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Kanizsa
Kulturális mûsorral kísért ün-

nepség keretében adták át a 2008.
évi Kreatív Díjakat a Honvéd Ka-
szinó tükörtermében. Az év Krea-
tív Menedzsere Díjat Halmos Ildi-
kónak, a Honvéd Kaszinó igazga-
tójának, az év Kreatív Közössége
díjat az Orff Ütõegyüttesnek ítél-
te oda a Kreatív Klub közössége.
Köszöntõjében Cseke Zoltán, a
klub elnöke kiemelte:

– Tizenöt évvel ezelõtt Nagyka-
nizsa néhány polgára úgy döntött,
a Római Klub mintájára létrehoz
egy hasonló klubot. Bizonyára na-
gyon sokan tudják – folytatta az el-

nök –, hogy az 1968-ban megala-
kult Római Klub a világ negyven
országából összegyûjtötte azt a
száz szellemi embert, akik hajlan-
dóak voltak együtt gondolkodni
azért, hogy Földünk élete élhetõbb
és tovább élhetõ legyen. A Római
Klub tagjai – beleértve a Nyugat, a
Kelet, valamint a harmadik világ
országait –, a tudományt, az okta-
tást, az üzleti életet, valamint kor-
mányokat és nemzetközi szerveze-
teket képviselnek. A klub célja,
hogy elõsegítse az általa “világ-
problematikának” nevezett világ-
méretû problémák megértését a
döntéshozók és a közvélemény kö-
rében. Tanulmányok elkészítésére
ad megbízásokat, találkozókat
szervez, tanácskozásokat tart, és
tagjai személyes kezdeményezései
révén nemhivatalos tevékenységet
folytat.

Nagykanizsán úgy döntöttek,
hogy ezzel a korlátozott számú, de
talán számottevõ szellemi erõt
képviselõ kis csoporttal segíteni
tudják Nagykanizsa városát, aján-
lásokat téve arra, hogyan lehetne
élhetõbb a városunk. Önkritikusan
bevallotta Cseke Zoltán azt is,
hogy hosszú évekig nagyon jól
mûködött a klub, sok hasznos szel-
lemi terméke volt, amit ráadásul a
klub finanszírozott meg, de diva-
tos szóval élve, törekvésükkel csak
vízgereblyézést folytattak. Kesze-
kusza értékvilágunkban egy dolgot
azonban fel tudott mutatni a klub.
Olyan értékes embereket és érté-
kes tevékenységeket, akik talán
követhetõk, akiket példaként állít-
hatunk a város lakossága elé. 

A 2008. év Kreatív Menedzsere
Díjat Halmos Ildikó, a Honvéd Ka-
szinó igazgatója vette át. A Honvéd

Kaszinó egyedi kulturális intézmé-
nye a városnak. Egyedülálló a tu-
lajdonlást illetõen, hiszen civil
szervezet, a Nagykanizsai Honvéd
Kaszinóért Alapítvány mûködteti,
de jellegzetes a tevékenységét te-
kintve is. A ház az egykori Keres-
kedelmi Kaszinó, majd Tiszti Klub
hagyományait ötvözve a kor és
Nagykanizsa város lakossága egy
részének igényeit kielégítve tevé-
kenykedik. Halmos Ildikó tizenkét
éve irányítja az intézményt. A kez-
detektõl jó érzékkel talált rá a
nagyméretû színházteremmel nem
rendelkezõ patinás épület kettõs
funkciójára; bensõséges kamara-
rendezvények, valamint kiscsopor-
tos foglalkozások otthona lett a
ház. A tükörterem az elõdök példá-
ja nyomán hangulatos bálok gya-
kori helyszíne. 

(folytatás a 2. oldalon)

Kreatív-ddíjasokat kköszöntöttek
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Hét évig tartó program része-
se lett Nagykanizsa a „Jövõ a ha-
tártérségben – Zukunft im
Grenzraum” projekt által,
amely a Magyar Szakszerveze-
tek Országos Szövetsége
(MSZOSZ) és az Osztrák Szak-
szervezeti Szövetség (ÖGB) ha-
táron átnyúló együttmûködését
jelenti.

A munkavállalók (magyar – ha-
zánkban vagy Ausztriában dolgo-
zó, Magyarországon dolgozó oszt-
rák) térítésmentesen vehetik
igénybe a Kistérségi Információs
és Tanácsadó Iroda (KITI) szolgál-
tatásait, melyek meglehetõsen sok-
rétûek, s segítik eligazodni a mun-
kavállalókat a munka- és a szociá-
lis lehetõségek világában.

A projekt tevékenységei közé
tartozik a jogi tanácsadás; a
www.igr.hu weboldal mûködteté-
se, ahol folyamatosan friss infor-
mációk olvashatók, letölthetõk
egyes munkajogi iratminták, vala-
mint különbözõ formanyomtatvá-
nyok (családi pótlékkal, GYES-
sel, GYED-del, nyugdíj- és beteg-
biztosítással kapcsolatos adatlapok
stb.). A projektben részt vevõk in-
formációs napokat rendeznek,
ahová magyar munkavállalókat
várnak, ugyanis kiemelt téma lesz
a magyar intézményrendszerek és
szolgáltatásaik bemutatása. Részt
vesznek az oktatásban, szakkép-

zésben is, folyamatosan szervez-
nek képzéseket, továbbképzéseket
magyar munkavállalók, valamint
szakszervezeti és üzemi tanácsi
tisztségviselõk számára: német
alapfokú, középfokú nyelvtanfo-
lyamokat, szakmai képzéseket,
ECDL számítástechnikai tanfolya-
mokat, illetve felsõfokú szakkép-
zést is indítanak érdekvédelmi, ér-
dekképviseleti tisztségviselõk,
érettségizett, vagy diplomás pálya-
kezdõ munkanélküliek számára
(„Személyügyi gazdálkodó és fej-
lesztõ”). Évente egyszer kétnyelvû
információs kiadványt jelentetnek
meg, amelyben bemutatják az elért
eredményeket, valamint a jogsza-
bályi változásokról adnak infor-
mációt.

Horváth Csaba projektvezetõ a
nagykanizsai iroda megnyitóján –

mely a Zalaerdõ Zrt. Földszintjén
található – elmondta, a szerveze-
tet vidék-centrikusság jellemzi,
hiszen a mai Budapest-központú-
ság mellett fontos, hogy azokkal
is foglalkozzanak, akik nem a fõ-
városban élnek. Bemutatta a
nagykanizsai KITI vezetõjét, Ge-
lencsér Zsuzsannát, akihez bátran
fordulhatnak a munkavállalók
minden nap reggel fél 8-tól dél-
után fél 4-ig. A jogsegélyszolgálat
minden páratlan hétfõn lesz elér-
hetõ az irodában. Az Osztrák
Szakszervezeti Szövetség képvi-
selõje, Gerhard Mihalic is kö-
szöntötte a megnyitón megjelen-
teket, s elmondta, reméli, hasznos
és eredményes lesz az együttmû-
ködés. A nemzeti színû szalagot
Marton István polgármesterrel
közösen az osztrák Gerhard
Mihalic és Horváth Csaba vágták
el.

Steyer Edina
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(folytatás a címlapról)
Jó érzékkel, áttekintõképes-

séggel, emberséggel és nagy
munkabírással megáldott veze-
tõ, ami azért is fontos, mert
nincs diplomás munkatársa. Egy
„mindenes” szakmai munkatárs-
sal és összesen két fõ ügyviteli-
technikai dolgozóval tölti meg
programmal az épületet, és szer-
zi meg a mûködéshez szükséges
bevételt. Ez jelentõs fenntartói
támogatás nélkül Nagykanizsán
egyedülállóan nagy teljesít-
mény. 

A 2008. év Kreatív Közössége
Díjat Bücs Angéla, az Orff Ütõe-
gyüttes vezetõje vette át.

A nagykanizsai Farkas Ferenc
Zene- és Aranymetszés Mûvésze-
ti Iskola Orff Ütõegyüttese 1994-
ben alakult tíz taggal. Bücs An-
géla zenetanár nyolc-tíz éves
gyerekekkel hozta létre az együt-
tesét és kezdte el ezt a városunk-
ban még nem ismert hangzásvilá-
gú muzsikálást. A város egyik
legnépszerûbb együttese a tuda-
tos utánpótlásnak köszönhetõen
harminchét fõs létszámmal 8-26
év közötti tagokkal büszkélked-
het. Külön dicséretes, hogy négy
zeneiskolai növendékgeneráció
zenél együtt és nyújt maradandó
zenei élményt városunk lakossá-
gának. Mára komoly hangszerál-
lománnyal rendelkeznek; xilofo-
nok, marimbák, vibrafonok, ha-
rangjáték, kongák, dobok, szinte-
tizátorok, gitárok és különleges
hangzású idiofon hangszerekkel
tudnak a tenger zúgásától a béka
brekegéséig sokféle hangot meg-
szólaltatni. A fennállásának 15.
évfordulóját tavasszal ünneplõ
együttes szép sikereket tudhat
magáénak, tevékenységüket
számtalan díjjal ismerték el. A
Bücs Angéla karnagy által szer-
kesztett hangulatos interaktív
mûsoraikban a népdaltól a klasz-
szikus zenéig, az afrikai törzsi
ritmusoktól a könnyûzenén át a
jazzig, sokféle zenét élvezhet a
közönség.

Az estet Baráth Yvette és Hor-
váth István Radnóti-díjas vers-
mondó, valamint az Orff Ütõe-
gyüttes mûsora tette hangulatos-
sá. 

A kitüntetettek tiszteletére adott
állófogadást követõen „TISZK –
új formában a szakképzés Nagy-
kanizsán” címmel, Merksz Andor,
a TISZK ügyvezetõje tartott elõ-
adást.

Bakonyi Erzsébet

Az állam az Országos Foglalkoztatási Alapítványon (OFA) keresztül
pénzügyi támogatást ad mindazon munkáltatóknak, akik munkaerõ igé-
nyüket a válság miatt leépített munkavállalókból biztosítják. 

Az ezt segítõ pályázatokat az OFA honlapján (www.ofa.hu) olvashatják.

Aktív programok:

MEGÕRZÉS-9122: A foglalkoztatottság megõrzésének támogatása a gaz-
dasági visszaesés következtében átmenetileg nehéz helyzetbe jutott munkálta-
tóknál – 2009. november 5.

MUNKÁBA-9124: A gazdasági visszaesés következtében állásukat vesztõk
újra elhelyezkedésének támogatása más munkáltatónál – 2009. november 5.

ÚJ KILÁTÁSOK-9111: A gazdasági visszaesés következtében elbocsátás-
sal fenyegetett munkavállalók munkába helyezését közvetlenül elõsegítõ
munkaerõpiaci-szolgáltatások támogatása – 2009. november 5.

RESZOLG 2008: Képzési rehabilitációt követõ foglalkozási rehabilitáció
– 2009. július 20.

ÚJ-TRANZIT/8832: „Megváltozott munkaképességû munkavállalók nyílt
munkapiaci foglalkoztatását elõsegítõ tranzit-foglalkoztatási modellek támo-
gatása” program – 2009. május 15.

5M-Tranzit/8831: „Megváltozott munkaképességû munkavállalók munka-
helymegõrzésének és tranzitfoglalkoztatásának támogatása a dotációs rend-
szer változásaival összefüggésben” c. program – 2009. március 31.

+1FÕ/2008: PLUSZ 1 FÕ, a vállalkozás elsõ alkalmazottjának felvétele –
2009. február 17.

K-2008/D: Munkaügyi tárgyú kutatások támogatása – 2009. január 26.
CSSF-2008/8222: A családsegítõ szolgálatok foglalkoztatást elõsegítõ

szolgáltatásainak fejlesztése foglalkoztatási program – 2009. január 23.
RFK-KUT/2003: „Roma származású munkanélküliek közoktatási intéz-

ményekben történõ foglalkoztatása és képzése” címû program hatásvizsgála-
tának elvégzése – 2009. január 15.

RMSZ+K/2008: Roma szolgáltató (munkaerõpiaci és közösségi) hálózat –
2009. január 9.

Pályázatok aa mmunkanélküliség eellen

KKIITTII nnyyíílltt KKaanniizzssáánn
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AA CCssaallááddsseeggííttõõ ééss GGyyeerrmmeekkjjóóllééttii KKöözzppoonntt 

A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény
20/A. alapján pályázatot hirdet Családsegítõ és Gyermekjóléti Köz-
pont utcai és lakótelepi szociális munkás munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony idõtartama: határozatlan idejû közal-
kalmazotti jogviszony. Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidõ. A
munkavégzés helye: Zala megye, 8800 Nagykanizsa, Zrínyi Miklós
utca 51. a munkakörbe tartozó, illetve a vezetõi megbízással járó lé-
nyeges feladatok: utcára kivitt önálló, speciális gyermekjóléti szolgál-
tatás a felderítetlen gyermekek és gyermekcsoportok részére. Az utcai
szociális munka elsõsorban egyénekre, a lakótelepi szociális munka
pedig a csoportokra irányul. Elsõdleges prevenció, deviáns magatar-
tásformák kialakulásának megelõzése. Az érintett egyének és csopor-
tok felkutatása, lakóhelyére való visszakerülésének elõsegítése, vala-
mint szociális és mentális segítése a szociális munka eszközeivel. 

Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatások-
ra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény
rendelkezései az irányadók. 

Pályázati feltételek: fõiskola, Felsõfokú szociális alapvégzettség
(15/1998.(IV.30.) NM rendelet), felhasználói szintû MS Office (irodai
alkalmazások), 18. életév betöltése, magyar állampolgárság, büntetlen
elõélet.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: fényképes,
szakmai életrajz, iskolai végzettséget igazoló okiratok másolata, pá-
lyázó nyilatkozata, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes ada-
tainak kezeléséhez hozzájárul, pályázó nyilatkozata, hogy a 1997. évi
XXXI. törvény 15. § (8) bek-ben foglalt kizáró ok vele szemben nem
áll fenn. 

A munkakör betölthetõségének idõpontja: a munkakör legkorábban
2009. március 16. napjától tölthetõ be. A pályázat benyújtásának ha-
tárideje: 2009. március 2. A pályázatok benyújtásának módja: postai
úton, a pályázatnak a Családsegítõ és Gyermekjóléti Központ címére
történõ megküldésével (8800 Nagykanizsa, Zrínyi Miklós utca 51.).
Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplõ azo-
nosító számot: 78-1/2009., valamint a munkakör megnevezését: Utcai
és lakótelepi szociális munkás. A pályázat elbírálásának határideje:
2009. március 13.  A pályázati kiírás további közzétételének helye,
ideje: Kanizsa Lokálpatrióta Hetilap - 2009. február 16. A
KÖZIGÁLLÁS publikálási idõpontja: A pályázati kiírás közzétevõje a
Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Köz-
pont (KSZK). A pályázati kiírás a munkáltató által a KSZK részére
megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot
kiíró szerv felel. 

KKaanniizzssaaii DDoorroottttyyaa KKóórrhháázz
88880000 NNaaggyykkaanniizzssaa SSzzeekkeerreess JJ.. uu.. 22-88..

TTeell..:: 0066-9933//550022-000000,, FFaaxx:: 0066-9933//550022-006644
EE-mmaaiill:: ttiittkkaarrssaagg@@nnkkkkoorrhhaazz..hhuu

RÉSZLEGES LÁTOGATÁSI TILALOM

Az ÁNTSZ Nagykanizsai, Letenyei Kistérségi Intézetének tájékoz-
tatása szerint az influenzaszerû megbetegedések száma ugrásszerû
emelkedést mutat, alacsony aktivitásból mérsékelt aktivitásba került.
Elsõsorban a fiatalok és fiatal felnõttek körében jelentkezik, 60 év fe-
lett nem volt megbetegedés. 

Ezen indokok alapján a mai naptól részleges látogatási tilalmat ren-
delek el az alábbi osztályokon:

Csecsemõ- és Gyermekosztály, Újszülött részleg, az Intenzív
Therápiás Osztály és Terhes Pathológia.

Dr. Gõgös Péter, 
megbízott orvos-igazgató

A határon túli ügyekkel kap-
csolatban két kellemetlen ese-
ményt említett meg sajtótájékoz-
tatóján Kovács Kálmán ország-
gyûlési képviselõ, az SZDSZ Za-
la megyei elnöke, az SZDSZ ha-
táron túli magyarság szekciójá-
nak vezetõje. 

Az egyik, a hazánkban járt Tra-
ian Basescu román köztársasági
elnök kijelentése volt: Székelyföld
román álláspont szerint soha nem
lesz területileg autonóm tarto-
mány, de ennél sokkal súlyosabb
kijelentése volt az elnöknek, ami-
kor azt mondta, Románia soha
nem fog elismerni semmilyen kol-
lektív kisebbségi jogot. Ezzel a vé-
leményével, az évekkel ezelõtti ro-
mán állásponthoz tért vissza, pe-
dig az utóbbi idõben úgy tûnt,
hogy ezt már a román politika és a
román közélet meghaladta éppen
az uniós csatlakozás jegyében. 

