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Kanizsa

Egy kattintás, és naponta 
friss híreket, tudósításokat, 

riportokat olvashat.

Képeslapküldõ, fórum, 
és apróhirdetési 
lehetõség várja.

Kattintson rá!

wwwwww..kkaanniizzssaauujjssaagg..hhuu
Egyszerre két örömteli ese-

mény is történt a Nagykanizsai
Hivatásos Tûzoltó-parancsnok-
ság életében: nyolc újonccal bõ-
vült, s így telítetté vált az állo-
mány, valamint az Önkormány-
zat jóvoltából negyven tûzoltósi-
sakra rögzíthetõ robbanásbiztos
lámpához jutott hozzá a kanizsai
laktanya. A hivatalos eskütételre
és a lámpák átadására január
12-én, hétfõn került sor.

Az ifjú tûzoltók eskütétele a ha-
gyományoknak megfelelõen zaj-
lott, vigyázzállásban, eskühöz
emelt kézzel. 

Az újoncokat Marton István
polgármester köszöntötte elsõ-
ként, elmondta, hogy a tûzoltók
hivatása szerinte nagyon szép
szakma, s örül annak, hogy az el-
múlt két évtizedben a helyi tûzol-
tóság maximálisan helytállt, a tûz-
oltók jól teljesítenek. A fejlõdés

különösen az elmúlt években
gyorsult fel, s ennek köszönhetõen
a parancsnokság hatos kategóriá-
ba soroltatott. A rohamos fejlõdést
bizonyítja az is, hogy az önkor-
mányzat egyik legnagyobb gaz-
dálkodó szervezete lett. A polgár-
mester az újdonsült lánglovagok-
nak azt kívánta, sikerüljön mindig
az esküjük szerint eljárni, mentsék
értékeinket, a város polgárainak
javait, s elsõsorban az emberi éle-
tet. Reméli, hogy munkavégzésük
a jövõben sérülés- és balesetmen-
tes lesz.

(folytatás a 8. oldalon)

ÚÚjj ttûûzzoollttóókk,, úújj lláámmppáákk
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KANIZSA DÉL-ZALAI HETILAP

A Kanizsai Dorottya Kórház
örömmel értesíti a nagykanizsai
és az ellátási területéhez tartozó
lakosságot, hogy a régi, elavult,
egy szeletes CT készülék helyett
64 szeletes, korszerû berendezés
érkezik intézményünkbe. Az új
nagykanizsai CT az ország öt
legkorszerûbb CT berendezése
között lesz. Az átállási idõ – az
új berendezés súlytöbbletébõl
adódó födém megerõsítés miatt
– körülbelül négy hetet vesz
igénybe. 

Ezúton kérik a 2009. január 12-
tõl február 10-ig már CT vizsgálat-
ra elõjegyzettektõl, hogy jelent-
kezzenek be idõpont és szállító-
eszköz egyeztetésére a radiológiai
osztály elõjegyzéseket vezetõ asz-
szisztensénél a következõ telefon-
számokon: a 06-93-502-000/2228-
as mellék vagy a 06-93/502-028. A
vizsgálatok ez alatt az idõszak alatt
Kaposváron, a Kaposvári Egyetem
Egészségügyi Centrumában tör-
ténnek.

Az odautazás többféleképpen
lehetséges: a kórház fekvõbetege-
ivel egy betegszállító autóban (aki
vállalja a hosszabb várakozási
idõt), vagy egyénileg (tömegköz-
lekedési eszköz igénybevétele
esetén utazási utalvány igényelhe-
tõ).

Az utóbbi években a CT készü-
lékek a korszerû detektor (a testen
áthaladó röntgensugarat érzékelõ
és digitális jellé átalakító alkatrész)
technikának és az informatika fej-
lõdésének köszönhetõen olyan ma-
gas mûszaki szintet értek el, hogy a
folyamatosan mozgásban lévõ szí-
vet ellátó koszorús erek olyan mi-
nõségben vizsgálhatók, mint azt
korábban csak a sokkal bonyolul-
tabb, a beteg számára megterhe-
lõbb, mûtéti körülményeket igény-
lõ érfestéses vizsgálatokkal volt le-
hetséges. Ezek a berendezések mû-
szakilag csúcstechnikát képvisel-
nek. Az általuk nyújtott lehetõsé-
gek, szolgáltatások a korábbi rutin
diagnosztika határait kiszélesítik. 

A Kanizsai Dorottya Kórházba
egy ilyen, csúcstechnikát jelentõ
készülék kerül. A Philips márkájú
64 szeletes CT az Egyesült Álla-
mokban és Európában szív vizsgá-
latokra a legszélesebb körben al-
kalmazott CT készülék. Két hason-
ló típusú berendezés mûködik az
országban, az egyik egy nagyfor-
galmú megyei kórházban, a másik
egy egyetemi központban. Az or-
szágban jelenleg négy, másodper-
cenként 64 vizsgálati szeletet telje-

sítõ berendezés van. A nagykani-
zsai CT az ország öt legkorszerûbb
CT berendezése között lesz.

A készülék nagyon gyors, a
vizsgálat a beteg felfektetését és
a vizsgálati paraméterek beállítá-
sát nem számítva, csak 10-15 má-
sodpercig tart, a jelenlegi CT-vel
a képek elõállításáig eltelt vizs-
gálati idõ 5 perc is lehet. Ma két
vizsgálat között sokszor 5-10
percet várni kell, hogy a röntgen-
csõ megfelelõen lehûljön. Ez az
elvesztegetett idõ is megszûnik
itt. 

Az új készüléknél 175 cm az
egy mérés során végig pásztázható
hosszúság, a kiírás során a 150 cm
a minimum feltétel volt. A 150 cm
a CT készülékek esetében átlagos-
nak számít, egy rutinvizsgálat álta-
lában ennél lényegesen rövidebb
szakaszt érint. Egy ilyen 150 cm-
es vizsgálati mezõben már a szív-
rõl, a hasi fõverõérrõl és az alsó
végtagok artériáiról is készíthetõ
egy menetben kiváló minõségû
vizsgálat. 

A beszerzésre kerülõ CT-vel el-
érhetõ kép felbontó képessége a
kínálatban a legjobbnak számít.

Lényeges szempont, hogy a ké-
szülék olyan korszerû sugárdózis
automatikával rendelkezik, ame-
lyik biztosítja, hogy a vizsgált test
térfogatának minden egyes ke-
resztmetszetét a lehetõ legkisebb
sugárzás érje úgy, hogy még kivá-
ló minõségû képi információt ka-
punk. 

SSzzüünneetteell aa CCTT-vviizzssggáállaatt
CCTT:: aa lleeggjjoobbbb,, 
aa lleeggkkoorrsszzeerrûûbbbb!!

– Nagy a gyanúnk arra, hogy
politikai kisstílûség, bosszúállás
áldozata lett tavaly decemberben
a kórház. Ez azért is nagyon szo-
morú, mert ebbõl látni, hogy a 26
fõs kanizsai testület minden tagja
még ma sincs tisztában azzal,
hogy a botránypolitizálás rossz út-
ra visz – mondta sajtótájékoz-
tatóján Szõlõsi Márta fideszes
önkormányzati képviselõ. – A fen-
tiek ellenére le kell szögeznünk,
hogy a gyógyítás nem politikai
kérdés, ugyanis a betegek nem
szocialisták, vagy fideszesek, s bi-
zony politikai alapon gyógyítani
sem lehet. Ha lehetne, akkor az
emberek a politikusokhoz járná-
nak gyógyíttatni magukat. Ezzel
szemben az az igazság, hogy be-
tegségük esetén, ha szükséges,
még a politikusok is a kórházakba
járnak. Ezért mélységesen szomo-
rú és sajnálatos, hogy egy jól mû-
ködõ, a kormányzati megszorító
intézkedések mellett is gazdaságo-
san mûködtetett, eredményes fej-
lesztési pályázaton túllévõ kórház-
igazgatót mozdítottak el. Most en-
nek a kialakult helyzetnek, káosz-
nak az egyedüli okozói a szocialis-
ták. Céljuk pedig a politikai zsák-
mányszerzés. Hiszen mi másra
gondolhatna az ember, ha egy
olyan kórházigazgató kerül levál-
tásra, aki a jelenlegi, kíméletlen
kormányzati megszorítások mel-
lett is képes úgy fejleszteni, hogy
közben nem adósodik el a kórház.
Jelenleg is jelentõs pályázatok
vannak elbírálás alatt a kórház-
ban, melyek pozitív döntés esetén
százmilliós beruházásokat vonnak
maguk után. Nyilvánvaló, hogy
vannak olyan erõk, melyeknek fáj
a foguk erre a rengeteg elkölthetõ
pénzre, és hogy-hogy nem, ponto-
san úgy idõzítették a leváltását a
fõigazgató úrnak, amikor ezek a
pénzek elérhetõvé válnak. Azt a
feltételezést, miszerint jól mentek
a kórház dolgai, az is megerõsíti
bennünk, hogy egy rosszul veze-
tett, eladósodott kórházat a szoci-
alisták sem akarnának átvenni.
Miért is tennék?

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

AA ggyyóóggyyííttááss nneemm
lleehheett ppoolliittiikkaaii kkéérrddééss

vele, ráadásul véleménye szerint
áldatlan az a tevékenység, amit a
hivatalban folytat. Ennek alapján
megkérte, adja be lemondását. Mi-
vel ez nem történt meg, a soron
következõ testületi ülésen õ maga
terjeszti elõ a javaslatot. 

Fegyelmi ügyei kapcsán elmond-
ta, az Arany János utcai ingatlan
után a Bajza utcai volt GYIVI in-
gatlan eladása kapcsán sem állapí-
totta meg bûncselekmény gyanúját
az ügyészség vele szemben.

Szõlõsi Márta képviselõ pénteki
sajtótájékoztatója mellett nem me-
hetünk el szótlanul, mert ha meg-

tennénk, akkor magunk is olyanná
válnánk, mint azok, akik csak ilyen
képpen tudnak megnyilvánulni.
Képviselõ asszony által elmondot-
tak, miszerint:  < Nagy a gyanúnk
arra, hogy politikai kisstílûség,
bosszúállás áldozata lett tavaly de-
cemberben a kórház. > nem csak
az MSZP képviselõit és MSZP-hez
kötõdõ embereket sérti, hanem a
kórház dolgozóit is – mondta sajtó-
tájékoztatóján Lelkó Tamás az
MSZP frakció nevében, aki azt is
elárulta, a frakció büntetõ eljárást
kezdeményezett. – Szõlõsi Márta
másik kijelentésével kapcsolatban
< Természetesen a szocialistáknak
arra fáj a foguk, hogy az említett
pénzeket õk költhessék el. > annyit

kívánok megjegyezni, hogy az
MSZP frakciója az SZVT. javasla-
tára Prof. Dr. Bátorfi Józsefet és
Dr. Gõgös Pétert jelölte a megbí-
zott fõigazgatói posztra. Nevezett
személyek szakmai tudása minden-
ki elõtt ismert, és õket azzal vádol-
ni, hogy rajtuk keresztül arra fáj a
foga az MSZP-nek, hogy a pénze-
ket elkölthessük, errõl úgy gondol-
juk, hogy inkább a bíróság minõsít-
se. Ezért az MSZP frakció 6 tagja
bûntetõ eljárást kezdeményezett a
mai napon Szõlõsi Márta képviselõ
ellen nagy nyilvánosság elõtt elkö-
vetett rágalmazás vétsége miatt.
Nem kívánja az MSZP, hogy a kép-
viselõ asszony börtönbe menjen, de
felszólítjuk, hogy kérjen bocsánatot

MMeennjjeenn aa jjeeggyyzzõõ!!

MMoonnddjjoonn llee!!

2.qxd  2009.02.24.  12:31  Page 2



nemcsak az MSZP városi szerveze-
tétõl, hanem a kórház szakmai ve-
zetésén keresztül a kórház dolgozó-
itól is, és adja vissza mandátumát.

Lelkó Tamás a kórház Szakmai
Vezetõ Testülete által írott levélbõl
ismertetett részletekkel is szerette
volna alátámasztani, hogy nem poli-
tikai döntés született december 18-
án, hanem a közgyûlés többsége a
kórház szakmai vezetõ testületének
és dolgozóinak javaslatát vette fi-
gyelembe mind az elõterjesztés ké-
szítésekor, mind a szavazás során:
"Az SZVT a fõigazgató felmentésé-
vel kapcsolatosan nyilvánossá vált
információk értékelése alapján úgy
határozott, hogy elismerését és kö-
szönetét fejezi ki a Képviselõ Testü-
let azon tagjainak, akik tényfeltáró
munkájukkal és a rendelkezésükre
álló jogi eszközökkel élve dr. Ko-
vács Józsefet felmentették kórházve-
zetõi funkciójából. Döntésüket meg-
alapozottnak és szakmai természe-
tûnek tartjuk." – áll az elnök, dr.
Matoltsy András által aláírt levél-
ben. Ezen levél megfogalmazóit is –
teljesség igénye nélkül, Prof. Dr.
Bátorfi József, dr. Lipták József, dr.
Ruszwurm Andrea, dr. Vezendi
László, dr. Kertész Mónika, dr. Kés-
márki Nóra, dr. Vizsy László – mi-
nõsítette Szõlõsi Márta méltatlanul.
A kórház dolgai valószínûleg a
szakmai vezetés szerint sem mentek
jól , ha  megköszönték annak a 14
képviselõnek a döntését, akik levál-
tották Dr. Kovács József fõigazgatót
– zárta mondandóját Lelkó Tamás.

Nagyon örülök, hogy pénteki saj-
tótájékoztatóm alkalmával elmond-
tam véleményemet a kórház fõigaz-
gatójának leváltásával kapcsolat-
ban. Ezt ma is ugyanúgy megten-
ném, mert meggyõzõdésem, hogy
nem helyes, ha politikai zsákmány-
szerzés áldozata lesz egy önkor-
mányzati intézmény. Szemmel látha-
tóan kedves szocialista barátaim
megriadtak az általam elmondot-
taktól. Reakciójukkal egy népi böl-
csességet juttattak eszembe, mely
szerint: legjobb védekezés a táma-
dás. Továbbá õszintén bízom benne,
hogy a múlt heti sajtótájékoztató-
mon elhangzottak a jövõben visz-
szatartják õket a politikai zsák-
mányszerzéstõl. Annak érdekében,
hogy mind a hat szocialista képvise-
lõtársam megértse, még egyszer
„lassan is elmondom”, hogy a gyó-
gyítás nem politikai kérdés, ugyanis
a betegek nem szocialisták, vagy
fideszesek, s bizony politikai alapon

gyógyítani sem lehet. Ha lehetne,
akkor az emberek a politikusokhoz
járnának gyógyítattni magukat. Ez-
zel szemben az az igazság, hogy
még a politikusok is a kórházakba
járnak. Ezért mélységesen szomorú
és sajnálatos, hogy egy jól mûködõ,
a kormányzati megszorító intézke-
dések mellett is gazdaságosan veze-
tett, eredményes fejlesztési pályáza-
ton túllévõ kórházigazgatót mozdí-
tottak el. Természetesen fel sem me-
rült bennem, hogy lemondjak az
igazság kimondása miatt. Ezzel
szemben úgy vélem, hogy annak kel-
lene lemondani, aki politikai zsák-
mányszerzésnek tekinti a szocialis-
ták közül a kórházat. Márpedig köz-
tük sok ilyen van. A világ legegyér-
telmûbb dolga, hogy állok minden-
féle bírósági eljárás, meghurcolta-
tás elé, melynek már a felvetését is
komolytalannak tartom, hogy 2008-
ban, szabad véleménynyilvánításért
valakit el lehessen ítéltetni. Mert
hová jutna a világ, ha gyáva képvi-
selõk a politikai vitáikat a bíróság
szoknyája mögé bújva vívnák meg?
Végül bujkálásuk helyett szolgálha-
tok nekik egy baráti jó tanáccsal is,
fenyegetõzés helyett inkább cáfolja-
nak rá a tetteikkel véleményemre.
Én lennék a legboldogabb, ha en-
nek megdönthetetlen bizonyítékát
adnák – állt Szõlõsi Márta önkor-
mányzati képviselõ sajtónyilatkoza-
tában.

