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A kiskanizsai Szent Flórián
téri óvoda elbontására 765 alá-
írást adott át Marton István pol-
gármesternek Rodek Györgyné,
Horváthné Polai Mária és Szer-
dahelyi László kiskanizsai lako-
sok. A petíció átadásán jelen
volt a városrész két önkor-
mányzati képviselõje, Polai Jó-
zsef és Tóth Nándor.

Polai József városatya elöljá-
róban hangsúlyozta: nagyon
rossz állapotban van az épület,
nyolc éve nem nyúlt hozzá senki.
Ablakait valakik kitörték, és
azon közlekednek ki-be. 

Tóth Nándor a részönkor-
mányzat elnöke a lakossági kez-
deményezéssel kapcsolatban
megerõsítette, az ügyet felkarolta
a Polgári Olvasókör és a részön-
kormányzat. Személy szerint
azért támogatja a beadványban

megfogalmazottakat, mert min-
den sorával egyetért, hiszen a vá-
ros nehéz helyzetében nem jelen-
tene anyagi kiadást az épület el-
bontása. Azt is tudják, vannak az
ügynek ellenzõi is. 

Rodek Györgyné véleménye
szerint nincs olyan falu, amely-
nek a központja úgy nézne ki,
mint ez az épület. Tisztelik a
múltjukat, többen felajánlották,
hogy növényeket ültetnek társa-
dalmi munkában a helyére annak
érdekében, hogy a területet ne
használja senki parkolónak. Egy
vállalkozó ingyen lebontaná, és
elszállítaná az anyagot. 

Szerdahelyi László szerint az
épület Kiskanizsának egy szé-
gyenfoltja, veszélyes mellette a
közlekedés. Már huszonöt évvel
ezelõtt sem kellett a mûemlékvé-
delmi hivatalnak, azt válaszol-
ták, tegyenek vele a kiskanizsa-

iak azt, amit akarnak.  Õ azt ja-
vasolta, állítsák fel a megürese-
dett területen Hunyadi János
szobrát. 

A jelenlévõk Deák-Varga Dé-
nes városi fõépítész véleményére
is kíváncsiak voltak, aki elmond-
ta, furcsa lenne, ha egy fõépítész
Kiskanizsa legrégebbi épületére
azt mondaná, hogy nem érték,
fõleg akkor, ha tudjuk, mi volt a
funkciója, milyen értékei van-
nak, és hogy néz ki. Az „érték”
független attól, hogy védett vagy
sem. Nem egyedi esetet említe-
nek a jelenlévõk – tette hozzá –

országosan is az történik a ha-
sonló korú mûemlékekkel, amit a
jelenlévõk szeretnének. Az egyik
fél le akarja bontani, a másik pe-
dig meg akarja menteni. A fõépí-
tészt meglepte, hogy a bontás
után felajánlanának társadalmi
munkát az emberek, most meg
nem, pedig gazos az udvara. A
segítségét kérõket Marton István
polgármester meghallgatta, és
azt a választ adta, hogy épület-
felújításra maximum negyven-
millió forint erejéig van pályáza-
ti lehetõség. Bizottsági szakasz-
ba utalja a kérdést, s majd febru-
árban döntést hoz a közgyûlés.
Attól is tart a  polgármester, ösz-
szecsapnak az indulatok, és ha-
marosan jönnek a bontás ellenzõi
is, hiszen a település legrégibb
épületérõl van szó.

Bakonyi Erzsébet
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A Thúry György Kereskedel-
mi, Vendéglátóipari és Idegen-
forgalmi Szakközépiskola 18
millió forint támogatást nyert a
Tempus közalapítvány Come-
nius pályázatán a 2008-2010-es
idõintervallumra. A pályázat el-
nyerésével külföldi projekttalál-
kozókra nyílik lehetõség az isko-
la diákjai és tanárai számára,
akik az elsõ ilyen találkozón már
részt vettek Berlinben.

A Thúry SZKI-t, és egyben Ma-
gyarországot nyolcan képviselték a
német fõvárosban, Berlinben: az in-
tézmény projektkoordinátora,
Rábavölgyi Attila, kollégái,
Matuczáné Babits Veronika és Úr
Zoltán, valamint a diákok, Berta
Bernadett (13. n), Oláh Alexandra
(12. n), Páli Jennifer (12. c), Schróth
Viktória (12. n) és Takács Gyula (13.
n). Õk maguk mesélték el élményei-
ket a média képviselõinek.

A projekt címe „EUtópia”, lé-
nyege, hogy kérdõívek segítségé-

vel megismerjék a 14-18 éves kor-
osztály véleményét, tudását és jö-
võképét  az Európai Unióról. Eze-
ket a kérdõíveket állították össze a
Thúry diákjai további öt ország –
Franciaország, Németország,
Olaszország, Spanyolország és
Törökország – diákjaival közösen.
A gyerekeket csoportokba osztot-
ták, két-két ország képviselõi al-
kottak egy-egy csoportot, s kaptak
két-két témát, mint például gazda-
ság, kultúra, életmód, politika. A
magyarok a franciákkal dolgoztak
együtt, s az volt a feladatuk, hogy
a már meglévõ kérdéseiket összee-
gyeztessék, rangsorolják, és meg-
beszéljék az átfedéseket, valamint
a nem odaillõket, nem megfelelõ-
ket kiszûrjék – így kaptak 120 kér-
dést témakörönként.

Úr Zoltán meglátása szerint az,
hogy különbözõ országokat pró-
bálnak együtt dolgoztatni, már ma-
gában egy kisebb feszültséget
okoz a nyelvi korlátok és a kultú-
rák különbözõsége miatt, hiszen

ezek az emberek meglehetõsen el-
térõ elõképpel és ismeretekkel ren-
delkeznek az Európai Unióról.

Rábavölgyi Attila elárulta, hogy
már 2000 óta léteznek az adott is-
kolák közti kapcsolatelemzési le-
hetõségek, ez a projekt 2006-ban
került elõször terítékre, de nem
kaptak támogatást hozzá, így újra
próbálkoztak. A két tanév során
négy projekttalálkozóra kerül sor,
a berlinin már túlvannak, a követ-
kezõ március végén Koniában
(Törökország), a jövõ õszi itt,
Nagykanizsán lesz, míg 2010-ben
a záró találkozó Olaszországban

kerül megrendezésre.
A programokról Matuczáné Ba-

bits Veronika beszélt: sok idõt töl-
töttek a feladatokkal, így csupán
egy másfél órás buszos városné-
zésre volt lehetõségük, valamint
egy kirándulásra a projekt többi
résztvevõjével együtt Volksburg-
ba, a „német népautó”  városába,
amely mindenkinek nagy élmény
volt. A közös vacsorák is meghoz-
ták a hozzájuk fûzött reményt: ol-
dották a hangulatot, és megismer-
hették egymás kultúráját. 

A diákok büszkén és nagy
örömmel mondták el, hogy óriási
lehetõség számukra ez a program
mind a nyelvtudás csiszolása,
mind Magyarország képviselése
szempontjából. Jól érezték magu-
kat a francia delegációval is, a kez-
deti – fõként nyelvi – nehézségek
ellenére hamar összekovácsolódott
a kis csapat, találtak közös témá-
kat, így a munka is jobban ment.

S.E.
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KANIZSA DÉL-ZALAI HETILAP

A Bedõ Albert utca névadójá-
ról városunk jelentékeny erdész
társadalma jól tudja ki volt, mit
alkotott, mekkora jelentõséggel.
Nekünk, laikusoknak is illik
azonban tudnunk, nem ok nélkül
hívták õt életében „a magyar- és
horvátországi erdõk királyá-
nak”. Ám minket az is érdekel,
miben követendõ példakép a
szakmán kívüliek számára?

Huszonegy évesen került el
szülõföldjérõl, munkája javarészt
a fõvároshoz kötötte. Ám bármi-
lyen magas polcra került (fõ-er-
dõmester, államtitkár, akadémi-
kus), nem felejtette el népét és
szülõföldjét. Amikor a századfor-
dulón a szegénység miatt a ki-
vándorlás sújtotta a székelységet,
hozzá hasonló hûséges társaival
a tettek mezejére lépett. ,,Nem le-
het kétség abban, hogy az a vi-
rágzó polgári jólét, melyre a szé-
kely népnek úgy hivatásánál és
értelmiségénél fogva, mint föld-
jének természeti minõsége alap-
ján jogosultsága van, s melynek
elérhetésére dolgozni most ide
jöttünk, elérhetõvé is válik, ez a
nép, melynek most a megélhetés
eszközeinek megnyeréséért sú-
lyos küzdelmeket és nélkülözése-
ket kell viselni, megmentve lesz
önmagának, a magyar nemzet-
nek s az emberi kultúra szolgála-
tának. A kongresszus dolgozni
jött annak a népnek mentésére.”
– tûzte ki a célt a Székely Kong-
resszust megnyitó beszédében.

Díszsírhelyre tarthatott volna
számot magas címei miatt a Fiumei
úti temetõben. Végakaratában
mégis hazavágyott Sepsikálnokra,
édesanyja mellé temették. Sírjától
nem messze egy közel hatszáz éves
óriástölgy babonázza meg az em-
bert. Ennek a Sepsiszentgyörgy kö-
zeli apró településrésznek ma mint-
egy ötszáz lakosa van. Iskolájának
falán egy mosolygós Bedõ-dom-
bormû, a mezõtúri erdészeti szakis-
kola ajándéka, az ásotthalmi iskola
szobrot hozott a falucskába. Mert a
magyar erdészek számon tartják
Bedõ Albertet, elzarándokolnak
hozzá, és amikor négy éve, decem-
ber 5-én az összetartozásról kellett
szavazni, õk igennel szavaztak. 

P.J.

KKaanniizzssaaii
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A Zsigmondy-Széchenyi SZKI
könyvtárában bemutatták az in-
tézmény gondozásában megje-
lent Kanizsai Szirmok címû ver-
seskötetet. 

A kötet kiadását elsõ alkalom-
mal három-négy évvel ezelõtt hir-
dették meg diákköltõk számára.

Az idei kiadványban már nemcsak
zsigmondysok szerepelnek, hanem
a város középiskolásai is jelent-
kezhettek mûveikkel. 

Köszöntõjében Bene Csaba intéz-
ményigazgató kiemelte: fontosnak
tartja, hogy értékvesztett világunk-
ban az ilyen értékek mellett megáll-
junk, elgondolkodjunk és lássuk azt,

hogy azért vannak olyan ifjak, akik
számára nemcsak az az érték, amit
pénzért megvásárolhatnak, hanem
az is, ahogyan kifejezik gondolatai-
kat, belsõ érzelmi világukat. 

Dr. Márkus Ferenc tanár dicséret-
tel és elismeréssel szólt a kis kötet hu-
szonkét szerzõjérõl, és mindazokról a
tanárokról, akik elindítói és szervezõi
voltak a megjelentetésének.

B.E.

KKaanniizzssaaii SSzziirrmmookk
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A 6-os számú választókerület
lakókörzete összekötõ kapocs a
keleti városrész és a belváros kö-
zött. A lakótömböket szépen
gondozott parkok övezik és kö-
zösségi összefogással mindig
újabb eredményeket érnek el az
itt élõk a városrész fejlesztésé-
ben dr. Károlyi Attila önkor-
mányzati képviselõ irányításá-
val.    

– Kezdettõl fogva komolyan vet-
tem a fogadóóráimat, mert na-
gyon fontos dolog, hogy az embe-
rek számíthatnak arra, hogy min-
den második hét szerdáján délután
öt órakor megjelenik a képviselõ a
Kõrösi iskolában – véli dr. Károlyi
Attila önkormányzati képviselõ. –
Itt tartunk mindig egy fórumot.
Elõfordult, hogy nem fértünk be a
terembe, annyian voltunk a Bartók
út 1. szám alatti tízemeletes épület
kilakoltatása ügyében. Külön
megköszöntük az IKI igazgatójá-
nak Kámán László úrnak és Mar-
ton István úrnak, továbbá mi is
közremûködtünk abban, hogy a
napokban az utolsó lakó is elhagy-
ta a házat. A Jóisten is segített
bennünket, hogy az épület kiköl-
töztetése zökkenõmentes volt és
mindenki megfelelõ elhelyezést
kapott. A jövõben valószínûleg
megváltozik a Bartók út 1. szám
alatti épület arculata. Elõször
mondom ki most, hogy szeretném,
ha például ebbõl az épületbõl egy
motel lenne, elõre is gondolva ar-
ra, hogy 2009. szeptember 20-án
eldördül a MotoGP startpisztolya
Sávolyon és szeretnénk, ha egy
olyan vállalkozó venné meg az
épületet, aki esetleg – két-három
szintet visszabontva belõle, lévén
ez egy irdatlanul nagy épület – egy
motelt építene. Abban a pillanat-
ban már megváltozik a struktúrája
és funkciója az épületnek. Mindez
olyan változást is magával hozhat
például, hogy a Thúry-szobrot is
át kellene helyezni a tér egy frek-
ventáltabb pontjára. Eddig sem a
legjobb helyen volt ez a szobor,
mert kissé eldugott helyen áll,  és
talán jobb lenne a tér másik olda-
lára áthelyezni.  Jól ismerem a vá-
rosrész lakóinak gondjait, mert el-
megyek a fogadóórára és elmond-
ják, ha nem világít a lámpa, vagy

ha a járdát kell megjavítani. Vagy,
ha nincs buszváró, vagy ha az idõs
nénik bent állnak a sárban, akik
virágot árulnak. Még azt is, ha
nincs vécé a Thúry téri játszóté-
ren. Gondját-baját viseljük ezek-
nek az embereknek azért, mert ha
én vállalkoztam arra, hogy képvi-
selem az itt élõk érdekeit – és akár
a közgyûlésben is felvetem a gond-
jukat – mindezt azzal hálálják
meg, hogy eljönnek a következõ
fogadóórára is. 

– Milyen eredményekkel büsz-
kélkedhet ez a városrész?

– Mondhatom, hogy egyenesen
nõ a fûszál a 6-os számú választó-
kerületben. Ez nem azt jelenti,
hogy háromnaponként lenyírják,
hanem azt, hogy gondozott, szép
és virágos a lakókörzet. A tereket
és utcákat karbantartják, és azok
a kis mûtárgyak, amelyeket e két
év alatt elhelyeztünk a buszváró-
tól a fogadalmi kereszt kerítéséig,
mind azt bizonyítják, hogy az ott
élõ emberek közösségnek érzik ezt
a választókerületet. Nemrég vol-
tam a Kodály utcai idõsek házá-
ban egy kis ünnepségen és ott is
érezte az ember a felé sugárzó
szeretetet. Oda például egy klub-
szobát rendeztem be bútorral. Mi
a mi eredményünk? Az, hogy a mi
választókerületünkben minden
rendben van! Ugyanakkor a la-
kosság részérõl nagyon nagy
igény egy közösségi ház kialakítá-
sa, amely a Kõrösi iskola felújítá-
sával megtörténik. Számomra
központi kérdés a tanmedence és
az iskolafelújítás. Nem akarom
úgy abbahagyni ezt a négyéves
ciklust, hogy nem újítjuk fel a
Kõrösi iskolát és nem építjük meg
a tanmedencét. A város lakossága
is ragaszkodik hozzá, mert ez
nemcsak a Kõrösi iskola és a
Csokonai utca tanmedencéje lesz,
hanem az egész keleti városrész
tanuszodája kell, hogy legyen.
Ezért lobbizunk, méghozzá kor-
mányszinten, tehát ez nagyon ko-
moly dolog: 4-500 milliós beru-
házás. Emellett például egy járdát
is kell építeni, ami átszeli a Thúry
teret. Apró dolgokat csinálunk, de
mindegyik azt hirdeti, hogy ott
egy közösség él, a képviselõ pedig
a közösségért. Tehát, ha ez a két
beruházás indul – az isko-

lafelújítás a tanmedencével, és a
motel építtetése – mindez nem-
hogy a választókerületnek, de
még Nagykanizsának is úgymond
nagy falat. És ezért harcolunk –
szögezi le a képviselõ.

