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Kanizsa
A Krátky család – Dr. Károlyi

Attila ügyvéd közbenjárására –
Nagykanizsának ajándékozta a
város 1930-1944-ig polgármeste-
ri tisztét betöltõ Dr. Krátky Ist-
vánról készült festményt.

A portrét Dr. Krátky Tibor, az
egykori polgármester fiának a te-
metése után adta át Marton István
polgármesternek Dr. Lugossy Ágo-
ta és Lugossy Margit. Dr. Krátky
Tiborral, a Nagykanizsa város elöl-
járóiról írt könyve kapcsán Dr. Ká-
rolyi Attila önkormányzati képvise-
lõ személyes kapcsolatokat ápolt,
aki arra kérte, ajándékozza váro-
sunknak az édesapját ábrázoló fest-
ményt. Krátky Tibor halála után a
család értesítette õt, hogy a képet
megkapja a város. Ezt követõen ar-
ra kérte Marton István polgármes-
tert, hogy az alkotást a város vegye
tulajdonába, és a mindenkori pol-

gármester dolgozószobájában he-
lyezzék el. Véleménye szerint Dr.
Krátky István Nagykanizsa legje-
lentõsebb polgármestere volt. A ké-
pet valószínû a város festette meg,

és a régi, leégett Városháza díszter-
mének falán helyezték el.

B.E.

HHaazzaattéérrõõ KKrrááttkkyy-ppoorrttrréé

A marosvásárhelyi származá-
sú Bognár Vera február 11-én
tette le magyar állampolgársá-
gi esküjét az Anyakönyvi Hiva-
talban. 

Marton István polgármester egy
József Attila-idézettel – „Íme hát
megleltem hazámat…” – köszön-
tötte az újdonsült magyar polgárt,
aki immár hat éve él Magyarorszá-
gon, Nagykanizsán. Férjével itt is-
merkedett meg, kettejüknek össze-
sen hét unokájuk van, s elmondása
szerint nagyon jól érzi magát váro-
sunkban. Az eskü után családja
köszöntötte a régi-új kanizsai pol-
gárt.

S.E.

NNaaggyykkaanniizzssaa úújj ppoollggáárraa

(Írásunk teljes egészében a http://www.kanizsauj-
sag.hu/index.php?m=200&ckid=2270)
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„Nagykanizsa Megyei Jogú
Város funkcióbõvítõ és szociális
célú fejlesztése – belvárosi akció-
terület terv” címmel tartott saj-
tótájékoztatót Marton Isván pol-
gármester, Dr. Fodor Csaba,
mszp-s önkormányzati képvise-
lõ, a Nyugat-dunántúli Regioná-
lis Fejlesztési Tanács póttagja és
Baracskai József, a szocialisták
megyei elnöke, a Miniszterelnöki
Hivatal által a Nyugat-dunántúli
Regionális Fejlesztési Tanácsba
delegált tagja.

Mint Baracskai József elmond-
ta, a kormány február 11-i ülésén
döntött az említett pályázat ki-
lencszázmillió forintos támogatá-
sáról. Kiemelte azt is, hogy ez a
hatvanhatodik sikeres pályázata
városunknak. Reményét fejezte
ki, hogy a jövõben még több siker
koronázza Nagykanizsa pályáza-
tait. 

Ezt követõen Marton István
részletesen ismertette az Új Ma-
gyarország Fejlesztési Terv kereté-
ben sikeres pályázat tartalmát:

„Nagykanizsa a következõ évek-
ben az Európai uniós források fel-
használásának segítségével jelen-
tõs fejlõdési lehetõség elõtt áll. A
város tudatosan készült ezek foga-
dására, az elõkészítõ munkálatok
már két éve elkezdõdtek, napjaink-
ra már nagyon jó elõkészítettségi
állapotban vannak a projektek
megvalósításához szükséges doku-
mentumok, tervek. 

A közgyûlés a 2008. február 28-
i  döntésével fogadta el az Önkor-
mányzati és Területfejlesztési Mi-
nisztérium által kötelezõen elõírt
dokumentumokat, azaz az Integrált
Városfejlesztési Stratégiát, vala-
mint a Belvárosi Akcióterületi Ter-
vet, mely Nagykanizsa belvárosá-
nak rövidtávú, több ütemû fejlesz-
tésére irányul. 

(A Belvárosi Akcióterület:
Arany János utca – Királyi Pál ut-
ca – Petõfi Sándor utca – Huszti
tér – Eötvös tér – Kórház utca –
Kisfaludy Sándor utca – Ady End-
re utca – Nagykanizsa-Szombat-
hely vasútvonal által határolt terü-
let) 

Az Akcióterületi Terv feladatá-
nak megfelelõen feltérképezte a
lakossági-, vállalkozói- és civil
igényeket arról, hogy milyen új
funkciókat látnának szívesen a
megújuló nagykanizsai belváros-

ban. Az akcióterv  ezenkívül fel-
mérte azt is, hogy a városközpont
rekonstrukciójához milyen ma-
gántõkébõl megvalósuló beruhá-
zások kapcsolódhatnak, és legfõ-
képp azt, hogy ezeknek a dinami-
zálásához mely beruházásokat
szükséges és lehetséges az Euró-
pai Uniós forrásokból megvalósí-
tani. A városrehabilitáció célja,
hogy a város funkcióbõvítõ fej-
lesztésével, megújításával, a bel-
város forgalomcsillapításával
Nagykanizsának olyan új, a törté-
nelmi városhangulatot tükrözõ
centruma alakuljon ki, amely a
hangulatosan felújított közösségi
tereket összekapcsolva, valódi vá-
rosközponttá válik.

A nagykanizsai belváros fejlesz-
tésének megvalósításához a Nyu-
gat-dunántúli Regionális Operatív
Program „Városfejlesztés” priori-
tása megyei jogú városoknak kiírt
intézkedésére nyújtotta be pályá-
zatát az Önkormányzat. A Kor-
mány a 2009. február 11-i ülésén
döntött az I. ütem támogatásáról, a
900 millió forint odaítélésérõl. A
több mint 2 milliárd Ft-os fejlesz-

tés önkormányzatot terhelõ önré-
sze 611 millió Ft, a többi külsõ,
vállalkozói forrás. 

A 2008-ban kiemelt projekt eljá-
rásrend szerint benyújtott javaslat
I. ütemében Nagykanizsa város ön-
kormányzata a Belsõ körgyûrû
még hiányzó – 230 fm-es a Zrínyi
és a Teleki utcákat összekötõ – sza-
kaszának megépítését, a Huszti té-
ri körforgalom kialakítását, az
Arany János – Királyi Pál utcák
összekötését,  valamint az Erzsébet
tér rekonstrukcióját kívánja meg-
valósítani. 

Ezekhez az elképzelésekhez tár-
sul még a helyi vállalkozók ma-
gánerõs beruházásainak sora, me-
lyek hatására tovább szépül a bel-
városunk. A városközpont fejlesz-
tése során elsõdleges fontosságú
az, hogy a belváros megõrizze a
közigazgatási, szórakoztató, kiske-
reskedelmi centrum funkcióját és a
forgalom csillapításával, valamint
a terek rekonstrukciójával létrejöj-
jön egy élhetõ közösségi központ,
ami funkciójában megerõsödve
szolgálja ki a lakosságot. Ezt szé-
leskörû nyilvánossággal, valamint

a „Miénk a tér” – helyi mûvészeti
csoportok fellépéseit támogató
programelemmel  kívánjuk meg-
erõsíteni.

2007-2013 között a Nyugat-du-
nántúli Operatív program az 5
Nyugat-dunántúli megyei jogú vá-
ros számára közel 11 milliárd fo-
rintot biztosít városközpontjainak
és lakótelepeinek rekonstrukciójá-
ra. Ebbõl Nagykanizsa mintegy 2
milliárd forintot kíván megpályáz-
ni. 

Reményeink szerint a tegnapi
kormánydöntést követõen a támo-
gatási szerzõdést mielõbb sikerül
megkötni, elkezdõdhet a megvaló-
sítás, valamint ezzel párhuzamo-
san a II. ütem terveinek véglegesí-
tése, benyújtása is.”

A sajtótájékoztató végén Dr. Fo-
dor Csaba köszönetet mondott a
hivatal munkatársainak a jól vég-
zett munkáért. Elmondta, noha
nem mindenben értettek egyet a
pályázat tartalmát illetõen, ennek
ellenére úgy gondolja, a közgyû-
lésben félre kell tenni az ellentéte-
ket, és konstruktív ellenzékként tá-
mogatniuk kellett, és a jövõben is
támogatni kell a város érdekeit
szolgáló elképzeléseket.

K.H.
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KANIZSA DÉL-ZALAI HETILAP

Az SZDSZ az Európai Parla-
menti választások kampányában
arra helyezi a legnagyobb hang-
súlyt, hogy megtalálják legalább
azt a 200.001 szabaddemokrata
szavazót, akik számára fontosak
azok az értékek, amelyeket a
szövetség képvisel ma egyedül
Magyarországon – hangsúlyozta
Léderer András, az SZDSZ or-
szágos ügyvivõje, az Új Generá-
ció elnöke a kampánynyitó saj-
tótájékoztatóján. 

– Ezekben az értékekben semmi
új nincs, ezen értékek mentén jött
létre húsz évvel ezelõtt a rendszer-
váltást megelõzõen a szabadde-
mokraták szövetsége – folytatta
Léderer András. – Ilyen értékek, a
szolidaritás, a szabadság szerete-
te, tisztelete, a tolerancia, a valódi

szabad verseny, és természetesen
egy minden szempontból európai
Magyarország megteremtése. So-
kan azt gondolták az elmúlt hóna-
pokban, a liberális pártnak nincs
helye már a közéletben, a legfonto-
sabb célkitûzéseit elérte, a legfon-
tosabb alapértékeit pedig átvették
a nagyobb pártok. Az elmúlt két
hónap ékesen bizonyította az el-
lenkezõjét. A nagy pártok nemhogy
nem vették át legalapvetõbb érté-
keit, hanem ezzel szöges ellentét-
ben cselekszenek. 

Biztosak benne, hogy az or-
szágban van 200.001 olyan sza-
baddemokrata ember, akik nem
kérnek az indulat alapú politizá-
lásból, nem kérnek a bélyegzés-
bõl, a kollektív bûnözés elméleté-
bõl, a semmit meg nem oldó, na-
ponta változó miniszterelnöki

kampánylózungokból. És nem
kérnek az egyébként fedezetlen
adócsökkentéssel kampányoló
jobboldali populizmusból sem.
Bíznak benne, hogy június után is
folytathatja munkáját az SZDSZ
listáját vezetõ Szent-Iványi István,
EP-képviselõ. A listán szerepel az
SZDSZ több alapító tagja, az ér-
telmiségi holdudvaruk egyik leg-
emblematikusabb figurája, Kon-
rád György író, és rajt van a listán
az a Mohácsi Viktória, aki fárad-
hatatlanul küzdött az elmúlt négy
és fél évben az EP-ben az összeu-
rópai cigányság felemelkedéséért.
Biztosak benne, hogy elegen lesz-
nek azok a liberális szavazók, akik
nem kérnek egy antiliberális Ma-
gyarországból.

B.E.

SSZZDDSSZZ:: aazz eeuurróóppaaii MMaaggyyaarroorrsszzáággéérrtt

IInndduullhhaatt aa bbeellvváárrooss ccssiinnoossííttáássaa
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Szomorúsággal tudatjuk, hogy 2009. február 16-án, hétfõn reggel
9:00 órakor a szombathelyi kórház intenzív osztályán meghalt Balogh
Tibor esperes, lelkipásztor, a nagykanizsai református gyülekezet lel-
késze. Rövid, hirtelen lefolyású, súlyos betegsége után távozott el kö-
zülünk – „Uram, Istenem, hozzád kiáltottam, és meggyógyítottál en-
gem.” (Zsoltárok 30,3)

Ilyen az élet: egyszer és hirtelen véget ér. De nekünk, maradóknak köteles-
ségünk: „Ne feledkezzetek meg vezetõitekrõl, akik az Isten igéjét hirdették
nektek. Figyeljetek életük végére, és kövessétek hitüket. Jézus Krisztus teg-
nap, ma és mindörökké ugyanaz.” (Zsid 13, 7-8) Fájdalmas a szívünk a hirte-
lenség miatt, mert a létbõl a nemlétbe ilyen váratlan az átmenet. Azonban a
halálba menõk tanítják az élõket. Mindannyian az elmúlás közelében va-
gyunk, s a földnek futó vendégeként Isten kezébõl Isten kezébe kerülünk. Így
a szomorú hírt enyhítheti, hogy megõrizhetjük a távozót jobb emlékezetünk-
ben. Balogh Tibor gazdag életet és teljes életmûvet hagyott hátra. Hiszem, ne-
ki már jobb, hiszen nem Neki van szüksége ránk, hanem õ hiányzik nekünk. 

