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Nagyszabású, egy hetes prog-
rammal, százötven körös váltó-
futással, iskolatörténeti kiállítás-
sal, szakmai nappal, szakmai
versenyekkel, a II. világháború-
ban elesett tanárok tiszteletére
állított emléktábla avatással,
keris diáktalálkozóval ünnepel-
ték a Thúry György Kereskedel-
mi, Vendéglátó és Idegenforgal-
mi Szakképzõ Iskola diákjai és
dolgozói az intézmény fennállá-
sának 150. évfordulóját. A jubile-
umi ünnepségsorozatot a hagyo-
mányos Alapítványi bál zárta.

A templomépítõnek nem pusz-
tán az a célja, hogy olyan épületet

emeljen, amelyrõl nyomban tudni
lehet, hogy templom, inkább
olyan épületet próbál építeni,
amelyben az embernek kedve tá-
mad ahhoz, hogy imádkozni
kezdjen. Ilyen szent és nemes
céllal hívták életre egykor az ala-
pítók a ma 150. évfordulóját ün-
neplõ intézményt is, hogy benne
nemzedékek sokasága kedvvel és
örömmel képezze, mûvelje ma-
gát.

A megjelenteket elsõként Csor-
dásné Láng Éva, az intézmény
igazgatója köszöntötte.

Marton István polgármester
ünnepi beszédében kiemelte, az
iskola annak köszönhette szüle-

tését, hogy az 1848-49-es sza-
badságharc után keletkezett tan-
ügyi reform eltörölte a népisko-
lai tantervbõl a merkantil tár-
gyak oktatását, s ugyanakkor le-
hetõvé vált az elsõ két évfolya-
mos kereskedelmi szakiskola el-
indítása.

– Az intézmény aztán folyama-
tosan bõvült, változott napjain-
kig, s mára már közel kilencszáz
diáknak biztosítja a tanulás, a
szakmaszerzés lehetõségét, s be-
kapcsolódott a felnõttképzésbe is.
Az iskola tehát minden idõben
tette a dolgát: tudást közvetített,
értéket, hagyományt teremtett, to-
vábbvitte az elõdök örökét. Ennek
az értékteremtõ fáradozásnak az
eredménye ez a mai jubileumi
megemlékezés.

Csillag Márta, az Oktatási és
Kulturális Minisztérium közokta-
tási fõosztályvezetõje beszédét
követõen miniszteri dicséretet
adott át az intézménynek, Marton
István polgármester pedig szolgá-
lati emlékérmet nyújtott át Bartal

Györgyné és Vígh Istvánné tanár-
nõknek. Tanácsosi címet vett át
Majorné Jakabfi Éva, Kovács
Zoltánné és Tóthné Birics Gyön-
gyi.

Ezt követõen a város oktatási
intézményei és a megyei vala-
mint a városi kamarák képviselõi
feltûzték az iskola zászlajára a
tisztelgés szalagjait. 

A gálamûsorban az iskola egy-
kori diákja, Király Lajos elsza-
valta az évfordulóra írt ódáját, dr.
Tóth János pedig régi emlékei
között néhány kedves tanárjáról
is megemlékezett. A legidõsebb
kerisek képviseletében Bali Fe-
renc lépett a színpadra. Mûsorral
köszöntötték a thúrysokat az opa-
tijai, a csáktornyai és a kézdi-
vásárhelyi vendégiskolák diákjai
is. A gála a szakképzõ iskola ta-
nulóinak mazsorett és country-
táncával, a diák és a tanári ének-
kar mûsorával zárult. A mûsort
Tóthné Birics Gyöngyi tanárnõ
állította össze. Az állófogadáson
Göndör István országgyûlési kép-
viselõ mondott pohárköszöntõt. 

Bakonyi Erzsébet

Százötven ééves aa KKeri
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Követték aaz eelõdök öörökségét: éértéket, hhagyományt tteremtettek



Pályaválasztási Nyílt Napra
várták az általános iskolásokat
a Zsigmondy-Széchenyi SZKI-
ban, ahol a diákok megnézhet-
ték, hogyan zajlik egy óra. 

Ez alkalommal tartottak Pro-
jekt Napot az intézmény 10.M
osztályában a hulladék csökken-
tése, feldolgozása, hasznosítása

témakörben. A Péterfy és az inkei
általános iskolából érkezett cso-
porttal közösen a magyar, a törté-
nelem, a kémia, a német és a ma-
tematika órán a hulladékkal fog-
lalkoztak más-más megközelítés-
bõl, éppen azért, mert egyre na-
gyobb gondot jelent. A nap végén
kitöltöttek egy önértékelést az el-
hangzottakkal kapcsolatos kérdé-

sekrõl. – Nagyon sok a hulladék,
túl sok a szemét. Elég ebbõl. De
mit tudunk tenni? – kezdte a vetí-
tett képes elõadását kémiából
Miksó Ágnes tanárnõ.

Az új módszerrel talán jobban
meg tudják jegyezni a diákok az
elhangzottakat.

B.E.

Nyílt Napra várták a tovább-
tanulni szándékozó fiatalokat a
PEN Nagykanizsai Telephelyén.

A program során képzési kíná-
latával bemutatkozott az egyetem
öt kara, valamint a nagykanizsai
kampusz. Tájékoztató hangzott el
többek között a Bologna-folya-

matról és az új pontszámítási
rendszerrõl a hagyományos egy
tál bolognai spagetti kíséretében. 

A következõ Nyílt Napot 2008.
január 16-án 10 órakor tartja az
intézmény. Az idei évben a FER
lehetséges bevezetése és a pont-
számítási rendszer újabb változá-
sa miatt Szülõi Nyílt Napokat is

hirdetnek, melyekre szülõket és
továbbtanulókat egyaránt várnak
december 5-én 17 órakor, vala-
mint 2008. január 9-én 17 órakor.
A 2008. szeptemberében kezdõdõ
képzéseket tartalmazó felsõokta-
tási felvételi tájékoztató december
15-én jelenik meg, a tavaszi fel-
vételire vonatkozó jelentkezési
határidõ pedig 2008. február 15-e.

B.E.

A Városi Diákönkormányzat
10. évfordulója alkalmából ju-
bileumi gálamûsort szerveztek
a Medgyaszay Házban.

A hajdan volt Zemplén Gyõzõ
Általános iskola három pedagó-
gusa, Szmodics Józsefné, Belányi
Marianna, Baliné Zalavári Ágota
és a hivatal mûvelõdési osztálya
1997. áprilisában pályázatot
nyújtott be a helyi önkormányzat-
ok gyermek- és ifjúsági feladatai-
nak támogatására. Az így nyert
923 ezer forintból kezdhette meg
mûködését a Városi Diákönkor-
mányzat.

A program a nagykanizsai álta-
lános és középiskolás tanulók
rajz- és kézmûves munkáiból ren-
dezett kiállítás megnyitójával vet-
te kezdetét az intézmény elõcsar-
nokában. Köszöntõjében Marton
István polgármester szólt a kez-
detekrõl is. 

– Az elsõ diákönkormányzatot
Magyarországon elõször a re-
formkorban, a soproni evangéli-
kus líceumban alakították meg.
Azóta eltelt kétszáz év, de az akko-
ri diákság fõ célja – a közösség-
hez tartozás, a sorsukon való vál-
toztatás, az önzetlen tevékenység
–, a maiak sajátja is. Ezt bizonyít-

ja, hogy a nagykanizsai diákön-
kormányzat immár tíz éve folya-
matosan mûködik.  Elsõ diákpol-
gármestere Tóth Norbert, alpol-
gármestere Németh Ádám volt. A
gálán a Dr. Mezõ Ferenc Gimná-
zium és Közgazdasági Szakközép-
iskola tanulói felidézték a diákön-
kormányzat életének egy-egy moz-
zanatát. A vers és próza, tánc, fit-
ness-mozgáskultúra, ének, zene és
kézmûves alkotások kategóriájá-
ban meghirdetett Városi ki mit tud
nyerteseinek Marton István pol-
gármester adta át a díjakat. 

B.E.
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Negyedik-ötödik osztályos
gyerekeket vár soraiba a Négy-
levelû Fa Cserkészcsapat,
amelynek vezetõi ennek érde-
kében a város iskoláiban tobo-
roznak. Aki szívesen megismer-
kedne a cserkészet lényegével, s
szeretné hasznosan eltölteni
szabadidejét egy kiváló közös-
ségben, azt e héten és a jövõ
péntek délután várja a Halis
István Városi Könyvtárban a
két fõszervezõ, Bekõ Zoltán és
párja, Bekõ Judit.

– Szeretnénk bõvíteni a cser-
készcsapatot negyedikes, ötödi-
kes gyerekekkel, ezért megkeres-
tük a város iskoláinak vezetõit,
akiknek a többsége nyitott volt
velünk szemben – mondta la-
punknak Bekõ Judit. – Persze,
voltak negatív tapasztalataink is,
de hála Istennek abból kevesebb
jutott. Általában osztályfõnöki
órák keretében, vagy délutáni
foglalkozásokon tudtunk bemu-
tató órákat tartani a gyerekek-
nek. Most már majdnem van egy
õrshöz elegendõ gyermekünk,
csupán néhány fõ hiányzik még.
Reméljük, hogy ezekben a na-
pokban újabb jelentkezõk keres-
nek meg minket, amit még ezen
és az elkövetkezõ pénteken a vá-
rosi könyvtárban tehetnek meg
az érdeklõdõk, vagy a
tnevda@gmail.com e-mail cí-
men, illetve a  30/688-0963-as
és a 30/668-6307-es telefonszá-
mon.

Párja, Bekõ Zoltán megjegyez-
te, sajnos, olyan iskolaigazgató is
akadt, aki nem járult hozzá a to-
borzáshoz, mondván, nem kelle-
ne ezzel terhelni az amúgy is el-
foglalt pedagógusokat, ráadásul
terembérleti díjat is akart kérni.
Volt persze, nagyon pozitív ta-
pasztalatuk is, amikor az igazga-
tónõ tíz perc alatt hat osztályt
rántott össze a bemutató órára.

A foglalkozásokon egyébként
játékos formában, vetítéssel egy-
bekötve mutatták be a cserkészet
szépségeit a csapatvezetõk. Nagy
segítségükre voltak idõsebb cser-
készeik: Kiss Melinda, Tóth Esz-
ter és Csontos Gergõ.   

Horváth Attila 

Cserkész
toborzó

Tíz ééves aa VVárosi DDiákönkormányzat

Nyílt nnap aaz EEgyetemen

A hhulladék ccsökkentése vvolt aa ttéma

A Thúry György Kereskedel-
mi, Vendéglátó és Idegenforgal-
mi Szakképzõ Iskola és a Kani-
zsa és Környéke Gasztronómiai
Egyesület az iskola 150 éves Ju-
bileumi Ünnepségsorozatának
részeként tartotta meg a III.
Szakmai Nyílt Napját.

Neves szakemberek elõadásaival
kívántak a rendezõk szakmai érde-
kességeket és információkat nyúj-
tani. Lehetõséget teremtettek köz-
vetlen szakmai beszélgetésre is. Az
elõadásokat szállodák, panziók, ét-
termek tulajdonosai, vezetõi, üzlet-
vezetõk, konyhafõnökök, szaká-

csok és cukrászok figyelmébe aján-
lották. A programban elhangzottak
melegkonyhai és hidegkonyhai
zsûrizési szempontok, Problémák
és megoldások – Fenntartható fej-
lõdés a turizmusban témájú elõ-
adás, valamint megismerkedhettek
a résztvevõk a legújabb terítési
trendekkel.

B.E.

Szakmáról aa TThúryban



Évrõl-évre romlik az önkor-
mányzatok pénzügyi helyzete, a
kormány intézkedései kivérez-
tetik a településeket. Csökken a
rendelkezésre álló pályázati
források száma is. Ilyen körül-
mények között nem könnyû fej-
leszteni, ám a város önkor-
mányzata 2008-nak mégis je-
lentõs tervekkel vág neki. A ki-
alakult helyzetrõl, Nagykanizsa
elmúlt és következõ egy évérõl
kérdeztük Cseresnyés Pétert, a
Fidesz-KDNP helyi szervezeté-
nek vezetõjét, országgyûlési
képviselõt és alpolgármestert.