– Valamikor a Szemere utcában
laktam a bútorgyár mellett és on-
nan kerültem a Bartók Béla utcá-
ba, ahol immár két évtizede lakom
– mondja Tóth József nyugdíjas. –
Miért jó itt lakni? Kérem szépen,
rendezett a terület, jó a társasági-
közösségi élet. Amíg dolgoztam,
akkor is közösségi ember voltam,
és ezt a tevékenységet nem hagy-
tam abba, mert hetvenhét éves ko-
rom ellenére aktívan bekapcsoló-
dok a közéleti munkába. A lakos-
ság érdekeit képviselem és a felme-
rült problémákat közvetítem dr.
Károlyi Attila önkormányzati kép-
viselõ felé, aki egyben a választó-
kerület képviselõje. 

– Mi foglalkoztatja leginkább a
lakótelepen élõket?

– Részben a helyi közlekedés, to-
vábbá azt tapasztalom, hogy az ott
lakók is szeretik a szépet, hogy kul-
túrált környezetben éljenek. A
buszváró áthelyezése hosszú ideig
nem történt meg, de a képviselõ úr
segítségével megoldódott a buszvá-
ró áthelyezése a víztorony mellett,
a Teleki utcába. De említhetek egy
másik példát is: a Rózsa utcában
az úttest mellett a pázsiton árulták
a nénik a virágot. A képviselõnk el-
intézte, hogy imár gyönyörûen ki-
kövezett részen, kulturált módon
árulhatják a virágot és nem kell
nylon takarót leteríteni a fûre, attól
tartva, hogy tönkremennek a virá-
gok. Korábban a Thúry-szobor egy
„dzsungelben” volt, de a környékét
kitisztították, úgyhogy most már
méltó környezetben lehet ott ün-
nepségeket tartani, ezáltal is emel-
ve a város színvonalát. Vagy itt van
egy másik példa: a Rózsa és Attila
utcák sarkán van egy kereszt. Egy
hölgy a saját pénzén lefestette, de a
keresztet egy rozoga kerítés vette
körül. Ekkor szintén a képviselõ úr-
hoz fordultam, aki azt mondta: Jó-
zsi bátyám november elsejére el
lesz intézve. S, amikor november
elsején elsétáltam arrafelé, láttam,
hogy a tájba és az emlékkereszthez
illõ kerítés lett „odavarázsolva”. 

– Az itt élõk mennyire óvják la-
kókörnyezetüket?

– Egyesek szeretik a szépet, má-
sok pedig nem igazán törõdnek a

renddel: eldobják a cigarettavéget,
a szemetet, de jómagam is azon fá-
radozom, hogy a lakók még szebb
környezetben éljenek. Találkoztam
egy nénivel, aki a templomba igye-
kezett, és azt mondta: jártam arra-
felé, ahol van a kereszt. Hát, mi-
csoda szép lett! Majd virágot is vi-
szek oda. És tényleg, azóta már vi-
rágokkal van körülvéve az egész
feszület, úgyhogy tényleg nagyon
szép az emlékkereszt közvetlen
környezete is.

Kókainé Hámorszki Éva, a
Kõrösi Csoma Sándor Általános
iskola igazgatója szerint összekötõ
kapocs ez a körzet a keleti város-
rész és a belváros között.

– Az utóbbi idõben több változás
is történt: az egyik, hogy itt meg-
szûnt a buszjárat, kivitték a Teleki
útra. Elõször tartottunk ettõl a
megoldástól, de úgy tûnik, hogy
mégis beválik. Nekünk jobb így,
mert csendesebb lett az iskolánk
környéke. Az iskolával kapcsolatos
továbbá, hogy – a képviselõ úrnak
köszönhetõen – az intézmény elé
készült egy védõkorlát, ami meg-
akadályozza azt, hogy a gyerekek
kiszaladjanak az utcára, ahol elég
nagy a gépjármûforgalom. Fon-
tosnak tartom megemlíteni, hogy
iskolánk voltaképpen ennek a lakó-
körzetnek  úgymond a kulturális
központja is. Olyan ígéretet kap-
tunk a képviselõ úrtól, hogy – a mi
elképzelésünket figyelembe véve –
bead egy pályázatot az isko-
lafelújításra. Azt az információt
kaptam tõle, hogy ezt – úgy tûnik
–, hogy a város is támogatja, és el-
különítettek már egy alapot az
iskolafelújításra. Úgy tervezzük,
hogy – mivel már most is e város-
rész kulturális központja az iskola-
épület –, ha sikerül a felújítás, ak-
kor nagyobb közösségi terek jöhet-
nek létre, ahol a körzetben lakók
akár könyvtári szolgáltatást, akár
különbözõ kis pódiumelõadásokat
meghallgathatnak, akár kisebb ze-
nekarok bemutatkozhatnak, továb-
bá kiállításokra adhatunk majd le-
hetõséget. Az egyik változat szerint
a két épületet kötnénk össze egy te-
tõvel, mivel itt van egy U-alakú
rész az udvaron, és az lehetne egy
közösségi tér, ahol esõ esetén is
tudnánk elõadásokat, ünnepélye-
ket és különbözõ kulturális rendez-
vényeket tartani. Ez lenne a kisebb
beruházás, ha kevesebb pályázati
pénzt nyernénk, míg végsõ célként
a nagyobb beruházás egy tetõtér
ráépítés lenne.

Gelencsér Gábor

„„HHííddsszzeerreeppbbeenn”” aa kkeelleettii vváárroossrréésszz 
ééss aa bbeellvváárrooss kköözzöötttt
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KKaanniizzssaa –– SSzzaabbaadd vvéélleemméénnyy 2008. december 4. 5

CCssiirrkkeeffooggaakk
((SSzzöösssszzeenneetteekk aa kkééttsszzíínnûûssééggrrõõll 

ééss aazz eemmbbeerrssééggrrõõll))

EEllssõõ ttöörrttéénneett
A fõváros proletárkerületében, Kádár (Csermanek) János kedvencében,

Angyalföldön található a Lehel téri templom tõszomszédságában a Rampa
sörözõ. Na, itt aztán tényleg vegyes a vendégfelhozatal. Az egykori
munkásõrök alapból megkülönböztethetõek a barikád túlsó oldalán állókkal.
Az egyik asztalnál a Magyar Nemzet és a Magyar Hírlap olvasása dívik, a
másiknál a Népszabadság és a Népszava az úr. Van, aki ATV Híradót akar
nézni, más az ECHO-ra és a Hír tv-re esküszik. A rendõri ellenõrzések min-
dennaposak. Csak pénteken nincsenek. Pedig este hat körül menetrendszerûen
megjelennek a Szabolcs utcai roma fiatalok – átlagéletkor 15-16 év – és liter-
szám vedelik a buli elõtti szilvapálinkákat, óriási lármát csapva az italszalon-
ban. Õket soha nem igazoltatták. Bezzeg október 22-én Csabi bácsit, az 1956-
os hõst, aki valahogy nem szereti – ki érti? – a kommunistákat, ott volt 2002-
ben az Erzsébet híd elfoglalásakor, 2006-ban a Kossuth téri õszi demonstrá-
ciókon, majd az Astoriánál a brutális rendõrattak idején. Most igazoltatták,
majd bevitték – minden ok nélkül – a kapitányságra. Ott tartották órákon át,
végül kiengedték azzal, hogy másnap ne menjen sehová(!), maradjon otthon és
adja meg az otthoni telefonszámát, mert ellenõrizni fogják. 2008-ban.

Elképedve hallgattam (a bizonyítékot meg is mutatta).
Na, ebben a korcsmában a mindenes Zsolti. Árva, nagyhangú, hajléktalan gye-

rek, aki leszedi a poharakat, lemossa az ablakot, feltakarít, utcát seper, tévét állít és
politizál. Mindezért kap naponta 500 forintot és télvíz idején bent alhat éjszaka a
székeken, nem kell fagyoskodnia az aluljáróban. Hihetetlen figura. Mindig annak
van igaza, aki éppen beszél. Ha valaki Gyurcsányt szidja, akkor máris mondja: dió-
fejû. Ha valaki Orbánt, akkor annak van igaza, és persze minden politikus lop. Ez
még nem is baj, de az egymást váltó két csapost is olyan szépen mószerolja a há-
ta mögött és a másik elõtt – miközben lesi minden kívánságukat egy potya fröcs-
csért cserébe –, hogy az már egészen zseniális. A kétszínûség etalonja.

Zsolti elmehetne politikusnak. Nagy karrier elõtt áll.

MMáássooddiikk ttöörrttéénneett
Kedden – elég fontos ügyben – Kaposvárra kellett (volna) mennem. Nem

aludtam el, a fél hetes indulásra háromnegyed hatkor már a Keleti pályaud-
varon voltam. Kerestem a kiírást, hogy melyik vágányról indul a vonatom.
Sehol semmi, de egyre többen bámultunk bambán a kijelzõre. A hangosbe-
mondó, amely máskor másodperceként zengi ugyanazt az információt, most
megkukult. Ahogy körbenéztem megannyi álmos és értetlen arcot láttam.
Nosza irány az INFORMÁCIÓ. Zárva. Naná, mikor legyen nyitva? Hét óra.
Egy vonat nem sok, de annyi sem érkezett, vasutas sehol. Fél nyolcra kiderül
– miközben mindenki megfagyott – hogy leszakadt a felsõ vezeték, ezért senki
sem tudja, mikor indul egyáltalán vonat. Hogy az ég szakadt volna rájuk.
Sokunknak lett volna esélye busszal menni, ha korábban megtudjuk a tényt.

A MÁV-ot, mint az utolsó állami vagyontárgyak egyikét most akarják
privatizálni. Lesz dolga az új tulajnak.

HHaarrmmaaddiikk ttöörrttéénneett
Vannak olyan életutak, amelyek azt bizonyítják, hogy nagy traumák, kilátásta-

lan élethelyzetek után is létezhet visszatérés. Emlékezzünk csak Csík János 2002-
es autóbalesetére, amikor a kitûnõ népzenész hónapokig feküdt kómában a
kecskeméti kórházban. A népzenész, néptáncos, táncházas világ elitje egy belter-
jes, zárt közösséget alkot. Ott sincs mindenki jóban a másikkal. Mégis Csík Jani
kórtermének kilincsét egyre másra adták egymásnak a muzsikusok. A prímások
húzták, csak húzták kedvenc nótáit és láss világ csodát, Jani felébredt, felépült és
már új lemezt is kiadtak. Deus ex machina.

Kató Zoltán, a Bikini, az R-GO egykori muzsikusa más jellegû, de tar-
talmában hasonló utat járt be. De erõsebb volt mindenkinél. Hosszú szünet
után újra felvette a szaxofonját és húsz év zenei összegzését adta ki
szólólemezen.

Kodálynak – mint mindenben – igaza volt. Zene nélkül nem lehet élni.
Hála Istennek.

Csúri Ákos

Nagykanizsa közgyûlése az elmúlt
idõszakban többnyire nem a város
problémáival foglalkozott. Minden
erejével a másik oldal egy-egy sze-
replõjének lejáratására koncentrál.
A közgyûlés a teljes kompromisz-
szumképesség hiányáról tesz tanúbi-
zonyságot hétrõl-hétre. A vélt és va-
lós sérelmek áradata lepi el a köz-
gyûlést az érdemi munka rovására.
Bárdosi képviselõ úr nyilatkozata,
valamint egy nappal késõbb az
MSZP és MSZDP sajtótájékoztatója
az eddigiekhez képest agresszívabb
módon fogalmaz a kórházzal kap-
csolatban. Nevezetesen a kórház fõ-
igazgatóját lemondásra szólítják fel,
ellenkezõ esetben javasolja, hogy a
közgyûlés mentse fel a fõigazgató
urat. 

A közgyûlés munkáját, a testület
a kórházzal kapcsolatos tevékeny-
ségét nyomon követve döntöttem
úgy, hogy ezzel kapcsolatos véle-
ményemet megfogalmazom. Mit is
tett a képviselõtestület 2006 októ-
berétõl a kórházzal kapcsolatosan? 

Ez a testület mentette fel minõsí-
tett többséggel Dr. Szabó Csaba fõ-
igazgató urat. 

Hat héttel késõbb többségi sza-
vazattal választotta meg benyújtott
pályázata alapján Dr. Kovács Jó-
zsef urat fõigazgatónak. 

Ezt követõen rövid idõn belül a
testület folyamatos „segítségadá-
sát” tapasztalhattuk. Mire gondo-
lok? Az egészségügyi reform, a
kórházi ágy- és létszám leépítések
idején részvételükkel oly módon
„segítették” a kórházat és az intéz-
mény vezetõjét, hogy a megmentés
érdekében tartott demonstráción,
ön is képviselõ úr társaival együtt
többségében távol maradtak. 

A nagykanizsai kórház fõigazga-
tójának folyamatos támadása meg-
nyilvánult abban, hogy összesen öt
alkalommal hívtak össze soron kívü-
li közgyûlést. Számtalanszor utaltak
ilyenkor az egri kórházban végzett
fõigazgatói tevékenységére. Ma már

bevallhatnák, hogy a Heves megyei
kórházban történtekkel kapcsolatos
minden vádjuk hamvába holt. A
Legfelsõbb Bíróság hozott ítélete a
kórház fõigazgatóját teljes körben
rehabilitálta, felmentése szabályta-
lan volt. Számomra gyanút keltõek
az események! A Heves megyei köz-
gyûlés a kórházigazgató távozását
követõen tudta elindítani a kórház
mûködési privatizációját, melynek
viharos történését a Hospinvest-tel
kapcsolatban gondolom önök is is-
merik. Remélem, hogy nem ugyan-
ilyen sorsot szánnak a Kanizsai Do-
rottya Kórháznak, az ellátásra szo-
ruló betegeknek, és kiszolgáltatott
helyzetet az itt dolgozóknak. 

A kórházra vonatkozó megállapí-
tásaik sértõek. A szakmai munkáról
tett megalapozatlan kijelentésekkel
támadják az orvosokat, a betegágy
mellett dolgozókat. Azokat, akik nap
mint nap fáradhatatlanul, önként,
túlmunkát is vállalva végzik a kór-
házba került betegek gyógyítását. 

A Fül-Orr-Gégészeti osztállyal
kapcsolatban figyelmen kívül hagy-
nak tényeket. Emlékezniük kellene
arra, hogy az elõzõ osztályvezetõ
fõorvos még Dr. Kovács József ki-
nevezése elõtt adta be felmondását
és távozott intézetünkbõl. Az orvosi
ellátottság az országon mindenhol
– és nem csak a gégészeten – jel-
lemzõen napról-napra romlik. Egy-
re többen végzik tevékenységüket a
jobban fizetõ magyarországi ma-
gánvállalkozási formában. 

Országos jelenség, hogy a friss
diplomás orvosok közül sokan kül-
földre mennek dolgozni, az itthon
maradottak közül pedig sok a pá-
lyaelhagyó. Jelenleg az egészség-
ügyi rendszerbõl közel 4000 orvos
hiányzik. Az orvosi korfa elörege-
dõ. 

