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Kanizsa

Temetése 
2008. 

szeptember 19-én, 
pénteken 

15 órakor lesz 
a nagykanizsai 

temetõben

Elõtte gyászmise 
a 

Jézus Szíve 
templomban 

(Felsõtemplomban) 
8.30-kor

A gyászoló család,
Nagykanizsa Megyei 

Jogú Város, 
Nagykanizsai  Városvédõ 

Egyesület, 
és a Batthyány Lajos 

Gimnázium

A remény bíztatta, a szeretet
erõsítette…

Mély gyászunkban tudatjuk
mindazokkal, 

akik szerették és ismerték,
hogy ZSOLDOS FERENC

Nagykanizsa és Kovászna Vá-
ros Díszpolgára

életének 76. évében elhunyt

Mély megrendüléssel, de Isten akaratában 
megnyugodva  tudatjuk, hogy 

RÉDEI KÁROLY
nyelvész

a Bécsi Egyetem emeritus professzora, a Magyar Tudományos Akadémia 
tiszteletbeli tagja, a Finn Akadémia tagja, a finn Oroszlánrend parancsnoki 

fokozatának tulajdonosa, a Debreceni Egyetem díszdoktora, 
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Díszpolgára, 

és számos tudományos elismerés birtokosa

hosszú szenvedés után 
76 éves korában, 2008. augusztus 17-én elhunyt 

Rédei Károly 1932. április 11-én látta meg a napvilágot Kiskanizsán egy
egyszerû iparos családban. A nagykanizsai piarista gimnázium után az Eötvös
Lóránd Tudományegyetemre járt magyar nyelv és irodalom szakon. Itt írta
meg doktori disszertációját, majd a nyelvtudományok doktora lett. 

Az uralisztika legeredményesebb mûvelõjévé lett. Életmûve nagyon gazdag. 
A Magyar Tudományos Akadémia Nyelvtudományi Intézete osztályveze-

tõje, disszertációk vezetõje a Bécsi Egyetem Finnugor Tanszékén és a legen-
dás hírûvé vált ottani szakkönyvtár megalapítójaként is ismertté vált, a Nyelv-
tudományi Közlemények címû folyóirat szerkesztõje, valamint tagja volt több
tudományos szervezetnek. 

A magyar és külföldi kitüntetések is jelzik, hogy a legszûkebb diszciplínán
kívül is ismert és megbecsült a tevékenysége.

Mint azt olvasóink is tapasz-
talhatták, befejezõdött a Deák-
és az Erzsébet téri forgalomirá-
nyító jelzõlámpák vezérlõberen-
dezéseinek felújítása. Az elõzmé-
nyekrõl, a próbaüzemelés ta-
pasztalatairól és a még hátralévõ
munkákról Tárnok Ferenc, a
Városfejlesztési Osztály vezetõje
és Szabó István, a VIA Kanizsa
Kht. fõmérnöke adott tájékozta-
tást.

– A belvárosban három forga-
lomirányító vezérlõberendezés
mûködik (Erzsébet tér, Deák tér,
Huszti tér) összehangolt rendszer-
ben, ami összesen nyolc csomó-
pontra terjed ki. A jelzõlámpák
mûszaki állapotáról a VIA Kanizsa
Kht. több ízben jelezte az önkor-
mányzat felé, hogy gyakran meghi-
básodnak, üzembiztos mûködésük
már a rendszeres karbantartással
sem biztosítható. A Deák- és az Er-
zsébet téri csomópont vezérlõrend-
szerének átalakítása indokolt volt
– mondta Tárnok Ferenc –, a

Huszti téren pedig a jövõ évben
alakítanak ki körforgalmat a vá-
rosközponti rekonstrukció során. 

A közgyûlés májusban tárgyalta
az elõterjesztést, s felhatalmazást
adott a legfontosabb beavatkozá-
sokra, melynek elsõ pontjában az
elavult forgalomirányító berende-
zések lecserélése, a hozzájuk tarto-
zó kábelhálózat kötési pontjainak
átépítése, a jelzõlámpákat tartó
oszlopokon a szonda sorkapcsok
lecserélése és a kábelvégek újra-
kötése szerepelt. A legfontosabb és
a közlekedésbiztonság érdekében
halaszthatatlan beavatkozást a ’70-
es években történt telepítésnél, és
a karbantartásban jelenleg közre-
mûködõ budapesti Signalterv For-
galomtechnika Kft. végezte el
bruttó hatmillió százhúsz-ezer fo-
rintért. A kft. augusztus 30-ára a
berendezéseket lecserélte, a szük-
séges beavatkozásokat megtette. 

– A próbaüzemelés során voltak
helyszínek, ahol feltorlódtak a
gépjármûvek, mivel nem volt ösz-
szehangolva a zöldhullám. Mind-

ezt az elmúlt héten átprogramozás-
sal megoldotta a vállalkozó. Táv-
felügyeleti rendszeren még egy-két
hónapig nyomon követik a lámpa-
rendszerek mûködését, de kértek
ajánlatot a távfelügyeleti rendszer
további mûködtetésére.

Szabó István kiegészítésként el-
mondta, a lakosság tájékoztatása
érdekében a médiumokban meg-
hirdették mi fog történni, de a la-
kosság részérõl elhangzott olyan
irreális észrevétel, hogy miért nem
éjszaka végzik a rekonstrukciót, és
miért sötétek gyakran a lámpák. 

– Szerencsére nem történt bal-
eset a két hét során. Üzemeltetõ-
ként azt tapasztalták, teljesen hi-
bamentesen mûködik a lámparend-
szer, le tudja vezetni a reggel nyolc
és kilenc óra között jellemzõ nagy
forgalmat, és helyreálltak az
aszinkron problémák is. A távfel-
ügyeletnél el kellene érni – tette
hozzá Szabó István –, hogy a VIA
„lámpásembere” végezze számító-
gépen keresztül az ellenõrzést. 

(folytatás a 2.oldalon)

BBeeffeejjeezzõõddöötttt aa pprróóbbaaüüzzeemm
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(folytatás az 1. oldalról)
– Adott esetben a beavatkozást.

Tárnok Ferenc megjegyezte, ezzel
kapcsolatban kértek árajánlatot,
amit a döntéshozók elé visznek,
mert ez a jövõ. A munkák során a
kivitelezõ jelezte, hogy vannak
még tennivalók – folytatta Szabó
István. – A harmincöt éves elavult
vaslámpatesteket kisebb súlyú mû-
anyag lámpatestekre, a benne levõ
hagyományos villanykörtéket pe-
dig LED betétes lámpatestekre
kellene kicserélni. Erre egy finan-
szírozási tervet akar benyújtani a
kivitelezõ az önkormányzatnak ha-
sonló módon, mint ahogy a közvi-
lágítás-rekonstrukciónál történt,
hogy az áramdíj megtakarításból
négy-öt éven keresztül fizeti ki az
önkormányzat. Ugyanezt akarja
meglépni a jelzõlámpák esetében
is. A kivitelezõ bevállalja a beru-
házási költséget, és négy-öt éven
keresztül az energiatakarékos
LED-es lámpatestek használatá-
ból adódó áramfogyasztás csökke-
nésbõl finanszírozná az önkor-
mányzat a munkát. Ez azonban
egy késõbbi egyeztetés kérdése, a
legfontosabb teendõ megoldódott.

B.E.

Megszépült a Vásárcsarnok
mögötti csapadékvizet össze-
gyûjtõ tó környéke. 

Lancsák Lajos városi fõkertész
elmondta, a tó és a környéke tisz-
títását egy helyi vállalkozó végez-
te el. A tavat korábban ellepõ nád-
ból csak egy foltot hagytak meg, a
tündérrózsa szépségével továbbra
is felhívja magára a figyelmet. Bár
idõnként horgászok jelennek meg
a tónál, telepített hal nincs benne,
a beleszórt szemetet viszont heten-
te kell lehalászni. A munkálatok
még nem fejezõdtek be, a tavat
körbefogó járda mellé padokat he-
lyeznek el, és a kerítés mellé õsz-
szel fákat, illetve sövényt ültetnek.
A mintegy négyszáz négyzetméte-
res tó déli oldala három méter
mély! Erre utal a kihelyezett fi-
gyelemfelhívó tábla is. 
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KANIZSA DÉL-ZALAI HETILAP

A Kanizsai Dorottya Kórház
vezetése az eddigi szóvivõ
Zsuppán Beáta más irányú el-
foglaltsága miatt, Szabó Gábort
bízta meg a sajtószóvivõi fel-
adatok ellátásával 2008. szep-
tember 1-tõl. 

Az új munkatárs 1994-ben
helyi médiumoknál kezdett,
majd több országos rádiót, és
lapot tudósított a Balaton régió-
ból, legutoljára a Kanizsa Rádi-
óban dolgozott riporterként.
2003 óta a MUOSZ PR szak-
osztályának is tagja. Szeptem-
ber 1-tõl így a médiában való
megjelenésekkel kapcsolatban
minden esetben Szabó Gábort
kell keresni, aki a 30-9665993-
es számon valamint a bszaboga-
bor@index.hu elérhetõségeken
napi 24 órában áll rendelkezés-
re. A kórház ezentúl is biztosítja
a gyors és folyamatos informá-
cióáramlást valamennyi médi-
um irányába, sõt arra töreksze-
nek, hogy  a betegek ellátása
mellett a külsõ kommunikáció-
ra is nagy figyelmet fordítsa-
nak.

Új ssajtószóvivõ 

MMeeggsszzééppüülltt aa ttóó

Odafigyelés, empátia, segítség-
nyújtás. Ezek azok a tulajdonsá-
gok, amelyek még nem vesztek ki
mindenkibõl, és ezek azok, ame-
lyekre a Vöröskereszt is építeni
tud programjai kapcsán. A vér-
adók és a szociális gondozók
azok közé az emberek közé tar-
toznak, akik önzetlenül segítenek
társaikon. Róluk és tevékenysé-
geikrõl beszélt lapunknak Antal
Istvánné, a Magyar Vöröskereszt
Városi Szervezetének nagykani-
zsai területi vezetõje.

– Véradás szempontjából a nyári
idõszak mindig problémás, minden-
ki szabadságra, nyaralni megy, be-
tegek pedig sajnos ekkor is vannak.
Ilyenkor véradó hetet szoktunk ren-
dezni, amelynek alkalmával idén
nyáron körülbelül 200 fõ jött el.
Szeptember elején három helyszí-
nen lehetett vért adni, egy nagyáru-
ház parkolójában, egy energiacsa-

ládi nap keretein belül és
Kiskanizsán. Ezek elég jól sikerül-
tek, a hõségriadó ellenére is össze-
sen 124 véradó jelent meg. Így a
kórház vérellátását biztosítottuk
egy idõre. Továbbra is lesz lehetõ-
ségük az embereknek vért adni, a
következõkben a kistérségbe, a kör-
nyékbeli falvakba megyünk ki, vala-
mint különbözõ kisebb-nagyobb cé-
gekhez. Az elmúlt években körülbe-
lül 4500 fõ adott vért, ezt az idén
4750 fõre szeretnénk növelni. Eddig
a terveink jól alakulnak, statisztika-
ilag felette vagyunk az eddig terve-
zettnek. A véradás 18 éves kortól le-
hetséges, a tavalyi évben 500 18
éven felüli diák adott vért. Nagyon
büszkék vagyunk rá, hogy eddig
Nagykanizsán még soha nem volt
probléma a vérellátás területén.

A szociális gondozó-ápoló kép-
zés a „Lépj egyet elõre!” program
keretein belül 2008 januárjában in-
dult, amely alapfokú OKJ-

bizonyítványt ad annak, akinek a
elméleti és gyakorlati vizsgái októ-
ber 6-án, 8-án és 10-én sikerülnek.
A 38 fõ, akik közül néhányan a
munkanélküli hivatalból kerültek
kiközvetítésre, míg mások már
szociális gondozói tevékenységet
végeztek, nyáron töltötték le a gya-
korlatot. A Vöröskereszt 80%-ukat
alkalmazni tudja városon belül, il-
letve a környéken. A jelenlegi állo-
mány 95%-ának lesz így meg a
szükséges végzettsége, a maradék
5%-ot a közeljövõben fogják beis-
kolázni. A szociális gondozók fel-
adatai közé tartozik a rászorulók,
leginkább az idõsek háztartásában
való segítés: bevásárolnak nekik,
orvoshoz kísérik õket, kiváltják a
gyógyszereiket, ahol kell beviszik
a fát, feladják a csekkeket, és nem
utolsó sorban mentális segítséget
nyújtanak, elbeszélgetnek velük.

S.E.

ÖÖnnzzeettlleenn sseeggííttssééggnnyyúújjttáássrraa öösszzttöönnöözz

Múlt heti számunkban megje-
lent ’Szeptember 30-ig él a tûz-
gyújtási tilalom’ címû írásunkban
megjelenteket egészítette ki a

Közterület-felügyelet azzal, hogy
a zártkerti ingatlanokra is ugyanaz
a szabály vonatkozik, ami a külte-
rületeken (Palinban, Kisfakoson,

Kiskanizsán és Miklósfán) lévõ in-
gatlanokra, azaz május 1-tõl szep-
tember 30-ig nem szabad,  október
1-tõl április 30-ig azonban kisebb
mennyiségû növényi hulladékot
hétfõi, keddi és szerdai napokon el
lehet elégetni.

