és ez nagyon jó
volt.
– Tiszta udvar, rendes ház… Mit
jelent a cím? Ha a sorok között olvasunk, találunk némi politikai felhangot.
– Lényegében egy nagyon szép
falusi titulus ez. Régebben, néhány
évtizede lehetett látni a feliratot a
házakon. Ha valaki megkapta a faluban, vagy a városban ezt a címet,
az nagyon nagy elismerés volt, de
sokat kellett érte tenni is: a portát
rendben tartani, virágokat nevelgetni. Amikor eszembe jutott ez a
cím, Tamás [Patai Tamás, gitár – a
szerk.] mondta, hogy neki évekkel
ezelõtt eszébe jutott. A mai viszonyokat tekintve is nagy aktualitása
van ennek a kifejezésnek, ha körülnézünk országunkban. Magyarországnak szüksége van egy tiszta
udvarra, meg egy rendes házra…
– Az elmúlt közel húsz évben
mindenfélérõl énekeltek már, érintettek sok témát. A Tiszta udvar, rendes ház szövegei mirõl szólnak?
– Általános: szerelem, halál,
élet, egy kicsit az aktuális politika,

elrejtve a dalok mögött. Van egy
nagyon jó barátom, Gulyás Ferenc, akivel régebben együtt zenéltünk. Õ elemezte a dalainkat, s arra jutott, hogy azok örök érvényûek, az általános, s azt kell, hogy
mondjam, az elkoptatott közhelyekrõl, szerelemrõl, életrõl, halálról szólnak. Én ezt magam nem
vettem észre, csak miután a Feri
mondta ki, és tényleg ezekrõl szólnak.
– A Republic azon kevés zenekarok közé tartozik, akiket az emberek szeretnek, s tisztelnek is,
mégpedig azért, mert megmaradt
olyannak, ahogyan kezdte. Nem
indult el a popularizmus felé,
ugyanazt a minõségi szintet produkálja, mint az elmúlt tizennyolc
évben mindig. Vajon miért történt
ez így?
– Azt hiszem, hogy csak olyan
feladatokat szerettünk volna véghezvinni, ami vállalható. Tehát
egyik albumunkat sem tagadnám
meg, egyetlen dalra sem mondanám azt, hogy ez nem Republicdal. Ha a közönség úgy gondolja,
hogy mi eredetiek vagyunk, és minõségi zenét játszunk, annak mi
nagyon örülünk.
Steyer Edina
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Fotó: Bakonyi Erzsébet
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Biokazánházat avattak
Biokazánházat avattak a Zsigmondy-Széchenyi SZKI Erdész
utcai tantelepén.
Az intézmény megújuló energiaparkja a támogatóknak köszönhetõen egy újabb fejezetéhez érkezett –
mondta Bene Csaba, az intézmény
igazgatója. Két évvel ezelõtt kezdõdött el az a konferenciasorozat,
amelyet a várossal közösen szervezett az iskola – folytatta az igazgató.
Az elsõ elõadó, a kanizsai származású Járosi Márton profesz-

www.
kanizsaujsag.hu
Egy kattintás, és naponta
friss híreket, tudósításokat,
riportokat olvashat.
Képeslapküldõ, fórum,
és apróhirdetési
lehetõség várja.

Kattintson rá!

szor, az Energiapolitika 2000
Társulat elnöke miután megtekintette a gyakorlótelepet, felajánlotta segítségét a beruházás ügyében. Õ közvetítette a kérést Petz
Ernõnek, a Lévai Alapítvány elnökének. Az alapítvány kuratóriuma nyolcmillió forinttal támogatta az iskolát, míg az iskola a
kazánház kialakításával járult
hozzá a beruházáshoz, mely a kiegészítõ berendezésekkel együtt
több mint tízmillió forintba került.

Kanizsa jövõképe
Lapunk hasábjain már olvashattak arról a helyzetelemzésrõl, amelyet a
Pannon Egyetem munkatársai készítettek városunkról Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata megbízásából. A témában újabb sajtótájékoztatóra került sor, ezúttal Cseresnyés Péter alpolgármester, Birkner Zoltán, a Pannon Egyetem Nagykanizsai Telephelyének oktatási igazgatója és
dr. Gaál Zoltán professzor beszélt a közelmúltról és a jövõbeni tervekrõl.
Az elmúlt majd’ három hónapban
folyamatosan dolgozott, kutatott,
mért 30-50 fõ, s végül arra az ered-

ményre jutottak, hogy Nagykanizsa
adottságai rendkívül jók, és a további munkálatokban azt célozzák

A kazánházba kétféle kazánt telepítettek; az egyik a faelgázosító, a
másik pedig a pellet kazán. Hármas
célt szolgálnak. Fûtik a hátsó mûhelyrészeket, valamint oktatási és
kutatási célt szolgálnak. Az iskola
megújuló-energia parkjában eddig
a földhõ-, a nap és a szélenergiával
foglalkoztak, mostantól ez egészül
ki a bioenergia hasznosításával. A
szakmai elõadásokat követõen a
kazánház avatóján Cseresnyés Péter alpolgármester, Dr. Járosi Márton, Dr. Petz Ernõ, és Bene Csaba
vágta át a nemzeti színû szalagot.
Bakonyi Erzsébet
meg, hogyan lehetne ezeket minél
jobban kihasználni. A cél: egy használható fejlesztési program elkészítése, amely 10-15 évre elõre meghatározná az önkormányzat szükséges
lépéseit a fejlõdés érdekében.
Dr. Gaál Zoltán három fontos
stratégiai pillért említett: a munkahelyteremtést, egy élhetõ város létrehozását, és a város befolyási
övezetének növelését.
Steyer Edina

4.qxd

2009.02.24.

2

12:43

Page 2

Kanizsa – A mi ügyeink

2009. január 29.

Mozibérlettámogatás
és Kanizsa Kártya

A magunk érdekét magunknak
kell megvédeni

Alig élt meg két hetet az országos költségvetés, és már módosítani kell rajta. A felelõtlen és
elképzelés nélküli kormányzás
miatt nagyon nehéz helyzetbe
kerültek az emberek, és az önkormányzatoknak is komoly nehézségekkel kell megküzdeniük
a 2009-es évben – hangsúlyozta
Cseresnyés Péter alpolgármester,
országgyûlési képviselõ a csütörtök délben tartott sajtótájékoztatóján.

A Nyugat-Dunántúli Régió
Kereskedelmi és Iparkamaráinak Szövetsége hatodik alkalommal hirdette meg a Nyugat-Dunántúli Regionális Minõségi Díj
projektet. A díjakat a szövetség
gazdasági évnyitóján adták át a
Medgyaszay Házban.

– Az önkormányzatok óriási felelõsséggel tartoznak a közigazgatási
határain belül élõ polgároknak.
Tavaly õsszel azt mondták a Fidesz
frakció tagjai, hogy tenni kell valamit! Hogy mit tettünk? – Például a
múlt év végén befejeztük a betervezett út- és járdafelújításokat, melylyel közel hatvanmillió forint értékben adtunk munkát kanizsai vállalkozásoknak. Év közben elfogadtunk
egy olyan munkahelyteremtõ támogatást, amit ha nem is teljes összegben, de kihasználtak a kisvállalkozók – folytatta Cseresnyés Péter.
Ahhoz, hogy a városban élõ emberek egy kicsit jobban érezzék magukat itthon, a Fidesz-frakció
egyetértésével két elõterjesztést
nyújt be a január végi közgyûlés elé
az alpolgármester. Az egyik az általános iskolás gyerekek kulturált
szórakozási lehetõségét támogatná.
Így négy elõadásból álló mozibérlet
árának ötven százalékát vállalná át
az önkormányzat. Azt is el szeretnék érni, hogy a mozifilmek az élmény, a szórakozás mellett a gyerekek erkölcsi épülését is szolgálja. A
másik elõterjesztés nem új ötlet, a
Kanizsa Kártyát szeretnék a 2006os próbálkozás után ismét feléleszteni, amit önkormányzati hozzájárulás nélkül szinte lehetetlen mûködtetni. Elõször a Kanizsai Kulturális Központnál színházbérlet támogatással indulnának, majd uszoda- és helyijáratos autóbuszbérlet
vásárlásánál adnának kedvezményt.
Az önkormányzatnak azt is el kell
dönteni, hogy a Kanizsa Kártya
mûködtetéséhez vállalkozó munkáját veszi-e igénybe, vagy saját kézben tartva, a Tourinform Iroda munkáját és jó kapcsolatait.
B.E.

A Nyugat-Dunántúli Régió Kereskedelmi és Iparkamaráinak Szövetsége képviselõit Gyõr-MosonSopron, Vas és Zala megyébõl, Sopron és Nagykanizsa Megyei Jogú
Város vállalkozóit, kamaráit, elnökeit és munkatársait, a régió államigazgatási intézményeinek, szervezeteinek vezetõit, képviselõit Marton István polgármester és Dr.
Polay József, a Nyugat-Dunántúli
Régió Kereskedelmi és Iparkamarái
Szövetségének soros elnöke, a
Nagykanizsai Kereskedelmi és
Iparkamara elnöke köszöntötte.
Marton István polgármester beszédében hangsúlyozta: Örömmel
vesz részt olyan rendezvényeken,
amelyek az összefogást szimbolizálják, egymás jobb megismerését
szolgálják, és erõsítik a kohéziót a
gazdaságban. Azért is örül, mert
ezen a napon, ha csak pár órára, a
régió, és azon belül talán Nagykanizsa is a figyelem középpontjába
kerül. Tudják, a megyék és a megyei jogú városok, együtt kell hogy
mûködjenek a régió érdekében, de
továbbra is versenytársak maradnak amikor a régión belül erõforrások felhasználásáról és fejlesztésekrõl van szó.
Dr. Polay József õszintén beszélt
arról, hogy a gazdasági évnyitóra nehéz idõszakban került sor. A válságról és a kapcsolódó negatív hatásokról szólva kiemelte, 2009 elsõ heteinek tanulsága, hogy a kormányok
Európában és a világon most ébrednek rózsaszín Csipkerózsika álmukból, és kétségbeesetten próbálnak
újabb és újabb intézkedéseket tenni
például Németországban, Angliában.
A világ kormányai ma már belátják,

hogy az aranykornak vége, és egy új
gazdasági világrendet kell építeni,
csak még nem tudják hogyan.
– A helyzet nálunk sokkal roszszabb – folytatta. – Látni, az év elsõ
fele gazdasági szempontból pusztítóbb lesz, mint gondoltuk. A mély recesszió, a munkanélküliség erõs növekedése, a túlzott szociális kiadások, a még mindig meglevõ pazarlások visszavetik a magyar gazdaságot. Ebbõl csak nagyon kemény, határozott intézkedéssel lehet kilábalni. Az azonban biztosnak látszik,
hogy ezek az intézkedések fájni fognak. Fájdalommentes megoldás
nincs. Magyarországnak már nincs
hova hátrálnia, mögöttünk a szakadék. Fel kell hívni az emberek figyelmét arra – hangsúlyozta az elnök –, olyan nehéz idõszak jön, amilyet még nem éltek át. Át kell állni
egy olcsóbb életszínvonalra, és ha
lehet, még félre is rakni egy kicsit.
Igaz ez a vállalakozásokra is.
Dr. Polay József elmondta azt is,
a kamara elnöksége, követve az országos példát és elnökük ez irányú
tevékenységét, az önkormányzat
számára készítettek egy intézkedési csomagot, mely segítene a helyi
vállalkozásoknak abban, hogy túléljék ezt a nehéz idõszakot. Bíznak
benne, olyan érdemi döntések születnek az önkormányzatban, melyek segítenek a túlélésben.
A magyar gazdaság helyzetérõl
és kitörési lehetõségeirõl Dr. Parragh László, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara elnöke tartott
elõadást. Véleménye szerint Magyarország nem tehet mást, minthogy egy olyan gazdaságszervezési utat választ, ami a kontinentális
európai modellt tükrözi.
– De mi hogyan készülünk fel az
európai útra? Érdemi források nem
kerültek a gazdaságba. Nem készültünk fel erre a folyamatra. A privatizációnál azt mondtuk, mindent eldönt a verseny, és magánmonopóliumok kezére adtunk állami monopóliumot! Gondoljunk az energia-elosztó

hálózatra - hangsúlyozta. Amíg egy
magánmonopólium profitorientált,
addig nem lehet tõle elvárni, azt tegye, mint az állami monopóliumok,
hogy politikai okok miatt esetleg lemarad a profittól. Magyarország
mérhetetlenül kiszolgáltatta magát
közgazdasági értelemben az elõzõ
idõszakban, de ugyanez érvényes a
kamarákra is. Ha Magyarország
nem szervezi meg magának a gazdaságát, a külsõ szereplõnek nem igénye. Az az igényük, hogy minél szervezetlenebb legyen, hiszen akkor legkönnyebb piacot szerezni. Tudomásul vették, hogy mi így teszünk, és kihasználják ellenünk. A következõ
évek kitörési eleme az lesz, hogy a
magunk érdekét magunknak kell
megvédeni. Magyarország problémái két nagy gyökéren találhatók: elmaradt a rendszerváltás befejezése,
és valóban bejött a pénzügyi-gazdasági válság. A társadalmat meg kell
gyõzni a reformok szükségességérõl,
a nagy elosztórendszerek, az oktatás,
az egészségügy, a nyugdíjrendszer, a
munkanélküli ellátás, a kutatás-fejlesztés, az államigazgatás, valamint
az önkormányzati rendszer átalakításának szakszerû kidolgozásáról és
véghezvitelérõl.
Ezt követõen Horváth Jácint, a
Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési ügynökség igazgatója a régió gazdaságfejlesztési terveirõl,
az Új Magyarország Fejlesztési
Tervben a Nyugat-dunántúli Operatív programról, a támogatott projektekrõl beszélt. Gérnyi Gábor, a
Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági
Minisztérium fõosztályvezetõje a
Válságkezelõ és gazdaságélénkítõ
csomagot, a vissza nem térítendõ
támogatásokat ismertette.
A program a Regionális Minõségi Díjak átadásával zárult. Nagyvállalkozás kategóriában a díjat a
Kanizsa Trend Kft. nyerte el, míg
kisvállalkozás kategóriában a
zalaszentgyörgyi Naste Bau Kft. A
soros elnökséget ellátó elnök az elnökséget jelképesen egy tollal adta
át a Vas megyei elnöknek.
B.E.
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Tudunk segíteni, jöjjenek, kérelmezzék
Nem kevés azoknak az embereknek a száma városunkban, akik
nem tudják kifizetni halmozódó
számláikat a közmûszolgáltatóknak, pedig létezik egy adósságkezelõ szolgáltatás, amirõl sokan vagy
nem tudnak, vagy nem mernek lépéseket tenni legalább a tájékozódás erejéig – mondta Cseresnyés
Péter alpolgármester, országgyûlési
képviselõ. Ezúttal is fel kívánják
hívni az érintett városlakók figyelmét, éljenek a lehetõséggel, keressék fel a Családsegítõ Központot,
mert van egy megoldás, ami még
mindig jobb, mint egy végrehajtással járó peres eljárás.
A témáról Maronicsné Dr.
Borka Beátával, a Polgármesteri
Hivatal Szociális Osztályának vezetõjével és Milleder Katalinnal, a
Családsegítõ Központ adósságkezelési tanácsadójával beszélgettünk.
– Hova forduljanak elsõ lépés-

ként az érintettek – kérdeztük a
szociális osztály vezetõjét.
– Elsõ körben a Zrínyi út 51.
szám alatt, a Családsegítõ és
Gyermekjóléti Központnál kell kérelmezni, ahol megkérdezik a különbözõ szolgáltatóktól, hogy milyen adóssággal rendelkezik az
ügyfél. Abban az esetben, ha megfelel a jogszabályi feltételeknek, a
kérelmét a javaslatukkal együtt a
szociális osztályhoz továbbítják.
– Milyen adósság esetén kérheti
a lakosság a szolgáltatást?
– Az adósságkezelési szolgáltatás egy lakhatást elõsegítõ ellátás.
Ha valakinek lakbérhátraléka van,
közös költség, közüzemi díjtartozás,
gáz-, villany-, víz- és csatornadíj,
illetve szemétszállítási díjhátralék –
sorolja az osztályvezetõ. Ezen kívül
több feltételnek is meg kell felelnie
az ügyfélnek: Hogyha legalább hat
havi tartozása van, továbbá megnézzük a jövedelmi viszonyait. A helyi rendelet tartalmazza, hogy mi-

lyen lakásnagyság esetében lehet
igénybe venni a szolgáltatást.
– Pontosan ismertetjük az ügyféllel – vette át a szót Milleder Katalin, a Családsegítõ Központ adósságkezelési tanácsadója –, mert különválasztjuk azt is, ha valaki társasházi többszintes, egyszintes lakásban, vagy családi házban él.
– Milyen jövedelemmel kell
rendelkeznie az igénylõnek? Egy
egyedülálló munkanélküli, vagy
nyugdíjas is igénybe veheti a szolgáltatást?
– Ha az elõírt jövedelemhatárnak
megfelel, egyedülálló személy is be
tud kerülni. Egyszemélyes háztartás
esetében a nyugdíjminimum 150
százaléka, azaz 42.750 forint a legalacsonyabb kategória. A nyugdíjminimum 200 százalékáig, az egy
fõre jutó 57.000 forint jövedelem
esetén még beadhatják. Többszemélyes háztartás esetében is a nyugdíjminimum 150 százalékáig lehet elmenni, az egy fõre jutó 42.750 forint
esetében. A város lakossága számára 2006. április 1-je óta él ez a lehetõség. A törvény nagyon szigorú feltételeket kíván, és az adósságnak
csak egy bizonyos részét fizeti ki.
– Ha valaki úgy érzi, hogy rászorul a segítségre, milyen napokon keresheti fel önt a Családsegítõ Központban?
– Hétfõn és szerdán van adósságkezelési tanácsadás. Hétfõn délelõtt