– Nehéz éven vagyunk túl,
ugyanis a jelenlegi kormányzat
nemcsak hogy nem vidékbarát, de
nem barátja az önkormányzatok-
nak sem, sõt, egyenesen úgy lát-
szik, inkább ellensége azoknak –
mondta Cseresnyés Péter. – Az el-
múlt idõszakban folyamatosan
romlott az önkormányzatok hely-
zete, sõt, 2007-2008-ra már az is
jellemzõ, hogy egyre kevesebb
pluszforráshoz, pályázati pénzhez
jutnak a települések. Ez azt jelen-
ti, hogy habár a szokásos kom-
munikációban uniós pénzekrõl,
nyolcezer milliárd forint lehívha-
tó forrásról beszélnek, ennek az
összegnek csak a töredéke jelenik
meg a pályázati lehetõségek so-
rában. S ugyan pályázhatnak az
önkormányzatok, de egyre keve-
sebb esélyük van a nyerésre. Ne-
héz egy év van mögöttünk, de
még nehezebb elõtt állunk. Több
százmillió forinttal kevesebb
pénzbõl kell gazdálkodnunk a
most látható feltételek alapján,
mert az állam nem csak az embe-
rek, hanem az önkormányzatok
életét is megkeseríti, így keveseb-
bõl tud gazdálkodni a város, ma-
gyarul: kevesebb fejlesztést tu-
dunk végrehajtani. Azért is nehe-
zebb lesz jövõre, mert a draszti-
kus energiaár-emelést ki kell gaz-
dálkodnunk, miközben az elõzõ
önkormányzatok nem fordítottak
elegendõ pénzt saját intézményeik
karbantartására. Ez súlyos prob-
lémaként jelentkezik a következõ
években. Látnunk kell, nagyon

komoly pénzeket szükséges fordí-
tanunk épületeink állagmegóvá-
sára. Szerencsére, az elmúlt egy
év a gondok, bajok és a nehézsé-
gek ellenére eredményeket is ho-
zott: az év végével létrejön a ha-
tékonyabb gazdálkodást, átlátha-
tóbb pénzügyi rendszert biztosító
kulturális centrum, betemettük a
múlt örökségét, az Erzsébet téri
mélygarázs-gödröket, s elkezdõ-
dött a Rozgonyi iskola rekonst-
rukciója. Ám ezek apró sikerek
ahhoz képest, hogy mennyi csont-
váz hullott ki a szekrénybõl a ta-
valy október óta eltelt idõszak-
ban. Az elõzõ önkormányzat
ugyanis olyan, a költségvetést

rendkívül érzékenyen érintõ köte-
lezettségvállalásokat tett, ame-
lyekrõl nem is tudtunk. Nekünk, a
mostani önkormányzatnak kell
helytállni az akkori rossz dönté-
sekért is. Ami pedig az ipari park
területén történt, az példátlan a
maga nemében. Míg ellenzékben
voltunk, több alkalommal szóvá
tettük, hogy nem jól mennek a
dolgok az ipari parkban. Mára
kiderült, nem csak a vállalkozók-
kal való kapcsolattartásban, a te-
rületek értékesítésében volt prob-
léma, hanem a felelõs mûködte-
tésben is, hiszen a város legna-
gyobb illegális szemétlerakóját
éppen maga az önkormányzat
hozta létre két évvel ezelõtt, ami-
kor oda hordatta az útfelújítások-
ból származó sittet. A történtek
nagyon megnehezítik a mostani
hasznosítást. Ha az olvasók visz-
szaemlékeznek arra, hogy a ko-
rábbi, baloldali városvezetés mi-
csoda dicshimnuszokat zengett
magáról, a munkájáról, akkor
most már láthatják, hogy annak
az idõszaknak az árát busásan
meg kell fizetnünk.

– A kedvezõtlen gazdasági fo-
lyamatok közepette milyen ter-
vekkel vágnak neki a következõ
évnek?

– Pezsgõ kulturális életet sze-
retnénk Nagykanizsán, miközben

meglévõ értékeinket is meg kíván-
juk tartani,x tovább is szeretnénk
fejleszteni azokat. Az elmúlt idõ-
szakban kettõvel bõvült kulturális
intézményeink száma, amelyeket
a jövõben egységes irányítás
alatt mûködtetnénk, éppen a költ-
séghatékonyság miatt. Azt is re-
méljük, hogy az új rendszerben a
kanizsaiak szélesebb rétege talál
magának kedvére való programo-
kat. A koncepciót legutóbbi köz-
gyûlésünkön elfogadtuk, s megin-
dult a rendszer kialakítása. Lát-
ványos változást ígér a városre-
habilitációs program, amely kap-
csán egy nagyon komoly pályáza-
tot nyújtunk be. Amennyiben sike-

res lesz e pályázat –s miért ne
lenne az-, egy hat évig tartó fo-
lyamat során átalakulhatnak a
város fõbb közösségi terei, az Er-
zsébet tértõl egészen az Eötvös
térig. Jövõre elsõ lépésben a
Huszti téri körforgalmat szeret-
nénk megépíteni, ezzel vélhetõen
egy potenciális veszélyforrás szû-
nik meg. Ezt követõen alakulhat
át az Erzsébet tér, amely a mosta-
ni osztottságával ellentétben –
hiszen egy út vágja ketté a Bolyai
iskola és a Városháza elõtti terü-
leteket – egységes tér lehet,
amely ezáltal alkalmassá válik je-
lentõs közösségi programok, nagy
városi rendezvények lebonyolítá-
sára. A fejlesztésekkel egy idõben
megtörténik a belváros forgalom-
csillapítása is, konkrétan a Zrí-
nyi, a Rozgonyi, a Kisfaludy és az
Arany János utcák forgalmának
átalakításáról van szó. E lépés le-
hetõvé teszi, hogy a jövõben a Fõ
út kétszer egy sávosra szûküljön,
s a két szélsõ sáv átadja helyét a
gyalogosoknak, kerékpárosoknak,

a vendéglátóhelyek elõtti tera-
szoknak. Komoly elõkészületek
folynak annak érdekében is, hogy
Nagykanizsa valamikor a nem is
oly távoli jövõben fürdõvárossá
váljék, szeretnénk folytatni az
évekkel korábban elindult termál-
programot. 

– Van egyébként erre igény?
Hiszen környezetünkben már
több településen megvalósult
ilyen projekt.

– Szakemberek véleménye sze-
rint igen.

– Mi a helyzet a Csónakázó-tó-
val?

– A Csónakázó-tó a város egyik
ékköve lehet, vizsgáljuk azokat a
pályázati lehetõségeket, amelye-
ket igénybe lehetne venni a tó és
környezete fejlesztéséhez, ám
mindenki ismeri a korlátokat: ne-
hezíti a helyzetet, hogy a Csóna-
kázó-tavat határoló területnek
csak egy szûk, keskeny része vá-
rosi tulajdon.

H.A.
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2007.10.29-12.15-ig vagy a készlet erejéig!

Jótékonysági vvásár
A Rozgonyi Polgári Kör december 12-én (szerdán) 8-18 óráig és 13-
án (csütörtökön) 8-13 óráig rendezi a hagyományos jótékonysági
vásárát a Honvéd Kaszinóban. A darabonkénti 100 forintos ado-
mányt ajándékozásra szánják. 

Béklyóba sszorítva iis ffejlõdni
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Jelentõs vízdíjemelés, az új
jegyzõ megválasztása, a kani-
zsai kulturális központ megala-
kítása – címszavakban ez a
múlt hétvégi soros közgyûlés
eredménylistája.

A közgyûlés rögtön zárt üléssel
indult, melynek során a testület
huszonöt egyhangú szavazattal
2008. január elsejétõl határozat-
lan idõtartamra megbízta a jegy-
zõi feladatkör ellátásával dr.
Tuboly Mariannát. A szakember
egyébként mintegy nyolc évvel
ezelõtt egy ideig már betöltötte e
funkciót. A testület az érvényes
rendelkezéseknek megfelelõen
ötszázezer forintban határozta
meg a jegyzõ illetményét. 

Az Oktatási, Kulturális, Ifjúsá-
gi és Sportbizottság-tagságáról
lemondott Dobri Lajos helyére
Schüller Róbertné kerül, aki az
ülésen le is tette az esküt. 

A testület ezt követõen a jövõ
évre vonatkozó költségvetési
koncepciót tárgyalta, melynek
kapcsán Marton István polgár-
mester megjegyezte, hogy az idei
évhez képest több százmillió fo-
rinttal csökken a normatíva. 

Cél aa hhitelképesség

megõrzése

A koncepció többek közt meg-
fogalmazza azt is, hogy a szûkü-
lõ pénzügyi források közepette a
korábbinál szigorúbban kell
vizsgálni a civil szervezõdések,
kulturális egyesületek, csoportok
támogatását. Az anyagban olyan
alapelveket is meghatároztak,

mint például a hitelképesség
megõrzése, a kintlévõségek
csökkentése. Kisebb vita után ti-
zenöt igen szavazattal jóváhagy-
ta a testület a koncepciót.

Még ddrágább

az ééletünk

Ezen az ülésen kerültek a
képviselõk elé a közszolgáltatók
díjjavaslatai is. A testület mérle-
gelt és szavazott, ennek megfe-
lelõen január elsejétõl hat szá-
zalékkal növekszik a kémény-
seprõ-szolgáltatás díja, három
százalékkal a települési folyé-
kony hulladék elszállításának
díja, s 7,9 százalékkal fizetünk
többet a szemétszállításért. Ez
az érték azonban csak egy átlag,
ami azt jelenti, hogy a kisebb
edények tulajdonosai sem tud-
nak spórolni, nekik ugyanis na-
gyobb, a nagy edényekkel ren-
delkezõknek pedig kisebb mér-
tékben emelkedik a díjtarifa.
Így nem éri meg kis edényt vá-
sárolni.

Többet kell fizetnünk akkor is,
ha buszra szállunk: a képviselõk
kilenc százalékos emelést sza-
vaztak meg. Ennek megfelelõen
egy buszjegy jövõre 175 forint-
ba, egy havi általános bérlet
4250 forintba, a tanuló és nyug-
díjas bérlet pedig 1530 forintba
kerül, a kombinált bérlet pedig
majdnem 4600 forintot taksál
majd. Az önkormányzat bevál-
lalta a Zala Volán Zrt. fejlesztési
javaslatát is, amely alapján a kö-

vetkezõ öt évben évente tíz mil-
lió forintos részlettel, lízing-
konstrukcióban járul hozzá két
új autóbusz beszerzéséhez, ame-
lyek az önkormányzat tulajdoná-
ba kerülnek. 

A ccsapból iis

pénz ffolyik

A legdrasztikusabb díjemelés a
víz- és csatornadíjak kapcsán vár-
ható. A képviselõk lényegében vi-
ta nélkül fogadták el a szolgáltató
javaslatát. Ennek megfelelõen a
rendelkezési állási alapdíj har-
minc forinttal nõ fogyasztási he-
lyenként a lakossági fogyasztók
esetében. Az ivóvíz köbméteréért
negyvenhét forinttal fizetünk töb-
bet, a csatornaszolgáltatásért pe-
dig ötvenhat forinttal. Nõ az alap-
díj mértéke is. A képviselõk lépé-
süket azzal indokolták: a tervezett
csatornafejlesztéshez szükséges
önrész elõteremtéséhez szükséges
a jelentõs mértékû díjemelés. 