TTûûzzggyyúújjttááss zzáárrkkeerrttii iinnggaattllaannookkoonn
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Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata
eladásra hirdeti 

a tulajdonát képezõ 
NAGYKANIZSA, BERZSENYI UTCA 5. 

magasföldszint 1. szám alatt lévõ, 
1363/13/A/1. helyrajzi számú, 
egyéb helyiség megnevezésû 

131 m2 alapterületû ingatlanát.

Az ingatlan forgalmi értéke
8.400.000 Ft 

Az ingatlan megtekinthetõ: 
elõzetes telefonos idõpont egyeztetéssel. 

(Ingatlankezelési Intézmény, tel: 93/311-241. 16-os mellék.) 

A helyiség fõbejárata az épület Északi oldalán lévõ vasajtó. 

Az ingatlanra vonatkozó egyéb adatok:
alaprajz, tulajdoni lap, térkép megtekinthetõ az Ingatlankezelési

Intézmény Garay utcai irodájában. 

Az ingatlan megvásárlására írásos vételi ajánlattal lehet 
jelentkezni. A vételi ajánlat elbírálására az önkormányzat 

vagyonrendeletében foglaltak irányadók.

A kiíró a változtatás, elállás jogát fenntartja.

A Nagykanizsai Cukorbetegek Egyesülete 26-án, pénteken a
szokiott idõben, 15.30-kor tartja klubfoglalkozását a Kanizsai
Dorottya kórház tanácstermében, ahol Diabetes és vesebetegség
címmel Dr. Németh Anikó fõorvos tart elõadást.

Szeptember 11-én, csütörtö-
kön a Polgármesteri Hivatal
Mûvelõdési és Sport Osztályá-
nak vezetõje, Szmodics Józsefné
és Halmos Csaba, kulturális re-
ferens az általuk szervezett
programokról tájékoztatta a
sajtó képviselõit.

Az immár hagyománnyá vált
Vasemberke kupa szeptember 19-
én, pénteken kerül megrendezésre.
Reggel 8 órakor indulnak a 15 fõs
csapatok a Péterfy Sándor Általá-
nos Iskola elõl. A belvárosban és a
Csónakázó-tónál többek között
akadályversenyt, játékos erõnléti
próbát kell teljesíteniük a résztve-
võknek.

Hagyományosan minden évben
más szlogent választanak a szeptem-
ber 22-i Európai Autómentes Nap
számára, az idén ez a „Tiszta levegõt
mindenkinek!”. Nagykanizsa az elsõ
magyarországi alkalomtól, 2002-tõl
kezdve rendezi meg a társadalom
környezettudatosságát erõsíteni kí-
vánó programot, amelynek szintén
2002-tõl kísérõrendezvénye az euró-
pai mobilitási hét. A helyszín az Er-
zsébet tér, illetve a Fõ út lesz. A nap
a 10 órai megnyitóval, majd a Heve-
si DSE sportakrobatáinak tornájával
kezdõdik, amelybe az óvodástól a
felnõtt korúig mindenkit szeretnének
bevonni. A nap folyamán többek kö-
zött lesz bábszínház, rajzverseny,
streetball bajnokság, futóverseny,
kerékpáros ügyességi vetélkedõ. Ál-
landó program lesz a Vöröskereszt
által szervezett elsõsegély-bemutató
sátor, valamint az egészségsátor,
amelyet az Alapellátási Intézmény
szervez, itt vérnyomás-, testsúly- és
koleszterinszint mérésre lesz lehetõ-
ség. Légszennyezettség-mérést vé-
geznek a Zsigmondy-Szécheny di-
ákjai  terhelés alatt, majd a lezárást
követõen is. Útlezárásra is kell szá-
mítani: délelõtt 10 órától az Erzsébet
tér 11-tõl a Rozgonyi út sarkáig lévõ
szakasz, 12.30-tól 14.30-ig a Fõ út,
vagyis a Csengery út sarkától a Dél-
Zalai Áruházig tartó szakasz, ezen
belül a Múzeum tér bejárata – az ott
parkoló autók a Rozgonyi út felé ki
tudnak jutni a parkolóból. Esõ esetén
a programok a Medgyaszay Házban
kerülnek megrendezésre.

SSzzeepptteemmbbeerrii 
pprrooggrraammookk 
aa MMûûvveellõõddééssii 
ééss SSppoorrtt OOsszzttáállyy
sszzeerrvveezzéésséébbeenn

Nem idõtartam, hanem a mû
címe, – tudtuk meg a
www.jeszenka.hu oldalról – a
fennállásának 10. évfordulóját
ünneplõ ifjúsági közösség szep-
tember 27-én, szombaton 17 óra-
kor nyújtja át ajándékát, ezt a
„saját gyártmányú” zenés dara-
bot a város közösségének a
HSMK-ban.  A nagykanizsai Jé-
zus Szíve Antióchia kétnapos re-
gionális találkozója azonban
már 26-án, a felsõtemplomi 18
órai szentmisével megkezdõdik. 

A musical mai fiatalok és csalá-
dok szokványos életét mutatja be
egy nem mindennapi fordulattal,
amely gondolkodásra készteti a
keresõ fiatalt és a már istenhitben
gazdag felnõttet egyaránt. Egy
perc az életünkbõl, amely mindent
megváltoztat, értékrendeket borít
fel, ahol fontossá válik az élet-ha-

lál kérdése, a szenvedés értelme. A
darabban benne van a mai fiatalok
stílusa, gondolkodása, és termé-
szetesen az életünkben is jelen lé-
võ Isten bennünket formáló szere-
tete és az ima ereje. A nagykani-
zsai Jézus Szíve Antióchia közös-
ség fiataljai és a hátteret biztosító
„örökifjak” írták a szöveget, a da-
lokat, a zenét, õk koreografálták a
táncokat, õk viszik színre, mai mo-
dern technikákat is alkalmazva.
Elõadásukban nem a színház ma-
gas iskolája az átütõ erõ, hanem a
hit, amelybõl az egész darab fa-
kadt, evangelizálás és közösség-
építés céljából. Jegyek elõvételben
a Jézus Szíve plébánián kaphatók,
500 Ft/fõ.

Ebben a szóban egymásra talált
az ifjú, 2000 évvel ezelõtti ke-

reszténység és a harmadik évez-
red keresztény ifjúsága. Ugyanis
itt, a ma Törökországhoz tartozó
városban alakult elõször Paleszti-
nán kívül egyházközösség. Ez a
tény arra emlékezeti a maiakat,
hogy Isten nem személyválogató,
örömhíre mindenkinek szól.
Antióchiában nevezték Krisztus
követõit elõször krisztianoinak
(szó szerint: krisztusi), ebbõl
származik a keresztény név, s ez
bizony önvizsgálatra késztetheti
azt, aki így nevezi magát. A java-
részt bérmálás és házasságkötés
közti korosztály szombat estén-
ként találkozik a Jézus Szíve plé-
bániatemplomban. „Az evangéli-
um nem altatópor, hanem din-
amit” – maradt meg Szent Pál mai
nyelvre átültetett gondolata egy
antióchiásban.

P.J.

Amikor aa sszületésnapos aad aajándékot 
- „„Az eevangélium nnem aaltatópor, hhanem ddinamit” 

MMiiéérrtt ééppppeenn AAnnttiióócchhiiaa??

Városunk a második állomása
a 2008-as évi Magyar Festészet
Napja alkalmából, az ország ti-
zenegy plazájában bemutatott
Színe-Java kiállításnak, mely
kortárs magyar festõk mûveibõl
válogat.

A kiállítást Marton István pol-
gármester nyitotta meg, s ajánlotta
a képeket az érdeklõdõk figyelmé-
be, majd a megnyitó után Szekeres
Adrien adott koncertet.

A mûvészek között található Ér-
demes Mûvész, Munkácsy-, illet-
ve Kossuth díjas festõ. A tizen-
nyolc kép egy hétig tekinthetõ
meg a Kanizsa Plazában.

A Magyar Festészet Napját
2002. óta minden október 18-
án, Szent Lukács – a festõk vé-
dõszentjének – névnapján ünne-
peljük. Ennek alkalmából közel
harminc magyar városban, vala-
mint Párizsban, Bécsben, illet-
ve Szlovákia, Ukrajna, és Ro-
mánia magyarlakta területein
lesznek kiállítások. Ezt hivatott
beharangozni az augusztus 30-
tól október 20-ig tartó, road
show jellegû rendezvényt a
plazákban.

Vernisszázs
a PPlazákban
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Szeptembertõl a Jogi Segítségnyújtó Szolgálat minden szerdán 9-tõl 11-ig ki-
helyezett ügyfélfogadást tart az Igazságügyi Hivatal Nagykanizsa Erzsébet tér
17. szám alatti irodájában. Az új irodában várják mindazon ügyfeleket, akik jogi
segítségre szorulnak.

JJooggii SSeeggííttssééggnnyyúújjttóó SSzzoollggáállaatt

Családsegítõ és Gyermekjóléti Központ a közalkalmazottak jogállásáról szóló
1992. évi XXXIII. törvény 20/A. - alapján pályázatot hirdet Családsegítõ és
Gyermekjóléti Központ Csellengõk Közösségi Háza a Csellengõk Közösségi
Házában speciális szolgáltatást végzõ szociális munkás munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony idõtartama: határozatlan idejû közalkalmazotti
jogviszony. Foglalkoztatás jellege: részmunkaidõ, heti 30 órás. A munkavégzés
helye: Zala megye, 8800 Nagykanizsa, Zrínyi Miklós utca 51. 

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetõi megbízással járó lényeges feladatok:
fogadja a szolgáltatást igénybevevõket - az elõírt dokumentációt pontosan vezeti
- tájékoztatja a hozzá forduló szülõket és gyermekeket - felméri a végzendõ se-
gítõ munka lehetõségét - veszélyeztetettség esetén a Gyermekjóléti Központ felé
jelzéssel él - nyílt napokon megszervezi a Ház bemutatását - szakemberek bevo-
násával,szakmai programokat szervez - részt vesz a szociális jellegû felmérések
készítésében,a feltárt problémák megoldására javaslatot tesz - munkáját a szoci-
ális munka etikai kódexének betartásával végzi. 

Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közal-
kalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az
irányadók.                         

Pályázati feltételek: fõiskola, szociális munkás, szociálpedagógus, pedagógus,
Szociális vagy pedagógiai pályán szerzett - Legalább 3-5 év szakmai tapasztalat,
felhasználói szintû MS Office (irodai alkalmazások), magyar állampolgár-
ság,büntetlen elõélet 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: részletes, fényképes,
szakmai önéletrajz,iskolai végzettséget igazoló bizonyítványok másolata. A
munkakör betölthetõségének idõpontja: a munkakör legkorábban 2008. október
15. napjától tölthetõ be. A pályázat benyújtásának határideje: 2008. szeptember
30. A pályázatok benyújtásának módja: postai úton, a pályázatnak a Családsegítõ
és Gyermekjóléti Központ címére történõ megküldésével (8800 Nagykanizsa,
Zrínyi Miklós utca 51. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban
szereplõ azonosító számot: 279-2/2008, valamint a munkakör megnevezését:
Csellengõk Közösségi Házában speciális szolgáltatást végzõ szociális munkás . 

A pályázat elbírálásának határideje: 2008. október 7. A pályázati kiírás továb-
bi közzétételének helye, ideje: Zalai Hírlap - 2008. szeptember 15.

SSzzoocciiáálliiss mmuunnkkáásstt kkeerreessnneekk

Ügyintézõ: Gerencsér M., tárgy: értesítés döntéshozatalról a Nagykanizsa,
Ady E. u. 35. sz. alatti építési ügyben. Szám: 6 /93-10/ 2008.

A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló
2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 80. § (3) bekezdése alapján ér-
tesítem az érintetteket, hogy a Nyugat-dunántúli Regionális Közigazgatási Hi-
vatal Zala Megyei Kirendeltsége Kirendeltségvezetõje a Nagykanizsa Megyei
Jogú Város Jegyzõje 6/93/2008. számú tárgybani építési ügyben hozott határo-
zata ellen benyújtott fellebbezést elbírálta és döntését meghozta. 

Mivel a fenti építéshatósági eljárásban az ügyfelek száma jelentõs, az eljáró
másodfokú hatóság javaslatának megfelelõen a további ügyfeleket a határozat
meghozataláról hirdetményi úton tájékoztatjuk a fenti jogszabályi elõírás alap-
ján az alábbiak szerint.

A hirdetmény 2008. szeptember 15-tõl kerül kifüggesztésre Nagykanizsa
Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának hivatalos hirdetõtábláján. 

Az eljáró hatóság megnevezése:  
Nyugat-dunántúli Regionális Közigazgatási Hivatal Zala Megyei Kirendelt-

sége 8900 Zalaegerszeg, Kosztolányi u. 10. Ügyszáma:  ZH-1333-6/2008.
Tárgya:  Vörös András és Vörösné Czerpán Ildikó építési ügye. A kérelmezõ
ügyfél neve: Vörös András és Vörösné Czerpán Ildikó 8800 Nagykanizsa, Ady
E. u. 35/D. 2. em. 20.