Tudnivaló, hogy a kanizsai missziós református egyházközség
1887-ben alakult a Tapolcától Fiuméig és a stájer határig terjedõ terü-
let központjaként. Balogh Tibor ennek a kanizsai református gyüleke-
zetnek volt lelkipásztora 1985-tõl, a Somogyi Református Egyházme-
gye espereseként 2004-tõl dolgozott. Nagy szerepet vállalt itt a hitélet
szervezésében, nevéhez köthetõ számos templomfelújítás, a lelkipász-
torok biztosítása a kistelepüléseknek. 

1940. május 10-én született Celldömölkön, s életének 69. évében hunyt el.
A budapesti Református Teológiai Akadémián szerzett lelkészi oklevelet
1964-ben. Zalaegerszegen, Körmenden, Balatonlellén, Kaposváron és Nagy-
bajomban volt segédlelkész. 1966 – tól a Somogy megyei Csököly, 1985-tõl
a nagykanizsai és a galamboki egyházközségek és a hozzájuk tartozó 71 falu
lelkipásztora volt. 1990-tõl 1998-ig önkormányzati képviselõ volt, 1990-94
között az Etnikai és Nemzetiségi Bizottság elnökeként dolgozott a közéletben.
A Somogyi Református Egyházmegye espereseként 2004. január 1-jétõl
2009. január 1-jéig szolgált. 2002-ben megkapta a „Nagykanizsa Megyei Jo-
gú Város Kisebbségeiért” kitüntetõ címet. 2009. január 6-án a Somogy Me-
gyei Közgyûléstõl „Somogy Polgáraiért” Díjat kapott. (Nagykanizsa a refor-
mátusoknál a Somogyi Egyházmegye része.) Nagykanizsán 2009. június 30-
ig szolgált volna még lelkipásztorként, utána következett volna jól megérde-
melt nyugdíja. ANagykanizsai Református Gyülekezet és Alapítványa immár
10. alkalommal rendezte meg az ún. „Kanizsai Esték” címû elõadássorozatot,
melynek fõszervezõje volt. Ez az elõadássorozat is és a kanizsai gyülekezet
most motorját és lelki vezetõjét vesztette….

Szomorkodunk, de vigasztal: „Én veletek vagyok mindennap a vi-
lág végéig!” (Mt 28,20) Ezzel a halállal is mi, hátramaradottak lettünk
szegényebbek, de amit Balogh Tibor értünk tett, az megmarad és hal-
hatatlan: az emlék soha el nem hagy. Gyászunkat enyhíti az a 23 év,
amelyet Nagykanizsán szolgált a reformátusok és minden kanizsai
szolgálatában missziós és közéleti emberként. 

Tudjuk, hogy a távozók titkos világa meg sosem újul, de a halál, ta-
lán, csak átmenet a másik oldalra. Tudjuk: „Az orcának szomorúsága
által jobbá lesz a szív.” (Péld 6,3) Megerõsödhetünk így, hogy meg-
újult szívvel tovább tudjunk nézni a jelen gondjainál. Eltávozott Ba-
logh Tibor, váratlanul átölelte az Isten néma, igaz öleléssel. Látszólag
nincs mit köszönni ebben a hirtelenségben, de Balogh Tibor így is el-
mondhatja: „Atyám, elvégeztem a munkát…” (Jn 17,4) Tanulság
mindnyájunknak: nekünk is úgy kell kimennünk a világból, ahogy õ
mondja: „Futásomat elvégeztem, a hitet megtartottam.” (2 Tim 4,7)

Az életünk és a halálunk természetes beszéd arról, milyennek kell
lennünk az élet nagy fordulópontjain. Nekünk presbitereknek és nem
– presbitereknek örök tanítás Nagy Gáspár szavaival élve: „Akik Ve-
le élnek és halnak, azokat életük estéjén nem a végsõ kimerültség al-
tatja el, hanem a szeretet. Örök álomra, amely a legszebb valóság.”

Áldás, békesség!
Balogh László, presbiter

EEllttáávvoozzootttt BBaalloogghh TTiibboorr ((11994400 –– 22000099)) 
rreeffoorrmmááttuuss eessppeerreess,, lleellkkiippáásszzttoorr

A legutóbbi Fegyelmi Tanács
ülésén ismét Marton István pol-
gármester volt a téma. A zárt
ülésen a képviselõk többsége úgy
döntött, hogy az Arany János ut-
ca 8. szám alatti ingatlannal
kapcsolatos lépései szabálytala-
nok voltak, ezért megrovásban
részesítették.

A polgármester a döntés kihir-
detése után így reagált:

„Magát az ítéletet nehéz érdem-
ben kommentálni, mulatni rajta
sokkal könnyebb, viszont a jelen-
ségnek, ami ezt az abszurd helyzetet
elõidézte, le kell szûrni a tanulsá-
gait. A FIDESZ, mint polgári párt,
Nagykanizsán megszûnt létezni. Er-
kölcsi értékeit legkésõbb akkor
vesztette el, amikor szövetségre lé-
pett az SZDSZ-szel. Szakmai kom-
petenciával – ha valaha rendelke-
zett egyáltalán – azt a frakciófegye-
lemnek nevezett jelenség mára sike-
resen megfojtotta. Ami jelenleg ná-
lunk FIDESZ néven mûködik, az
nem több, mint egy véd- és dacszö-
vetség, de inkább csak dacszövet-
ség, aminek egyetlen célja van:
hogy Cseresnyés Péter a 2010-es
parlamenti választásokon bejutó
helyen szerepeljen a párt megyei
listáján. Hogy ezért a célért hajlan-
dók feláldozni akár Nagykanizsa
jövõjét is, azt bizonyította az elmúlt

néhány hónap, hiszen ennek a ná-
lunk létrejött SZDSZ-FIDESZ koa-
líciónak megvan a lehetõsége a
rombolásra, mellyel többször éltek
is, de hajlamosak elfelejteni, hogy
az építéshez már nem csupán erõ
szükségeltetik… Ilyen felvezetés
után komoly aggodalommal tekin-
tek a költségvetés vitája elé.”

Az elmondottakra a FIDESZ
azonnal reagált:

„Sajnáljuk, hogy Marton István
polgármester úr elveszítette hig-
gadtságát, és érzelmei elhatalma-
sodtak rajta, így egymással köszönõ
viszonyban sem lévõ dolgokat pró-
bál összekapcsolni, hogy félre tud-
jon vezetni mindenkit, és a saját fe-
lelõsségét ezzel takargassa. Érzel-
mileg túlfûtött, valótlanságokat tar-
talmazó vádjait vissza kell utasíta-
nunk. Ez vonatkozik az említett koa-
líciós téveszméjére is. Ha figyelné a
vitákat és a szavazásokat, láthatná,
hogy állítása nem igaz. Egyébként
minden, a város fejlõdését, érdekét
szolgáló javaslatot támogattunk, és
támogatni is fogunk, nem nézve azt,
hogy melyik párt képviselõje ter-
jesztette azt elõ. Marton István a FI-
DESZ MPSZ-nek és a frakciónak
sem tagja, a polgármester úr csak
arra használta fel az elõbb említett
grémiumokat, hogy ezek segítségét,
támogatását igénybe vegye. 

A témával kapcsolatban az
SZDSZ is megszólalt. Röst János
így foglalta össze véleményüket:

„Marton István hisztérikus düh-
kitöréseit az okozza, hogy nem tud-
ja pszichésen feldolgozni a kiski-
rályságának megszüntetését, mivel
a döntési jogosítványait a közgyû-
lés korlátozta és ezzel politikai
gyámság alá helyezte. Az önkor-
mányzatban helyet foglaló mind-
egyik párt (FIDESZ, MSZDP,
MSZP, SZDSZ) már kinyilvánította,
hogy egyaránt alkalmatlannak tart-
ja õt polgármesternek. Marton Ist-
ván politikai pályafutását az
MSZMP-ben kezdte kommunista-
ként, majd támogatója volt az
MDF, Kisgazdapárt, KDNP, MIÉP
és a FIDESZ. Most az MSZP-nél
próbál politikai menedékjogot ke-
resni és aggályos, hogy ahol õ meg-
jelenik, abban a pártban feszültség
keletkezik. A kanizsai közéletben az
SZDSZ-be nem tudott beférkõzni és
ez bizonyára összezavarja a véle-
ménynyilvánításában.”

K.H.

MMéégg eeggyy mmeeggrroovvááss

Meghívó
Megemlékezés

a KKommunizmus ÁÁldozatainak
Emléknapja aalkalmából
zenés-irodalmi összeállítás

Magyar PPlakát HHáz
2009. ffebruár 225.

17 óóra
Megemlékezést tart: 
Rózsás János író, 
volt Gulag-rab

18 óóra
Beszélgetés a szeretet 
és az emberség erejérõl

Vallomások és 
visszaemlékezések 

az emberi helytállásról

Vendégek:
vitéz Bátki József,
vitéz Rózsás János,
Takács János és 
vitéz Kovács János
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A 9-es választókörzet a város
keleti részén terül el és fõleg
társasházak alkotják.  Ide tar-
tozik a Városkapu körút mind-
két oldala, a Munkás utcából az
utolsó néhány ház a páros olda-
lon, a Péterfai utca, valamint a
Zemplén utca páros oldala.
Mint Gyalókai Zoltán önkor-
mányzati képviselõ mondja: eb-
ben a körzetben az emberek
voltaképpen pihenni járnak ha-
za, s nincs olyan szórakozóhely,
amely a lakosság nyugalmát za-
varná.

– A tömegközlekedés megfelelõ,
hiszen itt található a helyijáratú
autóbusz decentrum a Zemplén ut-
ca végén – avat a részletekbe a
képviselõ. –  Körzetünkben nem
jellemzõ az átmenõ forgalom, ha-
bár most a Városkapu körutat a
Kaposvári úttal összekötõ szakaszt
átadták a forgalomnak. Az utó-
munkálatok ez év tavaszán befeje-
zõdnek, melyeket követõen teljes
mértékben átadják a forgalomnak
ezt az útszakaszt. A megépült út
mellett próbálok gyalogosközleke-
désnek megfelelõ teret biztosítani,
illetve megfelelõ korlátozó táblák-
kal próbáltuk a lakosság zavarása
nélkül ezt az összekötõ utat meg-
építeni, illetve üzembe helyezni.

– Milyen gondokkal keresik fel
a városrész lakói?

– Egyre kevesebben jelennek
meg a fogadóórámon, elég szerény
az érdeklõdés, az viszont jellem-
zõbb, hogy telefonon keresnek meg
a problémáikkal. Leginkább a köz-
lekedéssel és az új út megnyitásá-
val kapcsolatos észrevételekkel ke-
restek meg a választópolgárok.
Még az útépítés elõtt volt egy la-
kossági fórum, ahol még jelentõs
lakossági tiltakozást tapasztaltunk,
viszont a mûszaki átadásánál sike-
rült úgy megegyeznünk a közleke-
dési hatósággal, hogy harminc ki-
lométeres sebességkorlátozó táb-
lákat helyeztek ki és súlykorláto-
zást vezettek be a szóban forgó út-
szakaszon, vagyis ily módon pró-
báltuk a teherautók átmenõ forgal-
mát kiszûrni. A kiegészítõ munká-
kat is egyeztettük a kivitelezõvel: a
tavasz folyamán a veszélyes része-
ken szalagkorlátokat helyeznek el,
továbbá az építkezés során meg-
süllyedt területeket kijavítják. Ezen
kívül kértünk még két kandelábert,
s a kivitelezõ ígéretet tett arra,
hogy még a teljes mûszaki átadás

elõtt felállítják ezeket a közvilágí-
tást javító kandelábereket.

– Hogyan valósul meg a panel-
program a lakókörzetben? 