Döntött a testület a város terü-
letén történõ reklám- és hirdetõ-
táblák elhelyezését szabályozó
rendelet módosításáról, e szerint
idõtálló, legalább tíz éves idõtar-
tamra tervezett berendezéseket
lehet csak elhelyezni a közterüle-
teken, az egyedi címfestett táb-
láknak pedig megfelelõen illesz-
kedniük kell a városképbe.
Egyúttal elfogadta Halász Gyula
(SZDSZ) képviselõ indítványát,
amely szerint a jövõben az óriás-
plakátokon szerepeltetni kell a tu-
lajdonos nevét és elérhetõségeit,

ugyanis egyre több a név nélküli
óriásplakát városunkban. A kép-
viselõk határoztak a Kiskanizsa
közeli Gördövény árok mellett lé-
võ szurkosfenyves, illetve az Ady
utcai Bécsi korzó védelembe vé-
telérõl is. 

Nyolcvanegy éév

késés

E napon került a közgyûlés elé
a városrehabilitációs pályázat be-
nyújtásához szükséges dokumen-
tumok elfogadását célzó elõter-
jesztés. Ennek kapcsán Tóth
László (MSZP) elnök ismertette a
Pénzügyi Bizottság álláspontját,
amelyben azt javasolta a grémi-
um, hogy az Arany János Petõfi
utcára, illetve a Zrínyi Teleki útra
való kikötését vegyék ki a pro-
jektbõl.

Szálka Miklós, a forgalomcsil-
lapítási terveket készítõ szakem-
ber a képviselõk elé kerülõ doku-
mentációhoz hozzáfûzte: a beru-
házások azért szükségesek, mert
azok nélkül elképzelhetetlen a
belváros forgalmának csillapítá-
sa. A város úthálózata ugyanis tu-
lajdonképpen torzó, merthogy
nem érvényesül benne a párhuza-
mosság elve. A szakember el-
mondta, hogy már a hetvenes
években is szerepelt a tervekben
a Zrínyi utca meghosszabbítása.
Ekkor még nem állt az az Eötvös
téri társasház, melynek lakói tilta-
koznak az ablakuk alatt húzódó
beruházás ellen. Az ingatlan rá-
adásul úgy épült meg, hogy a
szakemberek már tudtak arról,
hogy a közelben valamikor út
épül. Mint azt hangsúlyozta, stra-
tégiai fontosságú a beruházás,
amely révén a városközpont kike-
rülésével el lehet jutni a déli vá-
rosrészbe, ugyanis ez most nem
lehetséges. Dr. Fodor Csaba
(MSZP) úgy vélekedett, nem sza-
bad a Fõ út nagy forgalmát átte-
relni a Zrínyi utcára, ahol számos
oktatási és kulturális intézmény
mûködik. Dr. Károlyi Attila
(MSZP) arra mutatott rá, hogy a
terv már 1926-ban szerepelt a vá-
ros térképén. Furcsa lenne, ha
nyolcvanegy év elteltével sem
vennénk részt a 2,5 milliárdos
projektben ezzel a beruházással –
vélekedett.

Balogh László (FIDESZ-
KDNP) ugyancsak azon a vélemé-
nyen volt, hogy most végre el kell
indítani a fejlesztést, amelyrõl fó-

Megint llehet mmozi aa pplázában

Plakát-rregula

Az ÜJKB tárgyalta a közte-
rületek és közterület jellegû te-
rületek használatáról szóló ren-
delet módosításával kapcsola-
tos elõterjesztést. Tóth Nándor
azt javasolta, hogy közterülete-
ken, például a parkolókban tör-
ténõ plakát-elhelyezéshez a tu-
lajdonos engedélyét kelljen ki-
kérni. Böröcz Zoltán szerint vi-
szont ez a kitétel fura és kezel-
hetetlen lenne. Végül a bizott-
ság nem támogatta a javaslatot,
ellenben az elõterjesztést tár-
gyalásra alkalmasnak találta.   

A 2007. év költségvetési ren-
deletének módosításával kapcso-
latos elõterjesztés kapcsán a Vá-
rosüzemeltetési Bizottság ülésén
is elõkerült a Kanizsa Dél-Zalai
Hetilap, pontosabban a lap pénz-
ügyi helyzete. Bicsák Miklós
mûködésünkkel kapcsolatban
szigorúbb gazdálkodást kért, s a
közös adóforintokból fenntartott
jobboldali újságként definiálta a
város lapját. Kritikájára a bizott-
ság másik tagja, Magyar József
reagált, aki azt mondta, a haté-
konyabb, pontosabb pénzügyi
gazdálkodás megkövetelését õ is
jogosnak tartja, ám felhívta arra

is Bicsák Miklós figyelmét,
hogy véleménye szerint furcsa
lenne, ha a jobboldali többség a
baloldalnak készítene újságot.
Fõleg annak fényében, hogy a
lap irányvonalát nyolc éven át a
baloldal túlsúlya jellemezte. 

A helyi autóbusz-közlekedés
díjemelésérõl szóló anyag kap-
csán azt is megjegyezte, cél-
szerûnek tartaná, ha a szolgál-
tató és az önkormányzat kidol-
gozna valamilyen konstrukci-
ót, amely révén a nagycsalá-
dosok jelentõs kedvezménnyel
vehetnék igénybe a buszközle-
kedést.

Kedvezmények aa nnagycsaládoknak
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rumokon szükséges kikérni a la-
kosság véleményét, javaslatait. 

Halász Gyula javasolta, hogy
kerüljön be a tervezetbe a Kalmár
utca meghosszabbítása, amely ré-
vén akár egy új ipari övezet is lét-
rejöhet.

Marton István polgármester ki-
jelentette: tántoríthatatlan a beru-
házás megvalósításával kapcso-
latban.

A Pénzügyi Bizottság módosító
javaslatát nem, az elõterjesztést
viszont elfogadta a testület. 

Nem ddiszkó, zzenés

vendéglátóhely

Döntött a közgyûlés az elsõ la-
káshoz jutók támogatásáról, vala-
mint a vendéglátóipari tevékeny-
ségek korlátozásáról szóló rende-
let hatályon kívül helyezésérõl. A
módosítást felsõbb jogszabály
változása indokolta, az ugyanis
még diszkóként definiálta a zenés
vendéglátóhelyeket. Ez kijátszha-
tó volt, mert sokan nem diszkóra,
hanem egyéb vendéglátóhelyre
kértek engedélyt, miközben disz-
kót üzemeltetettek. Most a fel-
sõbb jogszabály a diszkó tevé-
kenységi kört megszüntette, he-
lyette zenés vendéglátóhelyre le-
het engedélyt kérni. Ezért a disz-

kókkal kapcsolatos rendeletet –
mivel idejétmúlttá vált – hatályon
kívül helyezték, s vele együtt a
rendelet azon részét is, amely
pontosan meghatározta, a város
mely részén lehet zenés szórako-
zóhelyeket mûködtetni. Polai Jó-
zsef (FIDESZ-KDNP) épp emiatt
emelt szót, s felhívta a figyelmet
arra, hogy Kiskanizsán több
presszóban rendszeresen zenés
programokat, tulajdonképpen
diszkókat rendeznek, s gyakori a
kocsmák elõtti területen a randa-
lírozás. A képviselõ javaslatában
azt kérte, hogy az illetékes szak-
osztály vizsgálja meg, a városban
hol lehet úgy ilyen tevékenységet
végezni anélkül, hogy az zavarná
a környéken élõket, s csak ott ad-
janak ki engedélyt. 

Marton István polgármester azt
mondta, külön kell választani a
magasabb szintû jogszabályt és a
hatósági feladatot. 

Kanizsai KKulturális

Központ

Ezt követõen kerül terítékre a
közmûvelõdési intézmények át-
szervezésére, azaz a Kanizsai
Kulturális Központ létrehozására
vonatkozó elõterjesztést. 

Balogh László, az oktatási, kul-
turális, ifjúsági és sportbizottság
elnöke azt mondta, reményeik
szerint az új szervezeti formával
– amely a város saját közmûvelõ-
dési intézményeit egy egységként
kezelné – jelentõs uniós forráso-
kat is igénybe tudnak venni. Mint
elmondta, az átalakítás szándékát
erõsítették a közelmúltban lebo-
nyolított dolgozói fórumok.
Egyúttal bejelentette azt is, hogy
szervezet élére Dolmányos Erzsé-
betet nevezik ki.

Halász Gyula értetlenségét fe-
jezte ki a kinevezés kapcsán,
ugyanis véleménye szerint a jelölt
nem rendelkezik a szükséges szak-
mai tapasztalatokkal. Véleménye
szerint legalább öt éves, közmûve-
lõdési területen szerzett tapasztala-
tot kellene elõírni a pályázatban. 

Cseresnyés Péter alpolgármes-
ter a felvetésekre reagálva el-
mondta, az átszervezés a kulturá-
lis tér kibõvítésérõl szól, s na-
gyobb mozgásteret nyújt az ab-
ban tevékenykedõknek. Dolmá-
nyos Erzsébet kinevezésével kap-
csolatban jelezte, átmeneti, a köz-
pont tényleges megalakulásáig
tartó idõszakról van szó, amikor

majd megpályáztatják az állást.
Elõtte egyébként Kovácsné
Mikola Máriát, a HSMK igazga-
tó-helyettesét kérték fel, ám õ
nem vállalta.

Halász Gyula az SZDSZ javas-
latát ismertette, miszerint a
Medgyaszay Házat az önkor-
mányzat adja át használatba a
Pannon Egyetemnek, vagy a ka-
marának, esetleg civil szerveze-
teknek.

Emelt ffõvel ttávozik

Papp FFerenc

Papp Ferenc (MSZDP), a He-
vesi Sándor Mûvelõdési Központ
nyugdíjba vonuló igazgatója hoz-
zászólásában azt mondta, sértett-
ség nélkül, emelt fõvel távozik,
de szakmaiságával a továbbiak-
ban is segíti a munkát.

Halász Gyula és a szabad de-
mokraták javaslatát leszavazta a
közgyûlési többség, s elfogadta a
HSMK-t, a Medgyaszay Házat, a
Móricz Zsigmond Mûvelõdési
Házat, és a két közgyûjteményt, a
Kiskastélyt, illetve a Magyar Pla-
kát Házat egy szervezeti egység-
be tömörítõ új kulturális központ
létrehozásával kapcsolatos elõter-
jesztést.

Elfogadták azt a közgyûlés elvi
támogatását kérõ elõterjesztést is,
amely azt célozza, hogy ismét
mûködjön mozi a plázában. 

Ismét kkosarat kkapott

az NNTE 11866

Ismét a testület elé került az
NTE 1866 labdarúgó szakosztályá-
nak támogatási kérelme, amit ismét
elutasított a közgyûlési többség. 

Arról is döntött a képviselõ-
testület, hogy az ipari parkban ut-
cát neveznek el Buda Ernõrõl, a
magyar olajipar közelmúltban el-
hunyt nagy öregjérõl. 

Pozitív, támogató határozatot
hoztak a képviselõk a dr.
Kolonics Bálint (FIDESZ-
KDNP) indítványára a közgyûlés
elé kerülõ, a Király út 31. belsõ
udvarának rendezésével kapcso-
latos elõterjesztésrõl. Bizottsági
szakaszba utalták viszont Hor-
váth Istvánnak (FIDESZ-KDNP)
a Hevesi és Rózsa utcák kereszte-
zõdése körforgalommá való át-
építésérõl szóló indítványát.

Horváth Attila  

Nem aa kkikötésekre

A Pénzügyi Bizottság a többi
szakmai testülethez hasonlóan
tárgyalta a belváros forgalom-
csillapításával kapcsolatos elõ-
terjesztést. A bizottsági tagok
többsége nem értett egyet a
Zrínyi és az Arany János utcák
kikötésével, ezért állásfoglalá-
sukban ezen elemek koncepci-
óból történõ kivételét javasol-
ták a közgyûlésnek. Lelkó Ta-
más arra hívta fel a figyelmet,
hogy Arany János utca kikötése
ellen már most tiltakoznak la-
kók.