8-12 óráig, délután 13-17 óráig.
Szerdán délelõtt 8-12-ig, délután pedig 13-16 óráig. Mindenkinek jogában áll beadni a kérelmet rajtam,
mint adósságkezelési tanácsadón
keresztül. Az elsõ, feltáró jellegû beszélgetésen az illetõ kap egy tájékoztatást, s ha jogosult a támogatásra,
behozza az általam kért igazolásokat, s amikor az elsõ rezsi befizetése
megtörténik, egy elõzetes megállapodást kötünk vele, amivel jelzi az
adós, hogy szeretne bekerülni a szolgáltatásba, és innentõl kezdve már
fizetni kell a rezsiszámláit. Felveszszük a szolgáltatóval, szolgáltatókkal a kapcsolatot, s így eltekintenek
a peres eljárástól. Ha sikeresen részt
vesz az illetõ az elõgondozáson, a
kérelmet és a javaslatot együtt beadjuk a Polgármesteri Hivatalba, ahol
meghozzák a határozatot. A jövedelemviszonya alapján adósságának
ötven, vagy hetven százalékát átvállalja az állam, illetve az önkormányzat, de a fennmaradó huszonöt, illetve ötven százalékát az adósnak kell
kifizetnie egy éven belül.
– Nagyon szigorú feltételei vannak az adósságkezelési szolgáltatásnak – összegezte Maronicsné Dr.
Borka Beáta osztályvezetõ – de
mégiscsak lehetõség az ügyfelek számára. Jöjjenek, kérelmezzék, mert
tudunk segíteni, ha õk is akarják…
B.E.

Megalakult a Jobbik helyi szervezete
A Medgyaszay Házban nagy érdeklõdés kísérte a Jobbik Magyarországért Mozgalom helyi szervezetének megalakulását, amelyre polgári igény alapján került sor. Az alakuló ülésen részt vevõk közül tizennyolc személy megalakította a nagykanizsai szervezetet, elnöknek
egyhangúlag Zakó Lászlót kérték fel.
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A keleti városrészben egy panelházas lakótelep önkormányzati képviselõje Horváth István,
akinek körzetéhez a Rózsa utca,
a Kazanlak körút páros oldala,
valamint a Zemplén utca által
határolt övezet tartozik. Mint
mondja: jó kis körzet az enyém,
és szeretek itt lakni, mert az emberek zömét ismerem, mint ahogy a
lakók is jól ismernek, úgy is mint
a Radnóti-díjas versmondót. Horváth István képviselõvel a választókörzetében elért eredményekrõl és gondokról beszélgetünk.

ugyanis a régit a tavasz folyamán
felújítják. Azután lesz egy olyan
szegmense is a parknak, ahova pihenõpadokat helyeznek ki és virágosítják az egész környezetet.
– A városrészben sok kisgyemekes család lakik. Van elegendõ
játszótér a lakókörzetben?
– Választókörzetemben három
játszótér van, de õszintén szólva, kicsik ezek a játszóterek, ráadásul az
eszközök bizony nem EU szabványosak. Ígéretet kaptam arra, hogy
a kresz-parkban levõ játszóteret az
uniós szabványnak megfelelõen alakítják át. Egy másik rendkívül fontos

2009. január 29.
dóórát a Hevesi iskolában. Tudom,
hogy szûkösek a lehetõségek és nagyon nehéz pénzt szerezni egy-egy
dologra, például útfelújításra, de
legalább tudjak a gondokról, amelyeket a közgyûlésen felvethetek,
vagy egyáltalán be tudjak menni a
felvetésekkel a polgármesteri hivatal
osztályaira, de ehhez szükség van a
körzetben lakók segítségére. Mindenképpen szeretném azt is elérni,
hogy – mivel a Rózsa utca 18-20. között az egyik utat lezárták és csak a
másikon van kijárás, olyan elképesztõen rossz állapotban van – ezt a szakaszt mindenképpen felújítsák. Sze-

tézkedés azóta sem történt. Olyan
gond is elõfordul, hogy vízcsõtörés
után nem megfelelõen állítják helyre a környezetet: például 2007 májusában volt egy csõtörés. Azóta –
egy-egy esõs napon – csak kerülõvel tudunk bejutni a lépcsõházba,
mert bokáig érõ víz borítja a járdát.
A munkálatok során beástak a járda alá, ami megsüllyedt és emiatt a
kezdõ szakaszon mintegy tíz, a vége
felé pedig két centis víz van esõs
idõben. Egyébként jómagam 1987
óta lakom ebben a városrészben,
ahol viszonylag nyugalmas a környék. Most már megszûnt a „kocs-

Néma gyereknek… – avagy lakótelep gondok nélkül?
– Valójában ez egy „kisváros” a
városban…
– Igen, ez így van, hiszen a város
lakosságának körülbelül harminc
százaléka a keleti városészben lakik. Képviselõségem elején mindjárt adódott egy megoldásra váró
feladat: a Rózsa és a Zemplén utca
között van egy átkötõ járda, ahova
közvilágítást kértem még 2006 novemberében, ugyanis több esetben
elõfordult, hogy járókelõket támadtak meg, mert kivilágítatlan volt a
járda. Igaz, hogy másfél évig tartott a procedúra, de végül elkészült
a közvilágítás. A következõ tennivaló a kresz-park megújítása volt,
mert szerettem volna, hogy visszakapja eredeti funkcióját. A parkot
másfél hónappal ezelõtt újjáépítették és egy mini kresz-parkot alakítottak ki a területén. A korábbi parkot szegmensekre bontották szét és
most létesült benne egy mini kreszpark, továbbá lesz egy kis játszótér,
Volán Oktatási Kft.
Nagykanizsa,
Zárda út 2.
Tel/fax: 93/516-634
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Tanfolyam indul
2009. 02.02-én 16 órakor
hétközi

02.06-án 16 órakor

hétvégi elõadásokkal
személyautó, motor
és segédmotor kategóriákban
02.05-én 16 órakor
C, D, C+E
02.09-én 8 órakor
ADR (alap- és ismeretfelújító)
Diákkedvezmény!
Részletfizetés!
Ingyenes tankönyvkölcsönzés!

célkitûzés számomra – és szeretném,
ha a ciklus végéig meg is valósulna
– a körforgalom megépítése a Hevesi és Rózsa utcák keresztezõdésében, mivel ez egy állandósult potenciális veszélyforrás! A magam részérõl mindent megteszek annak érdekében, hogy ez a körforgalom
megépüljön, ugyanis itt jelzõlámpás
megoldás biztosan nem lehetséges,
mert méginkább megfogná a forgalmat. Azt gondolom, hogy kizárólag
a körforgalom létesítése jöhet számításba, és e véleményemmel nem
vagyok egyedül, mert Károlyi Attila
képviselõtársam ugyanezt szorgalmazza, – helyesebben – közösen terjesztettük ezt a javaslatot a közgyûlés elé, és ily módon próbálunk mihamarabb megoldást találni erre az
áldatlan állapotra, mielõtt végzetes
kimenetelû baleset történne a keresztezõdésben.
– Milyen gondokkal fordulnak
önhöz a városrész lakói?
– El kell, hogy mondjam: sajnos
nem keresnek meg az itt élõk gondjaikkal. Az elsõ három fogadóórára
még jöttek öten-hatan, de azóta hiába tartok fogadóórát, egyszerûen
nem kopogtatnak be a városrész lakói, pedig biztosan akadna probléma, én is látom, hogy például – ha
nem is a körzetben – parkolókat kellene kialakítani a házak között, mert
már nem tudnak hova állni az emberek. Nincs elég parkoló, ugyanis a
garázsokat, amelyek a házak alá
épültek, nem a lakók vették meg
zömmel, hanem bérlõk járnak oda.
– Hogyan kívánja erõsíteni az
együttmûködést a körzet lakóival?
– Ez jó kérdés: nyilván akkor tudnám erõsíteni, hogyha eljönnének és
elmondanák a gondjaikat a fogadóórámon, hiszen képviselõként értük
tevékenykedem. Minden hónap elsõ
szerdáján este hat órától tartok foga-

retném még azt is megemlíteni, hogy
a 2005-2006-ban elvégzett útfelújítások kivitelezése – finoman fogalmazva – nem a legjobban sikerült. Esõs
idõben a víz mindenütt megállt, mert
a víznyelõk felé nem volt lejtése az útnak. Mindezt megreklamáltam a kivitelezõnek és két hónappal a reklamáció után kijavították ezeket a hibákat.
Ettõl függetlenül szomorúnak tartom
azt, hogy átveszünk úgy egy felújított
útszakaszt, hogy gyakorlatilag nem
nézzük meg, vajon milyen állapotban
került ismét használatba. Ilyen dolgokra nagyon oda kellene figyelni a
jövõben minden útfelújítás átvétele
esetén.
– Nagyon sokszor áttekintettük
már a képviselõ úrral a városrész
problémáit – kapcsolódik a beszélgetésbe Miklós László. – Az a tapasztalatom, hogy a hivatal nem
mindig áll a helyzet magaslatán az
útfelújítások minõségi átvételében.
Legutoljára 2006 õszén volt egy körülbelül 200 milliós nagyságrendû
útfelújítás, amelybõl véleményem
szerint harminc százalék úgymond
„kidobott pénz az ablakon”, ugyanis a kivitelezõk hatalmas pocsolyákat hagytak maguk után, vagy
például nem alakították ki a mozgássérült lejáratot. Kifogással éltünk, melyet követõen a hibák negyed részét kijavították, de a többi
azóta is ugyanúgy van – mindez a
Kazanlak, a Rózsa és a Zemplán utcákra egyaránt vonatkozik. Ugyanakkor úgy vélem, hogy a korábbi
szegélykövek eltûntek, amelyeket a
Zemplén utcában ugyanazokon a
helyeken fel lehetett volna még
használni. Olyan átvételi szakaszokat hagytak ott, ahol bokáig érõ sár
maradt, viszont átvételkor mégis
rendben találták. Errõl fotóim vannak, többször írtam levelet is az illetékeseknek, de sajnos érdemi in-

maváros” negatív jellege is: korábban sok gondot okozott az itt élõknek az állandó ricsajozás és randalírozás. Mindez mára már megszûnt, de nagy fejlõdést sajnos nem
látok, éppen ezért nem tudok örömmámorban úszni. A parkolóhelyek
zsúfoltak és mostanában az is gond,
hogy éjszakánként olasz rendszámú
kamionok parkolnak rendszeresen
a körzetben és állítólag nem találják meg a tilosban parkolókat, holott jól tudjuk, hogy Olaszországban a magyarokat 370 euróra büntetik tiltott helyen való parkolásért.
Ha már a környezetünkrõl van szó,
el kell mondanom, hogy a Via Kanizsa és a Parkfenntartó sokat tesz
azért, hogy még virágosabb és
szebb legyen a lakókörnyezetünk,
de a lakosság egy része még nem
azonosult azzal, hogy bizony kulturáltabban kellene mozogni: vagyis
nem kellene a füvön parkolni, vagy
például nem kellene a cigarettavéget kidobni az ablakon. Nem ártana
néhány embert ilyen értelemben
„átprogramozni”.
– Van-e valamilyen közösségi
élet a városrészben?
– A korábbi években még voltak
közkedvelt lakótelepi bajnokságok
a focipályán, de úgy látom, hogy
az utóbbi két évben már nincsenek
ilyen programok. Igaz, hogy a fiatalok lemennek ketten-hárman focizgatni, de szervezett formában
nincs sportélet.
– Milyennek szeretné látni lakóhelyét a jövõben?
– Zöldebbnek, gondozottabbnak
és azt szeretném, ha az itt élõk jobban odafigyelnének egymásra és
lakókörnyezetükre, továbbá a városvezetés részérõl is több törõdést
igényelnénk.
Gelencsér Gábor
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Kanizsa – Kultúra

2009. január 29.

A magyar kultúra napja
„A nemzet élete a kultúrával
azonos, nem a politikai történésekkel, melyek csak átfutnak fölötte, mint a szél. A kultúra és a
nemzet azonossága az a mindeneken felül álló erõ, mely ellen tehetetlenek a fegyverek, és mellyel
szemben értelmüket vesztik a szögesdrótok.”
/Wass Albert/
1989. óta ünnepeljük január 22én a magyar kultúra napját annak
okán, hogy – a kézirat tanúsága
szerint – Kölcsey Ferenc e napon
tisztázta le a Himnusz szövegét
Csekén. Ez a nap lehetõség mindannyiunk számára, hogy felelevenítsük hagyományainkat, erõsítsük
a bennünk rejlõ nemzeti tudatot, s
hogy adózzunk a kultúra minden
területének. A magyar kultúra napjának hetében – s különösen 22-én
– országunk majd’ minden településén kulturális programok sokasága várja az embereket, koncertek,
kiállításmegnyitók, színdarabok,
emlékestek. Nagykanizsán a város
különbözõ kulturális intézményei
összefogtak, s közösen állították
össze a programokat az elmúlt hétre.

„Teljes öröm”
Õsze András születésének 100.
évfordulója és a kultúra napja alkalmából nyílt kiállítás a képzõmûvész grafikáiból és szobraiból a
Thúry György Múzeumban.
A tárlatot Lehota M. János esztéta nyitotta meg, s méltatta a
mûvész alkotásait. Elmondta,
hogy a mûvészben megvolt az a
fajta szociális érzékenység,
amelynek hatására kereste a
klasszikus formákat, ezekben a
részletek másodlagosak voltak,
sokkal inkább a vonalak és a vonalakban megnyilvánuló cselekvés, dinamika mutatkozik meg
mûveiben. Õsze András nem ábrázol, nem allegorikus mûvész,
nem eszméket próbál meg agyagba öntve illusztrálni, hanem belülrõl építkezve archetípusokat,
õstípusokat juttat kifejezésre,
amelyek mindannyiunkban közös
elemként, a kultúra építõköveiként jelen vannak.
A mûvész 1909. január 14-én
született Nagykanizsán, a világ
sokféle táján megfordult, élt Magyarországon, Brazíliában, Peru-

ban, az Egyesült Államokban, tanulmányúton járt többek között
Olaszországban, Bolíviában, Görögországban, Spanyolországban,
Franciaországban, Németországban, Libanonban és Izraelben.
A világ számos országának közgyûjteménye mintegy 85 mûvét
õrzi. 1974-ben került kapcsolatba
a nagykanizsai Thúry György Múzeummal, több alkalommal mintegy hetven grafikát és több mint
hetven kisplasztikát ajándékozott a
képzõmûvészeti gyûjteménynek,
melynek egy része e kiállítás alkalmával február végéig tekinthetõ
meg.