A kérelemmel érintett ingatlan valamint az érintett ingatlannal közös határ-
vonalú (telekhatárú) ingatlanok (hatásterület): Nagykanizsa 2173. hrsz-ú tár-
sasházi ingatlan, valamint 2174, 2190, 2159 hrsz-ú társasházi ingatlanok, a
2191/1, 2192, 2193, 2194, 2172., hrsz-ú ingatlanok.

Felhívom az érintettek figyelmét, hogy a másodfokú építésügyi hatóság fen-
ti ügyben meghozott döntése és az ügy iratanyaga a Polgármesteri Hivatal Épí-
téshatósági 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. 109. § (1) bekezdése kimondja: 
"Az ügyfél, illetve a kifejezetten rá vonatkozó rendelkezés tekintetében az

eljárás egyéb részvevõje a hatóság jogerõs határozatának felülvizsgálatát a ha-
tározat közlésétõl számított harminc napon belül jogszabálysértésre hivatko-
zással kérheti a közigazgatási ügyekben eljáró illetékes bíróságtól a határoza-
tot hozó hatóság elleni kereset indításával."

Erre figyelemmel az eljáró hatóság a bírósági felülvizsgálat lehetõségét
döntésében az alábbiak szerint biztosította: "E határozat jogerõs, ellene felleb-
bezni nem lehet, azonban a közléstõl számított 30 napon belül a Zala Megyei
Bíróság elõtt keresettel megtámadható. A keresetlevél az elsõ fokú építésügyi
hatóság útján terjeszthetõ elõ. A keresetindításnak a határozat végrehajtására
halasztó hatálya nincs, azonban a végrehajtás felfüggesztése a bíróságtól kér-
hetõ."

A jegyzõ megbízásából: Szamosi Gábor, építéshatósági osztályvezetõ

HHiirrddeettmméénnyy

Családsegítõ és Gyermekjóléti Központ a közalkalmazottak jogállásáról szóló
1992. évi XXXIII. törvény 20/A. alapján pályázatot hirdet Családsegítõ és Gyermek-
jóléti Központ a Családsegítõ Központban családgondozó munkakör betöltésére. A
közalkalmazotti jogviszony idõtartama: határozott idejû a fõállású családgondozó
munkába állásáig tartó közalkalmazotti jogviszony. Foglalkoztatás jellege: teljes mun-
kaidõ. A munkavégzés helye: Zala megye, 8800 Nagykanizsa, Zrínyi Miklós utca 51.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetõi megbízással járó lényeges feladatok: a szociá-
lis munka eszközével segíti a kliensek reszocializációját, figyelemmel kíséri a klien-
sek sorsának alakulását, a személyesen és aktívan végzett szociális munka során csa-
ládgondozást folytat, mely magába foglalja: életvezetési és szociális tanácsadás, szo-
ciális ügyintézés, kliensek segítése szakemberhez, illetve szolgáltatásokhoz való hoz-
zájutásban. Munkáját a szociális munka etikai kódexének betartásával végzi. 

Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közal-
kalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az
irányadók. 

Pályázati feltételek: egyetem, fõiskola, felsõfokú szociális alapvégzettség
(jogszabály által meghatározott), felhasználói szintû MS Office (irodai alkalma-
zások), magyar állampolgárság, büntetlen elõélet. 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: részletes, fényképes,
szakmai önéletrajz, iskolai végzettséget igazoló bizonyítványok másolata. A
munkakör betölthetõségének idõpontja: a munkakör legkorábban 2008. október
15. napjától tölthetõ be. A pályázat benyújtásának határideje: 2008. szeptember
30. A pályázatok benyújtásának módja: postai úton, a pályázatnak a Családsegítõ
és Gyermekjóléti Központ címére történõ megküldésével (8800 Nagykanizsa,
Zrínyi Miklós utca 51. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban
szereplõ azonosító számot: 279-3/2008, valamint a munkakör megnevezését:
Családgondozó. a pályázat elbírálásának határideje: 2008. október 7. 

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:  Zalai Hírlap - 2008.
szeptember 15.

CCssaallááddggoonnddoozzóótt kkeerreessnneekk

Polai József a 15. sz. választókerület önkormányzati képviselõje fogadóórát
tart minden páratlan hónap utolsó péntekén 18 órától 19 óráig a kiskanizsai
kirendeltség épületében.

KKééppvviisseellõõii ffooggaaddóóóórraaEURÓPAI AUTÓMENTES NAP
Nagykanizsán

Erzsébet tér - Fõ út 
Esõ esetén a Medgyaszay Házban (Nagykanizsa Sugár út 5.)

2008. szeptember 22. (hétfõ)
Lezárt területek: 10.00-14.30 óráig Erzsébet tér (Erzsébet tér 21-tõl -
Rozgonyi út sarokig)12.30-14.30 óráig Fõ út (Csengery út saroktól -

Múzeum tér bejárat -   Király út Dél-Zalai Áruházig)
Részletes program:

http://www.kanizsaujsag.hu/index.php?m=200&ckid=1611

30.qxd  2010.12.13.  15:26  Page 5



KKaanniizzssaa –– VVáárroosshháázzaa 2008. szeptember 18.6

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyûlésének Szociális és Egészségügyi
Bizottsága a 42/2007. (IX.25.) számú, az önkormányzati bérlakásokról szóló he-
lyi rendelet alapján pályázatot hirdet az alábbi üres - helyreállított ill. felújított
önkormányzati bérlakások bérleti jogának szociális alapon  történõ elnyerésé-
re:

LEGALÁBB HÁROM FÕS HÁZTARTÁS RÉSZÉRE:

Nagykanizsa, Nagyrác u. 22/B. fsz. 3.
A lakás alapterülete: 66 m2, szobaszám: 2 szobás, komfortfokozata: összkomfortos.

A lakás településen belüli fekvése: városi terület. A lakás épületen belüli fekvése: udva-
ri lakás. A lakásbérleti díj összege: 30.888 Ft. A bérleti jogviszony idõtartama: 5 év. A
lakás megtekintésének idõpontja: 2008. 09.18. 9.00-10.30 óráig

Nagykanizsa, Nagyrác u. 22/B. fsz. 5.
A lakás alapterülete: 46 m2, szobaszám: 1+1 fél szobás, komfortfokozata: össz-

komfortos. A lakás településen belüli fekvése: városi terület. A lakás épületen belüli
fekvése: udvari lakás. A lakásbérleti díj összege: 21.528 Ft. A bérleti jogviszony idõ-
tartama: 5 év. A lakás megtekintésének idõpontja: 2008.09.18. 9.00-10.30 óráig

Nagykanizsa, Nagyrác u. 22/B. fsz. 6.
A lakás alapterülete: 53 m2, szobaszám: 2 szobás, komfortfokozata: összkomfor-

tos. A lakás településen belüli fekvése: városi terület. A lakás épületen belüli fekvé-
se: udvari lakás. A lakásbérleti díj összege: 24.804 Ft. A bérleti jogviszony idõtarta-
ma: 5 év. A lakás megtekintésének idõpontja: 2008.09.18. 9.00-10.30 óráig.

Nagykanizsa, Nagyrác u. 22/B. fsz. 7.
A lakás alapterülete: 50 m2, szobaszám: 1+1 fél szobás, komfortfokozata: össz-

komfortos. A lakás településen belüli fekvése: városi terület. A lakás épületen belüli
fekvése: udvari lakás. A lakásbérleti díj összege: 23.400 Ft. A bérleti jogviszony idõ-
tartama: 5 év. A lakás megtekintésének idõpontja: 2008.09.18. 9.00-10.00 óráig.

EGYEDÜLÁLLÓKNAK:

Nagykanizsa, Eötvös tér 11. fsz. 3.
A lakás alapterülete: 37 m2, szobaszám: 1 szobás. komfortfokozata: komfortos. A

lakás településen belüli fekvése: belváros. A lakás épületen belüli fekvése: udvari la-
kás. A lakásbérleti díj összege: 15.799 Ft. A bérleti jogviszony idõtartama: 5 év. A la-
kás megtekintésének idõpontja: 2008.09.24. 14.00-15.30 óráig.

CSERÉRE:

Nagykanizsa, Kazanlak krt. 7/A. III. em. 11.
A lakás alapterülete: 54 m2, szobaszám: 1+1 fél szobás, komfortfokozata: össz-

komfortos. A lakás településen belüli fekvése: városi terület. A lakás épületen belüli
fekvése: III. emeleti lakás. A lakásbérleti díj összege: 24.624 Ft. A bérleti jogviszony
idõtartama: eredeti szerzõdéssel megegyezõ. A lakás megtekintésének idõpontja:
2008.09.25. 9.00-10.30-óráig

Nagykanizsa, Csengery u. 117/4. fsz. 1.
A lakás alapterülete: 43 m2, szobaszám: 1+1 fél szobás, komfortfokozata: kom-

fortos. A lakás településen belüli fekvése: peremterület. A lakás épületen belüli fek-
vése:  földszinti lakás. A lakásbérleti díj összege: 11.266 Ft. A bérleti jogviszony
idõtartama: eredeti szerzõdéssel megegyezõ. A lakás megtekintésének idõpontja:
2008.09.25. 11.00-12.00 óráig

Helyreállított, ill. felújított önkormányzati bérlakások nem szociális alapon
történõ bérleti jogának elnyerésére

LEGALÁBB 4 FÕS HÁZTARTÁS RÉSZÉRE:

Nagykanizsa, Fõ u. 8. III. lh. I. em. 2.
A lakás alapterülete: 98 m2, szobaszám: 3 szobás, komfortfokozata: összkomfortos.

A lakás településen belüli fekvése: belváros. A lakás épületen belüli fekvése: I. emeleti
lakás. A lakásbérleti díj összege: 53.508 Ft. A bérleti jogviszony idõtartama: 5 év. A la-
kás megtekintésének idõpontja: 2008.09.24. 9.00-10.30 óráig

LEGALÁBB 3 FÕS HÁZTARTÁS RÉSZÉRE:

Nagykanizsa, Fõ u. 8. I. lh. II. em. 14.
A lakás alapterülete: 72 m2, szobaszám: 1 szobás, komfortfokozata: komfortos. A

lakás településen belüli fekvése: belváros. A lakás épületen belüli fekvése:  II. emeleti
lakás. A lakásbérleti díj összege: 39.168 Ft. A bérleti jogviszony idõtartama: 5 év. A la-
kás megtekintésének idõpontja: 2008.09.25. 9.00-10.30 óráig

Nagykanizsa, Fõ u. 8. V. lh. II. em. 9.
A lakás alapterülete: 63 m2, szobaszám: 2 szobás, komfortfokozata: komfortos. A

lakás településen belüli fekvése: belváros. A lakás épületen belüli fekvése:  II. emeleti
lakás. A lakásbérleti díj összege: 31.815 Ft. A bérleti jogviszony idõtartama: 5 év. A
lakás megtekintésének idõpontja: 2008.09.22. 9.00-10.30 óráig. 

Nagykanizsa, Fõ u. 8. V. lh. I. em. 6.
A lakás alapterülete: 63 m2, szobaszám: 1 szobás, komfortfokozata: komfortos. A

lakás településen belüli fekvése: belváros. A lakás épületen belüli fekvése:  I. emeleti
lakás. A lakásbérleti díj összege: 31.815 Ft. A bérleti jogviszony idõtartama: 5 év. A
lakás megtekintésének idõpontja: 2008.09.22. 9.00-10.30 óráig.

HÁROM VAGY TÖBB GYERMEKES CSALÁD RÉSZÉRE:

Nagykanizsa, Zemplén Gy. u. 1/B. I. em. 7.
A lakás alapterülete: 63 m2, szobaszám: 3 szobás, komfortfokozata: összkomfor-

tos. A lakás településen belüli fekvése: városi terület. A lakás épületen belüli fekvé-
se: I. emeleti lakás. A lakásbérleti díj összege: 30.933 Ft. A bérleti jogviszony idõtar-
tama: 5 év. 

A lakás megtekintésének idõpontja: 2008.09.19. 11.30-13.00 óráig

Felújításra szoruló önkormányzati bérlakások nem szociális alapon történõ
bérleti jogának elnyerésére

LEGALÁBB 2 FÕS HÁZTARTÁS RÉSZÉRE:

Nagykanizsa, Csengery u. 117/18/A/4.
A lakás alapterülete: 44 m2, szobaszám: 1+1 fél szobás. komfortfokozata: össz-

komfortos. A lakás településen belüli fekvése: peremterület. A lakás épületen belüli
fekvése:  földszinti lakás. A lakásbérleti díj összege: 15.796 Ft. A bérleti jogviszony
idõtartama: 5 év. A lakás megtekintésének idõpontja: 2008.09.25. 14.00-15.00 óráig

LEGALÁBB 3 FÕS HÁZTARTÁS RÉSZÉRE:

Nagykanizsa, Kodály Z. u. 1-3/G. I. em. 3.
A lakás alapterülete: 59 m2, szobaszám: 2 szobás, komfortfokozata: összkomfor-

tos. A lakás településen belüli fekvése: városi terület. A lakás épületen belüli fekvé-
se:  I. emeleti lakás. A lakásbérleti díj összege: 26 904 Ft. A bérleti jogviszony idõ-
tartama: 5 év. A lakás megtekintésének idõpontja: 2008.09.23. 9.00-10.30 óráig.