– E választókörzet lakótömbjei
is megújulnak a panelprogramnak
köszönhetõen. Elég sok épületet
felújítottak már, bár voltak kisebb-
nagyobb problémák a kivitelezés
elhúzódása miatt. További panel-
programos felújítások várhatók,
mert a lakosság igényli ezt a prog-
ramot, nem szólva arról, hogy a
mai és jövõbeni energiaárak miatt
elég jelentõs az érdeklõdés a la-

kosság részérõl. A város egyre ke-
vesebbet tud erre szánni, illetve
ami pénzt erre áldoz, azt gyakor-
latilag hitelbõl tudja finanszíroz-
ni. Ennek ellenére a közgyûlésben
továbbra is támogatom a panel-
programot. Egy másik fontos fel-
adat a termofor kémények felújítá-
sa, amelyet a város teljes mérték-
ben támogat. Itt inkább a külsõ
szigetelések és a régi kazánházak
felújítása a jellemzõ. Tudomásom
szerint egyébként már hét épület-
nél befejezõdött a panelprogra-
mos felújítás, de az idei évben is
további felújítások várhatók. Ezek
száma erõsen függ az ott lakók
anyagi lehetõségeitõl és a pályá-
zati lehetõségektõl. A választókör-
zetben nagy gond a kellõ számú
parkolóhelyek hiánya. Szeretném,
ha ebben az évben mindenképpen
bõvíthetnénk a parkolóhelyeket,
illetve újabbak létesülhetnének.
Igazából azonban nincs beépítet-
len terület a lakókörzetben, tehát
a parkolóhelyek kialakítása csak a
zöldterületek rovására történhet
meg. A lakókörzet jól el van látva
zöldterületekkel, éppen ezért a
parkolóhelyek kialakítása érdeké-
ben mindenképpen egyeztetni kell
az ott lakókkal. A parkolókat nyil-
ván olyan távolságban kell elhe-
lyezni a házaktól, hogy a reggel
induló autók ne zavarják az ott la-
kókat, vagyis átgondolt tervezésre
és nagyon jó minõségû kivitelezés-
re van szükség. A parkolók mellé
valamilyen mértékû fásításra is
szükség lesz annak érdekében,
hogy a port és a zajt még inkább
távol tartsuk a lakóközösségektõl.
Egy másik fontos feladat a játszó-
terek megfelelõ karbantartása:
ennek érdekében kezdeményezem
a homokcserét az év folyamán, to-
vábbá fõleg a Székelykert és kör-
nyezetének fásítását és zöldebbé

tételét. Ez a terület határos a 8-as
választókörzettel, tehát – képvise-
lõtársammal összefogva – közösen
próbálunk  egy európai színvona-
lú játszóteret létrehozni a Székely-
kertben. 

– Milyen a közbiztonság a lakó-
körzetben?

– Elég jó kapcsolatom van a
rendõrséggel és kértem, hogy le-
gyen gépjármûves ellenõrzés a la-
kótelepen. Magam is meggyõzõd-
tem róla, hogy ezt a lakó-pihenõ
övezetet – ami a Péterfai utcából,
illetve a Városkapu körút melletti

szervizútból adódik – minden nap
több alkalommal ellenõrzik gép-
kocsival a járõrök. Sõt, éjszaka is
tapasztalom, hogy a keleti város-
részben járõröznek a rendõrök és
jelenlétükkel javítják a közbizton-
ságot. Persze ebbõl sosem elég,
tehát további, a közbiztonságot
javító intézkedések szükségesek:
célszerû lenne például az autós
járõrök mellett gyalogos rend-
õrök jelenléte is a lakókörzetben.
Nagy gond a körzetben a szemét-
elhelyezés: nagyon sok a kukázó,
akik a hajnali órákban végigjár-
ják a gyûjtõedényeket és eseten-
ként kitúrják a szemetet a járdára.
Nyilvánvaló, hogy a szemét tulaj-
donosa elszállításig a lakóközös-
ség, de a szemét õrzése nehezen
megoldható. A szelektív gyûjtés-
hez most helyezték ki az edényeket
az év elején. Tapasztalatom sze-
rint a lakók egyre jobban megba-
rátkoznak a szelektív hulladék-
gyûjtéssel, és már oda hordják a
szemetet. Ezáltal kisebb mennyi-
ségû maradék szemét kerül az
ezeregyszáz, illetve négyezer lite-
res gyûjtõedényekbe. Ez minden-
képpen pozitív elõrelépés, de fon-
tos kérdés lesz majd, hogy miként
alakul a jövõben a szelektív mó-

don gyûjtött szemét értékesítése,
mert egyre nehezebb például el-
helyezni a papír- és mûanyaghul-
ladékot. 

– A lakókörzet zöldterületein
szívesen sétáltatják kutyusaikat az
állatbarátok.

– Valóban vannak olyan zöldte-
rületek, ahol a kutyatulajdonosok
szívesen idõznek négylábú kedven-
ceikkel. Úgy tapasztalom, hogy –
ugyanúgy, mint az élet más terüle-
tein is – van, aki a törvény elõírá-
sának megfelelõen feltakarítja a
szemetet, de akadnak olyanok is,

akik ezt nem teszik meg. A közterü-
let-felügyelet figyelmét ezután is
felhívom a fokozottabb ellenõrzés-
re. A lakókörzet peremrészén tény-
leg elég sok a zöldterület, amelyek
alkalmasak kutyasétáltatásra.
Mindez jó idõben elfogadható, de
mindenképpen szükséges a kutya-
piszok feltakarítása. Ennek ellen-
õrzése, illetve szankcionálása egy-
értelmûen a közterület-felügyelet
feladata, de eddig még nem talál-
koztam velük a zöldövezetekben. 

– Összességében milyennek lát-
ja a választókörzetét?

– Ez egy „alvó” városrész, tehát
az itt lakók pihenni térnek haza és
szeretik a csendet, a nyugalmat. Eh-
hez viszont ragaszkodnak, ezért is
fogadták eleinte ellenérzéssel a Ka-
posvári út bekötését a Városkapu
körútra. Most egy átmenõ forgalom
is lehetõvé vált az erre közlekedõk
számára, de a megfelelõ sebesség-
és súlykorlátozás bevezetésével iga-
zából a lakossági panaszok is meg-
szûntek. Reményeim szerint tavasz-
szal sem romlik a helyzet: sõt, ha a
rendõrség fokozottan ellenõrzi õket,
akkor a renitens segédmotorosok is
eltûnnek majd a környékrõl.  

Gelencsér Gábor

EEggyy „„aallvvóó”” vváárroossrréésszz –– uurrbbáánnuuss kkiihhíívváássookkkkaall

Álláshirdetés
PÁLYÁZATOT HIRDETÕ: 

Hevesi Sándor Általános Iskola (Nagykanizsa, Hevesi út 2.)
Meghirdetett álláshely: 1 fõ angol-bármely szakos tanár

Képesítési feltétel: fõiskolai végzettség
Kinevezés határozatlan idõre 3 hónap próbaidõvel

Pályázat benyújtásának határideje: 2009.03.16.
Munkakör betölthetõ: 2009.04.01.

A pályázathoz csatolni kell: oklevél másolat, erkölcsi bizonyítvány

ELÉRHETÕSÉG: 
Dominikné Papp Edit igazgató 

8800 Nagykanizsa, Hevesi út 2., Tel: 93/311-265
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A város legutóbbi (soron kívü-
li) közgyûlésén számos napiren-
di pont a viták kereszttüzébe ke-
rült. A képviselõk, noha minden
kérdéshez jóindulattal álltak, az
elképzelések sokszor elkerülték
egymást. Így történt ez a Min-
denki Háza felújítási terveinek
esetében is. Alábbiakban Karádi
Ferenc önkormányzati képviselõ
erre vonatkozó önálló képviselõi
indítványát adjuk közre.

Jelenleg a Közmûvelõdési és
Városszépítõ Egyesület tulajdonát
képezõ, de közfeladatokat ellátó
Mindenki Háza néven ismert kul-
turális intézmény tetõszerkezete,
belsõ burkolt terei, szociális
blokkjai, gépészeti berendezései
olyan állapotba kerültek a majd-
nem húsz éves építés óta, hogy azt
a funkciót, amelyet az itt élõ lako-
sok és a város egészének közös ér-
deke megkíván, nem tudja kellõen
kiszolgálni. 

Az építés idején vásárolt, folya-
matosan jelentõs igénybevételnek
kitett belsõ berendezések is telje-
sen elhasználódtak, a padok, a szé-
kek, az asztalok, az elektromos be-
rendezések mind cserére, felújítás-
ra szorulnának. A vizesblokkok, a
nyílászárók, a belsõ falfelületek
folyamatos karbantartása megtör-
ténik, de a méretek miatti költsé-
gek és a fokozatos energiaár növe-
kedések miatt már erre sincs az
üzemeltetõnek fedezete.

Egy ilyen nagyszabású rendez-
vény, mint a Répafõzõ Verseny –
melyen Ön is Polgármester Úr
megkóstolta a Major Ági által fõ-
zött babos, csülkös répát – fokozot-
tan ráirányítja a figyelmét a házat
üzemeltetõknek arra, hogy azonnal
megoldást kell találni azokra a
problémákra, amelyek a biztonsá-
gos mûködtetést veszélyeztetik. 

A házat mûködtetõ egyesület
rendelkezésére álló források rend-

kívül szûkösek, sõt a jelenleg is-
mert költségvetés további 700 ezer
forint elvonást irányoz elõ 2009.
évre, ami önmagában az intéz-
mény bezárását vonja maga után.
A városban pályázható források
pedig csak kulturális célfeladatok
végrehajtását teszik lehetõvé, ami
nem javít a tárgyi feltételeken.

A központi pályázatok pedig a
városi elhelyezés miatt zárják ki az
egyesületet a felújítást célzó fel-
adatokra igénybe vehetõ pénzek
igénybevételébõl.

A miklósfai Mindenki Háza nem
lehet Nagykanizsa városának kita-
szított gyermeke, pontosan ugyan-
azok a jogok illetik meg az itt élõket
is, mint a város más területein lakó-
kat. Kötelességünk minden lehetsé-
ges eszközzel segíteni azokat, akik
önmaguk is jelentõs áldozatvállalás-
sal teszik a dolgukat a közösség ér-
dekében. Ezeket az önszervezõdõ,
jól mûködõ klubokat nem gátolni,
hanem erõsíteni kell annak érdeké-
ben, hogy minél hatékonyabban
szolgálják az általuk összefogott
embereket. A ház otthont ad a
Nyugdíjas Klubnak, a Kertbarát
Körnek, a Miklósfa SE rendezvé-
nyeinek, a polgárõröknek, az óvo-
dásoknak, az egyházi rendezvé-
nyeknek, a fiataloknak, és nem utol-
só sorban a város által ellátandó
közfeladatok helyszínéül is szolgál.

A Mindenki Háza sürgõs és ha-
laszthatatlan felújításának terveit
már több ízben megtárgyalta a
Közmûvelõdési és Városszépítõ
Egyesület vezetõsége, de forrás hi-
ányában csak szándék szinten tud-
ták elhatározni a feladatok szük-
ségszerûségét. A megbeszéléseken
folyamatosan bõvülõ karbantartá-
si, felújítási igények költségvetése
jelen állás szerint 10-12 millió fo-
rint forrás szükségességét jelöli
meg, amelynek elõteremtésére
nincs lehetõsége a tulajdonos üze-
meltetõnek.

A tények ismeretében azt ja-
vaslom a Tisztelt Polgármester
Úrnak, hogy a Nagykanizsa
MJV Közgyûlése elé szívesked-
jék elõterjeszteni azt a javaslato-
mat, hogy Miklósfán az Iskola
utcában az iskola kerítése után
déli irányban található önkor-
mányzati területen 2008-ban el-
határozott megosztás után kiala-
kítandó kettõ darab építési telek
eladásából befolyó, a 2009-es
költségvetésben nem tervezett,
de várható bevételt, az önkor-
mányzat a Mindenki Háza felújí-
tásának költségeire használja fel,
a megfelelõen szabályozott kere-
tek között .

Az elhatározás fontosságát az a
tény teszi aktuálissá, hogy a ház
tulajdonosa felmérte az évközi te-
endõket, arra ütemtervet készít, és
ennek a tervezhetõségét jelentõsen
befolyásolja a Közgyûlés határo-
zata.

Természetesen a két ingatlan
ára csak a szükséges forrás töredé-
kére lesz elég, de annak a szán-
déknak a jelzésére alkalmas, hogy
az Önkormányzat és Polgármester
Úr is hasznosnak látja az itt folyó
közfeladatokat is ellátó tevékeny-
séget. 

Határozati Javaslat: 
Nagykanizsa Megyei Jogú Vá-

ros Önkormányzat Közgyûlése fel-
kéri a polgármestert, hogy az Isko-
la utcában az iskola déli kerítése
után a város tulajdonát képezõ te-
rületen kialakítandó kettõ darab
ingatlan - a vonatkozó jogi szabá-
lyozásnak megfelelõen való – érté-
kesítésérõl gondoskodjon, azt a
2009. évi költségvetésben szere-
peltesse a bevételi oldalon, illetve
a kiadási oldalon ugyanekkora
összeggel szerepeltesse a Minden-
ki Háza felújításának támogatását.
A támogatás akkor folyósítandó,
amikor a tervezett bevétel realizá-
lódik.

MMiitt sszzeerreettnnéénneekk aa mmiikkllóóssffaaiiaakk?? Tisztelt Szerkesztõség!