Tisztelettel kérem a sajtótájékoz-
tatón elmondottakhoz fûzött véle-
ményem átgondolását. 

Tisztelettel: 
Dr. Baranyi Enikõ, gyermekorvos

GGoonnddoollaattookk aazz MMSSZZDDPP ééss aazz MMSSZZPP 
22000088.. nnoovveemmbbeerr 1177-ii ssaajjttóóttáájjéékkoozzttaattóójjáárróóll 
–– aammii aabbbbóóll kkiimmaarraaddtt 

Szomorúan olvasom Kocsis Ka-
talin és Csúri Ákos „pengeváltá-
sát”, mert éppen József Attila idõ-
szerûsége vész el a sok bába közt.
Egyesületünk alapító elnöke, Dezsõ
Ferenc nem véletlenül választotta ki
a költõ születésének 100. évforduló-
ján a Fõ utcán kiplakátolt verssorok
közül a következõket: „Adj ember-
séget az embernek, adj magyarsá-
got a magyarnak!”  „én nem így
képzeltem el a rendet, lelkem nem

így honos. Nem hittem létet, hogy
könnyebben tenghet, aki alattomos”
Legfontosabbnak ezt tartotta: „Ad-
játok meg a munka örömét!” Há-
rom és fél éve nem gondoltuk volna,
hogy ma még húsbavágóbbak Jó-
zsef Attila felkiáltásai. Senkinek
sem engedhetjük, hogy eltereljék a
figyelmünket arról, ami egyre több
embert foglalkoztat. 

Kóré Péter, 
Nagykanizsai Polgári Egyesület

AA mmuunnkkaannééllkküülliisséégg ééss JJóózzsseeff AAttttiillaa
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Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyûlésének
Szociális és Egészségügyi Bizottsága a 42/2007.
(IX.25.) számú, az önkormányzati bérlakásokról szó-
ló helyi rendelet alapján pályázatot hirdet az alábbi
üres - helyreállított ill. felújított önkormányzati bér-
lakások bérleti jogának szociális alapon  történõ el-
nyerésére:

Egyedülállók részére:

Nagykanizsa, Csengery u. 88. II. em. 43.
A lakás alapterülete: 36 m2, szobaszám: 1 szobás,

komfortfokozata: komfortos. A lakás településen belüli fek-
vése: városi terület. A lakás épületen belüli fekvése: II. eme-
leti lakás. A lakásbérleti díj összege:  14.940 Ft. A bérleti jog-
viszony idõtartama: 5 év. A lakás megtekintésének idõpontja:
2008. december 9. 14.00-15.00 óráig

Legfeljebb négy fõs háztartás részére:

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

bás, komfortfokozata: komfortos. 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: 5 év. A lakás megte-
kintésének idõpontja: 2008. december 9. 9.00-10.00
óráig

Nagykanizsa, Csengery u. 117/18/A/2.
A lakás alapterülete: 44 m2, szobaszám: 1+1 fél szo-

bás, komfortfokozata: összkomfortos. A lakás települé-
sen belüli fekvése: peremterület. A lakás épületen belü-
li fekvése: földszinti lakás. A lakásbérleti díj összege:
15.796 Ft. A bérleti jogviszony idõtartama: 5 év. A lakás
megtekintésének idõpontja: 2008. december 9.  10.00-
11.00 óráig. 

Nagykanizsa, Petõfi u. 42. fsz. 1.
A lakás alapterülete: 44 m2, szobaszám: 1+1 fél szo-

bás, komfortfokozata: komfortos. A lakás településen
belüli fekvése: városi terület. A lakás épületen belüli
fekvése: udvari lakás. A lakásbérleti díj összege: 15.444
Ft. A bérleti jogviszony idõtartama: 5 év. A lakás megte-
kintésének idõpontja:  2008. december 9. 9.00-10.00
óráig.

Nagykanizsa, Városkapu krt. 10/C. I. em. 1.
A lakás alapterülete: 34 m2, szobaszám: 1 szobás,

komfortfokozata: összkomfortos. A lakás településen
belüli fekvése: városi terület. A lakás épületen belüli
fekvése: I. emeleti lakás. A lakásbérleti díj összege:
16.694 Ft. A bérleti jogviszony idõtartama: 5 év. A lakás
megtekintésének idõpontja: 2008. december 10. 9.00-
10.00 óráig

Önkormányzati bérlakások nem szociális alapon
történõ bérleti jogának elnyerésére

Helyreállított, ill. felújított
Cserére:
Nagykanizsa, Csengery u. 56. fsz. 6.
A lakás alapterülete: 45 m2, szobaszám: 1 szobás,

komfortfokozata: komfortos. A lakás településen belüli
fekvése: városi terület. A lakás épületen belüli fekvése:
udvari lakás . A lakásbérleti díj összege:  17.730 Ft. A
bérleti jogviszony idõtartama: eredeti szerzõdéssel meg-
egyezõ. A lakás megtekintésének idõpontja: 2008. de-
cember 10. 10.00-11.00 óráig. 

Nagykanizsa, Rózsa u. 11. V. em. 33.
A lakás alapterülete: 55 m2, szobaszám: 2 szobás,

komfortfokozata: összkomfortos. A lakás településen
belüli fekvése: városi terület. A lakás épületen belüli
fekvése: V. emeleti lakás. A lakásbérleti díj összege:
23.815 Ft. A bérleti jogviszony idõtartama: eredeti szer-
zõdéssel megegyezõ. A lakás megtekintésének idõpont-
ja: 2008. december 10. 9.00-10.00 óráig.

Az együtt költözõk számának korlátozása nélkül:

Nagykanizsa, Berzsenyi u. 14/B. X. em. 61.

A lakás alapterülete: 66 m2, szobaszám: 3 szobás,
komfortfokozata: összkomfortos. A lakás településen
belüli fekvése: városi terület. 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. december 10. 9.00-
10.00 óráig.

Nagykanizsa, Erzsébet tér 11/A. fsz. 2.
A lakás alapterülete: 55 m2, szobaszám: 2 szobás,

komfortfokozata: komfortos. A lakás településen belüli
fekvése: belváros. A lakás épületen belüli fekvése:  föld-
szinti lakás. A lakásbérleti díj összege:  28.490 Ft. A bér-
leti jogviszony idõtartama: 5 év. A lakás megtekintésé-
nek idõpontja: 2008. december 10. 14.00-15.00 óráig.

Nagykanizsa, Fõ u. 8. 1/1/11.
A lakás alapterülete: 52 m2, szobaszám: 1 szobás,

komfortfokozata: komfortos. A lakás településen belüli
fekvése: belváros. A lakás épületen belüli fekvése: elsõ
emeleti lakás. A lakásbérleti díj összege:  28.288 Ft. A
bérleti jogviszony idõtartama: 5 év. A lakás megtekinté-
sének idõpontja: 2008. december 10. 9.00-10.00 óráig.

Nagykanizsa, Fõ u. 8. 1/2/14.
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 lakás megtekin-
tésének idõpontja: 2008. december 10. 9.00-10.00 órá-
ig

Nagykanizsa, Fõ u. 8. 2/2/6.
A lakás alapterülete: 89 m2, szobaszám: 2 szobás,

komfortfokozata: komfortos. A lakás településen belüli
fekvése: belváros.  A lakás épületen belüli fekvése: II.
emeleti lakás. A lakásbérleti díj összege:  44.945 Ft. A
bérleti jogviszony idõtartama: 5 év. A lakás megtekinté-
sének idõpontja: 2008. december 9. 12.00-13.00 óráig

Nagykanizsa, Fõ u. 8. 5/1/6.
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 megtekinté-
sének idõpontja: 2008. december 10. 9.00-10.00 óráig.

Felújítandó:

Nagykanizsa, Dózsa Gy. u. 75. 3/1/18.
A lakás alapterülete: 42 m2, szobaszám: 1 szobás,

komfortfokozata: komfort nélküli. A lakás településen
belüli fekvése: peremterület. A lakás épületen belüli fek-
vése: I. emeleti lakás. A lakásbérleti díj összege: 5.838
Ft. A bérleti jogviszony idõtartama: 5 év. A lakás megte-
kintésének idõpontja: 2008. december 9. 14.00-15.00
óráig

Nagykanizsa, Kisfaludy u. 33. fsz. 6.
A lakás alapterülete: 15 m2, szobaszám: fél szobás,

komfortfokozata: komfort nélküli. A lakás településen
belüli fekvése: belváros. A lakás épületen belüli fekvé-
se: udvari lakás. A lakásbérleti díj összege: 1.995 Ft. A
bérleti jogviszony idõtartama: 5 év.  A lakás megtekin-
tésének idõpontja: 2008. december 10. 11.00-12.00 órá-
ig.

Felújítandó - cserére:

Nagykanizsa, Csengery u. 117/3. fsz. 8.
A lakás alapterülete: 49 m2, szobaszám: 2 szobás,

komfortfokozata félkomfortos. A lakás településen belü-
li fekvése: peremterület. A lakás épületen belüli fekvé-
se: földszinti lakás. A lakásbérleti díj összege:  9.800 Ft.
A bérleti jogviszony idõtartama: eredeti szerzõdéssel
megegyezõ. A lakás megtekintésének idõpontja:  2008.
december 9. 10.00-11.00 óráig.

Nagykanizsa, Dózsa Gy. u. 73. 1/1/13.
A lakás alapterülete: 44 m2, szobaszám: 1+1 fél szo-

bás, komfortfokozata: félkomfortos. A lakás településen
belüli fekvése: peremterület. A lakás épületen belüli fek-
vése: I. emeleti lakás. A lakásbérleti díj összege: 9.328
Ft. A bérleti jogviszony idõtartama: eredeti szerzõdéssel

megegyezõ. A lakás megtekintésének idõpontja: 2008.
december 9. 14.00-15.00 óráig.

A pályázatokat a Polgármesteri Hivatal Szociális
Osztályán (Nagykanizsa, Eötvös tér 16. földszinti ügy-
félfogadó) lehet benyújtani. Pályázatok benyújtásának
határideje: 2008. december 19.

Pályázati nyomtatvány ugyanitt kapható!

A Szociális és Egészségügyi Bizottság pályázatot
hirdet továbbá az alábbi, Garzonházban lévõ üres
önkormányzati bérlakások bérleti jogának elnyeré-
sére.

Elhelyezésre a 35. életévet be nem töltött fiatal háza-
sok/élettársak jogosultak lakásigényük végleges rende-
zéséig, de legfeljebb 60 hónap idõtartamig, elhelyezé-
sük átmeneti megoldásával és takarékosságra ösztön-
zéssel.

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

komfortfokozata: összkomfortos. A lakás településen
belüli fekvése: városi terület. A lakás épületen belüli
fekvése: földszinti lakás. Szálláshasználati díj összege:
12.780 Ft. A lakás állapota: helyreállított.  A bérleti jog-
viszony idõtartama: maximum 60 hónap 

Nagykanizsa, Dózsa Gy. u. 142/A. I. em. 7.
A lakás alapterülete: 40 m2, szobaszám: 1 szobás,

komfortfokozata: összkomfortos. A lakás településen
belüli fekvése: városi terület. A lakás épületen belüli
fekvése: I. emeleti lakás. Szálláshasználati díj összege:
14.920 Ft. A lakás állapota: helyreállított.  A bérleti jog-
viszony idõtartama: maximum 60 hónap

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

komfortfokozata: összkomfortos. A lakás településen
belüli fekvése: városi terület. A lakás épületen belüli
fekvése: II. emeleti lakás. Szálláshasználati díj összege:
14.952 Ft. A lakás állapota: helyreállított.  A bérleti jog-
viszony idõtartama: maximum 60 hónap

Nagykanizsa, Dózsa Gy. u. 142/B. II. em. 10.
A lakás alapterülete: 40 m2, szobaszám: 1 szobás,

komfortfokozata: összkomfortos. A lakás településen
belüli fekvése: városi terület. A lakás épületen belüli
fekvése: II. emeleti lakás. Szálláshasználati díj összege:
14.920 Ft. A lakás állapota: helyreállított. A bérleti jog-
viszony idõtartama: maximum 60 hónap

Nagykanizsa, Dózsa Gy. u. 142/B. fsz. 1.
A lakás alapterülete: 36 m2, szobaszám: 1 szobás,

komfortfokozata: összkomfortos. A lakás településen
belüli fekvése: városi terület. A lakás épületen belüli
fekvése: földszinti lakás. Szálláshasználati díj összege:
12.780 Ft. A lakás állapota:  helyreállított. A bérleti jog-
viszony idõtartama: maximum 60 hónap

Nagykanizsa, Dózsa Gy. u. 142/B. II. em. 11.
A lakás alapterülete: 40 m2, szobaszám: 1+1 fél

szobás, komfortfokozata: összkomfortos. A lakás te-
lepülésen belüli fekvése: városi terület. A lakás épü-
leten belüli fekvése: II. emeleti lakás. Szálláshaszná-
lati díj összege: 14.920 Ft. A lakás állapota: helyreál-
lított. A bérleti jogviszony idõtartama: maximum 60
hónap.

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

komfortfokozata: összkomfortos. A lakás településen
belüli fekvése: városi terület. A lakás épületen belüli
fekvése: földszinti lakás. Szálláshasználati díj összege:
12.780 Ft. A lakás állapota: helyreállított. A bérleti jog-
viszony idõtartama: maximum 60 hónap.

A pályázatokat a Polgármesteri Hivatal Szociális
Osztályán (Nagykanizsa, Eötvös tér 16. földszinti ügy-
félfogadó) lehet benyújtani.

Pályázati nyomtatvány ugyanitt kapható!
A lakások megtekintésének idõpontja: 2008. decem-

ber 9. 14.00-15.30 óráig
Pályázatok benyújtásának határideje:  2008. decem-

ber 19.
Csákai Iván, Bizottsági elnök sk.
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Balogh László a 3. számú választókerület önkormányzati képviselõje,
OKISB-elnök fogadóórát tart minden szerdán 16 órától 17 óráig a Batthyány
Lajos Gimnáziumban (Nagykanizsa, Rozgonyi utca 23.): 30/204-0865,
balogh.laszlo61@chello.hu.

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

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

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 Nagykanizsa Megyei Jogú Város Jegyzõje a
6/2687/2008. számú Nagykanizsa Magyar u. 30. szám alatti 146. hrsz-ú ingat-
lanon a 146/A/6. hrsz-ú társasházi lakás utcai homlokzatán átalakított nyílás-
zárók fennmaradási engedélyezési ügyében a benyújtott kérelmet elbírálta és
döntését meghozta. Mivel a fenti építéshatósági eljárással érintett ingatlannal
valamint a közvetlenül szomszédos ingatlanokkal rendelkezni jogosultak szá-
ma jelentõs, ezért ezen ügyfeleket a határozat meghozataláról hirdetményi
úton tájékoztatjuk a fenti jogszabályi elõírásnak megfelelõen az alábbiak sze-
rint. A hirdetmény a november 24-én kerül kifüggesztésre Nagykanizsa Me-
gyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának hivatalos hirdetõtábláján. 

Az eljáró hatóság megnevezése: Nagykanizsa Megyei Jogú Város Jegyzõje
8800 Nagykanizsa, Eötvös tér 16., ügyszáma:  6/2687/2008., tárgya: haszná-
latbavételi engedély. A kérelmezõ ügyfél neve: Hegyeshalmi Sándor. A kére-
lemmel érintett ingatlan valamint az érintett ingatlannal közös határvonalú (te-
lekhatárú) ingatlanok (hatásterület): Nagykanizsa 146., 144. hrsz-ú és 147.
hrsz-ú társasházi ingatlan, valamint a 148/1. hrsz-ú ingatlan.