Nagykanizsa, Kodály Z. u. 1-3/B. III. em. 3.
A lakás alapterülete: 59 m2, szobaszám: 2 szobás, komfortfokozata: összkomfor-

tos. A lakás településen belüli fekvése: városi terület. A lakás épületen belüli fekvé-
se: III. emeleti lakás. A lakásbérleti díj összege: 24.839 Ft. A bérleti jogviszony idõ-
tartama: 5 év. A lakás megtekintésének idõpontja: 2008.09.24. 9.00-10.30 óráig

Nagykanizsa, Rózsa u. 21/B. III. em. 9.
A lakás alapterülete: 56 m2, szobaszám: 2 szobás, komfortfokozata: összkomfor-

tos. A lakás településen belüli fekvése: városi terület. A lakás épületen belüli fekvé-
se:  III. emeleti lakás. A lakásbérleti díj összege: 25.536 Ft. A bérleti jogviszony idõ-
tartama: 5 év. A lakás megtekintésének idõpontja: 2008.09.24. 9.00-10.30 óráig

HÁROM VAGY TÖBB GYERMEKES CSALÁD RÉSZÉRE:

Nagykanizsa, Berzsenyi u. 14/B. X. em. 61.
A lakás alapterülete: 66 m2, szobaszám: 3 szobás, komfortfokozata: összkomfor-

tos. A lakás településen belüli fekvése: belváros. A lakás épületen belüli fekvése: X.
emeleti lakás. A lakásbérleti díj összege: 32.340 Ft. A bérleti jogviszony idõtartama:
5 év. A lakás megtekintésének idõpontja: 2008.09.22. 14.00-15.30 óráig

A felújítási munkákra a bérbeadó és a bérlõ külön megállapodást köt!

A pályázatokat a Polgármesteri Hivatal Szociális Osztályán (Nagykanizsa, Eötvös
tér 16. földszinti ügyfélfogadó) lehet benyújtani. Pályázatok benyújtásának határide-
je:  2008. október 3. Pályázati nyomtatvány ugyanitt kapható!

A Szociális és Egészségügyi Bizottság pályázatot hirdet továbbá az alábbi,
Garzonházban lévõ üres önkormányzati bérlakások bérleti jogának elnyerésé-
re. Elhelyezésre a 35. életévet be nem töltött fiatal házasok/élettársak jogosul-
tak lakásigényük végleges rendezéséig, de legfeljebb 60 hónap idõtartamig, el-
helyezésük átmeneti megoldásával és takarékosságra ösztönzéssel.

1. Nagykanizsa, Dózsa Gy. u. 142/D. fsz. 1.
A lakás alapterülete: 36 m2, szobaszám: 1 szobás, komfortfokozata: összkomfor-

tos. A lakás településen belüli fekvése: városi terület. A lakás épületen belüli fekvé-
se: földszinti lakás. Szálláshasználati díj összege: 12.780 Ft. A lakás állapota: hely-
reállított. A bérleti jogviszony idõtartama: maximum 60 hónap. A lakás megtekinté-
sének idõpontja: 2008.09.18. 14.00-15.30 óráig. A pályázat benyújtásának helye és
határideje: 2008. október 3. Polgármesteri Hivatal Szociális Osztály Nagykanizsa,
Eötvös tér 16. Pályázati nyomtatvány ugyanitt kapható.

2. Nagykanizsa, Dózsa Gy. u. 142/D. II. em. 10.
A lakás alapterülete: 40 m2, szobaszám: 1 szobás, komfortfokozata: összkomfor-

tos. A lakás településen belüli fekvése: városi terület. A lakás épületen belüli fekvé-
se: II. emeleti lakás. Szálláshasználati díj összege: 14.952 Ft. A lakás állapota: hely-
reállított. A bérleti jogviszony idõtartama: maximum 60 hónap. A lakás megtekinté-
sének idõpontja: 2008.09.18. 14.00-15.30 óráig. A pályázat benyújtásának helye és
határideje: 2008. október 3. Polgármesteri Hivatal Szociális Osztály Nagykanizsa,
Eötvös tér 16. Pályázati nyomtatvány ugyanitt kapható.

SSzzoocciiáálliiss bbéérrllaakkáássppáállyyáázzaatt
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KKaanniizzssaa –– VVáárroosshháázzaa 2008. szeptember 18. 7

Tájékoztatom Önöket, hogy az építésügyi hatósági eljárások illetéke 2008.
szeptember 1. napjától módosult. Kérem tisztelt ügyfeleinket, hogy az építésügyi
hatósági eljárásokkal kapcsolatos kérelmek benyújtásakor az alábbi táblázat sze-
rinti illetéket róják le:

1. Az építésügyi hatóságnál indított eljárás illetéke

a) telekalakítási engedélyezési eljárás esetében telkenként 5000 forint,
b) elvi építési engedélyezési eljárás esetében, ha
ba) a telek beépítésével kapcsolatos követelmények, vagy a településképi és

építészeti követelmények (építészeti megjelenítés környezetbe illeszkedése)
tisztázására szolgál, 15 000 forint,

bb) a mûemléki, régészeti, kulturális örökségvédelmi, természet-, táj- és
környezetvédelmi, egészségvédelmi, talajvédelmi, valamint életvédelmi,
tûzvédelmi követelmények tisztázására, vagy a mûszaki követelményeket
elõzetesen tisztázó – az építményekkel kapcsolatos országos szakmai
követelmények jogszabályban meghatározott elõírásaitól eltérõ – mûszaki
megoldások alkalmazhatóságára szolgál, 30 000 forint,

bc) a ba)-bb) pontokban meghatározottak együttes tisztázására szolgál, 45 000
forint,

c) építési (továbbépítési) engedélyezési eljárás esetében
ca) új egylakásos lakóépület építése és bõvítése esetén 20 000 forint, egyéb új

épület építése és bõvítése esetén lakásonként 10 000 forint, egyéb önálló rendel-
tetési egység építése és bõvítése esetén

- önálló rendeltetési egységenként 250 m2  hasznos alapterületig 20 000 forint,
- a 250 m2-nél nagyobb hasznos alapterületû önálló rendeltetési egységenként

100 000 forint,
cb) meglévõ épület átalakítása, felújítása, helyreállítása, korszerûsítése esetén

az építési tevékenységgel érintett hasznos alapterület minden megkezdett 100 m2-
ként 10 000 forint, vagy az érintett felület minden megkezdett 200 m2-ként 10 000
forint,

cc) mûtárgy építése esetén, ha mérete jellemzõen alapterületben kifejezhetõ,
akkor minden megkezdett 100 m2-ként 10 000 forint, ha jellemzõen hosszban
kifejezhetõ, akkor folyóméterenként 1000 forint,

cd) meglévõ mûtárgy bõvítése, átalakítása, felújítása, helyreállítása, korsz-
erûsítése esetén az építési tevékenységgel érintett alapterület minden megkezdett
100 m2-ként 10 000 forint, vagy ennek hiányában az érintett felület minden
megkezdett 200 m2-ként 10 000 forint,

ce) egyéb építési tevékenység esetén 50 m2-ként 10 000 forint,
cf) antennák, antennatartó szerkezetek, csatlakozó mûtárgyak esetén, az eljárás

tárgyát képezõ távközlési építmény legnagyobb lineáris méretét figyelembe véve,
megkezdett méterenként 50 000 forint,

d) módosított építési engedélyezés esetén a módosítással érintett építményrész
tekintetében az alapeljárás illetékével egyezõ mértékû,

e) az építményekkel kapcsolatos országos szakmai követelmények jog-
szabályban meghatározott elõírásaitól eltérõ mûszaki megoldás engedélyezése
esetén 20 000 forint,

f) felvonó, mozgólépcsõ és mozgójárda építésére vonatkozó engedélyezés
esetén 15 000 forint,

g) építési tevékenység bejelentési eljárása esetén 20 000 forint,
h) bontási engedélyezési eljárás esetén a bontandó építmény 100 m2-ként 10

000 forint, vagy folyóméterenként 1000, vagy darabonként 10 000 forint,
i) fennmaradási engedélyezési eljárás (engedély nélkül végzett bontás tudomá-

sulvétele) esetén a c), f), g) és h) pontok szerint megállapított illeték másfél-
szerese,

j) használatbavételi engedélyezés esetében a c), f) pontokban megállapított
illetékkel megegyezõ mértékû,

k) használatbavétel bejelentése esetén a g) pontban megállapított illetékkel
megegyezõ mértékû,

l) rendeltetésmegváltoztatási engedélyezési eljárás esetén az érintett – önálló
rendeltetési egységenként – 10 000 forint, amennyiben azonban a rendeltetés
megváltoztatása építési engedélyköteles munkával jár együtt, az a c)-e) és g) pont
szerinti illetékkel megegyezõ mértékû,

m) az a)-l) pont alá nem esõ elsõfokú építésügyi hatósági eljárás (pl. bármely
építésügyi hatósági engedély érvényének meghosszabbítása, jogutódlás kérése)
esetében 10 000 forint,

n) az építésrendészeti hatósági intézkedés kérése esetében 15 000 forint,

2. az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásban hozott döntés ellen
igénybe vehetõ fellebbezés esetén 30 000 forint,

3. a felügyeleti intézkedés esetén 50 000 forint.

Szamosi Gábor, építéshatósági osztályvezetõ

ÉÉppííttéésshhaattóóssáággii eelljjáárráássookk iilllleettéékkee

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyûlésének Szociális és Egészség-
ügyi Bizottsága a 36/1997. (XI.44.) számú helyi rendelet alapján pályázatot
hirdet  a Nagykanizsa, Kodály Z. u. 10/A. I. em. 14. szám alatt található
Nyugdíjasházban lévõ bérlakás bérleti jogának elnyerésére.

A pályázat benyújtásának határideje: 2008. október 3. 12.00 óra. Helye: Pol-
gármesteri Hivatal Szociális Osztály Nagykanizsa, Eötvös tér 16. fsz. ügyfélfo-
gadó. A licitálás idõpontja: 2008.  október 13. de. 9.00 óra. Helye: Polgármesteri
Hivatal Szociális Osztály Nagykanizsa, Eötvös tér 16. I. em.

A pályázat célja: az alább megjelölt ingatlan bérleti jogának elnyerése, határo-
zott idõre. A bérlemény leírása: 1. Nagykanizsa, Kodály Z. u. 10/A. I. em. 14. 

Elhelyezkedése: Nagykanizsa, keleti városrész. Alapterülete: 25 m2, szobaszá-
ma: 1 szoba, komfortfokozata: összkomfortos. Bérleti díja: önkormányzati bérla-
kást leadó pályázó esetén 12.275 Ft + igénybevett szolgáltatásokért fizetendõ díj
+ rezsiköltség. Adományt felajánló pályázó esetén az igénybevett szolgáltatáso-
kért fizetendõ díj + rezsiköltség. Megtekinthetõ: 2008. szeptember 22. 13.00-
15.00 óráig. A bérlemény nem örökölhetõ!

A pályázaton való részvétel feltételei:
1. Személyi feltételek
Pályázhat mindazon nagykanizsai állandó lakhelyû nyugdíjas, nyugdíjas há-

zaspár, aki/k/ Nagykanizsán állandó lakos/ok/, öregségi nyugdíjas/ok/, vagy az
öregségi nyugdíjkorhatár elérte/k/, önmaga, vagy legalább egyikük önmaga ellá-
tására képes, a lakással kapcsolatos fizetési kötelezettségeket vállalja/k/ és annak
eleget tud/nak/ tenni, a pályázó a pályázati feltételeket, a pályázati tárgyaláson
történõ licitálást elfogadja.

2. Egyéb feltételek
Pályázhat mindazon 1. pontban részletezett személy/ek/, aki/k/ pénzadományt

ajánl fel, vagy önkormányzati bérlakását ajánlja fel.
Pályázni a  Polgármesteri Hivatal Szociális Osztályán (Nk, Eötvös tér 16.) átve-

hetõ PÁLYÁZATI LAP kitöltésével lehet, melyen fel kell tüntetni: a pályázó/k/ sze-
mélyi adatait, a folyósított nyugdíj/ak/ összegét, csatolva az utolsó havi nyugdíj-
szelvény és törzslap fénymásolatát, a felajánlásra kerülõ önkormányzati bérlakás
pontos címét, helyiségeit, komfortfokozatát, havi bérleti díját, csatolva a bérleti
szerzõdés fénymásolatát, saját tulajdonú lakás esetén annak pontos címét, helyrajzi
számát, alapterületét, komfortfokozatát, helyiségeit, minden tulajdonos adatát.

A pályázatokat a Polgármesteri Hivatal Szociális Osztályának ügyfélszolgála-
tán (Nk, Eötvös tér 16.) kell benyújtani. A licitálásra a pályázóknak külön értesí-
tést nem küldünk. A licitálás szabályai: a licitáláson részt vehet az a pályázó, aki
pályázatát határidõben, a kiírásban foglalt tartalommal nyújtotta be. A pályázót
megbízással meghatalmazottja is képviselheti. A licitálás induló összege:  Nk,
Kodály Z. u. 10/A. I/14. 2.000.000 Ft. A licitálás során a licitösszeg 50.000 Ft-
onként emelkedik.