A városban „mûködõ” info-
pontokkal kapcsolatban írok.
Azért Önökre gondoltam,
mert bár tudom, hogy a beren-
dezéseket a KanizsaNET üze-
melteti, talán így visszhangja
is lesz a levelemnek. 

Nekem úgy tûnik, mintha az
automaták gazdájukat vesztet-
ték volna, ugyanis kb. fél éve
üzemképtelen mind a Hevesi
úti, mind pedig a Fõ utcai gép.
A Fõ utcai már ki is van kap-
csolva, bár a Hevesi útit is
nyugodt szívvel ki lehetne
nyomni, mivel semmilyen
funkciója nem mûködik. Ez
nyilván az internetkapcsolat
megszakadása miatt van,
ahogy azt a képernyõn látni is
lehet: „A kiszolgáló nem talál-
ható”. 

A város image-én ez na-
gyon nagy folt. Egyre több ol-
dalról hallom a felháborodást.
Jómagam is sokszor használ-
tam volna a képeslapküldõ
funkciót, vagy ideérkezõ kül-
földi barátaimmal szerettem
volna egy közös képeslapot
küldeni Angliába, de sokad-
szorra sem sikerült. Már én
éreztem magam kellemetle-
nül, hogy fél év eltelte után
még mindig rosszak az info-
pontok.

Tehát amiért Önökhöz for-
dultam: ha tudnak egy kis he-
lyet szorítani a lapban ennek
a témának, vagy esetleg meg-
kérdezni róla az illetékes
üzemeltetõt, az szerintem so-
kunkat érdekelne, és talán ez
kell ahhoz, hogy lépés történ-
jen az ügyben. Bár már az is
nagyon sajnálatos, hogy erre
a lakosságnak kell felhívni a
figyelmet. De ez is tipikus
„kanizsaias” probléma. Ha
már sokan beszélünk róla,
akkor talán megmozdulunk,
és csinálunk is valamit elle-
ne.

Elõre is köszönöm a segítsé-
güket! További sok sikert kívá-
nok a laphoz!

Erdõdi Balázs, 
Nagykanizsa

KKéérr((dd))ééss,, aa nneemm
mmûûkkööddõõ kkaanniizzssaaii
iinnffooppoonnttookk 
kkaappccssáánn

Nagykanizsa Vagyongazdálkodási 
és Szolgáltató Zrt. (Nagykanizsa Garay u. 21.)
NYÍLT VERSENYTÁRGYALÁST HIRDET

önkormányzati tulajdonú üzlet bérbeadására 

Nagykanizsa Csengery u. 1-3. szám alatti 93 m2

alapterületû üzlethelyiség

Induló licit bérleti díj: 1700 Ft /m2/hó + 20% áfa. A
licitlépcsõ: 100 Ft/m2/hó + 20% áfa. 

A bérlemény megtekinthetõ:

2009. február 25. 10-11 óráig. 
(Külön kérésre más idõpontban is.)

A versenytárgyalás ideje: 2009. február 26. 9 óra
A versenytárgyalások helye: 

Nagykanizsa Vagyongazdálkodási 
és Szolgáltató Zrt.

Kis tárgyaló I. emelet, Nagykanizsa Garay u. 21.

A bérleményekkel kapcsolatban érdeklõdni lehet
a 93/311-241 illetve a 06/30/2273-192 

telefonszámokon
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Nagykanizsa Központi Rózsa 
Óvoda:
Székhely-intézmény Nagykanizsa,

Rózsa u. 7.: Kodály Zoltán u., Liszt Fe-
renc 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., Árpád u., Bedõ Albert u., Belus Jó-
zsef 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., Vörös-
marty 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., Be-
tyár u., Búzavirág u., Csalogány köz,
Cseresznyés u., Csokonai u., Damja-
nich János u., Dankó Pista u., Egerszegi
u., Felsõ Szabadhegyi út, Fülesbagoly
u., Hadi u., Harang u., Harmat u.,
Hegyalja út, Hegybíró u., Ibolya u., Ilo-
na u., József Attila u., Kaán Károly u.,
Kanyar u., Kaposvári út, Kisbagolai
hegyhát, Kishegyi út, Kõkereszt u.,
Laktanya u., Látóhegy, Levente u.,
Muskátli u., Nagybagolai hegyhát,
Nyárfás u., Õrház u., Patak u., Pásztor
u., Pipacs u., Sandi u., Sánci u., Sza-
badhegy 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
László u., Csengery u. 1-100. páros ol-
dal, 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, Roz-
gonyi u. 7.: Báthory u., Berzsenyi Dániel
u., Erzsébet tér, Fõ út páratlan oldal, Hu-

nyadi u., Jókai Mór u., Kalmár u., Kálvin
tér, Kazinczy Ferenc u., Kinizsi Pál u. 1-
50-ig, Király u., Királyi Pál u., Kölcsey
Ferenc u., Muraközi u., Múzeum tér, Pe-
tõfi Sándor u., Rozgonyi u., Sugár út 1-
50-ig, Terv u., Vásár út,

Vackor Óvoda Nagykanizsa, Pla-
tán sor 8/b.: Bajza u., Bagolai sor, Bat-
thyány u., Deák Ferenc tér, Eötvös tér,
Hermann Ottó u., Huszti Gy. tér, Kato-
na 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,
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, Jak-
abkúti u., Kismezõ u., Kisrác u., Kos-
suth Lajos u., Kõrisfa u., Körmös u.,
Malomkert u., Március 15. tér, Mun-
kácsy Mihály u., Nagyrácz u., Õrtorony
u., Pápai u., Pivári u., Ráckert u., Roz-
maring u., Szent Flórián tér, Szent Ró-
kus u., Szepetneki u., Szigeti u., Temp-
lom tér, Tornyos köz, Törökvári u., Tõ-
zike u., Vágóhidi út, Varasdi u., Vár út,
Vöröshegyi u.,  Zsigárdi köz

Általános Iskola és Óvoda Miklós-
fa 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., Mik-
lósfa u., Nagy Lajos u., Olaj u., Papp
Simon sétány, Parkerdõ u., Patak köz,
Pityer u., Só u., Szent György u., Szent-
györgyvári u., Tárház u., Teleki Blanka
u., Tripammer Gyula u., Vasút u., Véc-
sey 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., Szar-
vas u., Udvarház u., Vadalmás u., Vad-
rózsa u., Zsigárdpuszta, Hosszúvölgy,
Fûzvölgy, Homokkomárom, Ma-
gyarszentmiklós, Magyarszerdahely

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

Általános Iskola és Óvoda Nagykanizsa-Miklósfa – Nagykanizsa,
Iskola 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., Lazs-
nak u., Majorkert u., Magvetõ u., Napsugár u., Õz u., Szálfa u., Szarvas u.,
Udvarház u., Vadalmás u., Vadrózsa u., Zsigárdpuszta, Hosszúvölgy, Fûz-
völgy, Homokkomárom, Magyarszentmiklós, Magyarszerdahely

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.,
Kazanlak 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 vé-
gig, Szabadhegy 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., Ka-
tona József 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., Vécsey u., Wlassics u., Zárda u., Zrínyi Miklós u., Sormás,
Surd

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

A Nagykanizsai Cukorbetegek Egyesülete február 27-én, pénteken a
szokott idõben, 15.30-kor tartja klubfoglalkozását a Kanizsai Dorottya
Kórház tanácstermében, ahol Gyógyteák és táplálékkiegészítõk a dia-
betesben címmel tart elõadást Dr. Sebestyén Miklós fõorvos.

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

Polai József a 15. számú választókerület önkormányzati képviselõje foga-
dóórát tart minden páros hónap utolsó péntekén 18 órától 19 óráig a bajcsai ki-
rendeltség épületében.

KKééppvviisseellõõii ffooggaaddóóóórraa

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 2. 16 óra
Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sportbizottság

22000099.. éévvii KKuullttuurráálliiss AAllaapp 

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

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
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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

Ügyintézõ: Kém Eszter. Szám: 6/503-4/2009. Tárgy: Értesítés döntéshoza-
talról a Nagykanizsa, Magyar u. 30. sz alatti építéshatósági ügyben

Hirdetmény
A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló

2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 80. § (3) bekezdése alapján érte-
sítem az érintetteket, hogy Nagykanizsa Megyei Jogú Város Jegyzõje a
6/503/2009. számú Nagykanizsa Magyar u. 30. szám alatti 146. hrsz-ú ingatla-
non a 146/A/6. hrsz-ú társasházi átalakított lakás ügyében kiadott ideiglenes
fennmaradási és használatbavételi engedély véglegesítésérõl 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 a február 12-én kerül kifüggesztésre Nagykanizsa Megyei Jo-
gú Város Polgármesteri Hivatalának hivatalos hirdetõtábláján. 

Az eljáró hatóság megnevezése:  Nagykanizsa Megyei Jogú Város Jegyzõje
8800 Nagykanizsa, Eötvös tér 16., ügyszáma:  6/503/2009., tárgya: végleges
fennmaradási és használatbavételi engedély. A kérelmezõ ügyfél neve: He-
gyeshalmi Sándor

A kérelemmel érintett ingatlan valamint az érintett ingatlannal közös határ-
vonalú (telekhatárú) ingatlanok (hatásterület): Nagykanizsa 146., 144. hrsz-ú
és 147. hrsz-ú társasházi ingatlan, valamint a 148/1. hrsz-ú ingatlan.

Felhívom az érintettek figyelmét, hogy az elsõfokú építéshatóság fenti ügy-
ben meghozott döntése és az ügy iratanyaga a Polgármesteri Hivatal Építésha-
tósági Osztályán, az alábbi helyen és idõpontban megtekinthetõ: Nagykanizsa,
Eötvös tér 16. III. emelet 304. Hétfõ: 8-12, 13-16.30, szerda: 8-12, 13-17, pén-
tek: 8-12. Tájékoztatom az érintetteket, hogy a határozat ellen fellebbezésnek
helye nincs.

A jegyzõ megbízásából: Szamosi Gábor, építéshatósági osztályvezetõ

ÉÉppííttéésshhaattóóssáágg –– 66//550033-44//22000099..

Ügyintézõ: Gerencsér M., szám: 6 /777-4/2009. Tárgy: Értesítés döntésho-
zatalról a Nagykanizsa, Csengery u. 119. sz. alatti ingatlanon végzett építési
tevékenységek fennmaradási és használatbavételi ügyében

Hirdetmény
A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló

2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 80. § (3) bekezdése alapján értesí-
tem az érintetteket, hogy a  Nagykanizsa Megyei Jogú Város Jegyzõje 6/777/2009.
számú és 6/777-3/2009. számú, Nagykanizsa, Csengery u. 119. sz. alatti ingatla-
non végzett építési tevékenységek építéshatósági ügyben  döntését meghozta. 

Mivel a fenti építéshatósági eljárással érintett ingatlannal közvetlenül hatá-
ros ingatlanokkal rendelkezni jogosultak száma jelentõs, a további ügyfeleket
a határozat meghozataláról hirdetményi úton tájékoztatjuk a fenti jogszabályi
elõírásnak megfelelõen az alábbiak szerint.

A hirdetmény 2009. február 9-tõl kerül kifüggesztésre Nagykanizsa Megyei
Jogú Város Polgármesteri Hivatalának hivatalos hirdetõtábláján. 

Az eljáró hatóság megnevezése:  Nagykanizsa Megyei Jogú Város Jegyzõje
8800 Nagykanizsa, Eötvös tér 16., ügyszáma:  6/777/2009., 6/777-3/2009.,
tárgya: fennmaradási és használatbavételi engedély. 

A kérelmezõ ügyfél neve: NILFISK-ADVANCE Termelõ, Tisztítóberen-
dezés-Gyártó Kft., E.L.D. Kft., 8800 Nagykanizsa, Csengery u. 119.

A kérelemmel érintett ingatlan valamint az érintett ingatlannal közös határvona-
lú (telekhatárú) ingatlanok (hatásterület): Nagykanizsa 3920. hrsz-ú ingatlan, vala-
mint 3919. hrsz-ú, 3866/10. hrsz-ú, 3923/2. hrsz-ú, 3921/1. hrsz-ú ingatlanok.

Felhívom az érintettek figyelmét, hogy az építésügyi hatóság fenti ügyben
meghozott döntése és az ügy iratanyaga a Polgármesteri Hivatal Építéshatósá-
gi Osztályán, az alábbi helyen és idõpontban megtekinthetõ: Nagykanizsa,
Eötvös tér 16. III. emelet 305. Hétfõ: 8-12, 13-16.30, szerda: 8-12, 13-17, pén-
tek: 8-12. A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályai-
ról szóló (továbbiakban:Ket.) 98 §. (1) bekezdése kimondja: "Az ügyfél az el-
sõfokú határozat ellen fellebbezhet. A fellebbezési jog nincs meghatározott
jogcímhez kötve, fellebbezni bármely okból lehet, amelyre tekintettel az érin-
tett a döntést sérelmesnek tartja."