Tárgyalták a város jövõ évi
költségvetési koncepcióját is,
amely kapcsán a Bizzer András
által elfogadott állásfoglalást
szavazta meg a testület. Ebbõl
kiderült, 2008-ban csökkenek a
szabadon felhasználható állami
normatívák, ezért még nagyobb
szigorral kell vizsgálni a kultu-
rális, illetve civil szféra részére
kifizetendõ támogatások fel-
használását.

Ismeretlen tettes ellen tett
feljelentést az önkormányzat az
ipari parkban kialakult illegális
hulladéklerakó kapcsán – je-
lentette be minapi sajtótájékoz-
tatóján Marton István polgár-
mester. 

A város elsõ embere azt is be-
jelentette, hogy a december 13. és
23. között zajló Kanizsai Kará-
csonyváró programjai idejére a
város ingyenes parkolási lehetõ-
séget biztosít az Erzsébet téren, a
mélygarázs-gödrök helyén hely-
reállított parkolóban. A polgár-
mester hozzátette: habár a város a
parkolás díjának elengedésével
jelentõs összegtõl esik el, mégis
úgy döntöttek, az ingyenes parko-
lást egyfajta jelképes ajándékként
nyújtják át az autósoknak.

Szó esett a Kanizsai Karácsony-
váró programjairól is. A rendez-
vénysorozat keretében december
tizenharmadikától ismét lesz élõ
betlehem az Erzsébet téren,
Ugyanitt kézmûves vásárt is tarta-
nak, s délután tizennégy órától dí-
szítik fel a város karácsonyfáját.
December 19-én és 20-án karácso-
nyi kézmûves ajándékokat készít-
hetnek a kisebbek a betlehemnél,
huszonegyedikén pedig játszóház
lesz, az érdeklõdõk pedig a betle-
hemi csillagot is megkereshetik az
égen a Nagykanizsai Amatõrcsil-
lagász Egyesület segítségével. 

Másnap, szombaton a Felsõvá-
rosi templomban a város veg-
yeskara karácsonyi koncertjét
hallgathatjuk meg, vasárnap pe-
dig a Nagykanizsai Ifjúsági Fú-
vószenekar fúvóskarácsonyára
kerül sor. 

H.A.

Parkolás
ajándékba
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Húsz napirendi pontot tár-
gyalt meg legutóbbi ülésén az
OKISB. A legfontosabbakat Ba-
logh László, a bizottság elnöke
foglalta össze néhány mondat-
ban.

A közterületek elnevezése
kapcsán támogatták a lakossági
felvetéseket, támogatták a
Durgó Katalin és a Bodzavirág
utca elnevezéseket. Megfogal-
mazták azt is, hogy a jövõben
szeretnének Orbán Nándor, dr.
Lékai László, dr. Paizs Ferenc
utcát. Neves 56-os hõseink meg-

érdemelnének ilyen megbecsü-
lést a várostól. A sportolni vá-
gyók számára fontosnak ítélték
meg az OLLÉ Program kereté-
ben létesítendõ mûfüves labda-
rúgó-pályákhoz kapcsolódó ke-
ret-megállapodások aláírására
elõterjesztett javaslatot. Decem-
berben fontos elõterjesztés elõtt
áll az önkormányzat – hangsú-
lyozta. A Térségi Integrált Szak-
képzõ Központ rendszer felállí-
tását meg kell lépni Nagykani-
zsán, mert csak így lehet a jövõ-
ben pénzekhez jutni. A szakkép-

zési támogatások, a fejlesztési
pénzösszeg csak a TISZK-eken
keresztül, és csak ezerötszáz fõ
feletti iskolákhoz jön. Könnyû
belátni, ilyen iskolánk egy sincs,
valamifajta összevonásra emiatt
szükség van. Tudomásul kell
vennünk, hogy központi okok
miatt a városi szakképzési rend-
szer alapjaiban kell, hogy átala-
kuljon, akár egy több lábon álló
Kanizsai Szakképzõ Centrum
kell, hogy létrejöjjön. Az egyes
intézményeknek meg kell õriz-
niük az identitásukat, az intéz-
ményi összevonásoknál csak
ilyen megoldásokat támogatnak. 

Balogh László, a 3. számú választókerület önkormányzati képviselõje,
OKISB-elnök fogadóórát tart minden szerdán 16.00 órától 17.00 óráig a Bat-
thyány Lajos Gimnáziumban (Nagykanizsa, Rozgonyi utca 23.):
30/2040865, balogh.laszlo61@chello.hu

Bizzer András a 4. számú választókerület önkormányzati képviselõje fo-
gadóórát tart 2007. december 14-én, pénteken 17 órakor a Dr. Mezõ Ferenc
Gimnáziumban.

Karádi Ferenc a 13. számú választókerület önkormányzati képviselõje
fogadóórát tart minden hónap második keddjén 18 órától a miklósfai Min-
denki Házában, ugyanazon a napon 16 órától a ligetvárosi óvodában.

Dr. Károlyi Attila a 6. számú választókerület önkormányzati képviselõje
fogadóórát tart minden hónap második szerdáján 17 órától a Kõrösi Cs. Sán-
dor Általános Iskolában.

Képviselõi ffogadóóra

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata nyilvános versenytár-
gyaláson együttesen értékesíti a Nagykanizsa Erzsébet tér északi tömbben
lévõ alábbi ingatlanait:

984. Magyar u. 7. – utcafronti épület, 986/1. Erzsébet tér 12., 987. Erzsé-
bet tér 13. Kikiáltási ár: 144.000.000 Ft. Versenytárgyalás ideje: 2007.12.19,
2008. 01.02., 2008.01.09. 10 óra.

Az értékesítendõ ingatlanok: mûemléki környezetben találhatók, a vevõ
köteles az érvényes rendezési terv szerint a területet 3 éven belül beépíteni, a
vevõ köteles az adásvételi szerzõdés megkötésétõl számított 60 napon belül a
versenytárgyaláson elnyert vételárat kiegyenlíteni, a vevõ köteles a 984.
hrsz-ú ingatlan telekmegosztását elvégeztetni.

A versenytárgyalás helye: Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri
Hivatala Vagyongazdálkodási Iroda (Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. II. emelet
6. ajtó). Érdeklõdni a fenti címen és a következõ telefonszámon lehet:
93/500-724.

Versenytárgyalás

2007. december 14-én, pénteken az Egészségügyi Alapellátási Intézmény
iskolai és ifjúsági védõnõi AIDS és dohányzás ellenes rendezvényt tartanak a
Kanizsa Plaza-ban 9-16 óráig.

- Cigi csere gyümölcsre: 1 szál cigaretta eldobásáért 1 db gyümölcsöt adunk
- AIDS-teszt: minden helyesen kitöltött tesztlapért 1 db óvszert adunk
- Felvilágosítás, tanácsadás
- AIDS és dohányzással kapcsolatos ismereteket felmérõ játékos vetélke-

dõt tartunk, 9 óra 30-kor az általános, 12 óra 30-kor a középiskolás csapatok
részére. Bármely nagykanizsai iskola nevezhet a versenyre 4 fõs csapatával
december 10-ig az iskolát ellátó védõnõnél. A csapatoknak a felkészülésben
a védõnõk segítenek.

Minden érdeklõdõt szeretettel várunk!

AIDS éés ddohányzás eelleni rrendezvény

Tájékoztatjuk a piaci-vásári helyhasználókat, hogy a nagykanizsai Csar-
nok Üzletház környezetében (kizárólag Kalmár u. 6. számú vásárcsarnok
nyugati oldalán a kerítéssel körbevett mészköves területen) 2007. december
14-tõl 23-ig lesz lehetõség fenyõfa árusítására. 

Az árusító helyek kijelölésére és helyhasználók közötti kiosztására decem-
ber 14-én 8.00 órától kerül sor, a helyszínen. Az árusító helyek korábbi idõ-
pontban való elfoglalására nincs lehetõség. 

A helykijelölési eljárás alkalmával egyösszegben kell megfizetni a 14 napi
árusítás helyfoglalási díját és az igénybevett terület utólagos takarításának
költségét.

Via Kanizsa Városüzemeltetõ Kht. 

Karácsonyi ffenyõfa áárusítás

Közterületek eelnevezésérõl, OOLLÉ PProgramról

A Szociális és Egészségügyi
Bizottság legutóbbi ülésének
napirendjén szerepelt a Nagy-
kanizsai Kistérség lakosságá-
nak egészségi állapotáról szóló
beszámoló.

Dr. Csákai Iván elnök a be-
számoló kapcsán többek között
megjegyezte, nemcsak az
egészségügyi szûrésekre jár ke-
vesebbet a lakosság, hanem saj-
nos egyre kevesebbet járnak or-
voshoz is. Az utóbbi hónapok
adataiból látni, csak akkor jön-
nek, amikor már súlyos állapot-
ban vannak. A kifizetendõ há-
romszáz forintok miatt is meg-
gondolják magukat az emberek. 

Az Állami Népegészség-
ügyi és Tisztiorvosi Szolgálat
Nagykanizsai, Letenyei Kis-
térségi Intézete a közgyûlési
munkatervben foglaltaknak
megfelelõen elkészítette a
Nagykanizsai Kistérség la-
kosságának egészségi állapo-
táról szóló beszámolóját. Dr.
Buzás Judit kistérségi
tisztifõorvos elmondta, az ed-
digi gyakorlattól eltérõen a
beszámolóhoz határozati ja-
vaslatot is tettek a közgyûlés
számára, amelyben a megelõ-
zés lehetõségeire kívánták
felhívni a figyelmet. 

Egészségi
állapotunk

December 115. 119 óóra
Az üünnep aangyala aaz eelsõ kkarácsony óóta

Idézetek aa BBibliából éés PPilinszky JJános íírásaiból.
Dóczy PPéter sszínmûvész éés LLovász IIrén nnépdalénekes aadventi mmûsora.

Belépõdíj: 11000 FFt
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Ügyintézõ: Bognár É. Tárgy: Értesítés építéshatósági eljárás
megindításáról és helyszíni szemle idõpontjáról. Szám: 6/1524-3/2007.

A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szó-
ló 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 érke-
zett, melynek tárgya a Nagykanizsa, Nyírfa u. 11/4. és 11/5. szám alatti 452.
hrsz-ú ingatlanon meglévõ lakóépület átalakításának, bõvítésének használat-
bavételi engedély iránti kérelme.

A Ket. 29. § (7) bekezdése értelmében fenti üggyel kapcsolatban az alábbi
tájékoztatást adom.

A tervezett létesítmény, tevékenység rövid ismertetése:
A meglévõ lakóépület átalakításának, bõvítésének használatbavételi enge-

dély iránti kérelme. A kérelemmel érintett ingatlan valamint az érintett ingat-
lannal közös határvonalú (telekhatárú) ingatlanok (hatásterület): 

Nagykanizsa 447/4., 447/3., 447/5., 449., 450., 451., 475., 455., 456.,
459., 460., 471., 470., 469., 462., 461., 458., 457. 454., 453., 448., 447/2.,
hrsz-ú ingatlan, valamint a 452. hrsz-ú társasházi ingatlan. 

Az érintettek az ügy irataiba és a tervekbe a Polgármesteri Hivatal Építés-
hatósági Osztályán, az alábbi helyen és idõpontban tekinthetnek be: Nagyka-
nizsa, Eötvös tér 16. III. emelet 304. Hétfõ: 8-12, 13-16.30, szerda: 8-12, 13-
18, péntek: 8-12. 

Egyben értesítem az érintetteket, hogy a fenti ügyben a Nagykanizsa,
Nyírfa u. 11/4. és 11/5. szám alatti ingatlanon 2007. december 11-én (ked-
den) 10.00-kor helyszíni szemlét tartok. Találkozás: az érintett ingatlan elõtti
közterületen.