Felhívom az érintettek figyelmét, hogy az elsõfokú építéshatóság fenti ügyben
meghozott döntése és az ügy iratanyaga a Polgármesteri Hivatal Építéshatósági
Osztályán, az alábbi helyen és idõpontban megtekinthetõ: Nagykanizsa, Eötvös
tér 16. III. emelet 304. Hétfõ: 8-12, 13-16.30, szerda: 8-12, 13-17, péntek: 8-12.

A Ket. 98. § (1) bekezdése kimondja: "Az ügyfél az elsõ fokú határozat el-
len fellebbezhet. A fellebbezési jog nincsen meghatározott jogcímhez kötve,
fellebbezni bármilyen okból lehet, amelyre tekintettel az érintett a döntést sé-
relmesnek tartja."

Erre figyelemmel a határozatban a jogorvoslat lehetõségét biztosítottuk.
A határozat ellen a közléstõl számított 15 napon belül a Nyugat-dunántúli

Regionális Közigazgatási Hivatal Zala Megyei Kirendeltségéhez címzett, de
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Építéshatósági Osz-
tályhoz két példányban benyújtandó és 30.000,- Ft értékû illetékbélyeggel el-
látott fellebbezéssel lehet élni.

A jegyzõ megbízásából: Szamosi Gábor, építéshatósági osztályvezetõ

Értesítjük a város idõs lakóit, hogy december 9-én, kedden 10 órától 12
óráig a Családsegítõ Központ irodájában (Zrínyi M. u. 51.) fogadóórát tartunk.
Hívjuk mindazokat, akik információkat kérnek, tanácsot, segítséget várnak. 

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Idõsügyi Tanácsa

Pályázati hirdetmény a Nagykanizsa Kodály Z. u. 10. számú Nyugdí-
jasházban  megüresedett 1 db lakás bérleti jogának elnyerésére

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyûlésének Szociális és Egészségügyi
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 Nyugdíjas-
házban lévõ bérlakás bérleti jogának elnyerésére.

A pályázat benyújtásának határideje:  2008. december 19. 12.00 óra. Helye:
Polgármesteri Hivatal Szociális Osztály Nagykanizsa, Eötvös tér 16. fsz. ügy-
félfogadó. A licitálás idõpontja: 2009. január 2. de. 9.00 óra. Helye: Polgár-
mesteri Hivatal Szociális Osztály Nagykanizsa, Eötvös tér 16. I. em.

A pályázat célja: az alább megjelölt ingatlan bérleti jogának elnyerése, hatá-
rozott idõre.

A bérlemény leírása: Nagykanizsa, Kodály Z. u. 10/A. I. em. 14. 
Elhelyezkedése: Nagykanizsa, keleti városrész, alapterülete: 25 m2, szoba-

száma: 1 szoba, komfortfokozata: összkomfortos, bérleti díja: önkormányzati
bérlakást leadó pályázó esetén 12.275 Ft + igénybevett szolgáltatásokért fize-
tendõ díj + rezsiköltség. Adományt felajánló pályázó esetén az igénybevett
szolgáltatásokért fizetendõ díj + rezsiköltség. Megtekinthetõ: 2008. december
15. 13.00-15.00 óráig. A bérlemény nem örökölhetõ!

A pályázaton való részvétel feltételei:
Személyi feltételek: pályázhat mindazon nagykanizsai állandó lakhelyû

nyugdíjas, nyugdíjas házaspár, aki/k/ Nagykanizsán állandó lakos/ok/, öregsé-
gi nyugdíjas/ok/, vagy az öregségi nyugdíjkorhatár elérte/k/, önmaga, vagy
legalább egyikük önmaga ellátására képes, a lakással kapcsolatos fizetési köte-
lezettségeket vállalja/k/ és annak eleget tud/nak/ tenni, a pályázó a pályázati
feltételeket, a pályázati tárgyaláson történõ licitálást elfogadja.

Egyéb feltételek: pályázhat mindazon 1. pontban részletezett személy/ek/,
aki/k/ pénzadományt ajánl fel, önkormányzati bérlakását ajánlja fel.

Pályázni a  Polgármesteri Hivatal Szociális Osztályán (Nk, Eötvös tér 16.)
átvehetõ PÁLYÁZATI LAP kitöltésével lehet, melyen fel kell tüntetni: a pá-
lyázó/k/ személyi adatait, a folyósított nyugdíj/ak/ összegét, csatolva az utolsó
havi nyugdíjszelvény és törzslap fénymásolatát, a felajánlásra kerülõ önkor-
mányzati bérlakás pontos címét, helyiségeit, komfortfokozatát, havi bérleti dí-
ját, csatolva a bérleti szerzõdés fénymásolatát, saját tulajdonú lakás esetén an-
nak pontos címét, helyrajzi számát, alapterületét, komfortfokozatát, helyisége-
it, minden tulajdonos adatát.

A pályázatokat a Polgármesteri Hivatal Szociális Osztályának ügyfélszolgá-
latán (Nk, Eötvös tér 16.) kell benyújtani. A licitálásra a pályázóknak külön ér-
tesítést nem küldünk. 

A licitálás szabályai: a licitáláson részt vehet az a pályázó, aki pályázatát
határidõben, a kiírásban foglalt tartalommal nyújtotta be. A pályázót megbí-
zással meghatalmazottja is képviselheti. A licitálás induló összege: Nk, Kodály
Z. u. 10/A. I/14. esetében 2.000.000 Ft. A licitálás során a licitösszeg 50.000
Ft-onként emelkedik.

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

Dr. Csákai Iván, bizottsági elnök

KKééppvviisseellõõii ffooggaaddóóóórráákkÉÉppííttéésshhaattóóssáágg - EEööttvvööss ttéérr 1166..

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 Nagykanizsa Megyei Jogú Város Jegyzõje a
6/759-10/2008. számú tárgybeli építéshatósági ügyben a benyújtott kérelmet
elbírálta és döntését meghozta. Mivel a fenti építéshatósági eljárással érintett
ingatlannal valamint a közvetlenül szomszédos ingatlanokkal rendelkezni jo-
gosultak száma jelentõs, ezért ezen ügyfeleket a határozat meghozataláról hir-
detményi úton tájékoztatjuk a fenti jogszabályi elõírásnak megfelelõen az
alábbiak szerint. A hirdetmény 2008. november 21-tõl kerül kifüggesztésre
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának hivatalos hirdetõ-
tábláján. 

Az eljáró hatóság megnevezése:  Nagykanizsa Megyei Jogú Város Jegyzõje
8800 Nagykanizsa, Eötvös tér 16. ügyszáma: 6/759/2008., tárgya: építési en-
gedély. A kérelmezõ ügyfél neve: Németh Tamás. A kérelemmel érintett ingat-
lan valamint az érintett ingatlannal közös határvonalú (telekhatárú) ingatlanok
(hatásterület): Nagykanizsa 649/6. és 649/7. hrsz-ú társasházi ingatlan.

Felhívom az érintettek figyelmét, hogy az elsõfokú építéshatóság fenti ügyben
meghozott döntése és az ügy iratanyaga a Polgármesteri Hivatal Építéshatósági
Osztályán, az alábbi helyen és idõpontban megtekinthetõ: Nagykanizsa, Eötvös tér
16. III. emelet 304. Hétfõ: 8-12, 13-16.30, szerda: 8-12, 13-17, péntek: 8-12. 

A Ket. 98. § (1) bekezdése kimondja: "Az ügyfél az elsõ fokú határozat el-
len fellebbezhet. A fellebbezési jog nincsen meghatározott jogcímhez kötve,
fellebbezni bármilyen okból lehet, amelyre tekintettel az érintett a döntést sé-
relmesnek tartja."

Erre figyelemmel a határozatban a jogorvoslat lehetõségét biztosítottuk.
A határozat ellen a közléstõl számított 15 napon belül a Nyugat-dunántúli

Regionális Közigazgatási Hivatal Zala Megyei Kirendeltségéhez címzett, de
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Építéshatósági Osz-
tályhoz két példányban benyújtandó és 30.000,- Ft értékû illetékbélyeggel el-
látott fellebbezéssel lehet élni.

A jegyzõ megbízásából: Szamosi Gábor, építéshatósági osztályvezetõ

ÉÉppííttéésshhaattóóssáágg - PPeettõõffii SS.. uu.. 111122//aa..
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A választás, a program hiánya
Focinyelven szólva, Nagykani-

zsán már a kezdõ rúgással is baj
volt.

Öszöd után a kanizsai polgár is in-
dulatból, és nem az értékrendjének
megfelelõen szavazott a 2006-os ön-
kormányzati választásokon. Nem
vette észre, hogy a FIDESZ semmi-
lyen leírt programmal, de még csak
egy rendezett gondolatsorral sem
rendelkezik a város jövõjét illetõen,
hogy polgármester jelöltjük már a
személyiségébõl következõen is al-
kalmatlan a neki szánt feladatra. 

Nem vette észre azt sem, hogy a
kanizsai „jobboldal” – a hatalom
megszerzése érdekében – a váro-
sunkban mindaddig nem használt,
rágalmazó, ismert személyeket
névtelenek által készített szórólap-
okkal bemocskoló, hazug eszközö-
ket is felhasznált.

Természetesen a jobboldali elõre-
töréshez hozzájárultak azok is, akik
az MSZP jelöltjeivel szemben önma-
gukat a szocialista párt alternetívá-
jaként bemutatva, a baloldali válasz-
tókat megtévesztve és megosztva,
MSZDP-s színekben az önkormány-
zati választáson, jelöltként elindultak.  

Gyorsan kiderült, hogy nagy
baj van.  

Marton István polgármester
ugyan megpróbálta, hogy a FI-
DESZ programjának hiányát a ko-
rábbi képviselõi tapasztalataiból
hozott gondolatokkal szóban pótol-
ja, ez azonban utólag is csak egy
szánalmas kísérletnek minõsíthetõ.

Adott ügyek tárgyalása során az
érvkészlete, – szinte minden témá-
ban – egyre inkább csak a korábbi
vezetés kritikájára szûkült.

Káderpolitika, vezetõ kiválasztás
A FIDESZ káderpolitikájának

csõdje, ahogy az önkormányzat
hatáskörébe tartozó vezetõk fel-
mentése és az új vezetõk kineve-
zése történt.

A városi kórház fõigazgatójá-
nak, a vízmû vezérigazgatójá-
nak a menesztése és annak mód-
ja, mindent elárul a polgármes-
ter és a többség alkalmatlansá-
gáról.

A hamis nyelvvizsga okmányt
bemutató személy megválasztása a
Hevesi iskola igazgatójának, az el-
lenzéki képviselõk figyelemfelhí-
vása ellenére is megtörtént. 

A FIDESZ káderállománya úgy
tûnik megfogyatkozott, minden-
esetre nem vállalja, hogy vala-

mennyi mûvelõdési és kulturális
intézmény élére hozzá lojális veze-
tõt nevezzen ki, ezért összevon.

A mûvelõdési intézmények
önállóságát megszüntetve össze-
vonta azokat „Kanizsai Kulturális
Központ” név alatt. Sajnálatosan
már két pályázat során is bebizo-
nyosodott: a felkért külsõ szakér-
tõk álláspontja az adott személy al-
kalmasságának megítélésében, a
KKK. vezetõjének kinevezése
ügyében sem találkozott a Balogh
László által vezetett „OKISBÉ” és
a FIDESZ többség véleményével.

Úgy tûnik, most az Ingatlanke-
zelõ Intézmény és a Régió Kft.
összevonásában, a Vagyonkezelõ
Zrt. létrehozásában, újabb vezetõ-
csere lehetõségét látja a többség. 

Egy rossz személyi döntés már
itt is született, a megválasztásra
került vezérigazgató egy napon be-
lül lemondott.

Folyamatban van a városüze-
meltetés területén nagy tapasztalat-
tal rendelkezõ VIA Kft. átszervezé-
se, illetve egy újabb Zrt. létrehozá-
sa is, nyilvánvalóan hasonló céllal,
de már most prognosztizálhatóan
hasonló eredménytelenséggel.

Elgondolkodtató, hogy az új
vezetõk kinevezése minden terü-
leten leépülést, és botrányokat
hozott az elmúlt években.

A diktatórikus gondolkodásmód –
amely sajnos az elõzõ polgármestert
és az elõzõ többséget is jellemezte –
természetesen a jogban, a jog alkal-
mazójában látja az ellenséget, úgy
érzi, hogy a mindenkori jegyzõ aka-
dályozza a munkájában, nem kellõ-
en lojális a többséggel, ezért legfon-
tosabb feladatának a jegyzõ cseréjét
tartja és szinte mindegy, hogy az
mennyibe kerül a kanizsai polgár-
nak, ezért fontos leszögezni:

A mindenkori jegyzõ amellett,
hogy vezeti a polgármesteri hi-
vatalt, a jogbiztonság és a jog-
folytonosság elsõ számú letéte-
ményese, ezért a tevékenysége
nem kötõdhet szorosan, egy-egy
politikai ciklushoz.

Nagykanizsán sajnos ez sem eb-
ben a szellemben történt, hiszen ha
az ellenzéknek nem sikerült volna
a jegyzõcserét a szavazataival
megakadályozni, a többség szándé-
ka szerint, már a ciklus elsõ félide-
jében is a harmadik jegyzõ tevé-
kenykedne önkormányzatunknál.

Lokálpatriotizmus hiánya, kani-
zsai vállalkozások, civil társadalom

Nem jó kanizsainak lenni mond-
ják azok is, akikrõl tudjuk, hogy
sokat tettek és ma is tennének vá-
rosunkért. 

Nincs magyarázatom arra, hogy
miért csak Budapesti, Zalaegersze-
gi, de mindenképpen távoli ügyvé-
di irodák, tervezõk, kivitelezõk
kaphatnak megbízást Nagykani-
zsán. Nincs magyarázatom arra
sem, hogy miért kell intézménye-
ket, gazdasági szervezeteket átvi-
lágítani sok-sok millió forintért tá-
voli szervezetekkel, miközben vá-
rosunkban is vannak erre alkalmas
cégek és személyek.

Miért nem sikerül a kanizsai vál-
lalkozásoknak a sok éves elõszer-
zõdésük ellenére hozzájutni az ipa-
ri parkban bérelt területükhöz, ami-
kor egy idegen vállalkozás a kisze-
melt területet azonnal megveheti.  

Miért nem néz szembe a polgár-
mester és a többség azzal, hogy
Kanizsáról kijelentkeznek vállal-
kozások, hogy a környezõ közsé-
gekbe helyezzék át székhelyüket.
Miért nem kérdezik õket, miért
nem akarják tudni a döntéseik va-
lódi okát.

Talán csak a civil társadalom, a
városunkban szervezõdött több
száz egyesület és alapítvány, a kis
közösségek összefogása az, amire
büszkék lehetünk. A többségük
eredményesen tartja magát távol a
politikától, de esetükben sem sike-
rült csökkenteni a függõséget a
mindenkori önkormányzattól.

Mindannyian rosszul érezzük
magunkat, amikor civil szervezetek
támogatási kérelmérõl kell dönteni,
hiszen a lehetõségek korlátozottak.

A civil társadalom továbblépé-
sének lehetõségeirõl sokat beszél-
tünk a 2006-os választások elõtt,
(több automatizmus – kevesebb
függõség, több költségvetési forrás
– kevesebb függõség, több elõre
deklarált közös cél – kevesebb
függõség stb.) de az önkormányzat
részérõl a kezdeményezés, ezen a
területen is elmaradt. 