A Halis István Városi
Könyvtár szolgáltatásait
bemutató kiállítás
Minden évben bemutatja a városi könyvtár saját szolgáltatásait, s
azoknak bõvülését az elõtérben elhelyezett plakátokon. Idén – a már
meglévõ huszonnégy poszter közül – tizenhat került bemutatásra.
A megnyitón Czupi Gyula
könyvtárigazgató elmondta, hogy
a 2005-ben megjelent Halis Évkönyv az addigi összes plakátot
tartalmazza, s maga az évkönyv is
elérhetõ a könyvtár által mûködtetett információ-szolgáltató honlapon, a nagyKAR.hu-n.
A kiállítás célja, hogy az emberek megismerjék, milyen hasznos
szolgáltatásokat tudnak igénybe
venni a könyvtárban, s ezzel minél
többen kapcsolódjanak az olvasók
köréhez, ezzel növeljék általános
mûveltségüket, kiterjesszék olvasási szokásaikat, s egyáltalán közvetlen részesei lehessenek a magyar kultúrának.
A kiállításmegnyitó elõtt a város kulturális intézményeinek
képviselõi rövid szakmai megbeszélésen vettek részt, ahol arról
esett szó, hogy ezután összefogva,
közösen szervezik meg a nagykanizsai programokat, egyeztetnek
egymással, valamint hogy hirdetik egyrészt a saját, másrészt a
többiek programjait, ezeket
együtt
jelentetik
meg
a
nagyKAR-on, illetve az intézmények falain falragasz formájában.
Így elviekben nem fordulhat majd
elõ, hogy egy idõpontban több intézményben is szerveznek programot.

Amatõr Artium
Több mint fél évszázada már,
hogy elõször meghirdették az amatõr képzõmûvészeknek azt, a számukra megmutatkozási lehetõséget adó kiállítást – s egyben versenyt –, amelynek megyei tárlata
január 22-én nyílt meg a Hevesi
Sándor Mûvelõdési Központ Õsze
András Galériájában.
A XX. Országos Képzõ- és Iparmûvészeti Tárlat Zala megyei kiállítását Lehota M. János esztéta nyitotta meg, aki kifejtette az ’amatõr’
szó egykori, feledésbe merült jelentését. A szó latin eredetû, s azt
jelenti: szerelmes, szeretõ. Olvasmányemlékeire hivatkozva az esztéta hímnemû szóként jelöli meg, s
így – véleménye szerint – a kifejezés a mûvészet hímsoviniszta gondolkodásmódját is jelzi. Azonban
ennél sokkal erõteljesebb, mélyebb
az, amit valójában jelent: az a szerelmes, aki a múzsákat szereti, viszont a múzsák hölgyek, nõnemûek, akik az éggel kötik össze az
embert. Itt következik a paradoxon,
hisz nem csak az éggel kötik össze,
mert a szerelmes férfinak a párja a
szerelmes nõ, az amata, a terra
amata, vagyis a Földanya, maga a
natura, a természet, amelynek nõiességét, nõiségét, megmûvelni, értõ kezekkel megmunkálni annyit
tesz: culto, cultare – a kultúra;
megmunkálni azért, hogy mindazt
a csodát és lehetõséget kiemelje,
kibontakoztassa, vagyis formává
alakítsa, ami benne lappang.
Dóri Éva, a Magyar Mûvelõdési
Intézet és Képzõmûvészeti Lektorátus képzõmûvészeti referense
szakmai beszédében kitért a legfontosabb szempontokra, amely
alapján a zsûri értékelte a beadott
pályamûveket: így kiemelten figyeltek a technikai tudásra, a kompozicionális tudásra, a vizuális
szemléletmódra és természetesen
az alkotó egyéniségére, személyiségére. Tanácsként elmondta a
megjelent amatõr mûvészeknek,
hogy nagyon fontos az, hogy csoportban is dolgozzanak, így meglepõen sok mindent tanulhatnak
egymástól, s ha még egy tanár is
irányítja a csapatot, mérhetetlen
fejlõdésen mehetnek keresztül.
A háromévente megrendezésre
kerülõ megmérettetés országos tárlatának megnyitójára május 8-án
Budapesten kerül sor a Vajdahunyad várában, amelyen biztosan ki
lesznek állítva annak a három zalaegerszegi, és egy keszthelyi mû-
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vésznek az alkotásai, akik most a
Zala megyei tárlatról oklevéllel térhettek haza. A többi résztvevõ emléklapot kapott, köztük öt nagykanizsai alkotó is, akik mindannyian
festménnyel neveztek: Bóha Lászlóné, Csetey Mária, Horváth Lászlóné, Munkácsi Zsolt és Németh
Lászlóné. Negyvenhat alkotó öszszesen 146 pályamunkát adott le a
Zala megyei fordulóra, melybõl a
zsûri 74-et tartott érdemesnek arra,
hogy a nagykanizsai tárlaton bemutatásra kerüljenek. Az alkotásokat február 12-ig tekinthetik meg.

A Magyar Kultúra
Napja a Népmûvészet
nevében
A népmûvészet jegyében telt a
VOKE Kodály Zoltán Mûvelõdési
Ház Magyar Kultúra Napi megemlékezése, amelyen minden korosztály képviseltette magát.
A jelenlevõket Marton István
polgármester, valamint Kámánné
Szép Terézia, az intézmény vezetõje köszöntötte. Mindketten kiemelték, hogy a Magyar Kultúra napján
különösen fontos felhívni a figyelmet azokra az értékekre, amelyeket évszázadok viharait átvészelve
sikerült mégis megtartanunk. Ezeket az értékeket õriznünk kell, s továbbadni az utánunk következõ
generációknak. Marton István polgármester még azt is hozzátette,
hogy szerinte az is megérzi az ünnep lényegét, aki leemel egy könyvet a polcról nagyjainktól, Aranytól, Petõfitõl, Kosztolányitól, vagy
otthonában felcsendül Bartók vagy
Kodály egy-egy ismert dallama.
Az esten hét fellépõ bizonyította,
hogy a népmûvészet még egyáltalán
nincs kihalófélben, s bizony a legkisebb gyerekek is megmutatták,
hogy mennyire élvezik a néptáncot,
a népzenét. A Pántlika Néptánc csoport egy palotást adott elõ, õket a
Farkas Ferenc Zene- és Aranymetszés Mûvészeti Iskola népzene szakos növendékei követték. A Kodály
Zoltán Énekkar népdalokat adott
elõ, majd a jelenlevõk Gazda Zoltántól Móra Ferenc A hegedû címû
versét hallhatták. A Farkas Ferenc
Zene- és Aranymetszés Mûvészeti
Iskola 4. osztályos népdalcsoportja
után a Mamik Hagyományõrzõ Dalkör zárta a produkciók sorát.
(Az eseményekrõl készült képeinket honlapunk galériájában tekinthetik meg - www.kanizsaujsag.hu)
S.E.
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Kanizsa – Városháza
Építéshatóság - 6/382/2009.

Ügyintézõ: Junger M. Szám: 6/61-2/2009. Tárgy: Értesítés döntéshozatalról
a Nagykanizsa, Hevesi u. 1. sz. alatti építéshatósági ügyben
Hirdetmény
A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 80. § (3)
bekezdése alapján értesítem az érintetteket, hogy Nagykanizsa Megyei Jogú Város Jegyzõje a 6/61/2009. (6/2336/2008.) számú Nagykanizsa, Hevesi u. 1. szám alatti 3070/18. hrsz-ú ingatlanon meglévõ
épületben az E lépcsõház földszint 2. számú, 3070/18/A/60. hrsz-mal
jelölt lakásból kialakított fodrászszalon építéshatósági ügyében a benyújtott használatbavételi engedély kérelmet elbírálta és döntését
meghozta.
Mivel a fenti építéshatósági eljárással érintett ingatlannal rendelkezni jogosultak száma jelentõs, ezért ezen ügyfeleket a határozat meghozataláról hirdetményi úton tájékoztatjuk a fenti jogszabályi elõírásnak megfelelõen az alábbiak szerint.
A hirdetmény 2009. január 20-tól kerül kifüggesztésre Nagykanizsa Megyei
Jogú Város Polgármesteri Hivatalának hivatalos hirdetõtábláján.
Az eljáró hatóság megnevezése: Nagykanizsa Megyei Jogú Város Jegyzõje
8800 Nagykanizsa, Eötvös tér 16., ügyszáma: 6/61/2009., (6/2336/2008.), tárgya: használatbavételi engedély. A kérelmezõ ügyfél neve: Törõ Csaba, Nagykanizsa, Erkel Ferenc u. 7.
A kérelemmel érintett ingatlan valamint az érintett ingatlannal közös határvonalú (telekhatárú) ingatlanok (hatásterület): Nagykanizsa 3070/18. hrsz-ú
ingatlan, valamint a 3074. hrsz-ú ingatlan.
Felhívom az érintettek figyelmét, hogy az elsõfokú építéshatóság fenti ügyben meghozott döntése és az ügy iratanyaga a Polgármesteri Hivatal Építéshatósági Osztályán, az alábbi helyen és idõpontban megtekinthetõ: Nagykanizsa,
Eötvös tér 16. III. emelet 304. Hétfõ: 8-12, 13-16.30, szerda: 8-12, 13-17, péntek: 8-12 .
A Ket. 98. § (1) bekezdése kimondja: "Az ügyfél az elsõ fokú határozat ellen fellebbezhet. A fellebbezési jog nincsen meghatározott jogcímhez kötve,
fellebbezni bármilyen okból lehet, amelyre tekintettel az érintett a döntést sérelmesnek tartja."
Erre figyelemmel a határozatban a jogorvoslat lehetõségét biztosítottuk.
A határozat ellen a közléstõl számított 15 napon belül a Nyugatdunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal Zalaegerszegi Kirendeltségéhez címzett, de Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Építéshatósági Osztályhoz két példányban benyújtandó
és 30.000,- Ft értékû illetékbélyeggel ellátott fellebbezéssel lehet élni.
Nagykanizsa, 2009. január 19.
A jegyzõ megbízásából: Szamosi Gábor, építéshatósági osztályvezetõ

Kanizsai Dorottya Kórház
8800 Nagykanizsa, Szekeres J. u. 2-8.
Tel.: 93/502-092, Fax: 93/502-064
E-mail: titkarsag@nkkorhaz.hu

A Kanizsa Dorottya Kórház

nyilvános versenytárgyaláson
bérleti formában, 4 év határozott idõtartamû üzemeltetésre

kiadja a kórház területén mûködõ büfét
berendezési tárgyaival együtt.

A kikiáltási ár: 100.000 Ft + áfa. A licitlépcsõ mértéke: 2.000 Ft
A nyilvános versenytárgyalás helye:
Kanizsa Dorottya Kórház 6-os számú épület tanácsterme

A versenytárgyalás ideje: 2009. február 16-án 10 óra

A versenytárgyalás részvételi feltétele:
90 napnál nem régebbi igazolás, hogy a pályázónak nincs adóés járuléktartozása, vállalkozói igazolvánnyal vagy cégbírósági bejegyzés
kivonatával igazolnia kell a büféüzemeltetés jogosultságát,
100.000 Ft letétbehelyezése a kórház pénztárába.
A bérleti szerzõdés megkötésének feltétele: 3 havi díj letétbe helyezése a kórház
pénztárába. A bérleti szerzõdés megkötésére 2009. február 23-ig kerül sor.

Bõvebb felvilágosítás: Tóthné Csillag Gyöngyi gazdasági igazgató
(93/502-091) ad.

2009. január 29.
û

Építéshatóság - 6/382/2009.

Ügyintézõ: Gerencsér M. Szám: 6 / 382/ 2009. Tárgy: Értesítés az eljárás
felfüggesztésérõl
Hirdetmény
A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló
2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 80. § (3) bekezdése alapján értesítem az érintetteket, hogy a Nagykanizsa Megyei Jogú Város Jegyzõje
6/382/2009. számú – Nagykanizsa, 02054. hrsz. alatti ingatlanon a tehenészeti
telep bõvítésének, korszerûsítésének engedélyezésére irányuló – építéshatósági ügyben az eljárást felfüggesztette.
Mivel a fenti építéshatósági eljárással érintett ingatlannal közvetlenül határos ingatlanokkal rendelkezni jogosultak száma jelentõs, a további ügyfeleket
a határozat meghozataláról hirdetményi úton tájékoztatjuk a fenti jogszabályi
elõírásnak megfelelõen az alábbiak szerint.
A hirdetmény 2009. január 16-tõl kerül kifüggesztésre Nagykanizsa Megyei
Jogú Város Polgármesteri Hivatalának hivatalos hirdetõtábláján.
Az eljáró hatóság megnevezése: Nagykanizsa Megyei Jogú Város Jegyzõje
8800 Nagykanizsa, Eötvös tér 16., ügyszáma: 6/382/2008., tárgya: bejelentés
tudomásul vétele.
A kérelmezõ ügyfél neve: Miklósfai Mezõgazdasági Termelõ Szolgáltató és
Kereskedelmi Zrt., 8800 Nagykanizsa, Miklósfa u. 70.
A kérelemmel érintett ingatlan, valamint az érintett ingatlannal közös határvonalú (telekhatárú) ingatlanok, védelmi övezettel érintett ingatlanok (hatásterület): Nagykanizsa 02054. hrsz., 02048, hrsz., 02047 hrsz., 02046 hrsz.,
02045 hrsz., 02055/3 hrsz., 02051 hrsz., 02057/1. hrsz., 02055/2. hrsz.,
02055/4. hrsz., 02058. hrsz., 02043/2. hrsz., 02053/1. hrsz., 02053/2. hrsz.,
02034/44. hrsz., 02034/26-44. hrsz., 02029. hrsz., 02020. hrsz., 02057/1. hrsz.,
02148/1-6. hrsz., 02148/7-8. hrsz., 02059. hrsz. alatti ingatlanok.
Felhívom az érintettek figyelmét, hogy az ügy iratanyaga a Polgármesteri
Hivatal Építéshatósági Osztályán, az alábbi helyen és idõpontban megtekinthetõ: Nagykanizsa, Eötvös tér 16. III. emelet 305. Hétfõ: 8-12, 13-16.30, szerda: 8-12, 13-17, péntek: 8-12.
A Ket. 98 §. (3) bekezdése kimondja: "Az eljárást felfüggesztõ, az eljárást megszüntetõ, a kérelmet érdemi vizsgálat nélkül elutasító, az eljárási
bírságot kiszabó, valamint a költség összegének megállapítása és a költségviselés tárgyában hozott elsõfokú végzés ellen önálló fellebbezésnek van
helye."
Erre figyelemmel az eljáró hatóság a fellebbezési lehetõségét döntésében
az alábbiak szerint biztosította: "Határozatom ellen a kézhezvételtõl számított 15 napon belül a Nyugat-dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal
Zalaegerszegi Kirendeltségéhez címzett, de a Nagykanizsa Megyei Jogú
Város Polgármesteri Hivatal Építéshatósági Osztályhoz két példányban benyújtandó 30.000,- Ft értékû illetékbélyeggel ellátott fellebbezéssel lehet
élni."
Nagykanizsa, 2009. január 16.
A jegyzõ megbízásából: Szamosi Gábor, építéshatósági osztályvezetõ

Állás

Nyugat-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ
Nagykanizsai Kirendeltség és Szolgáltató Központ

marketing ügyintézõ
hegesztõ
víz-gázszerelõ
elektromûszerész
magasnyomású kazánfûtõ
pályázatíró
tehergépkocsi-vezetõ
szakács
kompresszor-kezelõ
kárpitos
varró munkás
pénzügyi ügyintézõ
esztergályos
operátor
óvónõ

szakirányú
szakirányú
szakirányú
szakirányú
szakirányú
szakirányú
szakirányú
szakirányú
szakirányú
szakirányú
szakirányú
szakirányú
szakirányú
8. általános
fõiskola

170.000 Ft
95.000 – 110.000 Ft
100.000 Ft
90.000 – 115.000 Ft
110.000 Ft
KJT. szerint
71.500 Ft
150.000 – 200.000 Ft
71.500 Ft
75.000 – 120.000 Ft
75.000 – 100.000 Ft
KJT. szerint
100.000 – 130.000 Ft
80.000 – 90.000 Ft
KJT. szerint

BÕVEBB FELVILÁGOSÍTÁS
a munkahelyi ajánlatokról a Nyugat-dunántúli Regionális Munkaügyi
Központ Nagykanizsai Kirendeltség és Szolgáltató Központban, a
Nagykanizsa, Fõ út 24. szám alatt vagy a http://www.nyugatrmk.hu
webcímen kaphatnak.
Ügyfélfogadási idõ: hétfõ–kedd–csütörtök: 8.00–12.00
és 13.00–15.00 óra között, péntek: 8.00–12.00 óra
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Építéshatóság - 6/440/2009.