Kérem a kérelmezõt ill. ingatlantulajdonosokat, hogy a helyszíni szemle
feltételeit a fenti idõpontban biztosítani szíveskedjen, valamint a kiértesítet-
tek, hogy az eljárás lefolytatását a szemlén való részvételükkel szíveskedje-
nek elõsegíteni. Továbbá tájékoztatom az érintetteket, hogy a helyszíni szem-
lén az érdekelt ügyfelek – személyazonosságuk megfelelõ igazolása mellett
– részt vehetnek, véleményüket ott elõadhatják, de megjelenésük nem köte-
lezõ. Mivel a fenti eljárással érintett ingatlannal szomszédos ingatlannal ren-
delkezni jogosultak száma jelentõs, az eljárás megindításáról az érintetteket a
Ket. 29. § (6) bekezdése értelmében hirdetményi úton értesítjük.

A hirdetmény 2007. november 29-tõl kerül kifüggesztésre Nagykanizsa
Megyei Jogú Polgármesteri Hivatala hivatalos hirdetõtábláján.

Nagykanizsa, 2007. december 3.
Jelen eljárás során ügyfélnek minõsülnek:
Építtetõ: 1. Vígh István, Nagykanizsa, Nyírfa u. 11/4., 8800; 2. Vígh

Istvánné, Nagykanizsa, Nyírfa u. 11/4., 8800; 3. Borsos Anita, Nagykanizsa,
Nyírfa u. 11/5., 8800

Ingatlannal rendelkezni jogosult: 4. Borsos Jenõ Sándorné, Nagykanizsa,
Nyírfa u. 11., 8800

Felelõs mûszaki vezetõ: 5. Gelencsér József, Nagykanizsa, Nyírfa u. 11/7.,
8800

Az érintett ingatlannal közvetlenül szomszédos – a határozattal érintett in-
gatlannal közös határvonalú (telekhatárú) – ingatlanokkal rendelkezni jogo-
sultak: Nagykanizsa, 447/4., 447/3., 447/5., 449., 450., 451., 475., 455., 456.,
459., 460., 471., 470., 469., 462., 461., 458., 457. 454., 453., 448., 447/2.,.
hrsz-ú ingatlan tulajdonosa, Nagykanizsa, 452.,  hrsz-ú társasházi ingatlan
tulajdonosai

A fenti ingatlanok tulajdonosai részére ezen értesítés kézbesítése hirdet-
ményi úton történik. 

Értesítés éépítéshatósági eeljárásról KKodály - hhét pprogramtervezete
2007 DDECEMBER 110-115.

December 10. 
17.00. Kodály - Hét megnyitója. Ünnepi beszédet mond, majd felavatja
Kodály Zoltán mellszobrát: Marton István Nagykanizsa M.J.V. Pol-
gármestere. Kodály Zoltán emlékkiállítást megnyitja: Kocsis Katalin a Halis
István Városi Könyvtár zenei részleg vezetõje. A kiállításon közremûködnek:
Kollár Judit elõadómûvész Kodály Zoltán Vasutas Énekkar
December 11.
16.15. Kodály Zoltán: Háry János c. daljátékának megtekintése (A program
nyitott minden érdeklõdõ számára) 
December 13.
15.00. Zenei vetélkedõ Kodály Zoltán életérõl és munkásságáról (Zala Megyei
Nyugdíjas Klubok számára ). Vetélkedõ moderátora: Kocsis Katalin a Halis
István Városi Könyvtár Zenei részleg vezetõje 
December 15. 
18.00. Ünnepi Gálamûsor. Köszöntõt mondanak: Dr. Lauter Éva a Balassi
Bálint Kulturális Intézet fõigazgatója, Cseresnyés Péter Nagykanizsa MJV
alpolgármestere, oszággyûlési képviselõ, Kovács Kálmán, a Környezetvédel-
mi és Vízügyi Minisztérium Államtitkára, országgyûlési képviselõ. Az álló-
fogadáson pohárköszöntõt mond: Göndör István országgyülési képviselõ.
Közremûködnek: Szená-Torok Parlament kórusa, Nagykanizsa Város
Vegyeskara, Mondschein Vonósnégyes, Kodály Zoltán Vasutas Énekkar, Kol-
lár Judit elõadómûvész. Az est háziasszonya: Kámánné Szép Terézia
Intézményvezetõ.

A C&A nagykanizsai üzlete kétezer euróval támogatja a Magyar
Máltai Szeretetszolgálat helyi csoportját. Az errõl szóló jelképes utal-
ványt Kálovics Beatrix, a C&A osztályvezetõje és Marton István pol-
gármester adta át Kovács Lászlónak, a karitatív szervezet kanizsai cso-
portja vezetõjének. Kálovics Beatrix elmondta, az üzletlánc csak Ma-
gyarországon 52.000 eurót adományoz jótékonysági célokra. Hazán-
kon kívül további 15 európai országban történik hasonló jótékony célú
megmozdulás az üzletekben, összesen mintegy 2,4 millió eurót juttat-
nak a segélyszervezetek számára. Marton István polgármester a máltai-
ak nevében megköszönte a támogatást, amelyet – Kovács László tájé-
koztatása szerint – a kiskanizsai, Munkácsy utcai családi napközi ját-
szóházának kialakítására fordítanak. Kovács László azt is megjegyez-
te, hamarosan indulnak az ilyen tájt megszokott áruházi gyûjtõakcióik. 



Kanizsa – HHirdetés 2007. december 6.8



Kanizsa – MMunkahelyteremtés2007. december 6. 9

Bõ egy éve telepítette Nagy-
kanizsára a lámpatest-gyártást
a General Electric. Azóta az új
kanizsai üzletág beváltotta a
hozzá fûzött reményeket, felfu-
tó mennyiség és kiváló minõség
jellemzi a termelést. A technoló-
giai színvonal magasan tartása
mellett a dolgozók munkakö-
rülményeinek javítására is je-
lentõs figyelmet fordít a cég.

– 2006. második negyedévében
kezdtük el a termelés áttelepítését
– idézte fel a tavalyi történéseket
Vizi Balázs, a kompakt és armatú-
ragyár igazgatója. – A költözést az
indokolta, hogy egy helyre kon-
centráljuk a lámpatest-gyártásun-
kat, a fejlesztést, a labor-, illetve
mérési tevékenységet, s Nagykani-
zsán hozzuk létre az úgynevezett
lámpatest kiválósági központunkat.
Egyetlen munkamozzanat van, ami
a zalaegerszegi gyárunkban zajlik,
ez pedig a fém-megmunkálás, amit
az indokolt, hogy ott a fém alkat-
részgyártás több évtizedes múltra
tekint vissza. Az összes többi elõké-
szítõ munka, azaz a festés, a vízál-

ló tömítés behelyezése, az összeál-
lítás, a kész lámpatestek tesztelése
és csomagolása itt, Nagykanizsán
történik. Így sikerült megtartanunk
az olasz piacot, s nyitottunk Kö-
zép- és Kelet-Európa felé is. 

Vizi Balázs lapunknak elmond-
ta, hogy az elmúlt egy évben je-
lentõsen nõtt a termékeik iránti
kereslet, ami bõvülõ termelést
eredményezett, ugyanis az újon-

nan csatlakozott uniós tagállamok-
ban jelentõs úthálózat-fejlesztés
kezdõdött. Emellett ipari kivitelû,
vízálló lámpatesteket, illetve bel-
téri dekorációs jellegû energiata-
karékos lámpatesteket is gyárta-
nak.

A kanizsai gyáregység energia-
takarékos termékeivel beszállító-
ként részt vesz a közintézmé-
nyek, oktatási intézmények vilá-
gításkorszerûsítését célzó Sze-
münk fénye – projektben is. 

Vizi Balázs megjegyezte, a ma-
gas technológiai színvonal folya-
matos biztosítása mellett igyekez-
nek odafigyelni a dolgozók mun-
kahelyi körülményeire is. A mun-

kavállalók megfelelõ minõségû,
csúszásmentes padlóburkolattal
ellátott, légkondícionált csarnok-
ban dolgoznak, s egy fejlesztõ-
csapat csak azon dolgozik, hogy
a hatékony munkát lehetõvé tevõ
eszközöket, szerszámokat konst-
ruáljon a lámpatest-gyártás mun-
katársai számára.

Horváth Attila  

SSikeres aa llámpatest-ggyártás KKanizsán
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Mintegy száz új munkahely
teremtõdik a GE újabb nagy-
kanizsai beruházása révén. 

A GE Energy üzletág Environ-
mental Services divíziója szûrõ-
betét-gyártó üzemet hoz létre vá-
rosunkban – tudtuk meg a cég
képviselõjétõl. A GE Energy ál-
tal gyártott szûrõbetéteket szá-
mos ipari berendezésben alkal-
mazzák a szemcsésanyag-kibo-
csátás csökkentésére és a vevõk
üzemi tevékenységének hatéko-
nyabbá tételére. A GE Energy a
szûrõk készítésénél többféle szö-
vettípust használ, így a vevõk ki-

választhatják a tevékenységük-
nek leginkább megfelelõ termé-
ket, olyan tényezõket figyelembe
véve, mint a hõmérséklet, a pá-
ratartalom, a kiszûrni kívánt
szemcsésanyag mérete, a kémiai
környezet – melyben a szûrõ
üzemel –, illetve, hogy a szem-
csésanyag mennyire koptatja
magát a szûrõt.

A GE azért ruház be váro-
sunkban, hogy szûrõbetét-gyár-
tását egyetlen európai helyszínre
központosítsa. Így ugyanis a vál-
lalat jobban meg tud felelni a pi-
ac által támasztott költséghaté-
konysági követelményeknek, és

támogatni tudja Európára vonat-
kozó növekedési terveit.

Nyolcvanöt új munkahely te-
remtõdik a fejlesztéssel a gyártás
területén, szellemi munkakörbe
pedig tizenöt dolgozót vesznek
fel.

Mint azt megtudtuk, a nagyka-
nizsai gyáregység kialakítása a
meglévõ gyártóbázison már meg-
kezdõdött, még az idén megkö-
zelítõleg hatvanöt dolgozó kezd-
heti meg a munkát a gyártásban.
2008 elején pedig további húsz
dolgozót vesznek fel, ugyancsak
a gyártás területére.

H.A.

Új ggyártóegység ttelepül KKanizsára

Borítékolható, hogy jövõre is
nõ a munkanélküliség Kanizsán
– mondta minapi sajtótájékoz-
tatóján Bogár Ferenc, az
MSZDP megyei elnöke.

A politikus, önkormányzati kép-

viselõ szerint a város jövõ évi költ-
ségvetési koncepciójából hiányzik
a vállalkozásfejlesztés, mint ahogy
a munkahelyteremtés kérdésére
sem kínál megbízható receptet.

Emlékeztetett, a Fidesz válasz-
tási kampányában azt ígérte,

hogy kiemelt figyelmet fordít a
foglalkoztatás növelésére. Ezzel
szemben a botrányos átszervezé-
seken és személycseréken kívül
semmi jelét nem látni annak,
hogy a jobboldali városvezetés
bármit tenne a vállalkozások lete-
lepítésének elõsegítésére. Azt is
kijelentette, a gondokat fölvetõ
ellenzéki sajtótájékoztatók lénye-

gét lapunk, a közös adóforintok-
ból fenntartott Kanizsa Dél-Zalai
Hetilap elhallgatja. 

***
Úgy gondoljuk, az igazi gon-

dokkal nagyon is tisztában van a
társadalom. Ezt jól jelzi a kor-
mánypártok népszerûsége, vagy
inkább népszerûtlensége. Igaz, er-
rõl valóban nem írtunk… (H.A.)