A Fidesz-es többség és a polgár-
mester viszonya, a mûködés elle-
hetetlenülése

Számomra úgy tûnik, a FIDESZ
önkormányzati képviselõcsoport-
ját nem a közös értékrend, a közö-
sen vállalt, várost mûködtetõ és
fejlesztõ program, sokkal inkább
egy felülrõl jövõ kényszer, egy
belsõ fegyelmet kikényszerítõ ve-
zetési stílus tartja össze. Ezt a dik-

tatórikus stílust jól érzékelhetõen
Cseresznyés Péter, a helyi szerve-
zet elnöke képviseli.

Borítékolható volt, hogy ez a mód-
szer elsõként a Marton István polgár-
mesterrel való együttmûködés során
bukik meg, aki nagyon rövid idõ alatt
átlátta ennek a helyzetnek a tarthatat-
lanságát és azzal reagált, hogy a több-
ségi frakcióval megszüntette a köz-
vetlen együttmûködést. (nyilvánosan
deklarálta, hogy a FIDESZ frakció
ülésein nem vesz részt)

Ma már úgy tûnik azok lépnek
ki a többségi frakcióból, akik ezt a
helyzetet felismerik, és a demokra-
tikus elkötelezettségük, a demok-
rácia iránti belsõ igényük erõsebb,
mint egy párthoz való, kényszerek
alapján megvalósuló kötõdésük.  

A polgári demokráciában
nincs helye diktatórikus vezetési
megoldásoknak, mert az hosz-
szabb távon elkerülhetetlenül,
permanensen ismétlõdõ konflik-
tusokhoz, végsõ soron a szövet-
ségek felbomlásához vezet.

Azzal, hogy Nagykanizsán a ko-
rábban többséget biztosító FI-
DESZ frakció és az általa jelölt
polgármester viszonya végletesen
megromlott, – és idõközben a FI-
DESZ a kilépõkkel a többségét is
elveszítette – a város mûködtetése
is veszélybe került.

Jelenleg az SZDSZ és az MSZDP
oldaláról látszik eseti támogatás a
FIDESZ irányába egy-egy döntés
meghozatalához, de meggyõzõdé-
sem szerint ez inkább csak zavaro-
sabbá teszi azt a politikai helyzetet,
ami kialakult Nagykanizsán.

Tisztelt Nagykanizsaiak!
Az önkormányzat mûködésé-

nek elsõ félideje eltelt, a leírtakat
kisebb részben értékelésnek, na-
gyobb részben gondolatébresz-
tõnek szántam.

Természetesen nem vagyok té-
vedhetetlen, a megfogalmazott vé-
leményemet a Tisztelt olvasó nyil-
ván néha túlzottan szubjektívnek,
néha talán igazságtalannak is tart-
ja, de ez nem bánt engem.

Valójában az bántana, ha meg
sem próbálnánk változtatni, ha a
következõ években megismétel-
nénk hibáinkat, ha a 2007-tõl
2013-ig tartó uniós forrástöbb-
letekbõl adódó lehetõségeket
nem tudnánk maradéktalanul ki-
használni a városunk gyarapítá-
sára csak azért, mert a 2006. és
2010. között regnáló városveze-
tés nem volt képes az együttmû-
ködésre.

Böröcz Zoltán, 
MSZP Helyi Szervezet elnöke

FFéélliiddõõbbeenn aazz öönnkkoorrmmáánnyyzzaatt 22..
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DDeecceemmbbeerrii ggyyóóggyysszzeerrttáállii üüggyyeelleett NNaaggyykkaanniizzssáánn

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 Nagykanizsa Megyei Jogú Város Jegyzõje a
6/2350-9/2008. számú tárgybani építéshatósági ügyben a benyújtott kérelmet
elbírálta és döntését meghozta. Mivel a fenti építéshatósági eljárással érintett
ingatlannal közvetlenül szomszédos - a határozattal érintett ingatlannal közös
határvonalú (telekhatárú) - építési telkekkel (ingatlanokkal) rendelkezni jogo-
sultak száma jelentõs, ezért ezen ügyfeleket a határozat meghozataláról hirdet-
ményi úton tájékoztatjuk a fenti jogszabályi elõírásnak megfelelõen az alábbi-
ak szerint. 

A hirdetmény 2008. november 26-tõl kerül kifüggesztésre Nagykanizsa
Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának hivatalos hirdetõtábláján. 

Az eljáró hatóság megnevezése:  Nagykanizsa Megyei Jogú Város Jegyzõje
8800 Nagykanizsa, Eötvös tér 16., ügyszáma: 6/2350-9/2008., tárgya: telek-
alakítási engedély. A kérelmezõ ügyfél neve: Miklósfa Mezõgazdasági Terme-
lõ Szolgáltató és Kereskedelmi Zrt. Nagykanizsa, Miklósfa u. 70. 

A kérelemmel érintett ingatlan, valamint a kérelemmel érintett ingatlannal
közös határvonalú (telekhatárú) ingatlanok (hatásterület): Nagykanizsa,
02054., 02055/2., 02055/3., 02055/4. hrsz-ú ingatlanok, Nagykanizsa, 02058.,
02051., 02048., 02047., 02046., 02045., 02057/1. hrsz-ú ingatlanok

Felhívom az érintettek figyelmét, hogy az elsõfokú építéshatóság fenti ügy-
ben meghozott döntése és az ügy iratanyaga a Polgármesteri Hivatal Építésha-
tósági 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, pén-
tek: 8-12. 

A Ket. 98. § (1) bekezdése kimondja: "Az ügyfél az elsõ fokú határozat el-
len fellebbezhet. A fellebbezési jog nincsen meghatározott jogcímhez kötve,
fellebbezni bármilyen okból lehet, amelyre tekintettel az érintett a döntést sé-
relmesnek tartja."

Erre figyelemmel a határozatban a jogorvoslat lehetõségét biztosítottuk.
A határozat ellen a közléstõl számított 15 napon belül a Nyugat-dunántúli

Regionális Közigazgatási Hivatal Zala Megyei Kirendeltségéhez címzett, de
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Építéshatósági Osz-
tályhoz két példányban benyújtandó és 30.000,- Ft értékû illetékbélyeggel el-
látott fellebbezéssel lehet élni.

A jegyzõ megbízásából: Szamosi Gábor, építéshatósági osztályvezetõ

ÉÉppííttéésshhaattóóssáágg - tteelleekkaallaakkííttáássTTiisszztteelltt BBöörrööcczz ÚÚrr!!

Mint elkötelezett baloldali
érzelmû ember eddig is, és
valószínû ezután is az MSZP-
re fogok szavazni, de nem tu-
dok megjegyzés nélkül elmen-
ni az Ön múlt heti, az MSZP
nagykanizsai szervezete elnö-
keként jegyzet értékelése fe-
lett. Ami több, mint elgondol-
kodtató, de nem abban az ér-
telemben, mint aminek Ön
szánta. 

Ön, mint pártelnök a két
év értékelésének álcázva
egy pártszemináriumi kiok-
tatást tartott a népnek, meg-
magyarázva, néha elég ér-
dekesen, hogy nekünk ál-
lampolgároknak hogyan kell
értelmezni a demokrácia in-
tézményeit. 

Véleményem szerint a rend-
szerváltást követõ 18. évben,
már nem ilyen kioktató jellegû
értékelést kellene tartani, fõ-
leg nem úgy, hogy a szocialis-
tákkal még kormányzati szin-
ten is együttmûködõ SZDSZ
helyi vezetõjében talál bûnba-
kot. Röst úr legalább az el-
múlt két évben, az MSZDP-vel
együtt több esetben tartott
sajtótájékoztatókat, ellentét-
ben Önnel, akit az elmúlt két
éven csak a közgyûlésben lát-
tam néha megszólalni, akkor
is fõleg Marton István Fidesz
támogatással lett polgármes-
tert védve. Önnek nem az az
érdeke, hogy 2010-ben válasz-
tást nyerjen a bal-liberális ol-
dal, hanem az, hogy továbbra
is a Fidesz maradjon a hata-
lomban! 

Véleményem szerint nem a
közgyûlést kellene felosztani
– Marton István érdekében –
és eljátszani a nagy megmen-
tõt azzal, hogy lemond elsõ-
ként a képviselõi madátum-
ról, hiszen ezt eljátszotta már
egyszer. 

Úgy vélem – és a vélemé-
nyemmel nem vagyok egyedül
– hogy másról kellene lemon-
dani, ha valóban komolyan és
nem csak szavak szintjén gon-
dolja a 2010-es válsztások
megnyerését.

Nagykanizsa, 2008.11.30

Egy aggódó nagykanizsai
baloldali

Nagykanizsa Idõsügyi Taná-
csa soros ülésén a partnerszer-
vezeteivel való együttmûködésé-
rõl, valamint a 2009. évi munka-
tervrõl tárgyalt. 

Megköttettek a befogadói szer-
zõdések, melynek értelmében a
Honvéd Kaszinó, a KKK, a
VOKE Kodály Zoltán Mûvelõdé-
si Ház, a Tungsram szakszervezet
és a Polgármesteri Hivatal épület-
együttesei, a Halis István Városi
Könyvtár fogadta be az idõsügyi
klubokat. November 7-én meg-
alakult a Kanizsa Trend Nyugdí-
jas Klubja, s ezzel a város Idõs-
ügyi Tanácsa már 27 regisztrált
idõsügyi klubnak segítheti a mun-
káját.

A város intézményeivel jó a
kapcsolat, a Polgármesteri Hivatal
egyes osztályai, irodái, a Honvéd
Kaszinó, a Családsegítõ és Gyer-
mekjóléti Központ és a városi
könyvtár is segítettek.

S.E.

Ülésezett
az IIdõsügyi
Tanács
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1. Nagykanizsa, Fõ út 8. szám alatti 125 m2

alapterületû üzlethelyiség
Induló licit bérleti díj: 3500 Ft/m2/hó + 20% áfa

Licitlépcsõ: 100 Ft/m2/hó + 20% áfa
A bérlemény megtekinthetõ 2008. december 15.
10-11 óráig. (Külön kérésre más idõpontban is). 

A versenytárgyalás ideje: 2008. december 16. 9.30 óra

2. Nagykanizsa, Erzsébet tér 10. szám alatti 
76 m2 alapterületû üzlethelyiség

Induló licit bérleti díj: 2500 Ft/m2/hó + 20% áfa
Licitlépcsõ: 100 Ft/m2/hó + 20% áfa

A bérlemény megtekinthetõ 2008. december 15. 
9-10 óráig. (Külön kérésre más idõpontban is). 

A versenytárgyalás ideje: 
2008. december 16. 9 óra 45 perc

3. Nagykanizsa, Erzsébet tér 16. szám alatti 
64 m2 alapterületû üzlethelyiség

Induló licit bérleti díj: 2800 Ft/m2/hó + 20% áfa
Licitlépcsõ: 100 Ft/m2/hó + 20% áfa

A bérlemény megtekinthetõ 2008. december 15.
10-11 óráig. (Külön kérésre más idõpontban is). 

A versenytárgyalás ideje: 
2008. december 16. 10 óra

4. Nagykanizsa, Csengery u. 4. szám alatti 
152 m2 alapterületû üzlethelyiség

Induló licit bérleti díj: 1800 Ft/m2/hó + 20% áfa
Licitlépcsõ: 100 Ft/m2/hó + 20% áfa

A bérlemény megtekinthetõ 2008. december 15.
11-12 óráig. (Külön kérésre más idõpontban is). 
A versenytárgyalás ideje: 2008. december 16. 

10 óra 15 perc

5. Nagykanizsa, Eötvös tér 27. szám alatti 
237 m2 alapterületû üzlethelyiség

Induló licit bérleti díj: 1440 Ft/m2/hó + 20% áfa
Licitlépcsõ: 100 Ft/m2/hó + 20% áfa

A bérlemény megtekinthetõ 2008. december 15.
14-15 óráig. (Külön kérésre más idõpontban is). 

Aversenytárgyalás ideje: 2008. december 16. 10 óra 30 perc

6. Vásárcsarnok emeletén különbözõ
alapterületû 20-42 m2 emeleti üzletek

Induló licit bérleti díj: 1180 Ft/m2/hó + 20% áfa,
ami tartalmazza a rezsit, a villany, víz kivételével.

Licitlépcsõ: 100 Ft/m2/hó + 20% áfa
A bérlemény megtekinthetõ 2008. december 15. 
9-11 óráig. (Külön kérésre más idõpontban is). 

Aversenytárgyalás ideje: 2008. december 16. 10 óra 45 perc

8. Nagykanizsa Petõfi u. 5. szám alatti 
különbözõ alapterületû irodahelyiségek 

Induló licit bérleti díj: 1200 Ft/m2/hó + 20% áfa, 
mely a rezsit is magába foglalja.

Licitlépcsõ: 100 Ft/m2/hó + 20% áfa
A bérlemény megtekinthetõ 2008. december 15. 

14-15.30 óráig. (Külön kérésre más idõpontban is). 
A versenytárgyalás ideje: 

2008. december 16. 11 óra

8. Nagykanizsa Deák tér 13. - Kölcsey u. 2. szám
alatti 15 m2 alapterületû üzlethelyiség 

Induló licit bérleti díj: 3500 Ft/m2/hó + 20% áfa, 
mely a rezsit is magába foglalja.

Licitlépcsõ: 100 Ft/m2/hó + 20% áfa
A bérlemény megtekinthetõ 2008. december 15. 
14-15 óráig. (Külön kérésre más idõpontban is). 

Aversenytárgyalás ideje: 2008. december 15. 11 óra 15 perc

NNaaggyykkaanniizzssaa MMeeggyyeeii JJooggúú VVáárrooss IInnggaattllaannkkeezzeellééssii IInnttéézzmméénnyyee ((NNaaggyykkaanniizzssaa,, GGaarraayy uu.. 2211..))
aazz aalláábbbbii nnyyíílltt VVEERRSSEENNYYTTÁÁRRGGYYAALLÁÁSSTT HHIIRRDDEETT öönnkkoorrmmáánnyyzzaattii ttuullaajjddoonnúú üüzzlleetteekk bbéérrbbeeaaddáássáárraa

A versenytárgyalások helye:
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata Ingatlankezelési Intézmény Kis tárgyaló I. emelet (Nagykanizsa, Garay u. 21.)

A bérleményekkel kapcsolatban érdeklõdni lehet:
93/311-241, 06-30/2273-192

Ferkovics József, Túró Zoltán,
Kökény Róbert és Kokas József
roma képzõmûvészek alkotásai-
nak kiállításával vette kezdetét a
Demokratikus Roma Vezetõk
Szövetsége szervezésében meg-
rendezett I. Országos Roma
Fesztivál a VOKE Kodály Zol-
tán Vasutas Mûvelõdési Házban.

– Érdemes megnézni a kiállítást
– hangsúlyozta megnyitójában
Kardos Ferenc romológus – mert a
festmények, faragott és fonott tár-
gyak nem egy-két hónapja szület-
tek, hanem öt-hat éve. A roma kul-
túra magyartól eltérõ sajátossága,
hogy nemcsak képzõmûvészeti ki-
állításokon, hanem más rendezvé-
nyeken is megjelennek a képzõmû-
vészeti alkotások. A roma közössé-
gen belül a mûvészet eredendõ sze-
repe, hogy mellettünk legyen, dí-
szítsen bennünket. Nemcsak egy-
szer nézik meg, hanem úgymond
kóstolgatják. Így azok is találkoz-
nak a mûvekkel, akik egyébként
nem járnak kiállításokra. 