A nyertes pályázóval a lakásra vonatkozó bérleti szerzõdést az Ingatlankeze-
lési Intézmény köti meg a kijelölés, az adomány befizetését, vagy az önkor-
mányzati bérlakás leadása esetén a megállapodás aláírását követõ 15 napon be-
lül. Amennyiben a bérlõ a bérbeadó Ingatlankezelési Intézménnyel a bérleti
szerzõdést ezen határidõn belül nem köti meg, a bérleti szerzõdés megkötésének
lehetõségét elveszíti.

NNyyuuggddííjjaasshháázzii bbéérrllaakkáássppáállyyáázzaatt

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata 30/2008.(VII.04.)számú
önkormányzati rendeletével megújította a "Hazavárunk" ösztöndíj szabá-
lyairól szóló pályázati kiírást. 

A pályázók köre: A "Hazavárunk" ösztöndíj iránti kérelmet az a legalább 3
éve nagykanizsai állandó lakóhellyel rendelkezõ, magyar állampolgárságú hall-
gató nyújthat be, aki lakóhelyén kívül, államilag elismert magyarországi felsõ-
oktatási intézmény nappali tagozatán, elsõ diploma megszerzése érdekében foly-
tat tanulmányokat, legfeljebb 25. életévének betöltéséig. Az ösztöndíj összege a
lakóhelytõl az iskolalátogatási bizonyítványt kiállító intézmény székhelyéig, ta-
nulmányi félévre vonatkozóan 3 alkalommal történõ oda-vissza utazás költsége.
Az ösztöndíj megállapítása az adott pályázati félév elején érvényes másodosztá-
lyú vasúti menetjegy, illetve vasúti összeköttetés hiányában autóbuszjegy diák-
igazolvánnyal igénybe vehetõ kedvezményes ára alapján történik. Az igénylés-
hez benyújtandó a hallgatói jogviszony igazolása, érvényes diákigazolvány má-
solata valamint lakcímet igazoló hatósági igazolvány másolata

Az ösztöndíj két egymást követõ tanulmányi félévre (azaz 10 hónapra) szól.
A Polgármesteri Hivatal félévente, utólag utalja a támogatást.

Az ösztöndíj kiírása, az azt szabályozó rendelet és a pályázati ûrlap letölthetõ
a www.nagykanizsa.hu honlapról, valamint személyesen beszerezhetõ a Polgár-
mesteri Hivatal Eötvös téri és Erzsébet téri portáin, továbbá a Mûvelõdési és
Sportosztályon.Érdeklõdni a Mûvelõdési és Sportosztályon lehet az 500-780 és
az 500-755 számokon. Beadási határidõ: 2008. szeptember 30.

HHaazzaavváárruunnkk öösszzttöönnddííjj-ppáállyyáázzaatt
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Vagy helyesebb és igazabb len-
ne azt írni, egy föl sem fedezett,

huszadik századi reneszánsz em-
ber. Ez a sors jutott Takács Lász-
lónak, aki a sporttól az íráson át,

egészen a képzõmûveszetekig
rendkívülit alkotott egy olyan he-
lyen, ahol ritkán találkozhatunk

hasonlóan mûvelt és sokoldalú
emberrel. Talán szerénysége, ta-
lán visszahúzódó természete mi-
att eleddig nem került, kerülhe-
tett arra a helyre, melyre a sors

predesztinálta. Ám valószínûbb,
hogy hitt abban, a tehetség, az ér-

ték, utat tör magának akkor is,
ha azt nem támogatja meg önmu-

togatással, személyének közép-
pontba helyezésével. Pedig olyan

mentorai lehettek és lettek is,
mint Hules Béla, Alaksza Amb-

rus, vagy Csorba Gyõzõ. De hogy
a sor ne maradjon befejezetlen,

meg kell említenünk még Weöres
Sándort, aki verseivel beajánlotta
õt Albert Zsuzsához, a rádió szer-

kesztõjéhez. Csoóri Sándort, aki
önzetlenül támogatta, vagy Lo-

vász Pált, aki a Jelenkorhoz veze-
tõ újtát egyengette. De említhet-
jük Illyés Gyulát és Vas Istvánt,
akik családjához személyesen is

bejáratos volt. 
Városunk, halála után tizenhét

évvel tett némi gesztust tehetsége
elõtt azzal, hogy róla nevezték el

az amatõr írók és költõk körét.
Igaz, talán véletlenül, talán egy-

szerû feledékenységbõl az alaku-
ló ülésre az illetékesek – noha

szóba került – elfelejtették meg-
hívni akár a lányát, akár a váro-
sunkban élõ rokonságát. Ám ma
már ez legyen a legkisebb tapin-

tatlanság vele szemben...
Amint arra fény derült, Pék Pál

hagyatékában két tucatnyi kötetbe
szerkesztett versére leltek. Ez pedig

reményt ad arra, hogy a nagykö-
zönség is megismerhesse verseit,

metszeteit, rajzait. Ehhez próbál se-
gítséget nyújtani lapunk, amely föl-
kereste Takács László leányát, aki-
vel egy interjú keretében szerettük
volna ráirányítani édesapja mun-

kásságára a figyelmet. Ám az
egyeztetések során kiderült, Takács
Éva lírai szépségû vallomása sokkal

többet árul el édesapjáról, mintha
azt egy kissé személytelen kérdezz-

felelek írás keretei közé szorítjuk.
Dóró János

KKaanniizzssaa –– EEggyy eellffeelleejjtteetttt kkööllttõõ?? 2008. szeptember 18.8

Tizennyolc éve hiányzik. Nincs
olyan nap, hogy egy gesztus, egy
szín, vagy hangulat, netán egy il-
lat, egy nyakkendõ színe, egy poli-
tikai vitamûsor a tévében, vagy
örömöm, bánatom, mit megoszta-
nék vele, eszembe ne juttatná a hi-
ányt, melyet elvesztése óta szünte-
lenül érzek. 

Minden tettemmel, újabb tanul-
mányaimmal, munkámmal a mai
napig neki akarok megfelelni. El-
képzelem, mit szólna. Bármi törté-
nik nyúzott kis hazánkban, a mai
napig az õ szemével próbálom lát-
ni. Vajon, mit szólna? 

Kiskomárom szülötte volt.
Édesapja a környék és a falu meg-
becsült szabómestere. Talán úgy
gondolták a szülei, hogy a legbiz-
tosabb jövõ akkor vár rá, ha apja
örökébe lép, ezért biztos, ami biz-
tos szabni-varrni tanították. (Egy
versében „a cérna inasának”
mondja magát.) Nem tudom mi-
lyen sikerrel inaskodott, én min-
denesetre egész életemben nem
láttam tûvel a kezében. Szüleit
végtelenül tisztelte, nem mondott
õ ellent, de lassan kiharcolta ma-
gának, hogy megkésve ugyan, de a
nagykanizsai gimnázium tanulója
lehetett. Halvány emlékem, hogy
tanárai  (Alaksza Ambrus és Hules
Béla) és a helyi (kiskomáromi)
plébános egyengette az útját. 

A háború is a faluban érte, de
gyerekként csak mókás helyzetek-
be keveredett. Nyolc-kilenc éve-
sen kis szánkójával járta a falut és

minden izgalmasnak tûnõ tárgyat
begyûjtött, többek között egyszer
egy repeszdarabot, melynek láttán
az ott állomásozó katonák azonnal
földre vetették magukat, õ pedig
mit sem értve az egészbõl tovább-
masírozott. 

Állítólag már a faluban töltött
évek alatt is mindent elolvasott, de
mint gimnazista, falta a könyve-
ket. Elkezdett verseket írni. Tizen-
hét évesen már szonettel is próbál-
kozott. Korai verseit késõbb nem
sokra becsülte, mégsem dobta sze-
métre. A „A tudás fegyver az impe-
rialisták elleni harcban!” jelszó-
val ellátott, 1,50-ért árult kockás
füzeteket „Versek 1953/54” fel-
irattal a mai napig kincsként õr-
zöm. Elképzelem, hogy míg nagy-
anyám lisztet szitált, sütött-fõzött,
tyúkokat etetett, hatalmas kertet
gondozott, nagyapám meg egy
széken görnyedve 16 órán át fér-
celt és a 10 kilós igazi vasat (vasa-
lót) emelgette a gõzben, apám
csendesen kizárta a földi zajokat és
verseket írogatott a lugasban. A
kedvencem ebbõl a gyûjtemény-
bõl: 

Számvetés
„Elõször az Akaratban éltem, /

De nem akartam, nem is reméltem.
/ Másodszor a hitben éltem, / Jó-
szívû voltam, de sokat reméltem. /
Harmadszor másokban éltem, /
Ölelgettek, de mindig féltem. /
Most örökre magamban lakom- /
Mit Isten adott, kóstolgatom.

1954. április

Három testvér közül õ volt
egyedül fiú. Húgai jóval késõbb
születtek: Magdus, aki most is Ka-
nizsán él családjával és Marika,
aki Balatonbogláron él férjével és

gyerekeivel sokat meséltek báty-
juk különc elfoglaltságairól. Nem
elég, hogy „dologidõben” verseket
fabrikált, ha tehette, mindent be-
festett, helyesebben, mindenre fes-
tett: kõre, fára, papírra, talán még a
tyúkokat is célba vette volna, ha
nem botránkoztatta volna meg
nagyanyát. Nagymama és nagypa-
pa néma szkepticizmussal szem-
lélte apám mûveit, nagymama

egyszer egy aktra ’legalább egy kis
kombinét’ könyörgött, mindhiába.
Feltehetõleg a lelkük mélyén két-
ségbe voltak esve, hogy erõs iz-
mos jóképû fiuk ilyen felesleges
dolgokra pazarolja a napjait, vajon
mi lesz belõle, hiszen semmihez
sem ért. Verseit nem nagyon értet-
ték, képeit nem értékelték, mégis,
ahogy visszaemlékszem nagy-
anyám szemére, mikor apámról
beszélt, valami néma tisztelettel és
elnézéssel vették körül. Õ volt a
„FIAM”. 

Nyári szünetekben azért igyeke-
zett megmutatni, hogy õ is tud dol-
gozni. Vagy a szabómûhelytõl
akart megfelelõ távolságra lenni,
ma már nem tudni, de dolgozott a
Földtani Intézetben idõszaki mun-
kásként, valamint a Betonépítõ
Vállalatnál segédmunkásként.

Tizenkilenc-húsz évesen sorra
nyerte az atlétikai versenyek futó-
számait. Doboznyi érmet és okle-
velet õrzök errõl. Ami nagyon ér-
dekes, hogy sprinternek legalább
olyan jó volt, mint középtávfutó-
nak. A nagykanizsai Bányász S.K -
tól már csak egy ugrás(!) volt Put-
nok, ahol a katonaévét töltötte. Hi-
vatalosan bányásznak számított,
sikereket hozott az ottani Bányász

AAppáámm

ÉÉddeessaappáámm 
ggyyeerrmmeekkkkoorraa

SSookkoollddaallúú eemmbbeerr
ffoollyyttoonnooss ttaannuulláássssaall

Egy 
elfelejtett kköltõ
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S.E-nek is, és nyert egy évet, mert
a bányászkatona csak egy évig volt
katona.

Mit tehet egy húsz éves, költé-
szetnek és könyveknek élõ, feste-
getõ, jó sportoló fiatalember? Ma
biztos egyetemre küldenénk rög-
tön, de azok az idõk nem a tovább-
tanulásról szóltak. Munkahelyet
kellett keresnie. Sikerült is.  Ráhi-
bázott a földkerekség egyik olyan
állására, ami a lehetõ legmesszebb
állt tõle. Bázakerettyén, majd Len-
tiben postahivatali dolgozó lett. 

Ez az állás mégis két gyümöl-
csözõ eredményt hozott. Az egyik,
hogy megismerkedett az én anyu-
kámmal, a másik, hogy eldöntötte,
hogy akárhogy is, de elmegy a fõ-
iskolára. 

Édesanyámban az elsõ perctõl
megtalálta a múzsát, a hallgatósá-
got, az anyát és a szeretõ feleséget.
Sokak megbotránkozására elvett
egy nálánál idõsebb kétgyerekes
özvegyasszonyt. Azok a „sokak”,
gondolom, nem hinnének a fülük-
nek, ha hallanák, hogy szeretetben
és megbecsülésben éltek le egy-
más mellett harminchárom évet.
Apám tehát apja lett két serdülõko-

rú lánynak. Közös életük nem na-
gyon volt, mert a két lány anyám
két testvérénél lakott Nagykani-
zsán, lévén gimnazisták, apámék
pedig hol itt, hol ott, ahol anyu
dolgozott postatiszviselõként. Nõ-
véreim, Mária és Klára, ma is Ka-
nizsán élnek. Késõbbi kapcsola-
tukra a jó barátság volt jellemzõ.
Gyakran jártak együtt hangverse-
nyekre és irodalmi rendezvények-
re. A négyüket összekötõ, legfel-
hõtlenebb érzelem talán pont sze-
mélyemhez köthetõ: mind a né-

gyen szerettek engem, mint ahogy
én is fogom õket az idõk végezeté-
ig. 