S.E. - D.J. - B.E.

– 2007. október 5-én a Hevesi
Sándor Általános Iskola 600 diákja
képviseletében 48 tanuló emlék-
fenyvest ültetett a lakótelepi tömb-
belsõben található Székely kertben.
Kányádi Sándor Nyergestetõ címû
versét vettük alapul.  Azóta is itt
tartjuk az október 6-i iskolai ünnep-
ségünket – számolt be lapunknak
Kovácsné Dékány Beatrix, az isko-
la szabadidõszervezõje. – Pár nap-
ja egy unokáját sétáltató nagyapa
hozta a hírt: a fácskák többségét
gyökerestül kihúzkodták. Meggya-
lázva ezzel mind az 1849. augusztu-
si nyergestetõi csata hõseinek emlé-
két, mind hatszáz hevesis gyerek
munkáját. 

– A Polgári Kanizsáért Alapít-
vány örömmel segítette a gyereke-
ket: csemetékkel, önkéntesekkel,
szervezéssel – folytatta L. Mátés
Valéria, az alapítvány szóvivõje. –
Székelyföldön is értesültek az
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emlékfenyves létesítésérõl. Kányá-
di Sándortól, Budáról pedig hang-
üzenetet kaptunk, melyet az avató
ünnepségen mindnyájan meghall-
gattunk. Fõ gondolata: „Nemcsak
tetszetõs verssorokban, hanem cse-
lekedetekben, tettekben kell a nép
emlékezetébe vésni az eseményeket,
hiszen így mindenkinek köze van
hozzá.” Pedagógusként, szülõként
egyaránt fontosnak tartom a Kos-
suth-díjas költõ elõbb hallott gon-
dolatát, tavasszal helyre hozzuk a
károkat – ígérte a fiatalasszony. –
Erre kötelez a fenyves közeli emlék-
kõ verssora is, mely a meg nem
adásról szól. A módszeres, alapos
kártétel ellentmond annak a feltéte-
lezésnek, hogy részeg suhancok
mûvével állnánk szemben – véli L.
Mátés Valéria. – Csak remélni mer-
jük: nem azok állnak e barbár ron-
gálás mögött, akiknek szúrja a sze-
mét az iskola és az alapítvány
együttmûködése az emlékfenyves
létesítésében. 

P.J.

MMeeggggyyaalláázzvvaa:: 
hhõõssöökk áállddoozzaattaa,, 
ggyyeerreekkeekk mmuunnkkáájjaa

Kilencedik alkalommal rende-
zi meg a Közmûvelõdési és Vá-
rosszépítõ Egyesület a miklósfai
répafõzõ versenyt január 17-én
a Mindenki Házában.

Országos híre van a miklósfai
savanyított répából készült éte-
leknek, melyeket kilencedik éve
verseny keretei között is bemu-
tathatnak a helyiek. A minõsítést
szakértõk, a Kanizsa és Környé-
ke Gasztronómiai Egyesület vég-
zi Prikryl József mesterszakács
vezetésével, s az idei évben a
zsûri kiegészül két helyi taggal
is, a fiatalabb és idõsebb korosz-
tályból.

Két kategóriában lehet nevezni,
hagyományos miklósfai répás éte-
lekkel, és nem hagyományos
gasztronómiai alkotásokkal, szin-
tén répából. 

Csakúgy, mint tavaly, idén is
kulturális programok színesítik
majd a versenyt, s ezúttal is elma-
radhatatlan a Miklósfai Kertbarát
Kör borkóstolója. 

A 2008-as évben összesen
negyvenhárom pályamunkával
mérettették meg magukat a részt-
vevõk, s a szervezõk remélik, eb-
ben az évben is legalább ennyien
neveznek majd. 

Steyer Edina

MMiikkllóóssffaaii RRééppaaffõõzzõõkk

Vígjáték jellegû akció-doku-
mentumfilmet mutattak be a
Batthyány Lajos Gimnázium-
ban az októberben Zalaeger-
szegen megtartott megyei, és a
novemberi gyõri regionális
huszonnégy órás vetélkedõk-
rõl.

A versenyzõk és a tanárok közö-
sen emlékeztek vissza a nem kön-
nyû, mégis vidám megméretteté-
sekre. A diákokat Tulok József ké-
szítette fel az „Aludj máskor!” cí-
met viselõ versenyre, s õ volt az,
aki a film anyagát felvette, majd
összeállította. A regionális fordu-
lón a Batthyány csapata második
helyezést ért el.

S.E.

BBeemmuuttaattóó
aa BBLLGG-bbeenn
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A 2-es számú választókörzet –
ahol mintegy háromezer polgár
él – a Magyar utcától egészen a
Dózsa György utca végéig, illet-
ve a Vörösmarty utcáig és az
ipari parkig terjed. E városrész-
ben egyaránt vannak családi há-
zas övezetek és társasházak -
rengeteg gonddal, de sok ered-
ménnyel is – mutatja be a válasz-
tókörzetét Bene Csaba önkor-
mányzati képviselõ.

– Nagyon jó kapcsolatot sikerült
kialakítani az ott lakókkal, annál is
inkább, mert azért indultam ebben
a körzetben egyéni képviselõként,
mert itt laktam 1966 óta és jól is-
mertek az emberek. Minden hónap
elsõ hétfõjén fogadóórát tartok és
ilyenkor rendszeresen megkeres-
nek a választópolgárok. Ennek
kapcsán ismerem azokat a kezde-
ményezéseket, ötleteket és gondo-
kat, amelyeket ott közvetítenek fe-
lém. Sok problémával keresnek
meg a fakivágásoktól kezdve az út-
felújításokig, vagy a Dózsa 73-75.
szám alatt élõk gondjaival. 

– Erre a városrészt tényleg a
kontrasztok jellemzik a lakhatási
körülményekben meglevõ különb-
ségeket illetõen.    

– Ez így van: a körzet meglehetõ-
sen elhanyagolt része a „citromszi-
get” néven ismertté vált Dózsa 73-
75. lakótömb. A tarthatatlan helyzet
megváltoztatása érdekében már az
elmúlt évben kis lépéseket tettünk,
méghozzá a lakók kezdeményezésé-
re, amit egyébként rendkívül fontos-
nak tartok. Részt vettem sok ottani
rendezvényen és mindig elmondtam
az ott lakóknak, hogy minden olyan
kezdeményezést tudok támogatni,
amelyeket õk vetnek fel, ugyanis a
kívülrõl jövõ kezdeményezéseket
nem fogadják el. A szóban forgó la-
kótömbben 98 lakás van és körülbe-
lül 90 család lakik ott jelen pilla-

natban. A legutóbbi közgyûlésen
született döntés arról, hogy mit kez-
dünk majd a késõbbiekben azzal a
területtel. A lakók nagy örömére ar-
ra az elhatározásra jutott a kanizsai
képviselõtestület, hogy ezt a lakó-
tömböt nem kívánja a továbbiakban
ilyen formában fenntartani. Arra
nagy valószínûséggel nem lesz pén-
zünk, hogy több százmillió forintért
felújítsuk, hanem fokozatosan sze-
retnénk kiüríteni, illetve megoldani

a lakók többsége által felvetett
problémát. Nevezetesen azt, hogy
az ott lakó normál életvitelt folytató
családokat – akik próbálják fizetni
a lakbérüket – nagyon felháborítja
azoknak a családoknak a jelenléte,
akik nem fizetnek lakbért és nem tö-
rõdnek semmivel sem, hanem olyan
életvitelt folytatnak, amellyel zavar-
ják a többséget. Tehát, úgy gondo-
lom, hogy a volt IKI nagyon jó
irányba indult el, elindítva azt a fo-
lyamatot, hogy az olyan életmódot
folytató családokat, akik nem is fi-
zetik a lakbért, kilakoltatják,
ugyanakkor pedig megpróbálunk
közösen  normális körülményeket
teremteni az ott maradó családok-
nak. Akik pedig úgy élnek, hogy van
lehetõségük magasabb komfort fo-
kozatú lakások bérleti díját is meg-
fizetni, azokat a családokat a város-
ban másutt is el tudjuk helyezni,
ugyanis az anti-szegregációs prog-
ram errõl is szól, hogy a telepszerû
körülményeket mindenképpen fel
kell számolni egy-egy településen. 

– Mi lesz majd a sorsa ennek a
múlt század elején létesült épület-
tömbnek?

– Ugye, indulatok beszélnek az
emberekbõl, amikor például az ott
lakók azt mondják, hogy el kellene
az egészet dózerolni. Ugyanakkor
ez egy olyan építészeti örökség,
amit véleményem szerint bûn és
vétek lenne eldózerolni. Gondol-

kodni kell tehát azon, hogy mit le-
hetne tenni: talán meg kellene hir-
detni eladásra és ha jön egy befek-
tetõ, akkor õ majd megtalálja az
épülettömb funkcióját. Úgy gondo-
lom, hogy a közeljövõben még
esély sem lesz arra, hogy akár pá-
lyázati pénzbõl olyan összeghez
jusson a város, amivel lehetne va-
lamit kezdeni, ezért úgy vélem,
hogy az eladás lehet az egyetlen
megoldás az épülettömb további
hasznosítására. 

Bene Csaba elmondta, hogy lát-
ványos eredmények azért eddig is
születtek ebben a ciklusban: a
Garay utcában például még a cik-
lus elején felújították az orvosi ren-
delõket és egy járdafelújítás is
megtörtént, mert óriási gondot je-
lentett az ott rendelõ orvosoknak,
hogy nem lehetett parkolni. Az el-
múlt évben egy további száz méte-
res járdaszakaszt is felújítottak a
Garay utcában. Ugyanitt gondot je-
lent továbbá, hogy a tömbházas
övezetben kevés a parkoló. A par-
kolóhely terve elkészült az elmúlt
évben és reményeik szerint ebben a
költségvetési évben – a parkolók
bõvítésével – kulturált körülmé-
nyeket teremthetnek. Óriási lépté-
kû fejlesztés volt a Takarék utca
teljes felújítása: az ott lakók már
nagyon régóta kérték, mert áldatlan
állapotok alakultak ki, fõleg esõs
idõben. A Belus József utcában is
komplett járdafelújításra került sor. 

– A sportbázisnak számító
Thúry-pályán is kulturáltabb kö-
rülményeket hoztunk létre. A base-
ballosok is támogatják egy kocogó
pálya kialakítását, de jelenleg ezt
még nem tudtuk megvalósítani.
Helyet adtunk a kerékpárosoknak,
akik önerõbõl építettek maguknak
pályát némi városi támogatással.
A teniszezõk is évek óta ott vannak
és rendben tartják a területüket
épp úgy, mint a baseballosok. 

– Milyen megoldandó feladato-
kat hozhat az idei év?

– Szeretném elérni azt, hogy
Nagykanizsán minden évben egy
uniós szabványnak megfelelõ ját-
szótér létesüljön. Annak idején ez
jó kezdeményezés volt, amikor a
Thúry piacnál elkészült az elsõ
ilyen játszótér és örvendetes, hogy
milyen gondosan megóvják és mi-
lyen sokan használják. Nos, a Dó-
zsa György utcában kialakult egy
új lakótelep a Petõfi utcától észak-
ra levõ részen és megkerestek a la-
kók több aláírást összegyûjtve az-
zal, hogy segítenek egy ilyen ját-
szótér kialakításában. Jó lenne, ha
a tervek idén elkészülnének és a

következõ évben pedig akár meg is
épülhetne a játszótér. 

– A Petõfi utca és a 7-es elkerü-
lõ találkozása meglehetõsen bal-
esetveszélyes keresztezõdésnek
számít.

– Korábban is felvetõdött, hogy
ott milyen gondok vannak. Ugye,
mindenki azt gondolta, hogy eny-
hülhet a keresztezõdés forgalma,
ha átadják az autópályaszakaszt.
Nos, ez nem így történt, mert to-
vábbra is ez a város egyik forgal-
mas elkerülõ útja. Szerintem min-
den nehézség nélkül lehetne ott egy
körforgalmat kialakítani, mert elég
kiterjedt ez a keresztezõdés, tehát
úgymond adja magát a hely erre a
célra, és nem kellene különösebb
munkálatokat sem elvégezni. Kül-
földön is sok példa van arra, hogy
nem kell százmilliós nagyságrendû
beruházás ahhoz, hogy körforga-
lom létesüljön. Csupán egy szigetet
kellene középre betenni és felfeste-
ni az útburkolati jeleket. A vízto-
ronynál – a Dózsa és Petõfi utcák
keresztezõdésénél – sem könnyû a
helyzet, továbbá meg kellene olda-
ni azt a lakók által jelzett gondot,
hogy a Dózsa György utcában nem
igazán tartják be a súlykorlátozást
a Volán-teleprõl kijövõ kamionok
és buszok a hajnali és kora reggeli
órákban. Úgy gondolom: a rendõr-
ség figyelmét fel kell erre hívni,
hogy a lakók nyugalma érdekében
fokozottan ellenõrizzék ott a szabá-
lyok betartását, ugyanis ki van táb-
lázva, hogy 3,5 tonna fölötti gép-
jármû nem járhat azon az útszaka-
szon. Ami igazán fontos lenne az
egész városnak is, az a Kalmár és
Dózsa György utcák összekötése. A
belváros forgalomcsillapításának
egyik kulcskérdése ennek az útnak
a megépítése, s ezáltal sokat javul-
hatna  a Magyar utcán lakó csalá-
dok  életminõsége. Jelenleg olyan
élénk ott a forgalom, hogy szinte
lehetetlen átmenni az út egyik olda-
láról a másikra, ugyanakkor az
egész Magyar utcán nincs egyetlen
gyalogátkelõ sem!

Mint Bene Csaba képviselõ
hangsúlyozta: sok problémát kell
megoldani még a városrészben, hi-
szen a fogadóórákon lakóközössé-
gek képviselõi, továbbá vállalko-
zók is felkeresik gondjaikkal, le-
gyen szó akár az ipari parkról, a
volt tiszti lakások környezetének
megújításáról, a Magyar utcai
zöldhulladék elszállításáról, vagy
éppen a Sikátor utca teljes felújítá-
sáról.