Ügyintézõ: Junger M. Szám: 6/440-2/2009. Tárgy: Értesítés döntéshozatalról a Nagykanizsa, Csengery u. 2. sz. alatti építéshatósági ügyben
Hirdetmény
A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló
2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 80. § (3) bekezdése alapján értesítem az érintetteket, hogy Nagykanizsa Megyei Jogú Város Jegyzõje a
6/440/2009. (6/319/2008.) számú Nagykanizsa, Csengery u. 2. szám alatti
1942. hrsz-ú ingatlanon meglévõ épület padlásterében található bázisállomáson tervezett antennabõvítés építéshatósági ügyében a benyújtott építés-bejelentés engedély kérelmet elbírálta és döntését meghozta.
Mivel a fenti építéshatósági eljárással érintett valamint a szomszédos ingatlannal rendelkezni jogosultak száma jelentõs, ezért ezen ügyfeleket a határozat
meghozataláról hirdetményi úton tájékoztatjuk a fenti jogszabályi elõírásnak
megfelelõen az alábbiak szerint.
A hirdetmény 2009. január 20-tól kerül kifüggesztésre Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának hivatalos hirdetõtábláján. Az eljáró hatóság
megnevezése: Nagykanizsa Megyei Jogú Város Jegyzõje 8800 Nagykanizsa, Eötvös tér 16., ügyszáma: 6/440/2009., (6/319/2008.), tárgya: építés-bejelentés.
A kérelmezõ ügyfél neve: Magyar Telecom Nyrt. Mobil Szolgáltatások Üzletág 1013 Budapest, Krisztina krt. 55.
A kérelemmel érintett ingatlan valamint az érintett ingatlannal közös határvonalú (telekhatárú) ingatlanok (hatásterület): Nagykanizsa 1942. hrsz-ú ingatlan, valamint az 1943/4. és 1943/1. hrsz-ú ingatlan.
Felhívom az érintettek figyelmét, hogy az elsõfokú építéshatóság fenti ügyben
meghozott döntése és az ügy iratanyaga a Polgármesteri Hivatal Építéshatósági
Osztályán, az alábbi helyen és idõpontban megtekinthetõ: Nagykanizsa, Eötvös
tér 16. III. emelet 304. Hétfõ: 8-12, 13-16.30, szerda:8-12, 13-17, péntek: 8-12
A Ket. 98. § (1) bekezdése kimondja: "Az ügyfél az elsõ fokú határozat ellen fellebbezhet. A fellebbezési jog nincsen meghatározott jogcímhez kötve, fellebbezni
bármilyen okból lehet, amelyre tekintettel az érintett a döntést sérelmesnek tartja."
Erre figyelemmel a határozatban a jogorvoslat lehetõségét biztosítottuk.
A határozat ellen a közléstõl számított 15 napon belül a Nyugat-dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal Zalaegerszegi Kirendeltségéhez címzett, de Nagykanizsa
Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Építéshatósági Osztályhoz két példányban
benyújtandó és 30.000,- Ft értékû illetékbélyeggel ellátott fellebbezéssel lehet élni.
Nagykanizsa, 2009. január 19.
A jegyzõ megbízásából: Szamosi Gábor, építéshatósági osztályvezetõ

Pályázat - Kanizsa Újság Kft.
ügyvezetõ - fõszerkesztõ
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyûlése pályázatot hirdet a Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata tulajdonában álló Kanizsa
Újság Kft. ügyvezetõ-fõszerkesztõi tisztségének betöltésére
Szerv megnevezése, székhelye: Kanizsa Újság Kft. 8800 Nagykanizsa, Király u. 47.
A kft. fõ tevékenysége: Idõszaki kiadványként a Kanizsa Dél-zalai Hetilap
kiadása, a fõszerkesztõi feladatok ellátása. Az ügyvezetõ-fõszerkesztõ fõ feladatai: A Gt. által és a kft. alapító okiratában az ügyvezetõi tisztségre meghatározott feladatok ellátása, valamint a hetilap fõszerkesztése.
A tisztség 2009. április 1. naptól tölthetõ be. A megbízás határozott idõre, 5
évre szól. Az alkalmazás a Ptk. alapján megbízási jogviszonyban történik. A
megbízási szerzõdés megkötésétõl számított 6 hónapig a feleket kölcsönösen
megilleti az indoklás nélküli rendes felmondás joga azzal, hogy a felmondás
kimondásától számított 4 hónap elteltével szûnik meg a szerzõdés.
Pályázati feltételek: egyetemi, fõiskolai végzettség, büntetlen elõélet, vezetõi gyakorlat, írott vagy elektronikus sajtó területén eltöltött legalább 3 év
szakmai gyakorlat.
A pályázatnak tartalmaznia kell az alábbi dokumentumokat: a kft. vezetésére
vonatkozó koncepció, a pályázó szakmai önéletrajza, a feltételként elõírt iskolai
végzettséget igazoló okirat másolata, 3 hónapnál nem régebbi eredeti hatósági
erkölcsi bizonyítvány, a feltételként elõírt vezetõi és szakmai gyakorlat hivatalos
igazolása. (Az erkölcsi bizonyítvány kivételével hiánypótlásnak nincs helye.)
A pályázat benyújtásának határideje: 2009. február 7. A pályázat benyújtásának helye: Marton István polgármesternek címezve, Nagykanizsa Megyei
Jogú Város Polgármesteri Hivatala, 8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. A pályázat elbírálásának határideje: 2009. február 28.
A pályázat kiírója fenntartja a jogot, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa. A pályázattal kapcsolatban információt ad: Marton István polgármester
(Tel: 06-93-500-701), Cseresnyés Péter alpolgármester (Tel: 06-93-500-704)

Kanizsa – Városháza

7

Képviselõi fogadóórák
Balogh László a 3. számú választókerület önkormányzati képviselõje, OKISBelnök fogadóórát tart minden szerdán 16.00 órától 17.00 óráig a Batthyány Lajos
Gimnáziumban (Nagykanizsa, Rozgonyi utca 23.): 30/204-0865, balogh.laszlo61@chello.hu
Bene Csaba, a 2. számú választókerület önkormányzati képviselõje fogadóórát
tart minden hónap elsõ hétfõjén 17 órától 19 óráig a kenyérgyári PERGO lottózóban (Kinizsi u. 95.).
Bicsák Miklós az 1. számú választókerület (Garai, Ûrhajós, Hársfa, Ifjúság utca
lakói) önkormányzati képviselõje 2009. február 4-én, szerdán 16 órától 17.30 óráig
fogadóórát tart a Kinizsi utca 97. szám alatti bélyegzõgyártó irodában. Aznap 18
órától 20 óráig Bicsák Miklós Palin és Korpavár lakossága számára tart fogadóórát
a palini új Általános Iskolában.
Dr. Csákai Iván az 5. számú választókerület önkormányzati képviselõje 2009.
február 3-án (kedden) 18 órakor fogadóórát tart a Péterfy Sándor Általános Iskolában.
Horváth István a 8. számú választókerület önkormányzati képviselõje fogadóórát tart 2009. február 4-én (szerdán) 18 órától a Hevesi Sándor Általános Iskolában.
Papp Ferenc önkormányzati képviselõ fogadóórát tart 2009. január 30-án (pénteken) 16 órától a dr. Mezõ Ferenc Gimnáziumban.
Polai József a 15. számú választókerület önkormányzati képviselõje fogadóórát
tart minden páratlan hónap utolsó péntekén 18 órától 19 óráig a kiskanizsai kirendeltség épületében.

Versenytárgyalás
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata nyilvános versenytárgyaláson értékesíti az alábbi ingatlanát: 4378/29. hrsz.-ú Nagykanizsa
Ipari Parkban lévõ ingatlan, melynek kikiáltási ára 59.332.000 Ft + áfa. A
versenytárgyalás idõpontjai: január 16., január 30. 10:00.
Az ingatlan az Ipari Park területén a 74 sz. út mellett helyezkedik el,
nevezetesen a Nagykanizsa belterület 4378/29 hrsz-ú, 1.4833 m2 nagyságú "kivett beépítetlen terület" megnevezésû ingatlan. A terület a 4378/12
hrsz.-ú útról megközelíthetõ. Közmûcsatlakozások adottak. A felmerülõ
igényeket a szolgáltatókkal illetve az Önkormányzattal kell egyeztetni, illetve részükre a közmûrákötési hozzájárulásokat megfizetni.
A versenytárgyalás helye: Nagykanizsa Vagyongazdálkodási és Szolgáltató Zrt. 8800 Nagykanizsa, Garay u. 21.

Pályázat - Kanizsa TV Kft. ügyvezetõ
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyûlése pályázatot hirdet a Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata tulajdonában álló Kanizsa
TV Kft. ügyvezetõi tisztségének betöltésére
Szerv megnevezése, székhelye: Kanizsa TV Kereskedelmi és Szolgáltató
Egyszemélyes Kft. 8800 Nagykanizsa, Sugár u. 8.
A kft. fõ tevékenysége: a Kanizsa Televízió mûködtetése
Az ügyvezetõ fõ feladatai: A Gt. által és a kft. alapító okiratában az ügyvezetõi tisztségre meghatározott feladatok ellátása.
A tisztség 2009. április 1. naptól tölthetõ be. A megbízás határozott idõre, 5
évre szól. Az alkalmazás a Ptk. alapján megbízási jogviszonyban történik. A
megbízási szerzõdés megkötésétõl számított 6 hónapig a feleket kölcsönösen
megilleti az indoklás nélküli rendes felmondás joga azzal, hogy a felmondás
kimondásától számított 4 hónap elteltével szûnik meg a szerzõdés.
Pályázati feltételek: egyetemi vagy fõiskolai végzettség és az írott vagy
elektronikus sajtó területén eltöltött legalább 3 év szakmai gyakorlat, vagy középfokú iskolai végzettség és az írott vagy elektronikus sajtó területén eltöltött legalább 5 év szakmai gyakorlat, büntetlen elõélet, vezetõi gyakorlat.
A pályázatnak tartalmaznia kell az alábbi dokumentumokat: a kft. vezetésére vonatkozó koncepció, a pályázó szakmai önéletrajza, a feltételként elõírt iskolai végzettséget igazoló okirat másolata, 3 hónapnál nem régebbi eredeti hatósági erkölcsi bizonyítvány, a feltételként elõírt vezetõi és szakmai gyakorlat
hivatalos igazolása. (Az erkölcsi bizonyítvány kivételével hiánypótlásnak
nincs helye.)
A pályázat benyújtásának határideje: 2009. február 7. A pályázat benyújtásának helye: Marton István polgármesternek címezve, Nagykanizsa Megyei
Jogú Város Polgármesteri Hivatala, 8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. A pályázat elbírálásának határideje: 2009. február 28.
A pályázat kiírója fenntartja a jogot, hogy a pályázatot eredménytelennek
nyilvánítsa.
A pályázattal kapcsolatban információt ad: Marton István polgármester
(Tel: 06-93-500-701), Cseresnyés Péter alpolgármester (Tel: 06-93-500-704)
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NAGYKANIZSAI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA
8800 Nagykanizsa, Király u. 47. Telefon/fax: 93/326-323
Internet: www.kanizsaterseg.hu ; e-mail: kanizsaterseg@chello.hu
Iktsz: 36/2009
Tárgy: állásfoglalás megküldése
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyûlése
Nagykanizsa, Erzsébet tér 7.
1364
Tisztelt Közgyûlés !

A helyi sajtóban ismét újabb információk jelentek meg a Bajza utca 2. szám
alatti ingatlan megvásárlása kapcsán a Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesterére vonatkozó ügyészségi vizsgálatokról, ebben többször elhangzott
a Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulásának a neve is, ezért a Társulási
Tanács szükségesnek érzi az alábbi állásfoglalásban véleményét kinyilvánítani.
Már a vizsgálat elindítása is megdöbbentette a Társulás polgármestereit,
amelyet alátámaszt – ahogy a tudósításokból kitûnik – hogy elmarasztalásra
okot adó tény vagy bûncselekmény elkövetésének gyanúja sem merült fel a Zala Megyei Fõügyészség szerint.
A Társulás polgármesterei nem tartják elfogadhatónak, hogy a Társulás adásvételi ügyét – amely egyébként a közvélemény számára teljesen nyitott és megismerhetõ – teljesen indokolatlanul fegyelmi eljárás alapjául kívánták felhasználni. Méltánytalannak tartjuk, a Város Polgármesterével – egyben a Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása Elnökével – szemben kezdeményezett fegyelmi ügyet, fõként amiatt, hogy ebben a közvélemény számára negatív következtetés levonására alkalmas módon többször visszatérõen szerepel a Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulásának neve is. Az Elnök jogszerûen cselekedett, amikor kezdeményezte – a felújítás érdekében – a terület megosztását
és az építészeti örökség helyi védelmérõl való rendelet módosítását.
A Társulás polgármesterei rendkívüli módon sajnálják, hogy egyesek politikai ügyként kezelik és összezavarják a dolgokat, teljesen megalapozatlanul még
a Kistérségi Társulás önállóan meghozott saját döntéseit is kifogásolják, figyelmen kívül hagyva a tényleges helyzetet. Nem tartjuk kívánatosnak a Társulás
jogszerû döntéseinek összekeverését a város mûködésével kapcsolatos döntésekkel, fõként azért, mert ezek a város lakosságának érdekeivel is egybeesnek.
A Társulást a sokrétû együttmûködés, a politikai nézetektõl mentes, a közösségi érdekeket és a 27 település közös érdekét messzemenõen figyelembe vevõ
tevékenység jellemzi. A Társulás az itt élõ emberekért, azok jólétéért és boldogulásáért dolgozik, lehetõségei szerint igyekszik minél több pénzforrást, támogatást megszerezni.
A tagtelepülési polgármesterek kivétel nélkül egyhangúlag jónak ítélték az
ingatlan vétel kezdeményezését, a társulási saját vagyon növelése, a különbözõ
pályázati pénzforrások elérése és bonyolítása szempontjából.
Ezzel összefüggésben fontosnak tartjuk a közvéleményt tájékoztatni arról,
hogy a Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása a Bajza utca 2. szám alatti
ingatlant jogszerûen vásárolta meg és az évek során lepusztult gyermekintézményt eredeti szépségében kívánja helyreállítani és a környezetét megújítani.
Ennek érdekében azonnal munkához látott, felújítási pályázatot állított össze
és ezekre a célokra már 18 millió Ft támogatást elnyert a Regionális Fejlesztési Tanácstól és más európai uniós forrásokat is pályáz a további fejlesztési programok megvalósítása érdekében.
A Társulást létrehozó és fenntartó valamennyi önkormányzat számára hasznosul az ingatlanfejlesztés, de legfõképpen Nagykanizsa város számára fog
megújulni a megvalósítani kívánt fejlesztések következtében. A vagyon,
amellyel gyarapodott a Társulás, több mint 76 %-ban a városé, és a megkezdett fejlesztés is a város területén valósul meg.
A települések felelõs vezetõi tudatában vannak annak, hogy a térség lakossága, vállalkozói, civil szervezetei egy központosított helyen tudnak fontos információkhoz jutni számos pályázati, támogatási ügyben.
Fontosnak tartjuk megköszönni Marton István polgármester úrnak,
hogy a város képviseletében felismerte ennek az ügynek a jelentõségét és
döntéseivel állandóan támogatta illetve támogatja a térséggel közös érdek
megvalósításának ügyét.
Javasoljuk a Város Közgyûlésének a fentiek figyelembe vételével vonja
vissza a fegyelmi eljárásban hozott megrovás fegyelmi büntetést.
Nagykanizsa, 2009. január 26.