DDiipplloommáákk ssoorraa

Apám tehát elhatározta, anyám
nem kis bíztatására, hogy szeren-
csét próbál, mint tanár.  Szepet-
neken képesítés nélkül tanított ma-
gyart, történelmet és rajzot. 1963-
ban diplomát szerzett Pécsett a Ta-
nárképzõ Fõiskolán, magyar iroda-
lom és történelem szakon. Még
ugyanebben az évben Zalaszent-
balázson kezdett tanítani (1963-
75). Talán mondanom sem kell,
hogy már óvodás koromban tanár
akartam lenni. Apám rendkívül
sokszínû egyéniség volt, ami ezen
a pályán már fél gyõzelem. Emlék-
szem minden reggel a lázas készü-
lõdésre, a borotvakölni diszkrét il-
latára. A ház uraként õ volt az elsõ
és az utolsó is a fürdõszobában, s
általában a nap többi részén is
minden körülötte forgott. Nagyon
igényesen (és sokáig) öltözködött.
Az iskolába öltönyben és nyakken-
dõben járt. 

1975-tõl haláláig a Winkler La-
jos Vegyipari és Zsigmondy Vil-
mos Kõolajbányászati és
Mélyfúróipari Szakközépiskolá-
ban tanított magyar irodalmat,
nyelvtant és történelmet.  Nagyon
szeretett tanítani, szerette a tanít-
ványait és õk is apámat, bár úgy
hallottam, hogy szigorú tanár híré-
ben állt. 

Tanítás mellett a szegedi József
Attila Tudományegyetemen szer-
zett újabb diplomát magyar nyelv

és irodalom szakon, majd 1978-
ban ’summa cum laude’ doktorált
az Eötvös József Tudományegye-
temen, Budapesten. (Témája: Jel-
zõszintek vizsgálata Juhász Ferenc
költeményei alapján). 

Mióta az eszemet tudom, apá-
mat könyvek, papírok között lát-
tam. Néha kisebb kupac, néha na-
gyobb kupac mögött. Könyvek az
ágya mellett, könyvek az ágyne-
mûtartóban, könyvek a lekvár he-
lyett a spájzban, könyvek a polcon
kétsorosan, olvasnivaló reggelre,
estére, az erkélyre. 

Emlékszem, talán 7 éves lehet-
tem és volt egy kis zsebpénzem.
Egy séta alatt apám meggyõzött,
hogy a legjobb lenne egy Koszto-
lányi-kötetre költeni, amit õ már ki
is nézett. Ez a köny aztán felkerült
a könyvespolcra, az apám köny-
vespolcára és én rendkívüli büsz-
keséggel éreztem az én könyvem

jelenlétét a tudós polcokon. Mint-
ha ezzel egyenrangúvá emelked-
tem volna. A könyvszekrény volt a
legelsõ és a legértékesebb bútorda-
rab a régi, még Arany János utcai
(2.sz.) lakásunkban. A lakás kicsi,
sötét, nedves udvari lakás volt egy
szobával. WC kint, víz kint. Apám
jó humorérzékkel még ebbõl is tu-
dott viccet csinálni. ’Világraszóló’
László-napokat rendezett a baráta-
inak. Alig fértünk el, de a hangulat
felhõtlen volt. Soha nem éreztem
hátrányosnak magam, amiért éle-
tem elsõ 13 évében  a konyhából
leválaszott pár négyzetméteren
kellett élnem. 1973-ban, hosszas
várakozás után, végre kaptunk egy
két szobás lakást a Berzsenyi Dá-
niel utca 2.sz. 4. emeletén. 

A legjellemzõbb „zaj” nálunk az
írógép kopogása volt. Két ujjal gé-
pelt, de boszorkányos gyorsaság-
gal. Amit nem volt kedve legépel-
ni, anyám gépelte. Neki köszönhe-
tõ, hogy apám, valaha ceruzával
lapokra írt, versei gépírással is
megvannak. Szintén anyámnak
köszönhetõ, hogy a legtöbb, szin-
tén kiadatlan verset kötetekbe ren-

„„AA lleeggjjeelllleemmzzõõbbbb
<zzaajj> nnáálluunnkk aazz íírróóggéépp 
kkooppooggáássaa vvoolltt..””
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deztette apámmal. Ezekhez a ver-
ses kötetekhez illusztrációként
linometszeteket is készített apám.
Az erkély volt a mûhely és szorgo-
san vésett és hengerelt. A színes
festékek, ceruzák lenyûgözték.
Ennek ellenére a legtöbb mûve,
amit megtartásra ítélt, egyszínû
rajz, vagy linometszet. Akkoriban
divat volt subát készíteni, nosza
tervezett anyámnak egy-két re-
mekbe sikerült subát. A 70-es
években a kollázs volt a kedvence.
Párat õrzök emlékbe, párat a nõvé-
reim, párat apám húgai. 

A rajzok és képek, csakúgy,
mint a versek az íróasztalfióknak
készültek. Szinte mindig könyv
közelében és jegyzetfüzettel lát-
tam õt. Írogatott, ahogy õ mondta.
A nyelvészet és a stilisztika mélyé-
re igyekezett hatolni. Õrzök egy
1980-as jegyzetfüzetet, amit kife-
jezetten nekünk ajánlott a címolda-
lon, Nyelvelméleti gondolatok
címmel. A kandiátusi disszertáció-
jára készült. Mintha tudta volna,

hogy csak egy emlék marad, soha-
sem realizálódik. Nyelvet is tanult.
Mindig. Volt egy salátára olvasott
francia könyve, néhány eredeti
francia verse, fordítgatta, olvasgat-
ta õket, ízlelgette a szavakat. A
legszebb nyelvnek találta, de saj-
nos a legkevésbé alkalmas nyelv-
nek is, amit egyedül otthon valaki
megtanulhat. 

Ha hangot kellene visszaidéz-
nem, az írógép kopogásán kívül a
fürdõszobai operaáriák jutnának
rögtön eszembe. Szép hangja volt.
Bariton. Néha a ...Majd alszom én,
ha véget ér a kín... kezdetû áriára
ébredtünk, vagy a ...Bûvös erõ van
e virágban, börtönben él.... volt so-
ron. Emlékszem, az utóbbi ária
olyan magasan kezdõdik, hogy
csak ritkán sikerült kiénekelnie, de
rendületlenül próbálkozott. Szeret-
te a zenét, az operákat imádta. A
lemezjátszó szinte állandóan
üzemben volt. A legmodernebb
kedvence a Smokie együttes Liv-
ing next door to Alice volt. Imádta
az István, a királyt és az Abbát. 

A matematikából a halmazelmé-
let nyûgözte le. A modern techni-
kából a számítógép, az elve és a

nyelve. (Akkoriban még csak ol-
vastunk róla.) Apám gyakorlati ér-
zékérõl csak annyit, hogy elõbb
megírt egy tanulmányt, mint be-

csavart egy villanykörtét, s ha
mégis tett valamit, amihez szög,
kalapács, netán fogó kellett, majd-
hogynem pezsgõt bontottunk.  

Számomra megfoghatatlan,
hogy mi inspirálta a versírásra azt
az embert, akit szabónak szántak,
szerény egyszerûségben neveltek
és szinte alig tette ki a lábát a falu-
ból elsõ versei születése elõtt.
Egyszerûen ezzel a tehetséggel
született. Talán számára is rejtély
volt ez a mindenáron elõtolakodó
adottság, ezért lett végtelenül sze-
rény, ami a verseit illeti. 

„„AAzz eeggyykköötteetteess kkööllttõõ””

Többen, és többször bíztatták.
Sok elismerõ szót hallott Weöres
Sándor, Csoóri Sándor, Lovász Pál
és Hules Béla szájából is. Mindhi-
ába. Nem rohant szerkesztõségek-
be, nem értett az önmenedzselés-
hez. Jóllehet elszórtan 1959-tõl je-
lentek meg versei, csak a 80-as 90-
es években ismerhették meg töb-
ben: verseit az Életünk, a Jelenkor,
a Somogy és a zalai irodalmi anto-
lógiák jelentették meg.

Egykötetes költõnek tartotta
magát. Legjobb barátja, Büky
László, aki a Szegedi Egyetemen
jelenleg is tanszékvezetõ egyetemi

tanár, így írt róla a Míg élsz fé-
nyeskedsz postumus kötete margó-
jára: 

„ ... belsõ emigráns, aki háttal
ült 55 évig a való világ egy szeleté-
nek, annak, amely alig engedte ka-
masz korában tanulni, amely a
kisvárosi-falusi mindennapok ful-
lasztó porát lélegeztette be vele (a
testi betegség tüneteiig). Lelkiálla-
potának többé-kevésbé megfelelt a
visszafordultság állapota, az un.
szocializmus vályújánál szür-
csögõk közé nem kívánt keveredni:
„az aki voltam  és az akit láttok
bennem / háttal ül nektek és nekem
is / már úgy látszik, hogy csupa bü-
työk és csupa abroncs / és aki le-
hetnék / már a visszhang peremén
köröz”.”

1983-ban Pete Györggyel foly-
tatott beszélgetésében így nyilat-
kozott:

„Szeretném úgy leélni az élete-
met, hogy nem kívül vagyok költõ,
hanem belül. Ahogy Kavafisz
/.../néhány lapon megjelenni majd.
De nem rivaldafényben /.../ a fóru-
mon mászkálást nem szeretem - in-
kább addig is verset írok.”

MMûûvvéésszzeett 
aazz íírróóaasszzttaallffiióókknnaakk
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Ennek ellenére 1984 áprilisában
megjelent a Visszhang címû Zalai
Írók és Költõk Antológiájában 8
verse. 

1990-ben  (halála évében) jelent
meg 10 postumus verse a Lüktetés
címû Szépirodalmi Antológiában. 

1995-ben jelent meg egy füzött
verseskötete a Vadamosi Füzetek
sorozatban Pék Pál válogatásával.  

1996-ban  jelent meg ’A’ verses-
kötet: Még élsz fényeskedsz (válo-
gatott versek 160 oldalon. Szintén
Pék Pál válogatta és szerkesztette)
Ennek a kötetnek az érdekessége,
hogy a végén olvasható egy Pete
Györggyel, 1983-ban folytatott be-
szélgetésének teljes szövege.

Abban, hogy a világ egyáltalán
megismerhette, nagyon nagy sze-
repe volt Pék Pál tanár-költõnek
(A Kanizsa c. hetilap szerkesztõjé-
nek), aki fáradhatatlanul ostromol-
ta versekért, apám halála után pe-
dig felvállalta a kötetekbe rende-
zett, de kiadatlan versek gondozá-
sát, alkalmankénti megjelenteté-
sét. Önzetlen segítségéért, apám
emlékének gondozásáért szívbõl
hálás vagyok neki. Ugyanígy hálás
szeretettel gondolok Büky László-
ra, aki a szentendrei – szegedi tá-
volból is õszinte barátja maradt
apámnak. Rendkívül eleven és ma-
gas színvonalú recenziói jelentek
meg apám költészetérõl. Õ az, aki
úgy érti és éli meg apám verseit,
ahogy senki más. Szavai egyszerre
árulkodnak kettejük barátságáról
és a versek mögöttes világának, a
képalkotás mûvészetének minden-
tudó mesterérõl. 

Többször elõkerül a versekben
a betegség – a levegõhiány – ké-

pe. Sajnos szó szerint is levegõhi-
ányt érzett. Egy mellhártyagyulla-
dás következtében visszamaradó
túlérzékenység, esetében a falpor-
ra való érzékenység alakult ki ná-
la. Az egyre súlyosbodó és sûrûb-
bé váló asztmatikus rohamok akár
meg is keseríthették volna õt ma-
gát is, nemcsak az életét. Gyakran
vitte mentõ a kórházba, vitte a
kisrádióját a jegyzetfüzetét és
még ott is írogatott. Legtöbbször
pár nap múlva hazaengedték vagy
hazaszökött. Az ilyen rohamokról
azt kell tudni, hogy a gyors segít-
ség után nagyon hamar kitisztul-
nak a hörgõk és sokszor már más-
nap reggel haza akart volna jönni.
Mindenesetre, megrendelte a le-
csót, amit más lehetõség nem lé-
vén, a kórház hátsó kerítésén át
becsempésztem neki. Akkoriban
még nagyon szigorú volt a látoga-
tási rend. A súlyos rohamok és a
velük járó halálfélelem ellenére
(vagy tán pont azért) rendületle-
nül írogatott, tanult, dolgozott. A
betegség nem volt téma otthon.
Évente 2-3 alkalommal lett rosz-
szul. Sajnos a poratkák ellen ak-
koriban nem sok mindent lehetett
tenni. Állandóan porszívóztunk,
portalanítottunk, de a 80-as évek
vége felé már a por szó hallatára
is kezdtek eltömõdni a hörgõcs-
kéi, ami olyan érzés, mintha befe-
lé menne a levegõ, csak kifelé
nem. Az egész életemet úgy éltem
le, hogy láttam apámat kétség-
beesetten zihálni, a levegõt erõvel
kifújni, fuldokolva köhögni, és a
szemében ott volt a pánik. Jót tett
neki, ha ilyenkor körülötte vol-
tunk. Próbáltuk elterelni a figyel-
mét, gyógyszere, pipája is volt.
Sajnos ezek sem segítettek min-
dig. 

