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Kanizsa

Egy kattintás, 
és naponta 

friss híreket, 
tudósításokat, 

riportokat olvashat.
Tekintse meg 
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Átvállalom építkezése összes
szakmai terhét!

„GONDOLATTÓL
KULCSÁTADÁSIG”

épülettervezés, beruházás
lebonyolítása, építési mûszaki

ellenõrzés, felelõs mûszaki
vezetés, projektvezetés, 
teljeskörû ingatlanfejlesztés.

Balassa Béla építészmérnök, 
a specialista. +3630/9019013,

balassa.bela@ynet.hu
Referenciajegyzék: members.chello.hu/balassab

ISTIVÁN
AUTÓ

8800 Nagykanizsa, Petõfi út 95. www.istivanauto.hu
A használtautók specialistája!

„Íme, az utolsó…” – szólt az
étkeket a zsûri számára prezen-
táló úriember, melyre a helyiség-
ben össznépi nagy sóhajtás volt a
válasz a döntnökök körében.

Ami persze egyáltalán nem ha-
tott meglepetésként akkor és ab-
ban a helyzetben, hiszen írd és
mondd, addig harminchat külön-
bözõ ételen kellett „keresztülvere-
kednie” magát a Kocsonya Kál-
mán vezette grémiumnak – a tized-
szer megrendezésre került Miklós-
fai Répafõzõ Verseny felvezetése-
képp. Amíg a jónép még otthon ej-
tõzött, várva a kora esti lakmáro-
zás (és italozás) pillanataira, addig
bizony a Közmûvelõdési és Város-

szépítõ Egyesület részérõl jó néhá-
nyan már a feladatuk nagy részét
le is tudták, nem is szólva a répa-
ételekkel nevezõkrõl – õk huszon-
nyolcan voltak, s a presztízsre jel-
lemzõ, hogy nagy részük bizony ki
is jelentette (na jó, legtöbbször
csak szûk baráti-, illetve családi
körben), hogy a cél a gyõzelem, le-
gyen az sütemény, vagy éppen a
nehéz tejfölös, babos répa füstölt
kolbásszal… Amit bizton leírha-
tunk, futottak még kategória nem
volt, ezt nyomban leszûrhette az,
aki belekóstolt a remekmûvekbe,
ellenben a hagyományos miklósfai
ételek, valamint a nem hagyomá-
nyos ételek répából készítve meg-
nevezés alatt hirdettek gyõztest,

nem beszélve a közönségdíjról,
melynek talán még a hivatalosnál
is nagyobb a patinája.

Miután a kanizsai „gasztronómu-
sok” által – Prikryl József mester-
szakáccsal az élen – lezajlott a szûk
keretek közötti hivatalos procedúra,
lassan már az elsõ vendégek is meg-
érkeztek a „nyílt” falatozásra, s a
merõkanalak annak rendje és módja
szerint serényen merültek el a fino-
mabbnál finomabb készítmények-
ben, de legalább ilyen gyakran vág-
tak bele a répából készült sütikbe is.
Így nem kellett sok idõ ahhoz, hogy
a répás ételekbõl szinte semmi se
maradjon. Lesz hát mire emlékezni-
ük idén is a miklósfaiaknak, hiszen
amellett, hogy mindenki jól lakott,
még egy színvonalas kulturális mû-
sornak is tapsolhatott.

S ha esetleg fájt volna valakinek
a szíve is az elkészített ételek „el-
pusztításáért”, azok megnyugtatá-
sára írnánk, a zsûrizés az alapos
kóstolással nem ért véget, hiszen
Kocsonya Kálmánék archívumá-
ban fotók tömkelege is árulkodik
majd az ez évi januári répafõzõ-
versenyrõl. Igaz, Miklósfán nem
csupán ilyen alkalmakra készülnek
a répa-finomságok.

Az értékelõk szerint a hagyomá-
nyos kategóriában a MI-NÕK
Klubja végzett az élen, második
lett Rajnics Zoltánné, míg harma-
diknak az Okmányiroda IV. fõztjét
ítélték. A nem hagyományosaknál
Imrei Zsuzsanna utasított minden
nevezõt maga mögé, Imrei György
másodikként, míg Szollár Józsefné
harmadikként zárt.  

Polgár László
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KANIZSA DÉL-ZALAI HETILAP

Egyedülálló kezdeményezés
indult el városunkban a Kanizsa
Trend Kft. szervezésében, a
Nagykanizsai Kereskedelmi és
Iparkamara támogatásával:
megalakult a Kanizsai Minõségi
Kör, melyben civil szervezetek,
termelõ cégek, oktatási intézmé-
nyek, valamint önkormányzatok
mûködnek együtt egymás szer-
vezetének a fejlesztésében, az in-
tézményeknél meglévõ tudás
megosztásában.

A projekt célja, hogy összefogja
azokat a szervezeteket, amelyek
valamilyen szinten már mûködtet-
nek minõségügyi rendszert, és
szeretnének tanulni egymástól. A
projekt önkéntes alapon mûködik,
és bármely szervezet csatlakozhat
hozzá a jövõben. Kiemelt célja a
szervezõdésnek, hogy az érdeklõ-
dõ szervezeteket elindítsa az
EFQM modell szerinti Kiválóság
útján, segítséget nyújtson a regio-
nális és késõbb a nemzeti minõsé-
gi díjra történõ felkészülésre. A
projekt során megszerzett tudásra
alapozva egy best practice adat-
bank létrehozása fog megtörténni.
A különbözõ szervezetek, széles
társadalmi réteg bevonásával a ré-
gióban a minõségtudatosság elter-
jesztését is célul tûzték ki az alapí-
tók.

A projekt alapító tagjai a követ-
kezõk: Kanizsa Trend Kft., Nagy-
kanizsai Kereskedelmi és Iparka-
mara, Aquaprofit Zrt., DKG-EAST
Zrt., Pannon Egyetem, Nagykani-
zsa és Térsége TISZK, Bolyai Já-
nos Általános Iskola, Kõrösi
Csoma Sándor Általános Iskola,
Vöröskereszt Nagykanizsai Szer-
vezete, BWT Hungária Kft., Rönt-
gen Kanizsa Kft., Muramenti
Gyermekjóléti Szolgálat (Letenye),
Önkormányzat (Tótszerdahely),
Szövetség a Kiválóságért Közhasz-
nú Egyesület (Budapest).

Az alakuló megbeszélésen min-
den résztvevõ egyetértett abban,
hogy Nagykanizsa és környéke az
egyik kitörési pontja a mostani
helyzetbõl a tudás alapon történõ
változáskezelés, fejlesztés. 

S.E.

KKaanniizzssaaii
MMiinnõõssééggii
KKöörr

A Magyar Vöröskereszt Zala
Megyei Szervezete az Új Ma-
gyarország Fejlesztési Terv Nyu-
gat-dunántúli Operatív program
Szociális infrastruktúra és szol-
gáltatások fejlesztése támogatási
rendszerében elnyert 53.732.954
forint uniós támogatásból jelzõ-
rendszeres házi segítségnyújtó
szolgáltatást indított 2010. janu-
ár 1-tõl. A projekt összköltsége:
59.703.283 forint, melynek tíz
százaléka volt az önrész.

A „Segítség gombnyomásra” el-
nevezésû program alapján Nagy-
kanizsa, Zalakaros és Zalaszent-
grót kistérségben hetven települé-
sen, nyolcszáz jelzõkészülék tele-
pítésével egy korszerû szociális
szolgáltatási formát valósított meg
a Vöröskereszt.

A készülék mûködését a projekt
záró rendezvényén Antal Istvánné
projektvezetõ mutatta be a szerve-
zet oktató helyiségében. A rendez-
vényt Dr. Baracskai Józsefné me-
gyei igazgató nyitotta meg, a pá-

lyázat történetét Dr. Dömötör
László projektmenedzser ismertet-
te. Marton István polgármester kö-
szöntõ szavaiban kiemelte: A szol-
gáltatásbõvítés nagyon nagy elõre-
lépést jelent fõként az idõskorúak
számára a városban. Ezt a fajta jel-
zõrendszeres házi segítségnyújtást
elég kevés helyen valósították meg
az országban. Végezetül megkö-
szönte a projektben közremûkö-
dõk másfél éves tevékenységét. 

A szolgáltatás lényege, hogy
szükség esetén – egészségügyi
vészhelyzet, rosszullét, otthoni
baleset, mozgásképtelenség, pá-
nikroham stb. – az ellátásban ré-
szesülõknél elhelyezett távfel-
ügyeleti kommunikációs egység,
valamint testen is hordható jelzõ-
készülék segítségével, egyetlen
gombnyomással riasztás küldhetõ,
valamint hangkapcsolat létesíthetõ
a diszpécserközponttal. A rendszer
automatikusan azonosítja a segély-
kérõt, a diszpécser pedig értesíti a
készenlétben lévõ szociális gondo-
zót. A gondozó a riasztás alapján

haladéktalanul indul a segélykérés
helyszínére, kiérkezésének idõtar-
tama nem haladhatja meg a riasz-
tástól számított harminc percet. A
szociális gondozó a helyszínen el-
végzi a szükséges intézkedéseket,
elsõsegélyt nyújt, illetve további
segítséget, például mentõt hív. A
segélyhívó rendszer hétköznap,
hétvégén és ünnepnapokon is hu-
szonnégy órában, folyamatosan
mûködik. 

A jelzõrendszeres szolgáltatást a
mûködés elsõ hetében már négy al-
kalommal riasztották, a helyszíni
intézkedésekre jellemzõen az esti
órákban, rosszullét miatt került sor. 

A szolgáltatás folyamatosan igé-
nyelhetõ, a hatvanöt év feletti,
vagy életkorra tekintet nélkül, sú-
lyosan fogyatékos vagy pszichiát-
riai beteg személyek szociális rá-
szorultság alapján jogosultak az
ellátásra. 

A készülékek telepítése az
igénylõk számára térítésmentes,
annak költségeit az Új-Magyaror-
szág Fejlesztési Terv Nyugat-du-
nántúli Operatív Program szociális
infrastruktúra és szolgáltatások fej-
lesztése támogatási rendszerében
elnyert pénzbõl biztosítják. A térí-
tési díj pontos összege szociálisan
rászoruló igénybevevõ esetén a ha-
vi jövedelem összegének legfel-
jebb két százaléka lehet, szociáli-
san nem rászoruló igénybevevõ
esetén a fenntartó által a mûködte-
tési költségek alapján meghatáro-
zott összeg.

A szolgáltatás a Magyar Vörös-
kereszt Zala Megyei Szervezeté-
nek nagykanizsai és zalaszentgróti
területi központjaiban igényelhetõ.
További információkat a 93/311-
322-es telefonszámon lehet kérni. 

B.E.
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Az egyetlen zalai születésû olimpia
bajnok Dr. Mezõ Ferenc születésé-
nek 125. éves évfordulója alkalmá-
ból méltóképpen szeretne megemlé-
kezni három zalai civil egyesület. 

A Dr. Mezõ Ferenc Olimpiai Bará-
ti Kör az Európai Sport Hagyomány-

õrzõ Egyesület és a Zalai Sportmúze-
umért Alapítvány javaslatára a Nagy-
kanizsai Megyei Jogú Város Közgyû-
lése a Nagykanizsai Olajbányász Sta-
diont Mezõ Ferencrõl nevezte el. Az
avató ünnepségre 2010. november
20-án kerül sor, a három egyesület ál-
tal szervezett Mezõ Ferenc emlékév

záró rendezvényén a Közép-európai
Sportakadémia keretében rendezett
Nemzetközi Sporttörténeti Konferen-
cia keretében. (A névváltozással
kapcsolatos észrevételeket lapunk 5.,
10-11. oldalán olvashatják.)

K.H.

MMeezzõõ FFeerreenncc SSppoorrttkkoommpplleexxuumm
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A Király utca 31. tömbbelsõ
rendezése témában lakossági fó-
rumot tartott Marton István pol-
gármester a Medgyaszay Ház-
ban. A fórumon részt vettek az
érintett Király út 31. számú
tömb, a Sabján út nyugati olda-
lának és a Király út 35-41. számú
ingatlanok tulajdonosai, illetve
lakói. Marton István polgármes-
ter bevezetõje után Deák-Varga
Dénes városi fõépítész foglalta
össze az aktuális jogi helyzetet.

– A fórum összehívását a lakosság
kérésére a körzet önkormányzati
képviselõje, Dr. Kolonics Bálint
szorgalmazta – mondta a fõépítész
elöljáróban, majd így folytatta: – A
problémának hosszú évekre vissza-
menõ múltja van. A közgyûlés már
többször tárgyalta a témát, de nem
sikerült rendezni. A közgyûlésnek
mind a mai napig van a Király út 31.
számú tömbre vonatkozó határozata,
amelyet nem lehet végrehajtani,
mert a rendezési terv módosítása
jogszabályokba ütközik. A területnek
húsz évvel ezelõtt is volt rendezési
terve, ami nagyrészt megvalósult. Az
épületeket felépítették, a hozzájuk
tartozó területek rendezése viszont
elmaradt. Az utak részlegesen ké-
szültek el, a parkolók mondhatni

nem épültek ki, és zöldterületeket
sem alakítottak ki. A beruházások el-
maradásában nem az önkormányzat
mulasztott, mert magánberuházás-
ban létesült a tömbbeépítés. Az ön-
kormányzat csak késõbb került kép-
be, mint akire a problémák rendezé-
se hárult. A megbeszélés szempont-
jából fontos a jelenleg hatályos ren-
dezési terv kivonata, amely a húsz
évvel ezelõtti terv változatlan tarta-

lommal történt adaptációja a jelen-
legi jogszabályoknak megfelelõen.
Egyetlen lényeges eleme az a közte-
rületi sáv, ami délrõl és keletrõl ha-
tárolja a tömböt, hogy a közúti kap-
csolat biztosított legyen és feleljen
meg a tûzvédelmi és hulladékszállí-
tási szempontoknak. A hatályos ren-
dezési tervet módosítani szükséges –
hangsúlyozta a fõépítész. 