A Társulási Tanács képviseletében
Dr. Surdi Krisztina
általános elnökhelyettes

2009. január 29.
û

Nagykanizsa MJV Szabályozási Terve
és Helyi Építési Szabályzata

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyûlése 2008. év folyamán döntött
arról, hogy Nagykanizsa Megyei Jogú Város Szabályozási Terve és Helyi
Építési Szabályzata több tömbjének szabályozását a B&H Régió Bt-vel
módosítatja.
A tervezési területet a város alábbi területei képezik
1.
Petõfi u. - Balatoni u. - Hevesi u. - Rózsa u. - Platán sor - Eötvös tér által
határolt tömb szabályozásának módosítása.
2.
Belterületi határ - 4190 hrsz-ú út - Magvetõ u. - Alkotmány u. - 4120
hrsz-ú út - Szombathelyi vasútvonal által határolt tömb szabályozásának
módosítása.
3. Belterületi határ - 4279 hrsz-ú út - Kalász u. által határolt tömb szabályozásának módosítása
4.
M7 autópálya - Szombathelyi vasútvonal - 7. sz. fõút - Kemping út északi folytatása által határolt tömb szabályozásának módosítása.
5.
Sörgyár u. - belterületi határ - Csengery út által határolt tömb szabályozásának módosítása.
6.
61. fõút - Nagybagolai út - övezeti határ által határolt tömb szabályozásának módosítása
7.
Arany János utca - Báthory utca - Vásár utca - Kalmár utca által határolt
tömb szabályozásának módosítása.
8.
Péterfai árok - Pásztor utca nyugati irányú meghosszabbításában lévõ
kerékpárút - Alsó Szabadhegyi utca - Patak utca nyugati irányú meghosszabbításában lévõ kerékpárút által határolt tömb szabályozásának módosítása.
9.
Bajcsy-Zsilinszky u. - belterületi határvonal által határol tömb (az úttól
délre fekvõ 0313/4, 0313/5 és 0313/9 hrsz-ú ingatlanok) szabályozásának
módosítása.
10. Belus J. u. - Halvax u. - Gábor Á. u. - Petõfi S. u. - Dózsa Gy. u. - Virág B.
u. által határolt tömb szabályozásának módosítása.
11. 0447 hrsz-ú ipari vasút - 4388 út - 0440/5 út - 0437/1 út - szombathelyi
vasútvonal által határol tömb szabályozásának módosítása.
12. HÉSZ 4.§ kiegészítése - külsõ homlokzati megjelenés szabályozása.
13. HÉSZ - a bányászati tevékenységgel kapcsolatos telekalakítás szabályozása
14. Magyar u. - Arany u. - Május 1. u. - Rákóczi u. - Árpád utcák által határolt
tömb szabályozásának módosítása
15. Király u. - Kalmár u. - Vásár u. - Sabján Gyula utcák által határolt tömb
szabályozásának módosítása (35/2 hrsz)
16. Király u. - Kalmár u. - Vásár u. - Sabján Gyula utcák által határolt tömb
szabályozásának módosítása (31/11 hrsz)
17. Kalmár u. - 79 hrsz-ú út - Szombathelyi vasútvonal - belterületi határ által
határolt tömb szabályozásának módosítása
18. Fõ u. - Sugár u. - Rozgonyi u. - Erzsébet tér által határolt tömb szabályozásának módosítása
19. Kisberki u. és Honvéd utca által határolt tömb szabályozásának módosítása
20. Garay u. - Vámház u. - Raktárház u. - Magyar u. - Ûrhajós u. által határolt
tömb szabályozásának módosítása
21. Kiskanizsa - Haladás u. - Principális-csatorna - belterületi határ - Fenyo
utcai árok által határolt tömb szabályozásának módosítása
22. Kiskanizsa - Mánta-patak védotávolságának csökkentése (5066/8hrsz
építési telek érintettsége)
23. Kiskanizsa - Az 5562. hrsz. út - Gördövényi-árok közti tömb szabályozásának módosítása
24. Kiskanizsa - Bajcsy-Zs. u. - Homokkomáromi u. - Cigány u. által határolt
tömb szabályozásának módosítása
25. Kiskanizsa - Templom téri tömb szabályozásának módosítása
26. Kiskanizsa - Bajcsy-Zs. u. - Szent Rókus u. - 5034. Hrsz-ú tervezett út Principáliscsatorna által határolt tömb szabályozásának módosítása
27. Kiskanizsa - Hunyadi téri tömb szabályozásának módosítása
28. Péterfai u. - Szabadhegyi kerékpárút - Péterfai-árok - 037/2 hrsz-ú út - Laktanya u. által határolt tömb szabályozásának módosítása
29. Miklósfa - Kápolna tér tömbjének szabályozása
30. Miklósfa - Iskola u. - Miklósfai u. - belterületi határ által határolt tömb
szabályozásának módosítása
31. HÉSZ 2. § (12) f) pontban szereplo bányaterületek építést korlátozó eloírásainak módosítása
32. HÉSZ 2. § (4) bekezdés eloírásának kiegészítése
33. Utcai építési vonal eloírásainak meghatározása
34. Kórház u. - Teleki u. - Péterfai-árok - budapesti vasútvonal által határolt
tömbök (Katonarét városrész) szabályozásának felülvizsgálata
A tervdokumentációt a vonatkozó hatályos jogszabályok elõírásaira figyelemmel 2009. február 28-ig kifüggesztjük a Polgármesteri Hivatal elõcsarnokában,
ahol munkanapokon megtekinthetõ.
A tervvel kapcsolatos észrevételeiket, javaslataikat a Polgármesteri Hivatalba a
városi fõépítésznek (Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. Fax.: 93/500-735) címzett levélben jelezhetik.
Városi Fõépítész Nagykanizsa
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csomagot. Ez rendkívül fontos a
helyi munkaerõpiac végett is, hiszen kaposváriak adhatnak munkát kaposváriaknak.
– Milyen programokkal és
mennyiben tudja segíteni a település büdzséjét?
– Dolgozni kell! Ha van munka,
akkor 4100 kisvállalkozóval teszünk jót. Hogy mire gondolok?
Például arra, hogy hazánkban elsõként elengedjük nekik az iparûzési adót. Többet ér a magas foglalkoztatottság, mint az a pár milliós bevétel.
– Ez nem nehezíti az önkormányzat mûködését? Ráadásul a
multiknál, az ipari parkban mûkö-

Kaposvár, a sikerváros
Szita Károly, Somogyország
fõvárosának polgármestere, volt
országgyûlési képviselõ azért
mondott le mandátumáról, mert
városa érdekeit elõbbre valónak
tatotta. Polgármestersége alatt
láthatóan fellendült és megszépült a város. Miközben mindenki naponta nyafog azért, mert
nincs lehetõség lakásépítésre,
addig Kaposváron a képviselõtestület 1,2 milliárd forintot szavazott meg erre. Tettek városa a
szavak városa helyett. Széchenyi
István büszke lenne erre.
– Miben rejlik annak titka, hogy
az országosan ellenzékben lévõ
párt képviselõjeként, jelentõs kormányzati ellenszélben is sikeresnek tekinthetõ a polgármesteri tevékenysége?
– 1990 óta vagyok önkormányzati képviselõ, mi több négy éven
keresztül
alpolgármesterként
szolgáltam szeretett városomat.
Nyugodtan mondhatom, hogy Kaposvár, ez a számomra és az itt lakók számára szinte elhagyhatatlan város egy igazi, Magyarországon talán ismeretlen nagy családként mûködik, él és dolgozik.
Remek közösség. Szerénytelenség
vádja nélkül – és a kaposváriak
igenlése mellett – mondhatom:
országot építünk városunkban.
Ebben a jelenlegi kormányzat
nem segít, de vagyunk annyira
erõsek – a förtelmes gazdasági
megszorítások ellenére –, hogy ezt
megtegyük. És meg is fogjuk tenni! 2008-ban senki nem tervezett
recesszióval, mi azért – a kormányzati mismásolások ellenére –
kidolgoztunk egy 5 pontos, a kisés középvállalkozásokat segítõ

dõ cégekben szívhatják a fogukat.
– A nagyoknak, vagy ahogyan
Ön fogalmazott, a multinacionális
cégeknek felkínáltuk az átütemezési lehetõséget. Ezzel az él, aki
akar. Mindezek mellett az önkormányzat létrehozott egy 60 millió
forintos munkahelyteremtõ alapot.
De ami még ennél is fontosabb!
Megelõzve a kormányt és más önkormányzatokat, bevezettük az
adócsökkentést. Mindemellett elõrehoztuk a 12 milliárd (azaz tizenkét milliárd) forint értékû beruházásokat, építéseket. Ez azért fontos, hogy a helybéli vállalkozók is
lássák: nem félünk. Kaposvár eddig is dinamikusan fejlõdött, de,
ha a helybéli vállalkozók, multinacionális cégek azt érzik, hogy a
gazdasági világválság – ami
amúgy a magyar kormány katasztrofális teljesítménye miatt „gyûrûzött be” ennyire hozzánk – következtében reménytelen a helyzetük,
akkor utat, járható utat kell mutatni nekik. Hiszem, hogy minden önkormányzatnak – lehetõség szerinti anyagi helyzetüknek megfelelõen – példát tudunk mutatni.
Most ugyanis nem lehet mást csinálni, mint a „legjobb védekezés a
támadás” elvét vallva, nem fejvesztve, de tényleg elõre kell nézni
és cselekedni.
– Kaposvárnak a történelmi
múltja, vagy inkább a jelen eredményei jelentik az erejét? Ezt már
csak azért is kérdezem, mert ritka
az olyan megyeszékhely, ahonnan
csak egy hajnali IC vonat közlekedik a fõvárosba, de mégis szépen
prosperál. Mi a titok?
– Nincs semmilyen titok. Múltja
és jelene egyaránt hozzájárul az
eredményekhez. Tulajdonképpen a
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lokálpatrióta polgárok garantálják
a sikereit, de azt is be kell ismernem, hogy kicsit szunnyadónak érzem most a várost. 2002 óta folyamatosan tûnik el a jókedv, a bizakodás. Ideje lenne egy polgári kormányt az ország élén látni, hiszen
akkor visszatérhet a pezsgés, a mosoly.
– Milyen beruházások, vállalkozások lendítik a várost elõre?
– Elnézést kell kérnem, de kétszer kell ugyanazt a számot mondanom. Hála Istennek! 1,2 milliárd forintot fordíthattunk lakásépítésre, és szintén ennyit, azaz 1,2
milliárdot útfelújításra. És nem feneketlen kútba öntöttük a pénzt,
hanem érdemi, a kaposváriak komfortérzetét, életviszonyait javító intézkedéseket hoztunk. Ebben pártom, a Fidesz-frakció maximálisan
egyetértett. És külön öröm számomra, hogy a volt miniszterelnök, pártom elnöke, Orbán Viktor
is több nyilatkozatában pozitívan
említette a kaposvári példát. De
beszélhetünk az Európai Uniós pályázatokról is. Kezdjük sorjában.
Jó?

a helyzet a jelentõs területû ipari
parkkal? Onnan csak befolyik néhány forint.
– Be. Ugyanakkor korábban
már említettem, hogy a nagy cégek
átütemezhetik a fizetési kötelezettségeiket. Ugyanakkor azt sem tagadom, hogy a mintegy 40 hektárt
magába foglaló iparterület közmûvesítésére szintén az Európai Unió
pályázatait próbáljuk igénybe venni.
– És az egyetem? Eltartják,
fenntartják, vagy használják?
– Utóbbi. A Kaposvári Egyetem élelmiszeripari szakának
technológiáit törekszünk átvenni,
de ami még ennél is fontosabb,
hogy az egészséges táplálkozás
ügyében folyamatosan konzultálunk, egyeztetünk arról, hogy
mindezek gyártását miként tudjuk
megvalósítani. Ráadásul az elmúlt évtizedben, fõként a 2006-os
akkreditáció az egyetem „A” minõsítésével zárult. Az értékelés
hangsúlyozta az intézmény dinamikus fejlõdését, tevékenységének több tudományterületre történõ kiszélesítését. És a technikai

– Jó.
– Itt a gyógyfürdõ, nagy volumenû, folyamatos bõvítése, csinosítása. Vagy a Belváros felújítása.
– És a fiatalok? Mégis csak a jövõ nemzedékének építjük országunkat.
– Örülök, hogy szóba hozta, bár
ezzel akartam folytatni… Létrejött
az Ifjúsági Alkotó Központ, amely
egyben a kultúra mecenatúrája,
másrészt a fiatalok önmegvalósítási lehetõsége. De a gyerekekre is
gondoltunk, hiszen szintén EU-s
forrásból hozzuk létre a Játékparkot. Ezek után csak nem mondja,
hogy családellenes Kaposvár?
– Eszembe sem jutott. Ugyanakkor a Játékpark nem kifizetõdõ. Mi

feltételeket, a karok közötti
együttmûködést is kiválónak minõsítették. Ezzel párhuzamosan
egyre több fiatal kerül a városba,
többen itt szándékoznak letelepedni, így a jelenlegi 66.827 lakos száma tovább gyarapodhat,
ami a mai demográfiai helyzetben kulcsfontosságú.
– A turisztika milyen befolyással
van a város gazdasági életére?
– Hosszú távú stratégiánkban
rendkívül jelentõs és fontos, de –
és ezt kicsit szemlesütve mondom –
ezt most még nem mondhatom el.
Ha jövõre is megkeres, akkor biztosan optimistább leszek.
K.V.
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Választás elõtt a középiskolások
Nyílt nap a PEN-en
Egyre jobban közeledik a felsõoktatási jelentkezés határideje, s bizony megkezdõdött a nyílt
napok szezonja is. Az egyetemek
megpróbálják a legtehetségesebb, legokosabb, legszorgalmasabb diákokat „megszerezni”, s
teszik mindezt azzal, hogy bemutatják a legkülönfélébb lehetõségeket, amelyekkel a diákok
élni tudnak majd a felvétel után:
színesebbnél színesebb szakok,
ösztöndíj, külföldi tanulmányutak, kollégiumok, sportolás, diákélet… Városunk egyetemi
kampuszán közösen mutatkozott be a Pannon Egyetem három képzési helye: a veszprémi,
a keszthelyi és a nagykanizsai.
Személyes ismeretségen alapul a
hallgatók és az oktatók kapcsolata,
ez utóbbiak is mindenkit név szerint
ismernek – emelte ki dr. Gaál Zoltán, az egykori rektor, aki elsõként
köszöntötte a diáksereget, s néhány
mondatban bemutatta az intézményt. Elmondása szerint kiváló
professzorai vannak a Pannon Egyetemnek, s mindemellett nem egy
tandíjbeszedõ helyrõl van szó, hanem egy minõségi oktatást nyújtó,

régi hagyományokkal rendelkezõ, s
a hallgatóknak mozgásteret biztosító
felsõoktatási létesítményrõl.
A köszöntõ után hat különbözõ
karról érkeztek tanárok, diákok
egyaránt, hogy elmondják a leendõ
egyetemistáknak, miért érdemes
éppen hozzájuk jelentkezni.
A keszthelyi Georgikon Kart
Nagy Sándor mutatta be, aki elmondta, hogy hagyományosan egy
agrárképzõ intézményrõl van szó, de
az évek során más területek is társultak, úgy mint a természetvédelem,
az informatika, a turizmus-vendéglátás. Fontosnak tartotta kiemelni,
hogy a tanulás mellett különféle
sportolási lehetõségek várnak a diákokra, s azt is, hogy minden elsõs
kap kollégiumi elhelyezést.
Elismertség – ez volt a kulcsszó
a Mérnöki Kar Gadár László általi
ismertetésében. A visszajelzések
alapján ugyanis az ott végzettek
nagy elismerésnek örvendenek az
iparban, jó képzettségû emberek
kerülnek ki a nagyvilágba innen.
Legjobb példa erre Mosonyi György,
a MOL vezérigazgatója, a Magyar
Kereskedelmi és Iparkamara alelnöke. A Mérnöki Kar mind 2007ben, mind 2008-ban a mûszaki felsõoktatás ranglistáján a harmadik
helyet szerezte meg.