Bogár mmásképp llátja

Távmunka-konferencia. A
távmunka alkalmazásának le-
hetséges elõnyei illetve hátrá-
nyai volt a témája a Halis István
Városi Könyvtárban megrende-
zett Nagykanizsai Távmunka
Konferenciának. A nap folya-
mán szaktanácsadók, szakértõk,
intézmény- és cégvezetõk tar-
tottak elõadásokat többek kö-
zött a távmunka területén bevált
gyakorlatokról, a távmunka-
végzés alapvetõ feltételeirõl: jo-
gi, ergonómiai, kommunikációs,
és kompetencia készségekrõl.
Továbbá a dél-zalai intelligens
közösségi terek szerepérõl és
lehetõségeirõl, a távmunka
munkavállalói célcsoportjáról
és a munkaadói körrõl a térség-
ben. A fogyatékkal élõk foglal-
koztatási esélyeirõl, a távmun-
kát támogató pályázati forrásle-
hetõségekrõl, valamint a mun-
kavállalók és munkaadók okta-
tási lehetõségeirõl. A konferen-
ciát interaktív kiállítás és állás-
börze egészítette ki a szünetek-
ben.

Nincs megállás. Az Igazság-
ügyi és Rendészeti Minisztéri-
um támogatásával a határigaz-
gatás területén kialakítható
nemzetközi együttmûködésekrõl
rendeztek konferenciát novem-
ber huszonkilencedikén a Halis
István Városi Könyvtárban. A
tanácskozáson elsõként Marton
István, Nagykanizsa polgármes-
tere köszöntötte a megjelente-
ket, majd számos neves szakem-
ber tartott elõadást a határrendé-
szet aktuális kérdéseirõl. El-
hangzott, hazánk a schengeni
térség tagállamai közé lép, azaz
Szlovénia és Ausztria felé telje-
sen nyitott lesz a határ, melynek
következtében az eddigiekkel
ellentétben nem kell ellenõrzés-
re megállni a határon. Ellenben
a mélységi ellenõrzések száma
jelentõsen emelkedik majd,
ezért továbbra is személyi ok-
mányok birtokában kell útnak
indulni, a tizennégy év alatti
gyerekeknek pedig nagyon aján-
lott útlevelet váltani.
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Másodszor került megrende-
zésre a Hevesi Sándor Mûvelõ-
dési Központban a Sztárparádé
Kossuth-díjasokkal rendez-
vénysorozat. Az est vendége Se-
bestyén Márta népdalénekes
volt, akit a koncerten Szokolay
Dongó Balázs fúvós, és Bolya
Mátyás pengetõs hangszereken
kísért.

A mintegy hetven perces
nagysikerû koncert és a dediká-
lások után a mûvésznõt kérdez-
tük.

– Az elõadás során szóba került

az édesanyja, aki ének-zene peda-
gógus. Õ ösztönözte az éneklésre? 

– Engem nem kellett ösztönöz-
ni, ugyanis mióta az eszemet tu-
dom, azóta énekelek. A szüleim
elmondása szerint már egy éves
koromban tisztán énekeltem, igaz
beszélni még nem tudtam.

– Nyilván vannak az embernek
veleszületett adottságai és ter-
mészetesen van a minta, amit lát
maga körül. Nagyon boldog va-
gyok, hogy egy dalos ajkú tanár-
nõ mellett nõhettem fel, aki Ko-
dály utolsó növendékeinek egyi-
ke. Számomra ez természetes kö-
zeg volt. Én akkor nem értettem,
hogy léteznek olyan családok,
ahol nem énekelnek. Ez kataszt-
rófa. Ma már látom, hogy egyre
több ilyen család létezik. Ezen
segíteni kell, mert az emberek-
ben sok olyan érzés bent marad,
amelyeket dallal ki lehetne mon-
dani. Akkor nem lenne ennyi lel-
ki beteg ember. A tudósok kimu-
tatták, hogy az ének, a zene sok
mindent gyógyít és serkenti az
agyféltekéket. Tanulni is jobban
lehet, a léleknek pedig gyógyír.

–  Szeptemberben megnyílt Pe-
kingben a Magyar Kulturális Év.
Ön, mint a Magyar Kultúra Kö-
vete két koncertet is adott. Ho-
gyan fogadták a Magyar népze-
nét?

– Elõre tudtuk, hogy Kína egy
különös világ, de azt is tudtuk,
hogy minket, magyarokat ott na-
gyon szeretnek. Ez meglepõ,
mert a közvetlen közelünkben
lévõ népekrõl ugyanez nem
mondható el. Fontos, hogy a
Távol-Keleten van egy nép, akik

számára fontosak vagyunk. Táv-
latokban fontosak lehetnek a
kulturális kapcsolatok, ugyanis
erre alapozva egészen más egy
ilyen érzelmekben gazdag or-
szággal minden egyéb kapcso-
lat. Akár a gazdasági kapcso-
latok is jobbak lehetnek, ha van
mögötte érzelmi motiváció. Így
van ez a japánokkal is, mivel ott
is létezik egy hatalmas Bartók,
Kodály kultusz. Õk nagyságren-
dekkel másként tudnak kezelni
akár gazdasági ügyeket is ha
megvan az érzelmi alaphang.
Visszatérve a kérdésre, két kon-

certet adtunk. Az elsõ egy szín-
házban volt, amely nagyon sö-
tét, furcsa, talán egy ravatalo-
zóra emlékeztetõ színpaddal
rendelkezett. Nagyon messze ül-
tek az emberek, amihez nem va-
gyok hozzászokva, ugyanis az
én mûfajomnak az a titka, hogy
közel vagyok a nézõkhöz, így
minden elõadáson nagyon sze-
mélyes kapcsolat alakul ki.
Másnap, az utcán, felhõkarco-
lók tövében játszottunk, ahova
magamtól soha nem mentem
volna el. A szervezõk azonban
azt mondták, ezt a zenét ki kell
vinni az utcára. Meglepõ módon
az elsõ öt percben a zene nyel-
vén meg volt kontaktus, körénk
gyûltek az emberek. Percek alatt
megtelt a tér, boldogan hallgat-
tak minket. Jóérzés volt az utca
emberéhez szólni. Alig akartak
elengedni. Ami elég furcsa,
hogy a nézõk a koncertek alatt
eléggé sajátosan viselkednek.
Észrevettük, hogy az olimpia
közelsége miatt hatalmas átne-
velés folyik e viselkedési forma
leküzdése végett.

– A Kárpát-medencében me-
lyik dallamkincs van veszélyben?

– Alapvetõen mindenféle dal-
lamkincs veszélyben van. Maga
az ének is veszélyben van. Diva-
tos dolog a globalizmusra hivat-
kozni. Pedig ez ténylegesen így
van, mert az emberi kapcsolato-
kat rongálja. Az emberek nem be-
szélgetnek egymással. Én hiszek
az emberi kapcsolatokban, a ba-
rátságokban, a családi ünnepek-
ben. Ha ezek nem léteznek, akkor
ez egy virtuális világ.

– Készített felvételeket a Gryl-
lus testvérekkel, a Sebõ, a
Vujisics, a Muzsikás együttesek-
kel. Mi határozza meg, hogy mi-
kor, kivel készít felvételeket, ki-
vel lép színpadra?

– Az emberi viszony nagyon
fontos, hiszen nem lehet azzal
zenélni, akivel nincs meg az em-
beri nexus,  a teljes egyetértés az
értékek mentén. Soha nem moti-
vált a pénz. Már volt olyan felké-
résem, ha azt elfogadom, akkor
végre vehettem volna egy normá-
lis lakást. Én a zenében az ér-
dekmentes gyönyörû kapcsolatot
szeretem ember és ember között.
Az említett urakhoz, közel har-
mincéves barátság köt. Mind-
egyikõjükkel szívesen zenélek.

– Gyakran szerepelnek a dalai
között, úgynevezett Istenes éne-
kek. Mit jelent az Ön számára a
hit?

– Vallásos családban nõttem
fel. A koncerten említett csem-
peszkopácsi nagymamám, az
apai õseim, a katolikus ágam.
Édesanyám családja alföldi re-
formátus lelkészek, kántorok,
tanítók voltak több száz évre
visszamenõleg. Ebbõl a két ág-
ból vagyok összegyúrva. Úgy
érzem abban a kultúrában, amit
képviselek és próbálok terjesz-
teni. Õk is benne vannak. Min-
den õsöm, a hitével együtt. Ez
nagyon fontos  számomra. Nem
hiszek a hitetlen embereknek. Ez
alatt nem csak az istenhitet ér-
tem. Hiteltelen az olyan ember,
akit a pillanatnyi érdek motivál. 

Czene Csaba

Nem hhiszek aa hhitetlen eembereknek
Sebestyén MMárta:

Immár tizennegyedik alka-
lommal került sor a hagyomá-
nyos országos népdaléneklési
versenyre a Kiskanizsai Általá-
nos Iskolában. A megmérette-
tésre az egész Dunántúlról ér-
keztek dalos ajkú pacsirták, kö-
zel félszázan. 

Dávidovics Lászlóné, az iskola
ének szakos pedagógusa, a ver-
seny fõ szervezõje elmondta: ti-
zennégy év óta mindig egy-egy
jeles zeneszerzõ munkásságához
kapcsolódva rendezik meg a nép-
dalos seregszemlét, amellyel idén
pont Kodály Zoltánra emlékeztek
születésének 125. évfordulója al-
kalmából.

A zsûrinek (Németh Ferenc,
Hajgató Rita, Kocsis Anikó) nem
volt könnyû dolga, hiszen szá-
mos, kifejezetten kiváló hangú di-
ák próbálta megnyerni a kegyeit.

A megmérettetésben egyébként
a gyenesdiásiak (Gál Emese, Ka-
tó Dorottya, Gál Flóra, Csordás
Anna) taroltak, mind a négy kate-
góriában õk szerezték meg az el-
sõ helyet. 

H.A.

Hangok
szárnyán

Ifj. Szakcsi  Lakatos Béla és
a  fiatal tehetséges zenészekbõl
álló Naketina Diferent Bop-
Session adott péntek este kon-
certet a Móricz Zsigmond Mû-
velõdési Házban. A koncert ze-
nei anyagát a megjelenésre vá-
ró elsõ lemezük anyagából állí-
tották össze.
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Ismét itt az évvége, közelednek
az ünnepek, s az ezzel együtt járó
bevásárlási láz. Az utóbbi idõk
egyik slágerterméke a számítás-
technika, ezért megkerestünk a
Magyar u. 4. alatti PAR-KOM'94
Informatikai szaküzletét.

– Valóban, érezhetõen megnõtt
az érdeklõdés – mondja Szabó
László a cég ügyvezetõje – érde-
kesség, hogy az utóbbi idõben je-
lentõsen átalakult a kereslet, elsõ-
sorban slágertermék a notebook

lett. Jelenleg már meghaladja a
klasszikus, asztali gépek eladási
arányát. Nagyon sok egyetemista
keres márkás, megbízható terméke-
ket az alacsonyabb árkategóriából,
de akár a cégvezetõk extra igényeit
is ki tudjuk szolgálni. Megjelentek
kínálatunkban a kifejezetten höl-
gyek számára készített, kisméretû,
akár színes, esetleg bõrborítású gé-
pek is, melyek jól sikerült darabjai
ékszernek is elmennének. Az ár
mellett fontos szempont a felsze-
reltség, a garanciaidõ hossza, az

esetleges szerviz is. Természetesen
a klasszikus gépek kedvelõi számá-
ra is sok modellel, alkatrészekkel,
monitorokkal állunk a bõvíteni, fel-
újítani, szándékozók részére. Egyre
többen felkészülten, már az inter-
neten kiválasztva néhány lehetséges
típust érkeznek hozzánk. Ezért is
jelentõs mérföldkõ, hogy üzletünk
ez év februárjától csatlakozott, egy
több száz üzletet tömörítõ magyar
üzletlánc hálózathoz, a BEST-
BYTE -hoz. Ez vevõink szempont-
jából óriási választékot, valamint
"budapesti" árakat, országos szer-
vizhálózatot jelent. Számos kedve-
zõ szolgáltatás elérése, pl: foto
nyomtatás, internet elõfizetés is szí-
nesíti a palettát. Ha valaki a szóra-
koztató elektronikát keresi, abból is
bõséges a választék. S hogy a nyit-
vatartási idõn túl, akár otthonukban
is segítsük a választást, Web-
oldalunkon 'www.par-kom94.hu' ta-
lálható áruházban minden termék
részletes leírással megtekinthetõ.
Havi rendszerességgel – jellegzetes
zöld – reklámújságunkkal tudatjuk
legjobb akcióinkat, amit városunk-

ban is terjesztünk.. Sok családnak
gondot okoz egy drága gép egyösz-
szegû kifizetése, nekik mit ajánl?
Erre szolgálnak, két bank által is kí-
nált részletfizetési konstrukcióink,
valamint a vállalkozók részére
nyújtott nagyon kedvezõ lízing va-
riációk, amiket helyben intézünk.
Ezek közül mindenki számára meg-
keressük a lehetõ legelõnyösebb
megoldást. Így év végén nem csak
a magánszemélyek, hanem a vállal-
kozások is kicsit többet költenek.
Számukra mit kínálnak? Cégek ré-
szére,  a Canon márka képviseleté-
ben számos másolástechnikai és
nyomtatástechnikai megoldást ja-
vaslunk. A nagyformátumú
CAD/CAM, valamint grafikai
nyomtatók terén év végi csereakci-
ókkal várjuk vevõinket. Szervi-
zünkben más gyártók termékeit is
javítjuk, s akár teljes informatikai
rendszerek kiépítését, üzemeltetését
is vállaljuk. Mit tart fontosnak ma
egy kisebb cég vezetõje? Fõ mot-
tónk: Szaküzletként, a megfelelõ ta-
nácsokkal segíteni vevõinket a leg-
jobb döntéshez. 