1990. március 18-án este már
két-három napja zihált, de nem

akart kórházba menni. Talán azt
gondolta, elmúlik, mint már any-
nyiszor, vagy nem hitt a kezelés-
ben, nem tudni. Mindenesetre es-
tére édesanyám kénytelen volt
mégis mentõt hívni, apám akarata
ellenére is. A kórházban érdekes
módon a gyógyszeres ellátás után
magára hagyták a kórteremben a
még mindig fuldokló apámat.
Majd elvesztette az eszméletét és
a szobatársa riasztót fújt. Az in-
tenzív osztályra kerülve magához
tért és könyörgött, hogy ne fek-
tessék le, mert úgy megfullad.

Ilyenkor otthon is ülve aludt.
Gyõzött az erõ. Lefektették, elal-
tatták, lélegeztetõ gépre kapcsol-
ták... 18 napig küzdött még. Fel-
ébreszteni valamiért már nem si-
került, a gép nélkül pedig csak pi-
hegni tudott. E kóma alatt érte a
halál. (Milyen a sors? 1990-ben
pont a Költészet Napján temettük
el.)

Nagyon érdekes, hogy mennyi-
re felül tudott kerekedni apám a
’földi’ bajokon. Ha a betegsége
bele is szövõdik a verseibe, soha-
sem profán, sohasem veszik bele
önsajnálatba, nem ír szimptómák-
ról, csak érzékelteti a küzdelmet,
amit átélt, csak elgondolkodik
életen és halálon. Ha nem tud-
nám, hogy milyen betegség súj-
totta õt, nem tudnám kiolvasni
igazán a versekbõl, legalábbis
nem azt, hogy konkrétan, õ a be-
teg. Ami viszont bámulatba ejt,
hogy volt lelki ereje verseket írni,
még a kórházban is.  

1973-ban írta az Apnoe ciklust.
Egyik verse (VI.) így végzõdik.

„arkád.melle.m árkádja szereiaver-
setsiessenalevegõveluramváromhane-
mittmáshol”

Nagyon szerettem Apám lánya
lenni, és az is maradtam. 

Takács Éva

Takács Éva Judit a teljes ne-
vem. A Judit apám kérésére került
az anyakönyvembe. 1959. február
8-án születtem Nagykanizsán.

A Landler Jenõ gimnáziumban
végeztem 1977-ben.

1977-ben felvettek a Pécsi Ta-
nárképzõ fõiskola történelem-
orosz szakára. Tulajdonképpen
azóta nem lakom Nagykanizsán.   

Még fõiskolás voltam, amikor
megismerkedtem a férjemmel.
Két gyermeket, az övéit, nevel-
tünk fel közösen. Igyekeztem jó

gonosz mostoha lenni. Férjem bel-
sõépítészeti munkákkal, tervezés-
sel és kivitelezéssel foglalkozik. 

Tanár lettem és egyetlen percre
sem bántam meg. 

Tizenöt éve angol nyelv és iro-
dalom szakon is végeztem a Pécsi
Tudományegyetemen. 

Azóta angol nyelvet, történel-
met, illetve a két tannyelvû isko-
lában angol nyelven történelmet
tanítok általános iskolásoknak.
Fantasztikus kihívásnak érzem a
tanítást. Nagyon igyekszem meg-

újulni, jelenleg szakvizsgázom
éppen. Munkahelyemen ez a hu-
szonhetedik évem.

Családom mindenben támogat.
Nem szabadna ilyet írnom, ha ba-
bonás lennék, de mindenem meg-
van, amire csak vágytam. Szere-
tet, béke, egészség, boldogság.
Ezt elsõsorban a férjemnek kö-
szönhetem. Már mostohaunokám
is van, nyolc éves kis tudós. 

Sok mindenben hasonlítok
apámra. Sajnos a tehetségét nem
örököltem, csak a könyvtárát.  Ol-
vasó ember vagyok. Lehetõleg
hajnalig olvasok, elsõsorban regé-
nyeket.        

Takács LLászló llánya, TTakács ÉÉva 

AAkkiikk mmeeggéérrtteettttéékk,,
mmeeggééllttéékk vveerrsseeiitt
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Horoszkóp

Sikerekre számíthat karrierje építgetésé-
ben, ám olykor mégis úgy érzi, nem sike-
rül semmi. Aggodalomra nincs oka, de
arra ügyeljen, ne szálljon fejébe idõ elõtt
a dicsõség.

Ne csak azokkal a dolgokkal foglalkoz-
zon, amelyek pénzt, anyagi hasznot hoz-
nak. Szenteljen több idõt és figyelmet a
családjára. Lehet, hogy nem hálálják meg,
de kötelezettsége is van az embernek.

Szerencsésen alakulhatnak az elkövetke-
zõ napok. Energiával telten bármibe be-
lefog, sikerre viszi. Idõnkénti türelmet-
lenségével lehetõleg ne borítsa fel csa-
ládja, környezete nyugalmát. 

Vakmerõségével ugyan sikert arathat a mun-
kájában, de ön úgy érzi, most a szerelem te-
rén kellene sikert elérnie. Azt sem bánná, ha
a szerelem tüze olykor égési sebeket okoz-
na. A Vénusz bolygó is így látja.

Ha nem sikerül a belsõ feszültségét fizikai
munkával feloldani, keressen magának
sportolási lehetõséget. A hastánctól az intim
tornáig, a társastánctól a néptáncig számta-
lan lehetõség közül választhat helyben is.

A hétvégén ismét nyüzsgésre, baráti össze-
jövetelre számíthat. Bár szívesen van ott-
hon, nem tud ellenállni barátai meghívásá-
nak. Mindezt megteheti, hiszen párja nagy-
ra értékeli közösségszervezõ hobbiját.

Ha valami nem sikerül az elsõ nekifu-
tásra, ne csüggedjen el azonnal. A min-
dennapos problémáit ne vigye haza,
elég ha elhatározza, hogy változtatni
akar rajtuk.

A negatív híreket ne hordozza napokig
magában, mert könnyen megbetegítik. Az
idegeskedés helyett kösse le magát valami
aktuális otthoni munkával. Az eredmény
megelégedéssel fogja eltölteni.

A Mars kellemetlen hatásai miatt várjon
néhány napot elintézésre váró ügyeivel.
A késlekedés miatt ne érezze rosszul ma-
gát, inkább szenteljen most több idõt és
türelmet a barátaira, társkapcsolatára.

A nehézségektõl, sok munkától sem mentes
hétköznapokon gyakran eszébe jut, hogy ta-
nulnia kellene valamit. Ugyan szívesen
visszaülne az iskolapadba, de elrettenti az a
gondolat, hogy elmúlt már húsz éves.

Ne vegye magára a családja összes gond-
ját, mert egyedül úgy sem tudja megolda-
ni valamennyit. Elõbb-utóbb õnekik is
meg kell tanulniuk az önállóságot, és azt
is, hogy cselekedetük felelõsséggel jár.

Nyugodt hetet ígérnek a csillagok. A si-
kerért, az eredményekért azonban áldo-
zatot is kell hozni. Ha ésszerûen beosztja
a feladatait, jut ideje a párjára, vagy ha
magányos, a párkeresésre. 

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

A Kanizsa Rádió
gratulál 

a Dugócska 
fõdíj, 

a wellness
hétvége

nyertesének,
Balázsnak!

Az Ön rádiója 
FM 95,6 MHz
SMS szám:

06-30/30-30-95-6

Az  ebek kötelezõ veszettség elleni védõoltása Nagykanizsa Megyei
Jogú Város területén 2008. évtõl a vonatkozó rendelet alapján módosul:

A következõ idõpontokban:
2008. szeptember 19. (péntek)       -     14.00 - 19.00
2008. szeptember 20. (szombat)    -       7.00 - 14.00
2008. szeptember 21. (vasárnap)  -       7.00 - 12.30

és a következõ helyszíneken lehet a védõoltást kezdeményezni:
Nagykanizsa, Szt. Flórián tér 28.            állatorvosi rendelõ
Nagykanizsa, Dózsa György út 121.      állatorvosi klinika
Nagykanizsa, Iskola u. 2.                        állatorvosi rendelõ

Illetve a város mindegyik állatorvosi rendelõjében azok nyitvatartási
ideje alatt.

Az ebek veszettség elleni oltása és féregtelenítése kötelezõ, amiért a
kutya gazdája a felelõs.

Palin, Korpavár, Bagola, Kisfakos, Nagyfakos, Sánc városrészekben
késõbbi idõpontban helyi értesítés alapján kerül sor a védõoltások elvég-
zésére.

Polgármesteri Hivatal, Közigazgatási Osztály

EEbbeekk oollttáássaa
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SSZZOOLLGGÁÁLLTTAATTÁÁSS

IINNGGAATTLLAANN

VVEEGGYYEESS

Nk belvárosában 600 négyzetméteres te-
rület – társasház építésére is alkalmas – el-
adó! Érd.: 30/227-3294, 30/448-6072

Nk-án a Fõ úton 77 m2-es polgári lakás
jó állapotban eladó. Érd.: 93/321-906
(6200K)

Eladnám vagy elcserélném kisebbre há-
rom szobás, III. emeleti, belvárosi, egyedi
gázfûtéses lakásomat. Érd.: 30/9590-413
(6283K)

Nk belvárosában a TANDEM autókeres-
kedés bérbe kiadó vagy építési teleknek el-
adó. Tel.: 30/481-2323 (6260K)

Nagyrécsén hét éves, 100 m2-es,
cirkófûtéses családi ház eladó. Érd.:
30/633-9545, 20/403-9785 (6285K)

Almaültetvény (kordonos) Nk-ához kö-
zel részben eladó. Érd.: 20/570-7717
(6291K)

Becsehelyen háromszobás részben fel-
újított családi ház (cirko fûtés, mûanyag
nyílászárók) telekkel, gyümölcsössel eladó.
Tel.: 70/582-1043 (6293K)

Keleti városrészben négy emeletes épü-
let I. emeletén, kétszobás, 54 m2, részben
felújított, É-D-i fekvésû, nagy konyhás la-
kás eladó. Irányár: 6,3 millió Ft. Érd.:
30/318-2286 (6301K)

Keresek eladó családi házat, lakást és
egyéb ingatlant Nagykanizsán. Érd.: Kár-
pátiné 30/640-1180 (6304K)

Városközponthoz közeli lakótelepen
háromszobás, egyedi gázfûtésû, elsõ eme-
leti lakás eladó. Érd.: 30/527-2002
(6302K)

Keresek eladó családi házat, lakást és
egyéb ingatlant Zala megye területén. Érd.:
Horváth 30/640-1180 (6303K)

Nk-án a Berzsenyi utcában, negyedik

emeleti, két szobás lakás albérletbe kiadó.
Érd.: 30/590-3945 (6249K)

Belvárosi, egyszobás, egyedi fûtéses la-
kás albérletbe kiadó. Érd.: 70/5799-455
(6277K)

Ne dobja ki! Készpénzért vásárolok ré-
gi dísz- és használati tárgyat, porcelánt, ké-
pet, könyvet, régi újságokat, stb.! Érd.:
20/555-3014 (6083K)

170 literes prés eladó. Tel.: 30/448-6072
(6278K)

Vörös borszõlõ (Zweigelt) Nagykani-
zsához  közel eladó. Tel.: 93/312-479,
20/570-7717 (6295K)

Pianino eladó! Érd.: 30/901-2482
(6306K)

Biztonsági õr fegyveres vagy anélküli
szolgálatot vállal fõállásban és helyettes-
ként Nk-án, illetve a környezõ települése-
ken. Érd.: 20/254-2679 (6286K)

Takarítást vállalok. Érd.: 93/325-759
(6279K)

Magyar nyelv és irodalomból korrepetá-
lást, pótvizsgára, felvételire felkészítést, va-
lamint szakdolgozatok, egyéb anyagok gé-
pelését vállalom. Tel.: 30/968-8184 (6288K)

Középkorú házaspár eltartási szerzõ-
dést kötne egyedülálló nénivel vagy bácsi-
val. Válaszát a „Családtagnak befogad-
nánk” jeligére, a Szerkesztõségbe kérjük
(Pf. 154.) (6296K)

Meghibásodott távirányítóját (TV, hifi, videó,
stb.) megjavítom! Tel.: 20/510-2723 (6297K)

Fûnyírást, kaszálást vállalok! Tel.:
20/510-2723 (6298K)

Hastánc ruhák, rázókendõk nagy vá-
lasztékban a Vásárcsarnok I. emeletén a
mozgólépcsõ mellett, az Extrák, szépségek-
ben. Tel.: 30/270-9443 (6300K)

Ásott kutak tisztítását vállalom. Tel.:
20/9366-182 (6306K)

Újra masszázs a nagykanizsai Uszodá-
ban! (A szolgáltatás belépõjegy nélkül is
igénybevehetõ) Teljes testre, 30 perces lazító
masszázs 1000 Ft. Egyéb szolgáltatások:
alakformáló-, talp-, stb. masszázs. Hívásra
házhoz is megyek! Tel.: 30/481-2323
(6273K)

GÉPELÉST (szakdolgozatok, 
árajánlatok, stb.), SZÁMÍTÓGÉPES

SZERKESZTÉST (Word, Excel,
QuarkXPress, Adobe Indesign, Adobe

Photoshop programokkal)  
NYOMDAI ELÕKÉSZÍTÉST

RÖVID HATÁRIDÕVEL VÁLLALOK

Tel.: 30/9932-534 
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A nõi asztaliteniszezõk Extra-
ligájában a BSE után ismét ide-
genbeli meccsre készülhettek
Jakabfi Imre játékosai, hiszen a
Kanizsa Sörgyár SE a budaörsi-
ekhez látogatott. Az ETTU Ku-
pában idén eddig bravúrosan sze-
replõ hazaiak biztos, 6:1-es kü-
lönbségû gyõzelmet arattak, de a
dél-zalaiaknál a becsületpontot
sikerült megszereznie Ladányi
Dórának. Az esélyek ezúttal sem
a vendégek mellett szóltak, de
kis szerencsével akár lehetett
volna szorosabb is a mérkõzés
vége, ha  Ackermann Erika le-

gyõzi azon ellenfelét, akivel
szemben a papírforma az õ sike-

rét ígérte. A két bajnokesélyest,
vagyis a BSE-t és Budaörsöt ez-
zel letudta idegenben a KSSE,
ezt követõen viszont már a szebb
eredmények reményében léphet-
nek asztalhoz a kanizsaiak. 