JAVÍTS EGY JEGYET!
"NAGYKANIZSA VÁROS LEGSZORGALMASABB OSZTÁLYA"
A pályázat elõzményei:
2009. május 28-31. között kerül megrendezésre a III. Országos Osztálykirándulás – A KAMASZFESZTIVÁL a Dunakanyarban. Az Országos Osztálykirándulás a
tanév végi iskolai tanulmányi kirándulások gyûjtõprogramja, amely az általános iskolás felsõ tagozatos, valamint a középiskolás diákok országos méretû fesztiválja.
A Kamaszfesztivál azon túl, hogy a tanulmányi kirándulásokra vonatkozó pedagógiai elõírásoknak megfelelõen biztosítja Magyarország természeti kincseinek,
kulturális örökségeinek megismerését, a diákok és a pedagógusok számára egyéb
közösségi élményeket is biztosít. A túraprogramok és kirándulások mellett sport-, ismeretterjesztõ, kulturális, kézmûves, szórakoztató, színpadi és országos hírnevû
szervezetek által biztosított interaktív vendégprogramok, esténként pedig sztárzenekarok koncertjei várják majd a résztvevõket.
A pályázat tartalma: a III. WestEnd Kamaszfesztiválra "Nagykainzsa Város
Legszorgalmasabb Osztálya" négynapos belépõjegyet kap ajándékba Nagykanizsa
Város Önkormányzatától, mint Kamaszbarát Önkormányzattól.
A pályázat célja: a diákok tanulmányi eredményének javítása, valamint jutalmazása.
A pályázók köre: a pályázaton azok az osztályok, általános vagy középiskolai
közösségek indulhatnak, amelyek regisztráltak a III. Országos Osztálykirándulás –
Kamaszfesztiválra a www.kamaszfesztival.hu oldalon található "regisztráció" menüpont alatt található ûrlap kitöltésével.
Pályázni lehet: A 2007-2008-as tanév végi, valamint a 2008-2009-es tanév félévének tanulmányi osztályátlagának megadásával. A pályázat beadási határideje:
2009. március 27. Pályázati feltételek: a pályázó osztály vállalja, hogy a 20072008-as tanév végi, valamint a 2008-2009-es tanév félévi osztályátlagát az iskola
igazgatója által hitelesített formában 2009. március 27-ig eljuttatja címünkre.
Eredményhirdetés: a "Nagykanizsa Város Legszorgalmasabb Osztálya" címért
folytatott verseny eredményhirdetésére 2009. április 4-én rendezendõ "2009. Csillagászat Nemzetközi Éve" Kamaszfesztivál eseményen kerül sor a WestEnd City Centerben. Azonos eredményt elért osztályok esetén sorsolunk!
Bõvebb információ: Mûvelõdési és Sportosztály, Sebestyén Nikoletta, ifjúsági referens 93/500-784

Színháztörténeti szakirányt az
országban egyedülállóan csak a
Pannon Egyetem Modern Filológiai és Társadalomtudományi Karán
(volt Bölcsészettudományi Kar – a
szerk.) lehet választani. Nyolc
alapszakkal és különbözõ szakirányokkal vár mindenkit – mondta el
Janni Anikó, a kar hallgatója.
Barsi Gábor, a Mûszaki Kar
képviseletében arra tért ki, hogy a
hallgatók is részt vesznek a kutatási munkában, s ez óriási lehetõség
számukra nem csak a felsõoktatásban, hanem a továbblépéshez is
hozzásegíti õket.
Dr. Gaál Zoltán a Gazdaságtudományi Kar színvonalas oktatását a
szervezeti egység kategóriában elnyert Felsõoktatási Minõségi Díjjal
bizonyította, amelyet elhozott magával Nagykanizsára, s megmutatta az
ifjúságnak. Farkas Pál, akit 2008-ban
a HVG és a Jobline internetes portál
az elsõ, négy hétig tartó karrierversenyén a szakmai zsûri az év legsikeresebb pályakezdõ fiataljának választott, szintén a GTK-n végzett, mû-

szaki menedzser szakon. A profeszszor szerint, aki ezen a szakon diplomázik, annak egyetlen étteremben
sem kell az étlap jobb oldalát fürkésznie, csak választani a balról.
Az oktatók hisznek abban, hogy
minõség nélkül nincs jövõ – kezdte el
beszédét Birkner Zoltán, a Nagykanizsai Telephely oktatási igazgatója. A
Pannon Egyetem három helyszíne kiváló lehetõségeket nyújt – annak, aki
él vele. A kanizsai paletta kínálata a
következõ: turizmus-vendéglátás
(Ba) és mérnök informatikus (Bsc)
mint alapszakok. Másoddiplomás
képzések: projektmenedzser / projektmenedzsment szakértõ és innovációsfolyamat szervezõ. A hét felsõfokú
szakképzés pedig a következõ: idegenforgalmi szakmenedzser, számviteli szakügyintézõ, banki szakügyintézõ, mûszaki informatikai mérnökasszisztens, logisztikai mûszaki mérnökasszisztens, mechatronikai mérnökasszisztens, gépipari mérnökaszszisztens. Ezeknek a folytatása pedig
Ba, illetve Bsc szinten Nagykanizsán
vagy Keszthelyen lehetséges. Az
igazgató még hozzátette, a PEN-en
minden diák kap kollégiumot.
Steyer Edina

ISMÉT PIAR-SULI-MURI – iskolások gondoskodnak az ovisok
jó hangulatáról. Február 7-én, szombaton 9.30-tól zene-bona, álarckészítés, szeretetvendégség, ugri-bugri manócskák és más farsangi
meglepetések várják az iskolába készülõ nagycsoportosokat a Sugár
út 11-13. alatt. Míg a kicsik szórakoznak, szüleik 10.30-tól igazgató
atya tájékoztatóját hallgathatják meg és találkozhatnak a leendõ elsõs
tanító nénikkel.
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Egyetemistaként is visszajárt Takács Lászlóhoz

Humanistaként a mûszakiak között

Fotó: Bakonyi Erzsébet

4.qxd

– A kanizsai évek után egy nagy
szünet következett.
– Több mint húsz évig, ‘78-tól
2001-ig Szegeden éltem. Felvettek a
JATE magyar-történelem szakára,
és ott is maradtam. Elvégeztem egy
harmadik tudósszakot, az altajisztikát. 1985 szeptemberétõl az
Altajisztikai Tanszéken voltam kutató. ‘94-tõl a Középkori Egyetemes
Történeti Tanszéken tanítottam középkori történelmet. Tulajdonképpen a magyar érdeklõdésbõl, egy
nagyon erõs nyelvészeti alapból,
amit Takács László meghatározott,
a történelem irányába indultam.
– Mivel foglalkozott az altajisztikai tanszéken?

Márton Alfréd szakmaválasztásában meghatározó szerepet játszott
magyar tanára, a mostanában sokat emlegetett Takács László kanizsai költõ. A Cserháti Sándor Mûszaki Szakképzõ Iskola irodalom –
történelem szakos tanára annyit tanult tõle a Zalaszentbalázsi Általános Iskolában, hogy az egyetemen is az õ mondatelemzéseibõl élt. A
verstani ismereteket is tõle tanulta, bár versírással nem próbálkozott.
Hetedik osztályos korában bejutott egy osztálytársával az országos
irodalmi verseny elsõ tíz helyezettje közé. A megyei fordulón elért sikeres szereplésükkel éppen a kórházban lepték meg szeretett tanárukat. Amikor az akkori Zsigmondy-Winkler Szakközépiskolában tanított, landleresként visszajárt hozzá mindenféle problémájával, sõt
egyetemistaként is felkereste. Nem tudja, ki gondozza a verseit, véleménye szerint jó lenne kötetben kiadni a mûveit és ezzel is fenntartani az emlékét. Gimnazistaként még meghatározó volt számára Lehota János is, aki az egyetemi elõkészítõ órákat tartotta, és arra ösztönözte, olvassa el a világ drámairodalmát, amit meg is fogadott.
– Tulajdonképpen az egész egy 89. századi rovásírásos, kínai és arab
írásos történeti szövegnek a kommentálásával, és az ebbõl levont következtetések összegzését végeztem.
Érthetõbben a nomád államszervezettel, az eurázsiai pusztán élõ népeknek a történetével, a magyar õstörténettel.
– Kinek tudja átadni az ismereteit?
– A diákjaimnak persze beszélek
errõl. Két évig még visszajártam a
szegedi egyetemre, de a távolság
miatt mostanában nem megyek. A
tudós felteszi magának a kérdést,
hogy régen mi történt, miért történt és mi bizonyítja azt? Ha vala-

PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM
Felnõttképzési és Emberi Erõforrás Fejlesztési Kar

„A jövõ kihívása, a jövõ szakmája = ANDRAGÓGIA”
A Pécsi Tudományegyetem Felnõttképzési és Emberi Erõforrás
Fejlesztési Kar külsõ zalaegerszegi tanszékén
ANDRAGÓGIA BA
szakot indít szeptembertõl nappali és levelezõ munkarendben,
államilag finanszírozott és költségtérítéses formában, illetve
ANDRAGÓGIA MA
képzést levelezõ tanrendben.
Várjuk a leendõ hallgatókat nappali tagozaton,
államilag finanszírozott felsõfokú szakképzéseinkre (OKJ)
ifjúságsegítõ és képzési szakasszisztens szakon.
Bõvebb információ az Andragógia Információs Ponton,
és a kar honlapján - www.feek.pte.hu:
Egyed Enikõ – 30/575-52-55
8900 Zalaegerszeg, Rákóczi u. 4-8. IV. em. 402. iroda
-------------------------------------------------------------------------------------------PEDAGÓGUSOK! Közoktatási vezetõ képzés indul.
Érdeklõdni: 30/324-06-69

mi történik körülöttünk, akkor ezt
a mit, miért kérdést fel kell tenni.
Arra tanítom õket, hogy jó kérdéseket tegyenek fel és gondolkodjanak!
– Hogyan zajlik le egy órája?
– Egy történelem vagy irodalom
órát úgy kezdek el, hogy megkérdem, mit olvastak tanítványaim a
héten és milyen kulturális élményük
volt. Azután szót ejtünk arról is, mi
történt a nagyvilágban, Magyarországon, vagy kis hazánkban, Nagykanizsán. A lényeg, nyitottak legyenek a világra, és meg kell nekik magyarázni, miért fontos megtanulni
2009-ben Kölcseyt, Balassit, Vörösmartyt, Radnótit, miért fontos a
magyar államalapítás, hogy ismerjünk bizonyos társadalmi struktúrákat. Ezt tartom a feladatomnak.
– Mûszaki érdeklõdésû tanulók
járnak a Cserhátiba...
– Én abban hiszek, hogy az embert a mûszaki és humán tudás
együttese teszi mûveltté, ezt a kettõt
nem lehet kettéválasztani. A Cserhátiban is megvan a mûszaki képzés mellett a humán képzés magas
szintû oktatása, mert mint középiskola az érettségire készít fel, és a
kötelezõ érettségi tárgyak között
szerepel többek között a magyar
nyelv és irodalom és történelem.
– Miért jött vissza Kanizsára?
– Elmúltam negyven éves, és
úgy éreztem, váltani kell. Ide jöttem, mert Kanizsa környékén laknak a szüleim. Az akkor egyesülõ
Zsigmondy-Széchenyi SZKI-ba
vettek fel. Ott tanítottam egy évig.
Nagy kihívás volt számomra szakképzõsöket és gimnazistákat tanítani az egyetem után. 2002-ben
pedig átcsábítottak a Cserhátiba.
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– A tudományos munkát folytatja, milyen témán dolgozik?
– Egy cikkem épp kiadás elõtt van
a nyomdában. A mostani kötet a Csodaszarvas nevû gyûjteményes munka,
amelybe többek között amerikai, finn,
orosz néprajzosok, nyelvészek és történészek írtak. A Balassi Kiadónak
van egy magyar õstörténet sorozata
(a köteles példányok a könyvtárban
megtalálhatók). Ebben a sorozatban
egy kötetet szerkesztettem „A Kárpátmedence és a steppe címmel. 1994ben jelent meg az Akadémiai Könyvkiadó gondozásában A korai magyar
történeti lexikon címû mû, egy hatalmas nemzetközi vállalkozás volt. Ezt
szerkesztettem, számos szócikket írtam bele. Ezek a dolgozataim angolul
és franciául is megjelentek.
– Jó lenne, ha itt Kanizsán is
megismerhetnénk kutatásait! Milyen témákról beszélne szívesen?
– Természetesen örömmel tartanék elõadást, ha felkérnének. Szakterületem a mongol kor elõtti belsõÁzsia, tehát a 8-13. századi steppe
története, a Kínától Magyarországig
terjedõ steppe övezet története, az ott
élõ népek államszervezete, a kettõs
királyság intézménye, az uralom vallási, szakrális jellege. Tanítottam az
egyetemen többek között arab, kínai
és indiai középkori történelmet. Tehát kelet és középkor. Nem volt mozgalmas életem, bár az egyetemi képzésem végén kilenc hónapig Azerbajdzsánban, Bakuban tanultam. Arab
írásos 17. századi török nyelvû szöveget kellett olvasnunk. Ott abban az
idõben egyetlen európai voltam. Nagyon mély barátságok fûznek még
ma is ahhoz a vidékhez. Így a mai
olaj- és földgázválságról is van véleményem. Török nyelvbõl felsõfokú
nyelvvizsgám van, tanultam arab,
perzsa nyelvet, oszmán török, azerbajdzsán és mongol nyelvet, de ezeket nem beszélem, mint forrásszöveget azonban olvasnom kell. Tanultam
latint, hajdanán a kínaival is birkóztam, mint forrásnyelvvel.
– Nehéz lehet a nap huszonnégy
óráját úgy beosztania, hogy jusson
idõ a kikapcsolódásra is.
– Van szõlõm a ZalaszentbalázsHahót közötti hegyvonulaton. Napsütéses idõben látni a Balatont, a
Badacsonyt és gyönyörködni lehet
az elõtte nyúló Principális-völgyben. Apámtól örököltem, de nem
igazán értek a szõlõmûveléshez. Kijárogatok, úgy gondolom, apám
emlékét így tudom fenntartani, ha
ápolom a birtokot. Hobbim továbbra is az olvasás.
Bakonyi Erzsébet
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Kanizsa – Kultúrák találkozása