Az országos fesztivál megnyitó-
ján köszöntõt mondott Nagy József
György, a Demokratikus Roma
Vezetõk Szövetségének elnöke,
Manninger Jenõ, a Zala Megyei

Közgyûlés elnöke, országgyûlési
képviselõ, Cseresnyés Péter alpol-
gármester, országgyûlési képvise-
lõ és Kolompár Orbán, az Orszá-
gos Cigány Önkormányzat elnöke. 

A hat éves múltra visszatekintõ
rendezvényrõl Nagy József György
többek között elmondta:

– A Dunántúli Roma Vezetõk
Szövetsége 2006-ban alakult meg.
2007-ig Dunántúli Regionális Ro-
ma Fesztiválként rendeztük a prog-
ramot. Ez év februárjában a szö-
vetség országos szövetséggé ala-
kult át, így ennek szellemében
küldtük el a meghívókat. Szövetsé-
günknek lépést kell tartani a korral
– hangsúlyozta Nagy József György
– tovább kell tekintenünk a Dunán-
túlról, meg kell szólítani a fõvárost
és a keleti régiót is. Felhívásunkra
sokan jelentkeztek. Például Gyõr-
Moson-Sopron megyébõl is érkez-
tek fellépõk, ahol idáig nem tud-
tunk semmiféle érdekeket képvisel-
ni, itt azonban sikerült együttmû-
ködési megállapodást kötnünk ve-
lük. Az országhatáron túlra is elju-
tott a fesztivál híre, hiszen a város-
ba érkezett, és emelte a találkozó
fényét a Nefelejcs nevû román ha-
gyományõrzõ együttes tizenöt fõ-
vel. Ha tovább tudjuk folytatni a

szövetség által megfogalmazott cé-
lokat, a hagyomány, a kultúra erõ-
sítését, bemutatását a többségi tár-
sadalomnak, akkor azt hiszem,
nem lehet gond. 

Az esten fellépett a Kanizsa Csilla-
gai Hagyományõrzõ Együttes, a Fe-
hér Kígyó Hagyományõrzõ Együttes,

a Nagykanizsai Vörös Rózsák Ha-
gyományõrzõ Cigány Néptánc
Együttes, valamint Eliseba hastánc
csoportja városunkból. Továbbá a
csornai Romungro Fiúk Hagyomány-
õrzõ Együttes és a budapesti Romano
Glaszo Cigány Együttes. A fesztivál
sztárvendége a világhírû Khamorho
Hagyományõrzõ Cigány táncegyüttes
volt, szintén a fõvárosból.

B.E.

II.. OOrrsszzáággooss RRoommaa FFeesszzttiivvááll

December 1-jén egy új, okta-
tási célt is szolgáló sorozat, hét-
fõi, beszélgetõs Zeneszalon in-
dult Fellegi Ádámmal, a Far-
kas Ferenc Zene- és Aranymet-
szés Mûvészeti Iskola Hangver-
senytermében. 

A tudnivalókról Baráth Yvette
zenetanár elmondta:

– Fellegi Ádámot azt hiszem, nem
kell bemutatni a zenét szeretõk köré-
ben. A 67 éves, hatalmas zenei tudás-
sal rendelkezõ zongoramûvész mun-
káját különbözõ díjakkal, ahogyan õ
mondja, hívságokkal már elismerték.
Pár évvel ezelõtt láthattuk a televízió-
ból, a saját lakásában mûködtetett,
úgynevezett Zeneszalont. Megkeres-
tem, és felkértem egy nagykanizsai

Zeneszalon bevezetésére is, ami há-
rom elõadással indul ebben a tanév-
ben. December 1-én délután 15 óra-
kor kezdõdött a diákszalon, elõtte pe-
dig a felnõtteknek szóló elõadás. Az
elsõ program Prokofjev, Péter és a
farkas címû mûvét mutatta be projek-
toros kivetítéssel. A felnõtteknek szóló
elõadásra pedig Mozart és Beetho-
ven esttel készült a mûvész úr. Beve-
zetett bennünket a mûbe, amit utána
koncertszerûen meg is hallgatha-
ttunk. Egy tartalmas estet tölthettünk
együtt ezeken a programokon. A há-
rom elõadás felnõtt bérlete 3500 fo-
rintba, míg a diákoknak, a zeneisko-
lás növendékeknek 600 forintba ke-
rül, hisz az õ számukra egy rendha-
gyó szolfézsórát is jelentenek– foglal-
ta össze Baráth Yvette. 

Zeneszalon FFellegi ÁÁdámmal
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A gazdasági miniszter szabály-
talan áramvételezése Pesten ma-
rasztotta Krakkó Ákost, ám a töb-
bi négy célpontos Kanizsára érke-
zése így is valódi szenzációnak
számított a hétfõi közönségtalál-
kozón. Kicsi szerkesztõség, sok
munka, hétköznap – mindezek el-
lenére örömmel tettek eleget a
Nagykanizsai Polgári Egyesület
meghívásának. Kóré Péter, az
egyesület elnöke szívbõl jövõ kö-
szöntõvel fogadta õket. „Minden
péntek este egy-egy március tizen-
ötödike, amikor milliók szívében
gyullad a bizonyosság fáklyája: a
diktatúra legyõzhetõ. Ez indokolja
– már ha kell indokolni – a mögöt-
tünk lévõ trikolort. Nem üres de-
koráció, hanem egy fényes márci-
us üzenete egy sötét decemberi es-
tén” – utalt a hírtévés újságírók

sajtószabadságért végzett tevé-
kenységére.

Ma nálunk még sok minden nem
magától értetõdõ, de nekünk az a
dolgunk, hozzászoktassuk a politi-
kusokat, hogy kérdezünk. Nem
csak a tájékoztatás a feladatunk,
hanem a közpénz elköltésének el-
lenõrzése is – fogalmaztak a beve-
zetõben. „Nem is értjük, miért nem
örül a kormány annak, hogy köz-
pénzt takarítunk meg?” – bizony
ezen az estén többször elõkerült az
irónia. Losonczi Katát – õ maga is
a Célpont által talán leggyakrab-
ban látogatott Szabolcs-Szatmár-
Bereg szülötte – megrótták, mond-
ván: Lejáratja a megyét! „Tetszett
volna betartani a törvényt!” – volt
Kata szavakész válasza. Rákóczi
Péter felelõs szerkesztõ felidézte,
egy ízben tanúskodni idézték be, a

rendõrtiszt e szavakkal szólt haza:
„Anya, nem hiszed el, ki ül velem
szemben!” Megbecsüléssel szóltak
hírigazgatójukról, Szikszai Péter-
rõl. Õ érezte elõször, hogy szükség
van a Célpontra. A törzsközönség-
tõl – ilyen volt a könyvtár 3. eme-
letén is – sok szeretetet, bíztatást
kapnak csöppet sem könnyû mun-
kájukhoz. Az informatikai uniós
pénzek lenyúlásáról szóló adás
után például rengetegen jelentkez-
tek: „Ezt csinálták nálunk is!”  Az
oknyomozás idõigényes, ezért drá-
ga mûfaj. Vajon a tõkeerõs többi
csatorna miért nem mûveli? – me-
rült föl az újfent irónikus kérdés.

De létezik egy stabil másik nézõ-
bázisuk – tudtuk meg – , Daróczi-
ék csapata: a kormányszóvivõ két
munkatársát azért fizetik, hogy a
Célpontot nézze, s beszámoljon
róla. „Hát ezért drága mûfaj az ok-
nyomozás!” – poénkodott a közön-
ség. „De ezt közpénzen csinálják!”
– volt a válasz, ami már egyáltalán
nem vicc.

Kisberk Szabolcs elmesélte a
Kabai-sztorit, bonbont is vittek a
börtön elõl Lipótmezõn bújtatott
színesfém kereskedõnek. Alatta
volt a kamera. Órákig tartott, míg a
rendõrség kiért, addig a szálfa ter-
metû riporter õrizte az OPNI kijá-
ratát, meg ne szökjön a pénzügy-
miniszter üzlettársa. A lejáratásu-
kat megkísérlõ akciót azonban az
váltotta ki, hogy leleplezték: a bör-
tönbe küldik Kabai után a lõszer

megsemmisítés miatt katonai tit-
kot képezõ információkat. És a
honvédelmi miniszter nem talált
semmi szabálytalanságot…

Szó esett a Célpontra oly jellem-
zõ képi világról. A gyakran rejtett
kamerával készített felvételekre
sajátos jelzõt talált egy munkájuk
iránt érdeklõdõ rendõr: kajla.
Mikroporttal kénytelenek dolgozni
a nyilvánosság elõl ki tudja miért
elzárkózó kormánytagok szavai-
nak rögzítésére.”Nem létezik kétfé-
le igazság!” – szögezte le Kovács
Andrea. Az egyik, amit a kamera
elõtt vállal a miniszter, és a másik,
amit csak négyszemközt. „Ez
utóbbit is leadjuk.” – fûzte hozzá
mosolyogva. 

„Csak humorral felfogva lehet
csinálni, ezt tanácsolom Önöknek
is. – folytatta ugyanõ – A nyavaly-
gás, az önsajnálat zsákutca. Minél
inkább el akarják titkolni az igaz-
ságot, annál inkább meg akarjuk
tudni, ez plusz energiát ad.” Pró-
bálkoznak interjúalanyaik hízel-
géssel, megvesztegetéssel, fenyege-
téssel. Minél nagyobb összeget kí-
nálnak föl annak érdekében, hogy a
riporterek ejtsék a témát, annál
biztosabbak, hogy jó nyomon jár-
nak. Érdekes a Célpont tekintélye a
baloldalon is. A hallgatóság beszá-
molt róla, milyen elismerõ jellem-
zést hallottak a mûsorról: itt van
információ! Vendégeink pedig el-
mesélték, az egyik városban egy-
mással torzsalkodó szocialisták az-
zal fenyegetik egymást: „Elküldöm
a dossziédat a Célpontnak!”

P.J.
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„Az elsõ a szükséges, a második
a hasznos, a harmadik a kellemes.”
– állította a kanizsai diákok elé az
idõbeosztás követendõ sorrendjét
Kalocsa érseke. 

Dr. Bábel Balázs, a fiatalos öregdi-
ák számba vette, mi mindent kapott
negyven éve szegény parasztgyerek-
ként a kecskeméti piarista gimnázi-
umban. „Példát kaptatok az atyáktól,
most nektek is példákká kell lenne-
tek!” – folytatta. Örömét fejezte ki,
hogy alsó tagozatosokat is lát. Mind-
ez a tanítórend alapítójának, Kalazan-
ci Szent József tiszteletére bemutatott
misén hangzott el az utolsó novem-
beri szombat délelõttjén a Felsõtemp-
lomban. Kétség kívül ekkor volt a két
napos Patrocínium – az atyai pártfo-
gás ünnepe – csúcspontja. 

Róma utcáin kallódó, bandákba
verõdõ, szegény gyerekekbe botlott a
spanyol földrõl származó József atya,
felelõsség ébredt benne irántuk, és
1597-ben elkezdte nevelésüket. Azért
kilátástalan a szegények helyzete,
mert a tanulatlan gyermek szolgaság-
ra van rendelve. A gyerekkortól függ
az egész élet, joguk van az oktatásra-
nevelésre, ez alapvetõ emberi jog.
Közismert jelmondata: Pietas et lit-
terae. A litteraevel a hátában a pietas
azt fejezi ki, hogy a Teremtõhöz az
emberi tudás és igazságkeresés útjain
akarnak eljutni, tanárok és diákok kö-
zösen. Az a litterae pedig olyan tudo-
mány, amely megismerése tárgyához
megilletõdve közelít, mert üzenetnek
és ajándéknak tartja.

Az esélyegyenlõségrõl Kalazan-
cius nem csak beszélt. A szegény

gyerekek tanítását tekintette fõ fel-
adatának, ezzel megelõzte az államok
utóbb közoktatásként megfogalma-
zott kötelezettségét. Ma pedig azzal
találkozunk, hogy éppen innen (is)
próbál kihátrálni az állam. Ehhez kü-
lönféle praktikákkal próbálkozik: kí-
sérlet a tandíj bevezetésére – a nép-
szavazás elutasította; gyerek és gye-
rek megkülönböztetése az iskola
fenntartója szerint – az Állami Szám-
vevõszék is megrótta ezért a kor-
mányt. Pedig mi lett volna Magyaror-
szágból, ha már 25 évvel a rend meg-
alapítása után nem érkeztek volna ha-
zánkba a piaristák? Vajon mennyi, az
egész társadalmat gazdagító tehetség
veszett volna el? Szüleinek nyolca-
dik, legkisebb gyermeke volt
Kalazancius. Amikor hálát adunk,
Pedro Calasanz és María Gastón jó
szívét is dicsérjük. 

P.J.

JJóóll ffeellhhaasszznnáállnnii aazz iiddõõtt Volán Oktatási Kft.
Nagykanizsa,
Zárda út 2.

Tel/fax: 93/516-634
OKÉV nyt. szám: 20-0003-04 AL: 0448

Karácsonyi akció!

Gyorsított tanfolyamot 
indítunk 2008.12.24-én 

8.30 és 16 óra kezdetekkel
személyautó, motor 

és segédmotor kategóriákban

Részletekrõl érdeklõdni:
Nagykanizsa, Zárda u. 2.

Tel.: 93/516-634, 30/491-7051

Részletfizetés! 
Ingyenes tankönyvkölcsönzés!

Igazodunk 
a Te szabadidõdhöz!
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Tizenkilenc egyesület tartozik
a Zala Megyei Természetbarát
Szövetséghez (amely a Magyar
Természetbarát Szövetség ré-
sze). Ezek önállóan mûködnek, s
mindannyiuk tevékenységéhez
tartozik a szervezett túrázás, tú-
ráztatás – nyilvánosan, túrave-
zetõvel. A szervezet célja, hogy
elõsegítse az egészséges életmód-
ra nevelést, illetve a természet-
és környezetvédõ szemlélet ki-
alakulását.

Zala megyében nagyjából 3400
kilométer turista-útvonal létezik
(1266 km jelzett), ebbõl 500 kilo-
méternyi dél-zalai területen talál-
ható, városunkhoz közel. Az egye-
sületek feladata ezeknek a fenn-
tartása, gondozása, valamint a tu-
ristatérképpel való lefedése is. Bi-
zonyára sokan találkoztak már
azokkal a 10x12 cm-es fehér alapú
jelzésekkel, amelyek a fák oldalán
találhatók. Ezeket nagyon egysze-
rû megtanulni, s útba igazítják
még a kezdõ természetjárót is.

Kiss László, a Zala Megyei
Természetbarát Szövetség elnö-
ke lapunknak elmondta, a ter-
mészetbarátok életében nagyon
fontos szerepet tölt be a mozgás
és a természet összefonódása, s
ehhez kapcsolódik még a kultú-
ra és a történelem szeretete is.
Hasznos idõtöltésnek tartja a
túrázást, mert nem csak az
egészségünk megóvása vagy ja-
vítása szempontjából érdemes
foglalkozni vele rendszeresen,
hanem az is kiemelkedõ fontos-
sággal bír, hogy közben megis-
merhetjük környezetünket, me-
gyénket, hazánkat, fellelhetjük
a legérdekesebb, legszebb kul-
turális és természeti értékein-
ket. Minden korosztálynak
ajánlja, mert kellemes kikap-
csolódás és az egyik leghatáso-
sabb sport, mely még anyagilag
is mindenki számára elérhetõ.
A friss levegõ pedig üdítõen
hat, megszûnteti a fáradtságér-
zetet, és jó hatása van a kerin-
gési rendszerre.