A módosításról a közgyûlés hatá-
rozatot hozott, a módosítási terv el
is készült idõközben, de nem kerül-
hetett jóváhagyásra, mert az egyez-
tetési eljárásban a területi fõépítész
megvétózta ezt a szándékot. Az ön-

kormányzat az egyetlen szereplõ,
aki rendezni tudná a kérdést. Ehhez
Deák Varga-Dénes be is mutatott
egy általa készített javaslatot. 

A fórumon felszólaló lakástulaj-
donosok egységesen kijelentették:
Lakó-pihenõ övezetben élnek, és
nem értenek egyet az út kialakítá-
sával, mert így oda akár teherautó
is behajthat, és balesetveszélyt je-
lenthet gyermekeik számára. 

Marton István polgármester vá-
laszában arra hívta fel a figyelmet,
hogy a hatósági elõírásokat a vá-
rosnak végre kell hajtani. Beszél-
hetünk bármirõl, ha a területi fõépí-
tész, vagy az útügyi hatóság elõír
valamit, az csak úgy szerepelhet. 

A kétórás fórum befejezéseként
Dr. Kolonics Bálint összefoglalta: a
vita eredményeként elhangzott a la-
kók részérõl egy olyan megoldási
javaslat, amely az eredeti kezdemé-
nyezéshez, a terület-megosztáshoz
nyúlik vissza. A rendezési tervet ab-
ba az irányba szorgalmazná módo-
sítani, hogy nem közútként kerülne
feltüntetésre a rendezési terven a te-
rület, hanem udvarként. Ahhoz ké-
rik a lakók a polgármester úr és a
fõépítész közbenjárását, hogy a
rendezési terv ilyen jellegû módosí-
tásához az elvi szakmai állásfogla-
lást kérje be a területi fõépítésztõl. 

A lakóközösség azt is szorgal-
mazta, hogy a rendezési tervet iga-
zítsák a lakosság érdekéhez, igé-
nyéhez. Ne az út kialakítása tör-
ténjen meg, hanem továbbra is egy
korlátozott átjárhatóság. 

B.E.

AA KKiirráállyy uuttccaaiiaakk bbíízznnaakk aa mmeeggoollddáássbbaann

Három hét végtelennek tûnõ bi-
zakodás, reménykedés után janu-
ár 8-án kora reggel kaptuk a le-
sújtó, megmásíthatatlan hírt,
hogy életed legfontosabb játszmá-
ját elveszítetted.

Három hét nagyon hosszú idõ,
amikor szívünk szerint az éber bí-
rót kicselezve súgtuk volna a
jobbnál jobb lépéseket, de persze
nem tehettük, mert hiszen másutt
zajlottak az immár sajnos vissza-
vonhatatlan történések.

Három hét tragikusan rövid idõ
egy ember életében. Akkor meg
kiváltképp, amikor ereje teljében
lévõ, tettre kész, a közeli és távo-
labbi sok-sok feladatára koncent-
ráló embert ragad el a ki tudja
hogyan kialakult betegség.

Attila!
Elsõ sorban Neked köszönhet-

jük, hogy városunk sakkozása a je-
lenlegi magasságokba jutott. Ami-
kor a tapolcai katonaévek után
visszajöttél Nagykanizsára, akkor
a komoly elõrelépés lehetõségét
tekintve szinte kilátástalan hely-
zetben volt városunk sakkozása.

Neked és Kiss Lászlónak néhány
barátod segítségével sikerült fel-
bolygatni az állóvizet. Talán az utol-

só, de mindenképpen a legjobb pilla-
natban, 1990-ben  sikerült felkerülni
az elsõ osztályba, ahol extra tanuló
félévet kaptunk a kiesés veszélye nél-
kül. A kezdeti nehézségek után im-
már 10 éve tart a sorozat, amikor fo-
lyamatosan a képzeletbeli dobogón
végzett csapatunk az egyre erõsebb
vetélkedés, az egyre magasabb szín-
vonal kihívásainak megfelelve.

Közben az egyéni karriert is fél-
retéve elkötelezted magad az után-
pótlás nevelés mellett. Hamar kiüt-
között zseniális sakkpedagógusi ké-
pességed. Egyre több kisiskolást és
szüleiket nyertél meg a sakkozás
ügyének. A sakkozásénak, amely so-
kunk hite szerint az emberiség leg-
nagyszerûbb játéka, amely elõtt nin-
csenek határok, itt minden ugyanazt
jelenti a világ bármely pontján.

Attila!
Nélküled nem lenne Flumbort

Andris, akibõl idõközben Dr.
Flumbort András lett, az elsõ csa-
pat szakmai vezetõje, nem lenne
Kobán Bálint, Zsirai Peti. Termé-
szetesen folytathatnám a sort, de
nem teszem, hiszen nyilván óha-
tatlanul kihagynék neveket.

Nélküled nem vált volna az or-
szág egyik legrangosabb ifjúsági

versenyévé a Batthyány-Kanizsa
Kupa.

Nélküled nem nyerte volna el
klubunk 2008-as eredményeivel
az ország legjobb utánpótlás ne-
velõ egyesülete címét.

Nélküled a sakkot imádó, a sak-
kért tevékenykedõ, de ugyancsak
elfoglalt vezetõségi tagok több-
ször szívesen feladták volna a
mindennapok küzdelmét a folya-
matosan jelentkezõ gondok, szer-
vezési és egyéb problémák össz-
tûzében.

A végsõ búcsúzás pillanataiban
tisztán látjuk, hogy pótolni nem
tudunk, de tudjuk azt is, hogy vá-
rosunk sakkozása, az utánpótlás
nevelése érdekében minden tõlünk
telhetõt meg kell tennünk, hogy
munkád ne vesszen kárba.

Kedves Attila! Drága Bará-
tunk!

Imádott Édesanyád, testvéreid
és családjaik, rokonaid, ismerõse-
id mellett búcsúzik Tõled a sakko-
zók népes családja, búcsúznak ta-
nítványaid, a szüleik a szeretve
tisztelt Attila bácsitól.

Emléked kegyelettel megõriz-
zük. Nyugodjál békében. 

Papp Nándor
(Elhangzott 2010. január 15-én

Bagonyai Attila gyászszertartá-
sán.)

Kedves AAttila! DDrága BBarátunk!
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A munkahelyteremtés témá-
jában tartott sajtótájékoztatót a
Fidesz-MPSZ Nagykanizsai Ön-
kormányzati Képviselõcsoportja
nevében Bene Csaba frakcióve-
zetõ és Karádi Ferenc önkor-
mányzati képviselõ.

Elöljáróban a frakcióvezetõ el-
mondta, a tájékoztató apropója az
egyik nagykanizsai portálon megje-
lent „Hunvaldista háttéralkukkal?”
címû írás. Erre kívánnak reagálni,
hogy a kanizsai emberek ismerjék a
Fidesz frakcióvezetõjének vélemé-
nyét is. Ezek után Bene Csaba így
folytatta:

– Nehéz indulat nélkül arra a
rosszindulatú, valótlanságokkal tele-
tûzdelt, vádaskodó sajtótájékoztató-
ra bármit is válaszolni, amely a kár-
okozásról és a rombolásról szól.
Mindez azoknak a szájából hangzik
el, akik nem szavazták meg az ipari
parkban egy terület nyílt versenytár-
gyaláson történõ értékesítését.  Min-
den kimondott szó, minden önigazoló
érv hiteltelen tõlük, hiszen nem sza-
vaztak meg egy olyan javaslatot,
amely a munkahelyteremtés egyik
azonnali lehetõségét jelentheti a
nagykanizsai munkavállalók számá-
ra.  Ez az igazi károkozás. A hibás in-
tézkedések sorozata ezzel nem fejezõ-
dött be, mert a döntés után a polgár-
mesterük a versenytárgyalást szán-
dékosan nem írta ki a lehetõ legrövi-
debb idõn belül. Természetesen
mindezt az MSZP-vel és „jogász
stábbal” egyeztetve. A leendõ befek-
tetõvel történt elsõ tárgyalásokat
Marton István folytatta le, sajnos a
saját megszokott stílusában. Ennek
eredményeként – a hivatalba érkezett
levél szerint – más elképzelése volt a
vételrõl a vállalkozásnak és a min-
den kompromisszumra képtelen pol-
gármesternek. Ekkor fordultak a
résztvevõk Cseresnyés Péterhez az-
zal a szándékkal, hogy nem létezik,
hogy Nagykanizsa városa egy ilyen
lehetõséget nem használ ki a cég le-
telepítése érdekében. Az alpolgár-
mester úr azonnal, sürgõsséggel zárt
ülésen a közgyûlés elé terjesztette a
terület értékesítésének javaslatát
megtárgyalásra, amit Marton István
még napirendre sem akart venni. A
józanul gondolkodó képviselõk nagy
többsége, a polgármester és társai,
valamint a szocialisták kivételével

egy rövid vita után eldöntötték, hogy
a cél nemes, a várható eredmény pe-
dig városérdek, így megszavazták a
nyílt versenytárgyaláson történõ ér-
tékesítést.

– A Fidesz frakció tagjait ez ügyben
az a felismerés motiválta, hogy min-
den elvesztegetett nappal nagyobb a
kockázata annak, hogy a beruházó
nem Nagykanizsát választja az új te-
lephely megépítésének helyszínéül –
tette hozzá Karádi képviselõ. – Min-
den lehetséges esélyt ki szeretnénk
használni annak érdekében, hogy a
munkahelyteremtés lehetõségének fel-
tételeit biztosítsuk a nagykanizsai
munkavállalók számára. Horváth Ist-
vántól és Polai Józseftõl az a matema-
tikai fejtegetés, amely a károkozás
mértékét taglalja, egy rémtörténetbe
illõ adat, de a tényekhez szikrányi kö-
ze sincs. A valóságban a hivatalos ér-
tékbecslõ 4000 forint helyett, 3760 fo-
rintban határozta meg a négyzetméte-
renkénti árat, és ez a mérték lett a kiki-
áltási ár. Ezt az értékkülönbséget egy
év építmény- és iparûzési adójából ka-
matostól kapná meg a város. A beru-
házás munkahelyteremtõ vonzatát
már nem is említem. Sajnálom, hogy
ezt az egyszerû képletet nem akarják
megérteni a polgármester és csatlósai.
A FIDESZ-KDNP frakció véleménye
szerint a nyilatkozatokból ez ügyben
elég volt, most már tegye mindenki a
dolgát. A polgármester azonnal intéz-
kedjen a versenytárgyalás kiírásáról
annak érdekében, hogy a város ne egy
Flextronics-történettel legyen gazda-
gabb, hanem egy Nagykanizsán beru-
házó nagyvállalattal. Ebben érdekel-
tek a nagykanizsaiak, nem pedig Mar-
ton István kisstílû Fidesz elleni hábo-
rújában.

A sajtótájékoztatón elhangzott
még az is, hogy a Fidesz-KDNP
frakció abban érdekelt, hogy min-
den olyan kezdeményezést, amely
munkahelyteremtéssel párosul, tá-
mogasson. A befektetõ pedig, aki
ezen az említett területen szeretne
vállalkozást indítani, kezdésként
25-30 embernek biztosítana munka-
lehetõséget, nem beszélve többek
között az iparûzési adóról, az épít-
ményadóról, amelyek bevételt je-
lentenének a városnak.

„A mai napon megint léptünk
elõre” – kezdte Marton István
polgármester sajtótájékoztató-
ját, melynek témája az elmúlt
idõben oly’ sokat emlegetett bel-
városi rekonstrukció volt.

Lapunkban már olvashatták,
hogy az elmúlt év decemberében
városunk polgármestere és Hor-
váth Jácint, a Nyugat-Dunántúli
Regionális Fejlesztési Ügynökség
ügyvezetõ igazgatója aláírták a
„Nagykanizsa Megyei Jogú Város
funkcióbõvítõ fejlesztése – Belvá-
rosi Akcióterületi Terv” nevû pro-
jekt támogatási szerzõdését. Most
még egy lépéssel elõrébb jutott a
projekt: az Önkormányzat a na-
pokban írta ki a rekonstrukció
megvalósítása tárgyában a nyílt
közbeszerzési eljárást, mely a tör-
vényi elõírásoknak megfelelõen a
közbeszerzési felhívások megje-
lentetésére szolgáló honlapon
megtekinthetõ (www.kozbesz-
erzes.hu).

Nagykanizsa Integrált Városfej-
lesztési Stratégiájában – mely a
pályázat beadását megelõzõen ke-
rült kidolgozásra – meghatározták
a városfejlesztési rehabilitációs
célokat, melyek a következõk:
forgalomcsillapítás, a belváros
közlekedésének átszervezése, a
városközpont, valamint a belváros
tereinek megújítása. Ezen elkép-
zelések megvalósításának érdeké-
ben egy önálló szervezeti egység,
a Városfejlesztési Divízió jött lét-
re a Vagyongazdálkodási Zrt.-n
belül.

A polgármester elárulta azt is,
hogy a városlakók is részt vehetnek
településük megújuló arculatának
formálásában, mégpedig oly’ mó-
don, hogy hamarosan kiírásra kerül
a városmegújításhoz kapcsolódó, a
logóra és a szlogenre vonatkozó öt-
letpályázat, melyre bárki elküldhe-
ti majd elképzeléseit.

A fejlesztések elsõ ütemének
beruházásai elõreláthatólag 2010
áprilisában, májusában kezdõd-
nek meg. Ezek a következõk: a
Huszti téren a jelzõlámpás forga-
lomirányítás helyett körforgalmat
alakítanak ki; a Zrínyi utca meg-
hosszabbításra kerül, valamint el-
készül a Zrínyi utca – Kórház ut-
ca – Teleki utca csomópont; a Ma-
gyar utca, az Arany János utca és
a Királyi Pál utca kivezetésre ke-
rül a Petõfi Sándor utcáig; a fej-
lesztésekhez kapcsolódóan az ak-
cióterületen számos magánberu-
házás is megvalósul. A második
ütemre Nagykanizsa Megyei Jogú
Város 2010 elsõ félévében szeret-
ne pályázatot benyújtani, mely je-
lenleg elõkészítés alatt van. Eb-
ben a szakaszban valósulhat meg
a Fõ út és az Eötvös tér rekonst-
rukciója, valamint szociális célú
rehabilitáció.