Erre figyelemmel az eljáró hatóság a fellebbezési lehetõségét döntésében az
alábbiak szerint biztosította: "Határozatom ellen a kézhezvételtõl számított 15
napon belül a Nyugat-dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal Zalaeger-
szegi Kirendeltségéhez címzett, de a Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgár-
mesteri Hivatal Építéshatósági Osztályhoz két példányban benyújtandó
30.000,- Ft értékû illetékbélyeggel ellátott fellebbezéssel lehet élni."

Nagykanizsa, 2009. február 5. 
A jegyzõ megbízásából: Szamosi Gábor, építéshatósági osztályvezetõ

ÉÉppííttéésshhaattóóssáágg –– 66//777777-44//22000099..
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Fenti számú építéshatósági hirdetményt lapunk weboldalán olvashat-
ják: www.kanizsaujsag.hu

ÉÉppííttéésshhaattóóssáágg –– 66//886622-44//22000099..

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyûlése / Nagykanizsa, Erzsébet tér 7.
8800 / pályázatot hirdet a Halis István Városi Könyvtár  /Nagykanizsa, Kálvin
tér 5. 8800/ igazgató munkakör betöltésére.

Képesítési és egyéb feltételek: szakirányú egyetemi, vagy fõiskolai végzett-
ség, legalább ötéves szakmai gyakorlat, továbbá kiemelkedõ szakmai vagy tu-
dományos tevékenység.

A pályázathoz mellékelni kell: részletes szakmai önéletrajzot; a végzettsé-
get igazoló okirat másolatait; 3 hónapnál nem  régebbi hatósági erkölcsi bizo-
nyítványt az intézmény vezetésére vonatkozó szakmai programot és gazdálko-
dásra épülõ fejlesztési elképzeléseket nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy a
pályázati anyagot a megbízón és  a jogszabályban elõírt bizottságon kívül
megismerheti a pályázati eljárásban más személy.

A munkakör betölthetõ: 2009. április1-tõl  A magasabb vezetõi megbízás:
2009. április 1. napjától 2014. március 31. napjáig, 5 év határozott idõre szól.

Pályázat benyújtásának határideje: Kulturális Közlönyben való megjelenést
követõ 30 napon belül (2009. március  13-ig).

Pályázat elbírálásának határideje: 2009. március 31. 
Illetmény: KJT alapján. A pályázatot 2 példányban kell eljuttatni. Pályázat

címzése: Nagykanizsa Megyei Jogú Város Mûvelõdési és Sportosztály 8800
Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. Felvilágosítás: Szmodics Józsefné osztályvezetõ
Tel.: 93/500-780

ÁÁlllláássppáállyyáázzaatt - HHaalliiss IIssttvváánn VVáárroossii
KKöönnyyvvttáárr iiggaazzggaattóóii hheellyyéérree

PPáállyyáázzaattii ffeellhhíívvááss
A Hadirokkantak, Hadiözvegyek, Hadiárvák Nemzeti Szövetsége, a
Keresztény Értelmiségiek Szövetsége, a Magyarok Világszövetsége,
a Magyar Politikai Foglyok Szövetsége, az 56-os Hagyományõrzõ

Egyesület Zala Megyei Szervezetei és a Magyar Honvédség 
Nyugállományúak Zalaegerszegi Klubja 

Zala megye fennállásának 1000., az 1849-ben történt szabadságharc
160. és Kossuth Lajos halálának 115. évfordulója tiszteletére
- A keresztyén Zala Vármegye megalakulása és története

- A reformkor, forradalom, szabadságharc és Kossuth Lajos
címekkel

írásbeli vetélkedõt tart 
a Zala megyei általános- és középiskolák tanulói számára

A tanuló bármelyik címmel írhat pályázatot, mely öt oldal legyen.
El lehet készíteni írógépen, számítógépen, vagy kézzel írva; tartal-
mazza a pályázó tanuló, felkészítõ tanár, az iskola nevét és címét.

Az általános iskolás tanulók díjai: I. 10.000 Ft, II. 9.000 Ft, III.
8.000 Ft, IV. 7.000 Ft, V. 6.000 Ft, VI. 5.000 Ft.

A középiskolás tanulók díjai: I. 12.000 Ft, II. 11.000 Ft, III. 10.000
Ft, IV. 9.000 Ft, V. 8.000 Ft, VI. 7.000 Ft.

Ha számos kiváló pályázatot írnak a tanulók, akkor a gyakorlatnak
megfelelõen, több I., II., III., IV., V. és VI. díjat ad ki a zsûri, az erre a
célra kapott adományok figyelembevételével.

A díjazott tanulók felkészítõ tanárai tiszteletdíjat kapnak. 
A díjat nyert diákok és tanáraik meghívót kapnak a díjátadásra.

A pályamunkákat a következõ címre kell megküldeni:
Zala Megyei Közgyûlés Hivatala, Oktatási és Kulturális Osztály

8900 Zalaegerszeg, Kosztolányi Dezsõ u. 10.
A beküldési határidõ: 2009. április 10.

A díjak átadása: 2009. április 30.

2009. szeptemberben nyitotta
meg kapuját a Héthatár Waldorf
Óvoda Sormáson.

A gyermek életében az óvodába-,
illetve a bölcsõdébe járás az elsõ
olyan lépcsõ, amikor megkezdõdik
a szüleirõl való leválás és meg kell
tanulnia a „függetlenséget” elsajátí-
tani. Ez az érzelmi leválás egyálta-
lán nem mindegy, hogy milyen mó-
don történik meg. Minél természete-
sebben éli meg a gyermek, annál ki-
sebb a lelki törés veszélye.

Úgy gondoljuk, hogy az általáno-
san megszokott egy hetes, napi pár
órás „beszoktatás” nem oldja meg
ezt a problémát. 

Azért, hogy a gyermek érzelmileg
tudjon kapcsolódni ahhoz a térhez
ahova nap, mint nap járni fog, vala-
mint az óvónõkhöz és a többi gyer-
mekhez, a Waldorf pedagógia úgy-
nevezett KISOVI-t szervez az óvoda
elõtt álló gyermekek és szüleik részé-
re. Ennek lényege, hogy a kicsik
szüleikkel minden héten részt vesznek
egy tartalmas foglalkozáson a waldorf
óvodában az óvónõk vezetésével. En-
nek keretében lehetõségük van kötet-
len játékra, kézmûveskedésre, együtt
zenélésre, stb. és egy kis betekintést is
kapnak a „waldorf-konyhába”. Egyút-
tal ez jó alkalom a szülõknek is meg-
ismerkedni a waldorf-pedagógiával,
valamint az óvónõkkel, ami hozzáse-
gítheti õket ahhoz a döntéshez, hogy
valóban ezt az óvodát szeretnék-e vá-
lasztani gyermeküknek.

Különösen nagy hangsúlyt fek-
tetnek az óvónõk arra, hogy a Wal-
dorf-óvoda szociális „anyaölként”
érzelmi biztonságot nyújtson a
gyermekeknek.

Az óvodában kizárólag természe-
tes anyagú, félkész játékok találha-
tók, melyeket a gyermekek maguk
egészítenek ki fantáziájukkal a játé-

kaik során, hihetetlenül növelve
kreativitásukat. Ezek lehetnek kö-
vek, gyökerek, varrott babák, bá-
buk, többféle méretû és színû ken-
dõ, lepel, melyeket a szülõk, a neve-
lõk együtt készítenek, vagy gyûjte-
nek a kirándulások során a gyere-
kekkel.

A hetente ismétlõdõ mûvészeti
tevékenységek vissza-visszatérõ
azonosságaikkal érzékletesen tagol-
ják a hetet.

Hétfõ: festés, kedd: méhviasz –
gyurmázás, szerda: gyapjúkép –
készítés, csütörtök: kenyérsütés,
péntek: kirándulás. A tevékenysé-
gek tartalma mindig tükrözi az
adott idõszakot, így alapanyagul
szolgál az ünnep eszközeihez. Pél-
dául pünkösdi idõben fehér mada-
rat készítenek gyapjúból, kará-
csonykor pedig sétálnak az adventi
kertben.

Az óvodában ünneptõl-ünnepig a
természet szüntelen körforgása sze-
rint, a tavaszi megújulással, a nyári
fénnyel, az õszi érettséggel, a téli
álommal összhangban próbálnak él-
ni óvónõként. Így érzékekkel fel-
fogható, átélhetõ formába próbálják
önteni a gyermekek számára az ün-
nepek megragadott, belsõ tartalmát,
akik koruknál fogva, közvetlenül
még nem érthetik mindezt. 

A célok egy egészséges életvitel
megalapozását szolgálják, melyek
eredményei a késõbbi életszaka-
szokban mutatkoznak meg teljes
mértékben.

„Itt és Most” a szeretetteljes
együttélés a fõcél, mely elvárások
helyett érzelmi biztonságot, védett-
séget nyújthat a gyermekeknek. Így
teremtõdhet meg lehetõsége annak,
hogy fejlõdési útjukon egészsége-
sen haladó, testileg egészséges, lel-
kileg szabad, szellemileg kreatív
emberek bontakozhassanak ki.

WWAALLDDOORRFF KKIISSOOVVII
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A 2007-es budapesti és a 2008-
as balatonalmádi kiállítás után
most Nagykanizsa ad otthont
Papp Iván kiállításának, mely
ezúttal tájképeibõl és városképe-
ibõl válogat. Címe: Sepsiszent-
györgy és Sopron között a képek
születési helye közti legnagyobb
távolságra utal. Vagy nincsenek
is olyan messze? 

Az 1918-as, pesti születésû mû-
vész 1941-ben végezte el a Képzõ-
mûvészeti Fõiskolát. Két évig tanár-
segéd, rövid kõrösmezei szolgálat
után az 1943/44-es tanévben a sepsi-
szentgyörgyi református tanítóképzõ
tanára. Ott ismerkedik meg debrece-
ni születésû jövendõ feleségével, aki
négy gyermekkel ajándékozza meg.
Nagykõrösön, Mátészalkán, 1950-
tõl Pesten a Pedagógiai majd az Ipar-
mûvészeti Fõiskolán tanít, 1957-tõl
a zuglói I. István Gimnázium tanára.
Pályája hatvannégy évesen szakad
meg. A kiállított képek helyszíne a
címadó Sepsiszentgyörgy és Sopron
között: az Al-Duna, Nagymaros,
Szentendre, Buda és Pest, Pócs-
megyer, Zirc, Zsennye, Káptalan-
füred és Vörösberény, Alsóõrs, Bala-
tonszemes, Szigetvár és Pécs, a
Mátra, Kassa, Sárospatak…

Cseresnyés Péter országgyûlési
képviselõ, alpolgármester lapunk
zártakor nyitotta meg a HSMK
Õsze András Galériájában március
10-ig hétköznaponként 10-tõl 17
óráig látogatható tárlatot:

„Önök nyilván megszokták,
hogy mi, akik a közéletben dolgo-
zunk, manapság elsõsorban gazda-
sági kérdésekrõl szólunk. Mintha a
GDP-nél, válságnál, költségvetési
hiánynál távolabb nem is látnánk.
Egy-egy ilyen kiállítás, mint a
mostani, mindnyájunkat ráébreszt
arra, kettõs válasz lehetséges a
kérdésre: miért is szolgáljuk a ha-
zánkat? Nem csak abból a célból,
hogy felemeljük. Abból az okból is,
mert szép. Kedves, személyes emlé-
kem, éppen itt, a HSMK-ban tör-
tént. Erdõs esperes úr  ezekkel a
szavakkal búcsúzott:„Vigyázzatok
az országra!” Szavak nélkül, képe-
inek szépségével mai vendéglátónk
is erre kér valamennyiünket. Rá-
döbbent újra és újra, milyen szép a
mi hazánk. Egy okkal több, hogy
szeressük, s tegyünk is érte.”

K.H.

Sepsiszentgyörgy 
és SSopron kközött

A Magyarországi Mindszenty
Alapítvány kurátora, Semjén
Zsolt országgyûlési képviselõ
nyitja meg február 27-én, pénte-
ken 16.45-kor a március 25-ig
megtekinthetõ Mindszenty kiál-
lítást a Halis István Városi
Könyvtárban.

2009. februárja Mindszenty Jó-
zsef életébõl kettõs évfordulót idéz:
hatvan éve ítélték ártatlanul élet-
fogytiglanra, s kilencven éve, Káro-
lyi Mihály „népköztársaságában”
tapasztalta meg elõször az önkény-
uralom terrorját. „Bûne”: ha bárki
részérõl jogtalanság érte a szabad-
ság és a hit ügyét, bárki emberi
méltóságát, akkor nem hallgatott.