– Sajnos úgy tûnik, ez nem egy
egyedüli elnöki nyilatkozat volt –
folytatta Kovács Kálmán –, hiszen
az elmúlt két hónapban nagyon
sok magyar nemzetiségû köztiszt-
viselõ és állami alkalmazott veszí-
tette el Romániában az állását.

A másik, az a magyar-szlovák
kapcsolatokat alapvetõen rontó in-
cidens volt, ami az Országgyûlés
emberi jogi bizottságának és szlo-
vák társbizottságának együttes
ülésén történt. A magyar parla-
ment kisebbségi és emberjogi bi-
zottságának elnöke, Balog Zoltán
fideszes képviselõ gyakorlatilag
provokálta és lehetetlen helyzetbe
hozta a szlovák parlament kisebb-
ségi és emberjogi bizottságát. A
dunaszerdahelyi események után a
két parlament megállapodott ab-
ban, hogy az azonos területekkel
foglalkozó bizottságok mindkét
parlamentben tárgyalni fognak ar-

ról, hogyan lehetne oldani ezt a
konfliktust, és hogyan lehetne épí-
teni jogi, erkölcsi alapon a magyar
és a szlovák nemzetiségû állam-
polgárok között a jó viszonyt. Ez-
zel a céllal érkezett ide a szlovák
parlament kisebbségi és emberjogi
bizottsága, amelyet  A. Nagy Lász-
ló vezetett.

– A bizottsági ülés napirendjérõl
egy héttel elõbb megállapodtak –
hangsúlyozta Kovács Kálmán –,
amitõl eltért Balog Zoltán, mert le
akarta vetíteni a dunaszerdahelyi
eseményekrõl készült filmet. Ezt nem
fogadták el a szlovák partnerek, és
Szili Katalin házelnökhöz fordultak,
aki azt kérte, a bizottság az elõre
rögzített napirendrõl döntsön. A bi-
zottság tovább vitatkozott a terem-
ben, a szlovák delegáció negyvenöt
percig várt kint a folyosón, aztán
visszatértek Szlovákiába. 

Kovács Kálmán véleménye sze-
rint ez egy olyan szégyen az egész
parlamentre nézve, amely egyértel-
mûen rontja a magyar-szlovák vi-
szonyt és a Szlovákiában élõ magya-
rok helyzetét. A szabaddemokraták
felelõtlennek és elfogadhatatlannak
tartják, hogy a határon túli magyarok
a hazai belpolitika és politikai játsz-
ma eszközévé váljanak. Azt gondol-
ják, a Fidesznek kötelessége, hogy
elhatárolódjanak Balog Zoltán tevé-
kenységétõl és hívják vissza az em-
beri és kisebbségi bizottság élérõl. 

A szabaddemokraták megyei el-
nöke azért tartja fontosnak errõl
beszélni, mert Zalában, a rendszer-
váltás óta minden konfliktus elle-
nére nagyon jó és közvetlen ön-
kormányzati-, gazdasági- és kor-
mányközi kapcsolatokat tudnak
folytatni a szomszédos országok-
kal, akár Szlovéniával vagy Hor-
vátországgal. 

B.E.

HHaattáárroonn ttúúllii mmaaggyyaarr
kkaappccssoollaattookkrróóll

Nagy kíváncsiság elõzte meg a Roz-
gonyi Polgári Egylet újonnan induló
Biztonságtechnikai Klubjának foglal-
kozását. Tálosi Péter klubvezetõ min-
den hónap elsõ csütörtökjén 16-17 órá-
ig ismerteti egy-egy háztartási gép mû-
ködését, meghibásodási lehetõségét a
Medgyaszay Ház elsõ emeleti termé-
ben. Az elsõ találkozó sikerét tapasztal-

va számos, nem egyesületi tag is ér-
deklõdött az elõadások iránt.  AKártya
Klubból átalakult Biztonságtechnikai
Klub tagjai kedvezõbb idõpontban,
egy-egy családi látogatás alkalmával
bepótolják a kártyázást, míg a hölgyek
beszélgetnek, az unokák játszanak. 

B.E.

KKáárrttyyáázzááss hheellyyeetttt aa bbiizzttoonnssáággrróóll
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A 7-es számú választókörzet a
keleti városrészben található: a
Hevesi utca, a Kazanlak körút, a
Munkás, valamint a Rózsa utcák
által határolt területrõl van szó.
Huszonkét lakóközösséget foglal
magába, akik többnyire négy-
emeletes házakban laknak, s
mintegy háromezerre tehetõ a vá-
lasztásra jogosultak száma. A
körzet lakói Szõlõsi Márta önkor-
mányzati képviselõt kereshetik fel
fogadóóráján, de a tapasztalatok
szerint elég kevesen élnek a lehe-
tõséggel. Idõnként – akár három
év múltán is – azonban elõkerül a
névjegykártya és máris beindul
az információcsere a lakótelepi
panaszok orvoslása érdekében.

– Tulajdonképpen úgy alakult,
hogy amióta a kanizsai politikai élet-
be belefolytam, elõször inkább hát-
térmunkásként – ha fogalmazhatok
így – gyakorlatilag megszoktam,
hogy ebben a szférában aránylag ke-
vés nõ van – mondja bevezetésként a
képviselõ. – Tehát igazából sem
elõnyt sem hátrányt nem jelentett
idáig számomra az, hogy egyedül va-
gyok nõ a képviselõtestületben.

– Milyen kihívásoknak kell ele-
get tenni a körzet képviselõjeként?

– A lakóközösségek mellett a kör-
zetemhez tartoznak olyan közintéz-
mények is, mint a Hevesi Sándor
Általános Iskola, illetve az óvodák,
de képviselõként valamelyest ma-
gaménak érzem a Rózsa úti bölcsõ-
dét is, még akkor is, ha pár méter-
rel a körzethatárnál odébb találha-
tó. Már csak azért is, mert a szoci-
ális és egészségügyi bizottság tag-
jaként hozzám is tartoznak a böl-
csõdék, tehát igyekszem ezen intéz-
mények gondjait is figyelemmel kí-
sérni és lehetõség szerint természe-

tesen segíteni mûködésüket, hogy
õk is elõbbre tudjanak lépni. 

– Az intézményeknél milyen
megoldásra váró feladatok vannak
az idei évben?

– Gyakorlatilag a Hevesi Iskola, a
Fiókkönyvtár és a Rózsa Úti Bölcsõ-
de tartozik hozzám. Az iskolavezetés-
sel meg a bölcsõde vezetõségével is
nagyon jó a kapcsolatom és jól tu-
dom, hogy milyen problémákkal küz-
denek. Amikor a polgármester úr ré-
szérõl kérés érkezett hozzánk, hogy az
idei költségvetés megtervezéséhez je-
lezzük azokat a problémákat, amelyek
a mi városrészünkben megoldásra
várnak, akkor ezekkel az intézmé-
nyekkel kezdtem a felsorolást. A He-
vesi Iskolában komoly gondot jelent

például, hogy vannak olyan ablakok,
amelyeket be kellett szegezni az élet-
veszély elhárítása érdekében. Úgy vé-
lem, hogy a huszonegyedik század-
ban azért – ha bármilyen csekély
pénz áll is rendelkezésre – az életve-
szélyt talán nem ily módon kellene el-
hárítani egy oktatási intézményben.
Ez ügyben fontos lenne lépni, továb-
bá vannak ott sportpályák is, amelyek
lassan már használhatatlanok. Sze-
rintem egyáltalán nem extra kérés,
hogy ezeknek a sportpályáknak leg-
alább egy részét felújítsuk annak ér-
dekében, hogy a gyerekek balesetve-
szély nélkül tudjanak ott sportolni
akár testnevelés órán, vagy akár tan-
órán kívül. A bölcsõdéknél is komoly
gondok vannak: említhetném a tetõ-
beázásokat, továbbá ott is vannak
olyan részek, amelyek felújításra szo-
rulnak. Sok olyan felszerelési tárgy
hiányzik, amelyekre egyébként tény-
leg szükség lenne. Esztétikai jellegû
probléma – és nem is kerülne olyan
sok pénzbe –, hogy például el kellene
tüntetni a falfirkát a Rózsa úti bölcsõ-

de bejárati oldaláról, mert elcsúfítja
a környezetet. Ezeket az igényeket be-
adtam a költségvetés tervezéséhez és
nagyon remélem, hogy jónéhány do-
log meg is valósul belõlük. Igyekszem
a kevés lakossági kéréssel hozzám
fordulók problémáit is megoldani, de
igazából az intézmények esetében
tudtam ez idáig a leghatékonyabban
segíteni. Hadd említsek egy másik
példát: ugye a Halis István Városi
Könyvtár fiókkönyvtára a Hevesi
szolgáltató házban mûködik. Úgy
gondolom, hogy a hivatal hozzáállá-
sa is példaértékû volt, amikor 2006
végén jeleztem a könyvtár kérésére,
hogy komoly tetõbeázással küzdenek
és veszélybe került sok ezer kötet, mi-
vel a polcokon levõ könyvek is vize-

sedni kezdtek a beázások miatt. Né-
hány hét leforgása alatt rendezõdött
ez a probléma annak ellenére, hogy a
Hevesi Utcai Szolgáltató Háznak
csak egy része van önkormányzati tu-
lajdonban, vagyis igazából meg kel-
lett szervezni azt, hogy a többi tulaj-
donos is részt vegyen a tetõbeázás
okozta gondok elhárításában. A szük-
séges út- és járdafelújítások mellett
komoly problémának látom azt, hogy
a parkolóhelyek egyrészt szûkösek,
másrészt például a Hevesi ABC mö-
götti parkoló is teljes felújításra szo-
rul. Komoly pénzekre lenne szükség
ezekhez a felújításokhoz is, de tudjuk,
hogy a jelenlegi helyzetben csak las-
san lehet, és a többi képviselõtársam-
mal megpróbáljuk tudomásul venni,
hogy mindenre sajnos nem jut ele-
gendõ pénzforrás. 

– Tavasszal mennyire „zöldülhet
ki” a lakótelep?

– Ebben sikerült valamelyest elõ-
relépni, bár azt is hozzá kell tenni,
hogy nem az én kezdeményezésemre
indult el, hanem a Kanizsai Polgári
Egyesületnek volt három évvel ez-
elõtt egy hagyományteremtõ céllal
indított – és azóta is sikeresen mû-
ködõ – akciója, miszerint tavasszal
lehetõséget adnak arra, hogy az
épületek közötti területeken, továb-
bá a házak elõtti alig néhány négy-
zetméternyi területen  virágosítással
próbálják meg otthonosabbá és
szebbé tenni környezetüket az ott
élõk. Ugyanakkor feltétlenül szeret-
nénk megoldást találni a Munkás
utca 1. és 3., illetve a Kazanlak kör-
út 3-5. által határolt területen ko-
rábban létesült játszótér ügyében.
Ez a játszótér valamikor húsz évvel
ezelõtt bizonyára nagyon szépen né-
zett ki, de most már annyira rossz

állapotban van, hogy balesetveszé-
lyes. Tudom, hogy a Via Kanizsa ko-
moly elõrelépést tett azáltal, hogy az
összes kanizsai játszótér állagát fel-
mérte, de nem tudom, hogy ennek a
játszótérnek mi lesz a sorsa. Min-
denesetre feltétlenül tenni kell vala-
mit: én szeretném, ha továbbra is
játszótér maradhatna és ezzel az
igénnyel kapcsolatban többen meg
is kerestek. Ha a városvezetés eset-
leg mégis úgy dönt, hogy nem ját-
szótér lesz ezen a területen, akkor
viszont egy szép kis parkot lehetne
itt kialakítani.

– Hogyan tartja a kapcsolatot a
városrész lakóival?                         

– Tekintettel arra, hogy már az elõ-
zõ ciklus elõtti kampányban is részt

vettem mint önkormányzati képvise-
lõjelölt, már akkor is tapasztaltam,
hogy elég nehéz megszólítani az em-
bereket. Nem könnyû odaférkõzni
hozzájuk és akár csak egy néhány
perces beszélgetést kezdeményezni a
városi ügyekkel kapcsolatosan. Azóta
is töröm a fejem azon, hogy miként le-
hetne egy kicsit felpezsdíteni a közös-
ségi életet, vagyis lehetõséget adni
egymásnak arra, hogy valóban olyan
érdemi információcsere történjen a
lakosság és a képviselõ között, ami az
õ érdekeiket érvényesítve összességé-
ben az egész város elõrejutását tudná
szolgálni. Igazából még nem találtam
rá megoldást, de azt látom, hogy a
keleti városrészben egyelõre nem iga-
zán jól bevált kapcsolattartási forma
ez az egy fogadóóra havonta. Egyéb-
ként nekem is havi rendszerességgel
vannak fogadóóráim, de a keleti vá-
rosrész más képviselõihez hasonlóan
nekem is komoly gondot okoz, hogy
idõnként senki az égvilágon nem jele-
nik meg ezen a fogadóórán, pedig
úgy gondolom, hogy ennél azért több
gondjuk van az itt élõknek. Az viszont
jó ötletnek bizonyult – amit aztán meg
is valósítottunk az önkormányzati vá-
lasztást megelõzõen –, hogy a név-
jegykártyáinkat eljuttattuk a polgá-
rokhoz. Most is van olyan személy,
akivel életemben nem beszéltem, és
lassan már három éve van annak,
hogy a postaládájában megtalálta a
névjegykártyámat, és most hívott fel
telefonon kisebb-nagyobb problémái-
val, amelyeken persze próbálok segí-
teni, de igazán az lenne örvendetes,
ha az eddigiekhez képest kicsit köze-
lebb tudnék kerülni a választókörze-
tem lakosságához.

Gelencsér Gábor

AA ffaallffiirrkkááttóóll aa „„ccssooddaattéévvõõ”” nnéévvjjeeggyykkáárrttyyááiigg
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Csath Magdolna közgazdász
professzor elõadásával folytató-
dott a Kanizsai Esték rendezvény-
sorozat. A globalizációt, annak ha-
tásait, a hazai gazdasági válság
okait elemzõ elõadás ez alkalom-
mal is sok érdeklõdõt vonzott. 

Az ismert/elismert professzor-
asszony elõadása elején kifejtette, ha a
világban nem lenne válság, a „rend-
szerváltás” óta immár harmadik ciklu-
sát töltõ szociálliberális kormányzat
sorozatos hibás intézkedéseivel, fele-
lõtlen gazdasági, szociális döntéseivel
önmagában is válságba sodorta volna
az országot. Az állítás bizonyításához
elég nyomon követni 2002-tõl a költ-
ségvetési hiány növekedését. A kor-
mány a vészjóslóan növekvõ hitelfel-
vételei után ma sem a gazdaság élén-
kítésével foglalkozik, hanem megszo-
rító intézkedéseket hoz. A Bokros-
csomag, a konvergencia program
után, immár a harmadikat. Gátlástala-
nul tovább privatizál, közben csök-
kenti az egészségügyre, az oktatásra, a
közbiztonságra, a szociális juttatások-
ra szánt összegeket. A válságkezelés
nem megszorító intézkedések soroza-
ta. A kormány az európai normákkal
szemben adót, áfát emel, lehetetlenné
téve a fogyasztás növekedését, a hazai
kis- és középvállalkozásokat. Egyol-
dalú elõnyt biztosít a multinacionális
cégek számára. Autóút építésével
elõnyt biztosít annak a Mercedes cég-
nek, amely gazdagabb, mint Magyar-
ország. A válságkezelés elsõ lépése-
ként meg kell akadályozni a növekvõ
munkanélküliséget, ezzel a további el-
szegényedést. Példaértékû lenne, ha a
kormány saját magán kezdené a taka-
rékoskodást. Ilyenkor nem új autókat,
bútorokat vásárolunk. Felmérésekért,
tanulmányokért, köszöntõkért ilyen-
kor nem adunk milliós megbízatáso-
kat. Ezt követõen az elõadó néhány vi-
lághírû közgazdásztól idézett, akik
szerint „Nincsenek szegény, csak
rosszul vezetett országok”, továbbá
„Abban az országban, ahol a morál
mélyre csökken, ott a gazdaság sem
lehet sikeres”, végül egy angol liberá-
lis lap kérdését tette fel, „Mit várnak a
magyarok ettõl a kormánytól, válság
idején, mikor annak elõtte sem tudták
az országot vezetni?” Korrupcióban
viszont a világ élmezõnyéhez tarto-
zunk, Costa Rica, Malaysia, Jordánia
színvonalán. Korrupciós mutatóink
2006-tól félelmetesen romlanak. A
korrupció sújtotta ország nem lehet si-

keres. Kitûnõ példája ennek az autó-
pálya, völgyhidastól, löszbefúrt alagu-
tastól. A gumigyárak hazai telepítésé-
vel kapcsolatosan kifejtette, hogy
mostanában már csak a gyarmati sor-
ban lévõ országok területére szokás e
gyárak építése, környezetszennyezõ,
egészségkárosító mivolta miatt. Elju-
tottunk odáig, hogy India is ide kíván-
ja telepíteni gumigyárait. Mi minden
szempontból lefelé csúszunk, és igaz
ez a gazdasági mutatóink tekintetében
is. Fontos lenne a társadalmi tõke erõ-
södése, mert ennek hiányában nem
várható gazdasági növekedés, ver-
senyképesség. Ebben az országban a
társadalom tudatos szétverése zajlik.
Erre utal többek között a különbözõ
társadalmi rétegek egymás elleni uszí-
tása, megfélemlítése.