Gelencsér Gábor

KKoonnttrraasszzttookk ssiikkááttoorráábbaann 

KKéérrééss oollvvaassóóiinnkkhhoozz

Akik hétrõl hétre kézbe veszik lapunkat, megtisztelnek minket bizal-
mukkal: bizonyára azért teszik, mert találnak a Kanizsában valamit,
amit fontosnak tartanak. Miért ne részesülhetne ebbõl az Ön szom-
szédja is? Azokban a társasházakban, ahol terjesztõink csak a külsõ
gyûjtõdobozba tudják tenni a ház adagját, nagy az esélye annak, sok
Kanizsa olvasatlanul marad és a szemétben végzi. Pedig mindannyi-
unk adóját fordítja arra a város, hogy lehetõséget biztosít: minden ház-
tartás térítésmentesen juthat lapunkhoz. Ezért kérjük Önt egy jószom-
szédi segítségre: ossza ki a levélszekrényekben a Kanizsát. Hogy amit
Ön is szeret az újságban, lépcsõházi szomszédját is megörvendeztesse.
Ingyen van, mégis érték – ezért dolgozunk.
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A város polgármestere, Tállai
András, korábban az Orbán-
kormány pénzügyi államtitkára
volt. Nem csoda, hogy e szép te-
lepülés az okos gazdálkodásnak
köszönhetõen tovább gyarapo-
dik. De miért is? Erre kerestük a
választ.

– Miben rejlik annak titka, hogy
az országosan ellenzékben lévõ
párt képviselõjeként sikeresnek te-
kinthetõ a polgármesteri tevékeny-
sége?

– A pártsemlegesnek nevezhetõ
polgármesteri munka, a választó-
polgárok részérõl négyévente ke-
rül mérlegre. Jelenleg másodíz-
ben töltöm be ezt a tiszteletteljes

pozíciót. Osztom Benjamin Dis-
raeli bölcsességét, vagyis, hogy
,,egyetlen kormány sem lehet meg
hosszútávon kemény ellenzék
nélkül", helyi szinten azonban el-
mondható, hogy jól láthatóak
azok a várospolitikai érdekek,
amelyek mentén Mezõkövesden
hatékony együttmûködést tudunk
kialakítani a képviselõ-testület-
ben. Mindenkor hinni és bízni
kell az eredményben, mindezt an-
nak tudatában, hogy az emberek
nem mindig a látványos, presz-
tizsberuházások megvalósulását
értékelik nagyra. Az egyszerû hét-
köznapi munka is vívhat ki ko-
moly elismerést. A hagyományo-
san katolikus keresztény értékvá-
lasztás mellett a család, a munka
szeretete jellemzi Mezõkövesd la-
kosságát. Meggyõzõdésem, hogy
az önkormányzati választásokon
mindenekelõtt a városvezetés
négyéves teljesítménye a mérv-
adó: épültek-e új dolgok Mezõkö-
vesden, keletkeztek-e új munka-
helyek, sikerül-e megõrizni ha-
gyományainkat stb... Azért dolgo-
zunk, hogy ezekre a kérdésekre a
válasz 2010-ben is pozitív tartal-
mú legyen.

– Milyen programokkal, gazda-
sági lépésekkel érték el eddigi
eredményeiket?

– Szigorú, következetes gazdál-
kodásra van szükség. Fontos, hogy
a szabályozás alól ne legyenek ki-
búvók, vagyis azok egyforma ér-
vénnyel bírjanak az érintettekre.
Gazdálkodásunk fontos részét ké-
pezi az önkormányzati tulajdonú
ingatlanok hasznosítása. Nagy
hangsúlyt fektetünk továbbá a he-
lyi vállalkozások megbecsülésére.

Folyamatosan törekszünk a költ-
ségvetés ellenõrizhetõvé tételére,
átláthatóságára. Úgy vélem, hogy
akkor haladunk jó nyomon, ha a
városi büdzsét, minden egyes helyi
polgár képes valamennyire a saját-
jának is érezni. Van, aki járdát lát
épülni a háza elõtt, míg mások jó
sportolási feltételeket tapasztal-
nak.

– Mezõkövesdnek a történelmi
múltja, vagy inkább a jelen jelenti
az erejét?

– A kettõ nálunk szervesen
egymásra épül. Az elmúlt év nya-
rán a Folklórfesztivál keretében
Indiától Spanyolországig voltak
fellépõ együtteseink. Egy város
nem felejtheti el a múltját, hiszen
azzal feladná a jövõjét. Tisztában
vagyunk azonban azzal, hogy
minden évben tudnunk kell vala-
mi újat is nyújtani. Folyamatosan
pályázunk, igyekszünk megra-
gadni az Európai Unió nyújtotta
lehetõségeket: nemzetközi prog-
ramokba kapcsolódunk be, ápol-
juk testvérvárosi kapcsolatain-
kat. Az elõbbiekhez párosul a
nagyszámú helyi civil szervezet
felbecsülhetetlen értékû munká-
ja.

– Milyen beruházások, vállalko-
zások lendíthetik a várost még to-
vább elõre?

– Mezõkövesden – ahogy a
névbõl is nyomban kitûnik – az
emberek sokáig alapvetõen a me-
zõgazdaságból éltek. Napjainkra
a kis-és középvállalkozói szek-
torban, elsõsorban a gépgyártás-
ban foglalkoztatják a helyi mun-
kaerõ túlnyomó többségét. Nagy
hangsúly helyezõdik a megköze-
líthetõségre és az innovációra. A

helyi cégek társadalmi szerepvál-
lalása, az önkormányzat és a vál-
lalkozások közötti partnerség
példaértékû. Elkezdtük a város
teljes területének szennyvízcsa-
tornával történõ ellátását, komp-
lett városközpont-rehabilitációt
tervezünk, továbbá országszerte
ismert a folyamatban lévõ repülõ-
tér-beruházás. A Zsóry Gyógy- és
Strandfürdõ korszerûsítésére mil-
liárdos összegû beruházás kereté-
ben kerül sor a közeljövõben. A
városfejlesztés terén a felsorolta-
kon túlmenõen is, már megvaló-
sult, jelentõs eredményeket köny-
velhetünk el.

– A turisztika milyen befolyás-
sal van a város életére?

– Növekvõ befolyással bír az
idegenforgalmi szektor. A Zsóry
fürdõ évi félmilliós vendégforgal-
ma – az újabb beruházások követ-
keztében – várhatóan számottevõ-
en növekedni fog. Az elmúlt év
õszén új négycsillagos szálloda és
egy Ifjúsági Szórakoztató Köz-
pont nyitotta meg a kapuit. A
repülõtérberuházással kiegészül-
ve, nagy pályázataink sikeressé-
gétõl függõen Mezõkövesd a ré-
gió meghatározó településévé
válhat. Városunkban Tourinform
Iroda mûködik, amely az önkor-
mányzattal igen szoros együttmû-
ködésben fejti ki tevékenységét.
A Bükk és a Hortobágy közelsé-
ge, a páratlan értékû gyógyvíz
mellett – a matyó hagyományok-
kal együtt – olyan adottságokat
jelentenek, amelyekre felépíthetõ
városunk hosszútávú idegenfor-
galmi stratégiája.

K.V.

MMaattyyóófföölldd ffõõvváárroossaa,, MMeezzõõkköövveessdd 

A kemény hideg idõ sem gátol-
ta meg, hogy zsúfolásig megtel-
jen a Református templom, ahol
az idén is elkezdõdtek a Kani-
zsai Esték rendezvénysorozat
elõadásai. Elsõ meghívott elõadó
Papp Lajos szívsebész profesz-
szor volt. Az érdeklõdõket Ba-
logh Tibor esperes köszöntötte,
majd átadta a szót a neves pro-
fesszornak.

– Beszédem elején kijelentem,
hogy nem vagyok politikus és nem
tartozom semmilyen párthoz. Csu-
pán egy hazájáért aggódó, tenni
akaró ember vagyok. A politika
azonban annyira átszõtte napjain-
kat, hogy óhatatlanul is szóba ke-
rül. Olyan idõket élünk, amikor a
képviselõk zömében inkább párt-
érdekeket szolgálnak mint a vá-
lasztóik érdekeit. Nem mindig volt
ez így – kezdte Papp Lajos. 

Állítását igazolva felidézte, mi-
kor Zalaegerszegen létrejött a
szívsebészet, az éppen hatalmon
lévõ Horn-kormány ellenakaratá-
val nem törõdve, a helyi kormány-
párti képviselõk is megszavazták
az osztály életre keltését. Ezt kö-
vetõen a képviselõkkel, a hatalom-
mal szemben támasztott elvárá-
sokról, az egészségügy tragikus
helyzetérõl beszélt. Nyugdíjba vo-
nulását is a jelenlegi kaotikus
helyzettel hozta összefüggésbe. 

– Nem akarok egy új Mengele len-
ni. Nem akarok élet-halál ura lenni
sem a betegeimmel, sem a beosztot-
taimmal szemben. Nem akarok ab-
ban dönteni, hogy kit építsünk le,
amikor minden szakértõ, dolgos kéz-
re szükség van az egészségügyben.
Nem akarok ebben a genocídiumban
részt venni. Magyarországon 1956.
óta hétmillió magzatot pusztítottak
el, több mint ötven százalékkal csök-
kentették a beteg emberek gyógyítási
lehetõségét.  A lelkiismeretével egy-
szer mindenkinek el kell számolni.
Hiába van hatalom, pozíció, gaz-
dagság, ha nincs lelkiismeret.

Felhívta  a hallgatóság figyelmét
arra, hogy itt a földi életben minden-
ki küldetést teljesít, mindenkinek
megvan a maga helye, ahol feladata
van. Ember nem születik cél nélkül.
Embernek kell maradni, megõrizni,
megtartani az emberségünket. Rá
kell ébrednünk, ez a világ elpusztul,
ha nem találunk vissza Istenhez. 

A gondolatébresztõ elõadás kö-
zös imádkozással ért véget.

ÚÚtt IIsstteennhheezz
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Balogh László a nagykanizsai 3. számú választókerület önkormányzati
képviselõje, OKISB-elnök fogadóórát tart minden szerdán 16.00 órától
17.00 óráig a Batthyány Lajos Gimnáziumban (Nagykanizsa, Rozgonyi
utca 23.): 30/204-0865, balogh.laszlo61@chello.hu

Bizzer András a 4. számú választókerület önkormányzati képviselõje
fogadóórát tart 2009. január 23-án, pénteken 17.00 órakor a Dr. Mezõ Fe-
renc Gimnáziumban.

KKééppvviisseellõõii ffooggaaddóóóórráákk

Értesítjük Tisztelt Betegeinket, hogy a II. és III. számú Felnõtt Há-
ziorvosi Szolgálat visszaköltözik eredeti helyére, így 2009. január 19-
tõl a Kinizsi u. 3. szám alatti, felújított orvosi rendelõben folytatja a
betegellátást.

A telefonszámok és a rendelési idõ változatlan.

VViisssszzaakkööllttöözzöötttt

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

Hirdetmény

A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló
2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 29. § (6) alapján értesítem az
érintetteket, hogy Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Épí-
téshatósági Osztályára építésügyi hatósági engedély iránti kérelem érkezett,
melynek tárgya a Nagykanizsa, Csengery u. 113/A. sz. alatti, 3831/1. hrsz-ú
ingatlanon üzemi épület átalakításával kialakított üzlet helyiségekre vonatkozó
használatbavételi engedély iránti kérelem.

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

A tervezett létesítmény, tevékenység rövid ismertetése: a fenti ingatlanon lévõ
üzemi épületben kialakított üzlet helyiségeket kívánja az építtetõ használatba venni.

A kérelemmel érintett ingatlan valamint az érintett ingatlannal közös határ-
vonalú (telekhatárú) ingatlanok (hatásterület): Nagykanizsa, 3831/1., 3829.,
3813., 3832., 3838/1., 3838/2. hrsz-ú ingatlan. 

Az érintettek az ügy irataiba és a tervekbe a Polgármesteri Hivatal Építésha-
tósági Osztályán, az alábbi helyen és idõpontban tekinthetnek be: Nagykani-
zsa, Eötvös tér 16. III. emelet 305. Hétfõ: 8-12, 13-16.30, szerda: 8-12, 13-17,
péntek: 8-12. 

Egyben értesítem az érintetteket, hogy a fenti ügyben a Nagykanizsa, Csengery
u. 113/A. szám alatti, 3831/1. hrsz-ú ingatlanon 2009. január 15-én (csütörtökön)
15.20-kor helyszíni szemlét tartok. Találkozás: az érintett ingatlan elõtti közterüle-
ten. Kérem a kérelmezõt ill. ingatlantulajdonost, hogy a helyszíni szemle feltételeit
a fenti idõpontban biztosítani szíveskedjen, valamint a kiértesítettek, hogy az eljá-
rás lefolytatását a szemlén való részvételükkel szíveskedjenek elõsegíteni.

Továbbá tájékoztatom az érintetteket, hogy a helyszíni szemlén az érdekelt
ügyfelek - személyazonosságuk megfelelõ igazolása mellett - részt vehetnek,
véleményüket ott elõadhatják, de megjelenésük nem kötelezõ.

Mivel a fenti eljárással érintett, valamint a szomszédos ingatlanokkal ren-
delkezni jogosultak száma jelentõs, az eljárás megindításáról az érintetteket a
Ket. 29. § (6) bekezdése értelmében hirdetményi úton értesítjük.

A hirdetmény 2009. január 6-tõl kerül kifüggesztésre Nagykanizsa Megyei
Jogú Polgármesteri Hivatala hivatalos hirdetõtábláján.

Nagykanizsa, 2009. január 6.

Tisztelettel: Gerencsér Mária, ügyintézõ

Jelen eljárás során ügyfélnek minõsülnek: kérelmezõ, tervezõ, felelõs mû-
szaki vezetõ, érintett szakhatóságok, közmûvek.

Az érintett ingatlannal közvetlenül szomszédos - a határozattal érintett ingat-
lannal közös határvonalú (telekhatárú) - ingatlanokkal rendelkezni jogosultak:
Nagykanizsa, Csengery u. 3829. hrsz-ú ingatlan tulajdonosa, Nagykanizsa,
Csengery u. 3813. hrsz-ú ingatlan tulajdonosai, Nagykanizsa, Csengery u.
3832. hrsz-ú ingatlan tulajdonosai, Nagykanizsa, Csengery u. 3838/1. hrsz-ú in-
gatlan tulajdonosa, Nagykanizsa, Csengery u. 3838/2. hrsz-ú ingatlan tulajdo-
nosa.

ÉÉppííttéésshhaattóóssáággii hhiirrddeettmméénnyy - 66//3322//22000099..
Ügyintézõ: Gerencsér M. Szám: 6/2970/2008. Tárgy: Értesítés építéshatósá-

gi eljárás megindításáról és helyszíni szemle idõpontjáról

Hirdetmény

A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló
2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 29. § (6) alapján értesítem az
érintetteket, hogy Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Épí-
téshatósági Osztályára építésügyi hatósági engedély iránti kérelem érkezett,
melynek tárgya a Nagykanizsa, Csengery u. 113/A. sz. alatti, 3831/1. hrsz-ú
ingatlanon elhelyezett reklámtábla használatbavételének bejelentése.