Indonéz-nap a Honvéd Kaszinóban

Fotók: Bakonyi Erzsébet

4.qxd

A Honvéd Kaszinó Ismeretlen
földrészek sorozatának legutóbbi állomásán Indonéz-nap címmel, Indonézia kultúrájával,
mûvészetével, történelmével,
földrajzával és gasztronómiájával ismerkedhetett meg a kanizsai közönség. A rendezvényen
megjelent Mangasi Sihombing,
Indonézia Magyarországra akkreditált nagykövete, a felesége, a
nagykövetség munkatársai és
mûvészeti csoportjai.
A kaszinó zsúfolásig megtelt galériájában elsõként Halmos Ildikó
igazgató köszöntötte a megjelenteket, majd átadta a szót Marton Istvánnak. A polgármester örömét fejezte ki, hogy a vendégek megtisztelték városunkat, és viszonozhatja
az elmúlt évi augusztus 17-i nemzeti ünnepükre kapott meghívását
városukba. A hatalmas, gyönyörû
és változatos ország jellemzõinek
érzékeltetésére elmondta, hogyha
hazánk sziget lenne, akkor Indonéziában maximum közepes méretû
szigetnek felelne meg. A diplomácia kapcsolatokat már 1955-ben
felvette a két ország, és 1964-ben
az Indonéz Köztársaság megnyitotta budapesti nagykövetségét. Az
azt követõ magas szintû látogatások lehetõvé tették az oktatási,
kulturális kapcsolatok mélyítését,
melynek eredményeként magyar
diákok, friss diplomások tanulhatják az indonéz állam ösztöndíjával
az indonéz nyelvet, az ország gyönyörû kultúráját. Maga részérõl
személyesen is már több, mint egy
évtizede ápol kapcsolatot Indonéziával – jegyezte meg –, hiszen a
jelenlévõk közül többen tudják, elsõszülött fia ugyancsak indonéz állami ösztöndíj alkalmával ismerte

meg feleségét, két gyönyörû unokájának édesanyját. Aki teheti –
hangsúlyozta, látogasson el Indonéziába, mert egészen más méreteket tapasztalhat, mint Európában.
Az indonéz kézmûves munkákat,
szõtteseket, textíliákat, fotókat bemutató kiállítást Mangasi Sihombing nagykövet nyitotta meg, aki
már az elsõ mondataival elnyerte a
kanizsai közönség szimpátiáját. A
szíve már azzal megerõsödött, hogy
az ebédnél találkozott Fliszár atyával, ebben a kaszinóban!
– Jobb helyen nem is találkozhat
egy nagykövet és egy ilyen magas
rangú pap! Ez csak Nagykanizsán
történhet meg, sehol máshol a világon! – jelentette ki nem kis derültséget okozva hallgatóságában.
– Ahogy az elõbb Marton István
polgármester is utalt rá – folytatta
–, az ösztöndíjas program keretében az utóbbi tíz évben már százötven magyar diák tanulhatott Indonéziában. Ezen kívül a kultúra, a
gazdaság és a kereskedelem területén is egyre erõsödnek a kapcsolatok. Hogy még jobban realizáljuk ezeket a kapcsolatokat az
önök jóképû polgármesterével –
mondta mosolyogva a nagykövet
–, az én hajam is majdnem olyan
színû eredetileg, mint az övé, kérjük, fesse be õ is. De evezzünk komolyabb vizekre – tért vissza a kiállításra. – Az észak-szumátriai, indonéziai szõttesek a Mennyország
és a Föld közötti kapcsolat szimbolikáját mutatják. A kiállítással Isten üzenetét próbáljuk közvetíteni
a szõtteseken keresztül.
Arra kérte a szülõket, az ösztöndíj programjukon keresztül engedjék ki egy évre a gyermekeiket nyelvet, fafaragást tanulni, vagy egyéb,
számukra érdekes tevékenységet el-

sajátítani. Minden évben biztosít az
indonéz kormány ösztöndíj lehetõséget a magyarok számára is.
A kiállításon kanizsai fiatalok –
Farkas Bernadett és Németh Attila –
vallásos dalokat énekeltek indonéz
nyelven, s viszonzásként a nagykövet
és a felesége egy gyönyörû, Batakok
földjérõl származó gyermekdalt énekelt el a közönség nagy örömére.
Az indonéziai szárnyalás az intézmény Tükörtermében folytatódott,
ahol Mangasi Sihombing nagykövet
Indonézia társadalmáról, kultúrájáról tartott elõadást. Kiemelten szólt a
Vallásközi párbeszédrõl, mert a párbeszéd révén az egymás közti tolerancia csak erõsödhet. Hiszi, hogy
Indonézia és Magyarország ugyanazon az úton közelíti meg a békét,
ugyanazon az úton van, hogy erõsödjön a béke. Elmondta, egyik or-

szágból a másikba járva folyamatos
Vallásközi-párbeszéd konferenciasorozatot tartanak.
– Sajnos mindnyájan tapasztaljuk
a világban zajló negatív eseményeket. Vannak olyan emberek, akik a
kezükbe kerülõ hatalmat és jogrendszert nem megfelelõen használják,
ártatlan embereket ölnek meg a bombázásokkal, és mindezt a vallás köntösébe borítva. Mégis, ezeknek a vallási vezetõknek, bárhol találkoztunk
velük a világban, ugyanaz volt az álláspontja: Egyikük vallásában sincs
vallási alapon arra lehetõség, hogy a
másikban kárt okozzon, vagy fizikailag támadja. Az egyszerû hívõk, mint
amilyenek mi is vagyunk, egyetértünk azzal, hogy sem a Bibliában,
sem a Koránban, semmilyen vallásos
tanításban erre nincs utalás. Ugyanakkor mégis nehéz meggyõzni az embereket errõl a helyzetrõl. Igenis meg
kell mutatnunk, az a feladatunk, hogy
nem szabad felhasználni embereket,

2009. január 29.
vallásokat politikai játszmák fedezésére. Rossz értelmezés, ha a vallás
köntösében támadunk meg másokat.
Mielõtt ezekre a konferenciákra sor
került volna, hazánk már réges-rég a
Vallásközi párbeszéd színtere volt. –
Hogy miért? – tette fel a kérdést, és
meg is válaszolta a nagykövet: – Sajnos hazánkban is elõfordult, bizonyos vallási körök azt mondták, az õ
vallásuk elõbbre valóbb, mint a másiké. Az 1945-ben létrehozott alkotmányunk egyértelmûen kimondja,
minden vallás egyenlõ, egyik sem különb a másiknál. Az egyetlen Istenben való hit elengedhetetlen. Az alkotmány egyértelmûen biztosítja
mindenki számára a szabad vallásgyakorlatot. Több mint 360 etnikai
közösség alkotja az országot, és
mindegyiknek megvan a saját nyelvjárása, de van egy összekötõ, nemzeti nyelvünk, a maláj, azaz az indonéz
nyelv. Bárhol a szigetvilágban mindenki tud egymással kommunikálni
ezzel a közös nyelvvel, de minden

törzsnek joga van a saját nyelvét
használni. A tapasztalatainkat, amiért megküzdöttünk, szeretnénk a többi országgal megosztani.
A nagykövet azt is elmondta,
várják a magyar, s akár a kanizsai
befektetõket is a szigetországba.
Az elõbbire már jó példákkal is tudott szolgálni.
A program további részében a közönség megtekinthetett egy Indonéziáról szóló dokumentumfilmet és a
nagykövetség kulturális csoportjának
táncbemutatóját. Arendezvény zárásaként egy megható pillanat következett:
Arena Sri Victoria asszony, az Indonéz
Nagykövetség munkatársa a vendégekkel, valamint Marton István polgármesterrel és feleségével elénekelték a Honfoglalás címû dalt magyarul.
S ráadásként még egy meglepetés következett, egy indonéz ételkóstoló a
Kaszinó Étterem ajánlásával.
Bakonyi Erzsébet
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Horoszkóp
III.21.–IV.19. Kos

Kanizsa, az
ország és a
világ sporthírei

2009. 01.29 - 02.04-ig

Mamma mia! (Jegyár 490 Ft)
KÖZKÍVÁNATRA! (sz) (12)

Cincin lovag

angol-amerikai animációs film (sz)

Esti mesék

amerikai vígjáték (sz) KN

Amikor megállt a föld
amerikai sci-fi (SZ) (12)

10.30
12.45, 14.30
16.15

18.00
20.00

14.30, 16.15

18.00
20.00

Hétköznap
06:15, 13:20, 18:20, 21:20
szombaton: 06.15
vasárnap: 10.30

Az Ön rádiója
FM 95,6 MHz

SMS szám:
06-30/30-30-956

Igyekezzen örömtelibbé tenni a mindennapjait. Ne ahhoz ragaszkodjon, ami már elmúlt,
hanem legyen nyitott az új dolgokra, hátha
kedvezõbb változást hoznak életébe. Gondolja át partnerkapcsolata értelmét is.

IV.20.–V.20. Bika
Tanulja meg végre a kihasználás helyett
a családtagjai, és más munkáját is megbecsülni. Érvényes ez a tartozásai, számlái kifizetésére is. Ne feledje, adni is kell
szeretetet, nem csak másoktól elvárni.

V.21.–VI.21. Ikrek
Legyen megértõbb másokkal, de nézzen
szembe a valósággal is. Ne engedje, hogy
mások irányítsák az életét. A nehézségek
ellenére lehetõleg tegyen meg mindent
azért, hogy elérje a kitûzött céljait.

VI.22.–VII.22. Rák
Idõnként mutassa ki a párjának, hogy
mennyire ragaszkodik hozzá, hiszen jót
tesz mindkettejük lelki egyensúlyának.
Gyakrabban iktassanak be kikapcsolódást,
kellemes idõtöltést mindennapjaikba.

VII.23.–VIII.22. Oroszlán
Idõnként tapasztalhatja, a környezetében
nem örülnek a sikereinek. Ezt diplomatikusan ki kell védeni, hiszen megdolgozott
a sikerért. Gazdálkodjon jobban az egészségével, tervezzen több kikapcsolódást.

VIII.23.–IX.22. Szûz
Bánjon türelmesebben a családjával.
Mogorva hangulatán próbáljon meg szórakozással változtatni. Keressen egy hangulatos, nyugodt helyet, és ossza meg
gondjait a barátaival.

IX.23.–X.22. Mérleg
Még idõben nyújtsa ki a kezét a boldogság
után. Élete könyvét mindenki saját maga
írja. Töltse meg tehát tartalommal, s ha
úgy érzi, tovább kell errõl a szintrõl lépnie,
vállalja a kockázatot, és lépjen tovább.

X.23.–XI.22. Skorpió
Csípõs megjegyzések helyett válassza
inkább a békés, emberibb hangot. Ha nehezen megy, néha nézzen tükörbe, gondolkodjon el és nyugodjon meg. Ne riassza el magától a jó barátait.

XI.23.–XII.21. Nyilas
Próbálja meg emberi kapcsolatait a jó
irányból megközelíteni. Nem a haszonszerzés az elsõdleges, ha maga mellett
akarja tudni ismerõseit. Költekezése közben tervezzen be megszorításokat is.

XII.22.–I.20. Bak
Úgy tûnik, ha nehezen is, de megtalálta helyét a világban. Élje felszabadultabban az
életét, és egészsége megóvása érdekében
vállaljon kevesebb anyagi kockázatot. Vigyen több szenvedélyt érzelmi életébe.

I.21.–II.19. Vízöntõ
Idõnként szabjon határt a vágyainak, ne
építsen légvárakat. Hiába tûnik úgy, hogy a
tettek embere, most inkább fogja vissza magát. A csendes hétköznapok is jók valamire.
Közeledjen megértõbben a szeretteihez.

II.20.–III.20. Halak
Kerülje az együttmûködést azokkal az
emberekkel, akikrõl sejti, hogy kihasználják, és nem játszanak tiszta lapokkal.
Az adódó jó lehetõségekre egyébként figyeljen oda, és használja ki.
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INGATLAN

VEGYES

Nk belvárosában 600 négyzetméteres terület – társasház építésére is
alkalmas – eladó! Érd.: 30/2273294, 30/448-6072
Nk belvárosában a TANDEM autókereskedés bérbe kiadó vagy építési teleknek eladó. Tel.: 30/4812323 (6260K)
Nk-Olajtelepen, a Vécsey utcában karbantartott 78 m2-es családi
házrész pincével-padlással, 1185 m2
udvarral eladó. Érd.: 93/323-737,
20/398-1455 (6312K)
Csengery úton 59 m2-es, két szobás (elõszoba, fürdõ, spájz, pince,
padlás, kert) részben felújított
családi ház eladó. Érd.: 30/2273294
Belvárosban háromszobás, nappalis családi ház két fürdõvel, nagy
aknás garázzsal, rendezett, szép, kicsi udvarral eladó vagy elcserélhetõ
palini családi házra értékegyeztetéssel. Tel.: 93/315-861, 30/851-7255
(6389K)
Városkapu krt-on önkormányzati
garázs bérleti joga eladó. Érd.:
30/385-1088 (6428K)
Hat éves, 123 m2-es családi ház
melléképületekkel 1700 m2-es parkosított udvarral Nagykanizsán az
Alkotmány úton sürgõsen eladó.
Tel.: 06-30-9274-396 (6432K)
Gyékényesen az „A” szektorban, közvetlenül a vízparton kétszintes (40 m2 szintenként) nyaraló eladó. Érd.: 30/227-3294

170 literes prés eladó. Tel.:
30/448-6072 (6278K)
Három köbméter kuglira vágott
tüzifa házhoz szállítva, 35000 Ft-ért
eladó. Érd.: 30/827-1966 (6405K)
Ceragem E thermo-akupresszúrás masszázságy + hõpaplan (két hónapos) két év garanciával eladó.
Tel.: 93/314-265 (6433K)
Pajtában tárolt 12 körbála szarvaskerep eladó. Érd.: 93/318-560
(7001K)
Nagypapa elfogadna 0-5 éves korú unokáinak gyermekruhát, babakocsit vagy bármit. Érd.: 30/6524560 (7002K)

BÉRLET
Nk-án a Csokonay utcában garázs kiadó. Tel.: 93/318-950
(7000K)

SZOLGÁLTATÁS
Masszázs a nagykanizsai Uszodában! (A szolgáltatás belépõjegy
nélkül is igénybevehetõ) Teljes testre, 30 perces lazító masszázs 1000
Ft. Szolgáltatások: alakformáló-,
talp-, egyéb masszázs, fényterápia, méregtelenítés, stb. Hívásra
házhoz is megyek! Elérni és bejelentkezni a 30/481-2323 telefonszámon lehet (6273K)
Természetgyógyászat, életmód
tanácsadás. Tel.: 70/205-2550
(6427K)
Készpénzért vásárolok könyvet,
festményt, porcelánt, régi népi pa-

rasztbútorokat, használati tárgyakat
és teljes hagyatékot. Érd.: 20/5553014 (6430K)
Távirányító javítás-értékesítés,
TV szervíz, vidéki kiszállással is.
Nagykanizsa, Bajza utca 17. (Kórház utca felõl) 06-30-597-1530
(6434K)

Két megbízható nõ takarítást
vállalna házaknál, lakásoknál,
mûhelyekben, akár festés, átalakítás után vagy heti rendszerességgel. Tel.: 30/227-3294 (6435K)
Otthon végezhetõ munkát vállalnék: csomagolás, dobozolás, postázás, stb. Tel.: 30/227-3294 (6436K)

A Szívbetegekért Egyesület
2009.02.02-én 15 órától tartja
következõ ülését. Az ülés helyszíne a Nagykanizsa, Petõfi u.
5. földszint, a Nyugdíjasok Érdekvédelmi Szervezetének terme.
Elõadó: Dr. Kisjós Balázs.
Téma: A szívbetegségek kialakulásának megelõzése, a szívbetegség fajtái, kezelésük.

Az Olajipari Természetbarát
Egyesület túraajánlata

Február 1. - Aligvár

Indulás: 10.45 Autóbusz állomás. Érkezés: 17 óra gyalog.
Gyalogtúra útvonala: Magyarszerdahely - Aligvár Hosszúvölgy - Palin - Nagykanizsa. Táv: 14 km.
Részvételi díj: Volán díjszabás.

Az „Egry

József” Pályakezdõ Képzõmûvészekért
Közhasznú Alapítvány köszöni mindazoknak,

akik az elmúlt évben adójuk 1%-át az alapítvány részére ajánlották fel.
Kérjük, a jövõben is támogassanak minket!