A mostanában nagy vihart kavart
IMF hitellel kapcsolatosan megtud-
tuk, mikor Gyurcsány Ferenc azt han-
goztatta, hogy nem kell a hitel, már fel
is vették. Az utóbbi idõben felvett hi-
telek összege meghaladja a 20 milli-
árd eurót. A kamatokról nem esik szó.
A sikeres kormánypropaganda sem-
mit sem közöl velünk, mikor a mi
kontónkra veszik fel a hiteleiket. A vi-
lágbanki hitelrõl a kamat mértéke még
nem, de a kamatsáv kiderült, ami 5-
6% körül van, míg Pakisztán 2%-ra
kapta. Ezek után kérdés, hogy pancse-
rek, vagy hazaárulók tárgyaltak a hi-
telrõl? Nincs harmadik megoldás. Az
IMF internetes honlapján olvasható a
mintegy kilencven oldalas megállapo-
dás, illetve egy rövidebb szándéknyi-
latkozat. Lényegét tekintve mindkettõ
ugyanazt tartalmazza: mennyit kérnek
és mit adunk cserébe. Tudni kell, a hi-
tel fejében nekünk be kell fagyaszta-
nunk a közalkalmazottak bérét, korlá-
tozni kell a 13. havi nyugdíjat. Mini-
mum olyan megszorítást kell érvénye-
síteni, amely következtében a nemzeti
jövedelem 2%-a megtakarítható. Ez
600 milliárd Ft. Körülbelül ennyit kell
adni a bankoknak támogatásként,
hogy újra hitelezési lehetõséget nyújt-
hassanak. Újra el kell indítani az
egészségügy, a kórházak privatizáció-
ját. Nem szabad stimulálni a gazdasá-
got. A gazdaság fejlesztése, ösztönzé-
se nélkül, pedig nincs mibõl visszafi-
zetni az adósságot. Sok mindent el le-
het adni még ebben az országban, a la-
kosság jól tûri a megszorításokat. Van
kiút, de semmiképp ilyen értékrendû
kormánnyal. Ahol akarat és szándék
van, ott megoldás is van – fejtette ki
beszéde végén az elõadó.

KKaanniizzssaaii EEssttéékk::

AA vváállssáággkkeezzeellééssrrõõll
Dr. Kovács József, a Kanizsai

Dorottya Kórház, a város képvise-
lõtestülete által 2008. december
18-án leváltott fõigazgatója, a
nyilvánossághoz eljutatott közle-
ményében valamiért fontosnak tar-
totta hangsúlyozni, hogy az álta-
lam elkészített határozati javaslat
nyomán került menesztésre. A bur-
kolt vádakat ezúton is szeretném
visszautasítani. 

Szeretném leszögezni, bár a fõ-
igazgató felmentését megalapozó
javaslaton valóban az én nevem
szerepel, ám annak napirendre vé-
telét, és az abban foglalt határoza-
ti javaslatot a képviselõtestület mi-
nõsített többséggel fogadta el. Ha
a képviselõk jelentõs többsége nem
lett volna meggyõzõdve arról,
hogy az elõterjesztésben felsorolt
problémák orvoslásának az egyet-
len, hatékony és gyors módja a fõ-
igazgató leváltása, bizonyára nem
szavazzák meg az általam elõter-
jesztett javaslatot. 

Lassan két hónappal a fõigazga-
tó leváltása után, és az azóta birto-
komba jutott információk alapján
kijelenthetem, ma is ugyanezt ja-
vasolnám a testületnek, s ebben
csak és kizárólag a kanizsai kór-
házhoz tartozó 114 ezer ember ér-
dekének védelme vezérel. 

A tegnapi napon tudomásomra ju-
tott, hogy a kórház korábbi, még mû-
ködõképes állapotban lévõ CT-jét egy-

szerûen kidobták, miután a kovásznai
egészségügyi intézmény financiális
okokból nem fogadhatta be azt. 

Már az elsõ pillanattól nyilván-
való volt, hogy egy akkora telepü-
lés, mint testvérvárosunk, nem re-
mélhet egészségügyi intézménye
számára olyan mértékû állami
egészségügyi támogatást, amely egy
ilyen gép rentábilis mûködését lehe-
tõvé teszi. A keszthelyi kórház is ha-
sonló okokból utasította vissza a fel-
ajánlást, de megbízható forrásokból
tudom, lett volna a környéken
egészségügyi intézmény, amely a
még mûködõképes berendezést elfo-
gadta volna, ám õket valamiért nem
kérdezték meg errõl.  Ehelyett a ko-
rábbi kórházi vezetõk inkább kido-
batták azt a gépet, amely két éven át
még a kanizsai kórház számára is
tiszta bevételt hozott volna, és újat
vásárolt az intézmény. 

Véleményem szerint helytelenül
jár el az a kórházi vezetõ, aki az
adófizetõk jelentõs áldozat-válla-
lása nyomán a kórház tulajdonába
kerülõ, még mûködõképes beren-
dezések további hasznosításáról
nem gondoskodik, s nem tesz meg
mindent a még meglévõ értékek
megmentése érdekében. 

Nagykanizsa, 2009.02.06. 
Bárdosi Gábor,

az MSZP önkormányzati 
képviselõje, a Szociális és 

Egészségügyi Bizottság tagja

BBáárrddoossii GGáábboorr::

SSaajjttóónnyyiillaattkkoozzaatt

Megyénk tömegközlekedés-
ben utazó szolgáltató vállalata
megújította honlapját, sokunk
örömére. Kitt-katt, gyorsan me-
netrendet nézhetünk, s a fórum-
ban a panaszoknak is van he-
lye. 

Élt is a lehetõséggel egy
utas, fûtetlen buszokat tett szó-
vá. S mert nem talált túl sok
együttérzésre, kicsúszott a bil-
lentyûjén: könnyû a fûtött iro-
dából megállapítani, melegek-e
a buszok. S az üzemvezetõ ek-
kor bökte ki: „egyébként nem
az irodában ülve állapítom
meg”. Amirõl eszembe jutott
Dévényi István minapi jegyze-
te: „Szeretlek, Szûcs Erika!” A
Heti Válasz újságíróját az kész-
tette a szenvedélyes kijelentés-

re, hogy a hírTV-ben látta, ho-
gyan viselkedett a közpénzbõl
finanszírozott miniszterasszony
az általa gyûlölt kamerával, s
rögtön tudta, a szocializmus
mibenléte felõl érdeklõdõ uno-
kaöccse történeleméhségét ho-
gyan elégítse ki. Odaülteti a
kölköt a gép elé megnézni ezt a
videót, mondván: „a néni a
szocializmusban tanulta a poli-
tizálás, meg a közéleti szereplés
szabályait. Kipróbáltam: mû-
ködik” – írja Dévényi – „Nincs
több kérdés, értetlenkedés,
mindössze egyetlen tömör, ve-
lõs összefoglalása az átkos
negyven évnek: Szar lehetett
nektek. Az volt. És rossz hírem
van, drága unokaöcsém: nektek
is az. Köszönhetõen a Szûcs
Erikáknak, de ez már a követ-
kezõ történelmi lecke.”

Papp János

EEggyyéébbkkéénntt
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Tisztelt Nyugdíjas Pedagógusok!

Városunkban nemes hagyomány, hogy a pályán eltöltött évek, a kiemelkedõ
munka elismeréseként ünnepi keretek között köszöntjük a Díszoklevélben ré-
szesülõ pedagógusokat.

Az õszre tervezett rendezvény elõkészítéseként továbbítanunk kell a képzõ
intézményekbe az arany-, gyémánt-, vas-, illetve rubindiplomára jogosult
nyugdíjas pedagógusok oklevélmásolatát, szakmai pályafutásukat bemutató
életrajzát (munkahelyek, jelenlegi pontos lakcím, telefonszám, a korábbi Dísz-
oklevél másolata – ha van ilyen) valamint az aranydiploma-várományosoktól a
munkakönyvük másolatát is.

A díszoklevél kérelem benyújtásához szükséges nyomtatványok a Polgár-
mesteri Hivatal Mûvelõdési és Sportosztályán (Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. II.
emelet 8.) átvehetõk az alábbiak idõszakokban:

Hétfõ-kedd: 8-16.30-ig, szerda: 8-17-ig, csütörtök: 8-16.30-ig, péntek: 8-
13.30-ig

Tisztelettel kérjük mindazokat a Nagykanizsán élõ nyugdíjas pedagóguso-
kat, akik 50, 60, 65, 70 éve kapták meg oklevelüket, hogy 2009. március 10-ig
juttassák el a kért dokumentumokat a Polgármesteri Hivatal Mûvelõdési és
Sportosztályára, hogy idõben továbbíthassuk a képzõ intézményekhez.

PPeeddaaggóógguuss ddíísszzookklleevveelleekk

Nagykanizsa Megyei Jogú Város alsó fokú oktatási-nevelési intézményei-
ben az óvodai és általános iskolai felvételre történõ jelentkezéseket 2009. már-
cius 3-4-én fogadják az intézmények – mindkét napon 8-17 óráig.

A jelentkezés helye a kötelezõ felvételt biztosító vagy a szülõ által válasz-
tott óvoda, illetve a kötelezõ felvételt biztosító vagy a szülõ által választott ál-
talános iskola.

A jelentkezettek felvételérõl a férõhelyek, illetve az indítandó elsõ osztá-
lyok számának ismeretében az intézmény vezetõje dönt, melynek eredményé-
rõl a szülõket 8 napon belül írásban értesíti.

Óvodai felvételre kell jelentkeznie minden gyermeknek, aki 2009. május
31-ig betölti az ötödik életévét és még nem jár óvodába.

Felvételre jelentkezhet és felvételt nyerhet minden kisgyermek, aki 2009.
október 1-ig betölti a harmadik életévét.

A jelentkezéshez szükséges okmányok: a gyermek születési anyakönyvi ki-
vonata, gyermekorvosi igazolás, lakcímigazoláshoz személyi igazolvány, vagy
lakcímkártya.

Általános iskolai felvételre kell jelentkeznie minden nagykanizsai gyermek-
nek, aki 2009. május 31-ig betölti a hatodik életévét – azaz 2003. május 31.
elõtt született – és elérte az iskolába lépéshez szükséges fejlettséget, amelyet
az óvoda, illetve a Szivárvány Fejlesztõ Központ szakvéleménye igazol.

Felvételre jelentkezhet – a szülõ kezdeményezése alapján – minden 2003.
május 31. és december 31. között született 6 éves gyermek, ha iskolaérettségét
az óvoda, illetve a Szivárvány Fejlesztõ Központ igazolja.

A jelentkezés választott helyszínén minden gyermek regisztrálásra kerül, de
felvettnek csak az a gyermek tekinthetõ, aki az adott intézmény felvételi kör-
zetében levõ, állandó lakcímmel rendelkezõ, nagykanizsai lakos.

A szülõ által választott, nem kötelezõ felvételt biztosító iskolába történõ fel-
vételrõl a törvényi létszám alapján az iskola igazgatója dönt, amelyrõl a szülõ-
ket 8 napon belül írásban értesíti.

A jelentkezéshez szükséges dokumentumok: óvoda illetve a Szivárvány
Fejlesztõ Központ szakvéleményének eredeti példánya, gyermekorvosi igazo-
lás, a gyermek születési anyakönyvi kivonata, lakcím igazolására személyi
igazolvány, vagy lakcímkártya.

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal 
Mûvelõdési és Sportosztály

ÓÓvvooddaaii ééss áállttaalláánnooss iisskkoollaaii 
jjeelleennttkkeezzéésseekk aa 22000099//22001100.. ttaannéévvrree

Balogh László a 3. számú választókerület önkormányzati képviselõje,
OKISB-elnök fogadóórát tart minden szerdán 16 órától 17 óráig a Batthyány
Lajos Gimnáziumban (Nagykanizsa, Rozgonyi utca 23.): 30/2040865,
balogh.laszlo61@chello.hu

KKééppvviisseellõõii ffooggaaddóóóórraa

Dr. Surdi Krisztina, a Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása elnökhe-
lyettese 2009. január 26. napján kelt levelében – melynek tartalmát a Zalai
Hírlap 2009. január 27-i számában is közétette – a Nagykanizsai Kistérség
Többcélú Társulása nevében kifejezi a „megdöbbenését”, nem tartja elfogad-
hatónak, méltánytalannak ítéli, politikai ügynek minõsíti, kifogásolja Nagyka-
nizsa Megyei Jogú Város Közgyûlésének Marton István polgármester ellen in-
dított fegyelemi eljárását, egyúttal javasolja a megrovás fegyelmi büntetés
visszavonását.

A levél hangneme, illetve tartalma olyannyira súlyos megállapításokat tar-
talmaz, hogy azt Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyûlése ezennel határo-
zottan visszautasítja.

Mindenekelõtt Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyûlése fontosnak tart-
ja leszögezni, hogy a fegyelmi eljárás elindítása Nagykanizsa Megyei Jogú
Város Közgyûlésének elidegeníthetetlen és másra át nem ruházható munkálta-
tói joga, melyet a polgármesteri tisztség ellátásáról szóló 1994. évi LXIV. tör-
vény 13.§-ával alkalmazni rendelt, a köztisztviselõk jogállásáról szóló törvény
51.§ (1) bekezdése alapján – mely szerint fegyelmi vétség elkövetésének ala-
pos gyanúja esetén a munkáltatói jogkör gyakorlója köteles az eljárást megin-
dítani – indított meg.

A fegyelmi vétség elkövetésének alapos gyanújául pedig a Közgyûlés hatá-
rozata szerint az szolgált, hogy Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyûlése
99/2008. számú március 27-én meghozott határozata szerint Marton István
polgármestert felelõssé tette a Nagykanizsa, Bajza u. 2. szám alatti "kivett
gyermekotthon" megnevezésû ingatlan 35 millió Ft + áfa összegben történõ
megvásárlásáért. Ezen határozat meghozatalát követõ napokban azonban a
polgármester a közgyûlés ezen határozatával szembehelyezkedõ módon olyan
tartalmú levelet írt a Zala Megyei Közgyûlés elnökének, melyben tájékoztatja,
hogy Nagykanizsa Önkormányzata a Bajza u. 2. szám alatti ingatlan zártkörû
versenytárgyalásán nem kíván részt venni, mert azt a Kistérség kívánja meg-
vásárolni.

A Közgyûlés határozatát a polgármester nem hajtotta végre, ezért az érték-
becslõ által 58.620 e Ft + áfa értékre felértékelt ingatlant a Zala Megyei Köz-
gyûlés által kínált 35 millió Ft + áfa vételáron a város megvásárolni nem tud-
hatta. Így a várost hátrány érte.

Nagykanizsa, 2009. január 30.
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyûlése

NNyyiillaattkkoozzaatt

Tájékoztatom a Tisztelt Szülõket, hogy a Nagykanizsai Egyesített Bölcsõdében
2009. év február 16-án és 17-én 8-17 óráig beiratkozást tartanak az intézmény három
bölcsõdéjében: a Belvárosi Bölcsõde (Nagykanizsa, Kisfaludy u. 19.) , Napraforgó
Bölcsõde (Nagykanizsa, Csokonai u. 5.) és Rózsa Bölcsõde (Nagykanizsa, Rózsa u.
7/a) helyszíneken. Bölcsõdei elhelyezést lehet kérni miden 2006. október 1-je után
született gyermeknek. (Óvodai nevelésre nem érett gyermek a 4. életéve betöltését kö-
vetõ augusztus 31-ig gondozható bölcsõdében.) A beiratkozással kapcsolatban továb-
bi felvilágosítást a helyszíneken, a bölcsõde vezetõknél kaphatnak. 

BBööllccssõõddeeii bbeeiirraattááss

Meghívó
A Hevesi Sándor Általános Iskola 

minden kedves érdeklõdõ szülõt és gyermeket szeretettel vár 
2009. február 21-én 9-12 óráig tartandó nyílt délelõttjére.

Programunk:
Pályázat eredményhirdetése az aulában 9.00 óra

Iskolánkat bemutatják (tornászaink, akrobatáink, néptáncosaink,
táncosaink, színjátszó csoportunk, kosárcsapatunk)

Játszóház az ovisoknak (gyöngyfûzés, kézmûves foglalkozás,
origami, arcfestés, tornatermi játékok)

Beszélgetés, ismerkedés a tanító nénikkel

Szeretettel várunk mindenkit!

Meghívó
A Thúry György Múzeumi Esték programsorozat keretében 

2009. február 17-én (kedden) 16.30-tól 
Deák Varga Dénes, városi fõépítész tart elõadást Régi és új

köztéri alkotások az Erzsébet téren címmel.
Helyszíne: Fõ út 5.
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Nagykanizsa Megyei Jogú Város Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és
Sportbizottsága pályázatot hirdet a  2009. évi kulturális alap támogatás
elnyerésére.

A pályázat célja: Nagykanizsa Megyei Jogú Város mûvészeti, közmûvelõ-
dési és közgyûjteményi életének támogatása. 