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

A tervezett létesítmény, tevékenység rövid ismertetése: a fenti ingatlanon el-
helyezett reklámtábla használatbavételének tudomásul vételét kéri az építtetõ. 

A kérelemmel érintett ingatlan valamint az érintett ingatlannal közös határ-
vonalú (telekhatárú) ingatlanok (hatásterület): Nagykanizsa, 3831/1., 3829.,
3813., 3832., 3838/1., 3838/2. hrsz-ú ingatlan. 

Az érintettek az ügy irataiba és a tervekbe a Polgármesteri Hivatal Építésha-
tósági Osztályán, az alábbi helyen és idõpontban tekinthetnek be: Nagykani-
zsa, Eötvös tér 16. III. emelet 305. Hétfõ: 8-12, 13-16.30, szerda: 8-12, 13-17,
péntek: 8-12. 

Egyben értesítem az érintetteket, hogy a fenti ügyben a Nagykanizsa, Csen-
gery u. 113/A. szám alatti, 3831/1. hrsz-ú ingatlanon 2009. január 15-én (csü-
törtökön) 15.40-kor helyszíni szemlét tartok. Találkozás: az érintett ingatlan
elõtti közterületen. Kérem a kérelmezõt ill. ingatlantulajdonost, hogy a hely-
színi szemle feltételeit a fenti idõpontban biztosítani szíveskedjen, valamint a
kiértesítettek, hogy az eljárás lefolytatását a szemlén való részvételükkel szí-
veskedjenek elõsegíteni.

Továbbá tájékoztatom az érintetteket, hogy a helyszíni szemlén az érdekelt
ügyfelek - személyazonosságuk megfelelõ igazolása mellett - részt vehetnek,
véleményüket ott elõadhatják, de megjelenésük nem kötelezõ.

Mivel a fenti eljárással érintett, valamint a szomszédos ingatlanokkal ren-
delkezni jogosultak száma jelentõs, az eljárás megindításáról az érintetteket a
Ket. 29. § (6) bekezdése értelmében hirdetményi úton értesítjük.

A hirdetmény 2009. január 6-tõl kerül kifüggesztésre Nagykanizsa Megyei
Jogú Polgármesteri Hivatala hivatalos hirdetõtábláján.

Nagykanizsa, 2009. január 7.

Tisztelettel: Gerencsér Mária, ügyintézõ

Jelen eljárás során ügyfélnek minõsülnek: kérelmezõ, tervezõ, felelõs mû-
szaki vezetõ.

Az érintett ingatlannal közvetlenül szomszédos - a határozattal érintett in-
gatlannal közös határvonalú (telekhatárú) - ingatlanokkal rendelkezni jogosul-
tak: Nagykanizsa, Csengery u. 3829. hrsz-ú ingatlan tulajdonosa, Nagykani-
zsa, Csengery u. 3813. hrsz-ú ingatlan tulajdonosai, Nagykanizsa, Csengery u.
3832. hrsz-ú ingatlan tulajdonosai, Nagykanizsa, Csengery u. 3838/1. hrsz-ú
ingatlan tulajdonosa, Nagykanizsa, Csengery u. 3838/2. hrsz-ú ingatlan tulaj-
donosa

ÉÉppííttéésshhaattóóssáággii hhiirrddeettmméénnyy - 66//22997700//22000088..

A meseszeretet és a magyarságtudat alakítása, megõrzése jegyében
zajlott az Attila Óvoda Mesetarisznya nevû programja, melynek során
az óvoda névadójára, Attilára, a hunok királyára emlékeztek.
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Ügyintézõ: Junger M. Szám: 6/1827-5/2008. Tárgy: Értesítés döntéshozatal-
ról a Nagykanizsa, Szent Imre u. 9. sz. alatti építéshatósági ügyben

Hirdetmény

A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szó-
ló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 80. § (3) bekezdése alapján
értesítem az érintetteket, hogy Nagykanizsa Megyei Jogú Város Jegyzõje a
6/1827/2008. számú Nagykanizsa, Szent Imre u. 9. szám alatti 2266/2. hrsz-ú
ingatlanon 1985-ben felépített garázsépület építéshatósági ügyében a benyúj-
tott használatbavételi engedély kérelmet elbírálta és döntését meghozta. 

Mivel a fenti építéshatósági eljárással érintett ingatlannal közvetlenül szom-
szédos ingatlanokkal rendelkezni jogosultak száma jelentõs, ezért ezen ügyfele-
ket a határozat meghozataláról hirdetményi úton tájékoztatjuk a fenti jogszabá-
lyi elõírásnak megfelelõen az alábbiak szerint.

A hirdetmény 2009. január 7-tõl kerül kifüggesztésre Nagykanizsa Megyei
Jogú Város Polgármesteri Hivatalának hivatalos hirdetõtábláján. 

Az eljáró hatóság megnevezése:  Nagykanizsa Megyei Jogú Város Jegyzõje 
8800 Nagykanizsa, Eötvös tér 16., ügyszáma:  6/1827/2008., tárgya: haszná-

latbavételi engedély. A kérelmezõ ügyfél neve: Tóth István Nagykanizsa, Erzsé-
bet tér 2/A. 

A kérelemmel érintett ingatlan valamint az érintett ingatlannal közös
határvonalú (telekhatárú) ingatlanok (hatásterület): Nagykanizsa, 2266/2.
hrsz-ú ingatlan, valamint a 2265., 2266/1., 2267. és 2280. hrsz-ú ingat-
lan. 

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

A Ket. 98. § (1) bekezdése kimondja: "Az ügyfél az elsõ fokú határozat ellen
fellebbezhet. A fellebbezési jog nincsen meghatározott jogcímhez kötve, felleb-
bezni bármilyen okból lehet, amelyre tekintettel az érintett a döntést sérelmes-
nek tartja."

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

gionális Közigazgatási Hivatal Zala Megyei Kirendeltségéhez címzett, de Nagy-
kanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Építéshatósági Osztályhoz
két példányban benyújtandó és 30.000,- Ft értékû illetékbélyeggel ellátott fel-
lebbezéssel lehet élni.

Nagykanizsa, 2009. január 6.

A jegyzõ megbízásából: 
Szamosi Gábor, építéshatósági osztályvezetõ

ÉÉppííttéésshhaattóóssáággii hhiirrddeettmméénnyy - 66//11882277-55//22000088

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

A közalkalmazotti jogviszony idõtartama: határozatlan idejû közalkalma-
zotti jogviszony. 

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidõ. 
A munkavégzés helye: Zala megye, 8751 Zalakomár, Fõ út 2. 
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetõi megbízással járó lényeges felada-

tok: önmaguk ellátására részben képes idõskorúak idõsek klubjában történõ
napközbeni gondozása, közösségi-, kulturális-, szabadidõs programok szerve-
zése, étkeztetés kultúrált körülmények közötti lebonyolítása, a kultúrált kör-
nyezet, higiénés rend megteremtése, segítségnyújtás a klubtagoknak egészsé-
gi-, szociális ellátáshoz való jutásához, az elõírt dokumentációk vezetése. 

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

Pályázati feltételek: középfokú képesítés, szociális gondozó és szervezõ,
szociális gondozó és ápoló, felnõtt szakápoló, általános ápoló, magyar állam-
polgárság, büntetlen elõélet. 

A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent: középiskola/gimnázium, zalakomári
lakóhellyel rendelkezõ.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: szakmai életrajz, 3 hó-
napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, iskolai végzettséget, szakképzettsé-
get igazoló iratok másolata, nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagban fog-
lalt személyes adatoknak a pályázati eljárással összefüggõ kezeléséhez hozzá-
járul. 

A munkakör betölthetõségének idõpontja: a munkakör legkorábban 2009.
február 10. napjától tölthetõ be. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2009. január 29. 
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Kiss Zsuzsanna

nyújt, a 93/312-175 -ös telefonszámon. 
A pályázatok benyújtásának módja: postai úton, a pályázatnak az Egyesített

Szociális Intézmény – Nagykanizsa címére történõ megküldésével (8800
Nagykanizsa, Teleki út 25.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbá-
zisban szereplõ azonosító számot: 162-41/2008., valamint a munkakör megne-
vezését: szociális gondozó. 

A pályázat elbírálásának módja, rendje: a pályázati feltételeknek megfelelõ
pályázók meghallgatása a munkáltató által összehívott szakmai bizottság elõtt.
A pályázat elbírálásának határideje: 2009. február 4. 

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: Kanizsa Lokálpatrió-
ta Hetilap - 2009. január 14., Nagykanizsa MJV honlapja, Zalakomár Község
Önkormányzat faliújságára történõ kifüggesztés. 

A KÖZIGÁLLÁS publikálási idõpontja: 2009. január 6. 
A pályázati kiírás közzétevõje a Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és

Közigazgatási Képzési Központ (KSZK). A pályázati kiírás a munkáltató által
a KSZK részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pá-
lyázatot kiíró szerv felel. 

ÁÁlllláássppáállyyáázzaatt - sszzoocciiáálliiss ggoonnddoozzóó 22..
A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A.

- alapján pályázatot hirdet Egyesített Szociális Intézmény Idõsek klubja
IV. Surd, Kossuth út 35/a szociális gondozó munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony idõtartama: határozatlan idejû közalkalma-
zotti jogviszony. 

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidõ. 
A munkavégzés helye: Zala megye, 8856 Surd, Kossuth út 35/a. 
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetõi megbízással járó lényeges felada-

tok: önmaguk ellátására részben képes idõskorúak idõsek klubjában történõ
napközbeni gondozása, közösségi-, kulturális-, szabadidõs programok szerve-
zése, étkeztetés kultúrált körülmények közötti lebonyolítása, a kultúrált kör-
nyezet, higiénés rend megteremtése, segítségnyújtás a klubtagoknak egészsé-
gi-, szociális ellátáshoz való jutásához, az elõírt dokumentációk pontos vezeté-
se. 

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

Pályázati feltételek: középfokú képesítés, szociális gondozó és szervezõ,
szociális gondozó és ápoló, felnõtt szakápoló, általános ápoló, magyar állam-
polgárság, büntetlen elõélet. 

A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent: középiskola/gimnázium, surdi lakó-
hellyel rendelkezõ. 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: szakmai életrajz, 3 hó-
napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, iskolai végzettséget igazoló iratok
másolata, nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes ada-
toknak a pályázati eljárással összefüggõ kezeléséhez hozzájárul. 

A munkakör betölthetõségének idõpontja: a munkakör legkorábban 2009.
február 10. napjától tölthetõ be. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2009. január 29. 
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Kiss Zsuzsanna

nyújt, a 93/312-175 -ös telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja: postai úton, a pályázatnak az  Egyesí-

tett Szociális Intézmény – Nagykanizsa címére történõ megküldésével (8800
Nagykanizsa, Teleki út 25.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbá-
zisban szereplõ azonosító számot: 162-40/2008., valamint a munkakör megne-
vezését: szociális gondozó. 

A pályázat elbírálásának módja, rendje: a pályázati feltételeknek megfelelõ
pályázók meghallgatása a munkáltató által összehívott szakmai bizottság elõtt.
A pályázat elbírálásának határideje: 2009. február 4. 

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: Kanizsa Lokálpatrió-
ta Hetilap - 2009. január 14., Nagykanizsa MJV honlapja, Surd Község Ön-
kormányzat faliújságára történõ kifüggesztés.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási idõpontja: 2009. január 6. 
A pályázati kiírás közzétevõje a Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és

Közigazgatási Képzési Központ (KSZK). A pályázati kiírás a munkáltató által
a KSZK részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pá-
lyázatot kiíró szerv felel. 

ÁÁlllláássppáállyyáázzaatt - sszzoocciiáálliiss ggoonnddoozzóó 11..
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Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyûlése pályázatot hirdet a Nagy-
kanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata tulajdonában álló Kanizsa
TV Kft. ügyvezetõi tisztségének betöltésére

Szerv megnevezése, székhelye: Kanizsa TV Kereskedelmi és Szolgáltató
Egyszemélyes Kft. 8800 Nagykanizsa, Sugár u. 8.

A kft. fõ tevékenysége: a Kanizsa Televízió mûködtetése
Az ügyvezetõ fõ feladatai: A Gt. által és a kft. alapító okiratában az ügyve-

zetõi tisztségre meghatározott feladatok ellátása.
A tisztség 2009. április 1. naptól tölthetõ be. A megbízás határozott idõre, 5

évre szól. Az alkalmazás a Ptk. alapján megbízási jogviszonyban történik. A
megbízási szerzõdés megkötésétõl számított 6 hónapig a feleket kölcsönösen
megilleti az indoklás nélküli rendes felmondás joga azzal, hogy a felmondás
kimondásától számított 4 hónap elteltével szûnik meg a szerzõdés. 

Pályázati feltételek: egyetemi vagy fõiskolai végzettség és az írott vagy
elektronikus sajtó területén eltöltött legalább 3 év szakmai gyakorlat, vagy kö-
zépfokú iskolai végzettség és az írott vagy elektronikus sajtó  területén eltöl-
tött legalább 5 év szakmai gyakorlat, büntetlen elõélet, vezetõi gyakorlat.

A pályázatnak tartalmaznia kell az alábbi dokumentumokat: a kft. vezetésé-
re vonatkozó koncepció, a pályázó szakmai önéletrajza, a feltételként elõírt is-
kolai végzettséget igazoló okirat másolata, 3 hónapnál nem régebbi eredeti ha-
tósági erkölcsi bizonyítvány, a feltételként elõírt vezetõi és szakmai gyakorlat
hivatalos igazolása. (Az erkölcsi bizonyítvány kivételével hiánypótlásnak
nincs helye.)

A pályázat benyújtásának határideje: 2009. február 7. A pályázat benyújtá-
sának helye: Marton István polgármesternek címezve, Nagykanizsa Megyei
Jogú Város Polgármesteri Hivatala, 8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. A pá-
lyázat elbírálásának határideje: 2009. február 28. 

A pályázat kiírója fenntartja a jogot, hogy a pályázatot eredménytelennek
nyilvánítsa.

A pályázattal kapcsolatban információt ad: Marton István polgármester
(Tel: 06-93-500-701), Cseresnyés Péter alpolgármester (Tel: 06-93-500-704)

PPáállyyáázzaatt - KKaanniizzssaa TTVV KKfftt.. üüggyyvveezzeettõõ

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyûlése pályázatot hirdet a Nagy-
kanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata tulajdonában álló Kanizsa
Újság Kft. ügyvezetõ-fõszerkesztõi tisztségének betöltésére

Szerv megnevezése, székhelye: Kanizsa Újság Kft.  8800 Nagykanizsa, Ki-
rály u. 47.