Az egyesületek többféle túrát
szerveznek, ezek között van hosz-
szabb, rövidebb, teljesítménytúra,
valamint szakágak szerint is lehet
választani: gyalogos és kerékpá-
ros túrán vesznek részt a legtöb-
ben, de sok az érdeklõdõ a bar-
langász, a hegymászó és a vízi tú-
rák iránt is. 

Dél-Zalában nagyon sok a látni-
való, legyen szó erdõrészrõl, vagy
emlékmûrõl. Zalakarosnak ki-
emelt szerep jutott a termálfürdõ
miatt, s a parkerdõ is sok látogatót
vonz. Kistolmács és Bázakerettye
környékén található a Budafai Ar-
borétum, a vétyemi õsbükkös. Ha
pedig valaki nem akar a város
vonzáskörzetétõl távolabb menni:
minden évszakban látogatható a
Csónakázó-tó és környéke, a
Romlottvár, és a Miklósfai Arbo-
rétum.

S.E.

KKaanniizzssaa –– SSzzíínneess 2008. december 4.12

HHaasszznnooss iiddõõttööllttééss mmiinnddeennkkiinneekk::
aa tteerrmméésszzeettjjáárrááss A norvég partneriskolából ér-

keztek vendégtanárok a Zrínyi
Miklós Általános Iskolába, hogy
három izgalmas napot töltsenek el
Nagykanizsán, melynek során sok
programmal kedveskedtek a házi-
gazdák a vendégeknek.

Elõbb az iskolások mûsorral kö-
szöntötték a látogatókat: Németh
Bernadett 1. osztályos és Marton
Magdolna 8. osztályos tanulók
magyar népdalokat énekeltek,
õket követte az iskola kiskórusa.

A három nap folyamán a vendé-
gek betekinthettek a tanórákba,
megismerhették az iskolát, s ma-
gyar táncokat tanulhattak. Tiszte-
letükre elsõ este a Medgyaszay
Házban óvodások, zeneiskolások
és a zrínyisek adtak mûsort. Bú-
csúzóul zalakarosi látogatáson
vettek részt.

S.E.

NNoorrvvéégg vveennddééggeekk 
aa ZZrríínnyyiibbeenn
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Horoszkóp

A Szaturnusz jótékony hatására számít-
hat az elkövetkezõ napokban. Ne okoz-
zon szorongást az ajándékvásárlás, dönt-
sön bölcsen, és szerezzen örömet, megle-
petést a családjának. 

A karácsony közeledtével egyre több erõt
adnak önnek a csillagok. A harmónia, a sze-
relem érzése tölti el mindennapjait. Szinte
szárnyal, akár otthoni teendõkrõl van szó,
akár hivatalos munkavégzésrõl.

Váratlan munka szakadhat a nyakába. Mi-
elõtt türelmetlenné válna, és lázas vesze-
kedésbe kezdene, vonuljon csendesebb
helyre. Idegnyugtatóként hallgasson kel-
lemes zenét a nyugtató helyett.

Fontos döntéseket kell meghoznia az el-
következõ idõszakban. Nem árt, ha kicsit
kockáztat, hiszen tudja, aki mer, az nyer.
Nyilvánítsa ki többször szeretetét a kör-
nyezetében.

Használja ki jobban az erejét, sportoljon
többet, és az ünnepekre való tekintettel
legyen nagyvonalú és igazságos a család-
jával. Új ismerõsök hozhatnak új színt,
pozitív érzelmeket mindennapjaiba.

Kreatív képességeinek egyre inkább
hasznát veszi. Továbbra is hallgasson
belsõ énje sugallatára. Ágas-bogas elfog-
laltsága közepette hagyjon idõt a szeret-
teire, és pihenjen többet.

Már közel jár ahhoz, hogy megvalósítsa egy
régi elképzelését. Tartson ki mellette, mert
anyagi helyzetén is pozitívan változtathat.
Magánéletében is tervezzen változtatást, le-
gyen kitartó, és megértõ a párjával.

Pozitív változást ígérnek a csillagok. Az
idõnként visszatérõ rossz hangulatát most
elfelejtheti. Ha van társa, becsülje meg job-
ban az együtt töltött meghitt pillanatokat.
Ha szingli, járjon többet társaságba.

A Hold bátorságra ösztönzi. Ha a családjáról
van szó, megkockáztathat egy értékesebb
ajándékot is karácsonyra. A fõ, hogy örömet
szerezzen otthon. Most lesz ideje arra is, hogy
némi izgalmat vigyen érzelmi életébe. 

Váratlan nézeteltérések elveszik a kedvét, és
megnehezítik hétköznapjait. A bajból nehe-
zen lábal ki, mert túl sokat vállal magára. De
elég önnek, ha kibújik a szürke felhõk közül
a napsugár, s máris új erõre kap.

Ha ésszerûen gondolkodik, és nem hallgat
mások véleményére, egy-kettõre megoldást
talál ügyes-bajos dolgainak megoldására. A
párkapcsolatáért tegyen az eddigieknél töb-
bet. Ha magányos, keresgéljen tovább. 

A csillagok arra ösztönzik, hogy bátrabban
mutassa meg az eddig titokban tartott ké-
pességét. Ha sokat tartózkodik otthon
egyedül, ismét eluralkodhat önön a búsko-
morság. Járjon többet társaságba.

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 Közgyûlése pá-
lyázatot hirdet a Nagykanizsa Megyei Jogú Város
Önkormányzata többségi tulajdonában lévõ NSP
Hulladéklerakót Üzemeltetõ Kft. ügyvezetõi tisztsé-
gének betöltésére

Szerv megnevezése, székhelye: Nagykanizsa
Saubermacher-Pannónia Hulladéklerakót Üzemeltetõ
Kft. 8800 Nagykanizsa, Bagola 003 hrsz.

A kft. tevékenységi köre: a nagykanizsai hulladékle-
rakó hosszú távú, gazdaságos, szakszerû üzemeltetése.

Az ügyvezetõ fõ feladatai: A Gt., által és a kft. alapí-
tó okiratában a tisztségre meghatározott feladatok ellá-
tása.

Pályázati feltételek: egyetemi, fõiskolai mûszaki
végzettség, büntetlen elõélet, legkevesebb egy év veze-
tõi gyakorlat (ügyvezetõ, telephelyvezetõ, mûszaki ve-
zetõ). Elõnyt jelent: egyetemi, fõiskolai környezetvé-
delmi végzettség.

A pályázatnak tartalmaznia kell az alábbi dokumen-
tumokat: a kft. vezetésére vonatkozó koncepció, a pá-

lyázó szakmai önéletrajza, a feltételként elõírt iskolai
végzettséget igazoló okirat(ok) másolata, 3 hónapnál
nem régebbi eredeti hatósági erkölcsi bizonyítvány, a
feltételként elõírt vezetõi gyakorlat hivatalos igazolása.
(Az erkölcsi bizonyítvány kivételével hiánypótlásnak
nincs helye.)

Az ügyvezetõi tisztség 2009. január 1. naptól tölthe-
tõ be. A megbízás határozott idõre, 5 évre szól. 

Az alkalmazás a Ptk. alapján megbízási jogviszony-
ban történik, a díjazásra megállapodás alapján kerül
sor. A pályázat benyújtásának határideje: 2008. decem-
ber 15. A pályázat benyújtásának helye: Marton István
polgármesternek címezve, Nagykanizsa Megyei Jogú
Város Polgármesteri Hivatala, 8800 Nagykanizsa, Er-
zsébet tér 7. A pályázat elbírálásának határideje: 2008.
december 20. 

A pályázat kiírója fenntartja a jogot, hogy a pályáza-
tot eredménytelennek nyilvánítsa.

A pályázattal kapcsolatban információt ad: 
Marton István polgármester (Tel: 06-93-500-701)
Horváth Balázs SP Kft. ügyvezetõ (Tel: 06-93-537-

382)

ÉÉppííttéésshhaattóóssáágg - tteelleekkaallaakkííttááss
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BBÉÉRRLLEETT

SSZZOOLLGGÁÁLLTTAATTÁÁSS

VVEEGGYYEESS

IINNGGAATTLLAANN
Nk belvárosában 600 négyzetmé-

teres terület – társasház építésére is
alkalmas – eladó! 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)

Nk belvárosában a TANDEM au-
tókereskedés bérbe kiadó vagy építé-
si teleknek eladó. Tel.: 30/481-2323
(6260K)

Szép természeti környezetben ki-
csi szõlõbirtok olcsón eladó. Érd.: 20
óra után a 93/315-559 (6314K)

Nagybakónakon kétszobás csalá-
di ház nagy telekkel eladó. Érd.: 20
óra után a  93/315-559 (6315K)

Nk-Olajtelepen, a Vécsey utcá-
ban karbantartott 78 m2-es családi
házrész pincével-padlással, 1185 m2

udvarral eladó. Érd.: 93/323-737,
20/398-1455 (6312K)

Belvárosban háromszobás, nap-
palis családi ház két fürdõvel, nagy
aknás garázzsal rendezett, szép, kicsi
udvarral eladó vagy elcserélhetõ pali-
ni családi házra értékegyeztetéssel.
Tel.: 93/315-861, 30/851-7255
(6389K)

Nk-án belvárosi, 56 m2-es, önkor-
mányzati lakásomat kisebbre cserél-
ném. Tel.: 30/438-4872 (6403K)

Városközpontban másfél szobás
különálló albérlet kiadó. Érd.: 30-
529-3713 (6396K)

Belvárosban kétszobás, egyedi
fûtéses lakás kiadó. Tel.: 70/943-
0976 (6397K)

Zárda utcában kétszobás lakás
albérletbe kiadó. Kaució szükséges.
Érd.: 30/400-1303 (6404K)

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

Eladó jó állapotú, zárt faborítású,
kétszárnyú kapu, ipari méretû állvá-
nyok, gyári satupad  olcsón. Érd.:
20/9591-157 (6331K)

Almaértékesítés termelõtõl 50
Ft/kg-tól, Golden, Idared, Gála,
Gloster, zöldalma fajtákból házhoz
szállítással. Nk., Kisfaludy 2/c.,
93/312-479, 20/570-7717 (6357K)

Készpénzért vásárolok könyvet,
festményt, porcelánt régi népi
panasztbútorokat és használati tár-
gyakat. Érd.: 20-555-3014 (6399K)

Három köbméter kuglira vágott
tüzifa házhoz szállítva, 35.000 Ft-ért
eladó. Érd.: 30/827-1966 (6405K)

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

Magyar nyelv és irodalomból
korrepetálást, pótvizsgára, felvételi-
re felkészítést, valamint szakdolgo-

zatok, egyéb anyagok gépelését vál-
lalom. Tel.: 30/968-8184 (6288K)

Masszázs a nagykanizsai Uszo-
dában! (A szolgáltatás belépõjegy
nélkül is igénybevehetõ) Teljes test-
re, 30 perces lazító masszázs 1000
Ft. Szolgáltatások: alakformáló-,
talp-, egyéb masszázs, fényterápia,
méregtelenítés, stb. Hívásra házhoz
is megyek! Elérni és bejelentkezni a
30/481-2323 telefonszámon lehet
(6273K)

Televízió, DVD, videó, távirányí-
tó javítása. Mûholdvevõ, antenna,
távirányító értékesítése. Nagykani-

zsa, Liszt Ferenc u. 1/D. Tel.: 30-
597-1530 (6400K)

GÉPELÉST
(szakdolgozatok, árajánlatok, stb.),

SZÁMÍTÓGÉPES 
SZERKESZTÉST

(Word, Excel, QuarkXPress, Adobe
Indesign, Adobe Photoshop 

programokkal)  
NYOMDAI ELÕKÉSZÍTÉST

RÖVID HATÁRIDÕVEL
VÁLLALOK 

Tel.: 30/9932-534 

December 5. 19 óra
ESSZENCIA
ExperiDance produkció
Belépõdíj: I. hely 5 000 Ft, 
II. hely 4 500 Ft

December 10. 18 óra
HUMÁNÖKOLÓGIAI 
SZABADEGYETEM
Éghajlatváltozás és turizmus
Elõadó: Dr. Gyuricza László egyetemi
docens, a földrajztudományok kandidá-
tusa (Pécsi Tudományegyetem TTK
Földrajzi Intézete). A belépés díjtalan

December 11. 18 óra
NEMES LÁSZLÓ 
FESTÕMÛVÉSZ 
RETROSPEKTÍV KIÁLLÍTÁSA
Megnyitja: Lehota M. János esztéta

December 13. 14 óra
KARÁCSONYI JÁTSZÓHÁZ
Mézeskalács, karácsonyi díszek és
ajándékok készítése

December 6.
H-TURUL MOTOROS KLUB 10
ÉVES JUBILEUMI 
KIÁLLÍTÁSÁNAK MEGNYITÓJA

December 8-9. 10-17 óra
FESTMÉNYVÁSÁR

December 12. 17 óra
ORTRUN CZINKI 
KIÁLLÍTÁS-MEGNYITÓJA
Megtekinthetõ: január 23.

December 13. 18 óra
ADVENTI KONCERT
Baki Andrea és Gróf Katalin 
hangversenye

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

December 3. 18 óra
ÉNEKELT IMÁDSÁGOK 
ÉS MESÉK FELNÕTTEKNEK
Écsi Gyöngyi estje. Belépõdíj: 700 Ft

December 9. 19 óra
Pódium Est
Rob Becker: CAVEMAN
ÕSEMBER. Fõszereplõ: 
Kálloy Molnár Péter, Rendezte: 
Szántó Erika. Belépõdíj: 2 000 Ft

December 12. 19 óra
Jazz Klub
DÉS ANDRÁS TRIÓ
Belépõdíj: 800 Ft

Fényre sötétedõ és tükrözõdés mentes lencse akció 20%!
Akció idõtartama: 11.20-12.31

A TAKÁCS LÁSZLÓ IRODALMI KÖR
december 6-án 14 órakor tartandó verses délutánra  hívja az

érdeklõdõket a Halis István Városi Könyvtárba.

MMeegghhíívvóó
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A Kanizsai Birkózó Sportegye-
sület és a Zsigmondy DSE ifjú te-
hetségei nem lazsálnak, s ezt már
csak azért sem tehetik, hiszen a
jövõ esztendõ elsõ felében hatvá-
nyozott feladatokkal számolhat-
nak – például a válogató verse-
nyek miatt. Ehhez hasonló volt a
Kassán megrendezett olimpiai re-
ménységek serdülõ tornája, me-

lyen a szabadfogású Tern Kriszti-
án szép sikert jegyzett, hiszen
négy nyert mérkõzése után csak
az elõdöntõben bukott ukrán el-
lenlábasa ellen. A hét nemzet te-
hetségeit felvonultató torna 59
kg-os mezõnyében ezzel harma-
dik lett. Egy helyszínnel tovább-
lépve, Tatabányán a serdülõ kor-
csoportban Steinhardt Márk 42

kg-ban lett harmadik a kötöttfo-
gásúaknál meghívásos verse-
nyen, míg a diákkorcsoportban a
szabadfogású Farkas András 60
kg-ban lett elsõ négy nyert mecs-
csel.

„Tern Krisztián esetében nem
voltam maradéktalanul elégedett,
hiszen meglehetett volna a rangos
versenyen a finálé – értékelt Szat-
mári Zsolt edzõ. – Krisztián ettõl
függetlenül sokra viheti még, s fel-
nõtt szinten is komolyabb eredmé-
nyeket mutathat fel, csak ismét-
lem, maradjon meg fejben is a
sportág mellett. Ehhez azonban
kellõ kitartás szükséges részérõl, s
azt se felejtsük, hogy Steinhardt
Márk is odaérhet a korosztályos
válogatottságig – akár már jövõre
is.”