Pályázat tárgya: Nagykanizsán megrendezésre kerülõ kulturális rendezvé-
nyek támogatása. A nagykanizsai mûvészeti csoportok, együttesek, magyaror-
szági és külföldi fesztiválon való részvételének, valamint mûködésének támo-
gatása. Kulturális szolgáltatások és kiadványok támogatása.

A pályázók köre: természetes személy, közösség, csoport, non-profit szerve-
zet, kulturális vállalkozás, mûvelõdési, oktatási és nevelési intézmény.

Megjegyzés: Jogi személyiséggel nem rendelkezõk – az elmúlt évekhez ha-
sonlóan – csak jogi személyiséggel rendelkezõ ernyõszervezeten keresztül pá-
lyázhatnak.

A támogatás formája: a sikeres pályázókkal az önkormányzat támogatási szer-
zõdést köt és a benyújtott programhoz vissza nem térítendõ támogatást nyújt.

A finanszírozás módja: elõfinanszírozás
Pályázati feltételek: egy pályázó meghatározott számú pályázatot adhat be:

intézmény, intézményegység saját nevében négyet, civil szervezet saját nevé-
ben" kettõt, természetes személy egyet. Pályázni 2010. március 31-ig megren-
dezésre kerülõ, fent meghatározott tárgyban lehet. 30.000 Ft feletti támogatás
esetén a kötelezõ önrész a pályázott összeg minimum 30 %-a.

A pályázat benyújtása: a pályázatokat a Polgármesteri Hivatal (Erzsébet tér
7.) portáján, illetve a város honlapjáról / www.nagykanizsa.hu / letölthetõ
adatlapon egy példányban a Mûvelõdési és Sportosztályra kell benyújtani.

A pályázat beadásának határideje: 2009. március 02. 16.00 óra
Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sportbizottság

22000099.. éévvii KKuullttuurráálliiss AAllaapp 

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Jegyzõje pályázatot hirdet a Polgár-
mesteri Hivatal Gazdálkodási Osztály osztályvezetõ munkakörének betöl-
tésére

Ellátandó fõbb tevékenységi körök: a Polgármesteri Hivatal Gazdálkodási
Osztálya részére meghatározott szakmai feladatok ellátása a vonatkozó jogsza-
bályok, hivatali belsõ szabályzatok és testületi döntések szerint. Az önkor-
mányzati gazdálkodás koordinációja és könyvelési tevékenység irányítása a
polgármesteri hivatal, az önkormányzati intézmények, gazdasági társaságok és
a kisebbségi önkormányzatok vonatkozásában.

A kinevezés a köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény
(Ktv.) alapján közszolgálati jogviszonyban, teljes munkaidõben, határozatlan
idõre szól, hat hónap próbaidõ kikötésével.

Pályázati feltételek: magyar állampolgárság, büntetlen elõélet, az alábbi is-
kolai végzettségek és szakképesítések bármelyike: egyetemi vagy fõiskolai
szintû közgazdasági felsõoktatásban szerzett szakképzettség; egyetemi vagy
fõiskolai szintû katonai felsõoktatási intézményben (jogelõd intézményében)
gazdálkodási (gazdasági) szakon szerzett szakképzettség; egyetemi vagy fõis-
kolai szintû végzettség és pénzügyi, számviteli felsõfokú  szakképesítés, köz-
igazgatási szakvizsga. Elõnyt jelent: egyetem, okleveles közgazdász végzett-
ség, önkormányzati gazdálkodási gyakorlat, felhasználói szintû számviteli
vagy pénzügyi szoftverismeret, szakmai, vezetõi gyakorlat. 

A pályázatnak tartalmaznia kell: a pályázó szakmai életrajzát, a pályázónak
a munkakör betöltésével kapcsolatos szakmai, vezetési elképzeléseit, három
hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt, a pályázatban elõírt iskolai vég-
zettséget, szakképesítést, szakvizsgát tanúsító okiratok másolatát, a 2007. évi
CLII tv. alapján a vagyonnyilatkozati kötelezettség vállalására vonatkozó nyi-
latkozatot, a Ktv. 9. § és 21. §-ai alapján elõzetes összeférhetetlenségi nyilat-
kozatot, a szakmai, vezetõi gyakorlat hivatalos igazolását.

Az illetmény és egyéb juttatások megállapítására a Ktv. vonatkozó szabá-
lyai, a 47/2001.(X.10.) önk. rendelet, a polgármesteri hivatal Szervezeti és
Mûködési Szabályzata valamint Közszolgálati Szabályzata alapján kerül sor. 

A pályázatokat Dr. Tuboly Marianna jegyzõnek címezve (Nagykanizsa Me-
gyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala, 8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7.)
kell benyújtani. A pályázatok benyújtásának határideje: 2009. február 19. A
pályázat elbírálásának határideje:  2009. február 27. A munkakör legkorábban
2009. március 1. naptól tölthetõ be. 

A pályázattal kapcsolatban további felvilágosítás kérhetõ a 93/500-706 tele-
fonszámon. Részletes pályázati kiírás közzétéve 2009. február 1-tõl a Kor-
mányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ Inter-
netes oldalán (www.kozigallas.gov.hu, vagy www.kszk.gov.hu). 

PPáállyyáázzaatt - PPoollggáárrmmeesstteerrii HHiivvaattaall
GGaazzddáállkkooddáássii OOsszzttáállyy - oosszzttáállyyvveezzeettõõ

û

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyûlése 2008. év folyamán döntött
arról, hogy Nagykanizsa Megyei Jogú Város Szabályozási Terve és Helyi
Építési Szabályzata több tömbjének szabályozását a B&H Régió Bt-vel
módosítatja.

A tervezési területet a város alábbi területei képezik:

1. Petõfi u. - Balatoni u. - Hevesi u. - Rózsa u. - Platán sor - Eötvös tér által
határolt tömb szabályozásának módosítása.

2.  Belterületi határ - 4190 hrsz-ú út - Magvetõ u. - Alkotmány u. - 4120 hrsz-ú
út - Szombathelyi vasútvonal által határolt tömb szabályozásának módosítása.

3. Belterületi határ - 4279 hrsz-ú út - Kalász u. által határolt tömb szabályozásá-
nak módosítása

4. M7 autópálya - Szombathelyi vasútvonal - 7. sz. fõút - Kemping út északi
folytatása által határolt tömb szabályozásának módosítása.

5. Sörgyár u. - belterületi határ - Csengery út által határolt tömb szabályozásá-
nak módosítása.

6. 61. fõút - Nagybagolai út - övezeti határ által határolt tömb szabályozásának
módosítása

7. Arany János utca - Báthory utca - Vásár utca - Kalmár utca által határolt
tömb szabályozásának módosítása.

8. Péterfai árok - Pásztor utca nyugati irányú meghosszabbításában lévõ
kerékpárút - Alsó Szabadhegyi utca - Patak utca nyugati irányú meghosszab-
bításában lévõ kerékpárút által határolt tömb szabályozásának módosítása.

9. Bajcsy-Zsilinszky u. - belterületi határvonal által határol tömb (az úttól délre
fekvõ 0313/4, 0313/5 és 0313/9 hrsz-ú ingatlanok) szabályozásának módosítása.

10. Belus J. u. - Halvax u. - Gábor Á. u. - Petõfi S. u. - Dózsa Gy. u. - Virág B.
u. által határolt tömb szabályozásának módosítása.

11. 0447 hrsz-ú ipari vasút - 4388 út - 0440/5 út - 0437/1 út - szombathelyi
vasútvonal által határol tömb szabályozásának módosítása.

12. HÉSZ 4.§ kiegészítése - külsõ homlokzati megjelenés szabályozása.
13. HÉSZ - a bányászati tevékenységgel kapcsolatos telekalakítás szabályozása
14. Magyar u. - Arany u. - Május 1. u. - Rákóczi u. - Árpád utcák által határolt

tömb szabályozásának módosítása
15. Király u. - Kalmár u. - Vásár u. - Sabján Gyula utcák által határolt tömb

szabályozásának módosítása (35/2 hrsz)
16. Király u. - Kalmár u. - Vásár u. - Sabján Gyula utcák által határolt tömb

szabályozásának módosítása (31/11 hrsz)
17. Kalmár u. - 79 hrsz-ú út - Szombathelyi vasútvonal - belterületi határ által

határolt tömb szabályozásának módosítása
18. Fõ u. - Sugár u. - Rozgonyi u. - Erzsébet tér által határolt tömb szabály-

ozásának módosítása
19. Kisberki u. és Honvéd utca által határolt tömb szabályozásának módosítása
20. Garay u. - Vámház u. - Raktárház u. - Magyar u. - Ûrhajós u. által határolt

tömb szabályozásának módosítása
21. Kiskanizsa - Haladás u. - Principális-csatorna - belterületi határ - Fenyõ

utcai árok által határolt tömb szabályozásának módosítása
22. Kiskanizsa - Mánta-patak védõtávolságának csökkentése (5066/8hrsz

építési telek érintettsége)
23. Kiskanizsa - Az 5562. hrsz. út - Gördövényi-árok közti tömb szabályozásá-

nak módosítása
24. Kiskanizsa - Bajcsy-Zs. u. - Homokkomáromi u. - Cigány u. által határolt

tömb szabályozásának módosítása
25. Kiskanizsa - Templom téri tömb szabályozásának módosítása
26. Kiskanizsa - Bajcsy-Zs. u. - Szent Rókus u. - 5034. Hrsz-ú tervezett út -

Principáliscsatorna által határolt tömb szabályozásának módosítása
27. Kiskanizsa - Hunyadi téri tömb szabályozásának módosítása
28. Péterfai u. - Szabadhegyi kerékpárút - Péterfai-árok - 037/2 hrsz-ú út - Lak-

tanya u. által határolt tömb szabályozásának módosítása
29. Miklósfa - Kápolna tér tömbjének szabályozása
30. Miklósfa - Iskola u. - Miklósfai u. - belterületi határ által határolt tömb

szabályozásának módosítása
31. HÉSZ 2. § (12) f) pontban szereplõ bányaterületek építést korlátozó elõírá-

sainak módosítása
32. HÉSZ 2. § (4) bekezdés elõírásának kiegészítése
33. Utcai építési vonal elõírásainak meghatározása
34. Kórház u. - Teleki u. - Péterfai-árok - budapesti vasútvonal által határolt

tömbök (Katonarét városrész) szabályozásának felülvizsgálata
A tervdokumentációt a vonatkozó hatályos jogszabályok elõírásaira figyelem-

mel 2009. február 28-ig kifüggesztjük a Polgármesteri Hivatal elõcsarnokában,
ahol munkanapokon megtekinthetõ.

A tervvel kapcsolatos észrevételeiket, javaslataikat a Polgármesteri Hivatalba a
városi fõépítésznek (Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. Fax.: 93/500-735) címzett levél-
ben jelezhetik.

Városi Fõépítész Nagykanizsa

NNaaggyykkaanniizzssaa MMJJVV SSzzaabbáállyyoozzáássii TTeerrvvee 
ééss HHeellyyii ÉÉppííttééssii SSzzaabbáállyyzzaattaa

6.qxd  2009.02.24.  12:53  Page 7



KKaanniizzssaa –– VVáárroosshháázzaa 2008. február 12.8

F E L -
HÍVÁS

Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a  Kanizsai Dorottya Kórház Mam-
mográfiáján a géphiba kijavítása megtörtént, az emlõszûrés 2009. február
04-tõl folytatódik.

A 2009. 02. 04-tõl (szerda) a meghívót kapott hölgyek szûrési idõpontja
változatlan. 

Az elmaradások (január utolsó hete, és február 02-05) pótlására 2009. feb-
ruár 16-tól (hétfõtõl csütörtökig, csak 2-3 héttel késõbb) ugyanazon a napon és
idõpontban várják a hölgyeket, mint amire a meghívójuk szólt.  

Ha valakinek ez az idõpont nem felel meg, akkor egyéni egyeztetésre hívja
a Mammográfiát: 93/502-000/2728. 

Szûrési menetrend február: 
2009. február 5. csütörtök – dr. Rácz Andrea 50 fõ
2009. február 9. hétfõ – dr. Rácz Andrea 50 fõ
2009. február 10. kedd – dr. Rácz Andrea 13 fõ

dr. Beznicza Ernesztina 37 fõ
2009. február 11. szerda dr. Beznicza Ernesztina 100 fõ
2009. február 12. csütörtök dr. Beznicza Ernesztina 31 fõ

dr. Pongrácz Katalin 19 fõ
2009. február 16. hétfõ – januári és februári elmaradt szûrések pótlása
2009. február 17. kedd – januári és februári elmaradt szûrések pótlása
2009. február 18. szerda –januári és februári elmaradt szûrések pótlása
2009. február 19. csütörtök – januári és februári elmaradt szûrések pótlása
2009. február 23. hétfõ – dr. Pongrácz Katalin 50 fõ
2009. február 24. kedd – dr. Pongrácz Katalin 12 fõ

dr. Horváth Ágnes 48 fõ
2009. február 25. szerda dr. Horváth Ágnes 87 fõ
2009. február 26. csütörtök januári és februári elmaradt szûrések pótlása

A szûrõvizsgálatra mindazon 45-65 év közötti asszonyokat várják, akik a
szûrõállomástól meghívó levelet kaptak. A szûrés helye: Kanizsai Dorottya
Kórház, Mammográfiás Labor. Nagykanizsa Szekeres J. u. 2-6.  Tel: 93/ 502-
000/2728. Szûrési idõpontok: Hétfõ, kedd, csütörtök: 13.30 - 16.00-ig, szerda:
8.00 - 15.30-ig

Felmerülõ kérdéseikkel forduljanak a Mammográfiás labor, vagy az
ÁNTSZ Nyugat-dunántúli Regionális Intézete, Szûrési Koordinációjához, dr.
Horváthné Jakab Annához.

Elérhetõség:  Zalaegerszeg, Göcseji u. 24. Telefonszám: 92/549-185
E-mail: jakab.anna@zala.antsz.hu

FFoollyyttaattóóddiikk aazz eemmllõõsszzûûrrééss KKaanniizzssáánn

Nagykanizsa Központi Rózsa Óvoda:
Székhely-intézmény Nagykanizsa, Rózsa u. 7.: Kodály Zoltán u., Liszt Ferenc

u., Rózsa u. 1-tõl 14-ig, Zemplén Gyõzõ u., Mészáros Lázár utca
Attila Óvoda Nagykanizsa, Attila u. 7.: Attila u., Bakónaki u., Balatoni u., Honvéd

u., Irtás u., Kisberki u., Madách Imre u., Postakert u., Toldi Miklós u., Zala György u.
Hétszínvirág Óvoda Nagykanizsa, Corvin u. 2.: Akácfa u., Arany János u., Ár-

pád u., Bedõ Albert u., Belus József u., Bethlen Gábor u., Bolyai János u., Corvin u.,
Dózsa György u., Egry József u., Erkel Ferenc u., Fáy András u., Gábor Áron u.,
Garay u., Halvax u., Hársfa u., Ifjúság u., Kinizsi Pál u. 50-végig, Lámpagyár u.,
Lékay Gyula u., Magyar u., Május 1. u., Napraforgó tér, Nyírfa u., Rákóczi Ferenc
u., Sikátor u., Sugár út 50-tõl végig, Takarék u., Ûrhajós u., Virág Benedek u., Vö-
rösmarty u.

Hevesi Óvoda Nagykanizsa, Rózsa u. 17/b.: Hevesi Sándor u., Kazanlak krt.,
Munkás u, Péterfai u. Récsei u., Rózsa u. 14-tõl végig, Városkapu körút

Kertvárosi Óvoda Nagykanizsa, Csokonai u. 5.: Alsó Szabadhegyi u., Árok u.,
Bagoly u., Bartók Béla u., Betyár u., Búzavirág u., Csalogány köz, Cseresznyés u.,
Csokonai u., Damjanich János u., Dankó Pista u., Egerszegi u., Felsõ Szabadhegyi út,
Fülesbagoly u., Hadi u., Harang u., Harmat u.,  Hegyalja út, Hegybíró u., Ibolya u.,
Ilona u., József Attila u., Kaán Károly u., Kanyar u., Kaposvári út, Kisbagolai hegy-
hát, Kishegyi út, Kõkereszt u., Laktanya u., Látóhegy, Levente u., Muskátli u., Nagy-
bagolai hegyhát, Nyárfás u., Õrház u., Patak u., Pásztor u., Pipacs u., Sandi u., Sánci
u., Szabadhegy u., Szentgyörgyvári hegyhát, Táncsics Mihály tér, Tavasz u., Tégla-
gyári u., Tersánczky u., Tüskés u., Új élet u., Úttörõ u., Vadvirág u.

Kossuth Óvoda, Nagykanizsa, Kossuth tér: Bajza u., Batthyány u., Csengery u.
1-100. páratlan oldal, Deák tér, Hermann O. u., Kisfaludy u. (10-tõl páros oldal, 17/a-
tól páratlan oldal), Kossuth tér, Kórház u., Ligeti u.

Micimackó Óvoda Nagykanizsa, Szent Imre u. 14.: Ady Endre u., Csányi Lász-
ló u., Csengery u. 1-100. páros oldal, Fõ út páros oldala, Kisfaludy Sándor u. 1-17/a-
ig páratlan oldal 2-10-ig páros oldal, Nagyváthy u., Szemere u., Szent Imre u., Zárda
u., Zrínyi Miklós u.