Pénteken délután két mszp-s ön-
kormányzati képviselõ két külön-
bözõ témában tartott sajtótájékoz-
tatót. Böröcz Zoltán folytatta a sort
Horváth István (Kanizsáért frak-
ció) és Polai József (Kanizsáért
frakció), valamint Bene Csaba (Fi-
desz) és Karádi Ferenc (Fidesz) té-
maboncolgatását követõen az Ipari
Parkban lévõ azon terület kapcsán,
ahova befektetõ szeretne jönni,
munkahelyet teremtene, de Nagy-
kanizsa Város közgyûlése még
nem döntött érdemben a dologról.

– Nem lepõdöm meg, amikor is-
merõseim azt kérdezik, mi történt,
miért nem támogatta az önkor-
mányzat, az ipari parkban a ked-
vezményes áron történõ területérté-
kesítést, egy munkahelyteremtést is
ígérõ vállalkozás részére – kezdte
Böröcz képviselõ. – Úgy látom, a
FIDESZ helyi képviselõi ismét
Karádi Ferenc Képviselõ Urat bíz-
ták meg a sajtótájékoztatókon törté-
nõ tengeri kígyó elõállításával és
bûnbakok megnevezésével, a való-
ság ugyanis sokkal egyszerûbb,
mint amit Õ, valótlan állításaival
láttatni kíván. Tehát a valóság: a
2009. decemberi közgyûlés meggyõ-
zõ többséggel döntött a terület érté-
kesítésérõl. Nem igaz az állítása,
hogy az MSZP-vel szemben hozta
meg döntését a testület, ugyanis azt
magam is támogattam és megsza-
vaztam, nem feltételezem Karádi
Úrról, hogy ne tudná, az MSZP el-
nökeként én is a szocialista frakció-
ban foglalok helyet. A Polgármester
Úr – élve törvényes lehetõségével –
január elejére rendkívüli ülést hí-
vott össze, hogy a testület tárgyalja
újra az értékesítést – folytatta a
képviselõ. – Karádi Úr állításával
szemben – aki szívesen beszél a pol-
gármester és az MSZP valamiféle
ördögi összejátszásáról – kijelen-
tem, hogy Marton István sem ve-
lem, sem Tóth László frakcióvezetõ
Úrral nem tárgyalt a rendkívüli
ülés összehívásáról, vélhetõen saját
döntése volt, magam is csak a meg-
hívóból értesültem errõl. A rendkí-
vüli ülést megelõzõ bizottsági ülé-
sen az MSZP képviselõk és az
MSZP által delegált külsõs bizott-
sági tagok is támogatták az értéke-
sítést, egyhangú bizottsági támoga-
tással került a testület elé, tehát
nem volt kockázata a rendkívüli
ülésen annak, hogy a polgármester
álláspontjával szemben egyhangú,
támogató döntés születhessen a te-

AAzzoonnnnaallii 
ppoollggáárrmmeesstteerrii
iinnttéézzkkeeddééssrree vvaann
sszzüükksséégg

TTaavvaasssszzaall iinndduull aa 
bbeellvváárroossii kköörrggyyûûrrûû
kkiiaallaakkííttáássaa

BBöörrööcczz aa tteelleekkrrõõll,,
BBáárrddoossii aa kkóórrhháázzrróóll
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rület értékesítését illetõen. Teljesen
váratlanul ért bennünket hogy a FI-
DESZ frakció a kötelezõ tárgyalást
elõíró törvénnyel szembehelyezked-
ve, nem szavazta meg a napirendre
vételt, ezzel megakadályozva a be-
fektetõ számára történõ területérté-
kesítést. Úgy látom, hogy a
Fidesznek, az általa jelölt polgár-
mesterrel szembeni belháborúja
következményeként ismét elveszni
látszik egy lehetõség a munkahely-
teremtésre, egy élhetõbb város
megteremtésére.

Bárdosi Gábor kórház-ügyben
szólt. Elmondta, õ semmiképpen sem
fogja támogatni a Kanizsai Dorottya
Kórház vezetõségének azon kérését,
miszerint az önkormányzat fizesse ki
a 2008 decemberében az önkor-
mányzat által felmentett kórházigaz-
gatónak, Dr. Kovács Józsefnek a bí-
róság által másodfokon megítélt 11
millió 600 ezer forintot. A volt kór-
házigazgató kinevezése is már jog-
szerûtlen volt, hiszen az egri kórház-
zal akkor még neki érvényben lévõ
közalkalmazotti jogviszonya állt
fenn. Ennek ellenére az õt kinevezõk
a felmentésével sem értettek egyet.
Bárdosi Gábor azt is hozzátette, hogy
az önkormányzat jogorvoslattal fog
élni a legfelsõbb bíróság felé.

A Hajléktalanok és Hátrányos
Helyzetûek Zala Megyei Egyesü-
lete nevében Orsos Imre elnök is-
mertette az elmúlt hónapok erõ-
feszítéseit. 

Erõfeszítéseik gyakorlatilag szó
szerint is értendõk, mivel próbálko-
zásaik közel sem az általuk elkép-
zelt tempóban és a kívánt mederben
haladnak. A legújabb megfontolá-
sok szerint roma civil kerekasztal
létrehozását tervezik a tavasz nyitá-
nyaként, mely politikától teljesen
mentesen tömörítene tenni vágyó
és tudó úgymond civil embereket.
Az egyesület általi tervek Orsos
meglátása szerint az önkormány-
zatnál folyamatos elutasításra ítél-
tettek, de fajsúlyos problémaként
jelentkezik a Dózsa György út -
Teleki út - Csengery út háromszög-
ben a szociális bérlakások és szük-
séglakások kérdése is, ki-, be-, illet-
ve átköltöztetés vonatkozásában.
Már külön programpontban Orsos
Imre kitért a különbözõ oktatási és
szociális programok elindítására,
de a roma vezetõk visszaélései is
porondon szerepeltek a sajtótájé-
koztató keretében…

A közelmúltban városunkban új
polgári kör alakult, amely „Zrínyi
Polgári Kör” néven lett bejegyezve
– tájékoztatott bennünket Hóman
Józsefné. A kör minden tevékeny-
ségével, munkájával a FIDESZ
gyõzelmét kívánja elõsegíteni. A
választópolgárokat február 15-tõl
minden munkanapon 9-tõl 11.30-ig
várják a helyi FIDESZ irodában.

S.E. - P.L. - K.H.

A Jobbik Magyarországért Moz-
galom Nagykanizsai Alapszerveze-
te legutóbbi taggyûlésén egyhangú-
lag úgy határozott, hogy tiltakozik
a Nagykanizsai Olajbányász pálya
nevének megváltoztatása ellen.

Döntésünk meghozatalának in-
dokai a következõk:

1. A demokrácia arculcsapásának
fogjuk fel azt az eljárást, ahogyan a
város szebb napjaival szorosan ösz-
szefonódott sportlétesítmény nevét
– az itt élõk véleményének kikérde-
zése nélkül – néhányan meg kíván-
ták változtatni. 2. A névadónak vá-
lasztott Mezõ (Grünfeld) Ferenc mun-
kássága elõtt tisztelgünk, azonban
1928-ban szerzett olimpiai bajnoksága
nem fizikai sport-, hanem irodalmi epi-
kai kategóriában született „Az olimpiai
játékok története” címû munkája be-
adásával. 3. Mezõ Ferenc összesen
kb. hét évig tartó nagykanizsai kötõ-
désének már emléket állít a róla el-
nevezett gimnázium. 4. A MAORT-
nál, majd késõbb már más irányítású
vállalatnál dolgozó olajbányászok
meghatározó szereplõi voltak Zala
megye és Nagykanizsa fejlõdésé-
nek, kétkezi áldozatos munkájuk
nyomán jutott a sport támogatására
is. Emlékük megköveteli, hogy a ne-
vüket õrzõ pályát mások megkérde-
zése nélkül senki ne merje átkeresz-
telni! 5. Ha valamilyen ok miatt az
idõ mégis megkívánná a névváltoz-
tatást, akkor az elõterjesztõknek,
döntéshozóknak kötelességük lenne
a kanizsai sportélet valaha élt bajno-
kaiból, vagy a zalai olajipar legen-
dás szaktekintélyeibõl olyan nevet
ajánlani, aki méltó névadója lehetne
a létesítménynek. 6. Sajnálattal néz-
zük le azokat a képviselõket, akik
egyéb kézzelfogható eredmény hí-
ján – még ha mások javaslatára is –
nevüket olyan döntéssel szeretnék
az utókor számára ismertté tenni,
mely nyomán egy szép emlékkel rö-
vidülne meg a város.

Zakó László elnök

EEggyyeellõõrree kkeevvééss 
eerreeddmméénnnnyyeell

ÚÚjjaabbbb ppoollggáárrii kköörr

JJoobbbbiikk 
ssaajjttóókköözzlleemméénnyy

Január 29-én, pénteken este 6-
kor érkezik a Könyvtárba Kövér
László, a Fidesz Országos Vá-
lasztmányának elnöke a Berzse-
nyi Polgári Kör „Visszaszámlá-
lás” címet viselõ sorozatának
újabb rendezvényére. Korábban,
mint emlékezetes, Pelczné Gáll
Ildikót és Semjén Zsoltot is nagy
érdeklõdés közepette fogadták a
berzsenyisek, s mindazok, akik
meghívásukat elfogadták. 

– Bizony a mi nemzedékünk, tanú-
síthatom, hajlamos betegsége, nyo-
morúsága miatt belefeledkezni a na-
pi gondokba – kezdte mondandóját
Molnár Jánosné. – Itt fáj, ott fáj,
mondogatjuk, s gondolatainkat leg-
inkább kevéske nyugdíjunk beosztá-
sa tölti ki. Ám azt tapasztaltam, akár
buszon, akár a Vásárcsarnokban já-
rok, a választások közeledtével kor-
társaim is egyre inkább felemelik a
fejüket. Elõre néznek, és új irányt re-
mélnek. Az elmúlt évek során
jópárszor bebizonyosodott, összefo-
gással megmutathatjuk, nem enge-
dünk a kormányzat önkényének.
Gondolok itt a szociális népszava-
zásra, amikor az egészségügyet véd-

tük meg, eltöröltük a vizitdíjat, a
kórházi napidíjat és a tandíjat. A
társadalombiztosítás privatizálása
elõl már meg is hátrált a kormány. A
szocialisták ugyan 2006-ban a vá-
lasztók becsapásával, hazugsággal
tarthatták meg hatalmukat, ám ma
már a baloldali érzelmû emberek is
átlátnak rajtuk. Felismerik, ma a Fi-
desz-KDNP szövetség valósítja meg
a társadalmi igazságosságot. 

– Vendégünk, Kövér László, a Fi-
desz alapító tagja – folytatta Schüller
Róbertné. – Olyan ember, aki nem
szépíti a gondokat. Nem régen kerek
perec megfogalmazta, hogy az ország
nem csupán minden tekintetben ka-
tasztrofális helyzetben van, hanem a
lét-nemlét határára jutott. A követke-
zõ vezetés feladata kivezetni a válság-
ból Magyarországot, és visszavezetni
2002-ig. Addig ugyanis a kormányok
- bizonyos értelemben a Horn-kor-
mány is - következetesen törekedtek
egy polgári társadalom megteremté-
sére.  Csak így lehet európai minõsé-
gû életet biztosítani a következõ nem-
zedékeknek – idézte Kövér Lászlót a
Berzsenyi Polgári Kör szóvivõje.

P.J. 

TTúúll aa nnaappii ggoonnddookkoonn

Április 11-én lesz 110 éve, hogy
Kassán Márai Sándor megszületett,
ezért a Nagykanizsai Polgári Egye-
sület kiállítása és középiskolás vetél-
kedõje középpontjába az írót állítja.
A Halis István Városi Könyvtárban
január 29-tõl február 25-ig, A kom-
munizmus áldozatainak emléknap-
jáig tekinthetõ meg a kamara-kiállí-
tás – tájékoztatta lapunkat Kóré Pé-
ter, az egyesület elnöke.

1948-ban már jelentõs életmûvet
tudhatott magáénak Márai Sándor,
amikor az emigráció mellett kellett
döntenie. Ezután több, mint negyven
évig nem jelenhetett meg könyve Ma-
gyarországon. Gépelt papírlapokon
õrizgették, terjesztették ezt a sorát is,
amely a kiállítás címéül is szolgál. A
Mennybõl az angyal… kezdetû re-
mekrõl van szó, mely 1989 óta talán a
legtöbbet idézett és szavalt ötvenhatos
versek egyike. Másik nagy verse, a
Halotti beszéd az anyanyelvi közegbõl
kiszakadt ember fájdalmát adja vissza.
Érdekes, az elsõsorban prózát író

Márai mûvei közül mekkora jelentõ-
sége van ennek a két versnek. Jellem-
zõ magyar, azt is mondhatnánk, jel-
lemzõ közép-kelet-európai sors az
övé. Az írót korábban szélsõjobbról tá-
madták, mert szembeszállt a náci em-
bertelenséggel. Nem hallgathatott
azonban a kommunisták kegyetlensé-
geirõl sem. Féltõ szeretettel figyelte
hazáját, a Szabad Európa Rádió hullá-
main erõsítette az otthoniakat. Kama-
ra-kiállítást rendeztünk, hiszen a rend-
kívül gazdag életmû megismeréséhez
kedvet is kívánunk kelteni a tárlattal.
Városi könyvtárunk szerencsés hely-
színe az egyesület harmadik ilyen ki-
állításának, hiszen bõséges Márai állo-
mányt mondhat magáénak. Emléke-
zetes, tavalyelõtt a Litván Népirtás és
Ellenállás Kutató Központ (a vilniusi
Terror Háza) vándorkiállítását hoztuk
városunkba. Tavaly Mindszenty bíbo-
ros boldoggá avatásának kutatója, Ko-
vács Gergely anyagát rendeztük me-
gyeszerte érdeklõdést keltett tárlattá.
Bízunk benne, hogy a már közismert
Márai-idézetek mellett sok fölfedezés-
nek lehetnek részesei a kamara-kiállí-
tás látogatói és középiskolás vetélke-
dõnk versenyzõi egyaránt.