KKaanniizzssaa –– SSppoorrtt 2008. szeptember 18. 15

A hét tehetsége: Ladányi Dóra
Születési hely, idõ: Nagykanizsa, 1992.09.20.
Sportág: asztalitenisz
Eddigi klubjai: Kõrösi DSE (2000 – 2003), Gyõri Elektromos (2003

– 2005), Kanizsa Sörgyár SE (2005-). Eddigi jelentõsebb sikerei: Ser-
dülõ csapat bajnok (2004), ifjúsági OB csapat-3. (2005) Alpok - Adria
csapat-bajnok (2006-2007) Alpok-Adria U15-elsõ (2008).

A pályafutását Kanizsán kezdõ tehetséges asztaliteniszezõ két idényt
töltött Gyõrben, majd egy kölcsönadás után végleg visszakerült szülõvá-
rosába. Az elõzõ szezonban már bemutatkozott az Extraliga küzdelmei-
ben, s többször szóhoz jutott a Szuperligában is. Idén már oszlopos tag-
ja lehet a nõi bajnokság legfelsõ osztályában szereplõ dél-zalaiaknak.

LLaaddáánnyyii ssiikkeerree ggyyóóggyyíírr vvoolltt

Szeptember 30-tól a skóciai Glas-
gow-ban rendezik a sportakrobaták
világbajnokságát, melyre a Hevesi
DSE két egysége is kivívta az indu-
lás jogát. A korosztályos kettõs, Gu-
lyás Dorottya és Szokol Martin a ve-

gyes párosoknál bizonyíthatja tudá-
sát, s ha minden összejön, akár a
végsõ, hatos fináléba is bekerülhet-
nek. A felnõtteknél a Bódi Szabolcs-
Lukács Patrik duó elõtt a feladat,
hogy Magyarországot mind eredmé-

nyesebben képviseljék, de esetük-
ben bombaerõs mezõny várható.
Ugyanakkor egy valamiben orszá-
gos szinten már felülmúltak minden-
kit, hiszen eddigi eredményeikre te-
kintettel a honi szövetség egyedüli-
ként az õ kiutazásukat finanszírozza.  

Polgár László

IIrráánnyy GGllaassggooww!!

A Nagykanizsai Izzó SE férfi,
valamint nõi NB II-es kézilabdá-
zóinál is elkezdõdött a bajnoki sze-
zon, melynek keretében a hölgyek
elsõként a Zsigmondy-csarnokban
a Tamási csapatát fogadták, s nyer-
tek nagy csatában 21-20-ra. Az új
szerzemények, Takács Andrea és
Papp Zsanett rögtön a legeredmé-
nyesebbnek is bizonyultak hat-hat

találattal, a végén pedig Marton
Zsófia góljaira volt szükség, hogy
gyõzelmet ünnepelhessen a mint-
egy százötven hazai szimpatizáns.
A férfiak mezõnyében parázs ösz-
szecsapáson vannak túl Ányos
Józsefék, õk Kecelen 29-28-ra
kaptak ki úgy, hogy a végén
egyenlítõ góljukat a játékvezetõk
semmisnek tekintették… Számuk-

ra szeptember 20-án következik az
itthoni bemutatkozás, melynek ke-
retében a Kunszentmiklós gárdáját
fogadják, s ami érdekesség rögtön
az élre kívánkozik a vendégekkel
kapcsolatban: soraikban az egyko-
ri kanizsai legendával, a ma már
negyvenedik életévét taposó
Krichenbaum Tiborral érkeznek.
Ha létrejön, nem mindennapi talál-
kozás lesz – az bizonyos…

P.L.

„„KKrriikkii”” iissmméétt KKaanniizzssáánn

Elmaradt mérkõzés pótlása, il-
letve egy dombovári kiruccanás
szerepelt lapzártánk óta az NTE
1866 labdarúgóinak NB III-as
menetrendjében. Elsõként a Ka-
posvár II ellen léptek pályára Cs.
Horváth Gáborék, s gólgazdag
mérkõzésen nyertek hazai pályán
4-2-re. A névválasztás részünkrõl
nem véletlen, hiszen épp az emlí-
tett támadó jegyzett mesterhár-
mast a találkozón a kaposvári el-
sõ osztályúak „fiókcsapata” el-
len, míg a negyediket Nagy Ro-
land szerezte tizenegyesbõl. S
amit legutóbb kiemeltünk, azt
módosította a csapat, hiszen im-

már pozitív gólkülönbséggel lé-
pett fel a dobogóra. A harmadik
helyet sikerült megtartani úgy is,
hogy Dombóváron a gárda kika-
pott a házigazdáktól 2-1-re. A pi-
ros-kékek találatát az NTE színe-
iben bajnokin elõször eredmé-
nyes Boros Zoltán lõtte. Az össz-
kép alapján döntetlenszagú volt a
meccs, de a hazaiak egyik kont-
rája (!) utat talált Horváth Gábor
hálójába. Folytatás szeptember
20-án a Szekszárd ellen, már is-
mét hazai, vagyis az NTE-
pályán.

P.L.

MMáárr aa ddoobbooggóótt iiss 
mmeeggttaappaasszzttaallttáákk Afõvárosban a Pongrác úti lõtéren

rendezték meg az idei Nemzeti Ver-
senyszámok Országos Bajnokságát,
melyen a Nagykanizsai Sportlövész
Egyletet tizenegy lövész képviselte.
A nõk mezõnyében a nyílt irányzékú
30 lövéses fekvõ számban Papp
Józsefné – az utolsó sorozat különb-
sége alapján – 266 körrel ezüstérmet
szerzett. Csapatban az említett spor-
toló teljesítménye Papp Bernadett
(232) és Pölöskeiné Hertelendi Erika
(254) eredményeivel együtt a máso-
dik helyre volt elég. A standard pus-
ka számában ugyanez a felállású
együttes a harmadik helyet szerezte
meg csakúgy, mint a fekvõ helyzetû
csapatversenyben a férfiaknál a Hor-
váth Károly – Obermaier Nándor –
Szobolics János trió.

Aranyközelben

Gyõzelemmel nyitottak
Az NB I B-csoportjában szereplõ

Kanizsa KK-DKG East férfi kosár-
labda-csapata jól kezdte az idényt,
hiszen Budafokon 91 – 76-os gyõ-
zelmet aratott. A kanizsaiak összeál-
lítása így festett: Kasza (14/3), Kiss
Z. (11), Beck (13/9), Szabó B.
(15/9), Koma (14), a cserék pedig
Filipovics (14), Vertetics (8), Lovas
(2), Fodor, Zsámár és Murvai vol-
tak. Az elõzõ heti gyõzelem után
folytatta sikeres sorozatát a gépgyá-
ri együttes – immár a bajnokság ke-
retei között. Pontos, gyors játékuk-
kal õrölték fel végül a hazaiakat,
akik ugyan a középsõ két negyed-
ben felülmúlták a vendégeket, vi-
szont Szabó Balázsék keretbe fog-
lalva a mérkõzés menetét, az elsõ és
utolsó játékrészt biztosan hozva
gyõzték le a XXII. kerületi társasá-
got. 

Bekezdtek a bajnokságban
A Nagykanizsa Demons amerikai

futball-csapatának juniorjai elsõ baj-
nokijukon alaposan kitettek magu-
kért hazai pályán, hiszen 72:20-ra
lépték le a Budapest Cowboys kor-
osztályos gárdáját. Már a félidõre
kialakult tetemes kanizsai elõny le-
hetõvé tette, hogy a meccs második
felére a dél-zalai egység kedvére
cserélgesse embereit, s így a még
kevésbé rutinos csapattagok is játsz-
hattak a Demons színeiben. Táma-
dásban Hajdú Dávid, Németh Dá-
vid, Potári Viktor, Varga Attila, míg
védekezésben Erhetics János,
Hóbor György, Kovács Bence és
Tóth Benjámin nyújtottak kiemelke-
dõt. A folytatásra szeptember 27-ig
kell várni, akkor a Mindenki sport-
pályáján a Gyõr Sharks együttesét
fogadják 14 órától a helyi démonok.

A második fordulóban jön a
Csuti

Elkészítették a sakk csapatbaj-
nokságának sorsolását, s a múlt sze-
zon ezüstérmese, az Aquaprofit
NTSK a második fordulóban, no-
vember 2-án Nagykanizsán fogadja
legnagyobb riválisát, az egerszegi
Csuti Hydrocomp együttesét. A ka-
nizsai egyesület sakkozói október
26-án kezdenek Makón, s mivel a
BEK-be idén nem neveztek, ez lesz
az elsõ tétre menõ csatájuk. A klub
körüli hírek szerint egy olyan erõs-
ség igazolása sem elképzelhetetlen,
aki mögött Polgár Judit csak máso-
dik táblás lenne az elkövetkezen-
dõkben – már természetesen, ha ját-
szik... Elõzetesen egyelõre annyit
tudni, hogy nem magyar állampol-
gárságú kiválóságról van szó, a to-
vábbiak egyelõre még titok tárgyát
képezik...
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Egy kattintás, és naponta friss híreket, 
tudósításokat, riportokat olvashat.

Tájékozódhat a város közérdekû közleményeirõl, a rendõrség aktuális
akcióiról, trafipaxról. A korabeli Nagykanizsát ábrázoló képeslappal
üdvözölheti ismerõsét, vagy leírhatja véleményét fórumunkon.

Kattintson ránk!

wwwwww..kkaanniizzssaauujjssaagg..hhuu

Szeptember 20-21.
KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG NAPJA
KULTÚRHÁZAK ÉJJEL-NAPPAL

Szeptember 20. 
15 óra 30 éves a HSMK Népi 
Díszítõmûvészeti Szakköre
Mûvészeti vezetõ: Pulainé Cserti Ilona
népi iparmûvész. Megnyitja: Prokné 
Tirner Gyöngyi, a Keresztúry ÁMK 
Megyei Közmûvelõdés vezetõje. 
Megtekinthetõ: szeptember 26-ig
19 óra A HSMK bemutatása az 
érdeklõdõk részére

20 óra Reneszánsz a zene és a tánc 
tükrében. Közremûködõk: 
Zalaszentbalázsi Furulyazenekar. 
Mûvészeti vezetõ: Németh Renáta,
Hikádi Mariann táncoktató és 
tanítványai

Szeptember 22. 
19 óra  HSMK színházterem    
"MAGYAR PIÉTA - Az õszödi köztár-
saság. A Magyarkanizsai Udvari Kamara-
színház elõadása. Írta: Siposhegyi Péter
Átdolgozta: Andrási Attila. 
Dramaturg: Szigeti Nagy Réka, 
Péter Ferenc. 
Szereplõk: Vágó Kriszta, Csernik Árpád,
Kákonyi Tibor, Molnár Zoltán

Belépõdíj: 1 200 Ft; diákoknak, nyugdí-
jasoknak: 800 Ft

Szeptember 20. 18 óra
"TÁNCRA LÁBAM" táncházsorozat
Fellép: a PATKÓ BANDA. A táncházat
vezeti: Kócza Attila, a Farkas Ferenc
Zene és Aranymetszés Mûvészeti Iskola
tanára, Tóth István, a Zalagyöngye
Táncegyüttes mûvészeti vezetõje. 
Belépõdíj: 500 Ft

Szeptember 20. 17 óra
SZÜRETI FELVONULÁS
KISKANIZSÁN
Bográcsparti a mûvelõdési ház udvarán
Szüreti bál! Zene: Cziczeli Ferenc
Belépõdíj: 500 Ft

Szeptember 23. 17 óra
AGYKONTROLL ELÕADÁS
Elõadó: Domján Gábor
A belépés díjtalan

Szeptember 27. 14 óra 
Bajcsai Kultúrház
BAJCSAI FALUNAP
Kulturális programok, ügyességi vetélke-
dõk, szüreti felvonulás, bál
Részletes program a plakátokon és a saj-
tóban!

HEVESI SÁNDOR MÛVELÕDÉSI
KÖZPONT

MÓRICZ ZSIGMOND
MÛVELÕDÉSI HÁZ

MEDGYASZAY HÁZ
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