Rozgonyi Óvoda Nagykanizsa, Rozgonyi u. 7.: Báthory u., Berzsenyi Dániel u., Er-

zsébet tér, Fõ út páratlan oldal, Hunyadi u., Jókai Mór u., Kalmár u., Kálvin tér, Kazin-
czy Ferenc u., Kinizsi Pál u. 1-50-ig, Király u., Királyi Pál u., Kölcsey Ferenc u., Mura-
közi u., Múzeum tér, Petõfi Sándor u., Rozgonyi u., Sugár út 1-50-ig, Terv u., Vásár út,

Vackor Óvoda Nagykanizsa, Platán sor 8/b.: Bajza u., Bagolai sor, Batthyány
u., Deák Ferenc tér, Eötvös tér, Hermann Ottó u., Huszti Gy. tér, Katona József u.,
Kossuth tér, Kórház u., Mária u., Petõfi Sándor u., Teleki u., Thúry György u., Ligeti
u., Platán sor, Semmelweis Ignác u., Széchenyi tér, Szekeres József u.

Általános Iskola és Óvoda Kiskanizsa, Nagykanizsa, Bajcsy Zs. u. 67.:
Alsó temetõ u., Bába u., Bajcsai út, Bajcsy-Zsilinszky Endre út, Berek köz, Bor-

nemissza Gergely u., Cigány u., Cserfa u., Dobó István u., Felsõ temetõ u., Fenyõ u.,
Gördövényi u., Hajgató Sándor u., Haladás u., Halis István u., Homokkomáromi u.,
Hunyadi tér, Jakabkúti u., Kismezõ u., Kisrác u., Kossuth Lajos u., Kõrisfa u., Kör-
mös u., Malomkert u., Március 15. tér, Munkácsy Mihály u., Nagyrácz u., Õrtorony
u., Pápai u., Pivári u., Ráckert u., Rozmaring u., Szent Flórián tér, Szent Rókus u.,
Szepetneki u., Szigeti u., Templom tér, Tornyos köz, Törökvári u., Tõzike u., Vágóhi-
di út, Varasdi u., Vár út, Vöröshegyi u.,  Zsigárdi köz

Általános Iskola és Óvoda Miklósfa Nagykanizsa, Gárdonyi u. 10.:
Babóchay u., Barka köz, Bem József u., Bocskai István u., Bõsze Kálmán köz,.

Csiky Gergely u., Csengery u. 100-tól végig, Dr. Szentendrei Edgár u., Erdész u.,
Gárdonyi Géza u., Gyulai köz, Határõr u., Hóvirág u., Hõsök tere, Iskola u., Kassa u.,
Kápolna tér, Kiss János u., Krúdy Gyula u., Maort u., Marek József u., Mátyás király
u., Miklósfa u., Nagy Lajos u., Olaj u., Papp Simon sétány, Parkerdõ u., Patak köz,
Pityer u., Só u., Szent György u., Szentgyörgyvári u., Tárház u., Teleki Blanka u., Tri-
pammer Gyula u., Vasút u., Vécsey u., Veress Péter u., Wlassics u., Móriczhely,
Liszó, Nemespátró

Általános Iskola és Óvoda Palin Nagykanizsa, Alkotmány u. 79.
Alkotmány u., Egerszegi u., Durgó Katalin u., Felsõerdõ u., Forrás u., Förhénc u.,

Gesztenyés u., Herkules u., Inkey u., Iparos u., Kalász u., Kertész u., Lazsnak u.,
Magvetõ u., Majorkert u., Napsugár u., Õz u., Szálfa u., Szarvas u., Udvarház u.,
Vadalmás u., Vadrózsa u., Zsigárdpuszta, Hosszúvölgy, Fûzvölgy, Homokkomárom,
Magyarszentmiklós, Magyarszerdahely

KKöötteelleezzõõ ffeellvveevvõõ kköörrzzeetteekk 22000099//22001100.. –– ÓÓvvooddáákk

Ügyintézõ: Völgyiné Domina Anikó. Tárgy: Értesítés döntéshozatalról a
Nagykanizsa, 01079/5. hrsz alatti építéshatósági ügyben. Szám: 6/165-3/ 2009.

Hirdetmény

A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló
2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 80. § (3) bekezdése alapján ér-
tesítem az érintetteket, hogy Nagykanizsa Megyei Jogú Város Jegyzõje a
6/165-4/2009. számú telekalakítási építéshatósági ügyben a benyújtott kérel-
met elbírálta és döntését meghozta. 

Mivel a fenti építéshatósági eljárással érintett ingatlannal valamint a köz-
vetlenül szomszédos ingatlanokkal rendelkezni jogosultak száma jelentõs,
ezért ezen ügyfeleket a határozat meghozataláról hirdetményi úton tájékoztat-
juk a fenti jogszabályi elõírásnak megfelelõen az alábbiak szerint.

A hirdetmény 2009. február 04-tõl kerül kifüggesztésre Nagykanizsa Me-
gyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának hivatalos hirdetõtábláján. 

Az eljáró hatóság megnevezése: Nagykanizsa Megyei Jogú Város Jegyzõje
8800 Nagykanizsa, Eötvös tér 16., ügyszáma:  6/165-4/2009., tárgya: telekala-
kítási engedély.

A kérelmezõ ügyfél neve: Bellák Tibor (Nagykanizsa, Városkapu krt. 1/A.)
A kérelemmel érintett ingatlan valamint az érintett ingatlannal közös határ-

vonalú (telekhatárú) ingatlanok (hatásterület): Nagykanizsa, külterület:
01079/5., 01079/6., 01077., 01079/4., 01076., 01089/4., 01086/7., 01086/8.,
01088., 01089/5., 01082., 20347., 20346/2., 20346/1., 20345., 20344., 20343.,
20342., 20340., 20330., 20331., 20332., 20333., 20334., 20335., 20336.,
20337., 20338., 20339. hrsz-ú ingatlanok. 

Felhívom az érintettek figyelmét, hogy az elsõfokú építéshatóság fenti ügyben
meghozott döntése és az ügy iratanyaga a Polgármesteri Hivatal Építéshatósági
Osztályán, az alábbi helyen és idõpontban megtekinthetõ: Nagykanizsa, Eötvös
tér 16. III. emelet 305. Hétfõ: 8-12, 13-16.30, szerda: 8-12, 13-17, péntek: 8-12 

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

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

Államigazgatási Hivatal Zalaegerszegi Kirendeltségéhez címzett, de Nagyka-
nizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Építéshatósági Osztályhoz két
példányban benyújtandó és 30.000 Ft értékû illetékbélyeggel ellátott fellebbe-
zéssel lehet élni.

A jegyzõ megbízásából: Szamosi Gábor, építéshatósági osztályvezetõ

ÉÉppííttéésshhaattóóssáágg - 66//116655-33//22000099..
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Ügyintézõ: Bognár É. Tárgy: Értesítés építéshatósági eljárás megindításáról
és helyszíni szemle idõpontjáról. Szám: 6/401- 4/2009.

Hirdetmény

A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló
2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 29. § (6) alapján értesítem az érin-
tetteket, hogy Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Építésható-
sági Osztályára építésügyi hatósági engedély iránti kérelem érkezett, melynek tár-
gya a Nagykanizsa, Báthory utca 20. szám alatti, 122. hrsz-ú ingatlanon tervezett
28 lakásos lakóépület építésére vonatkozó építési engedély iránti kérelem.

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

A tervezett tevékenység rövid ismertetése: a fenti ingatlanon 28 db lakást és
5 garázst tartalmazó társasház felépítését tervezik. 

A kérelemmel érintett ingatlan valamint az érintett ingatlannal közös határ-
vonalú (telekhatárú) ingatlanok (hatásterület): Nagykanizsa 121., hrsz-ú ingat-
lan, 123/3., hrsz-ú ingatlan, 123/2., hrsz-ú ingatlan, 122., 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 304. Hétfõ: 8-12, 13-16.30, szerda: 8-12, 13-17,
péntek: 8-12 

Egyben értesítem az érintetteket, hogy a fenti ügyben a Nagykanizsa, Bát-
hory u. 20. szám alatti ingatlanon 2009. február 12-én (csütörtökön) 14.00 -
kor helyszíni szemlét tartok. Találkozás: az érintett ingatlan elõtti közterületen.

Kérem a kérelmezõt ill. ingatlantulajdonost, hogy a helyszíni szemle feltétele-
it a fenti idõpontban biztosítani szíveskedjen, valamint a kiértesítettek, hogy az
eljárás lefolytatását a szemlén való részvételükkel szíveskedjenek elõsegíteni.

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

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

A hirdetmény 2009. február 5-tõl kerül kifüggesztésre Nagykanizsa Megyei
Jogú Polgármesteri Hivatala hivatalos hirdetõtábláján.

Jelen eljárás során ügyfélnek minõsülnek: Nagykanizsa, 121., hrsz-ú ingat-
lan tulajdonosai, Nagykanizsa, 123/3., hrsz-ú ingatlan tulajdonosai, Nagykani-
zsa, 123/2., hrsz-ú ingatlan tulajdonosai, Nagykanizsa, 122., hrsz-ú ingatlan
tulajdonosai.

ÉÉppííttéésshhaattóóssáágg - 66//440011-44//22000099..

Általános Iskola és Óvoda Nagykanizsa-Miklósfa – Nagykanizsa, Is-
kola u. 10.

Barka köz, Bem József u., Bocskai István u., Csiky Gergely u., Csen-
gery u. 100-tól végig, Dr. Szentendrei Edgár u., Gárdonyi Géza u., Hóvi-
rág u., Hõsök tere, Iskola u., Kápolna tér, Kiss János u., Krúdy Gyula u.,
Marek József u., Mátyás király u., Miklósfa u., Nagy Lajos u., Parkerdõ
u., Patak köz, Pityer u., Szentendrei utca, Szentgyörgyvári u., Teleki
Blanka u., Veress Péter u., Móriczhely, Liszó, Nemespátró, Belezna

Általános Iskola és Óvoda Nagykanizsa-Palin – Nagykanizsa, Al-
kotmány u. 81.

Alkotmány u., Durgó Katalin u., Egerszegi u., Felsõerdõ u., Förhénc u.,
Gesztenyés u., Herkules u., Inkey u., Iparos u., Kalász u., Kertész u.,
Lazsnak u., Majorkert u., Magvetõ u., Napsugár u., Õz u., Szálfa u., Szar-
vas u., Udvarház u., Vadalmás u., Vadrózsa u., Zsigárdpuszta, Hosszú-
völgy, Fûzvölgy, Homokkomárom, Magyarszentmiklós, Magyarszerdahe-
ly

Általános Iskola és Óvoda Kiskanizsa – Nagykanizsa, Bajcsy Zs. u.
67.

Alsó temetõ u., Bába u., Bajcsai út, Bajcsy-Zsilinszky Endre út, Berek
köz, Bornemissza Gergely u., Cigány u., Cserfa u., Dobó István u., Felsõ
temetõ u., Fenyõ u., Gördövényi u., Hajgató Sándor u., Haladás u., Halis
István u., Homokkomáromi u., Hunyadi tér, Jakabkúti u., Kismezõ u.,
Kisrác u., Kossuth Lajos u., Kõrisfa u., Körmös u., Malomkert u., Márci-
us 15. tér, Munkácsy Mihály u., Nagyrácz u., Õrtorony u., Pápai u., Pivári
u., Ráckert u., Rozmaring u., Szent Flórián tér, Szent Rókus u., Szepetne-
ki u., Szigeti u., Templom tér, Tornyos köz, Törökvári u., Tõzike u.,
Vágóhidi út, Varasdi u., Vöröshegyi u.,  Zsigárdi köz, 

Bolyai János Általános Iskola – Nagykanizsa, Erzsébet tér 9.
Akácfa u., Arany János u., Árpád u., Bagoly u., Báthory u., Belus Jó-

zsef u., Bethlen Gábor u., Corvin u., Csalogány köz, Damjanich János u.,
Dankó Pista u., Dózsa György u. 1-51-ig, illetve Dózsa György u. 2-46-
ig, Egry József u., Erzsébet tér, Fülesbagoly u., Garay u., Halvax u., Hárs-
fa u., Hegyalja út, Ifjúság u., Ilona u., József Attila u., Kalmár u., Kapos-
vári út, Kinizsi Pál u. páros oldal, Kisbagolai hegyhát,  Kórház u., Lámpa-
gyár u., Látóhegy, Magyar u., Május 1. u., Nagybagolai hegyhát, Napra-
forgó tér, Nyárfás u., Nyírfa u., Sandi u., Sikátor u., Szentgyörgyvári
hegyhát, Terv u., Új élet u., Úttörõ u., Ûrhajós u., Vár u., Vásár út, Virág
Benedek u.

Hevesi Sándor Általános Iskola – Nagykanizsa, Hevesi u. 2.
Alsó Szabadhegyi u., Betyár u., Cseresznyés u., Felsõ Szabadhegyi út,

Harang u.,  Harmat u.,  Hegybíró u., Hevesi Sándor u., Kanyar u., Kazan-
lak krt., Kõkereszt u., Mészáros Lázár u., Munkás u, Pásztor u., Patak u.,
Péterfai u. Récsei u., Rózsa u. 1., 2. és 4., valamint 15-tõl végig, Szabad-
hegy u., Tersánczky u., Tüskés u., Vadvirág u., Városkapu körút,

Kõrösi Csoma Sándor Általános Iskola – Nagykanizsa, Csokonai u.
1.

Árok u., Bagolai sor, Bartók Béla u., Búzavirág u., Csokonai u., Hadi
u., Ibolya u., Kaán Károly u., Kodály Zoltán u. 4-tõl, Laktanya u., Leven-
te u., Liszt Ferenc u., Mária u., Muskátli u., Õrház u., Pipacs u., Rózsa u.
1., 2. és 4., valamint 15-tõl végig Sánci u., Semmelweis Ignác u., Táncsics
Mihály tér, Tavasz u., Téglagyári u., Teleki u., Thúry György u., 

Péterfy Sándor Általános Iskola – Nagykanizsa, Attila u. 2.
Attila u., Bajza u., Balatoni u., Bakónaki u., Eötvös tér, Irtás u., Kisber-

ki u., Kishegyi út, Kodály Z. u. 1-3-ig, Madách Imre u., Platán sor, Posta-
kert, Rózsa u. 5-tõl 14-ig, Szekeres József u., Toldi Miklós u., Zala Györ-
gy u., Zemplén Gyõzõ u., 

Rozgonyi Úti Általános Iskola – Nagykanizsa, Rozgonyi u. 25.
Bedõ Albert u., Berzsenyi Dániel u., Bolyai János u.,  Dózsa György út

53-tól végig, illetve Dózsa György út 48-tól végig, Erkel Ferenc u., Fáy
András u., Fõ út páratlan oldala,  Gábor Áron u., Honvéd u., Hunyadi u.,
Huszti tér, Jókai Mór u., Kálvin tér, Kazinczy Ferenc u.,  Kinizsi Pál u.
páratlan oldal, Királyi Pál u.,  Kölcsey Ferenc u., Muraközi u., Múzeum
tér, Petõfi Sándor u., Rákóczi Ferenc u., Rozgonyi u., Sugár u. Takarék u.,
Vörösmarty u.

Zrínyi Miklós Általános Iskola – Nagykanizsa, Zrínyi M. u. 38.
Ady Endre u., Babóchay u., Bajza u., Batthyány u., Bõsze Kálmán köz,

Csányi László u., Csengery u. 100-ig, Deák Ferenc tér, Erdész u., Fõ u.
páros oldal, Gyulai köz, Határõr u., Herman Ottó u., Kassa u., Katona Jó-
zsef u., Király u., Kisfaludy Sándor u., Kossuth tér, Kórház u., Ligeti u.,
Maort u., Nagyváthy u., Olaj u., Papp Simon sétány, Só u., Széchenyi tér,
Szemere u., Szent Imre u., Tárház u., Tripammer Gyula u., Vasút u., Véc-
sey u., Wlassics u., Zárda u., Zrínyi Miklós u., Sormás, Surd

KKöötteelleezzõõ ffeellvveevvõõ kköörrzzeett 22000099//22001100.. 
–– ÁÁllttaalláánnooss IIsskkoolláákk

ÁÁllllááss 
kõmûves szakirányú 90.000 Ft
hegesztõ szakirányú 95.000 – 110.000 Ft
víz-gázszerelõ szakirányú 100.000 Ft
elektromûszerész szakirányú 90.000 – 115.000 Ft
szabász szakirányú 90.000 Ft
pályázatíró szakirányú KJT. szerint
fodrász szakirányú 87.000 Ft
villamosmérnök szakirányú 120.000 – 180.000 Ft
kompresszor-kezelõ szakirányú 71.500 Ft
kárpitos szakirányú 75.000 –120.000 Ft
varró munkás és kárpitos szakirányú 75.000 – 100.000 Ft
villanyszerelõ szakirányú 105.000 – 115.000 Ft
esztergályos szakirányú 100.000 – 130.000 Ft
operátor (gyártósori szerelõ) 8. általános 80.000 – 90.000 Ft
telefonos operátor középiskola 80.000 – 90.000 Ft

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
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Szerencsés embernek mondhat-
ja magát az, aki megérti, mi a kül-
detése a Földön. Hajgató Rita is
ilyen. Rátalált a népzenére, képes
arra, hogy tanítsa, átörökítse, és hi-
telesen képviselje a népzenét.