P.J.

……eeggyy nnéépp aazztt mmoonnddttaa::

„„EElléégg vvoolltt..””
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A Kanizsai Dorottya Kór-
ház értesíti betegeit, hogy
emlõvizsgáló berendezésé-
nek meghibásodása miatt
2010. január 12-tõl a mam-
mográfiás rendelés átmeneti-
leg szünetel.

A hiba elhárításáig szíves
türelmüket kérik. Elõjegyzé-
si idõponttal rendelkezõ be-
tegeik vizsgálatát mielõbb
pótolják, az újabb idõpontért
kérik a 06-93-502-028/2728
mellékû telefonszámon je-
lentkezzenek.

2010. január 30-án (szomba-
ton) 9.30 órakor a Piarista Álta-
lános Iskola, Gimnázium, Diák-
otthon és Boldog Donáti Celesz-
tina Óvoda (Nagykanizsa, Sugár
u. 11-13.) várja a mesemondást
kedvelõ, szereplést szívesen vál-
laló nagycsoportos óvodásokat.

Nagykanizsa városában egyedül
a Batthyány Lajos Gimnáziumban
rendeznek központi elõzetes írásbe-
li felvételi vizsgát, mert ez elõsegíti
a jobb döntést a BLG-be való beke-
rülésnél. Az idei tanévben közel
300 fõ 8. osztályos diák jelentkezett
az iskola reál, matematika-történe-
lem és két humán osztályához
szükséges írásbeli felvételi vizsgára
(A nyelvi osztályba jelentkezõknek
nem kell felvételi vizsgát írni.). A
nyolcévfolyamos gimnáziumi osz-
tályba közel 60 fõ 4. osztályos tanu-
ló jelentkezett elõzetesen.

Közeleg az elõzetes írásbeli
felvételi vizsga ideje: a nyolcév-
folyamos gimnáziumba: január
22-én (pénteken) 14.00 órakor, a
négyévfolyamos gimnáziumi osz-
tályokba: január 23-án (szomba-
ton) 10.00 órakor lesz.

A felvételin egy 45 perces ma-
tematikai-logikai feladatlapot és
egy 45 perces magyar nyelvi fel-
adatlapot kell megírni, amelyek
képességmérõ feladatokat tartal-
maznak. Szeretettel várják a
BLG-ben az új leendõ gimnazistá-
kat.

AA mmaammmmooggrrááffiiááss
rreennddeellééss ááttmmeenneettiilleegg
sszzüünneetteell

MMeesseemmoonnddóó ttaalláállkkoozzóó
nnaaggyyccssooppoorrttoossookknnaakk

ÍÍrráássbbeellii ffeellvvéétteellii 
vviizzssggaa aa BBLLGG-bbeenn

Szám: 20000-101/37-2010.szü.

A Zala Megyei Rendõr-fõkapitányság pályázatot
hirdet a középfokú oktatási intézmények elsõ, má-
sodik, vagy harmadik évfolyamán tanuló cigány
származású fiatalok tanulmányai eredményes befe-
jezésének elõsegítésére és a rendõri pálya választá-
sának ösztönzésére, a 2009/2010-es tanévre.

Pályázati feltételek
Pályázatot azok a cigány származású fiatalok

nyújthatnak be, akik középfokú oktatási intézmé-
nyek nappali tagozatának elsõ, második, vagy har-
madik évfolyamán tanulnak, évismétlésre semmi-
lyen tantárgyból nem kötelezettek, a pályázat be-
nyújtásának évében elért év végi tanulmányi átlag-
eredményük pedig legalább 3,00. A pályázónak a
fentiek mellett a pályázat benyújtásakor az alábbi
feltételeknek kell eleget tennie:

a) magyar állampolgárság;
b) magyarországi lakóhely;
c) büntetlen elõélet;
d) a középfokú oktatási intézmény elvégzését kö-

vetõen rendészeti szakközépiskolába, vagy a Rend-
õrtiszti Fõiskolára történõ jelentkezés, a hivatásos
szolgálati viszony létesítéséhez szükséges tanulmá-
nyi és vizsgakötelezettségek teljesítése, valamint
ezt követõen a hivatásos szolgálati viszony vállalá-
sa;

e) szakiskolai tanulók esetében az érettségi meg-
szerzésének és a tanulmányok ennek megfelelõ – a
szakiskolai tanulmányok befejezését követõ tanév-
ben történõ – folytatásának vállalása;

f) a pályázó vonatkozásában kifogástalan életvitel
és jó hírnév, míg a pályázó hozzátartozóinak és a ve-
le egy háztartásban élõknek az életvitele pedig a
szolgálat törvényes és befolyástól mentes ellátását
nem veszélyezteti;

g) egészségügyi, pszichikai és fizikai alkalmasság,
az alkalmasság pályázat elbírálása során történõ, va-
lamint a támogatás idõtartama alatti megállapításá-
hoz szükséges vizsgálatok írásban történõ vállalása;

h) írásbeli hozzájárulás a személyes adatok-
nak a cigány származású fiatalok rendõrré válá-
sának elõsegítése érdekében a Rendõrség által
biztosított támogatási rendszer létrehozásáról,
valamint a rendõri szervek ezzel kapcsolatos fel-
adatairól szóló ORFK utasításban foglaltak sze-
rinti kezeléséhez, valamint ahhoz, hogy e köve-
telményeknek való megfelelés megállapítása ér-
dekében a pályázó lakó- és családi körülménye-
it, továbbá a korábbi büntetéseire vonatkozó
adatokat elõzetesen és a támogatási szerzõdés
hatályának tartama alatt a Rendõrség bármikor
megvizsgálhatja.

A támogatás formája és mértéke
A támogatást elnyerõk számára a támogatást a Za-

la Megyei Rendõr-fõkapitányság biztosítja saját
költségvetése terhére, a középfokú oktatási intéz-
ményben folytatott tanulmányok hátralévõ idejére,
az alábbiak szerint:

a) számla, vagy egyéb igazolás alapján a diákott-
honi, vagy kollégiumi szállásköltség és a menzai el-
látás költségeinek teljes körû térítésével, vagy – a

szerv választása szerint – étkezési utalvány biztosítá-
sa;

b) tanévenként – számla alapján, személyenként
legfeljebb 25.000 forint értékben – ruházkodási se-
géllyel;

c) tanszersegéllyel (a tankönyvek költségeinek
számla alapján történõ, teljes mértékû térítésével, az
egyéb taneszközök esetében pedig – ugyancsak
számla alapján – tanévenként és személyenként leg-
feljebb 4.500 forint értékhatárig);

d) az elõzõ félév végi tanulmányi eredmény függ-
vényében a tanév alatt, havi rendszerességgel folyó-
sított pénzbeni juttatással:

- 3,00-4,00 tanulmányi átlag esetén
nettó 2.000 forint/hónap,
- 4,01-4,50 tanulmányi átlag esetén
nettó 3.000 forint/hónap,
- 4,51-5,00 tanulmányi átlag esetén
nettó 4.000 forint/hónap
összegben.

Egyéb tudnivalók
A pályázatot 2010. február 10-ig kell a Zala Me-

gyei Rendõr-fõkapitányság vezetõjének címezve, a
Zala Megyei Rendõr-fõkapitányság Humánigazgatá-
si Szolgálatához benyújtani.

A magyar állampolgárság, a magyarországi la-
kóhely és a büntetlen elõélet igazolására szolgáló
dokumentumokat (személyazonosító igazolvány
és lakcímet igazoló hatósági igazolvány másolata,
érvényes hatósági erkölcsi bizonyítvány), a pá-
lyázó egészségügyi alkalmasságával kapcsolatos
háziorvosi véleményt, a Rendõrség által végzen-
dõ alkalmassági vizsgálatokhoz való írásbeli hoz-
zájárulást, a személyes adatok kezeléséhez törté-
nõ írásbeli hozzájárulást, valamint a tanulói jog-
viszony és a tanulmányi átlageredmény igazolá-
sára szolgáló dokumentumokat (a tanulói jogvi-
szony fennállásáról az oktatási intézmény által
kiállított igazolás, a bizonyítvány másolata) a pá-
lyázat mellékleteként kell benyújtani.

A pályázók egészségi, pszichikai és fizikai alkal-
masságának vizsgálatát a Zala Megyei Rendõr-fõ-
kapitányság egészségügyi szolgálata végzi. Az al-
kalmassági vizsgálatokat a pályázat elbírálása so-
rán a Rendõrség kötelezõ jelleggel végzi el. A tá-
mogatás idõtartama alatt évente legfeljebb egy al-
kalommal, amennyiben a pályázóval kapcsolatos
körülmények ezt indokolttá teszik, a Rendõrség to-
vábbi alkalmassági vizsgálatok elvégzésére is jogo-
sult.

A pályázatokat a Zala Megyei Rendõr-fõkapitány-
ság vezetõje által kijelölt személyekbõl álló bizott-
ság bírálja el és készíti elõ döntésre.

A támogatás odaítélésérõl a bizottság javaslata
alapján a Zala Megyei Rendõr-fõkapitányság veze-
tõje dönt. A pályázat elbírálásának határideje 2010.
február 28. napja. A támogatást elnyert tanulókkal a
Zala Megyei Rendõr-fõkapitányság támogatási szer-
zõdést köt.

A pályázattal kapcsolatban felvilágosítás Tóth
László r. századostól (92/311-510, 23-51-es mellék)
kérhetõ.

Zalaegerszeg, 2010. január 12.

Dr. Tiborcz János r. dandártábornok
rendõrségi fõtanácsos

fõkapitány

PPáállyyáázzaattii ffeellhhíívvááss
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Pályázat a Nagykanizsa Kodály Z. u. 10. számú Nyugdíjasház-
ban  megüresedett 2 db lakás bérleti jogának elnyerésére

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyûlésének Szociális és Egész-
ségügyi Bizottsága a nyugdíjasok elhelyezésére épült bérlakások bérleté-
rõl szóló 36/1997. (XI.44.) számú helyi rendelet alapján pályázatot hirdet
a: 1. Nagykanizsa, Kodály Z. u. 10/B. fsz. 5., 2. Nagykanizsa, Kodály Z.
u. 10/B. I. em. 11. szám alatt található Nyugdíjasházban lévõ bérlakások
bérleti jogának elnyerésére. A pályázat benyújtásának határideje: 2010.
január 29. Helye: Polgármesteri Hivatal Szociális Osztály Nagykanizsa,
Eötvös tér 16. fsz. ügyfélfogadó. A licitálás idõpontja: 2010. február 8.
Helye: Polgármesteri Hivatal Szociális Osztály Nagykanizsa, Eötvös tér
16. I. em. A pályázat célja: az alább megjelölt ingatlanok bérleti jogának
elnyerése, határozott idõre. A bérlemények nem örökölhetõk!

A BÉRLEMÉNYEK LEÍRÁSA:
1. Nagykanizsa, Kodály Z. u. 10/B. fsz. 5. 
Elhelyezkedése: Nagykanizsa, keleti városrész, alapterülete: 37 m2,

szobaszáma: 1+1 fél szoba, komfortfokozata: összkomfortos, bérleti
díja: önkormányzati bérlakást leadó pályázó esetén 18.167 Ft + igény-
bevett szolgáltatásokért fizetendõ díj + rezsiköltség. Adományt fel-
ajánló pályázó esetén az igénybevett szolgáltatásokért fizetendõ díj +
rezsiköltség.

2. Nagykanizsa, Kodály Z. u. 10/B. I. em. 11. 
Elhelyezkedése: Nagykanizsa, keleti városrész, alapterülete: 37 m2,

szobaszáma: 1+1 fél szoba, komfortfokozata: összkomfortos, bérleti dí-
ja: önkormányzati bérlakást leadó pályázó esetén 18.167 Ft + igénybevett
szolgáltatásokért fizetendõ díj + rezsiköltség. Adományt felajánló pályá-
zó esetén az igénybevett szolgáltatásokért fizetendõ díj + rezsiköltség.

A lakások megtekinthetõk: 2010.  január 21. 15-16 óráig.
A pályázaton való részvétel feltételei:
1.) Személyi feltételek: pályázhat mindazon nagykanizsai állandó

lakhelyû nyugdíjas, nyugdíjas házaspár, aki/k/ Nagykanizsán állandó
lakos/ok/, öregségi nyugdíjas/ok/, vagy az öregségi nyugdíjkorhatár
elérte/k/, önmaga, vagy legalább egyikük önmaga ellátására képes, a
lakással kapcsolatos fizetési kötelezettségeket vállalja/k/ és annak ele-
get tud/nak/ tenni, a pályázó a pályázati feltételeket, a pályázati tárgya-
láson történõ licitálást elfogadja.

2.) Egyéb feltételek: pályázhat mindazon 1. pontban részletezett
személy/ek/, aki/k/, pénzadományt ajánl fel, legalább komfortos ön-
kormányzati bérlakását térítésmentesen a bérbeadó rendelkezésére bo-
csátja, aki városrendezési célból illetve életveszély miatt lebontásra
kerülõ önkormányzati bérlakás bérlõje.