A kft. fõ tevékenysége: Idõszaki kiadványként a Kanizsa Dél-zalai Hetilap
kiadása, a fõszerkesztõi feladatok ellátása. Az ügyvezetõ-fõszerkesztõ fõ fel-
adatai: A Gt. által és a kft. alapító okiratában az ügyvezetõi tisztségre megha-
tározott feladatok ellátása, valamint a hetilap fõszerkesztése.

A tisztség 2009. április 1. naptól tölthetõ be. A megbízás határozott idõre, 5
évre szól. Az alkalmazás a Ptk. alapján megbízási jogviszonyban történik. A
megbízási szerzõdés megkötésétõl számított 6 hónapig a feleket kölcsönösen
megilleti az indoklás nélküli rendes felmondás joga azzal, hogy a felmondás
kimondásától számított 4 hónap elteltével szûnik meg a szerzõdés. 

Pályázati feltételek: egyetemi, fõiskolai végzettség, büntetlen elõélet, veze-
tõi gyakorlat, írott vagy elektronikus sajtó  területén eltöltött legalább 3 év
szakmai gyakorlat. 

A pályázatnak tartalmaznia kell az alábbi dokumentumokat: a kft. vezetésére
vonatkozó koncepció, a pályázó szakmai önéletrajza, a feltételként elõírt iskolai
végzettséget igazoló okirat másolata, 3 hónapnál nem régebbi eredeti hatósági
erkölcsi bizonyítvány, a feltételként elõírt vezetõi és szakmai gyakorlat hivatalos
igazolása. (Az erkölcsi bizonyítvány kivételével hiánypótlásnak nincs helye.)

A pályázat benyújtásának határideje: 2009. február 7. A pályázat benyújtá-
sának helye: Marton István polgármesternek címezve, Nagykanizsa Megyei
Jogú Város Polgármesteri Hivatala, 8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. A pá-
lyázat elbírálásának határideje: 2009. február 28.

A pályázat kiírója fenntartja a jogot, hogy a pályázatot eredménytelennek nyil-
vánítsa. A pályázattal kapcsolatban információt ad: Marton István polgármester
(Tel: 06-93-500-701), Cseresnyés Péter alpolgármester (Tel: 06-93-500-704)

PPáállyyáázzaatt - KKaanniizzssaa ÚÚjjssáágg KKfftt.. 
üüggyyvveezzeettõõ - ffõõsszzeerrkkeesszzttõõ

(folytatás a címoldalról)
Wéber Antal tûzoltóezredes, a

Zala Megyei Katasztrófavédelmi
Igazgatóság vezetõje beszédében
gratulált az újonnan esküt tettek-
nek a sikeres vizsgákhoz, s meg-
köszönte munkájukat azoknak,
akik erre felkészítették a fiatalo-
kat. Ehhez a hivatáshoz, a szol-
gálattételhez szükség van isme-
retekre, amelyeknek az alapjait
már elsajátították az újak, fizikai
állóképességre, s eszközökre,
amelyeket a tûzoltóság és az ön-
kormányzat biztosít a számukra.
A tûzoltóezredes szerint ezeken
felül szükség van alázatra is,
mert e nélkül szolgálni nem le-
het; alázatra azok iránt, akikért
felelõsséggel tartoznak, a bajba
jutott emberekért, s az elöljárói-
kért, vezetõikért. Ez utóbbiak-
nak pedig az a feladatuk, hogy a
legjobb tudásuk, képességük
szerint, és a legjobb lehetõsége-
ket maximálisan kihasználva
gondoskodjanak az alattuk szol-
gálókról.  Ha mindezek meglesz-
nek, ebben a hivatásban minden-
ki megtalálja elsõsorban a ne-
hézségeket, mert bizony vannak,
de ezekkel a tulajdonságokkal

felszerelkezve a jó, szakszerû és
az eredményre vezetõ utat is. Ez-
után mindenkinek jó szolgálatot,
jó elöljárókat és jó egészséget
kívánt.

Egri Gyula tûzoltóparancsnok
is üdvözölte az újoncokat, s fel-
hívta figyelmüket arra, hogy a
nagybetûs szolgálatra esküdtek
fel, erre a körzetre, erre a város-
ra, hogy testi épségük, vagy akár
életük veszélyeztetésével is ele-
get kell tenniük annak, amit a
körzet lakossága elvár tõlük.
Örömét fejezte ki, hogy ilyen jó
eredménnyel végeztek Budapes-
ten, s elmondta, hogy ezért Hor-
váth Árpád fõtörzs-zászlósnak is
jár a köszönet, hiszen tizenne-
gyedik alkalommal vezette az
alapfokú tanfolyamot Nagykani-
zsán, s eddig összesen több, mint
száznegyven embert készített fel
nem csak a kanizsai laktanyá-
nak, hanem többek között Szom-
bathelyre, Kaposvárra is. Mun-
káját dicséri, hogy még közepes-
sel sem, csak jó és kiváló ered-
ménnyel vizsgáztak. Munkájáért
a tûzoltóparancsnok dicséretbeli
jutalomban részesítette Horváth
Árpádot.

Az elmúlt idõszakban nagy
volt a fluktuáció, ami a tûzoltó-
ságot illeti. Nagyon sokan érték
el a nyugdíjas korhatárt, s sok if-
jonc is érkezett. Jelenleg száz-
nyolc fõs a testület, s ez nagy
elõrelépés az elõzõ évekhez ké-
pest, amikor is hatvannyolc fõvel
kellett ellátni ugyanazokat a fel-
adatokat, mint ma. Márpedig fel-
adatok bõven vannak. Egri Gyu-
la elmondása szerint a napi egy-
két vonulás minimumnak számít,
bizonyos idõszakokban ez jóval
több.

Az állomány munkájának mi-
nõségét javítja az a negyven rob-
banásbiztos, tûzoltósisakra rög-
zíthetõ lámpa is, amelyet Marton
István polgármester adott át a
város nevében tûzoltó-parancs-
nokságnak. A már meglévõ lám-
pákkal és a frissen átadottak
használatbavételével most már
gyakorlatilag nem lesz lámpák-
ban hiány. Ezek ütés- és nyo-
másálló üveggel rendelkeznek,
százötven méterig vízhatlanok, s
rozsdamentes fém-alkatrészek-
kel rendelkeznek.

Steyer Edina

EEsskküütt tteetttteekk aa ttûûzzoollttóó úújjoonnccookk

Kolonics Lászlóné már az ál-
talános iskolában megszerette
a rajzolást és a festészetet,
mindezt egykori tanárának,
Popellár Jenõnek köszönhetõ-
en.

A Kórház Galéria után most
a Dr. Mezõ Ferenc Gimnázi-
umban mutatja be munkáit a
nagyközönségnek. Festmé-
nyeit a megnyitón Homonnay
Szabolcs pedagógus méltatta,
aki elmondta, hogy a csend-
életben nagyon fontos, hogy
maga a téma kitûnjön, ne a
háttéré legyen a fõszerep.
Kolonics Lászlóné jól válasz-
totta meg a háttereket mind
színben, mind faktúrában.

A mûvésznõ Fliszár atya ké-
résére közremûködött a Kórház
Kápolna ablakainak díszítésé-
ben is.

A tárlat 2009. január 27-ig te-
kinthetõ meg a gimnázium galé-
riájában.

S.E.

VViirráággoossaatt
áállmmooddttaamm
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Az utcákon járva-kelve sok
helyen tapasztalhattuk, hogy hi-
ányoznak a megszokott, árnyat
adó fáink. Különösen a Nagy-
Magyarország emlékmû elõtt
álló három fenyõ hiánya szembe-
tûnõ. A kivágott fákról, utcafásí-
tásokról, felújításokról Lancsák
Lajos városi fõkertészt kérdez-
tük.

– Az elmúlt év õszén folytattuk
a tavasszal megkezdett utcafásí-
tási programot. Elsõ lépésként
eltávolítottuk az elöregedett, ve-
szélyessé vált fákat, majd helyet-
tük azonnal újakat ültettünk. A
program keretében – amely nem
tartalmazza a VIA Kanizsa Kht.
által fenntartási munkaként
elvégzett száraz fák kivágását –
ötvenhét darab veszélyes fát, és
negyven elöregedett magastörzsû
galagonyát vágattunk ki, míg ül-
tettünk helyettük kétszáztizenöt
darab fát és ötszázhúsz darab
cserjét. Nevezetesen a Batthyány
utcában tizenkét japán akácot, a
Kaán Károly utcában tizenhat

hamisciprust, a Csokonai utcá-
ban tizennyolc darab szivarfát, a
Sétakertben tizenegy részben,
vagy teljesen elszáradt nyírt, ju-
hart, vadgesztenyét, továbbá a
Vörösmarty és Zrínyi utcában
húsz-húsz darab elöregedett
magastörzsû galagonyát vágtak
ki. Helyettük, és a már régóta hi-
ányzók helyett is egyidejûleg a
közgyûlés által biztosított õszi
pótkeretbõl a Batthyány utcában
huszonöt darab nagyméretû kon-
téneres japánakácot, a Kaán
Károly utcában negyvenkét da-
rab keskeny növésû tuját, a Cso-
konai utcában harminc darab
gömb koronájú kõrist, a Maort
utcában huszonnyolc darab at-
lasz cédrust, az Erdész utcában
harminc darab atlasz cédrust, a
Vörösmarty utcában harminc da-
rab svéd-, illetve madárberke-
nyét. A Fõ utcán hét darab dísz
cseresznyét, a Zrínyi utcában öt-
ven darab mályvacserjét, a Séta-
kertben százötven darab fagyal
cserjét, egyéb közterületen öt da-
rab vadgesztenyét, öt ámbrafát,

három darab díszcseresznyét ül-
tettünk el. A tendencia önmagá-
ért beszél: a nevezett utcák meg-
fiatalodott, esztétikus növények-
kel várják a tavaszt. A tavaly ta-
vasszal elkezdett programunkat
tovább kívánjuk folytatni. Célunk
a bõvítve megújított, esztétiku-
sabb, egészséges városi zöldfelü-
let kialakítása.

– Miért kellett kivágni a három
ezüstfenyõt az Eötvös téren?

– Több visszajelzés érkezett a
VIA Kanizsa Kht által az Eötvös
téren a Nagy-Magyarország Em-
lékmû elõtt kivágott három darab
ezüstfenyõvel kapcsolatban. Észle-
léseink, és lakossági bejelentések
alapján is megvizsgálva kiderült,
hogy a facsoportból két példány
felsõ harmada száraz volt, míg a
harmadik déli irányban oly mér-
tékben megdõlt, hogy a csúcsa már
az úttest középvonala felett lengett.
Erõs északi szél, hónyomás esetén
bármikor az úttestre dõlhetett vol-
na. A helyszínelés alapján enge-
délyt kaptak a fák kivágására az-
zal, hogy helyettük rövid idõn be-
lül újak kerülnek oda. Az amerikai
származású ezüstfenyõk helyett
hamarosan hat darab, az emlékmû
környezetébe jobban illõ (õshonos,
keskeny növésû, nem zavaró) osz-
lopos tiszafa kerül a térre. Élénk

érdeklõdés kíséri a Deák téren a
Felsõvárosi templom elõtt álló
vadgesztenyék sorsát is – folytatta
a fõkertész. – A fák elöregedtek,
egészségi állapotuk erõsen lerom-
lott, betegek, odvasak, ágaik töre-
deznek. A döntés objektív megala-
pozása érdekében ultrahangos mû-
szerrel megvizsgáltattuk állapotu-
kat. Eszerint közülük kettõ oly
mértékben korhadt, hogy állandó
veszélyt jelent környezetére, de a
másik kettõ sem sokkal jobb.
Amennyiben kivágják ezeket, he-
lyettük természetesen azonnal, kü-
lönleges méretû, elõnevelt, már vi-
rágzó vadgesztenye fákat ültetet-
nek helyükre. Befejezõdött a vásár-
csarnok melletti tó környékének
rendezése is, ahol a nyári mûszaki
munkák és füvesítés után tíz darab
magas kõrist, húsz darab díszcser-
je bokrot, háromszáz darab téli-
zöld fagyalcserjét telepítettek –
összegezte Lancsák Lajos városi
fõkertész az utcafásítási felújítási
program eredményeit. 

Bakonyi Erzsébet
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A különösen hideg idõjárásra
való tekintettel az E.ON Hungá-
ria csoport ideiglenesen felfüg-
geszti a fizetési hátralékot fel-
halmozott lakossági fogyasztók
kikapcsolását az áram-, illetve
gázszolgáltatásból. A felfüg-
gesztés várhatóan az extrém hi-
deg idõjárás elmúlásáig tart.

Tekintettel arra, hogy a kö-
zelmúltban sajnálatos módon
több haláleset is történt a rend-
kívül hideg idõjárás miatt, a tár-
saság úgy döntött, hogy ideigle-
nesen felfüggeszti azon lakos-
sági háztartások kikapcsolását
az áram- és gázszolgáltatási
rendszerébõl, amelyek jelentõs
tartozást halmoztak fel, és ame-
lyek esetében kikapcsolás vég-
rehajtása lépne életbe. Mint is-
meretes, Szabó Máté ország-
gyûlési biztos felhívást tett köz-
zé a hideg okozta halálesetek
megelõzése érdekében. Az
E.ON Hungária csoport vezetõ-
sége felelõs magyarországi vál-
lalatként minden tõle telhetõt
megtesz annak érdekében, hogy
ne történjen több tragédia a zord
idõjárás miatt, ezért döntött a
hátralékos lakossági fogyasztók
kikapcsolásának ideiglenes fel-
függesztése mellett.

Eszerint azokat a fogyasztó-
kat, akik akár áram-, akár gáz-
számlájuk rendezésével elma-
radtak, és az E.ON Hungária
már tájékoztatta õket a szolgál-
tatás várható felfüggesztésének
idõpontjáról, egyelõre nem kap-
csolják ki a fogyasztásból. Így,
a hideg idõjárás mellett, tovább-
ra is rendelkezésükre áll a szük-
séges energiaellátás. Az extrém
hideg idõjárás enyhülését köve-
tõen azonban a kikapcsolások
végrehajtásra kerülnek, ameny-
nyiben a hátralék idõközben
nem kerül rendezésre.

További információ: 
www.eon-hungaria.com
Kapcsolat: 
E.ON Hungária 
Kommunikációs osztály
Tel: + 36 1 472 2300 
Fax: + 36 1 472 2304
E-mail: 
press@eon-hungaria.com

Ideiglenesen
nem kkapcsol kki 
az EE.ON
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Balogh László önkormányza-
ti képviselõ a decemberi köz-
gyûlésen egy új Kanizsa-vár
felépítésének a gondolatát ve-
tette fel interpellációjában. A
téma részleteirõl a képviselõ el-
mondta:

– Az M7-es autópálya átadása
óta még inkább fennáll a veszé-
lye annak, hogy az átutazók
Nagykanizsa mellett különleges
turisztikai vonzerõ híján akár
130 km/órás sebességgel robog-
janak el. Ezért szükség lenne
olyan tömegeket vonzó attrakci-
ókra, ami megállítja az erre ha-
ladókat. Lehetséges vonzóerõ-
ként merült fel néhányakban a
Kanizsa-vár újbóli megépítésé-
nek gondolata. A végvári híres
Kanizsa-vár ugyanis több mint
300 éve nem létezik, de máig ha-
tóan unikális különlegességünk.
Egy Új Kanizsa-vár, egy élõ kö-
zépkori vár, vagy annak jó minõ-
ségû imitációja megépülve, s
benne gazdag kulturális kínálat-
tal biztosíthatná a vendégek fo-
lyamatos és nagyszámú érkezé-
sét. Tudom mindez jelenleg egy
nagy álom, de el lehetne kezdeni
kis lépésekben és szisztematiku-
san a megvalósítását. 