– Mikor került kapcsolatba a
népzenével?

– Énektanítás során, munka-
helyváltással kezdõdött az ismer-
kedés. Az új iskolában, ahova ke-
rültem, mindenképpen szerettem
volna valamilyen mûvészetet beve-
zetni. Elhatároztam hát, hogy meg-
tanulok citerán játszani. Ez a vál-
tás 1999-ben történt. A klasszikus
zenétõl szinte derékszögben ka-
nyarodtam a népzene felé. Zenei
tagozatos általános iskolába jár-
tam, ahol kodályi alapokon folyt
az ének-zene oktatása. Énekóránk
minden nap volt, így észrevétlenül
készségszinten megtanultunk kot-

tát olvasni, írni, kifejezõen énekel-
tünk kórusban, vagy szólóban. Ér-
tékesebbnél értékesebb zenét hall-
gattunk, ezzel zenei ízlésünk is fej-
lõdött. Kodály pedagógiája, és

magyarságszeretete ott volt a hét-
köznapjainkban. Nekünk az ének-
lés öröm, gyönyörûség volt. Nálam
életformává vált az õszinteség,
tisztaság, jóság, mint emberi érté-
kek. Mindezt Tóth Attiláné énekta-
náromnak köszönhetem, aki egy-
ben az osztályfõnökünk is volt a
kiskanizsai, akkor még zenei tago-
zatos általános iskolában. 

– Gondolom, zeneiskolába is
járt?

– Természetesen. Mivel gyenge
fizikumú kislány voltam, édes-
anyám megsajnált és zongorára
íratott be, mivel azt nem kellett ci-
pelni, mint a hegedût, vagy más
hangszert. Pályaválasztásom is er-
re irányult, hisz a zene szeretete vitt
az énektanári pálya felé, s talán az
az adottság, amit magammal hoz-
tam a születésemmel. A tanítás so-
rán felismertem magamban, hogy
klasszikus énektanár létemre nem
ismerem a magyar népzenét. A
törzsanyag népdalait is „muszáj-
ból” tanítottam meg, nem tudtam
beágyazni a környezetükbe, mivel
nem rendelkeztem népzenei ismere-
tekkel.  Furdalt a kíváncsiság, hogy
mi van benne, miért szeretik az em-
berek, és én miért nem tudom! Mint
már említettem, egy munkahelyvál-
tás kapcsán jött az ötlet. 

– Hogyan jött a képbe a citera?
– Az elõzõ munkahelyemen, az

iskolában láttam meg és rögtön
megtetszett. 2000 nyarától rend-
szeresen jártam népzenei táborba,
elindítottam a citera szakkört is az
általános iskolában, ahol dolgoz-
tam. A népzenei táborban szélese-
dett ki a látóköröm a népzene fo-
galmában, valamint ez adott bá-
torságot ahhoz, hogy elvégezzem
a népzene tanári szakot. A cite-
rának mint népi hangszernek, tra-
díciója van nálunk. Régen maguk
készítették a parasztemberek ezt a
hangszert. Fontosnak érzem szere-

tettel mûvelni, szeretettel tanítani,
hogy gyönyörûség, és ne gyötre-
lem legyen az ének-zeneoktatás.
Durvul a világ, véleményem sze-
rint szükség van a nevelésre, és az
élõ közösségnél nem tudok jobb
nevelõerõt. Vannak apró jelek,
melyeket mások is észrevesznek
hogy igenis, a nevelésbe értéket
kellene vinni, nemzeti értéket,
nemzeti öntudatra nevelést. Ne-
kem nagyon tetszett az önkor-
mányzat egyik legutóbbi döntése,
amellyel az iskolások mozibérlet
vásárlását támogatják.  Szükségét
éreztem annak, hogy tudjak, tanul-
jak. A népzene a szellemi kultú-
ránk része. 

– Ahogyan említette, az ön szá-
mára minden nap Kodály szelle-
mében telik el. A zenetudós szelle-
mi örökségét hogyan tudja alkal-
mazni hivatásában?

– Nem kell ahhoz évforduló,
hogy én eszerint éljek. A Kodály
tanulmányoknak minden szava
igaz. Azt mondta, tanuljunk az ide-
gen nemzetektõl és vegyük át tõlük
azt, ami jó. Többek között azt is
mondta: „ki miben járatlan, abban
gyermek, legyen az akár felnõtt,
akár gyermek.” „…A társadalmi
konfliktusok oka legtöbbször az al-
kalmazkodás hiánya”. Ez is kodá-
lyi gondolat. A zene mindenkié cí-
mû könyvében a zene céljáról pe-
dig ezt írja: „A zene célja nem az,
hogy ítéletet mondjunk róla, ha-
nem táplálkozzunk vele. Lelki táp-
lálék és semmi mással nem pótol-
ható. Teljes lelki élet zene nélkül
nincs”. Én megtaláltam a magyar
népzenét, melyet a kodályi útmuta-
tás segítségével szeretnék tanítani
és megõrizni. Büszke vagyok rá,
hogy tagja lehetek az Árvácska
Dalkörnek és a Bojtár Népzenei
Együttesnek.

Bakonyi Erzsébet
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((MMeegg))éélleeddtt vváárrooss
Úgy három-négy havonta igazán megélénkül a

város, s érvényét veszti a szokásos kérdés: „Miért,
mit lehet csinálni Kanizsán?” 

Október elején a szürke idõbe menet a
Kanizsa Jazz-fesztivál együttesei, elõadói
(köztük Boban Markovics), Pitti Katalin vagy
épp a Kárpátia rock-csapata „adott értelmet”
az itteni létnek, magyarul egy hétvégén belül
sokan találhattak maguknak (sokrétû) kikap-
csolódási lehetõséget. (Nem mellékesen Kanizsa
akkor a sportsajtóban is fõcímes helyet követelt
magának, hiszen éppen azon a hétvégén jelen-

tették be a sakk világbajnok Anand igazolását
is…) 

Februárban, a kedvszegõ hónapokból (talán) már
kijövet ismét megbolydult a „végvár”, hiszen Balázs
Fecó, a Kispál és a borz is tiszteletét tette
településünkön, mi több, a hétvége a farsangok és sza-
lagavatók jegyében amúgy is „felforgatta” a belvárost.
Embereket lehetett felfedezni az utcákon, tereken este
hét után is, élõ település benyomását keltette a hely, s
már ettõl is kellemesebb közérzete lehetett sokaknak.
Így talán a másnap is – ahogy a közönségnek egy
gyõztes meccs után – új erõvel kezdõdik. 

Egy halvány érzete annak, hogy ahol vagyunk, ott
történnek nagy és érdekes dolgok, csak jó lenne, ha
erre nem kellene legtöbbször 3-4 hónapot várni.  

Polgár László

A Liszó Községért Közalapítvány Kultúra napi rendezvényén lát-
tuk-hallottuk énekelni, citerázni Hajgató Ritát, a kiskanizsai Dolmá-
nyos Erzsébet által irányított Árvácska Dalkör és a Vizeli József ve-
zette Bojtár Népzenei Együttes tagját. Egy Kodály idézet kapcsán
kezdtük el a beszélgetésünket, amit aztán Rita kiskanizsai otthoná-
ban fejeztünk be: „..minden ember annyit ér, amennyit embertársa-
inak használni, hazájának szolgálni tud. Az igazi mûvészet az embe-
riség emelkedésének egyik leghatalmasabb eszköze, s aki azt minél
több embernek hozzáférhetõvé teszi, az emberiség jótevõje”.
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A Pázmány Péter Katolikus
Egyetem piliscsabai campusán
mûködõ színtársulat – mint ka-
nizsai bemutatójuk elõtt veze-
tõjük, Medgyesy Norbert meg-
említette – tulajdonképpen ha-
zajött. Hisz’ rendezõjük, Gode-
na Albert révén éppúgy adott a
kanizsai kötõdés, mint a piaris-
ta gimnáziumban tanító vég-
zett pázmányosok, különösen a
színtársulat alapításában is
részt vett Bende Krisztián ál-
tal. 

A majd’ kétszázötven éve elõa-
dott Bachus – a boristennek az
Olympusról való letaszíttatásáról
és halandó mivoltában való gyöt-
relmeirõl szóló komédia – semmit
sem veszített frissességébõl: az
ember mit sem változott. Jupiter –

akit ebben a feldolgozásban a rez-
zenéstelen fölényû Kassakürti
Ágnes formált meg – megelégel-
te, hogy a borok istenének több a
tisztelõje. Király András –
Bachus szerepében – abszolút re-
álisan érzékeltette az alkoholbete-
gek kínjait, melyet a gyógyítására
érkezõ, de sikertelen borbély –
Forgó András – a gyomrában lévõ
tüskésdisznónak tulajdonít. Ki-
múlásának alig titkoltan Berta, a
szolgáló (Ollé Viktória) örül leg-
jobban: „Nem lesz több plun-
dramosás!” A Boldog Özséb 

A színtársulat valóságos juta-
lomjátékát élvezve érthetõ, miért
járnak vissza végzett pázmányo-
sok is a csapatba. Nem
véletlenül.

P.J.

KKaanniizzssaa –– ÉÉrrttéékkrreenndd 2008. február 12. 11

Bemutatták Rózsás János író,
volt gulag-rab, Gulag Lexikon
címû kötetének második, bõví-
tett kiadását. A Magyar Mûvelt-
ség Kincsestára Szabadegyetem
sorozatában megjelent 546 olda-
las kötetben 4720 volt magyar
gulag-rab sorsa, története tárul
az olvasó elé. A könyvet 39 rajz,
dokumentációs melléklet illuszt-
rálja.

A rendezvénynek helyet adó
Halis István Városi Könyvtár kon-
ferenciatermében a megjelenteket
Rajnai Miklós köszöntötte. A mû-
vet és a szerzõt Czupi Gyula, a
könyvtár igazgatója és Kiss László
vállalkozó, a szabadegyetem társ-
szervezõje méltatta. A lexikonból
Megyes Melinda, Baracskai Anikó
és Kanász Viktor, a Batthyány La-
jos Gimnázium tanulói olvastak fel
részleteket.  A dedikálást megelõ-
zõen az író válaszolt a hozzá inté-
zett kérdésekre, melyekbõl néhá-
nyat felidézünk:

– Mi volt a jelentõsége a láge-
rekben a szeretetnek, a hazaszere-
tetnek?

– A láger szenvedéseit a szeren-
csésebbeknek az istenhitük és a
hazaszeretetük segítségével sike-
rült túlélni. Másképp nem lehetett
volna elviselni azt az áldozatot,
amit a hazánkért kellett hozni,
mert tudtuk, hogy a hazánkért
szenvedünk ártatlanul. Az oroszok

nem egyszer mondták nekünk, jó
nektek, mert ti hisztek Istenben, és
reméltek az õ kegyelmében. Mi
Sztálinban hittünk, és íme itt va-
gyunk, nekünk semmi jövõképünk
nincsen. Ti még tudtok hinni a sze-
retetben, és a megtartó erõben,
amit a hazafiság és a hit jelent.
Szörnyû dolog volt hallani, ami-
kor éjszaka egyik-másik kisfiú sír-
va hívogatta az édesanyját! Én le-
vente voltam, hiszek a szebb jövõ-
ben, akárhogy is van, mert a lá-
gerben nem volt reményünk. Cso-
dálatos módon bekerültem az elsõ
hazaszállított magyarok közé, és
nem kellett a kiszabott tíz évet le-
töltenem, csak kilencet. Elmaradt
az örökös számûzetés, és a jó Isten
kegyelmébõl még mindig élek.
Krónikása, eleven tanúja vagyok
mindazoknak, akik már nem szól-
hatnak, akik a hideg szibériai
földben nyugszanak, vagy már
idehaza végzett velük az onnan
hozott betegség. Amíg a jó Isten
éltet, addig képviselem a magam
gyarló erejével a múlt igazságát,
mert a történelemkönyvek, a tan-
könyvek errõl nem sokat beszél-
nek. Érzem, a küldetésemet teljesí-
tem ezzel, kötelességet tejesítek. 

– Mit jelentett a kölcsönös fele-
lõsségvállalás?

– Amint elítéltek bennünk, meg-
szûnt a nemzetiségünk, a korunk, a
nemünk, mert a gyerekektõl az
öregig, a nõtõl a férfiig, nációtól,

nemzetiségtõl eltekintve egyfor-
mán vonatkozott ránk minden tör-
vény, és rendelet. Természetesen
vegyes összetételû brigádokban
éltünk, ahogy a könyvben is emlí-
tem, harmincan tizenhét nemzeti-
ségbõl tevõdtünk össze. Össze kel-
lett, hogy kovácsolódjunk. Ott nem
számított, hogy román, szerb, ta-
dzsik vagy tatár valaki. Összefog-
tunk, gyakorlatilag egymásra vol-
tunk utalva. A tízparancsolatot
megtoldtuk a kötelezõ bajtársias-
ság parancsával, mert csak így le-
hetett egymáson segíteni a túlélés
érdekében. Nem volt ott nemzeti-
ségi kérdés. Szeretném, ha a kon-
szolidáltabb, normálisabb viszo-
nyok között is összeférnének az
emberek. Nem tudom, a jómódjuk-
ban nem tudnak összeférni egy-
mással? Amikor frontra került egy
katona, szívet szaggató volt látni
vágyakozását a családja után.
Most meg mit élünk meg? A házas-
ságok zöme felbomlik. Nem bírják
ki egymással, nincs tûrõképesség-
ük egymáshoz, nem képesek egész-
séges kompromisszumra a házas-
társak. Hogy miért van ez? A val-
lástanság hozza magával, vagy az
anyagias ideológia? A lágerekben
sorsüldözött emberek éltek, de a
bajban összefogtunk, és igyekez-
tünk egymás köreit nem zavarni.
Miért van idehaza békétlenség, a
családon belül pedig zûrzavar?
Vagy a hitoktatás, a hit, az erköl-

csi tartásra nevelés kimaradt a
tankönyvekbõl? Sajnálom ezt a
nemzedéket. Szánom õket, akik
nem képesek fölülemelkedni az
anyagi javakon, és nem gondolnak
arra, hogy a lelki érték mindennél
fontosabb. Mit ér a pénz, a va-
gyon, ha csak marakodunk rajta,
és nem tudunk szeretetben egy-
másnak jó szót nyújtani és moso-
lyogni. Engem egy derûs ember-
nek tartanak. Valóban, egy ki-
egyensúlyozott ember vagyok
mindannak ellenére, hogy nem
csak a kilenc év, hanem az utána
következõ üldöztetés, a Szolzse-
nyicin miatti meghurcoltatás is
sok mindent okozott. Elfogadtam
sorsomat a Jó Istentõl, és 83 éve-
sen is belemosolygok a nagyvilág-
ba.

Bakonyi Erzsébet

AA GGuullaaggrróóll,, mmáánnaakk sszzóóllóó üüzzeenneetteekkkkeell

Fo
tó

: B
ak

on
yi

 E
rz

sé
be

t

Tartalmas, szép este részesei
voltak a hétfõi, beszélgetõs Ze-
neszalon második koncertjé-
nek vendégei a Farkas Ferenc
Zene- és Aranymetszés Mûvé-
szeti Iskola hangversenytermé-
ben.

Fellegi Ádám, Liszt-díjas kon-
cert-zongoramûvész az utóbbi
években mindig szöveggel kíséri a
koncertjeit. Ezek a beszédek rész-
ben ismertetések, részben hangula-
ti beavatások, amelyek felfokozzák
az utána következõ mû hatását. 

A legutóbbi Zeneszalon egyet-
len mûsorszáma, Beethoven 6.
Pastorale, azaz Pásztori szimfóni-
ája volt Liszt Ferenc zongoraátira-

tában. Ezt a zongoraátiratot gya-
korlatilag nem lehet hallani Ma-
gyarországon, mert igen nehéz
játszani. Beethoven szimfóniái so-
rában a 6. szimfónia egészen kü-
lönleges helyet foglal el. A nagy
német zeneszerzõ csupán ebben
az egyetlen szimfonikus mûvében
állított maradandó zenei emléket
természet-rajongásának. Ez az
egyetlen szimfóniája, amelyiknek
címet adott, ugyanígy, az egyes té-
teleknek is. A hatodik szimfónia
az ötödikkel egyidõben, annak
testvéreként keletkezett. Azzal
együtt is mutatták be, az 1808
decemberében lezajlott nagy
szerzõi est keretében. A mû elsõ
tétele Beethoven muzsikájában
eléggé ritka és jelentõségteljes.

B.E.

ZZeenneesszzaalloonn FFeelllleeggii DDeerrûûss kkoommppáánniiaa
ÁÁddáámmmmaall
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Igaz, a vért a szövetektõl szívünk felé szállító visszerek (vénák) egész
testünket behálózzák, mi most egy – a lakosság mintegy 25 %-át érintõ –
visszérproblémával foglalkozunk: ezek az alsó végtag vénáinak betegségei.