Értesítjük a város idõs lakóit, hogy december 11-én, kedden 10 órától 12
óráig a Családsegítõ Központ irodájában (Zrínyi M. u. 51.) fogadóórát tar-
tunk. Hívjuk mindazokat, akik információkat kérnek, tanácsot, segítséget
várnak. Nagykanizsa Megyei Jogú Város Idõsügyi Tanácsa

Idõsügyi ttanács ffogadóórája
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Horoszkóp

Merészsége révén egy pozitív döntéssel
hosszú idõre bebiztosíthatja a minden-
napjait. Otthon beszélje meg a párjával
az ünnepi bevásárlás részleteit, mert õ is
nehezebben tûri a konfliktusokat. 

Alkalmazkodókészségével némi problémák
adódnak.  Számoljon elõbb hármat, mielõtt
nemet mondana családtagjai igényére. Ha
még magányos, számtalan téli rendezvé-
nyen alkalma nyílhat az ismerkedésre.

Rátermettségével a saját javára fordít-
hatja a még megoldásra váró gondjait.
Erõt meríthet egy hétvégi hegyi kirándu-
lásból is, és közben javíthatja párkapcso-
latát.

Új tervei megvalósításában is segíti
ezekben a napokban a Vénusz. Környe-
zetének szemet szúr a túlzott ambíciója,
de ne törõdjön senkivel, õk is követik a
példáját.

Meggyõzõ erejével, beszédkészségé-
vel új munkalehetõséget is el tud ér-
ni, ha nagyon akarja. Sõt, érzelmi
életébe is új szint vihet aktivitásá-
val.

A csillagok állása segíti abban, hogy az
önbizalomhiány miatt eddig palástolt ké-
pességét megmutassa. Használja ki a vá-
ratlanul jelentkezõ lehetõségeket. Ha
még keresi a párját, tegyen ugyanígy.

Önbizalma ismét erõsödni látszik, vak-
merõ lépések megtételére is képes lesz.
Elképzeléseit azonban most is zökke-
nõkkel tudja véghezvinni. Ápolja to-
vábbra is kialakulóban lévõ kapcsolatát.

A Mars hatásának köszönhetõen indula-
tossá válhat. Ezzel elronthatja környeze-
te jó hangulatát. Párkapcsolatában némi
zûrzavar alakulhat ki, de õszinteséggel
megoldhat mindent.

Rövid idõre nézeteltérések keletkezhetnek
családja körében. Mindez abból adódik,
hogy idõnként görcsösen ragaszkodik az el-
képzeléseihez. Engedjen. Ha nem vitatko-
zik, hamar visszaáll a harmónia.

A csillagok kedvezõ állása segíti elkép-
zeléseinek megvalósítását. Pozitív ener-
giával felvértezve képes lesz anyagi
helyzetén változtatni. Érzelmi életében
is tervezzen változtatást, megújulást.

Pozitív változásra számíthat anyagi téren.
Az ünnepekre megvalósíthatja álmait, új
színekbe öltöztetheti magát, s lakását. Pár-
kapcsolatának is használ még az ünnepek
elõtt egy laza, gondtalan kiruccanás.

Tennivalóit ütemezze be, és folyamatosan
csináljon valamit, így nem fut ki az idõ-
bõl, és veszekedés helyett barátságban tel-
nek a napjai. Érzelmi életében is válassza
a könnyedebb, békésebb megoldást.

III.21.–IV.19. Kos

IV.20.–V.20. Bika

V.21.–VI.21. Ikrek

VI.22.–VII.22. Rák

VII.23.–VIII.22. Oroszlán

VIII.23.–IX.22. Szûz

IX.23.–X.22. Mérleg

X.23.–XI.22. Skorpió

XI.23.–XII.21. Nyilas

XII.22.–I.20. Bak

I.21.–II.19.  Vízöntõ

II.20.–III.20.  Halak

Nagykanizsa Megyei Jogú Város
Kórháza, Nagykanizsa Megyei Jogú
Város Polgármesteri Hivatala, Szakosí-
tott Szociális Otthon, Egyesített Szociá-
lis Intézmény, Ingatlankezelési Intéz-
mény, Földhivatal, Nyugat-dunántúli
Regionális Munkaügyi Központ Nagy-
kanizsai Kirendeltsége, Zala Megyei
Területi Gyermekvédelmi Szakszolgá-
lat, Határõr Igazgatóság (2007. decem-
ber 31-ig),  Rendõrkapitányság Nagy-
kanizsa, Vámhivatal Nagykanizsa,
Tourinform Nagykanizsa, Rózsa úti
Bölcsõde (Központosított Bölcsõde),
Attila úti Óvoda, Rózsa Óvoda, Hevesi
Óvoda, Pipitér Óvoda, Rozgonyi Óvo-
da, Hétszínvirág Óvoda, Miklósfai
Óvoda, Thúry György Múzeum, Halis
István Városi Könyvtár, Hevesi Sándor
Mûvelõdési Központ, VOKE Kodály
Zoltán Vasutas Mûvelõdési Ház, Mó-
ricz Zsigmond Mûvelõdési Ház, Pan-
non Egyetem Nagykanizsai Telephelye,
Cserháti Sándor Mûszaki és Mezõgaz-
dasági SZKI, Dr. Mezõ Ferenc Gimná-
zium és Közgazdasági Szakközépisko-
la, Zsigmondy-Széchenyi Szakképzõ Is-

kola, Batthyány Lajos Gimnázium és
Egészségügyi Szakközépiskola, Thúry
György Kereskedelmi, Vendéglátó
Szakközép- és Szakmunkásképzõ Isko-
la, Bolyai János Általános Iskola, Zrí-
nyi Miklós Általános Iskola, Rozgonyi
Úti Általános Iskola, Péterfy Sándor
Általános Iskola, Kõrösi Csoma Sándor
Általános Iskola, Hevesi Sándor Általá-
nos Iskola, Miklósfai Általános Iskola
és Óvoda, Palini Általános Iskola és
Óvoda, Kiskanizsai Általános Iskola,
Farkas Ferenc Zene- és Aranymetszés
Mûvészeti Iskola, Szivárvány Fejlesztõ
Központ, Kanizsa Uszoda Kft, Nagyka-
nizsa Régió Ipari Park és Logisztikai
Központ Kft., Szociális Foglalkoztató
Kht., Auqaprofit Zrt., BMW Automobil
Center Kft., TESCO Nagykanizsa
(2007. december 31-ig), EYBL Hungá-
ria Textilipari Kft., DKG-EAST ZRt.,
Kanizsa Pékség Sütõipari Zrt., Kiss-
Gerencsér Autóház Kft., Mol NyRt.
Nyugat-Magyarországi Termelési Egy-
sége, Hotel Karos SPA, Zalakaros, Ke-
leti Gyógyszertár, Nagykanizsa, Zala
Volán ZRt. Nagykanizsai Üzeme.

Gyûjtõládák aaz eegy éés kkétforintosoknak
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SZOLGÁLTATÁS

ÁLLÁS

INGATLAN

Állás

Belvárosban 800 m2-es építési te-
rület eladó. Társasház építésésre ki-
válóan alkalmas. Érd.: 30/227-3294
(6040K)

Platánsoron kétszobás, II. emele-
ti, szép állapotú lakás eladó. Érd.:
30/448-6072 (6086K)

Nk-án a Deák tér 10. szám alatt te-
tõtéri, azonnal beköltözhetõ, új, 46
m2-es + galériás, turbókazános, két-
szobás lakás 9,99 millióért eladó,
akár önrész nélkül is. Érd.: 30/901-
9013 (6078K)

Nagybakónakon kétszobás
családi ház nagy telekkel eladó.
Érd.: 20 óra után a 93/315-559
(6099K)

Nk-án Csengery u. elején 57 m2-
es, 2,5 szobás, jó állapotú, III. eme-
leti lakás 9,5 millió Ft-ért eladó.
Érd.: 30/348-9669 (6100K)

Szép természeti környezetben, ki-
csi szõlõbirtok olcsón eladó. Érd.: 20
óra után a 93/315-559-es telefonszá-
mon. (6101K)

Borsfán (a bázakerettyei, letenyei

strandfürdõhöz közel) 100 m2-es
családi ház akácossal, kis kerttel el-
adó. Nagykanizsai lakáscsere érde-
kel. Irányár: 3,9 millió Ft. Érd.: 06-
30-650-8534, este: 93-329-544
(6108K)

Belvárosban (Csengery út elején)
garázs eladó. Érd.: 20/446-2968
(6112K)

Szentgyörgyvári hegyen 600
négyszögöl területen, 42 m2-es lakha-
tó épület (fürdõszobás) eladó. Irány-
ár: 2,5 millió Ft. Érd.: 20/260-8057
(6126K)

Nk-án a Berzsenyi utcában há-
romszobás, I. emelet, egyedi fûtésû
lakás eladó. Érd.: 30/527-2002
(6127K)

Nk-án bejáratott üzlethelyiség
kiadó vagy eladó! Két terem
(72+12 m2), raktárhelyiség, mellék-
helyiségek. Érd.: 30/227-3294
(6111K)

Daewo Matíz 5 éves, ezüstmetál,
megkímélt állapotban eladó. Érd.:
93/315-861, 30/851-7255 (6123K)

Pályázatírás garanciával cégeknek,
nonprofit szervezeteknek számlával.
Érd.: 20/469-6066 (6124K)

12 kg-ot fogytam nyolc hét alatt
egészségesen, maradandóan, éhezés és
koplalás nélkül. Hívjon, hogy segíthes-
sek! Tel.: 70/779-3325 (6129K)

Érettségizõknek azonnali munkale-

hetõséget kínálok! Tel.: 30/551-9841
(6128K)

Fa esztergagép eladó. Érd.: 93/315-
861, 30/851-7255 (6125K)

SLÉSINGER régi kecskelábú
fémeszterga, faesztergává is átalakít-
ható villanymotor nélkül, esztergaké-
sekkel, fúrókkal és egyéb tartozékok-
kal eladó. Súly 300-400 kg. Irányár:
45.000 Ft. Tel.: 30/321-1610
(6130K)

7-es faesztergagép másolóval, tar-
tozékokkal, késekkel, mérõ eszközök-
kel eladó. Irányár: 125.000 Ft. Tel.:
30/321-1610 (6131K)