– Minek a hatására jutott eszébe
ez az ötlet?

– Egyszerre sok irányból kap-
tam impulzusokat. Kezembe ke-
rültek a Kanizsa-várat ábrázoló
metszetek és könyvek, felhívták a
figyelmemet idõs, bölcs városla-
kók az ’50-es években történt
várásatásokra, és a közelmúltban
a mélygarázs építés kapcsán
megint találtak városfalmarad-
ványokat az Erzsébet téren. To-
vábbá megszólított Keléné Mol-
nár Melinda, a Pannon Egyetem
Gazdasági Kara Idegenforgalom
és Szálloda Szakának végzõs
hallgatója, aki Új Kanizsa Vár,
az „Élõ” Középkori Vár címmel
szakdolgozatot készít. (A konzu-
lense Dr. Keller Krisztina, szin-
tén batthyánys tanuló volt). Nagy
Gáspár, Kanizsa-vár (vissza) cí-
mû kisregénye is a Kanizsa-vár
szimbólumra utal. Tudomásom
van arról is, hogy egy multi cég
éppen a régi vár területén építke-
zik, ahol kötelezõ a régészeti le-
letmentés. Nem akármilyen erõ-
dítmény volt. A magyar végvár-
rendszerben, a török elleni har-
cokban 1702-ig Európát és Ma-

gyarországot is védte. Elég csak
arra utalni, hogy nagyon sok
rajz, rézmetszet készült róla. Így
is máig hatóan van emléke, na-
gyon sok utalás történik rá. Tu-
dom, a lakosság helyi identitásá-
ban nem az a legfontosabb, hogy

van kanizsai vár, de én, távolról
jött második szülõvárosos kani-
zsaiként örömmel találtam rá er-
re az unikális kanizsai jellegre,
ami a várban megtestesül. Mind-
ez persze csak szlogen és álom,
de tudni kell válogatni az álmok
közül. Sokan úgy gondolják,
hogy megvalósítható. Hosszú tá-
von gondolkodva három-négy-öt-
milliárd forintot is lehetne ráfor-
dítani, de erre nincs pénz. Pályá-
zati lehetõségekre talán a jövõ-
ben is lehet bízni, a város önere-
jén kívül a magánvállalkozások
is láthatnak benne fantáziát.
Szisztematikusan kis lépésekben
kell elkezdeni. A város költségve-
tésében, ha lenne helye akár a
felvetést megerõsítve, már az is
megérné. Mindent meg kell tenni
ahhoz, hogy a kövek és a falak
minél nagyobb számban elõke-
rüljenek akár a föld alól. A vár
kövei ott vannak a Thúry György
Múzeum, a volt Batthyány ura-
dalmi központ épületében, az Al-
só templomban. A volt Kvártély-
házban, a mostani Bolyai Általá-
nos Iskola épületében is. 

– Hogy lehet megvalósítani egy
ilyen attrakciót?

– Egy az egyben túlzás lenne el-
képzelni, de részletekben igen. A
helyszínt illetõen van aki a Várka-
pu másánál képzeli el. Magam is
látnék abban fantáziát, hogy a
Csónakázó-tó és környéke vonzó
hely lenne egy turisztikai látvá-
nyossághoz.

– Keléné Molnár Melinda önnel
is készített interjút a szakdolgoza-
tában. Milyen szolgáltatásokat és
programokat tartana reálisnak és
vonzónak megvalósítani az új vár-
ban, és vajon mekkora összeget
lennének hajlandóak ezekért fizet-
ni a látogatók?

– Legyen benn múzeum,
szálloda, étterem, törökfürdõ,
várjáték a török jelleg kihang-
súlyozására. Sokszínû prog-
ramlehetõség a gyerekeknek
és bazár. A vár legyen részle-
teiben is látogatható. Nagy te-
rületen az eredetihez hasonló
állapotokat kellene megvaló-

sítani, ugyanakkor ne csak a
távolról jövõ turistákra gon-
doljunk, s ne is csak a török
világra hegyezzük ki a várat,
mint látványosságot. Olcsó,
ötszáz forintos jegyárakat ve-
zetnék be, mert ebbõl egy
nagyszabású tömeglátványos-
ságot kellene kihozni. Én a ka-
nizsaiaknak mindenképpen
kedvezményes belépést képze-
lek el, ami húsz százalékos le-
hetne. De persze gazdaságos-
sági számítások eredménye-
ként illetve a konkurencia fi-
gyelembevételével kell, hogy
kialakuljon az ár. Török kéz-
ben 1600-tól 1690-ig volt a
vár – hangsúlyozta Balogh
László. – Ebben az idõben volt
a törökök szempontjából a
legjelentõsebb. A török jelleg
kihangsúlyozható lehetne akár
a rózsák kertje megvalósításá-
ban. Igazán itt válhatna a
Thúry György históriás napok
élõ programmá a nagy nyilvá-
nosság számára. Egyébként
Keléné Molnár Melinda a té-
mát alaposan körbejárta a
dolgozatában, amit a Jövõ Bi-
zottságához is benyújtott. Re-
mélem a január 15-ei elbírá-
láson felfigyelnek rá. Az õ vé-
leménye szerint a megépülõ új
vár különlegességét a XVII.
századot idézõ török és ma-
gyar épületek adják. A török
(wellness)fürdõ, a dzsámi, a
mecset, a minaret, a bazársor,
a derviskolostor, a várkastély
(szálloda****), a piactér, a
török és a magyar lakóházak
együttese, mely törekszik
ugyan, de a rendelkezésre álló
szûkös történelmi források mi-
att nem tud a középkori vár tö-
kéletes mása lenni. A várban
megrendezésre kerülõ egész
évre szóló gazdag kulturális
programkínálat a vendégek fo-
lyamatos és nagyszámú érke-
zését biztosítja. Így válhat Ka-
nizsa a szlogenjének megfele-
lõen „élõ középkori vár”-rá.
Bízom benne, az ötletre sokan
rákapnak, és sokan látnak
benne fantáziát – összegezte
Balogh László városatya. – Az
ötlettel nagyban kell elõállni,
a megvalósítása pedig részle-
tekben megtörténhet. Ezt
olyan felvetésnek érzem, hogy
butaság lenne nem foglalkozni
vele. Emellett az ötlet mellett
nem szabad csak úgy elmenni! 

Bakonyi Erzsébet

ÚÚjjbbóóll áállll aa vvééggvváárr??Már hat éve tervezi az NTE
1866 Judo Szakosztálya az edzé-
sekhez legszükségesebb eszköz,
a küzdõfelület cseréjét. Ez eddig
anyagi okok miatt nem sikerült,
de most – fogalmazhatnánk így
– rájuk mosolygott a szerencse
szülõi segítség és némi meg-
takarítási lehetõség képében.
Ugyan még nem a teljes felüle-
tet, csupán egy részét sikerült
cserélni, de ez is óriási elõrelé-
pést jelent.

A régi szõnyegek több szem-
pontból elavultak. Közel
negyven évesek, elpuhultak, s bi-
zony élet- és balesetveszélyesek.
Többek között ezért kellett az
NTE által szervezett versenyek-
hez más városokból tatamikat
szállítani, ami szintén nagy több-
letköltséget jelentett az amúgy is
nehezen „összeszedett” verseny-
költségek mellé.

– A tavalyi évben Nagykanizsa
Megyei Jogú Város Önkormány-
zata a mûködéshez több pénzt
adott, mint az azt megelõzõ
években, így lehetõség nyílott,
hogy némi megszorítással félre
tudjon tenni a szakosztály – tud-
tuk meg Mester Józsefné edzõ-
tõl. – Sajnos ez a megtakarítás
nem volt elegendõ, így a szülõk-
höz fordultunk, akik nem kevés
segítséget nyújtottak. Így most
harminc darab 2x1 méteres, Né-
metországban gyártott judo-szõ-
nyeget vásároltunk, ami másfél
küzdõfelületet jelent. Ha azt néz-
zük, hogy az edzés három felüle-
ten zajlik, akkor könnyen kiszá-
molhatjuk, hogy a felét sikerült
megújítanunk. Ez nagy elõrelé-
pés ahhoz képest, hogy ezt hosz-
szú évek során nem sikerült elér-
ni.

A sportegyesület közeli tervei
között szerepel a még javítható
állapotú, régi szõnyegek felújí-
tása, illetve márciusig legalább
annyi új szõnyeg beszerzése,
mint a mostani mennyiség. Tá-
volabbi terveik szerint három
éven belül az összes régi tatamit
le szeretnék cserélni … – ha
anyagi helyzetük engedi. 

S.E.

ÚÚjj ttaattaammiikk
aazz NNTTEE-nnééll
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A szlovéniai parlamenti vá-
lasztások eredményeként Göncz
Lászlónak szavazott bizalmat a
muravidéki magyarság, így õ
váltotta a képviselõi székben az
eddig négy cikluson át tevékeny-
kedõ Pozsonec Máriát. Göncz
Lászlóval képviselõi célkitûzése-
irõl és a szlovéniai magyar ki-
sebbség érdekképviseletérõl be-
szélgettünk.         

– Képviselõ úr, ön korábban a
Muravidéki Magyar Nemzetiségi
Mûvelõdési Intézet igazgatója-
ként többnyire a kisebbségi kultú-
ra felvirágoztatásából vette ki ré-
szét. Ez a mandátum viszont sok-
oldalú kihívást jelenthet az ön
számára.    

– Igaz, hogy a kultúrában tevé-
kenykedtem, de azért körülbelül
két évtizede a kisebbségkutatás-
ban is benne vagyok, és az itteni
élet minden területét próbáltam
követni – válaszolta Göncz Lász-
ló. – A gazdaság önmagában vé-
ve nem kisebbségi probléma, ha-
nem általános kérdés, azért én a
muravidéki magyarság megma-
radása mellett a régió fejlõdését
tûztem ki másik legfontosabb cé-
lomnak. Ez a két feltételrendszer
valahol szervesen kapcsolódik
egymáshoz. Mindenekelõtt a me-
zõgazdaság és a turizmus össze-
fonódásában látok néhány na-
gyon gyorsan beindítható kezde-
ményezést, ami egy kicsit talán
javít a jelenlegi helyzeten. Más-
részt, úgy gondolom, hogy a szlo-
véniai viszonylatban eléggé fej-
letlennek számító Muravidék
gazdasága csakis úgy hozható –
ha nem is teljesen optimális álla-
potba, de valamennyire közelebb
az átlag szlovéniai színvonalhoz,
hogy bizonyos úgymond injekció-
kat, tehát plusz támogatási lehe-
tõségeket biztosítunk a kis- és kö-
zépvállalkozások részére akár az
európai strukturális keretekbõl,
akár a költségvetési forrásokból,
vagy akár más forrásokból. Te-
hát mindenképpen valamennyire
meg kell próbálnunk pótolni azt
a hiányosságot, amit saját aka-
ratától és saját lehetõségeitõl
függetlenül taszított rá erre a ré-
gióra a huszadik század külön-
bözõ történelmi események kap-
csán.

– A muravidéki magyar ki-
sebbség helyzetét mindig példa-
értékûnek hozzák fel Európában.
Mégis hol kell elõbbre lépni a
kisebbségi lét jobbítása érdeké-
ben?

– Elvi szinten valóban így van,
hogy magas színvonalon rende-
zõdnek a kisebbségi jogok Szlo-
véniában, de a gyakorlat azért
számos szempontból sántít. Jó-
magam nagyon fontosnak tartom
egy átfogó kisebbségvédelmi tör-
vény megalkotását és elfogadá-
sát, tehát a mandátum keretében
annak megalkotását is vállaljuk,
vagy vállalom a közösséggel va-
ló együttmûködés alapján. Ez
részben integráló, tehát összegzi
a különbözõ törvényekbõl szár-
mazó – és a nemzeti közösségre
vonatkozó – jogok sorát, ugyan-
akkor kiegészítõ, illetve hiány-
pótló jellegû is minden olyan té-
ren, ahol esetleg joghézag mu-
tatkozik. Legalább ennyire fon-
tos az is, hogy a meglévõ jogok
betartása szempontjából –
mondjuk azt, hogy – kisebbség-
védelmi biztos intézményét ala-
kítsuk ki. Ombudsmannak is ne-
vezhetnénk, vagyis az emberi jo-
gok keretében találunk ki vala-
milyen konkrét – úgymond – szá-
monkérési mechanizmust vagy
formát. Aztán nagyon fontosnak
tartom a Muravidék régió kere-
tében a magyarlakta vidék külön
státusú formában való megszer-
vezõdését. Ennek egyrészt a kul-
turális autonómiából eddig is
adódó keretek teremthetik meg a
feltételeit, de legalább ennyire
élvezhet bizonyos lehetõségeket
gazdasági, infrastrukturális és
más szempontok alapján is. Az-
tán további feladatként említhet-
ném a rendkívül kedvezõtlen
gazdasági kölcsönök megrefor-
málását, ugyanis van egy olyan
kölcsönrendszer Szlovéniában,
amelyet még a kilencvenes évek
elején a kisebbségi terület fej-
lesztése érdekében hoztak létre.
Idõközben ez kedvezõtlen lett,
úgyhogy gyakorlatilag már telje-
sen érdektelenek iránta az itteni
polgárok.  Nagyon fontosnak
tartom továbbá a népszámlálási
törvény olyan jellegû kiegészíté-
sét, mint amilyen Magyarorszá-
gon már érvényben van, misze-

rint a nemzeti közösségeknek le-
hetõségük legyen a kettõs vagy a
többes kötõdés vállalására.
Mindez azt jelentheti, hogy a
muravidéki magyarság nem is-
mét – mondjuk – hat-hétszáz fõ-
vel fogy a két népszámlálási cik-
lus között, hanem éppen a kettõs
kötõdés révén akár három-öt-
ezerrel is emelkedhet a száma,
ami egy rendkívül fontos pszi-
chológiai erõ, és e tekintetben
úgy gondolom, hogy ilyen jelle-
gû kérdések is rendkívül fonto-
sak, hiszen nemcsak a kimondot-
tan parlamenti munka a fontos,
ami egyébként mindenképpen az
elsõrendû feladat, hanem azok a
megnyilvánulások is, amelyek a
közösség belsõ erejét, a közösség
pszichológiai erejét és megnyil-
vánulását és kisugárzását is erõ-
sítik.

– Miként kívánja még szoro-
sabbra fûzni a Muravidék együtt-
mûködését az anyaországgal?