Pályázni a  Polgármesteri Hivatal Szociális Osztályán (Nk, Eötvös tér
16.) átvehetõ PÁLYÁZATI LAP két példányban történõ kitöltésével lehet,
melyen fel kell tüntetni: a pályázó/k/ személyi adatait, a folyósított nyug-
díj/ak/ összegét, csatolva az utolsó havi nyugdíjszelvény és törzslap fénymá-
solatát, a felajánlásra kerülõ önkormányzati bérlakás pontos címét, helyisé-
geit, komfortfokozatát, havi bérleti díját, csatolva a bérleti szerzõdés fény-
másolatát, saját tulajdonú lakás esetén annak pontos címét, helyrajzi számát,
alapterületét, komfortfokozatát, helyiségeit, minden tulajdonos adatát.

A pályázatokat a Polgármesteri Hivatal Szociális Osztályának ügy-
félszolgálatán (Nk, Eötvös tér 16.) kell benyújtani. A licitálásra a pá-
lyázóknak külön értesítést nem küldünk. 

A licitálás szabályai: a licitáláson részt vehet az a pályázó, aki pá-
lyázatát határidõben, a kiírásban foglalt tartalommal nyújtotta be. A
pályázót megbízással meghatalmazottja is képviselheti.

A licitálás induló összege: 1. Nk, Kodály Z. u. 10/B. fsz. 5., 2.200.000
Ft, 2. Nk, Kodály Z. u. 10/B. I. em. 11. 2.200.000 Ft. A licitálás során a li-
citösszeg 50.000 Ft-onként emelkedik. A nyertes pályázóval a lakásra vo-
natkozó bérleti szerzõdést a Nagykanizsa Vagyongazdálkodási és Szolgál-
tató Zrt. köti meg a kijelölés, az adomány befizetését, vagy az önkormány-
zati bérlakás leadása esetén a megállapodás aláírását követõ 15 napon be-
lül. Amennyiben a bérlõ a bérbeadó Nagykanizsa Vagyongazdálkodási és
Szolgáltató Zrt-vel a bérleti szerzõdést ezen határidõn belül nem köti meg,
a bérleti szerzõdés megkötésének lehetõségét elveszíti.

NNyyuuggddííjjaasshháázzii bbéérrllaakkáássookk

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármestere pályázatot hirdet a Kanizsai
Dorottya Kórház gazdasági igazgatói munkakörének betöltésére.

A munkaviszony idõtartama: határozatlan idejû munkaviszony a Munka Tör-
vénykönyve vezetõ állású munkavállalókra vonatkozó szabályai szerint, három
hónap próbaidõ kikötésével.

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidõ. A vezetõi megbízás idõtartama: Ha-
tározatlan idejû (munkaviszonnyal együtt). 

A munkavégzés helye: Kanizsai Dorottya Kórház, 8800 Nagykanizsa, Szeke-
res J. u. 2-8. A munkakörbe tartozó, illetve a vezetõi megbízással járó lényeges
feladatok: a gazdasági igazgató irányítja és ellenõrzi az önálló költségvetési inté-
zet gazdasági (pénzügyi, mûszaki, üzemeltetési, stb.) szervezetét, iránymutatást
ad a szakmai szervezeti egységek gazdasági munkájához, ellenõrzi azt. 

Munkabér és juttatások: megegyezés szerint.
Pályázati feltételek: szakirányú felsõfokú iskolai végzettség vagy felsõfokú

iskolai végzettség és emellett legalább mérlegképes könyvelõi képesítés vagy
ezzel egyenértékû szakképesítés. Ez utóbbiaknak szerepelniük kell a számvitel-
rõl szóló 2000. évi C. törvény 151. § (3)-(5) bekezdése szerinti nyilvántartás
valamelyikében, és rendelkezniük kell ennek megfelelõen a tevékenység ellá-
tására jogosító engedéllyel (igazolvánnyal), legalább 3 éves vezetõi gyakorlat,
büntetlen elõélet. 

A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent: egészségügyi intézményben szerzett
legalább kétéves költségvetési gyakorlat.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: a pályázat feltételeként
elõírt iskolai végzettséget, szakképesítést igazoló okiratok (közjegyzõ által) hi-
telesített másolatai, a munkakör ellátására vonatkozó szakmai elképzelés, sze-
mélyi adatokat is tartalmazó részletes szakmai önéletrajz, 3 hónapnál nem ré-
gebbi eredeti erkölcsi bizonyítvány, a pályázati feltételként elõírt vezetõ gya-
korlat  igazolása, hozzájáruló nyilatkozat a pályázati anyagba foglalt személyes
adatoknak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez, továb-
bá, hogy a pályázat elbírásában résztvevõk a pályázati anyagába betekinthet-
nek, személyes adatait megismerhetik, a 2007. évi CLII. törvény alapján a va-
gyonnyilatkozati kötelezettség vállalására vonatkozó nyilatkozat. A Munka
Törvénykönyve 191. §-a szerinti elõzetes összeférhetetlenségi nyilatkozat. (Az
erkölcsi bizonyítvány kivételével hiánypótlásnak helye nincs.) 

A munkakör betölthetõségének idõpontja: Az elbírálást követõ hónap elsõ
munkanapja. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2010. február 20. A pályázatok benyúj-
tásának módja: a pályázati anyagot egy példányban, zárt borítékban kell be-
nyújtani Marton István polgármester címére (Nagykanizsa Megyei Jogú Város
Polgármesteri Hivatala, 8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7.). A borítékon fel kell
tüntetni: " Kanizsai Dorottya Kórház, gazdasági igazgatói pályázat".

A pályázat elbírálásának módja, rendje: a pályázatokat a polgármester által
összehívott eseti bizottság véleményezi és hallgatja meg a pályázókat a pályá-
zati határidõ leteltét követõ 21 napon belül. 

A pályázat kiírója fenntartja a jogot, hogy a pályázatot eredménytelennek
nyilvánítsa. A pályázat elbírálásának határideje: a pályázat benyújtási határide-
jét követõ 60 napon belül. 

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: Zalai Hírlap önkor-
mányzati oldal, Kanizsa Lokálpatrióta Hetilap, Nagykanizsa városi honlap
(www.nagykanizsa.hu), KSZK Személyügyi Szolgáltató Igazgatóság
www.kszk.gov.hu honlap.

Az intézettel kapcsolatban további információ a www.nkkorhaz.hu honlapon
szerezhetõ. A pályázattal kapcsolatban információ Marton István polgármester-
tõl (telefonszám: 06-93-500-702), valamint Prof. Dr. Bátorfi Józseftõl, a Kani-
zsai Dorottya Kórház fõigazgatójától (06-93-502-000) kérhetõ.

KKaanniizzssaa DDoorroottttyyaa KKóórrhháázz ggaazzddaassáággii iiggaazzggaattóó

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

Papp Ferenc önkormányzati képviselõ fogadóórát tart 2010. január
22-én (pénteken) 16 órától az MSZDP irodában. (Nk., Rozgonyi u. 1. I.
em.).

Bizzer András a 4. számú választókerület önkormányzati képviselõje
fogadóórát tart 2010. január 29-én (pénteken) 17 órakor a Dr. Mezõ Ferenc
Gimnáziumban.

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

KKééppvviisseellõõii ffooggaaddóóóórraa
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Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyûlésének Szociális és Egészség-
ügyi Bizottsága a 42/2007. (IX.25.) számú, az önkormányzati bérlakások-
ról szóló helyi rendelet alapján pályázatot hirdet az alábbi üres, felújított
önkormányzati bérlakások bérleti jogának elnyerésére

SZOCIÁLIS HELYZET ALAPJÁN:

1. Nagykanizsa, Nagyrác u. 2/A. fsz. 1.

a.) A lakás alapterülete: 66 m2, szobaszám: 2 szobás, komfortfokozata: össz-
komfortos. b.) A lakás településen belüli fekvése: városi terület. A lakás épüle-
ten belüli fekvése: földszinti lakás. c.) Bérleti díj összege: 30.888 Ft. d.) A la-
kás állapota: helyreállított. e.) A bérleti jogviszony idõtartama: 5 év. f.) A lakás
megtekintésének idõpontja: 2010. január 18. 8 - 9 óráig.

NEM SZOCIÁLIS HELYZET ALAPJÁN:

1.Nagykanizsa, Király u. 34. II. em. 3.

a.) A lakás alapterülete: 113 m2, szobaszám: 3 szobás, komfortfokoza-
ta: komfortos. b.) A lakás településen belüli fekvése: belvárosi terület. A
lakás épületen belüli fekvése: II. emeleti lakás. c.) Bérleti díj összege:
61.472 Ft. d.) A lakás állapota: helyreállított. e.) A bérleti jogviszony
idõtartama: 5 év. f.) A lakás megtekintésének idõpontja: 2010. január 18.
9.15 - 10.15 óráig.

2. Nagykanizsa, Fõ u. 8. 1/1/1.

a.) A lakás alapterülete: 94 m2, szobaszám: 2 szobás, komfortfokozata:
komfortos. b.) A lakás településen belüli fekvése: belvárosi terület. A la-
kás épületen belüli fekvése: I. emeleti lakás. c.) Bérleti díj összege:
51.136 Ft. d.) A lakás állapota: helyreállított. e.) A bérleti jogviszony idõ-
tartama: 5 év. f.) A lakás megtekintésének idõpontja: 2010. január 18.
10.30 - 11.30 óráig.

SZOCIÁLIS ÉS NEM SZOCIÁLIS HELYZET ALAPJÁN 

1. Nagykanizsa, Csengery u. 117/3. fsz.3.

a.) A lakás alapterülete: 54 m2, szobaszám: 2 szobás, komfortfokozata: kom-
fortos. b.) A lakás településen belüli fekvése: peremterület. A lakás épületen be-
lüli fekvése: földszinti lakás. c.) Bérleti díj összege:  14.148 Ft. d.) A lakás ál-
lapota:  helyreállított. e.) A bérleti jogviszony idõtartama: 5 év. f.) A lakás meg-
tekintésének idõpontja: 2010. január 19. 8 - 9 óráig.

CSERÉRE

1. Nagykanizsa, Csokonai u. 2/A. 2/1.

a.) A lakás alapterülete: 54 m2, szobaszám: 2 szobás, komfortfokozata: kom-
fortos. b.) A lakás településen belüli fekvése: városi terület.  A lakás épületen
belüli fekvése: II. emeleti lakás . c.) Bérleti díj összege: 22.210 Ft. d.) A lakás
állapota:  helyreállított. e.) A bérleti jogviszony idõtartama: az eredeti bérleti
szerzõdéssel megegyezõ. f.) A lakás megtekintésének idõpontja: 2010. január
18. 8- 9 óráig.

A pályázatokat a Polgármesteri Hivatal Szociális Osztályán (Nagykanizsa,
Eötvös tér 16. földszinti ügyfélfogadó) lehet benyújtani. Pályázati nyomtatvány
ugyanitt kapható! Pályázatok benyújtásának határideje: 2010. január 29.

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyûlésének Szociális és Egészség-
ügyi Bizottsága a 32/2001. (VI. 27.) számú, a Garzonházakról szóló helyi
rendelet alapján pályázatot hirdet továbbá az alábbi üres, önkormányza-
ti bérlakások bérleti jogának elnyerésére:

1. Nagykanizsa, Dózsa Gy. u. 142/A. I. em. 8.

a.) A lakás alapterülete: 40 m2, szobaszám: 1 szobás, komfortfokozata: össz-
komfortos. b.) A lakás településen belüli fekvése: városi terület. A lakás épüle-
ten belüli fekvése: elsõ emeleti lakás. c.) Szálláshasználati díj összege: 14.920
Ft. d.) A lakás állapota:  helyreállított. 

2. Nagykanizsa, Dózsa Gy. u. 142/B. fsz. 1.
a.) A lakás alapterülete: 36 m2, szobaszám: 1 szobás, komfortfokozata: össz-

komfortos. b.) A lakás településen belüli fekvése: városi terület. A lakás épüle-
ten belüli fekvése: földszinti lakás. c.) Szálláshasználati díj összege:  12.780 Ft.
d.) A lakás állapota:  helyreállított.

3. Nagykanizsa, Dózsa Gy. u. 142/B. II. em. 11.

a.) A lakás alapterülete: 40 m2, szobaszám: 1 szobás, komfortfokozata: össz-
komfortos. b.) A lakás településen belüli fekvése: városi terület. A lakás épüle-
ten belüli fekvése: második emeleti lakás. c.) Szálláshasználati díj összege:
14.920 Ft. d.) A lakás állapota:  helyreállított.

4. Nagykanizsa, Dózsa Gy. u. 142/B. fsz. 4.

a.) A lakás alapterülete: 36 m2, szobaszám: 1 szobás, komfortfokozata: össz-
komfortos. b.) A lakás településen belüli fekvése: városi terület. A lakás épüle-
ten belüli fekvése: földszinti lakás. c.) Szálláshasználati díj összege:  12.780 Ft.
d.) A lakás állapota:  helyreállított.

5. Nagykanizsa, Dózsa Gy. u. 142/B. I. em. 5.

a.) A lakás alapterülete: 40 m2, szobaszám: 1 szobás,  komfortfokozata: össz-
komfortos. b.) A lakás településen belüli fekvése: városi terület. A lakás épüle-
ten belüli fekvése: I. emeleti lakás. c.) Szálláshasználati díj összege:  14.920 Ft.
d.) A lakás állapota:  helyreállított.

6. Nagykanizsa, Dózsa Gy. u. 142/B. I. em 7.

a.) A lakás alapterülete: 40 m2, szobaszám: 1 szobás, komfortfokozata: össz-
komfortos. b.) A lakás településen belüli fekvése: városi terület. A lakás épüle-
ten belüli fekvése: I. emeleti lakás. c.) Szálláshasználati díj összege:  14.920 Ft.
d.) A lakás állapota:  helyreállított.