Amikor a Nagykanizsai Polgári
Egyesület a kommunizmus áldoza-
tainak idei „Nincs helye a csügge-
désnek!” címû rendezvénysoroza-

tán Mindszenty atyára emlékezik,
követni kívánja Õt finom dunántú-
li humorában is, ahogy szenvedé-
seire tekintett: „Az életfogytiglani
börtönbüntetésnek az az elõnye,
hogy nem lehet meghosszabbíta-
ni.” A bíboros atya  fõpapi szolgá-
latának jelképes száz napjából 74
és fél napot töltött elzártan, ebbõl
26 és fél napot a nyilas és kommu-
nista börtönökben, 48 napot az
amerikai követség félrabságában;
mindössze 13 és fél nap jutott az
itthoni és 12 nap a számkivetett
magyarság lelki gondozására.

„Úgyszólván csak a jelen és a
jövõ érdekelte. Valószínû, ez is tar-
totta meg olyan fiatalosnak. Ha
mégis a múlt került szóba, abban
sem volt semmi merengés, mélá-
zás, csupán a távoli múltnak a te-
võleges vonatkozása.” – tanúsko-
dik titkára. A hercegprímás atya

többször is felidézte: a magyarság
és hazája elesettségérõl panaszko-
dó Széchenyinek a gyóntatója,
Hofbauer Kelemen azt felelte: A
hazán nem siránkozni kell, hanem
cselekedni kell érte. Jövõbe vetett
bizalmat keltett hallgatóiban, meg-
erõsítette õket keresztény hitükben
és magyarságtudatukban, az egy-
más iránti felelõsségvállalásra és
gondoskodásra indítva lelkükre
kötötte: „A megmaradt kevésbõl
újra kell építenünk a hazát!”

Miért volt annyi szenvedés mel-
lett bizakodó, lelkes, életvidám?
Miért szólít meg ilyen elevenen
egy több, mint harminc éve halott
ember? Ezekre a kérdésére keres-
sük a választ a kiállítás tablóin,
együtt a vetélkedõ középiskolás-
okkal, az elõadások hallgatóival. 

P.J.

„„NNiinnccss hheellyyee aa ccssüüggggeeddééssnneekk!!””

Közel hatszázezer aláírást gyûj-
tött össze az a négygyermekes csa-
ládanya, aki magánszemélyként
kezdeményezte az országgyûlési
képviselõk elszámoltatására vo-
natkozó népszavazást. A Seres
Mária által benyújtott kérdés pon-
tosan így hangzik:

„Egyetért-e Ön azzal, hogy az
országgyûlési képviselõknek csak
a bizonylattal alátámasztott elszá-
molható kiadásai után járhat költ-
ségtérítés?" 

A honatyák utazási és szállás-
költség címén havonta többszáz-
ezer forintot kapnak, mely bemon-
dásra jár nekik, tehát nem kell
számlával igazolniuk.

Jogos és teljesen pártsemleges
elvárás, hogy õk is ugyanúgy adóz-
zanak és ugyanúgy legyenek szám-
lakötelesek, mint bárki más ebben
az országban. Ez teljesen össz-
hangban van a gazdaság kifehéríté-
sére irányuló kormányzati elképze-
lésekkel is, ugyanakkor egy olyan
erkölcsi kérdés, melyben évek óta
nem tudnak megállapodni a parla-
mentben ülõ képviselõk – holott a
választók ezt elvárnák tõlük.

A népszavazási kezdeményezés
a magyar demokrácia történetében
egyedülálló siker: 591.748 ember
írta alá.  Soha egyetlen aláírás-
gyûjtéshez nem csatlakoztak eny-
nyien. Különösen figyelemremél-

tó, hogy pártok és társadalmi szer-
vezetek háttértámogatása nélkül
zajlott mindez.

A kezdeményezõ az akciót két
fontos üzenetben összesítette. A
legfontosabb, hogy bízzunk egy-
másban – ha pedig meglátjuk egy-
másban azt ami összeköt, teremt-
sünk közösen egy olyan országot,
ahol minden törvény mindenkire
egyformán vonatkozik.

A népszavazási kezdeményezés
nem csupán egy kérdés rendezésé-
re irányul, hanem az összefogás
iránti igény/képesség ékes bizo-
nyítéka – ami a jelenlegi, több
szempontból is válságos helyzet-
ben pozitív töltést adhat a társada-
lom számára. 

K.H.

KKaanniizzssáánn iiss ggyyûûjjttöötttteekk

Január 30-án Becsehelyen egy fi-
atalkorú – aki jelenleg elõzetes bün-
tetésben van – megkísérelte kirabol-
ni a postát. Az akkori rendõrségi
híradások szerint a posta épületében
tartózkodó ügyfél meghiúsította a
rablást, kiütötte kezébõl a gázriasz-
tó fegyvert, melynek következtében
a rabló a nála lévõ fegyverrel meg-
sebesítette, majd elmenekült.

A személyleírás alapján a gya-
núsítottat fél órán belül megtalál-
ták. A meghiúsult postarablás el-

követõjének elfogásában közre-
mûködõ két rendõrjárõrt, a
Letenyei Rendõrõrs kötelékeiben
szolgáló Németh Lajos fõtörzsõr-
mestert és Tóth István törzszász-
lóst a Magyar Posta Zrt. jutalom-
ban részesítette. A Posta képvisele-
tében dr. Lázár János, a Központi
Biztonsági Szolgálat vezetõje gra-
tulált a két rendõrnek, utalványt
adott át nekik, majd elmondta, a
Magyar Posta számára nagyon
fontos, hogy a munkavállalók és
az ügyfelek egyaránt biztonságban
érezzék magukat a postahivatalok-

ban. Ezért a cég nem keveset áldoz
a biztonságtechnikára, az õrzésre.

A megyei napilap munkatársá-
nak kérdésére, miszerint a hölgy,
aki kiütötte a fegyvert a támadó
kezébõl, s még meg is sebesült,
kap-e jutalmat, dr. Lázár János
azt válaszolta, ugyan jutalmat
nem kap, de a Posta együttérzését
fejezi ki neki. A rendõrség képvi-
selõi azt mondták – az esetet kö-
vetõ híradásokkal ellentétben –,
nem tudnak róla, hogy a hölgy-
nek köze lett volna a rablás meg-
hiúsulásához.

AA rreennddõõrröökk jjuuttaallmmaatt,, aazz üüggyyffééll eeggyyüüttttéérrzzéésstt 
kkaappootttt
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Ki ne szeretné azt, ha mondjuk
felére csökkenhetne a havi gáz-
számlája, sõt, biztonságban érez-
hetné magát a szén-monoxid-
visszaáramlás veszélyétõl! Ráadá-
sul mindegy, hogy A típusú nyílt
égõjû gázkészüléket, tûzhelyt, kis-
vízmelegítõt, gáz-infrasugárzót,
vagy a B típusú kéménybe kötött
gázkészüléket, fali vízmelegítõt,
fali fûtõkészüléket, kazánt, esetleg
zárt égésterû gázkészüléket; kül-
sõ falra helyezett (parapet ké-
ményt) vagy kettõsfalú kémény-
kürt-tõt használ-e az illetõ.

Azt hiszem, a feltett kérdésre ke-
vesen mondanának nemet. A pénz-
tárcánkat kedvezõen érintõ felvetésre
valaki már megtalálta a megoldást,
bár úgy tûnik, ezt „valakik” nem tud-
ják, vagy nem akarják tudomásul
venni. A 82 éves Sipos József feltalá-
ló hat éve küldi leveleit az ország ez
ügyben legfontosabb hivatalaiba:
Fogyasztásvédõ Felügyelõséghez
Budapestre, a Magyar Kereskedelmi
Engedélyeztetési Hivatal Budapesti
Mérésügyi és Mûszaki Bizottsági
Hatóságához, ahonnan azt a választ
kapta, hogy a konvektorok átalakítá-
sa – energetikai szempontból meg-
alapozott –, de mivel a gyártó nem
járul hozzá, ezért a beadványát tárgy-
talannak tekintik. Írt Kóka János mi-
niszternek a Gazdasági és Közleke-
dési Minisztériumba, a Legfelsõbb
Ügyészségre, az Igazságügyi Mi-

nisztériumba, Gyurcsány Ferenc mi-
niszterelnöknek, a rendõrségnek, a
FÉG Konvektorgyár Rt-hez, akik
jegyzõkönyvet is írtak a Sipos Jó-
zsefnél tett látogatásuk tapasztalatai-
ról. A legutolsó levél a Nemzeti Fej-
lesztési és Gazdasági Minisztérium-
ba és a Legfelsõbb Bíróságra ment
el. A válaszlevelekben gratuláltak a
82 éves feltalálónak, sok sikert kí-
vántak neki, de olyan is volt, aki ki-
nevette. Ami újat mondott, azt rögzí-
tették, volt, ahol elismerték, de nem
segítettek neki.

Mielõtt néhány mondatban is-
mertetnénk a feltaláló, hõcsapda-
gázkonvektor hõhasznosítását foko-
zó mûszaki alkotását, mellyel 2005-
ben a Visegrádi országok és a Ma-
gyar Feltalálók Egyesülete által ren-
dezett EKO 2005  – Innovációs
Környezetvédelmi Verseny hazai
döntõjén elnyerte a Környezetbarát
Találmány kitüntetõ minõsítést, el-
árulhatjuk, Sipos József nem adta
fel elképzelését. A kudarcok ellené-
re görcsösen ragaszkodik hozzá, hi-
szen nem csak pénzt, életet is ment-
het vele a megvalósítása esetén. Ag-
godalmát igazolja, hogy évente 15-
20 ember hal meg szén-monoxid
mérgezésben. A vezetékek megvan-
nak, rendelkezésünkre állnak, csak
át kell alakítani a gázkészüléket,
mert azt véleménye szerint olyan hi-
bával gyártják, ami könnyen és gaz-
daságosan kiküszöbölhetõ! Ez a lé-
nyeg – magyarázza keserûen Sipos

József. Az igazát természetesen pa-
píron is tudja bizonyítani.   

AFÉG Konvektorgyártó Rt-tõl azt
a választ kapta, hogy semmiféle mó-
dosításhoz nem járulnak hozzá, még
a gázkészülék külsõ köpenyének át-
alakításához sem, holott a Kerminél
felhívták a feltaláló figyelmét arra,
hogy a készülék bármely részének
átalakítása – ideértve a burkolatot is
–, csak a gyártó és a tanúsító intézet
együttes hozzájárulásával megenge-
dett.  A végén mindegyik hivatal a
FÉG-hez dobta a labdát, pedig az
emberi életek megmentése és a gáz-
számla csökkentése indokolttá tenné
találmánya megvalósítását.

A legfõbb ügyészhez 2006 márci-
usában írt levelében azt kérdezte
meg, ki felel a halottakért, a szén-
monoxid mérgezés következtében
elhunyt emberekért? A válaszban ez
állt: „Az felel, aki a nyílást eltöm-
te”. Holott egy másik esetben az van
leírva, hogy a felelõsség minden
esetben a gyártóé! A két hivatalos

vélemény ellentmond egymásnak. 
De hol kezdõdik a probléma, mit

szeretne elérni Sipos József feltalá-
ló? Megpróbáljuk összefoglalni
dióhéjban: A készülékeknek és a
kazánoknak is kicsi a hõátadó felü-
lete, és emiatt sok gázt kell eléget-
ni. A 250 celsius fokos füstgáz
olyan gyors sebességgel megy ki a
normál kéményen, hogy elolthatja
az égést. Például egy fürdõszobá-
ban a gázkazán mûködéséhez, a fû-
téshez, óránként 10 köbméter leve-
gõ szükséges. A füstgáz kimenetel-
éhez azonban 30 köbméter levegõ
kell, ami elérheti a szoba térfogatá-
nak a háromszorosát is. Így mint-
egy 26 köbméter levegõ fordul meg
óránként a helyiségben. Ha ez a le-
vegõ kimegy, valahonnan be is kell
jönnie a helyiségbe, ezért egy téli
idõszakban bizony akár meg is fáz-
hat az ember a fürdõszobában.