– Eddig is nagy támogatója és
alakítója voltam a kapcsolatok
fejlõdésének és a jövõben is ezt
kívánom erõsíteni. Persze a moz-
gástér valamennyire átalakul és
más lesz, de amennyiben mutat-
kozik lehetõség a parlamentáris
együttmûködésre, és ilyen szem-
pontból ugye már eddig is jó volt
a kapcsolat, azt még tovább kí-
vánom fejleszteni. Emellett min-
den egyéb más – a két szomszé-
dos megyével kialakított – kap-
csolatokat is, amelyek a szûkebb
régiónk – vagyis a Muramente,
Zala és Vas megyék – fejlõdését
is nagy mértékben elõsegítik –
hangsúlyozta a muravidéki ma-
gyarság újonnan megválasztott
országgyûlési képviselõje. 

Gelencsér Gábor
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„A jövõ kihívása, a jövõ szakmája = ANDRAGÓGIA”

A Pécsi Tudományegyetem Felnõttképzési és Emberi Erõforrás
Fejlesztési Kar külsõ zalaegerszegi tanszékén 

ANDRAGÓGIA BA

szakot indít szeptembertõl nappali és levelezõ munkarendben, 
államilag finanszírozott és költségtérítéses formában, illetve 

ANDRAGÓGIA MA

képzést levelezõ tanrendben.

Várjuk a leendõ hallgatókat nappali tagozaton, 
államilag finanszírozott felsõfokú szakképzéseinkre (OKJ) 

ifjúságsegítõ és képzési szakasszisztens szakon.

Bõvebb információ az Andragógia Információs Ponton,
és a kar honlapján - www.feek.pte.hu:

Egyed Enikõ – 30/575-52-55
8900 Zalaegerszeg, Rákóczi u. 4-8. IV. em. 402. iroda

--------------------------------------------------------------------------------------------
PEDAGÓGUSOK! Közoktatási vezetõ képzés indul. 

Érdeklõdni: 30/324-06-69

PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM
Felnõttképzési és Emberi Erõforrás Fejlesztési  Kar
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Baráth Béla tárogatómûvész
szívet melengetõ játékával kez-
dõdött Németh Pál festõmûvész
kiállítása csütörtökön a Hevesi
Sándor Általános Iskola galériá-
jában. A mûvész életútját, mun-
kásságát Lengyák István peda-
gógus ismertette. 

Megtudtuk, hogy a sportember-
ként „Dobópápa” néven ismert
Németh Pál több mint hatszáz ma-
gyar bajnoki, Európa- és Világbaj-
noki, Olimpiai érmes kalapács és
diszkoszvetõ edzõje. A sportpályán
szigorú, a tárgyalóasztalnál az iga-
záért végsõkig kitartó, határozott
vezetõ. Civil életében csupa szív,
másokért tenni akaró ember. Festõ-
palettával a kezében a magyar ha-
gyományokra érzékeny, a világ
rezdüléseire odafigyelõ, a termé-
szet szépségeitõl ihletett mûvész. 

A Dobópápa Színvilága címû kiál-
lítás megnyitóját a Tungsram Hevesi
Sándor Versmondó Körének és a
Honvéd Kaszinó Városi Diákszínpa-
dának tagjai, valamint a Zalaerdõ He-
vesi DSE sportakrobatái színesítették.
A kulturális mûsor után Németh Pál
köszönetet mondott a szervezõnek,
üdvözölte a nagy számban jelenlévõ
érdeklõdõket. Az est a mûvész kiállí-
tott akvarelljeinek megtekintésével ért
véget. A kiállítás január 31-ig tanítási
napokon 8-16 óráig tekinthetõ meg.

Pénteken este kaptuk a hírt, mely
szerint Németh Pál, a „Dobópápa”
tragikus hírtelenséggel elhunyt.
Valódi értékeinket egyre ritkábban
felmutató, példamutató ember volt.
Tanuljunk emberi nagyságából.
Nyugodjék békében!

DDoobbóóppááppaa
SSzzíínnvviilláággaa

A Fõ úti 1875-ben épült
Rosenfeld-ház udvarán negyven
évvel ezelõtt még nagy volt a sür-
gés-forgás. Akkoriban tizenhat
iparosember megfért egymás
mellett a szûk udvarban kialakí-
tott üzletekben, mûhelyekben.
Itt kezdte a késes szakma elsajá-
títását édesapja mûhelyében a
ma már nyugdíjas Heffner Lász-
ló Lajos is.

– A napjainkban kihalófélben lé-
võ mesterség az ön esetében apáról
fiúra szállt. Szívesen vette át a sta-
fétabotot?

– Mint sváb gyerek, nagyon sze-
rettem volna Németországba utazni
nyelvet tanulni, de édesanyám nem
engedett el, hanem ideirányított
apám mûhelyébe, ahol aztán ott is
maradtam. Õ Pécs mellett született
Bélbaltaváron. Baján tanulta ki a
lakatos szakmát, végül késes lett.
Aztán Nagyatádra került dolgozni,
ott ismerkedett meg édesanyám-
mal.  Az 50-es években azonban
közölték vele, hogy Heffnernek itt
nincs helye. Nem volt más válasz-
tása, vagy Kanizsára költözik, vagy
Sopronba. Az akkor hatvan éves
Bozzai Pista bácsi nevezetû köszö-
rûs idecsalogatta, s késõbb, amikor
megöregedett, átvette tõle apám az
egész mûhelyt. Akkoriban a kése-
sek messzi városokból névrõl is-
merték egymást. Összetartóak vol-
tak, a szakma képviselõi tudtak
egymásról, ha nem is találkoztak. A
szinte velem egy idõben kezdett fõ-
városi, sárbogárdi, pécsi, keszthe-
lyi, balatonfenyvesi késesek kihal-
tak, úgy tudom, a sárvári késes
unokája még ûzi a mesterséget. 

– S menetközben megtetszett a
szakma?

– Kénytelen voltam tizenhat
éves koromtól bejárni és dolgozni
a mûhelybe az azóta már lecserélt
gépeken. Mesterlevelet szereztem,
nagyjából megszerettem a szak-
mát. Amikor húsz év után vissza-
hoznak egy kést és megjegyzik,

hogy ezt maga készítette, csak meg
kell szögelni, ez egyfajta elisme-
rés, hiszen hosszú ideig használták
és még mindig jó! Idõsebb embe-
rek, ha behoztak valamit javíttatni
a környékbeli falvakból, az a nap-
juk erre a feladatra volt szánva.
Ráértek beszélgetni, meséltek a ré-
gi dolgokról. Az idõsebb hölgyek
azt is elújságolták például, hogy le
kellett a tyúkok szárnyát vágni,
mert átrepültek a szomszédba.
Tudja, muszáj volt õket meghall-
gatni! Sok mindenrõl kikérték a vé-
leményemet. Szerettem az embe-
rekkel foglalkozni.

– Kik voltak a megrendelõk?
– A bútorgyár, vágóhidak, óvo-

dák, bölcsõdék, kórház. Borotvát
köszörültünk a sebészetnek, szülé-
szetnek. Hoztak szikét, pengét,
mikroton-késeket, amivel a lefa-
gyasztott emberi szövetet cigaret-
tapapírnál vékonyabbra szeletel-
ték fel. Még annak is kicsorbulha-
tott az éle, például a vérerek vágá-
sánál. Voltak visszajáró kuncsaft-
jaim Skóciából, Olaszországból,
Németországból és Ausztriából.
Nagyméretû bicskákat gyártottunk
a fúrósoknak agancsnyéllel, amit
akkor használtak, amikor hirtelen
el kellett nekik vágni valamilyen
vastag kötelet. Sokan keresték a
diófa markolatú bicskákat. Édes-
apámnak sok testvére volt, huszon-
egyen ültek le az asztalhoz ebédel-
ni. Amikor azonban a nagyapa el-
foglalta a helyét, kivette zsebébõl a
bicskáját és azzal evett. Hiába tett
elé másik kést a nagyanyám! Aztán
kezdett hanyatlani a köszörûsség
iránti érdeklõdés. Nem is annyira
a technikai fejlõdés volt a gátja,
hanem elfogyott az emberek pénze. 

– A technikai fejlõdés hogyan
érintette a tevékenységüket? Azt
hallani, kihalófélben van a szakma
és nincs utánpótlás!

– Az anyagok változtak, egy ide-
je a rozsdamentes eszközöket ke-
resték az emberek, s most ismét a
nem rozsdamentes iránt érdeklõd-

nek, mert az a véleményük, hogy
jobb a minõségûk. A fiam már
gyermekkorában geológus szere-
tett volna lenni, a lányom nem vá-
laszthatta ezt a szakmát, mert fér-
fierõ kell hozzá. Az a gond, hogy a
komoly végzettségû szakemberek
külföldön próbálnak munkát keres-
ni, elhelyezkedni, mert idehaza
nem tudnak megélni. A fiam példá-
ul Ausztráliában geológus. Igaz,
én küldtem ki oda dolgozni. Menjél
ki – mondtam neki, ebbõl az or-
szágból el kell menni! Sok isme-
rõssel találkozik külföldön, sajnos
az a szomorú, hogy õk ott fizetik az
adót és nem itthon. 

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

Bakonyi Erzsébet

NNéévvrrõõll iissmmeerrttéékk eeggyymmáásstt aa kkéésseesseekk 

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

Gayer Ildikó – a katolikus Püs-
pöki Kar által minap Szent Gellért
díjjal elismert pedagógus – tanít-
ványai: Antal Zsuzsanna, Imreh
Réka, Koronczi Péter, Grabarics
Péter, Madarász Benjamin, Sze-
lestei Rita és Horváth Kitti hu-

szonhat képpel mutatkoznak be a
HSMK emeleti elõcsarnokában. 

Aki január 30-ig idõt szakít erre
a tárlatra, a fiataloktól kapott ener-
giával feltöltve folytathatja útját.

P.J.

NNeemm hhaallllggaattnnaakk  aa mmúúzzssáákk......
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Horoszkóp

Munkájával kapcsolatban érdekes kihívások-
ra számíthat a héten. Azon szerencsés embe-
rek közé tartozik, aki elmondhatja, szívesen
jár be a munkahelyére, mert jó a légkör, a kol-
légák összetartanak, segítik egymást.

Ha a családi problémáinak megoldására
eddig nem fordított kellõ gondot, most itt
az ideje, hogy másként tegyen. A feszültsé-
get türelmesen oldják fel egymás között, és
kitartóan munkálkodjanak egymásért.

A váratlan kiadásokra ugyanúgy, mint ta-
valy, tartalékoljon elegendõ pénzt. Ha
dolgos hétköznapokat sejthetünk ma-
gunk elõtt, sikerül megvalósítania a rég-
óta tervezett külföldi utazását.

Alig múltak el az ünnepek, s máris társasá-
gi életre vágyik. Hamarosan itt a farsang, a
báli szezon. Addig elégedjen meg egy ba-
ráti összejövetellel. Csillogtassa szakács-
mûvészetét, mert ez is egyfajta siker.

Nem árt idõnként racionálisan szemlélni
az élet dolgait. Túl sokat tesz, áldoz a
családjáért, néha saját magára is kellene
gondolni. Egészsége megõrzése érdeké-
ben kerülje a sok idegeskedést.  

Látványos sikereket ért el tavaly. Megér-
zései továbbra is jó lehetõségeket ígérnek
egész évre a karrierje területén. Szinte pi-
henésre sincs szüksége. Kikapcsolódás-
ként megelégszik a zenehallgatással.

Fordulatokban bõvelkedõ napok elé néz.
Ilyenkor pihenésként jól esik otthon a me-
leg lakásban egy kicsit begubózni, rendez-
kedni, szépítgetni. Aztán ismét jöhetnek a
barátok, és bombázhatják új ötleteikkel.

Nehezebben viseli a stresszt, mint az el-
múlt évben. Ön is tudja, ennek a felgyü-
lemlett kiadásokon kívül nincs más oka.
Vizsgálja át a pénzügyi helyzetét, és
mondjon le valamelyik szenvedélyérõl. 

Szerencsés napokra számíthat. A családja
szinte lesi a kívánságait, önnek mindezért
nem kell semmit sem tenni, csak köszönetet
mondania. Munkája miatt többet kell utaz-
nia, de ez sem jelent anyagi kiadást.

Nem hagyott könnyû évet maga mögött.
S mivel nem szokott megijedni a saját ár-
nyékától, ismét nagy fába akarja vágni a
fejszéjét. Tegye meg nyugodtan, de hív-
jon segítségül favágókat is.

Felületesen, türelmetlenül válaszol a környeze-
tében élõk kérdéseire. Nem érzi sehol sem jól
magát, még az is megfordul a fejében, hogy el
kellene költöznie valahová. Ha tényleg komo-
lyan gondolja, tegye meg az elsõ lépéseket. 

Romantikus napok elõtt áll. Új lehetõsége-
ket, új ismerõsök társaságát keresi. Még az
is eszébe jutott, hogy jó lenne megtanulni
korcsolyázni. Ne gondolkodjon sokáig,
várja a Csónakázó-tó jégpáncélja.

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

Madagaszkár 2.
amerikai animációs film (sz) (KN)

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

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

Négy karácsony
amerikai vígjáték (sz) (12)

Spiler
angol akciófilm (f), (16)

12.45

11.00

14.45

17.00

18.45, 21.00

14.45

17.00

18.45, 21.00

2009. január 15-21-ig Hallgassa
2009-ben 

is
a Kanizsa

Rádiót!

Az Ön rádiója
FM 95,6 MHz
SMS szám:
06-30/30-30-956
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IINNGGAATTLLAANN
Nk belvárosában 600 négyzetméte-

res terület – társasház építésére is al-
kalmas – eladó! Érd.: 30/227-3294,
30/448-6072

Nk belvárosában a TANDEM autó-
kereskedés bérbe kiadó vagy építési te-
leknek eladó. Tel.: 30/481-2323
(6260K)

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

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

Nk-Olajtelepen, a Vécsey utcában
karbantartott 78 m2-es családi házrész
pincével-padlással, 1185 m2 udvarral
eladó. Érd.: 93/323-737, 20/398-1455
(6312K)

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

Berzsenyi utcában garázs eladó.
Érd.: 30/527-2002 (6424K)

Városkapu krt-on önkormányzati
garázs bérleti joga eladó. Érd.: 30/385-
1088 (6428K)

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

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

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

Masszázs a nagykanizsai Uszodá-
ban! (A szolgáltatás belépõjegy nélkül
is igénybevehetõ) Teljes testre, 30
perces lazító masszázs 1000 Ft. Szol-
gáltatások: alakformáló-, talp-,
egyéb masszázs, fényterápia, méreg-
telenítés, stb. Hívásra házhoz is me-
gyek! Elérni és bejelentkezni a
30/481-2323 telefonszámon lehet
(6273K)

Természetgyógyászat, életmód ta-
nácsadás. Tel.: 70/205-2550 (6427K)

Készpénzért vásárolok könyvet,
festményt, porcelánt, régi népi pa-
rasztbútorokat, használati tárgyakat és
teljes hagyatékot. Érd.: 20/555-3014
(6430K)

Nk-i szórakozóhelyre pultosokat
felveszek. Érd.: 30/555-6585 (6431K)

Január 15. 18 óra
Világjárók Klubja
NEPÁL 1. - KHALA PATTAR
vetített képes úti élménybeszámoló
Elõadó: Böröcz Zsolt

Január 16. 19 óra
Rock klub: A JOHNNY ORKÁN
EGYÜTTES KONCERTJE
Belépõdíj: 800 Ft

Január 17. 15 óra
KÉZMÛVES JÁTSZÓHÁZ
Varázsoljunk fonalból!