7. Nagykanizsa, Dózsa Gy. u. 142/B. II. em. 10.

a.) A lakás alapterülete: 40 m2, szobaszám: 1 szobás, komfortfokozata: össz-
komfortos. b.) A lakás településen belüli fekvése: városi terület. A lakás épüle-
ten belüli fekvése: II. emeleti lakás. c.) Szálláshasználati díj összege:  14.920
Ft

d.) A lakás állapota:  helyreállított 

8. Nagykanizsa, Dózsa Gy. u. 142/D. fsz. 1.

a.) A lakás alapterülete: 36 m2, szobaszám: 1 szobás, komfortfokozata: össz-
komfortos. b.) A lakás településen belüli fekvése: városi terület. A lakás épüle-
ten belüli fekvése: földszinti lakás. c.) Szálláshasználati díj összege:  12.780 Ft.
d.) A lakás állapota:  helyreállított 

9. Nagykanizsa, Dózsa Gy. u. 142/D. fsz. 4.

a.) A lakás alapterülete: 40 m2, szobaszám: 1 szobás, komfortfokozata: össz-
komfortos. b.) A lakás településen belüli fekvése: városi terület. A lakás épüle-
ten belüli fekvése: földszinti lakás. c.) Szálláshasználati díj összege: 14.920 Ft.
d.) A lakás állapota:  helyreállított. e.) A bérleti jogviszony idõtartama: legfel-
jebb 60 hónap

10. Nagykanizsa, Dózsa Gy. u. 142/D. I. em. 8.

a.) A lakás alapterülete: 40 m2, szobaszám: 1 szobás, komfortfokozata: össz-
komfortos. b.) A lakás településen belüli fekvése: városi terület. A lakás épüle-
ten belüli fekvése: elsõ emeleti lakás.l c.) Szálláshasználati díj összege: 14.920
Ft. d.) A lakás állapota:  helyreállított.

A szálláshasználati szerzõdés idõtartama legfeljebb 60 hónap.
A lakások megtekintésének idõpontja: 2010. január 18. 14 - 15 óráig

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

Pályázatok benyújtásának határideje: 2010. január 29.

PPáállyyáázzaatt üürreess,, ffeellúújjííttootttt öönnkkoorrmmáánnyyzzaattii bbéérrllaakkáássookk bbéérrlleettii jjooggáánnaakk eellnnyyeerréésséérree
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A Nagykanizsa Vagyongazdálkodási és Szolgáltató Zrt. értesíti az önkormány-
zati bérlakások bérlõit, hogy 2010. január 15-én hatályba lép az önkormányzati
bérlakások elidegenítésérõl szóló 48/2009. számú önkormányzati rendelet. E ren-
deletben szabályozottak szerint a bérlakások egy meghatározott köre megvásárol-
ható. A lakás megvásárlására azok a bérlõk jogosultak, akik határozatlan idõre
szóló bérleti szerzõdéssel rendelkeznek, a bérleti jogviszonyuk rendezett, nincs
bérleti díj, illetve közüzemi díj-hátralékuk, továbbá a lakásra szolgálati jelleg
vagy bérlõkijelölési jog nincs feljegyezve. A megvásárolható ingatlanok körét a
fenti rendelet 3. számú melléklete tartalmazza. Azon bérlõk, akik élni kívánnak a
megvásárlás lehetõségével, a vételi szándékukat írásban kell megtenniük. Szemé-
lyes ügyintézés a Nagykanizsa Garay u. 21. I. emelet 22-es számú irodájában tör-
ténik. További részletekrõl, valamint a rendelet teljes szövegérõl irodánkban, a
Kanizsa Lokálpatrióta Hetilap 7-9. oldalán, vagy az alábbi honlapokon lehet tá-
jékozódni: www.nagykanizsa.hu (Város mûködése/Önkormányzat/Rendeletek)
vagy a www.nkvg.hu (Ingatlanok rovatban), www.kanizsaujsag.hu/Közérdek to-
vábbá a Polgármesteri Hivatal (Nk., Erzsébet tér 7.) I. emelet 5. sz. irodájában.

FFeellhhíívvááss nnaaggyykkaanniizzssaaii llaakkáássbbéérrllõõkknneekk

Még nem tudod eldönteni, 
hogy milyen iparágban dolgoznál szívesen? 

Versenyképes tudást akarsz? 
Olyan szakemberré szeretnél válni, aki válogathat 

az álláslehetõségek közül? 
Ismerõs kérdések, melyeket gyakran tesznek fel a továbbtanulóknak. 

HA ÉRDEKELNEK A MÛSZAKI DOLGOK, 
ÉS IGAZAK RÁD A FENTIEK, 

AKKOR VAN EGY AJÁNLATUNK A SZÁMODRA:

Választhatod a Nyugat-magyarországi Egyetem 
Faipari Mérnöki Kar 

Gépészeti és Mechatronikai Intézetének képzését, 
lehetsz 

MECHATRONIKAI MÉRNÖK.

További információk a NYÍLT NAPON Zalaegerszegen:

2010. január 29., péntek, 10:00 óra

ZALAEGERSZEGI FELSÕOKTATÁSI KÖZPONT
(Pénzügyi és Számviteli Fõiskola, BME, NymE közös telephelye), 

Zalaegerszeg, Gasparich Márk u. 18/A, "F" oktatási épület, III. emelet

2010-es felvételi tájékoztató (NymE-FMK, 535-536. oldal))
Honlap: www.felvi.hu, http://geptan.fmk.nyme.hu/ (Oktatás menüpont)

Zalaegerszegi tájékoztatás, hallgatói ügyintézés: Máté Ildikó elõadó 
(E-mail: zalagepesz@mail.bme.hu, Telefon: 92/596-490, Fax: 92/596-489). 
Felvételi ügyekben tájékoztatást ad: Kustánné Fitos Amália oktatásszervezõ

(E-mail: kustan.fitos@pszfz.bgf.hu, Tel.: 92/509-900/963 m.)
Prof. Dr. Varga Mihály, intézetigazgató, egyetemi tanár 
(E-mail: vargam@fmk.nyme.hu, Tel.: 99/518-328)

Mechatronikai mmérnöki kkar 

A szálláshely-szolgáltatási tevékenység folytatásának feltételeirõl szóló jog-
szabályváltozás következtében az alábbi tájékoztatót ajánljuk figyelmükbe.

Tájékoztató a 239/2009. (X. 20.) Kormány rendelet által szabályozott szál-
láshely-szolgáltatói tevékenységrõl, illetve a szálláshely-üzemeltetési enge-
dély kiadásának feltételeirõl.

Az új rendelet nem tesz különbséget a korábbi magánszállásadói (falusi és fi-
zetõ vendéglátó szállásadás) és kereskedelmi jellegû szállásadói tevékenység kö-
zött, tekintve, hogy a magánszemélyek által nyújtott szálláshely-szolgáltatás is
üzletszerû tevékenységnek minõsül elsõdleges vagy kiegészítõ jövedelemszerzé-
si forrásként.

Nem minõsül szálláshely-szolgáltatásnak az ingatlan tartós tartózkodás céljá-
ból történõ használatba adása (lakásbérlet, házbérlet, albérlet vagy ágybérlet ke-
retében. Szálláshely-szolgáltatás csak a kereskedelmi hatóság (települési jegyzõ)
szálláshely-üzemeltetési engedélyével rendelkezõ szálláshelyen folytatható.
Szálláshely-üzemeltetési engedélyt a kizárólag szálláshely-szolgáltatás folytatása
céljából létesített szálláshelytípusokra lehet kérni, melyek a következõk:

Szálloda: a szálláshelyen a szálláshely szolgáltatása mellett egyéb szolgáltatáso-
kat is nyújtanak, a hasznosított szobák száma legalább tizenegy, az ágyak száma
legalább huszonegy.

Panzió: a hasznosított szobák száma legalább hat, de legfeljebb tíz, az ágyak
száma legalább tizenegy de legfeljebb húsz.

Kemping: szállás céljából a vendégek és jármûveik számára elkülönült terület,
illetve üdülõházat és egyéb kiszolgáló létesítményeket (pl. tisztálkodási, mosási,
fõzési, egészségügyi célokat szolgáló vizesblokk, portaszolgálat, stb.) biztosíta-
nak és amely legalább kilenc lakóegységgel rendelkezik. Ha a kemping területén
csak üdülõházakat üzemeltetnek, az üdülõháztelep megjelölést kell használni.

Üdülõház: közmûvesített területen a vendégek részére a szállást különálló
épületben vagy önálló bejárattal rendelkezõ épületrészben (üdülõegységben)
nyújtják, függetlenül a szobák vagy ágyak számától.

Közösségi szálláshely: az egy szobában található ágyak külön-külön is hasznosí-
tásra kerülnek, s ahol az e célra hasznosított szobák száma legalább hat, az ágyak
száma legalább tizenegy.

Egyéb szálláshely: szálláshely-szolgáltatás céljára hasznosított, a többi szállás-
helytípus alá nem tartozó, nem kizárólag szálláshely-szolgáltatás rendeltetéssel
létesített, önálló épület vagy annak lehatárolt része, ahol az e célra hasznosított
szobák száma legfeljebb nyolc, az ágyak száma legfeljebb tizenhat.

Falusi szálláshely: a Balaton Kiemelt Üdülõkörzet Területrendezési tervének el-
fogadásáról szóló 200. Évi CXII. Tv. szerint kiemelt üdülõkörzethez nem tartozó
települések, valamint a természetes gyógytényezõkrõl szóló külön jogszabály alap-
ján törzskönyvezett gyógyhelyek kivételével az 5000 fõ alatti településeken, illetve
a 100 fõ/km2 népsûrûség alatti területeken található olyan egyéb szálláshely, ame-
lyet úgy alakítottak ki, hogy abban a falusi életkörülmények, a helyi vidéki szoká-
sok és kultúra, valamint a mezõgazdasági hagyományok komplex módon, adott
esetben kapcsolódó szolgáltatásokkal együtt bemutatásra kerüljenek. 

A szálláshelyeknek meg kell felelniük a kormányrendelet mellékletében sze-
replõ, szálláshelytípus szerinti minimum engedélyezési követelményeknek. A
szálláshely-szolgáltatási tevékenység felügyeletét ellátó hatóság a települési
jegyzõ, aki a kormányrendelet mellékletében szereplõ, szálláshelytípus szerinti
engedélyezési és üzemeltetési feltételeket jogosult rendszeresen ellenõrizni. A
szálláshely-szolgáltató a szálláshely-üzemeltetési engedély megadását követõen
az adatokban bekövetkezett változást haladéktalanul köteles írásban bejelenteni a
jegyzõnek. A szálláshely megszûnését a szolgáltató köteles a jegyzõnek a meg-
szûnést követõ 5 munkanapon belül írásban bejelenteni és a szálláshely-üzemel-
tetési engedélyt leadni. A jegyzõ a szálláshelyre vonatkozó jogszabályi és hatósá-
gi elõírások megsértése esetén figyelmeztetést, pénzbírság kiszabását, ideiglenes
bezárást alkalmaz, többszöri jogszabálysértés esetén visszavonja az üzemeltetési
engedélyt. A jelenleg mûködõ szálláshelyek esetében a szolgáltatóknak nem kell
új engedélyezési eljárást kérelmezniük, amig a meglévõ engedélyük nem kerül
visszavonásra, illetve megszüntetésre. Ugyanakkor a rendeletben elõirt szigorúbb
követelményeket (szobaszám, ágyszám kritériumokat) minden szolgáltatónak
meg kell vizsgálnia s eltérés esetén 2009. December 31-ig kell teljesítenie vagy
a szükséges változást bejelentenie a jegyzõ felé.

Egyéb szálláshely szolgáltatók kötelesek az adott naptári érve (tárgyévre)  vo-
natkozóan a tárgyévet követõ év január 31-ig adatot szolgáltatni a fogadott ven-
dégek és az általuk eltöltött éjszakák számáról. Egyéb szálláshely-szolgáltatók ki-
vételével a többi szálláshely-szolgáltató (szálloda, panzió, közösségi szálláshely,
kemping, üdülõház üzemeltetõ)  az OSAP alapján továbbra is havonta  köteles
statisztikai  adatszolgáltatásra a KSH felé. Az egész évre vonatkozó kérdõív cso-
magot a KSH 2010. január hónapban minden szállásadó részére megküldi.A szál-
láshely-szolgáltatói tevékenységgel kapcsolatos ügyintézés Nagykanizsa Megyei
Jogú Város Polgármesteri Hivatalának Közigazgatási Osztályán (Szélig Ibolya
ügyintézõnél, elérhetõsége: 93/500-846) történik. 8800. Nagykanizsa, Eötvös tér
16. II. emelet 208-as szoba.

SSzzáálllláásshheellyy-sszzoollggáállttaattóókk ffiiggyyeellmméébbee!!

Marton István még 2009 õszén
vette fel Bajnai Gordonnal a
kapcsolatot, amikor szárnyra
kapott a hír a GE leépítési terve-
irõl.

Nemrégiben a polgármester a
gazdasági miniszterrel, illetve a
versenyképességért felelõs szakál-
lamtitkárral tárgyalt Budapesten,

akik a rendelkezésére bocsátottak
egy, a régiónk iránt érdeklõdõ,
külföldi befektetõket tartalmazó
listát. A cél adott: ezeket a befekte-
tõket ide kell csábítani, a munka-
helyteremtés tekintetében ez egy
nagyon fontos lehetõség Nagyka-
nizsa és a környék szempontjából.

K.H.

LLiissttaa kküüllffööllddii bbeeffeekktteettõõkkrrõõll

3.qxd  2010.01.21.  15:17  Page 9



KKaanniizzssaa –– AA mmii üüggyyeeiinnkk 2010. január 21.10

Tóth László nagykanizsai szocia-
lista önkormányzati képviselõnek írt
levelemben kifejtettem állásponto-
mat a Medgyszay házban történtek
elõ- és utóéletérõl! Sokan olvastak
errõl cikkeket különbözõ sajtóorgá-
numban és az Interneten is. Szá-
momra az volt a legmegdöbbentõbb,
hogy honnan veszik az emberek a
bátorságot ahhoz, hogy egy írást át-
írnak, majd teljes nyugalommal
odaírják szerzõnek egy számukra
vadidegen nevét!  Gyáváknak hiába
lesz egyszer demokrácia! Azoknak
nem jár. Azt sem tudják, azzal, hogy
gondolat- és véleményszabadság
van, nem lehet visszaélni. Tessék vé-
leményükhöz odabiggyeszteni a be-
cses nevüket! És akkor még mindig
sokan sopánkodnak, hogy nincs de-
mokrácia! Nem is lesz, amíg meg
nem tanuljuk a leckét. Nem az isko-
lákban, a munkahelyeken, a hivata-
lokban tanítják ezt, hanem a nagybe-
tûs életben! Na de ha mi azt sem tud-
juk, hogy az milyen, akkor mit aka-
runk?