Hogy mikor és mirõl jutott eszébe
Sipos Józsefnek a változtatás gondo-
lata? Azt is mondhatnánk, erre egy-
szerû a válasz: Négy-öt éves korá-
ban nagyapja olyan vaskályhát hasz-
nált, aminek a füstcsövére úgyneve-
zett dob, vagy szögletes csõ volt be-
építve, ami lehûtötte a füstgázt an-
nak érdekében, hogy minél több me-
leg maradjon a helyiségben. Mind-
erre hat évvel ezelõtt akkor gondolt,
amikor egy téli napon berakott a ga-
rázsába egy gázkályhát, ami egy hét
alatt elfogyasztott egy tizenegy kilós
gázpalackot. S mivel sokallta ezt a

mennyiséget, felvillant benne, hogy
hetven évvel ezelõtt erre a problé-
mára már kidolgoztak az emberek
egy megoldást. Tehát beépítette a
„hõcsapdát” a készülékébe, s az át-
alakítást követõen három hétig kitar-
tott a gázpalack a helyiségben. Az-
óta szeretné hasznosítani az ötletét, a
gázasoknál azonban mindent a ren-
delettel kezdenek. Vajon mit mond-
hat erre egy egyszerû földi halandó?
Hogyha még nincs megfelelõ rende-
let, az nem jelenti azt, hogy a meglé-
võt nem lehet módosítani!

– A másik problémát a tragédia
jelentheti – jegyzi meg Sipos Jó-
zsef. – A készülék hátsó részén ta-
lálható a nyitott füstcsõ. Hogyha
bármi történik a kéményben, mind-
járt a helyiségbe jut vissza minden,
és ekkor történhet a tragédia. Te-
hát, ha például eldugul a csõ, az
égés nem szûnik meg, a készülékbõl
a szén-monoxid a helyiségbe áram-
lik, és aki ott tartózkodik már rég
halott, amikor a gáz még mindig ég. 

– Az ön megoldásával, a hõcsap-
da használata esetén mi történik?

– A hõcsapda feladata az égéster-
mék lehûtése a helyiség levegõjével
(nem hígítással). A 100 celsius fokra
hûtött égéstermék elvezetése zárt csõ-
rendszerben történik, így a helyiségbe
égéstermék nem kerülhet, az égéster-
méket elvezetõ rendszerben bármi-
lyen dugulás, vagy zavar keletkezik, a
tûztérben a láng egy percen belül ki-
alszik, így a földgáz áramlása meg-
szûnik, mert a termoelektromos égés-
biztosító lezár. A készülékhez épített
hõhasznosítóval lelassul az áramlás,
a helyiség levegõjével hûtve az ener-
giafelhasználás ötven százalékkal
csökken. Ezt mérési eredmények is
igazolják. A másik nagy hiba, hogy
rozsdamentes csövet használnak a
füst elvezetésére, aminek rossz a hõ-
vezetése, és ez megint csak energiát
pazarol. A 98-as rendelet azt mondja
ki, a készüléket vagy részegységet úgy
kell gyártani, vagy forgalomba hozni,
hogy rendeltetésszerû használat ese-
tén a személyek biztonságát és va-
gyonbiztonságát ne veszélyeztesse –
hangsúlyozta Sipos József. 

Hivatalos személyek jelenlétében
is kipróbálta az átalakított készülé-
két. Elhatározta, segít a hozzá for-
duló ismerõseinek, és választ vár az
egészségügyi minisztertõl is. Hogy
meddig kell várnia? A választ fogal-
mazza meg mindenki magában. 

Bakonyi Erzsébet
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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
üzletkötõ érettségi 88.000 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
ügyintézõ (angol kf. nyelvism) fõiskola 125.000 Ft
telefonos operátor középiskola 75.000 – 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

Multifokális lencse AKCIÓ -30%
Az akció február 5 - március 31-ig érvényes!

WALDORF KKISOVI

2009. szeptemberében nyitotta meg kapuját 
a Héthatár Waldorf Óvoda Sormáson.

A gyermekek családias légkörben töltik az idejüket: 
van kenyérsütés, kásafõzés, gyapjúzás, 

sok más titok és felfedeznivaló.

Minden ovi elõtt álló gyermeket és szüleiket 
szeretettel várunk a baba-mama foglalkozásainkon, 

ahol bepillantást kaphatnak az óvodai élet mindennapjaiba.

A foglalkozásokra minden csütörtökön délután 16 órától
várjuk az érdeklõdõket.

Helye: HÉTHATÁR WALDORF ÓVODA
Sormás, Kossuth Lajos u. 31.

Bejelentkezés: délutánonként 
Gaál Krisztina óvónõnél 30/997-4703

Beiratkozásra folyamatosan, egész évben van lehetõség!

Internet: www.kanizsawaldorf.blogol.hu, www.waldorf.lap.hu 

Volán Oktatási Kft.
Nagykanizsa,
Zárda út 2.

Tel/fax: 93/516-634

OKÉV nyt. szám: 20-0003-04 AL: 0448

Tanfolyam
indul

2009. 02.21-én 8 órakor
C, C+E

03.02-án 16 órakor
hétközi

03.06-án 16 órakor
hétvégi elõadásokkal
személyautó, motor 

és segédmotor 
kategóriákban

Diákkedvezmény!
Részletfizetés! 

Ingyenes 
tankönyvkölcsönzés!
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Horoszkóp

Ha a céljai eléréséért hajt, legyen tekintettel
mások érdekeire is. Megérzései továbbra is jól
mûködnek. A félig kimondott igazságokból
könnyedén le tudja vonni a következtetéseket,
és ez minden téren megkönnyítheti az életét.

Ne zárkózzon el olyan emberek közeledé-
sétõl, akiket eddig még nem ismert. Nem
kell begubóznia, elég, hogyha alaposan
meggondolja, mibe vágja a fejszéjét. A lé-
nyeg az, hogy ne érje anyagi veszteség.

Az elkövetkezõ napokban a megszokottnál
nagyobb kedve lesz a beszélgetéshez. Idõn-
ként eszébe jut, hogy mit is kellene másképp
tennie életében, de a megoldásig nem jut el,
mert megszólal a telefon, aztán a másik…

Változékony a hangulata mostanában, s
emiatt könnyebben megsértõdik a környe-
zetére. Érzékenységének azonban lesz elõ-
nye is, az erõszakos emberek mesterkedé-
sét könnyedén lerázza magáról.

Jó lehetõségek adódnak ezen a héten a mun-
kája, a vállalkozása terén. A siker rányomja
bélyegét érzelmi életére is. Figyelmesebb
lesz a párjához, és a megszokottakal ellen-
tétben, romantikus oldaláról is megismerik.

Optimizmus jellemzi mindennapjait. Anya-
gi helyzetében lendületes javulás várható.
Az eredmények fellelkesítik, és mindjárt
újabb beruházásra ösztönzik. A változással
kivívja egész családja elismerését.

Sokat töpreng mostanában karrierjén. Szíve-
sen osztja meg ezzel kapcsolatos elképzelése-
it, ötleteit másokkal. Bár a nagy jelentõségû
tervek lefoglalják gondolatát, továbbra is
vonzódik a jó humorú emberek társaságához. 

Néha hajlamos elfeledkezni arról, hogy
másoknak is vannak elvárásai önnel szem-
ben. A lelki egészségére nem árt idõnként
odafigyelni, mert érzelmi labilitásával ok
nélkül megbánthatja szeretteit.

Nem árt, ha idõnként jó humorérzékkel vála-
szol az ön felé irányuló kritikákra. A humor-
ral többet ér el, mint a haragos, indulatos
megjegyzésekkel. Ha még szingli, ne kerges-
se sokáig az álmait, lépjen át a valóságba.

A befelé fordulással nem old meg sem-
mit. Alkalmazkodnia kell a kihívások-
hoz, az egyenes beszéd továbbra is le-
gyen fontos az ön számára. Ne költekez-
zen meggondolatlanul. 

Mielõtt belefogna elképzelései megvalósítá-
sába, aludjon rá egyet. Töltse el elégedett-
séggel, hogy sok mindent megoldott a tava-
lyi terveibõl. Töltsön több idõt a szeretteivel,
és örüljenek az apró eredményeknek.

Ne aggódjon folyton a jövõ miatt. A gazda-
sági válságnak elõbb-utóbb vége lesz. Estén-
ként tegye le a „terheket" és hallgasson szép
zenét. Beszélgessen jó barátokkal, és váljon
szokásává a nevetés, mert az is gyógyít.

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

Cincin lovag
angol-amerikai animációs film (sz) KN

Valami Amerika 2.
magyar vígjáték (mb) (12)

15.15 15.15

Frost/Nixon
(amerikai-angol-francia dráma (f) (16)

17.30 17.30

Az idegenember
amerikai vígjáték (f) (12)

20.00 20.00

13.00

2009. 02.12 - 02.18-ig Párosodó
a Kanizsa Rádió

társkeresõ mûsora

péntekenként
21:30-tól

Az Ön rádiója
FM 95,6 MHz
SMS szám:
06-30/30-30-956
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Vállalkozók FIGYELEM! Nagyka-
nizsa belvárosában közel 700 négyzet-
méteres terület  eladó! Irányár: 19 millió
Ft. Érd.: 30/227-3294, 30/448-6072

Nk belvárosában a TANDEM autóke-
reskedés bérbe kiadó vagy építési telek-
nek eladó. Tel.: 30/481-2323 (6260K)

Nk-Olajtelepen, a Vécsey utcában
karbantartott 78 m2-es családi házrész
pincével, padlással, 1185 m2 udvarral el-
adó. 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 el-
adó. Érd.: 30/227-3294

Belvárosban háromszobás, nappalis
családi ház két fürdõvel, nagy aknás ga-
rázzsal, rendezett, szép, kicsi udvarral el-
adó vagy elcserélhetõ palini családi ház-
ra értékegyeztetéssel. Tel.: 93/315-861,
30/851-7255 (6389K)

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

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

Nk-án 87 m2-es tetõrérrel bõvíthetõ
társasházi lakás kerttel, garázzsal a Tár-
ház utcában eladó. Lakást beszámítok.
Érd.: 30/555-6575 (7003K)

Berzsenyi utcában garázs eladó. Érd.:
30/527-2002 (7020K)

Nagykanizsa-Palinban az új lakóte-
lepen földszintes családi ház, igényes
mûszaki állapotban, hõszigetelten, csen-
des, zárt udvarral sürgõsen eladó. Ár:
26,5 millió Ft. Érdeklõdni: 30/228-2555
(7012I)

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

Nk-án a Rózsa utcában 55 m2-es
egyedi gázas, felújított, átalakított, erké-
lyes, alacsony közös költségû lakás ár

alatt, sürgõsen eladó. Ár: 6,8 millió Ft.
Érdeklõdni: 30/228-2555 (7014I)

Északi városrészben, bevásárló köz-
pontok közvetlen közelében két szoba
nappalis, felújításra szoruló tetõtéri lakás
sürgõsen eladó. Ár: 11 millió Ft. Érdek-
lõdni: 30/228-2555 (7015I) 

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

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

Belvárosban, új építésû liftes társas-
házban Ny-i fekvésû két háló nappalis,
nagy erkélyes tetõtéri lakás azonnali köl-
tözéssel eladó. Ár: 11,9 millió Ft. Érdek-
lõdni: 30/228-2555 (7019I)

Hat éves, 123 m2-es családi ház mel-
léképületekkel, 1700 m2-es parkosított
udvarral Nk-án, az Alkotmány úton
sürgõsen eladó. Tel.: 30/9274-396
(7021K)

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

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

Olajtelepen IV. emeleti, egyszobás
lakás fiatal párnak 28.000 Ft/ hó +
rezsiért kiadó. Érd.: 16 óra után a
20/9726-721-es telefonszámon. (7022K)

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

Három köbméter kuglira vágott tüzifa

házhoz szállítva, 36.000 Ft-ért eladó.
Érd.: 30/827-1966 (6405K)

Masszázs a nagykanizsai Uszodá-
ban! (A szolgáltatás belépõjegy nélkül is
igénybevehetõ) Teljes testre, 30 perces
lazító masszázs 1000 Ft. Szolgáltatá-
sok: alakformáló-, talp-, egyéb
masszázs, fényterápia, méregtelenítés,
stb. Hívásra házhoz is megyek! Elérni
és bejelentkezni a  30/481-2323 telefon-
számon lehet (6273K)

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

Készpénzért vásárolok könyvet, fest-
ményt, porcelánt, régi népi parasztbúto-
rokat, használati tárgyakat és teljes ha-
gyatékot. Érd.: 20/555-3014 (6430K)

Magyar nyelv és irodalomból korre-
petálást, pótvizsgára, felvételire felkészí-
tést, valamint szakdolgozatok, egyéb
anyagok gépelését vállalom. Tel.:
30/968-8184 (6288K)

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

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

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

158/59/57 Elvált hölgy olyan társat ke-
res aki nem iszik, nem dohányzik, és aki-
vel minden terhet megosztanánk. Levele-
ket a Szerkesztõségbe (Pf: 154) kérek,
“Ketten könnyebb” jeligére. (7010K)

Február 19. 18 óra
Világjárók Klubja
ÚJ-ZÉLAND – vetített képes elõadás
és kiállítás HEDERICS VIKTOR 
képeibõl. 
A kiállítást megnyitja: Zsoldos Péter. 