A láb vénás rendszere az egymással összeköttetésben álló felületesebb,
felszíni és egy a lábizmok által határolt mélyvénás rendszerbõl áll. A vénák
fala – ellentétben az artériákkal – vékonyabb, az izom és kötõszövettartal-
ma alacsonyabb, így a véráram nyomásának kevéssé áll ellen. Az itt talál-
ható vénákban a vér keringését részben a jelenlévõ billentyûk segítik, me-
lyek a vér visszafelé történõ áramlását, pangását hivatottak megakadályoz-
ni, részben az ereket körülvevõ lábizmok – aktív mozgás közbeni – össze-
húzódásai, melyek mintegy összepréselik az ereket, így azokból a vér a bil-
lentyûk segítségével a szív felé (általában felfelé) továbbítódik.

A leggyakoribb kóros eltérés a krónikus visszértágulat (varicositas), me-
lyet leggyakrabban genetikailag determinált vénafal-gyengeség okoz. Szá-
mos életmódbéli tényezõ is állhat a háttérben, úgy mint: hosszan tartó ál-
lás, kényszeredett ülés, mozgásszegény életmód vagy akár megerõltetés; a
terhesség során is gyakran felmerül eme probléma, ezenkívül megemlíten-
dõ a betegség elõfordulását tekintve a nõi dominancia. 

Az alapvetõ elváltozás a nem megfelelõ vénás véráramlás miatti nyo-
másemelkedés – vagy normál nyomás melletti érfal-gyengeség – követ-
keztében kialakuló tágulat, melyek a fentebb említett billentyûk funkció-
ját is rontják, így a kialakult visszértágulat miatt az érintett terület mind
esztétikai, mind funkcionális szempontok alapján hiányt szenved. 

Kezdetben a piros vagy kék pókvénák, „kék villámok” megjelenése jelent
gondot, esetleg nehéz láb vagy fáradtságérzés. Késõbb a tágulatok végett ki-
alakuló alsó végtagi pangás leggyakrabban a boka, lábszár duzzanatát, bar-

nás elszínezõdését okozhatja, melyet feszülés és melegségérzés, éjszakai
lábszárgörcsök kísérhetnek. Emellett a visszértágulatok begyulladása miatt
nehezen gyógyuló, esetleg kifekélyesedõ sebek is keletkezhetnek.

Súlyos szövõdmény a mélyvénás thrombózis vagy vérrögképzõdés, mely
hirtelen egyoldali lábduzzadással, általában helyi fájdalommal járó, orvosi
ellátást igénylõ állapot. Ekkor a vénákban képzõdött vérrög leszakadása, to-
vasodródása gyakran pulmonalis embóliát (tüdõerek vérrög általi érelzáró-
dását) okoz, mely hirtelen mellkasi fájdalommal, nehézlégzéssel, vérköpés-
sel, köhögéssel, gyakran eszméletvesztéssel járó életveszélyes állapot. 

Ezen szövõdmények kialakulását elõsegítheti a dohányzás, fogam-
zásgátlók szedése, elhízás, mozgásszegény életmód és természetesen a
megelõzés hiánya, a már kialakult állapotok nem megfelelõ kezelése.

A megelõzés fõként a visszértágulatra hajlamosaknál fontos (családi hal-
mozódás!), de minden kiemelt rizikóval járó élethelyzet indokolttá teszi azt.
A legfontosabb az életmód (a rendszeres mozgás, séta, étrend, testsúly) he-
lyes megválasztása. Hasznos lehet a vénás keringést javító – szakember ál-
tal tanított – gyógytorna végzése. Megterhelés, hosszú statikus állás, ülés
esetén gyógyszertárakban kapható rugalmas pólya vagy kompressziós ha-
risnya viselése javasolt, melyet ajánlott felkelést követõen felvenni.

A fent említett tünetek megléte esetén célszerû felkeresni házi- vagy
szakorvosát. Konzervatív kezelésként a lábak duzzanatát csökkentõ, a
vénák falát erõsítõ gyógyszerek, krémek használata javasolt, melyek
bioflavonoid, szõlõmagból nyert OPC, C-vitamin, valamint gesztenye-
kivonat tartalma biztosítják az elérni kívánt hatást.

A legmegfelelõbb készítmény kiválasztásában támaszkodhat gyógy-
szerésze szaktudására is. A megelõzést és konzervatív kezelést követõ-
en, vagy azzal kombinálva, lehetõség van sebészi kezelésre is, melyek
a felszínes vénáshálózat érintett területének eltávolításából vagy a kitá-
gult érszakasz elzárásából (sclerotizálás) állhatnak. 

Dr. Hella ajánlata: Detralex filmtabletta, Dr. Theiss Venen gél, Lioton gél,
Venoruton gél vagy kapszula, Venastat frissítõ gél, Vadgesztenye krémek.

Rovatunk a Kanizsa Gyógyszertár (Fõ út 5.) ajánlásával készült

DDrr.. HHeellllaa eeggéésszzssééggrroovvaatt
HHaa ssookkaatt llóóggaattjjaa aa lláábbáátt 
AA vviisszzéérrbbeetteeggssééggrrõõll
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Horoszkóp

Valószínû, több problémával is szembe
kell néznie az elkövetkezõ napokban. Az
akadályokat könnyedén veszi, mert ki-
egyensúlyozott a lelkivilága, kiegyensú-
lyozottak a családi kapcsolatai.

Épp itt az ideje, hogy új alapokra helyez-
ze életét, és emberi kapcsolatait. Ne fe-
ledkezzen meg arról, hogy csak olyan
ügyekbe vihetik be a barátai, amibe ön is
beleegyezik. 

Itt a farsang, áll a bál. De nemcsak emiatt
számíthat eseménydús napokra. Ugyan a
családja mindig okoz valami meglepetést, de
ne feledkezzen meg arról a nagy ívû projekt-
jérõl sem, amit régóta dédelget magában. 

Váratlan örömök színesíthetik mindennap-
jait, ám hirtelen jött ötletei miatt némi csa-
lódások, bosszúságok is érhetik. Igyekez-
zen türelemmel véghezvinni a terveit, és ke-
resse kitartóan a fontos dolgok értelmét. 

Ha úgy érzi, a dolgai kedvezõtlen irányba
fordulnak, ne hagyja, hogy a stresszhely-
zet rányomja mindennapjaira és partner-
kapcsolatára a bélyegét. Lazítson kicsit, és
ne engedje magát ingerelni.

Párja jó természetû, fontos számára a
harmónia és a kiegyensúlyozottság. Ön-
feladás nélkül alkalmazkodjanak tovább-
ra is egymáshoz. Õrizze és óvja a kap-
csolatát, mint egy kincset. 

Egy új fejezet kezdõdhet az életében.
Szinte egy karnyújtásnyira van a célja
elõtt, de önnek kell megtennie azt a lé-
pést, amihez eddig nem volt bátorsága.
Gyõzze le a bátortalanságát. 

Minden oka meglesz arra, hogy örüljön. Bár
üzleti kapcsolatai sok idõt vesznek igénybe,
társától mégis új energiákat kap. Igyekezzen
rendet tenni a magánéletében, és figyeljen
oda a segítõ szándékúak tanácsára. 

Idõnként úgy érzi, hogy nehezen mennek a
dolgai. Emiatt ne lombozódjon le, munkál-
kodjon tovább, és tanuljon meg mindenki-
tõl tanulni. Igyekezzen harmóniában lenni
önmagával és a környezetével.

Bizonytalanság uralja mindennapjait a
pénzügyei miatt. Nagyobb lélegzetû elkép-
zeléseinek a megvalósítását halassza el a
jövõ évre. Mielõtt ruhavásárlásra szánja rá
magát, nézzen körül a szekrényben. 

Pozitív fejleményekre számíthat érzelmi
életében, bár idõnként elképzelhetõ,
nincs kedve a kötelezõ teendõinek ellátá-
sához. Valami hiányzik az életébõl, de ön
sem meri bevallani, hogy mi az.

Kiegyensúlyozott napokra számíthat. Úgy
tûnik, túljutott mindazokon az akadályo-
kon, amelyek álmatlan éjszakákat okoz-
tak. Most már belevághat mindabba a fel-
adatba, amit eltervezett.

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

Párosodó
a Kanizsa Rádió

társkeresõ mûsora

péntekenként
21:30-tól

Az Ön rádiója
FM 95,6 MHz
SMS szám:
06-30/30-30-956

Cincin lovag
angol-amerikai animációs film (sz) KN

Ausztrália
amerikai-ausztrál rom. kalandfilm, (sz) 12

Valami Amerika 2.
magyar vígjáték (12)

17.00

14.45, 20.00

17.00

14.45, 20.00

13.00

2009. 02.12 - 02.18-ig
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TÁRSASHÁZ-ÉPÍTÕK FIGYELEM!
Nagykanizsa belvárosában közel 700 négyzet-
méteres terület  eladó! Irányár: 19 millió Ft.
Érd.: 30/227-3294, 30/448-6072

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

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

Csengery úton 59 m2-es, két szobás
(elõszoba, fürdõ, spájz, pince, padlás,
kert) részben felújított családi ház eladó.
Érd.: 30/227-3294

Belvárosban háromszobás, nappalis csa-
ládi ház két fürdõvel, nagy aknás garázzsal,
rendezett, szép, kicsi udvarral eladó vagy el-
cserélhetõ palini családi házra értékegyezte-
téssel. Tel.: 93/315-861, 30/851-7255
(6389K)

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

Gyékényesen az „A” szektorban, köz-
vetlenül a vízparton kétszintes (40 m2
szintenként) nyaraló eladó. Érd.: 30/227-
3294 

Nk-án 87 m2-es tetõrérrel bõvíthetõ tár-
sasházi lakás kerttel, garázzsal a Tárház ut-
cában eladó. Lakást beszámítok. Érd.:
30/555-6575 (7003K)

Felújított aknás garázs a Mindenki
sportpályája mellett a Muskátli utcában ki-
adó. Érd.: 93/321-734, 30/374-8903
(7005K)

Nagykanizsa-Palinban az új lakótelepen
földszintes családi ház, igényes mûszaki ál-
lapotban, hõszigetelten, csendes, zárt udvar-
ral sürgõsen eladó. Ár: 26,5 millió Ft. Érdek-
lõdni: 30/228-2555 (7012I)

Nagykanizsa-Palinban dupla építési
telek az új lakótelepen eladó. Ár: 12 millió
Ft. Érdeklõdni: 30/228-2555 (7013I)

Nk-án a Rózsa utcában 55 m2-es egyedi
gázas, felújított, átalakított, erkélyes, ala-
csony közös költségû lakás ár alatt,
aürgõsen eladó. Ár: 6,8 millió Ft. Érdeklõd-
ni: 30/228-2555 (7014I)

Északi városrészben, bevásárló közpon-
tok közvetlen közelében két szoba nappalis,
felújításra szoruló tetõtéri lakás sürgõsen el-
adó. Ár: 11 millió Ft. Érdeklõdni: 30/228-
2555 (7015K) 

Belvárosban, új építésû liftes társasház-
ban Ny-i fekvésû két háló nappalis, galériás
lakás azonnali költözéssel eladó. Ár: 11,1
millió Ft. Érdeklõdni: 30/228-2555 (7016I)

Belvárosban, új építésû liftes társasház-
ban K-i fekvésû egy háló nappalis, nagy er-
kélyes lakás azonnali költözéssel eladó. Ár:
10,1 millió Ft. Érdeklõdni: 30/228-2555
(7017I)

Belvárosban, új építésû liftes társasház-
ban Ny-i fekvésû két háló nappalis tetõtéri
lakás azonnali költözéssel eladó. Ár: 13,3
millió Ft. Érdeklõdni: 30/228-2555 (7018I)

Belvárosban, új építésû liftes társasház-
ban Ny-i fekvésû két háló nappalis, nagy er-
kélyes tetõtéri lakás azonnali költözéssel el-
adó. Ár: 11,9 millió Ft. Érdeklõdni: 30/228-
2555 (7019I)

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

Mitsubishi L200-as platós terepjáró friss
mûszakival, vonóhoroggal eladó. Érd.:
30/7429-704 (7011K)

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

Három köbméter kuglira vágott tüzifa
házhoz szállítva, 36000 Ft-ért eladó. Érd.:
30/827-1966 (6405K)

Nagypapa elfogadna 0-5 éves korú uno-
káinak gyermekruhát, babakocsit vagy bár-
mit. Érd.: 30/652-4560 (7002K)

Hét hetes németjuhász kiskutyák eladók,
jó házõrzõ szülõktõl. Érd.: 30/505-6937
(7006K)

Masszázs a nagykanizsai Uszodában!
(A szolgáltatás belépõjegy nélkül is igény-
bevehetõ) Teljes testre, 30 perces lazító
masszázs 1000 Ft. Szolgáltatások: alak-
formáló-, talp-, egyéb masszázs, fényte-
rápia, méregtelenítés, stb. Hívásra ház-
hoz is megyek! Elérni és bejelentkezni a
30/481-2323 telefonszámon lehet
(6273K)

Természetgyógyászat, életmód-tanács-
adás. Tel.: 70/205-2550 (6427K)

Készpénzért vásárolok könyvet,
festményt, porcelánt, régi népi paraszt-
bútorokat, használati tárgyakat és tel-
jes hagyatékot. Érd.: 20/555-3014
(6430K)

Távirányító javítás-értékesítés, TV
szervíz, vidéki kiszállással is. Nagykanizsa,
Bajza utca 17. (Kórház utca felõl) 06-30-
597-1530 (6434K)

Két megbízható nõ takarítást vállalna
házaknál, lakásoknál, mûhelyekben,
akár festés, átalakítás után és/vagy heti
rendszerességgel. Tel.: 30/227-3294
(6435K)

Nk-i éjszakai szórakozóhelyre pultost
felveszünk. Tel.: 30/555-6585 (7008K)

Otthon végezhetõ munkát vállalnék:
csomagolás, dobozolás, postázás, stb. Tel.:
30/227-3294 (6436K)

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

Nk-i étterembe gépkocsival rendelkezõ
pizzafutárt és szakácsot keresünk. Tel.:
30/555-6585 (7007K)

Külföldi kapcsolatokkal rendelkezõ há-
lózatépítõ munkatársakat keresünk. Tel.:
30/7429-704 (7009K)

158/59/57 Elvált hölgy olyan társat keres
aki nem iszik, nem dohányzik, és akivel
minden terhet megosztanánk. Leveleket a
Szerkesztõségbe (Pf: 154) kérek, “Ketten
könnyebb” jeligére. (7010K)

KKaanniizzssaa –– AApprróó 2008. február 12.14

Február 13. 15-18 óra
VALEN-TINI PARTY
Valentin-napi, farsangi tini-buli az álta-
lános iskolák felsõ tagozatos diákjainak.
Farsangi jelmezverseny! 
Belépõjegy: 300 Ft, 
jelmezben érkezõknek: 200 Ft

Február 14. 15 óra 
KÉZMÛVES JÁTSZÓHÁZ
Bõrékszerek készítése

Február 17. 14 óra 
SZIGETVÁRI PÉTER
PAPÍRMAKETT MUNKÁINAK
KIÁLLÍTÁSA

Február 18. 14 óra
BonBon Matiné - Görömbõ Kom-
pánia - TÁNCBA SZÕTT MESE
elõadása. Belépõdíj: 700 Ft

Február 18. 17.30  óra
PAPP IVÁN FESTÕMÛVÉSZ
EMLÉKKIÁLLÍTÁSA

Február 19. 18 óra
ÚJ-ZÉLAND -  vetített képes elõ-
adás és kiállítás HEDERICS 
VIKTOR képeibõl

Február 14. 20 óra
VALENTIN NAPI BÁL A
LITTLE FLAMINGÓVAL
Vendéglátás: Régi Mozi Étterem
(vacsora plusz térítésért). Belépõdíj:
1 200 Ft. Jegyek elõvételben - asz-
talfoglalással - február 2-tól váltha-
tók a Medgyaszay Házban

Február 17. 14.30 óra
APÉTERFY SÁNDOR ÁLTALÁ-
NOS ISKOLARAJZSZAKKÖR-
ÉNEK BEMUTATKOZÁSA - kiállítás

Február 14. 14 óra -  Február 15.
9 óra Nagyrác Iskola ebédlõje
MÓRICZ - METÁLLÉGTECHNIKA
AMATÕR ASZTALITENISZ VERSENY

Február 16. 17 óra Kiskanizsai fi-
ókkönyvtár. Bakonyi Erzsébet -
Deregi László: TEMPLOMOK, KÁ-
POLNÁK, KERESZTEK NAGYKA-
NIZSÁN - Könyvbemutató est 

Február 18. 18 óra
APARASZTEGYETEM SZÕLÉ-
SZETI  ÉS BORÁSZATI  ELÕADÁS

A Nagykanizsai Cukorbetegek Egyesülete tisztelettel kéri a la-
kosságot, hogy személyi jövedelemadója 1%-ának felajánlásával
szíveskedjék egyesületünk munkáját támogatni. A támogatásért ez-
úton is és elõre köszönetet mondunk.