Azt, hogy politikusaink nem tud-
nak érthetõen beszélni és politizálni,
már megszokhattuk! Mindegy, hogy
mi is történt azon a vacsorán, az a
baj, hogy kitudódott és még abban
sem tudtak egyezségre jutni, hogy kö-
zösen mit is mondjanak. Minden ren-
dezvényen lehetnek és vannak is ha-
sonló cselekmények, de amikor fele-
lõs beosztásban levõ választott veze-
tõink sem tudnak példamutatóan vi-
selkedni, az csak azt jelenti, hogy
semmivel sem jobbak nálunk! De ha
róluk írnak rögtön sztárügyvédekhez
futnak, ahelyett, hogy kivetnék ma-
guk közül azokat, akik nem oda va-
lók! Nem a vacsoráról szólt a törté-
net, hanem a viselkedésrõl. Vannak
pozíciók, ahol ilyen eseteknek nem
szabadna elõfordulniuk! Nekik kelle-
ne szégyenkezniük miatta és nem
rögtön ügyvédekhez futkosni. A régi
világban ( nem a pártállami diktatú-
rában ) az az ember, aki adott szavát
nem tudta betartani, fõbelõtte magát,
mert ezt kívánta a becsület. Hol va-
gyunk mi ettõl? Aki magas pozíció-
ban ül, mindent megtehet, és a be-
csület részletkérdés! Persze azért,
mert ezen emberek többségénél mi,
gyarló kétkezi munkás és parasztem-
berek valójában nem is vagyunk em-
berek! Na, ez az egyik oka annak a

mélységes erkölcsi fertõnek, amely-
ben mai világunk fuldoklik. 

Mindegy, mi történt a vacsorán, az
a baj, hogy merészelt errõl a „pór-
nép” beszélni! Róluk, az atyaúriste-
nekrõl! Demokráciákban ennél sok-
kal kisebb „bûnökért” azonnal ve-
szik a kalapjukat és távoznak a köz-
életbõl. Ez Magyarországon még
nem divat, de nem is lesz az, ha az
emberek nem nõnek föl a mai világ
elvárásaihoz. Addig bizony csak bir-
kák vagyunk és maradunk! 

Így lett a vacsorából rasszista in-
díttatású cikkek gyûjteménye, amely-
rõl senki nem beszélt volna, ha akkor
ott néhánynak eszébe jut, hogy el-
mondjuk mi történt, és hogy legköze-
lebb nem hívunk ilyen helyre visel-
kedni nem tudó embereket. Persze,
hogy terjed a pletyka, hisz azóta eltelt
három hét! És akik csöndben van-
nak, azoknak ugye vaj van a füle mö-
gött. Tisztelt politikus urak! Nem kel-
lene szóba elegyedni mondjuk a vá-
lasztópolgárokkal is néhanapján?
Megadni a választópolgároknak is
az emberi szó tisztességét? Amíg ez
nem történik meg, minden vacsora
magában hordozza az újabb konflik-
tus veszélyét. De a névtelenül írók-
nak is járna a büntetés, mert õk sok-
kal nagyobb kárt okoznak. Õk azok,
akik biztosan azért írnak, mert õket
kifelejtették a vacsorameghívottak
népes táborából!

Nem az újságírók a bûnösök! Ha
õk nem írnának, még ennél is vadabb
világ lenne! Pedig a mostanira sem
sokan lehetünk büszkék! 

Vizvári József
***

Okkal, vagy ok nélkül forr a
levegõ Vizvári József körül. Egy
állítólag általa írott e-mail jóval
túllépte városunk határait. Erre
hivatkozva elsõként a Magyar
Nemzet Online közölt cikket
„Fejelt, vagy csak “kakaskodott”
a szocialista romaügyi megbí-
zott?” címmel, amelyet lapunk-
ban is olvashattak. A lavina elért
számos írott és internetes sajtót.
Az említett szerzõ egy hozzánk
szkennelt formában eljuttatott
dokumentum szerint becsületsér-
tés és rágalmazás miatt január
14-én feljelentést tett a Nagyka-
nizsai Rendõrkapitányságon. – a
Szerk.

KKiissccssooppoorrttooss
DDeemmookkrráácciiaa!!

Soha, egyetlen gondolat erejéig
sem találkozott még a véleményem
„A Jobbik Magyarországért Moz-
galom” által képviselt állásponttal.
Most mégis  – ha sikerül a politikai
lózungoktól megtisztítani, és ha el
tudok tekinteni a megfogalmazás
számomra elfogadhatatlan stílusá-
tól – el kell ismernem, hogy a janu-
ár 18-án közzétett sajtónyilatkoza-
tuk alapgondolatával egyetértek.
(lásd lapunk 5. oldalán)

Az önkormányzati testület dön-
tése a volt olajbányász sporttelep
elnevezésérõl valóban elhamarko-
dott, elõkészítetlen, a közvéle-
ményt meg nem kérdezõ, a volt
olajbányász sportolókhoz, a szur-
kolókhoz, a Kanizsa központú
olajbányászat múltjához méltatlan,
és az érzelmeket mélyen sértõ
döntés volt.

Gondolhatjuk úgy, hogy a jövõ-
nek szóló elnevezések, átnevezé-
sek alapvetõen nem befolyásolják
a jövõben e helyszínen megvaló-
suló sporteredményeket, de úgy
biztosan nem építhetünk jövõt,
hogy a múltunkat nem becsüljük.

Nem mentségként, talán inkább
magyarázatként fogalmazom meg,
hogy az önkormányzati ülés utolsó
napirendjeként – kora éjszakai
órában – született a döntés, ame-
lyen már több képviselõtársamhoz
hasonlóan magam sem vettem
részt.

Mindezeket figyelembe véve
egyetértek Tóth László úrral, az
MSZP frakció vezetõjével, aki elõ-
terjesztést készít a következõ köz-
gyûlésre a meghozott döntés visz-
szavonásáról, illetve a további te-
endõkrõl.

Azt remélem, hogy a képviselõ-
testület a döntés visszavonására
vonatkozó indítványunkat támo-
gatni fogja, és egyidejûleg lehetõ-
vé teszi a kanizsai polgárok szá-
mára, hogy ebben a kérdésben vé-
leményt nyilvánítsanak.

Böröcz Zoltán MSZP elnök

Nagykanizsa Megyei Jogú Vá-
ros Közgyûlése 2009. december
22.-én 16 igen (egyhangú) sza-
vazattal a 740/2009.(XII.22.) szá-
mú határozatában az alábbiak sze-
rint rendelkezett:

„…Nagykanizsa Megyei Jogú
Város Közgyûlése a nagykanizsai
volt olajbányász sporttelepet Mezõ
Ferenc Sportcentrum névvel jelöli

meg, és felkéri a polgármestert,
hogy az új elnevezés nyilvántar-
tásokban történõ átvezetésérõl
gondoskodjon.

Az elmúlt hetekben a városban
járva-kelve számosan megállítot-
tak, hogy – finoman szólva – el-
lenvéleményüket fejezzék ki a
„névadást” illetõen. Elõször azt
gondoltam, hogy valami félreértés
történt, mivel nem volt olyan köz-
gyûlési elõterjesztés, melynek a
tárgya a „nagykanizsai volt olajbá-
nyász sporttelep” névadása lett
volna.

Álláspontom szerint a fenti ha-
tározatot 61,54%-os részvétel mel-
lett megszavazó – Balogh László,
Bene Csaba, Bicsák Miklós,
Bizzer András, Dr. Csákai Iván,
Cserti Tibor, Gyalókai Zoltán Bá-
lint, Halász Gyula, Horváth István,
Jerausek István, Dr. Károlyi Attila,
Marton István, Papp Ferenc, Papp
Nándor, Polai József, Szõlõsi Már-
ta Piroska – képviselõtársaim nem
jártak el körültekintõen! 

Az érvényes hivatalos földrajzi
nevek megállapításáról és nyilván-
tartásáról szóló 303/2007. (XI.
14.) Korm. rendelet 5. § (1) bekez-
dése szerint: „A hivatalos földrajzi
nevek megállapításakor figyelem-
mel kell lenni a helyi lakosság élõ
névhasználatára, a települési és a
helyi kisebbségi önkormányzat, az
egyéb szervezetek véleményére,
továbbá a természet- és társada-
lomtudományok eredményeire, a
történelmi hagyományokra, külö-
nösen a helytörténeti kutatásokra,
az elpusztult települések nevére,
ezen kívül a földrajzi környezetre,
a mezõ- és erdõgazdasági mûvelé-
si szerkezetre, a nemzetiségi vi-
szonyokra, a nyelvi és nyelvhe-
lyességi követelményekre.”

A „nagykanizsai volt olajbá-
nyász sporttelep” elnevezése ese-
tén is, figyelemmel kellett volna
lenni – beszerzett vélemények és
javaslatok mellett – az élõ név-
használatra, történelmi hagyo-
mányokra! Mindez nem történt
meg!

Számomra is döbbenetes, hogy
e kardinális kérdés eldöntése a vá-
ros polgárai, a sportot szeretõ em-
berek, a volt sporttársak vélemé-
nyének, s nem utolsósorban a pár-
tok és azok frakciói megkérdezése
nélkül így megtörténhetett!

A jegyzõkönyv tanúsága szerint
a napirend tárgyalásán nem voltak
jelen: Bárdosi Gábor Jenõ, Bogár
Ferenc, Böröcz Zoltán, Cseresnyés
Péter, Dr. Fodor Csaba, Karádi Fe-
renc Gyula, Dr. Kolonics Bálint,

BBeeccssüülljjüükk aa mmúúllttuunnkkaatt

TTiisszztteelltt 
PPoollggáárrmmeesstteerr úúrr!!

3.qxd  2010.01.21.  15:17  Page 10



KKaanniizzssaa –– AA mmii üüggyyeeiinnkk 2010. január 21. 11

Nagykanizsa hét csodája pro-
jekttel kapcsolatos tájékoztatóra
hívta a sajtó képviselõit a Civil
Kerekasztal képviseletében Ba-
logh István, Budavölgyi Kálmán
és Lengyák István, valamint Nagy
Imre, a Kanizsa TV vezetõje.

A programról Lengyák István
többek között elmondta, a Zala
Megye 7 csodája akció január 15-
én befejezõdött. Az eredményt Za-
la Megye Napján hirdetik ki, az
okleveleket a zalaegerszegi dísz-
közgyûlésen adják át. A megyei
akció mintájára indították el a
szervezõk a nagykanizsai kísérle-
tet, Nagykanizsa hét természeti és
hét épített értékét felfedezõ akci-
ót. A város és városkörnyék ter-
mészeti értékei még feltérképezés
alatt állnak. A kezdeményezés
igazi lényege, hogy a polgárok be-
vonásával kerüljenek nyilvános-
ságra azok a kis természeti és épí-

tett csodák, amelyekre mi kani-
zsaiak sem figyelünk oda kellõ-
képpen. A zárást követõen a szer-
vezõk az összegyûlt anyag feldol-
gozására is gondoltak, melyekkel
kibõvülhetnek Nagykanizsa tu-
risztikai látványosságai. Mint azt
már több alkalommal megírtuk, a
szavazatok alapján áprilisban, a
Város Napján jelentik be a hét
csodát. 

Nagy Imre megjegyezte, szép
számban érkeznek a
kanizsatv.hu/7csoda e-mail címre a
javaslatok. A jelölés február 28-ig
tart, a szavazásra egy hónap áll a la-
kosság rendelkezésére. Budavölgyi
Kálmán megemlítette, a legaktí-
vabb szavazók is díjazásban része-
sülnek. Egyéb ajándéktárgyak mel-
lett a legszerencsésebb szavazó egy
egyhetes, két személyre szóló bala-
toni nyaraláson vehet részt. 

B.E.

VVáárrjjáákk aa jjaavvaassllaattookkaatt

Évzáró értékelõ rendezvényét
tartotta a helyi KEF, vagyis a
Kábítószerügyi Egyeztetõ Fó-
rum a Medgyaszay Házban.

Magyarországon közel ki-
lencven KEF mûködik, támoga-
tója a Nemzeti Drogmegelõzési
Intézet. Egy olyan szakmai kon-
zultációs munkacsoportról van
szó, melyet az önkormányzat el-
kötelezettsége, a kábítószer-prob-
léma kezelését célzó helyi szak-
mai összefogás, valamint a Szo-
ciális és Munkaügyi Minisztériu-
m pályázati támogatása hívott
életre. 

A Kábítószerügyi Egyeztetõ
Fórum feladata, hogy összehan-
golja a drogprobléma visszaszorí-
tásában szerepet játszó négy alap-
pillér – a közösség és együttmû-
ködés, a megelõzés, a gyógyítás
és rehabilitáció, valamint a kíná-
latcsökkentés – intézményeinek
munkáját. Tagjai a drogprobléma
kezelésében fontos szerepet ját-
szó állami, önkormányzati, civil
és egyházi szervezetek képvise-
lõi.

Az ülésen többek között jelen
voltak a Nagykanizsai Rendõrka-
pitányság, a Családsegítõ és Gyer-

mekjóléti Központ, a Vöröskereszt
helyi szervezetének képviselõi, is-
kolaigazgatók, iskolai ifjúságvé-
delmi szakemberek, védõnõk, az
Alapellátási Intézmény munkatár-
sai, valamint a város felekezetei-
nek lelkészei. 