Február 23. 19 óra
Hevesi bérlet
Georges Feydeau-Szentirmai Ákos-
Bradányi Iván: OSZTRIGÁS MICI
- zenés komédia
Belépõdíj (pótszék): 2 500 Ft

Február 27. 18-20 óra
FARSANGI KONCERT
A Farkas Ferenc Zene- és Aranymet-
szés Mûvészeti Iskola szervezésében.
Jegyek a Zeneiskolában elõvételben
kaphatók

Február 28. 19 óra
TAVASZKÖSZÖNTÕ 
VIRÁGBÁL. Zene: Adria Duó -
Cziczeli Ferenc és Imre Tibor. Nyitó-
tánc: Premier Táncklub. Belépõdíj:
1200 Ft. Vacsora: Csányi Vendéglõ
(igény szerint 1 600 Ft/fõ). Jegyek a
HSMK pénztárában válthatók

Február 21. 16-18 óra
TÁNCHÁZ GYEREKEKNEK
Belépõdíj: 200 Ft

Február 21. 18 óra
"TÁNCRA LÁBAM" 
népzenei táncház sorozat 
Belépõdíj: 500 Ft

Február 27. 19 óra
Jazz klub - BORBÉLY MÛHELY
"Hommage á Kodály" - Lemezbemu-
tató koncert. Belépõdíj: 900 Ft

Február 25.
MEGEMLÉKEZÉS A KOMMU-
NIZMUS ÁLDOZATAINAK EM-
LÉKNAPJA ALKALMÁBÓL.
Zenés-irodalmi összeállítás. 
Szerkeszti: Bali Judit. Megemléke-
zést tart: Rózsás János - író, volt
Gulág rab.

Február 21. 18 óra
FARSANGI BÁL

Február 24. 18 óra
HÚS,  ÉG VELED! 
Húshagyókeddi mulatság a Szépko-
rúak Társasága szervezésében

Február 25. 18 óra
A PARASZTEGYETEM –
SZÕLÉSZETI  ÉS BORÁSZATI  
ELÕADÁS
“A terméskorlátozás és a borminõség
összefüggései"

2009 A TAKARÉKOSSÁG ÉVE 
Kösse újra CASCO-ját jelentõs

kedvezménnyel!
Kérjen ajánlatot, most megéri!

30/916-1600
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Véget ért a Nagykanizsa Városi
Football Szervezet által tetõ alá
hozott városi teremlabdarúgó-baj-
nokság meccsdömpingje, s – az
elõzetes várakozásoknak megfele-
lõen – nem mindennapi végkifejlet
kerekedett a döntõ napján. A leg-
jobb négy közé a Channel 2000, a
Royal, a Szokol Nagyker, a Tip-
Top jutott, mely után a kispályás
bajnokcsapat, a Tip-Top 2-0-ra
verte a Royalt, míg a Channel 1-0-
ra a Szokolt. Aztán következhetett
az igencsak élesre állított finálé:
Channel 2000 – Tip-Top 2-1 (2-0).
Zsigmondy-csarnok, 170 nézõ.
Vezette: Fábián S., Vass Zs. Chan-
nel: Munkácsi – Miskevics, Mezei
– Korpics K. – Nagy R., Mátyás.
Csere: Piecs, Pécsi. Tip-Top: Hor-
váth G.- Boros, Burucz – Rácz Sz.,
Balogh A. – Cs. Horváth G. Csere:
Koller, Szõke Á., Papp G. Gólszer-
zõk: Miskevics, Pécsi; Cs. Hor-
váth.

Nagy vehemenciával estek egy-
másnak a csapatok, s az elõzetesen
talán esélyesebbnek kikiáltott Tip-
Top nem is teketóriázott, Burucz
kétszer, Balogh A. és Cs. Horváth
egyszer-egyszer hibázott kecsegte-
tõ helyzetben, míg a túloldalon
Miskevics hagyott ki nagy helyze-
tet. Utóbbi azonban rá néhány pil-
lanatra javított, mellyel megsze-
rezték a vezetést a kék mezesek,
amit röviddel késõbb követett Pé-
csi találata is. A második játékrész-
ben nyomott ugyan, de tompának
tûnt a tiptoposok játéka, a szépítés
végül mégis összejött Cs. Horváth
révén. Ezt követõen az idegek
kezdték felmondani a szolgálatot,
a gólszerzõ törlesztett Pieccsel
szemben, s máris tumultuózus je-
leneteknek lehettünk tanúi. Miután
a kedélyek megnyugodtak, egy do-
log nem volt biztos, hogy még
mennyi van hátra a játékidõbõl…
Innen már a Channel lehozta a

mérkõzést, végezetül pedig követ-
kezhetett a nagy össznépi összebo-
rulás az ellenfelek részérõl.

A döntõhöz hasonló találkozók-
nak mindig megvan a külön tanul-
sága, amit az egyik játékvezetõ,
Fábián Sándor osztott meg velünk:
„ Ezeknél a csapatoknál már ilyen
szinten is óriási az iram, s vala-
mennyi mérkõzés-helyzetben min-
dig következetesnek kell lenni.
Nagyon jó mérkõzés volt, s az
ilyeneknek mindig egyedi hangu-
lata van. Nekünk sem kis kihívás
ez, ezért sem véletlen, hogy két já-
tékvezetõ közremûködése szüksé-
ges. Persze, azt azért jó látni, hogy
a meccs után már a két csapat játé-
kosai között szent a barátság…”

A terembajnokság végeredmé-
nye: 1. Channel 2000, 2. Tip-Top,
3. Royal és Szokol Nagyker. Vi-
gaszkupa: 1. RMP-Földi, 2. DPSE
Fõposta, 3. Fix Bomba és Inter-
form. Öregfiúk: 1.Bianka Pizzéria,
2. Tip-Top, 3. Igazságügy és István
Hotel.

Polgár László

RReemmeekk bbeeffeejjeezzéésssseell

Kudarcokkal teli hétvégét tudha-
tott le a két kanizsai másodosztályú
kosárlabda együttes, hiszen a férfi-
aknál a Kanizsa KK DKG East,
míg a nõknél a Kanizsai Vadmacs-
kák szaladt bele idegenben méretes
vereségekbe. Elõbbiek a táblázaton
mögöttük tanyázó, ötödik helyezett
B-Beton Bonyhád KSE-hez láto-
gattak, s kaptak ki 105-86-ra. A ka-
nizsai tréner, Kovács Nándor ide-

geit jócskán „megrendezhette” a
találkozó, hiszen játékosai igen-
csak passzívan kosaraztak, ami
egyben azt is jelenti, hogy ellenlá-
basuk egy gyõzelemnyire nyomult
rájuk a táblázaton. A hölgyeknél
szinte négy csapat játszott, hiszen
az NTE-MAFC-Ferencváros fo-
gadta a Vadmacskák együttesét.
Nos, Varga Zsófia hiányát alapo-
san megérezték a vendégek, hiszen

a végsõ dudaszó pillanatában a sta-
tisztikai lapon 72-45 állt – s nem a
dél-zalaiak javára. Sarkítva szinte
pontosan annyi volt a különbség,
amennyit Varga Zsófia szokott
dobni, amikor a pályán tartózkodik
– ezúttal õ azonban a Zala Volán-
nal mérkõzött a gyõriek ellen. A
KVSE ezzel jelenleg harmadik, az
MKB-Euroleasing Sopron II és a
Vasas-Csata II után a bajnoki ta-
bellán.  

P.L.

NNeemm kkiiss kküüllöönnbbssééggeekkkkeell

Az NTE 1866 cselgáncsozói
évadnyitóként a szlovéniai Lend-
ván szerepeltek a XI. Harcmûvé-
szetek Kupáján, melyre négy or-
szág tizennégy klubjából érkezett
200 judoka nevezése. Korcsoport-
jának (1999 és utána születettek)
27 kg-os mezõnyében Huszár Má-
té négy gyõztes párharccal a har-
madik helyen végzett. Huszár

Martin a két évvel idõsebbeknél
38 kg-ban indult, s nem mindenna-
pi cselgáncsozást bemutatva, négy
ipponos gyõzelemmel szerzett elsõ
helyezést. Az 1995-96-osoknál 73
kg-ban Veszprémi Boldizsár máso-
dikként, 60 kg-ban Király Áron
harmadikként, valamint +73 kg-
ban Ötvös Sándor és Lukovits Ba-
lázs szintén harmadikként zárt.

Az elért dobogós eredmények
mellett az NTE dzsúdósait más té-
ren is érte elismerés, hiszen a hazai
judo-szövetség 2008 legeredmé-
nyesebb ifjúsági nõi sportolójának
Mihovics Szabinát választották. A
kanizsai szakosztály az eredmé-
nyességi listán az egy évvel koráb-
bi 23. helyezésrõl a tizenhetedikre
lépett elõre, s nõi szakága a hete-
dik.

P.L.

IIddéénnyykkeezzddeett ééss eelliissmmeerréésseekk

A listavezetõ kanizsaiak (a nyolca-
dik fordulóból) elõrehozott sakk csa-
pat-bajnokin fogadták a Decs 1990
csapatát, s az idõpont nem szegte az
együttes kedvét, mivel biztosan hozta
az újabb gyõzelmet 10:2 arányban. 

– Tulajdonképpen, amiért összeül-
tünk, azt maradéktalanul hoztuk –
fogalmazott a dél-zalaiak részérõl
Papp Nándor. – A nagy különbségû
gyõzelmet úgy hoztuk, hogy a tolnai-
ak kimondottan erõs garnitúrával

szerepeltek. A mérkõzés negyedik
órájáig jól is tartották magukat, és az
elsõ hat parti után zárultak gyorsan
a párharcok. Ezzel a szép végered-
ménnyel az egerszegi nagy riváli-
sunknál is jobbat játszottunk a Decc-
sel szemben.

P.L.

NNeemm vvoolltt kkéérrddéésseess

Elkezdõdtek a korcsoportos
(1997-99-es születésûek) birkózó
csapatbajnokság küzdelmei, melyen
a Kanizsa Birkózó Sportegyesület
szabadfogású versenyzõi is indultak,
s végül a 9-12. helyen végeztek.
Emellett Egyed Zsanett Pestszentim-
rén indult rangsorversenyen, ahol
korosztályában az 1996-98 születé-
sûek léptek szõnyegre. Zsanett a 38
kg-osok mezõnyében elsõ helyezést
szerzett, de az idõsebbeknél is a do-
bogó második fokára állhatott. A
versengés rangját mutatja, hogy a
magyar indulók mellett olasz, oszt-
rák és szlovén birkózók is neveztek.
Néhány kerülettel arrébb Csepelen
Steinhardt Márk a szabadfogásúak
ifjúsági válogatóján vett részt 42 kg-
ban. A viadal egyik állomása volt a
júliusi szerbiai Európa Bajnokságra
szóló kvalifikáció megszerzésének,
és a kanizsai birkózó serdülõ korcso-
portúként végzett súlycsoportjában a
második helyen. Nem hiábavaló
Márk próbálkozása, hiszen a tapasz-
talatszerzésen túl külön engedéllyel
akár a kontinensbajnokságra is meg-
nyílhatna elõtte az út. Persze, ahhoz
még jó néhány állomás sikeres telje-
sítése szükségeltetik… 

SSzzeennttiimmrrééttõõll
CCsseeppeelliigg

A tavalyelõtti megyei bajnok
NTE és a tavalyi elsõ Semjénháza
vívott újabb felkészülési mérkõzést
az NB III-as gárda sporttelepén. A
Dráva-csoport harmadik helyezett-
jét nem elõször állította kiemelt
helyzet elé az idõjárás, hiszen míg
néhány hete Zalaegerszegen a hóvi-
har miatt kellett lerövidíteni egy
meccset, addig Kanizsán szélvihar
kínozta a csapatokat. A kék-pirosak-
nál a szakmai vezetés ismét bevetet-
te a próbajátékon lévõ (NUFC neve-
lés) jobb lábas védõ Horváth Csa-
bát, de egy másik labdarúgó köl-
csönbevételérõl is szó van. A játékos
a megyeszékhelyrõl érkezne.

A találkozón Ujvári Máté két ta-
lálatát toldotta meg Iványi Attila
eggyel, míg a kapuban Horváth Gá-
bornak és a Kaposvár által is körbe-
udvarolt Magyar Krisztiánnak nem
sok dolga akadt. Bár az ítéletidõben
ennek õk nem kimondottan örül-
tek… A vége három nulla lett, s a
lefújás után a gárda játékosainak
többsége indulhatott is tovább a vá-
rosi teremtorna küzdelmeire, igaz,
az már egy másik történet volt…

NNeemm kkíímmééllii õõkkeett 
aazz iiddõõjjáárrááss
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