Adószámunk: 18955912-1-20

2009 a TAKARÉKOSSÁG ÉVE 
Kösse újra CASCO-ját jelentõs

kedvezménnyel!
Kérjen ajánlatot, most megéri!

30/916-1600

IINNGGAATTLLAANN
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A csapat-bajnokság hetedik for-
dulójának párosításaival folytatód-
tak a sakkozók NB I-es küzdelmei,
s a kanizsai együttes tagjai a Halis
István Városi Könyvtárban ültek
asztalhoz.

Aquaprofit NTSK – Tabáni Spar-
tacus SE 9:3. Eredmények: Balogh
Csaba – Varga Z. 1:0,  Alekszander
Beljavszkij - Kállai G. 1:0,  Piotr
Bobras - Jakab A. 0,5:0,5,  Pintér
József - Pálkövi J. 1:0,  Medvegy
Zoltán - Fehér Gy. 1:0,  Gonda
László - Németh Z. 0,5:0,5,  Pro-
hászka Péter - Sinkovics P. 1:0,
Bérczes Dávid - Lórábd N. 0:1,  Fa-
ragó Iván - Faragó S. 1:0,  Flum-
bort András - Bors T. 0,5:0,5,
Galyas Miklós - Honos A. 1:0,
Gara Tícia - Németh H 1:0.

– Az utolsó két partiért volt picit
kár, amit Bérczes Dávid és Flum-
bort Andris csinált, de természete-
sen nincs tragédia, hiszen elõzete-
sen 8,5 ponttal számoltunk – fogal-

mazott Bagonyai Attila, az
Aquaprofit NTSK játékos-edzõje.
– Valamennyi táblánál jól álltunk,
s nagy részben sikerült is realizál-
ni a kezdõ kedvezõ állásokat.

S amit már rebesgetnek, az is te-
rítékre került a kiváló edzõvel tör-
tént beszélgetés során, nevezetesen
úgy tûnik, az indiai világbajnok
Viswanathan Anandot is sikerül
megnyerni egy magyar bajnokira.

– Nem szeretném elvenni szpon-
zorcégünk elsõ emberének, Nádasi
Tamásnak a kenyerét, mármint az”
Anand-dolog” bejelentésével kap-
csolatban – fogalmazott moso-
lyogva Bagonyai Attila. – Az biz-
tos, hogy február 23-án lesz egy
sajtótájékoztatónk, melynek egyik
témája a névszponzor cég és klu-
bunk további együttmûködését tag-
lalja, s ekkor sor kerülhet más be-
jelentésre is...

Ha egy kicsit számolunk, az bi-
zonyos, hogy négy forduló van

hátra, s annyit megtudtunk, hogy
nem a decsiek (február 15.) ellen
érkezne Indiából a sakkfenomén.
Nos, az is tény, hogy a következõ
körben a Haladás lesz az ellenfél
idegenben február 22-én, ami tehát
a már említett sajtótájékoztató
elõtt van. Marad még két forduló a
lehetségesek közül, s az szintén
majdhogynem „kõbe vésett”, hogy
az utolsó forduló a fõváros egyik
elegáns szállodájában lesz és ak-
kor az Aquaprofit ellenfele a Ka-
zincbarcika lesz – április 18-án...
Egy kört nem vettünk még szám-
ba, nevezetesen a tizediket, mely-
nek keretében a kanizsai sakk klub
a XVI. kerületben játszik majd az
MLTC ellen április 5-én idegen-
ben... Tippünk: magyar bajnokság,
utolsó forduló – egyre valószínûbb
kanizsai bajnokavató, fõváros, ele-
gáns szálloda...

Polgár László

HHaa AAnnaanndd,, aakkkkoorr ccssaakk BBuuddaappeesstt??

Elsõ hazai felkészülési mérkõ-
zésén lépett pályára múlt szomba-
ton az NTE 1866 gárdája, mely a
Balatonlellével játszott.

NTE 1866 MÁV – Balatonlelle
1-0 (1-0). Nagykanizsa, 50 nézõ.
NTE 1866: Horváth G. (Magyar) –
Kotnyek (Bagarus), Pozsgai,
Burucz, Horváth Cs. - Ujvári (Szõ-
ke), Rácz Sz., Boros (Szalai), Farkas
J. - Nagy R. (Péntek), Cs. Horváth
G. (Iványi). Vezetõedzõ: Visnovics
László. Gólszerzõ: Ujvári (17.).

Két NB III-as együttes találko-
zójával debütált az új évben hazai
környezetben az NTE 1866 labda-
rúgó-együttese: a centerpálya mö-
götti füvesen a Duna-csoportban
szereplõ lelleieket fogadták. Záró-
jelesen a Balaton-partiaknál jelen-
leg az a Szabó Imre a szakmai
munka irányítója, aki egykoron –
az 1994/1995-ös NB I-es idény
egy szakaszában – még a Nagyka-
nizsai Olajbányászt is trenírozta.

Sokat sejtetõ volt a találkozó elõtt
id. Vlaszák Gézának, az NUFC el-
nökének megjegyzése, amikor azt
latolgatta, mi lenne, ha...: „Nem len-
ne ám olyan lehetetlen a Vasútnak
az osztályváltás lehetõsége, hiszen
az elõtte állók közül a Szentlõrinc-
rõl tudjuk, hogy „örökös” visszalé-
põ, a pécsi helyzet pedig szintén ar-
ra enged következtetni, hogy a

PVSK sem lépne feljebb”.
Mindenesetre jólesõ érzéssel

konstatáltuk, hogy az NTE részé-
rõl Kozma Lajos szakosztályveze-
tõvel bõszen elemezték nem csu-
pán az NB-s, de az ifjú labdarúgók
képzése terén történteket. A zu-
hanyhíradó szerint a két klub vala-
mifajta kooperálást is fontolóra
venne, ha tényleg összejönne a
magasabb osztály.

– Azt viszont tudomásul kell
venni, hogy mindenki pénzbõl él,
így a labdarúgó-csapat  fenntartá-
sa sem egyszerû feladat – ezt már
Kozma Lajos fûzte hozzá. – Hogy
mit jelentene a második vonal? Az
már feltételezne néhány játékosnál
legalább fél-profi státust, s mint
tudjuk, az szintén komoly anyagi
kérdéseket vonna maga után. No,
de tudja mit, lassan kezdõdik a ta-
lálkozó, ideje félre vonulnom, ahol
egymagamban elemezhetek...

Hiába, a futball imádatából kiindul-
va, egyeseknek minden meccs „BEK-
döntõ”, s ez így is van rendjén...

Aztán a találkozó bizonyságul
szolgált arra, lesz még mit javítani
az NTE játékán, hiszen már a 13.
percben büntetõt rúghatott a ven-
dégegyüttes: a kanizsai Balogh At-
tila lövését azonban a jobb alsó
elõl szögletre tenyerelte a kanizsai
Horváth Gábor. A hálóõr aztán ké-

sõbb hangját is hallatta, nevezete-
sen a 27. percben: „A közepén
megint tisztán jöhetnek, 45-ön leg-
alább faultoljátok meg egy ki-
csit...” Majd ismét a részérõl a 48.-
ban is szólt a megfeddés: „Ne csi-
náljunk hülyeségeket állandóan” –
ami tükrözi, hogy akkor sem állt
feladata magaslatán az elhárítás...
Mint késõbb kiderült másra inkább
volt a csapatnak energiája, hiszen
a vezetõedzõ Visnovics László is
elkurjantotta magát a második fél-
idõ derekán: „Állandóan szövege-
lünk, miért nem lehet a játékra
koncentrálni?”

No, igen, ez sok mindent elárult,
végül azonban a felkészülésit meg-
nyerte az NTE. S hogy ne feledjük
a legfontosabb pillanatot, az még a
17. percben történt: Nagy Roland
átadása után Ujvári Máté helyezett
jobbal 6 méterrõl a bal alsóba. S
különben is, gyõzni mindig jó, ha
másra nem, ennek megállapítására
ez a mérkõzés is jó volt... 

P.L.

GGyyõõzzeelleemm aazz eellssõõ iitttthhoonniinn

Belelendültek
A regionális darts csapatbaj-

nokságon a Kanizsa Darts
Egyesület (Czigány Ferenc és
Kovács Miklós) az összetett
versenyben második helyezést
ért el. A KDE párosát a komlói-
ak elõzték meg, míg harmadi-
kok a kaposváriak lettek.

Befejezte aktív sportolói pálya-
futását Budavölgyi Veronika láb-
toll-labdás – hallhattuk már tavaly
év végén sportberkekben, s a
mindössze 21 esztendõs hölgy ezt
sajtótájékoztató keretében tette
immár hivatalossá.

A lábtoll-labdázó a megszám-
lálhatatlan díjai, elismerései mel-
lett – tényleg csak a legkiemelke-
dõbbeket említve – világbajnok-
ságokon hatszor volt bronzérmes,
egyéniben egyszer negyedik,
2003-ban és 2007-ben Bochum-
ban, illetve Újszászon pedig egyé-
niben is az Európa-bajnoki dobo-
gó legfelsõ fokára állhatott. Hazai
sikerei közül annyit írnánk le: a
Magyar Köztársaság 42-szeres
bajnokát tisztelhetjük Budavölgyi
Veronikában, aki azonban most
szomorú apropó miatt kényszerült
meghozni nehéz döntését.

– Egyszerûen a térdeim nem
bírták már tovább a versenyszerû
sportolást – kezdte Veronika. –
2002-ben, valamint 2004-ben vol-
tak a legsúlyosabb sérüléseim, s a
szalagokat, porcokat eddig
lehetett terhelni. Tulajdonképpen
már klubunk, a Zemplén SE tava-
lyi évzáróján elköszöntem csapat-
társaimtól, de csak a harmadik
mondatig jutottam… – s a tegnapi
(immár hivatalos) bejelentése al-
kalmával is elérzékenyült
Budavölgyi Veronika. – Hogy a
térdeim a hétköznapi életben még
egyáltalán ne akadályozzanak,
meg kellett hoznom ezt a döntést,
hiszen a távolabbi jövõre is gon-
dolnom kellett, amiben a család és
leendõ gyermekeim nagyon fontos
szerepet játszanak. Ahogy már tet-
tem rá utalást, néhány szezont
még lehet, hogy elbírtam volna, de
összességében nincs értelme úgy-
mond a kockáztatásnak.

Ugyan európai viszonylatban
egy kis sportágról van szó, de a
Zemplén SE a kontinensen a leg-
jobbnak számít, és sportolói egyre
inkább közelítenek a kínai és viet-
nami elitszinthez. Ebben a folya-
matban Budavölgyi Veronika ak-
tív sportolóként már nem vehet
részt, de a klub mellett kíván ma-
radni, s eddigi tapasztalataival se-
gíteni a mögötte lévõ generációt.

P.L.

MMáárr ccssuuppáánn
kkíívvüüllrrõõll
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Négyalkalmas elõadássoroza-
tot rendez februárban és márci-
usban az Érdekvédelmi Szövet-
ség Zala Megyei Fogyasztóvé-
delmi Szervezete és a Társadal-
mi Egyesülések Szövetsége
(TESZ) közösen a Zala Megyei
Nyugdíjasok Érdekvédelmi
Szervezetének irodájában, a Pe-
tõfi Sándor utca 5. szám alatt.

Az elsõ elõadáson Erdei Lehel,
a Fogyasztóvédelmi Felügyelõség
elnöke a fogyasztóvédelmi, illetve
a tisztességtelen kereskedelmi
gyakorlat tilalmáról szóló tör-
vényrõl beszélt a megjelenteknek.

Az elõadássorozat célja, hogy a
résztvevõk a végére tudatos fo-
gyasztóvá váljanak, akik kritikus
szemmel tekintenek a kereskedõk-
re és szolgáltatókra, ezáltal vissza-
szorítják azok apróbb félrevezeté-
seit. Így a környezetükben élõk-
nek is tudnak segíteni, hasznos in-
formációkkal szolgálni.

Erdei Lehel elmondta, hogy a
legveszélyeztetettebbek a nyugdí-
jasok és a tizenévesek, ennek a két
korosztálynak van leginkább szük-
sége védelemre. Jóhiszemûségükre
építve könnyû becsapni õket. A fi-
atalkorúakkal kapcsolatban az is
fontos, hogy ne adjanak el nekik
dohányterméket, alkoholt és sze-
xuális terméket – ezt kimondja a
fogyasztóvédelmi törvény is.

A következõ elõadásokat febru-
ár 24-én dr. Jagasics József, a Za-
la Megyei Békéltetõ Testület elnö-
ke, március 10-én Horváth Miklós,
a TESZ ügyvezetõ elnöke és már-
cius 24-én Bíró László, a TESZ-
Generációk Nyugdíjasok Zala
Megyei Képviseletének elnöke
fogják tartani.

További információkat a
www.tesz-rszfk.hu weboldalon is
olvashatnak.

S.E.

A vvásárlókért

Négy évtized változó zenei vi-
lágát elevenítette fel Balázs Fecó
a HSMK színpadán. A népszerû
zeneszerzõ, billentyûs a fiatal te-
hetségekbõl álló Parrag zenekar
kitûnõ kíséretével, húsz év után
ismét hatalmas sikert aratott vá-
rosunkban. A többszöri ráadás-
játszás után a Liszt-díjas zenészt
arra kértem, ismertesse meg ol-
vasóinkat a mai zenei blokk ösz-
szeállításának szempontjairól.

– A ma esti produkcióban azok a
korszakok lettek kiemelve, amelyek
igazából megérintettek, a régi
Neotontól napjainkig. A Kell, hogy
várj címû dal felvételekor tizenhét
éves voltam. A közbeesõ világ,
ahogy változott, úgy változott a ze-
ném, a mondanivalóm is. Közben
próbáltam, próbáltunk idõszerûek
lenni. A hetvenes években a Taurus
együttessel vált slágerré  A kõfalak
leomlanak címû dalom, mikor egy
ország kõfalakkal volt kettévágva.
Mi hittük, tudtuk, hogy a kõfalak
leomlanak. Az „illetékesek” sajnos
nem ismerték fel a zenekar népsze-

rûségét, így Radics Bélával, Som
Lajossal és Brunner Gyõzõvel el-
váltak útjaink. Tíz évvel késõbb a
Korál együttessel már lazább volt
a hanglemezgyári fogadtatás. Ek-
kor rögzítettük a Taurus hagyaté-
kát. A lemez kétszázötvenezer pél-
dányban kelt el. Elgondolkodtató,
hogy ma mibõl adnak el ennyit, ha
van ilyen egyáltalán.

– Változik a világ, ahogy az év-
szakok is? 

– Nem csak a zenében. A mi
generációnk az életét tette fel er-
re a mûfajra. Az elmúlt negyven
évben az általunk meghonosított
mûfaj fokozatosan beépült az
egyéb társmûvészetekbe, ott új
gyökeret vert. Mondhatom ezzel
azt is, hogy új mûvészeti ág lett.
A negyven év alatt szétszéledt a
világ, széles skálájúak lettek a
mûfajok. Az életérzés, amit mi
képviseltünk átment üzleti ipar-
ágba. Gyakran énektudás, zenei
képzés nélkül üzletemberek vá-
lasztanak ki arcokat, sztárolják a
médiában. Aztán persze kiveszik
a pénzüket belõlük, majd a leg-

nagyobb természetességgel vá-
lasztanak másokat. 

– Koncertjeit több korosztály lá-
togatja. Így volt ez ma is. Mi az
oka?

– Több generációs dalaim van-
nak. Ezek mind dallamban, mind
szövegben õszinték, vállalhatók,
emellett sokszínûek. Idõtállóak,
ami természetesen örömmel tölt el.
Érintve az elõzõ kérdést, nem tu-
dom, ha a mi generációnk elmegy,
lesz-e majd hazai rockzene. Ha
lesz, milyen szintû lesz. Ugyanis a
mai világ a bulvárról, a vacsora-
csatákról, celebekrõl szól.

– Az elmúlt negyven évben szü-
lettek olyan dalok, melyek világ-
slágerek is lehettek volna más kör-
nyezetben. Nincs önben emiatt ke-
serûség?

– Soha nem vágytam más or-
szágba, bár lehetõségem bõven lett
volna rá fiatalon. Az emlékeim, a
gyökereim, minden ideköt. Csak
itt, magyar nyelven értelmezik a
dalaimat. Persze a megmérettetés
varázsa mindig izgatott. Felesle-
ges azon keseregni, hogy ide szü-
lettünk.  

Cz.Cs.

„„AA mmii ggeenneerráácciióónnkk aazz éélleettéétt tteettttee ffeell 
eerrrree aa mmûûffaajjrraa””

Vidám produkciókat adtak elõ
a Központi Rózsa Óvoda hat tag-
óvodájának nagycsoportosai a
Hevesi Sándor Mûvelõdési Köz-
pontban az immár tíz éve, min-
den évben kétszer megrendezés-
re kerülõ Ficánkoló címû mûsor-
ban.

A Vackor Óvoda által kitalált
program a zenére, a táncra, a moz-
gásra épít, s mindemellett a szülõk
is megnézhetik, milyen ügyesek
gyermekeik.

S.E.

FFiiccáánnkkoollóó
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