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

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

Január 22.
A Magyar Kultúra Napja

ORTRUN CZINKI KIÁLLÍTÁSA
Megtekinthetõ: január 23.

Január 19. 11 óra
MINDENTUDÁS NAGYKANIZSAI
EGYETEME - A középkori Nagykanizsa
Elõadó: Vándor László
Szervezõ: Halis István Városi Könyvtár

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

VARÁZSLATOS INDIA
Sass Brunner Erzsébet és Brunner 
Erzsébet kiállítása

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

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

Az Olajipari Természetbarát
Egyesület túraajánlata

Január 18. Ferences tanya

Indulás: 10.35 óra autóbusz ál-
lomás. Érkezés: 15.44 óra autó-
busz állomás. Gyalogtúra útvo-
nala: Zalaszántó - Betlehem -
Sztupa - Öreghegy - Vin-
dornya-szõllõsi elágazó - Vin-
dornyalak. Táv: 16 km. 
Részvételi díj: 600 Ft

ÁÁllllááss 
csõszerelõ szakirányú 160.000 – 250.000 Ft
minõsített hegesztõ szakirányú 230.000 – 300.000 Ft
lakatos szakirányú 100.000 – 105.000 Ft
hegesztõ szakirányú 125.000 Ft
marós szakirányú 95.000 Ft
pályázatíró szakirányú KJT. szerint
tehergépkocsi-vezetõ szakirányú 71.500 Ft
szakács szakirányú 150.000 – 200.000 Ft
kompresszor-kezelõ szakirányú 71.500 Ft
kárpitos szakirányú 75.000 – 120.000 Ft
varró munkás szakirányú 75.000 – 100.000 Ft
pénzügyi ügyintézõ szakirányú KJT. szerint
gépipari betanított munkás 8. általános 70.000 Ft
operátor 8. általános 80.000 – 90.000 Ft
német nyelvtanár fõiskola KJT. szerint

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

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

Nyugat-ddunántúli RRegionális MMunkaügyi KKözpont
Nagykanizsai KKirendeltség éés SSzolgáltató KKözpont

GÉPELÉST
(szakdolgozatok, árajánlatok, stb.),

SZÁMÍTÓGÉPES 
SZERKESZTÉST (Word, Excel,

QuarkXPress, Adobe Indesign, Adobe
Photoshop programokkal)  

NYOMDAI ELÕKÉSZÍTÉST
RÖVID HATÁRIDÕVEL

VÁLLALOK 
Tel.: 30/9932-534 

Szakács Gábor, mûvelõdésszer-
vezõ elmondta, a jövõben a
HSMK-n kívül Kiskanizsán, a Mó-
ricz Zsigmond Mûvelõdési Házban
is terveznek rockzenei mûsorokat.
Ezen felül egy közeli könnyûzenei
koncertre hívta fel a figyelmet:
Változnak az évszakok címmel,
Balázs Fecó ad élõ koncertet febru-
ár 6-án 19 órakor a HSMK szín-
háztermében. A mintegy kétórás

koncerten a Korál zenei anyagát
mutatják be új számokkal megtûz-
delve. Az énekest a fiatal Parrag
zenekar kíséri. Jegyek elõvételben
3000 forintért kaphatók a HSMK
pénztárában, illetve 3500 forintért
az elõadás elõtt. 

A könnyûzenei programoknál
maradva Zorán életmû koncertjére
is várják a zenerajongókat április
28-án 19 órakor a HSMK-ba. 

BBaalláázzss FFeeccóó,, ZZoorráánn
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Ha kisebb mezõnnyel is, de idén
is megrendezésre került az NTE-
és Zsigmondy-csarnokban az Alfa
Top Sport Kanizsa Kupa labdarú-
gó-teremtorna. Idén a fõvárosi gár-
dák ugyan távolmaradtak, de ennél
fájóbb volt, hogy az egyik zala-
egerszegi egység Kanizsa helyett
Tapolcát választotta (annak tükré-
ben, hogy a nevük az elõzetes sor-
soláson rajta volt – ennyit hát a
hozzáállás komolyságáról)…

No, maradjon is ennyi a fanyal-
gás, s inkább szóljon arról az írás,
hogy elég volt a középiskola csar-
nokába belépni, hogy az ember
rögtön – példának okáért a Fix
Bomba játékosának, Holló János-
nak ollózási kísérleteitõl – úgy
érezze, színvonalban ezúttal sem
lesz hiány…

Az elõdöntõig végül a két helyi
csapaton (Tip-Top, Channel 2000)
kívül a kaposvári Csányi Pékség,
valamint a székesfehérvári Scholl

jutott. Ott már rögtön az is eldõlt,
hogy lesz kanizsai finalista, hiszen
egymás ellen mérkõztek a dél-zala-
iak, s Nagy Roland (Channel) talá-
latára a „tiptoposok” közül Koller
Zoltán kettõvel válaszolt, így a vá-
ros legutóbbi kispályás bajnokcsa-
pata került tovább. Ezt követõen a
fehérváriak és a somogyiak küzdel-
mébõl elõbbiek kerültek ki gyõzte-
sen – 3-1-es végeredménnyel.

A mindent eldöntõ összecsapá-
son a hazaiak még az elsõ játék-
rész folyamán Balogh Attila góljá-
val szereztek vezetést, s ezt az
elõnyt végül sikerült is megtartani-
uk az idõvel egyre paprikásabb
hangulatú meccs végezetéig. Ezzel
a Tip-Top a kispálya elsõ helye
után a Kanizsa Kupát is bezsebel-
te, s a nagy hármas siker reményé-
ben készülhet a városi terembaj-
nokság küzdelmeire…

S végül bizonyságul arra, hogy a
torna rangja töretlen, álljanak itt a

vigasz kupás Szokol Nagyker csa-
patvezetõjének, Szokol Pálnak vic-
ces szavai: „Számunkra nem is
olyan rossz ez a vigaszág, hiszen
így biztosan figyelnek ránk díja-
zottként, meg még kapunk egy szép
kupát is…”

Az egykori AB Kupa utódja-
ként már évtizedes hagyomány-
nyal bíró Alfa-Top Sport Kanizsa
Kupa végeredménye: 1. Tip Top
Nagykanizsa, 2. Scholl Székesfe-
hérvár, 3. Channel 2000 Nagyka-
nizsa és Csányi Pékség Kapos-
vár.

Vigasz Kupa: 1. RMP Földi
Nagykanizsa, 2. Fix Bomba Nagy-
kanizsa, 3. Szokol Nagyker Nagy-
kanizsa. Legjobb kapus: Horváth
Gábor (Tip-Top). Legjobb me-
zõnyjátékos: Koller Zoltán (Tip-
Top). Gólkirály: Gál Dániel
(Scholl) 4 találattal.

Polgár László

AA TTiipp-TToopp hhaallmmoozzzzaa aa ssiikkeerreekkeett

Aquaprofit NTSK – BEAC
7,5:4,5.

A kanizsai sakk-együttes gyõz-
tesei: Balogh Cs., Pintér J.,
Galyas, Gara Tícia. Döntetlent ját-
szottak: Arkadij, Márkus, Lenic,
Medvegy, Gonda, Faragó és Bér-
czes. Kikapott: Prohászka.

A versenyfutás tovább folytató-
dik, vagyis a sakk csapatbajnokság
listavezetõje, az Aquaprofit együt-
tese az elõzetes várakozásoknak
megfelelõen nyert a BEAC ellen, a
különbség azonban a nem várt há-
rom pont lent – amely igencsak

szûk, mármint az elõzetesen elter-
vezettek alapján.

– Tulajdonképpen az a szeren-
csénk szerencsétlenségünkben, hogy
a Csuti is olyan arányban nyert,
mint mi, így a különbség a tábláza-
ton megmaradt közöttünk – fogal-
mazott Papp Nándor csapatvezetõ.
– Egyértelmû, hogy nem ment úgy a
sakkozás, ahogy vártuk, de ezen a
meccsen is túl kell lépnünk, s a kö-
vetkezõre koncentrálunk. Minden-
esetre kiemelném azért Pintér Jó-
zsef és Gara Tícia játékát, akik eb-
ben az idényben eddig valamennyi

partijukat hozták, ezzel maximáli-
san megfelelnek a várakozásoknak.

A kanizsaiak tehát egy újabb lé-
pést tettek a nagy cél, vagyis a csa-
patbajnoki arany felé, amihez ez-
úttal bizony vastagon kellett az is,
hogy a zalaegerszegi Csuti az elért
eredményével besegítsen. Csak
emlékeztetõül, a két klub között
hat pont a különbség a táblázaton -
a kanizsaiak negyvenháromnál jár-
nak, míg a Zalaegerszeg eddig har-
minchetet gyûjtött.

P.L.

SSzzûûkk ggyyõõzzeelleemmmmeell iiss mmaarraaddtt aazz eellõõnnyy

Január 12-én elkezdte a tavaszi
szezonra történõ felkészülését az
NTE 1866 NB III-as labdarúgó-
csapata. A Dráva-csoport harma-
dik helyén álló együttes az elõze-
tes tervek szerint heti öt edzéssel
készül a bajnokság második fel-
vonására, s Visnovics László ve-
zetõedzõ a mûfüves-pályán vezé-
nyel edzést Cs. Horváth Gáborék-
nak. Az elõzetes információk
alapján nagy játékos-mozgás nem
várható, pontosabban távozók
nem lesznek, tudtuk meg Kozma

Lajos szakosztály-vezetõtõl. Vi-
szont ebben a kérdéskörben az ér-
dekesebb információ a lehetséges
érkezõkkel kapcsolatosan lehet,
hiszen ahogy az a városban köz-
szájon forog: „brazilok érkeznek
az NTE-hez”. Nos, a híresztelé-
seknek annyi alapja mindenképp
van, hogy a jövõ hét folyamán
próbajátékra érkezik egy dél-
amerikai labdarúgó, akinek pro-
dukcióját edzõmeccsen is szemre-
vételezik. S ha már a felkészülési
meccsek szóba kerültek, az NTE

1866 a tervek szerint a ZTE II, a
ZTE U19, a Semjénháza, a
Zalakaros, valamint a Balaton-
lelle ellen lép majd pályára. A
Zete „kettõ” ellen az eredeti idõ-
pont január 21-e volt, de késõbb
ez változott, s erre kérdeztünk rá
Péter Lászlónál, az NB II-es ZTE
FC II technikai vezetõjénél, aki az
alábbiak szerint pontosított:
„Igen, elõzetesen úgy volt, hogy
január 21-én, Zalaegerszegen
mérkõzik a két csapat, de az idõ-
pontot január 27-re csúsztattuk, s
16.30-kor lesz a kezdés Egersze-
gen.”   

P.L.

JJöönn bbrraazziill pprróóbbaajjááttéékkrraa

Az Albacomp hétvégi temesvári
kirándulása és kupagyõzelme mi-
att a Fehérvár KC hétfõ este látta
vendégül a Kanizsa KK DKG East
férfi kosárlabda-együttesét az NB
I B Nyugati csoportjában. A haza-
iaknál ezzel a húzással mindenki
bevethetõ volt a kanizsaiak ellen,
akik ráadásul az elsõ húsz percben
nem is tudásuknak megfelelõen
játszottak. Ezért nem is volt meg-
lepetés, hogy a vendéglátók jól
tartották magukat, s csak a nagy-
szünet után tudtak lendületet ven-
ni Kovács Nándor játékosai. Ak-
kor viszont már nem volt kérdé-
ses, hogy hozzák a mérkõzést a
hazaiak ellen, hiszen a vendéglá-
tók zónáját jó taktikával dobták át
Sági Péterék, ráadásul saját pa-
lánkjuk alatt is remekül szûrték
meg a fehérvári próbálkozásokat.
Végül a Kanizsa KK DKG East
88-74-re nyerte a találkozót, s ez a
negyedik helyért zajló, Bonyhád
elleni külön-csatában is jól jött a
csapatnak, illetve a vezetõ triótól
sem szakadtak le. A Kanizsai Vad-
macskáknak a nõi második vonal-
ban már nem volt ilyen szerencsés
kirándulása Sopronban, mivel a
helyi SMAFC alaposan megtréfál-
ta õket. Pedig nem úgy indult,
hogy rossz vége lesz, hiszen a má-
sodik negyedben Fekete Csilláék
mindössze hat pontot engedélyez-
tek a soproniaknak. A hazaiak vi-
szont az utolsó tíz percben meg-
rázták magukat, s azt tíz ponttal
nyerték, ezzel a végén minimális
gyõzelmet (55-53) ünnepelhettek
a kissé enervált kanizsaiak ellen.   

A korosztályos cselgáncsosok
kanizsai bajnokságának küzdelme-
iben a végsõ összesítéseket tekint-
ve nagy meglepetések nem szület-
tek, hiszen azok a sportolók aratták
a gyõzelmeket, akik az NTE 1866
jelenlegi húzóemberei. A bajnokok
listája így alakult három forduló
összevetése alapján: diák D: Hu-
szár Máté; diák C: Nagy Gergely;
diák B: Huszár Martin; diák A:
Lukovits Balázs; serdülõ: Csonka
Richárd; ifjúsági: Mihovics Szabi-
na; felnõtt: Gaál András. Az iskolák
közötti versengést a Batthyány
Gimnázium nyerte 31 ponttal, má-
sodik lett a Hevesi Általános Iskola
(29), míg harmadikként a Bolyai
Általános Iskola (20).  

IIddeeggeennbbeenn 
ccssaakk aazz eeggyyiikk

VVáárroossii bbaajjnnookkookk
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A Dél-Zalai Vízmû Zrt. 
értesíti tisztelt ügyfeleit, hogy az 

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

nyitvatartási ideje 
2009. január 1-jétõl megváltozott.

Hétfõ: 8.00 - 15.00 óra
Kedd: 8.00 - 15.00 óra

Szerda: 8.00 - 15.00 óra
Csütörtök: 12.00 - 20.00 óra

Péntek: 8.00 - 15.00 óra

Változik az ügyfélfogadás

Új nyitvatartási idõ:

Budapesti Mûszaki és 
Gazdaságtudományi Egyetem
Gépészmérnöki Kar
Zalaegerszegi Képzési Központ

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

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

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

A jelentkezési lap közös kitöltésének lehetõségével egybekötött
NYÍLT NAP a középiskolások és a szülõk tájékoztatására:

Idõpont: 2009. január 23., péntek, 10:00 óra

Helyszín: Zalaegerszegi Felsõoktatási Központ 
(Pénzügyi és Számviteli Fõiskola, valamint a BME közös telephelye), 
Zalaegerszeg, Gasparich Márk u. 18/A, "F" oktatási épület, III. emelet

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