Adószámunk: 19281919-1-20

Az Alapítvány elnöke, és kuratóriumi tagsága

 GÉPELÉST
(szakdolgozatok, árajánlatok, stb.),
 SZÁMÍTÓGÉPES
SZERKESZTÉST (Word, Excel,
QuarkXPress, Adobe Indesign, Adobe
Photoshop programokkal)
 NYOMDAI ELÕKÉSZÍTÉST
RÖVID HATÁRIDÕVEL
VÁLLALOK  Tel.: 30/9932-534

AMATÕR ARTIUM - XX.
ORSZÁGOS KÉPZÕ- ÉS
IPARMÛVÉSZETI TÁRLAT Zala megyei kiállítása

"SZÖVEG, ZENE, TÛZIJÁTÉK"
- kiállítás Fa Ede alkotásaiból

PIARISTA ÁLTALÁNOS
ISKOLA, GIMNÁZIUM,
DIÁKOTTHON ÉS BOLDOG
DONÁTI CELESZTINA ÓVODA
KIÁLLÍTÁSA

"BUDDHA NYUGATRA MEGY"
Sass Brunner Erzsébet és Brunner
Erzsébet Buddhista festményeinek kiállítása.

Január 29. 18 óra
Világjárók Klubja
NEPÁL 2. - ISLAND PEAK vetített képes úti élménybeszámoló
Elõadó: Böröcz Zsolt
Február 3. 19 óra Bródy bérlet
Georges Feydeau-Szentirmai ÁkosBradányi Iván: OSZTRIGÁS MICI zenés
komédia. Belépõdíj (pótszék): 2 500 Ft
Február 6 19. óra
BALÁZS FECÓ ÉLETMÛ
KONCERT "Változnak az évszakok"
Belépõdíj: elõvételben 3 000 Ft,
helyszínen 3 500 Ft

"80 ÉV MÛVÉSZETE"
Z. Soós István kiállítása

FARKAS FERENC
EMLÉKKIÁLLÍTÁS
MAGYAR PLAKÁT-RETRÓ
Válogatás 30 év plakátmûvészetébõl

Február 4. 18 óra
SZÕLÉSZETI ÉS BORÁSZATI
ELÕADÁS
Házigazda: Fõrhénci Horváth Gyula
Minden érdeklõdõt
szeretettel várunk!
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Belehúztak kicsiktõl a nagyokig
Ez ám a tömeg-, azon belül is az
iskolai sport. Nevezetesen, a város
kosárlabda berkeiben gondoltak
egyet (persze, nem most...), s idõrõl-idõre egymásnak eresztik a fiatal lurkókat, hogy iskoláik szerint
megmérkõzzenek egymással. Legutóbb például az 1998-ban és annál késõbb született gyerkõcök
pattogtatták a labdát a kiskanizsai
tornateremben. Magáról a rendszerrõl annyit, hogy van egy kiválasztott csoport, mely már ilyen
korcsoportban is szervezett keretek között játszik a regionális bajnokságban, a hétvégi tornák értelme pedig abban (is) foglaltatik,
hogy a testmozgáson kívül lehetõség kínálkozhat arra is, hogy újabb
kosarast fedezzenek fel, s õket magasabb szintre emelhessék.
A ricsaj mindenesetre nem volt
kicsi a Kenguru Kupán, de nem
csak a gyermekek, hanem anyukák, apukák, nagyszülõk is – nem
egyszer kimondottan hangosan –
szurkoltak iskolás csapataiknak. A

mini
tornán
a
házigazda
Kiskanizsa mellett, a Kõrösi, Rozgonyi és Bolyai indította csapatát,
s végül a Kõrösi nebulói – a mezükön pompázó „kalózos” jelvényhez hûen – orozták el a kupát ellenfeleik elõl, igaz teljesen megérdemelten.
A kosaras palántákat a szombat
délutánon
Hartai
László
(Kiskanizsa), Lovkó Csaba (Bolyai), Molnár Gábor (Rozgonyi)
és Silló Zsolt (Kõrösi) próbálta koordinálni (több-kevesebb sikerrel),
s tényleg a teljesség igénye nélkül
Békefi Viktor, Lovas Dávid
(Kiskanizsa), Karosi Gergely, Németh Ádám, Pap Tamás (Kõrösi)
vagy épp Nith Balázs (Bolyai) személyében számos ügyes kis lurkót
láthattunk... Aztán, ki tudja, remélhetõleg érdemes e neveket megjegyezni, és egyszer talán majd a kanizsai kosárlabda jeles képviselõi
lesznek.
Például azon a szinten, ahol jelenleg a Kanizsa KK DKG East le-

génysége áll, mely legutóbb az NB
I B Nyugati-csoportjában a Pápa
együtteséhez látogatott. Kovács
Nándor játékosai kitettek önmagukért, s nem tették meg azt a szívességet a táblázaton elõttük állóknak, hogy leszakadnak a versenyfutásban, mert 92-81-re nyertek. Legeredményesebb dobóik
Beck Attila (22/15), Filipovics
Gordan (22/3) voltak, de Szabó
Balázsra is hathatott a múlt heti fegyelmezés, mert a szakvezetõ a
meccs után együttese jó teljesítményt nyújtói közé sorolta.
A hölgyeknél szintén folytatódott a másodosztályú sorozat: a
Farkas József vezette Kanizsai
Vadmacskák SE a listavezetõ
MKB-Euroleasing Sopron II csapatát verte hazai környezetben 8677-re, s lépett ismét – a többiek
mellett Fekete Csilla legponterõsebb (21/6) játékával – a dobogó tetejére (legalábbis egyelõre).
Polgár László

A nagyoknál nagy falat volt
A nõi asztaliteniszezõk Extraligájában a Kanizsa Sörgyár SE
együttese a Postás (0:7) és az
Orosháza (3:6) elleni idegenbeli
vereség után megkezdte a tavaszi
szezonjának mérkõzéssorozatát.
Az egyelõre még nyeretlen Ackermann Erika - Ladányi Dóra - Óber
Andrea hármas a Bolyai tornatermében ezúttal a BSE ellen próbálta felvenni a küzdelmet, sajnos az
elõzetes várakozásoknak megfelelõen kevés sikerrel. Az egyes
meccseken ugyan voltak kisebb sikerélmények, de végül a fõvárosiak 7:0-val abszolválták a mérkõ-

zést. Ez volt a „visszavágós” szakasz elsõ találkozója, de a januári
holtidõszakban voltak sikerek is a
kanizsai klub háza táján, hiszen
Ackermann Erika párosban a bükfürdõi ranglistaversenyen a harmadik helyen végzett.
Azt utánpótlás-vonalon a zalaiak, egyben a kanizsaiak nõi utánpótláscsapata az Alpok-Adria versenysorozatának olaszországi Téli
Ifjúsági Játékain vett részt Feltrében, melynek asztalitenisz szekciójába Ausztriától Szlovéniáig tizenkét tagtartományból neveztek.
Ladányi Dóra és Bicsák Bettina a

Nagy presztízscsatákkal
Bizony, a megyei labdarúgó-bajnokságban edzõdõ csapatok számára nagy kihívás a Téli Kupa teremtornája, melynek egyik selejtezõágát
a Zsigmondy-, illetve az NTEcsarnokban rendezték. Elsõként az
elsõ osztályban szereplõ gárdák
döntöttek arról, melyik kettõ az,
mely a fináléba kerülhet. A „vasutas” helyszínen végül a Gelse örülhetett, megelõzve a Semjénházát,
míg a szakképzõ iskola tornatermében ádáz csata dúlt a Galambok és

Zalaszentbalázs együttese között.
Már a felvezetés is paprikásra sikeredett, de a mindent eldöntõ meccs
már majdhogynem az ausztrál nyílt
teniszbajnokság
bosnyák-szerb
szék-, illetve üvegdobálózására hajazott. Pedig nem úgy indult a mérkõzés, de aztán mindenkiben tudatosulhatott: itt mindkét gárda a finálét
akarja. Ez végül a Szentbalázsnak
sikerült, mivel a kemény találkozón
1-0-ra nyert, igaz, tõlük végleg kiállították a nagy vehemenciával küzdõ

csoportkörükbõl továbbkerültek, s
az elõdöntõbe jutásért Burgenlandot gyõzték le 3:2-re. A legjobb
négy között már nem bírtak Horvátországgal (0:3),de ezzel is harmadik helyet szereztek, s egyben
az eddigi legjobb zalai eredményt
hozhatták haza a két évente megrendezésre kerülõ ifjúsági tornáról.
Legalább ilyen szép siker ért el
Horváth Dávid, aki korcsoportjában az Alpok-Adria ljubljanai soros állomásán lett elsõ a népes mezõnyt felvonultató mezõnyben.
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Így már
alakul...
ASE Paks - Aquaprofit NTSK
4,5:7,5
NB I-es sakk csapatbajnoki
mérkõzés. A kanizsai klub gyõztesei: Alekszander Beljavszkij, Piotr
Bobras, Medvegy Zoltán, Gara
Tícia. Döntetlent játszottak: Alekszej Shirov, Liviu-Dieter Nisipeanu, Arkadij Najdics, Ivan
Ivanisevics, Constantin Lupulescu, Prohászka Péter.
A forduló elõtti harmadik otthonában ültek legutóbb táblákhoz az
Aquaprofit NTSK sakkozói, s
azért sem volt kicsi a tét, mert a
paksiakkal vívott mérkõzés az
utóbbi idõszakban rendre értékmérõ volt. Nos, ezúttal, ahogy azt
a klub részérõl Papp Nándor elmondta, szinte minden sikerült, s a
kalkuláltaknak megfelelõen alakult a partik menete. Ehhez utólag
még társult az is, hogy a nagy rivális, jelenleg második egerszegi
együttessel szembeni hatpontos
elõnyt sikerült növelni hét és félre.
A paksiak elleni mérkõzés a hatodik volt a sorban, s még öt forduló
van hátra a bajnokságból, melynek
tabelláját az Aquaprofit NTSK vezeti, eddig 50,5 pontot gyûjtve.
P.L.

Toboroznak

Németh Viktort. Vasárnap hasonlóan komoly fellépést mutatott a másodosztályúak között a Kiskanizsai
Sáskák legénysége, melynek tagjai
szinte „vért ittak” és nem is maradt
el a remélt sikerük. Különösen a
László Roland-Lukács István-Vince
Zsolt hármas volt elemében, s kamatozott, hogy teremben és kispályán
is edzõdnek a szezon során. A másik
csoportban a Molnári került tovább.
S még valami, figyeltük, a mérkõzések végén a kézfogások nem maradtak el, s ez azért megnyugtató...

Annak ellenére, hogy a
Demons szepetneki költözése realizálódott, az amerikai futballcsapat Kanizsán is aktív marad(t)
továbbra is. Január 31-én szombaton a Kanizsa Centerben tartanak bemutatót a nap folyamán,
melynek lényege, hogy a legénység mintegy 30-40 fõvel képviselteti magát az összejövetelen.
Talán még ennél is hivatalosabb
formába öntött nyitásuk az érdeklõdõk felé az, hogy február 1-én
nyílt napot tartanak 10 órától a
Rozgonyi-iskolában, ahol bárki
tiszteletét teheti, s ha kedvet érez
ennek a játéknak az ûzésére, akár
a „démonok” kötelékébe is szegõdhet. A csapat egyébként már
elkezdte a tavaszi szezonra a felkészülését, immár szepetneki
helyszínnel.

P.L.

P.L.

P.L.
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Évadnyitó a jazzklubban
Idei elsõ rendezvényükkel tovább kényeztették városunk
jazzkedvelõit a Móricz Zsigmond Mûvelõdési Ház szervezõi.
Pénteken este a Samsara együttes tárta a közönség elé a varázslatos keleti zene kincsestárát. A
zenekarban Lantos Zoltán hegedûn, Juhász Gábor gitáron, ütõhangszereken Szalai Péter és
Nyusztai Iván játszottak. A nagysikerû koncert után az együttes
hegedûse, Lantos Zoltán válaszolt kérdéseinkre.
– Ma szanszkrit és indiai dallam
illetve ritmusvilág elevenedett fel
az együttes hangszerein. Hogy lesze színes népzenébõl a huszonegyedik század meditatív világzenéje?
– Nem akarom analizálni magam,
komponálás közben sok hatás ér.
Ilyenkor keveredik bennem a jazz, a
magyar, az indiai és az arab népzene.
Érdekes a kompozíciók hatása, mert
egy magyar ember számára indiai zenének tûnik, egy indiai számára pedig
jazz. A zenei ihletést nyilvánvalóan
motiválja, hogy kilenc évig éltem Indiában. Mivel mûhelymunkáról van

szó, Péter és Iván nagyjából ennyi
idõt töltöttek ott, Gábor sokoldalúságát vélhetõen sokan ismerik.
– Ritkán elõforduló hegedûn játszott ma este. Honnan a különleges hangszer?

2009. január 29.
– Egy prototípusról van szó,
amelyet egy Katalán hangszerkészítõ ismerõsömmel találtunk fel
közösen. Az a specialitása, hogy
rezonánshúrok vannak rajta, mint
a régi reneszánsz, vagy barokk
hangszereken, ezen kívül indiai
hangsorban van hangolva.
– Miben rejlik az indiai zene hazánkban is növekvõ népszerûsége?

– Ebben a zenében hihetetlen töltés
van. Több ezeréves múltra tekint vissza
ez a zenekultúra, amely bent él egy
megszakíthatatlan folyamatban. A
mai indiai zenészeknek lineáris közük van az õsi indiai zenészekhez, a
Guru tanítványlánc szerint. Növekvõ
népszerûsége a mélységében rejlik.
Czene Csaba

Tiszta Amerika vagy valami Amerika?
Nem egyszer köszön el az ember (persze, nem mindig kellõ
komolysággal) azzal a felhívással: „Jövõre veled ugyanitt”.
Szeretõk között, míg a hormonok csúcsra-járatása folyik, inkább büntetésnek minõsülhet e
tétel – mármint belegondolni az
idõszakba, annak picit sarkítva
365 vagy netán 366 napjába...
A HSMK-ban a napokban színre
vitt romantikus vígjáték darabbeli
szereplõi, bizonyos Doris (Bánfalvy
Ági) és George (Harmath Imre) is
hasonlóan gondolkodtak errõl – az
elsõ 10 évben... Aztán persze, felfedezik a másikban a (testi) örömforráson túli embert is, s máris, az
egyéni, saját gondok terítékre kerü-

lése végett, egymás lelki támaszaként (esetleg lelki-szemetesládájaként) is mûködnek egymás mellett
– legalábbis a „látottak” szerint.
A Dorist megformáló Bánfalvy
Ági színésznõ számára az amerikai „fíling” már csak azért sem lehet idegen, hiszen jó néhány évig
az Egyesült Államokban élt – bár a
vígjáték korszaka azért valamivel
korábbra datálható, egyben majd’
három teljes évtized amerikai hányattatásait is felölelõ idõszak.
Talán a cselekménynél izgalmasabb is, hogy miként kerül terítékre az USA társadalmi, politikai,
gazdasági helyzete Doris és George viszonyában.
Mi több, benne foglaltatnak azok a
„varázslatos ’60-as évek (vége)”,

egyebek mellett Woodstockkal, Vietnammal, szóval olyan érdekes és jelentõs „epizódokkal”, mely mélyen
benne gyökerezik az onnan érkezõ,
érkezett hatásokban. Vietnam (a tapasztalatok szerint) egyszerûen kihagyhatatlan, s nagyon sokan az akkori világrengetõ hatását várják az
aktuálpolitikai helyzettõl is, bizonyos
Barack Obama hivatalba lépése után.
S ha már Obama szóba került, õ
remélhetõleg nem jut Richard Nixon
1974-es sorsára, mely végül lemondásába torkollott. Mindenesetre az
obamai eskütétel rögtön „koronabillenõs” bakit tartogatott, nem árt tehát vigyázni, ha igazán sorsfordító
tetteket akar véghezvinni.
Polgár László