Polgár László

CCssaakk mmaarraaddjjoonn aa kkiittaarrttááss

A hét tehetsége: Tern Krisztián
Születési hely, idõ: Nagykanizsa, 1993. 07. 20.
Sportág: birkózás (szabadfogás). Súlycsoport: 59 kg (serdülõ).
Klubja: Kanizsai Birkózó Sportegyesület (2001-; utánpótlás)
Eddigi legnagyobb sikerei: Olimpiai reménységek tornája - 3. (2008),
serdülõ OB - 5. (2008), diákolimpia - 2. (2008), diákolimpia - 3.
(2006; 53 kg), diákkorcsoport OB - 2. (2008; 53 kg).

Ami már a kezdés elõtt sem
volt kérdés, hogy a Kanizsa Box
Klub nyeri a régiós verseny teljes
szakaszát, bekövetkezett. Vagyis
itthoni környezetben - a plazában
- már csupán arra kellett figyelni,

hogy ökölvívói a pontot feltegyék
az i-re. Nos, ez bõven összejött,
így Korpics Istvánék már javában
készülhetnek a fõvárosi felnõtt
országos bajnokságra. A KBK rá-
adásul megvédte a csapatversen-

gésben tavalyi elsõségét, így az
ötletgazda egyesület az eddigi
három kiírásból kettõt bezsebelt.
Folytatás tehát jövõre, de a kani-
zsai bokszolókra december 10-
13. között Budapesten még jelen-
tõs erõpróba vár, s nagyon lénye-
ges, hogy (ismét) felnõtt szinten.
Bebizonyosodott tehát, hogy ad-
va van ahhoz a helyzet, no és a
módszer, hogy Kanizsáról a küz-
dõsportok felnõtt szinterén legye-
nek a legrangosabb országos
megmérettetéseken is sporto-
lók…

P.L.

A Délzalai Vízmû SE úszói a
közelmúltban négy helyszínen is
képviseltették magukat Szombat-
helytõl Sopronig bezárólag, s ami
a legfontosabb, jobbnál jobb ered-
ményekkel és érmekkel ajándé-
kozták meg egyesületük szakmai
vezetését, no és saját kis vitrinjü-
ket.

A VI. Claudius Kupán a vasi
megyeszékhelyen gyakorlatilag a
vízmûvesek teljes krémje felvo-
nult, akik közül a ’98-as születésû
Molnár Flóra négy elsõ és egy má-
sodik helyezést zsebelt be – szinte
valamennyi úszásnemben tarolt.
Abay Nemes Anna sem akart tõle
nagyon lemaradni, aki egy elsõsé-
gével és két ezüstjével lett „egyé-
niben” a második legeredménye-

sebb kanizsai. Gayer Márton egy-
egy ezüstöt és bronzot gyûjtött,
míg Ács Gergõnek és Zámodics
Márknak külön-külön egy harma-
dik hely jutott. Váltóban aztán to-
vább gyarapították éremkollekció-
ikat az említettek (is), mivel a
4x100-as leány és fiú váltó is má-
sodikként csapott célba, a vegyes
váltóban a leányokat csak egy egy-
ség gyõzte le, a fiúk pedig bronz-
érmesek lettek.

Székesfehérváron a XVI. Köz-
társaság napi Kupán Abay Nemes
(’96) a nemzetközi mezõnyben
200 m gyorson és vegyesben lett a
legjobb, amihez még egy bronzot
tudott hozzátenni. Kiss Dóra a ’91-
eseknél lett egy bronzzal gazda-
gabb.

Balatonfûzfõn és Sopronban az-
tán kettévált a csapat, hiszen az
egyik egység a Balaton északi
partjáról hozott három elsõ (Abay
Nemes 2, Zámodics 1) és három
harmadik helyet (Ács G., Kiss D.,
Zámodics). A Lõvérek alján a Csík
Ferenc Emlékversenyrõl öt arany
(Hederics Hanna 2, Tóth Benett 2,
Molnár F. 1) és öt ezüst (Molnár F.
3, Gayer 1, Zsiray Júlia 1) jutott a
kanizsai klub úszóinak. Tegyük
hozzá, az utolsó két versenyen va-
ló „osztott” részvétel valóban
egyedi volt, de ez is arra szolgált
bizonyságul, hogy a dél-zalai
úszóknál valóban komolyan gon-
dolják az utánpótlás-nevelést.

P.L.

ÉÉrreemmddöömmppiinngg aazz eeggéésszz DDuunnáánnttúúllrróóll

KKöönnnnyyûû ggyyõõzzeelleemm aazz uuttoollssóó kköörrbbeenn

Klubnévjegy: Kanizsa Box Klub
Alapítási éve: 1995. Színe: fekete-arany-fehér. Címe: 8800

Nagykanizsa, Platán sor 9/c. Edzõterme: 8800 Nagkanizsa, Ady u.
78. Elnök: Draskovics Szilárd. Edzõk: Korpics Miklós, Varga Ist-
ván. Legnagyobb sikerei: junior EB - 2. (Orsola Norbert, 2008),
korosztályos bajnokok (Szekeres László 1998, 1999; Fata Szilárd
2001, 2002; Korpics István 2006, 2007; Nádori Tibor 2006, 2007;
Bodnár Balázs 2008; Orsola Norbert 2008), régió kupa-gyõztes
(2007, 2008)

Négy hét után folytatódtak a
sakk csapatbajnokság küzdelmei,
s a harmadik fordulóban az
Aquaprofit NTSK együttese a
Pénzügyõr SK-val mérkõzött a fõ-
városban. A kanizsai csapatnál a
8,5:3,5-ös gyõzelem ellenére sem
voltak túlzottan elégedettek, hi-
szen a döntetlenek (nem is annyira
relatív) magas száma gátolta meg
Luka Lenicéket abban, hogy ellép-
jenek a mezõnytõl, pontosabban a
címvédõ egerszegi Csutitól. Az el-
sõ két táblán a külhoni mesterek
csak remit hoztak, így az
Aquaprofit elõnye jelenleg mind-
össze egy pont a Zalaegerszeg
elõtt.

A sportág berkein belül más
színtéren is zajlanak a küzdel-
mek, melyek közül az ifjúsági
csapatbajnokságban az Aquaprof-
it NTSK 14 pontot szerezve a
paksiak mögött a második helyet
szerezte meg. Az egyéni felnõtt
pontvadászatban a férfiak mezõ-
nyében a kanizsaiakat erõsítõ Ba-
logh Csaba ezüstérmes, míg a
hölgyeknél Ignácz Mária bronz-
érmes lett.

SSookk vvoolltt 
aa „„ffééllppoonnttooss”” ppaarrttii

AA fféérrffiiaakk 
õõsszzii mmáássooddiikkaakk

A kézilabdázók NB II Délnyu-
gati csoportjában az õszi szezon
zárásaként az N. Izzó SE Száz-
halombattára látogatott annak
reményében, hogy gyõzelmével
még a tabella második helyére is
felzárkózhat. Ezen elgondolásu-
kat realizálták is Baranyai Nor-
berték, hiszen végül 40-27-re
nyertek. A siker pedig elég volt a
kalocsai gárda mögött a félsze-
zonbeli második pozícióhoz, s
összességében az izzósok 16
pontot gyûjtöttek 11 mérkõzé-
sen. A legutóbbi találkozójukon
ismét Kotrics Gergely volt a leg-
eredményesebb játékos, õ ezút-
tal tizenegyig jutott. A hölgyek
szintén az utolsó õszi kör kereté-
ben a listavezetõ Tolna KC-hez
látogattak, s az elõzetes papír-
forma igencsak masszívan érvé-
nyesült, hiszen a hazaiak végül
30-18-ra gyõztek. Tóth László
edzõ együttese ezzel maradt a
táblázat harmadik helyén, s a
csapat szereplése eddig így is
nem várt, s ebbõl lehet tovább
építkezni…
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Hogyan készülnek az évzáróra
– tettük fel a kérdést Halmos Il-
dikónak, a sajátos helyzetû mû-
velõdési intézmény, a Honvéd
Kaszinó igazgatójának.

– Az intézmény sajátossága ab-
ból fakad – kezdte elöljáróban
Halmos Ildikó – hogy 1996 óta a
Nagykanizsai Honvéd Kaszinóért
Alapítvány mûködteti. Maga az in-
gatlan 2007 februárja óta önkor-
mányzati tulajdonú, a ház nonpro-
fit civil szervezetként változatlanul
alapítványi mûködtetéssel funkcio-
nál. Kis stábbal dolgozunk, ennek
ellenére igyekszünk folyamatosan
megtölteni az intézményt mûvésze-
ti kiscsoportokkal, kulturális ren-
dezvényekkel. Természetesen min-
dig figyelemmel kell lenni arra,
hogy statikailag mire alkalmas az
intézmény. Így fõleg kisebb kama-
ra jellegû, valamint irodalmi ren-
dezvényekre. Tehát semmiképpen
nem nagy koncertekre. Sajnos nin-
csen sokszereplõjû színházi elõ-
adásra alkalmas termünk, de ezzel
egy külön színfolt lehetünk Nagy-
kanizsa kulturális életében. 

– Milyen csoportoknak ad ott-
hont a ház?

– Igazából nálunk is szeptember-
tõl kezdõdik a fõszezon, és legalább

június közepéig tart. A mûvészeti
kiscsoportok foglalkozásai õsszel
kezdõdtek el, illetve folytatódtak. A
Swans balett több korosztállyal mû-
ködik, és tíz éve dolgoznak nálunk.
Mûvészeti vezetõjük Pulainé Snuki
és Pulai Viktória. Egyébként érde-
kes, hogy szinte valamennyi jelenleg
mûködõ csoportunknak tíz éves
múltja van nálunk. A másik tánccso-
portunk a SZKES dance. Õket a
kedves közönség eddig Modern
tánccsoport néven ismerhette. Mû-
vészeti vezetõjükkel, Széchényiné
Kápolnás Edinával az élen a hor-
vátországi Pulán megrendezett
nemzetközi táncversenyrõl elsõ he-
lyezéssel jöttek haza májusban. Na-
gyon büszkék vagyunk rájuk, ugyan-
úgy a többiekre, még akkor is, ha
nem értek el ilyen szintû verseny-
eredményt. A Dr. Dobó László nyug-
díjas pedagógus által tíz éven ke-
resztül vezetett Színjátszó szakkö-
rünk is egyedi kezdeményezés volt a
városban. Tavasztól Lengyák István
pedagógus vette át tõle a színjátszás
iránt érdeklõdõ ifjúság irányítását.
Van nyugdíjas énekkarunk is. Szin-
tén tíz éve találkoznak egymással a
felnõtt, most már jobbára nyugdíja-
sokból álló énekkarunk tagjai. Bol-
dogan megyünk a városi és a me-
gyei rendezvényekre népdalokkal és

kétszólamú kórusmûvekkel. Újra
van nálunk hastáncoktatás és nõi
torna. A felnõtt oktatásnak is nagy a
hagyománya, különbözõ tanfolyam-
okon vehet részt nálunk a lakosság. 

– Említene néhány konkrét
programot is?

– Nagyon alkalmas a Honvéd Ka-
szinó színházterme irodalmi rendez-
vények lebonyolítására. Õsz óta is
volt rá példa. Nálunk mutatta be elsõ
közös CD lemezét Farkas Tibor ének-
mondó és Horváth István Radnóti-dí-
jas versmondó, amelyet az október
23-ai ünnephez kapcsoltunk. Egy
rendkívül igényes és színvonalas ren-
dezvénynek adott otthont az intéz-
mény az Orbán Balázs emlékest meg-
szervezésével. December 3-án az ön-
kormányzat és a Halis István Városi
Könyvtár közremûködésével szeret-
nénk megemlékezni a közelmúltban
elhunyt Pék Pál költõrõl. A helyszín-
választást az is indokolta, hogy júni-
usban, a költõ utolsó kötetének bemu-
tatóját szintén ez az intézmény sze-
rvezte meg.  Rá pár napra, 5-én, a ná-
lunk egy éve mûködõ Fafaragó szak-
kör évzáró kiállítását tekinthetik meg.
Õk a város fafaragó iskolájaként em-
legetik magukat. Legfõbb feladatuk-
nak tartják, hogy minél több fiatalt is-
mertessenek meg ezzel a mûvészeti
ággal. Vezetõjük Stiller Gábor népi
iparmûvész, fafaragó.  Egy egészen
különleges kezdeményezésnek adott
már egyszer otthont októberben az
intézmény, amelynek sikerén felbuz-
dulva december 10-én láthatjuk a
folytatást – magyarázza lelkesen az
igazgatónõ. – A Színjátszó szakkö-
rünkbõl az egyik tehetséges kislány,
Kurta Lilla maga mellé verbuvált né-
hány ügyes színjátszót, és saját, egész
estét betöltõ mûsort komponált, ren-
dezett. Az elsõ elõadás rendkívül szó-
rakoztató és szellemes volt. Most egy
újat szervez Lilla, ezúttal kifejezetten
az adventi ünnepkörre gondolt egy ki-
csit humoros megközelítésben. Vár-

juk az érdeklõdõket az elõadásra.
Szintén egy különleges színfolt lesz a
nálunk helyet kapó Magyar-Finn Ba-
ráti Kör finn karácsonyi hagyomá-
nyokat, étkeket, díszítéseket, szokáso-
kat bemutató rendezvénye 5-én. Köz-
ben gálamûsorral zárja az évet a
Swans balett ovis szekciója december
12-én. Miután a város egyik legszebb
báltermét birtokolja az intézmény, fo-
lyamatosan alapítványi bálok, évzáró
rendezvények tarkítják életünket. A
Hölgyklubbal közös szervezésben
már tavaly is adományokat osztot-
tunk egy mûsoros délután keretében a
nevelõotthonban élõ gyermekek szá-
mára. Jól esett örülni látni a gyereke-
ket! Ez lesz 17-én is. Elõtte egy nap-
pal, 16-án pedig a Templomok, ká-
polnák, keresztek Nagykanizsán címû
fotókkal illusztrált kiadványt szeret-
nénk bemutatni a város lakosságá-
nak, s egy roma nemzetiségi napnak
is helyet adunk decemberben.

– A sokféle ünnepség szervezése
közben hogyan zárja az évet a kis
társaság? Lesz-e egyáltalán idejük
az ünneplésre?

– Egy kibõvített kuratóriumi ülés-
sel, mûsoros vacsorával zárjuk az
évet, melyre nemcsak a mûvészeti cso-
portok vezetõit hívjuk meg, hanem an-
nak az öt civil szervezetnek a vezetõjét
is, akiknek a ház ingyen és bérmente-
sen helyet ad. A kuratórium elnöke
megköszöni mindazok munkáját, akik
egész évben a házban és a házért dol-
goztak. Büszke vagyok rá, hogy a
szakmai segítség mellett különbözõ
eszközökkel is a rendelkezésükre áll-
hatunk. A Fegyveres Erõk és Testüle-
tek, Nyugállományúak Klubja mint-
egy 250 fõvel, a Honvéd Hagyomány-
õrzõ Egyesület, a Honvéd Nyugdíjas
Szakszervezet Nagykanizsai Csoport-
ja, a Határõr Nyugdíjas Egyesület, a
Hölgyklub és az Idõsügyi Tanács tag-
jai találkoznak nálunk rendszeresen. 

Bakonyi Erzsébet
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