A Nyugat-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ Nagykanizsai Regio-
nális Kirendeltsége az alábbi szakmákban, illetve munkakörökben kínál el-
helyezkedési lehetõséget:

mechnaikai mûszerész szakirányú 85.000 – 130.000 Ft
minõségi ellenõr érettségi 80.000 Ft
CNC esztergályos szakirányú 100.000 – 120.000 Ft
forgácsoló szakirányú 80.000 – 100.000 Ft
gyártósori összeszerelõ 8. általános 70.000 – 80.000 Ft
varrómunkás szakirányú 80.000 Ft
nemzetközi tehergépkocsi-vezetõ szakirányú megegyezés szerint
nehézgép-kezelõ szakirányú 200.000 – 220.000 Ft
pincér (német nyelvismeret) szakirányú 90.000 Ft
cukrász szakirányú 65.500 Ft
gépésztechnikus technikum 80.000 – 100.000 Ft
recepció-vezetõ fõiskola 100.000 Ft
pénzügyi tanácsadó fõiskola 100.000 – 200.000 Ft

Bõvebb felvilágosítást a munkahelyi ajánlatokról a Nyugat-Dunántúli Re-
gionális Munkaügyi Központ Nagykanizsai Regionális Kirendeltségén
(Nagykanizsa, Fõ út 24. szám) alatt adunk, vagy a http://www.nyugatrmk.hu

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

December 8. 15  óra
JÁRÁSI ILDIKÓ iparmûvész
és KOVÁCS LILIÁNA szob-
rász kiállítása. Közremûködik:
Nagykanizsa Város Vegyeskara. 
Megtekinthetõ:december 22-éig 
és január 2 - 10-éig

December 10. 18 óra
KANIZSAI HELIKON
Buvári Réka, Laki Gabriella,
Pávlicz Erika estje. Közremûködik:
a Bojtár Népzenei Együttes. 
Belépõdíj: 500 Ft

December 10-14.  9-18 óra
NAGYKANIZSAI
MÉZESNAPOK

December 11. 17  óra
Gazda József kovásznai tanár-író
A TÛZ OKTÓBERE - 1956 

December 12. 10 és 14 óra
"Nagyapám Betleheme"
A LOS ANDINOS együttes
karácsonyi mûsora
Belépõdíj: 450 Ft

December 12. 17.30 óra
CSODÁLATOS 
TERMÉSZET
A Föld növényvilága bélyegeken -
kiállítás

December 12. 18 óra
HUMÁNÖKOLÓGIAI
SZABADEGYETEM II.
Vulkanizmus és éghajlatváltozás.
Elõadó: Dr. Papp Zoltán

December 14. 19.30 óra
RADIOAKTÍV UNPLUGGED" 
A Radioaktív zenekar koncertje
Belépõdíj: 400 Ft.Nagykanizsa, Fõ út 4. Tel.: 93-312-390

Megjött a Mikulás a Záhony Optikába
Csak négy napig (december 6-9-ig)

ingyenes szemvizsgálat
minden szemüvegkeret 50 % engedménnyel
Hoya prgresszív (multifokális) 
szemüveglencsék 25 % engedménnyel
kontaktlencse akció

Nyitvatartás:

december 6-7-én (csütörtök, péntek) 8-18 óra
december 8-9-én (szombat, vasárnap) 8-12 óra

Számítógép  karbantartást, ví-
rusirtást vállalok. A karácsonyi
számítógépvásárlás elõtt kérje ki
tanácsomat! Tel.: 30/556-7311



Elõször rendezték meg a Rus-
say Olivér-csarnokban a kilenc
esztendõs labdarúgó-palánták ré-
szére a Horvát Kert UFC-Kupát,
melyen a rendezõ Nagykanizsai
UFC-n kívül a megye és Nagyatád

egyesületeinek gárdái vettek részt,
összesen nyolc csapattal. A somo-
gyiak köszönték szépen a meghí-
vást, s haza is vitték a kupát, meg-
elõzve a ZTE és Hévíz legénysé-
gét. Kanizsai szemszögbõl nézve a

torna végén a legjobb védekezõ
játékosnak Pál Milánt (NUFC), a
legharcosabbnak pedig Takács
Dávidot (NUFC) választották.

P.L.

A Kanizsa Sörgyár SE nõi asz-
talitenisz Szuper Liga-mérkõzé-
sén szóba került, hogy a kanizsai-
ak emlékezetes ETTU Kupabeli
második körös visszalépése után
milyen büntetésre számíthat a
klub. A hírek ugyanis elõször öt-
ezer eurós megrovásról is szóltak,
de a helyzet azóta valamelyest
konszolidálódott… Az edzõ és
csapatvezetõ Jakabfi Imre az ügy
jelenlegi állásáról így nyilatko-
zott: – Még mielõtt tényleg vissza-
tetszõnek tûnne mondanám el,
hogy az a bizonyos oroszországi
helyszín – ahová utaznunk kellett
volna – a következõ körben nem
szerepelt elõzetesen a kiírásban.
Egy lengyel város volt elsõként ki-
adva, s ez változott meg késõbb.
Vagyis Oroszországgal nem is na-
gyon kalkulálhattunk. Jelenleg ott
tart az ügy, hogy kétezer euróra
büntettek minket, de mi ezt nem
hagytuk annyiban. Folyik tehát a
levelezés, s nagyon bízom benne,
hogy indokainkat elfogadják az
európai szövetségnél.

P.L.

A budaörsiek elleni kudarc
után a nõi asztaliteniszezõk
Extra Ligájában a szekszárdiak-
kal szemben is alulmaradt a
Bojtor Busz – Kanizsa Sörgyár
SE együttese. A Tolna megyei-
ekkel idegenben mérkõztek, s
szenvedtek 6:4 arányú veresé-
get. Ennél azonban némileg
kellemetlenebb, hogy ezzel a
kudarccal egy helyet csúsztak
lefelé a tabellán, s jelen pilla-
natban ötödik a mezõnyben a
Jakabfi Imre edzette csapat.
Bár, lehet, hogy nagyobb lett az
étvágy, s ezért csalódás két
egymás utáni zakó, mindeneset-
re a fõvárosi csapatok mögött a
kanizsai továbbra is meghatáro-
zó együttese a legmagasabb
magyar nõi osztálynak. A hang-
súly a magyaron van, hiszen
Mariana Stoian vezérletével
idén már a Szuper Ligában is
rajthoz állt a dél-zalai egység…
A majdhogynem közép-európa-
inak is nevezhetõ bajnokságban
egyelõre sok babér nem termett

számukra, de az már tényleg
egy másik kategória. Hogy
mást ne mondjunk, legutóbb a
Forschberg Linz vizitált a Bo-
lyai-iskola tornatermében, sora-
iban 2005. nõi Európa-bajnoká-
val, Liu Jiával. A név ne té-
vesszen meg senkit, természete-
sen kínai hölgyrõl van szó, aki
már osztrák színekben szerezte
a kontinensbajnoki címet. Miu-
tán csapattársaival letudták az
amúgy 6:2-re megnyert mecs-
csüket, néhány szó erejéig
készségesen válaszolt is érdek-
lõdésünkre a 26 esztendõs kivá-
lóság.

– Tizenegy évesen kerültem
Ausztriában, egészen pontosan
Linzben, ahová Pekingbõl kerül-
tem – kezdte a világranglistán
már tizenharmadikként is jegyzett
pingpongos. – Imádom az asztali-
teniszt, de azt hiszem, ezzel nagy
újdonságot nem árultam el, s vé-
gigjártam a korosztályos váloga-
tottakat is az osztrákoknál, míg
felnõtt bajnoki címet szereztem.

– Mi az elsõdleges cél linzi
csapatánál?

– Az európai bajnokcsapatok
közti versengésben a döntõbe jut-
ni. Persze, ott már nem lesz egy-
szerû dolgunk, hiszen például a
németek is nagyon jók egyesületi
szinten. A Szuper Liga értelem-
szerûen ennél könnyebb versen-
gés számunkra, itt nincs is mese,
ezt a sorozatot meg kell nyer-
nünk.

– Hogyan telik egy szimpla he-
te az asztalitenisz jegyében?

– Semmi különös nincs benne,
mivel hétfõtõl-péntekig a kötele-
zõ penzum napi két tréning. Az
elsõt reggel kilenctõl fél tizenket-
tõig, a délutánit négytõl fél hétig
tartjuk, s a hétvége általában a
meccseké. Természetesen sûrû a
versenyévad, tehát ez tényleg
csak az általános program, mivel
rengeteget utazunk. De mint em-
lítettem, imádom az asztalite-
niszt.

Polgár László
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Liu JJia: EEurópa-bbajnok KKanizsán

A tavaszi kezdés elõtt már meg-
õrizte elsõ helyét a vízilabda OB I
B-s bajnokságban a CWG Kani-
zsa együttese. Tartalékosan száll-
tak vízbe a Kaposvár otthonában,
s a hazaiak egyszerûen felõrölték
ellenállásukat – végül aztán a ka-
nizsaiak ellen 9-6-ra nyerték meg
a meccset. A vendégek nem csu-
pán a vízben, de a kispadon is
másképp festettek, hiszen az egyik

fõvárosi klubnál is ténykedõ Sza-
bó Gábor edzõ nem volt ott a ta-
lálkozón. Mindenesetre az elsõ
hely megvan, s remélhetõleg a
folytatásban sem adják alább a
Kanizsa vízilabdázói. Néhány kor-
csoporttal lejjebb a Dunántúli
gyermek I. vízilabda bajnokság
harmadik fordulójában voltak ér-
dekeltek a CWG Kanizsa növen-
dékei. Elsõként a tatabányaiakkal

találkoztak szintén kaposvári hely-
színen, s biztosan gyõztek ellenük
20-11-re. Vitári volt igazán elemé-
ben, hiszen végül 10 találatig ju-
tott. A második meccsen a szlová-
kiai Révkomárom csapatától 20-7-
re kikaptak Bedõék, így a bajnok-
ságban a harmadik helyen állnak
Szabó Szilárd edzõ tanítványai.

P.L.

CWG KKanizsa: aaz eelsõ hhely mmár bbiztos

Nem hhagyják
annyiban

Idegenben négy gólt rúgni még
akkor is dicséretes dolog, ha ezt
egy csapat a sereghajtó otthonában
teszi. Nos, a labdarúgó NB III Drá-
va csoportjában szereplõ NTE
1866 gárdája így cselekedett, hi-
szen 4-1-re nyert a patinás PVSK
otthonában. A mérkõzés fõszerep-
lõje az az Ujvári Máté volt, aki
egymaga három gólt helyezett el a
pécsi vasutasok hálójába a máso-
dik félidõben, nagyban hozzájárul-
va ezzel a fölényes gyõzelemhez.
A kanizsaiak végig fölényben ját-
szottak, s találataik sorát még az el-
sõ játékrészben Cs. Horváth Gábor
nyitotta. Az NTE ezzel huszonket-
tõre növelte pontjai számát, s mind
jobban felkapaszkodik a középme-
zõny derékhadához, gólkülönbsége
pedig 31-29-re módosult. Hivatalo-
san ez lett volna a piros-kékek utol-
só mérkõzése a szezonban, de egy
elmaradt meccset még pótolni kell
december 9-én Csurgón. Tegyük
hozzá, szintén egy alsóházba
bebetonozott csapat következik.

P.L.

Ujvári MMáté
vezérletével

Nagy…, ccsak ééppen AAtád nnyert

A fõvárosban elõször rendez-
ték meg az amatõr nyolcas pool
biliárd országos bajnokságot,
melyen a Kanizsa Darts Egyesü-
letet öten képviselték. Az NB I-
es játékosok, valamint a ranglis-
ta elsõ nyolcvan helyezettje nem

nevezhetett a versengésre, így
nevében valóban amatõr jellegû,
teljesítményében viszont színvo-
nalas mezõny mérkõzhetett a
minél jobb helyezésekért. A ka-
nizsai biliárdosok többször is
összekerültek ellenfélként az

asztaloknál, végül aztán nagyon
szép sikert elérve Lengyák
György másodikként zárt az
ötvenhárom játékost felvonulta-
tó versenyen.

P.L.

Második aaz aamatõr ppool bbilliárdosoknál
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