Minden tag szóbeli beszámolót
tartott a 2009-es évrõl, hogy mi-
lyen programokkal hívták fel a fia-
talok figyelmét az õket érintõ prob-
lémákra, lehetõségekre, majd ötle-
teket vázoltak fel a jövõre nézve.
Minden egyes szakember egyetér-
tett abban, hogy a drogokat illetõen
a legjobb megoldás a prevenció,
bár Bükiné Papp Zsuzsanna
rendõrszázados elmondása szerint
sok olyan visszajelzést kaptak arra,
hogy a szórólapok, az elõadások
csak felhívják a fiatalok figyelmét
a kábítószerekre, ezért óvatosan
kell bánni a megelõzõ programok
kapcsán felmerülõ problémákkal,
az információk átadásával. 

Lehetõségként felmerült az is,
hogy a Kábítószerügyi Egyeztetõ
Fórum szervezetei saját program-
jaikat is összekapcsolhatják a töb-
biek szaktudásával, segíthetik egy-
más munkáját.

S.E.

KKEEFF –– AA ddrrooggpprreevveenncciióónn 
vvaann aa hhaannggssúúllyy

Röst János, Tóth László, Tóth
Nándor.

Határozati javaslat: 
1. Nagykanizsa Megyei Jogú

Város Közgyûlése egyetért az
önálló képviselõi indítványban
foglaltakkal, s hatályon kívüli he-
lyezi a 740/2009.(XII.22.) számú
közgyûlési határozatot. Felelõs:
Marton István polgármester. Ha-
táridõ: 2010. február 02.

2. Nagykanizsa Megyei Jogú
Város Közgyûlése az elõterjesz-
tésben megfogalmazottak ér-
dekében három fõs ad hoc bizott-
ságot hozz létre. Az ad hoc bizott-
ság, a körültekintõen kiérlelt ja-
vaslatát a szakbizottságokkal elõ-
zetesen véleményezteti, majd azt
elõterjeszti a közgyûlésnek. Fele-
lõs: Marton István polgármester.
Határidõ: 2010. május 14.

Tóth László
önkormányzati képviselõ

MSZP

Mint ismeretes mind a Kani-
zsai Dorottya Kórház, mind az
ÁNTSZ Nyugat-dunántúli Re-
gionális Intézete vizsgálatot
kezdeményezett a kórházban
kezelt H1N1-gyel fertõzött be-
tegek ellátása és halála ügyé-
ben. Az alábbiakban az
ÁNTSZ eredményérõl adunk
számot.

„Vizsgálódásunk a Kanizsai
Dorottya Kórházban kezelt H1N1
vírusfertõzöttek kezelésére és el-
látására irányult. 2010. január 12-
én Prof. Dr. Bátorfi József fõigaz-
gató kérelmet juttatott el Dr.
Paller Judit regionális tisztifõor-
vos asszonynak, hogy a H1N1
influenzavírus fertõzésben kezelt
betegek ellátását, illetve szaksze-
rûségét infektológus szakfõorvos
bevonásával szíveskedjen ellen-
õrizni.

Az elmúlt 2 hónapban a Kani-
zsai Dorottya Kórház ellátási te-
rületérõl 9 fõ került kórházba a
H1N1 vírusfertõzés, illetve gya-
núja miatt. Közülük 4 fõ elhalá-
lozott, 4 fõ gyógyult, 1 fõ ellátá-
sa jelenleg is folyamatban van az
Intenzív Osztályon. Média hírek
alapján Bagonyai Attila halála
miatt az Õ konkrét ellátását vet-
tük elsõsorban ellenõrzésünk alá. 

Dr. Ribiczey Pál regionális
infektológus szakfõorvos szakmai
véleménye:

H1N1 influenzás megbetege-

désben kórházba került betegek
kezelõorvosainak beszámolóját
meghallgatva és a dokumentáció-
kat áttekintve megállapítható,
hogy a nagykanizsai kórházban
ezen betegek korrekt ellátásban
részesültek. Az intersticiális vér-
zéses tüdõgyulladásban elhalt be-
tegek esetében az Intenzív
Therápiás Osztály mindvégig
magas szintû ellátást biztosított,
ahol szakmai kifogás nem emel-
hetõ. 

Bagonyai Attila elhalt doku-
mentációját áttanulmányozva
megállapítható, hogy a 2009. de-
cember 15-én a Sürgõsségi Beteg-
ellátó Osztályon (a továbbiakban
SBO) történt ellátás a szakmai sza-
bályoknak megfelelt. Megfelelõ
kivizsgálás után kezelési javaslat-
tal bocsátották otthonába a bete-
get. 

Másnap, 2009. december 16-án
a beteget ismét az SBO-ra utalta
be az ügyeletes orvosi szolgálat.
Az SBO ügyeletes szakorvosa a
beteget megvizsgálta és megfele-
lõ lázcsillapításban részesítette. A
dokumentáció szerint akkor az
oxigén saturatio jó volt, tüdõgyul-
ladást a betegnél nem hallott, így
terápiás javaslattal a további házi-
orvosi ellátásra a beteget haza-
küldte. A kórházi vizsgáló bizott-
ság véleménye szerint szerencsé-
sebb lett volna a másodszor men-
tõvel az SBO-ra utalás során a be-
teget a kórházba felvenni. Ezzel
kapcsolatban véleményem az,
hogy ennek elmaradása nem befo-
lyásolta érdemben a kórlefolyást.
Hiszen két nap múlva, amikor a
lázas állapot és a kialakult kiski-
terjedésû tüdõgyulladás miatt a
Belgyógyászat az osztályra fel-
vette, még mindig nem volt szük-
ség napokig az intenzív ellátásra,
és az otthoni ellátást a belgyógyá-
szati osztály folytatta. 

Az Intenzív Therápiás osz-
tályra történõ áthelyezés a lég-
zési elégtelenség fokozódása
miatt történt és ezt a korrekt in-
tenzív ellátás sem tudta már
meggyógyítani. Sajnos ismert
tény, hogy a H1N1 influenza ví-
rus okozta intersticiális vérzéses
tüdõgyulladás intenzív therápiás
ellátás ellenére is magas halálo-
zással jár. Ezért halt meg a mai
napig mintegy 70 munkaképes
korú ember a kórházak intenzív
osztályain. 

Összefoglalva szakmai hiba az
influenzás betegek ellátásában a
nagykanizsai kórházban nem álla-
pítható meg.”

VViizzssggáállaatt 
HH11NN11 üüggyybbeenn
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Azt hiszem, elmondhatom, hogy
mindnyájan meglepõdötten és ki-
csit irigykedve néztünk osztálytár-
sunkra, Hederics Fannira, mikor
egy álmos, kedd reggeli osztályfõ-
nöki órán tudatta velünk a hírt: jö-
võre az észak-amerikai Oregon ál-
lamban, Roseburgban folytatja
majd tanulmányait. Kínálkozott a
lehetõség, õ pedig örömmel elfo-
gadta, hiszen – ahogy említette –
világot szeretne látni, s ami a leg-
fõbb, angolul megtanulni. Augusz-
tus közepén repülte át a tengert,
azóta folyamatosan várjuk róla az
új híreket. Nagyon megörültem,
mikor az interneten keresztül fel
tudtam vele venni a kapcsolatot és
röviden meginterjúvolni.

– Mesélj kicsit a „kezdetek-
rõl”! Hogy jött a kiutazás ötlete?

– A bátyámtól származott, aki
egy teljes évet töltött Új-Zélandon.
Gyönyörû élményekkel gazdagod-
va jött haza, és folyékonyan be-
szélte az angolt, amit nagyon meg-
irigyeltem tõle. Rájöttem, hogy en-
gem is érdekelnek az idegen kultú-
rák, emberek. Csak biztatni tudott,
hogy legyek bátor, ne szalasszam
el a lehetõséget, mert ilyen nem
adódik többször az életben.

– Talán mai világunkban ki-
csit nevetségesnek tûnik a kér-
dés, de miért éppen Amerika?

– Mindenképp angol nyelvterü-
letre akartam menni, Új-Zélandon
és Ausztrálián gondolkoztam még,
s végül sikerült meghoznom a dön-
tést. Bele akartam csöppenni ebbe
a világba, részese akartam lenni,
hiszen ma minden Amerikáról
szól: itt készül a legtöbb film, in-
nen indulnak útjukra a különféle
divatirányzatok, s nem utolsósor-
ban gyönyörû hely. Ha van valahol
közepe a világnak, akkor az csakis
itt lehet. New Yorkot és Washing-
tont látni kell, a filmvászon egyiket
sem tudja hûen visszaadni. Ezenkí-
vül voltam még Philadelphiában,
Bostonban és Oregon államban a
Crater- és Diamond-tavaknál,
mindegyik lenyûgözött.

– Akkor már valamelyest sike-
rült megismerned a helyet, ahol
élsz… de mit éreztél akkor, mi-
kor leszálltál a géprõl?

– Annyi érzés egyszerre még so-
hasem kavargott bennem. Minde-
nekelõtt fáradt voltam, máris érez-
tem az idõeltolódást és az elõttem
húzódó sok-sok idõt a hazautazá-

sig, a családom viszontlátásáig,
akiktõl nemrég búcsúztam el…
Egyedül voltam, senkinek sem
mondhattam, hogy „szia, magyar
vagyok és öt perce érkeztem, segí-
tenél?”, hanem rögtön angolul
kellett fogalmaznom, ami ebben a
lelkiállapotban nem volt egyszerû.
Ezenkívül nagyon  izgatott voltam,
mert minden olyan másnak tûnt…

– Például?
– Az emberek, ahogy kinéztek,

beszéltek, mozogtak, a házak, hogy
olyan amerikai méretet öltöttek, az
utcák, ahogy ott magasodtak és
kavarogtak elõttem…

– Féltél?
– Ezt az egyet nem éreztem. Csak

szokatlan volt. Fogalmam sem volt,
mi fog történni velem öt perc múl-
va, de ez akkor, mikor már ott vol-
tam, valahogy nem ijesztett meg.
Inkább csak furcsa volt az egész, de
nyomaszott is a sok új dolog, és ami
a legjobban, hogy egyedül kell
majd megoldanom mindent…

– De azóta…

– Azóta az egész világ fenekestül
felfordult, és olyan dolgok történtek
velem, amikre akkor még gondolni
sem mertem. Nagyon jól belejöttem
a beszédbe, olyannyira, hogy most
már egészen furcsa újra magyar
mondatokat alkotnom. Ami talán a
legmeglepõbb, hogy gyakran ango-
lul is álmodom. Egyre több barátot
szerzek; sokat járunk ide-oda isko-
lán kívül, legjobban a bálokat sze-
retjük. Rendszeresen sportolok;
benne vagyok az iskola úszócsapa-
tában és teniszezem. Hetente két-
három versenyen is részt veszek.

– Akkor látom, nem unatko-
zol… Hogy telik egy napod?

– Hatkor már fel kell kelnem, mert
itt az iskola háromnegyed nyolckor
kezdõdik. Az órák ötven, a szünetek
ötpercesek. A tantárgyak teljesen má-
sok, mint Magyarországon: rengeteg
van belõlük és a 2-3 kötelezõn kívül
mindenkinek választania kell néhá-
nyat, amit a legjobban szeretne tanul-
ni. Nekem három kötelezõm van: an-
gol, közgazdaságtan és amerikai tör-

ténelem (ez utóbbit nagyon szere-
tem), ezenkívül fölvettem a fõzést, a
weight traininget, az algebrát és a
forensicst, ami magyarul igazságtant
jelent. Szerencsére nem fogom meg-
unni õket, a következõ félévben
ugyanis új tárgyaim lesznek. Az
ebédszünet huszonöt perces, az utol-
só órának kettõ óra negyvenkor van
vége. Ezután iskolabusszal megyek
az uszodába, ahol általában egy órát
úszom. Innen a fogadócsaládom visz
haza; meleg vacsora vár rám, ami
után vagy otthon töltjük az est hátra-
lévõ részét, vagy elmegyünk valaho-
va. Tizenegy körül fekszem le.

– Tehát nem bántad meg, hogy
kiutaztál.

– Ellenkezõleg! Kétlem, hogy az
élet adna még egy ilyen fantasztikus
lehetõséget, mint amilyet most kap-
tam. Hálás vagyok a szüleimnek, hogy
lehetõvé tették ezt nekem, és persze
nagyon hiányoznak õk is, a barátaim
is. Mindenkit szeretettel üdvözlök!

Csejtei Dóra

KKaanniizzssaa –– SSzzíínneess 2010. január 21.12

Még 2009 júniusában, az el-
nökségi ülésen jelentette be Kiss
György, az NTE 1866 Vívószak-
osztályának elnöke, hogy 2009.
december 31-tõl lemond szak-
osztályvezetõi tisztérõl, s nyugdí-
jas edzõként folytatja tovább
munkáját a vívók között. Utód-
jának az elnökség ez év január 1-
jétõl Piecs Adrienn szakedzõt ne-
vezte ki.

Az elmúlt év novemberében ün-
nepelte a vívószakosztály fennál-
lásának 50. évét, Kiss Györgynek
a megalakulástól kezdve élete fon-
tos részévé vált a sportág. Kezdet-
ben mint sportoló vett részt aktí-
van az edzéseken s a versenyeken,
1970-tõl edzõként, 1978-tól fõállá-
sú edzõként, majd 1985-tõl mint
szakosztályvezetõ is tevékenyke-
dett. Élete elsõ edzésén, 1959. no-
vember 23-án a törökszentmiklósi
származású, SPOTI-t (Honvéd
Sportoktatói Tanfolyam – a
Szerk.) végzett tiszthelyettes, Sza-
bó János plakátfelhívására vett
részt, mely aztán egész további
sorsát meghatározta. Szabó János
tíz évig dolgozott Nagykanizsán,
ez idõ alatt kellõképpen lerakta a
vívás alapjait. A nõi tõrvívást

Gasztonyi János szombathelyi ille-
tõségû vívómester emelte maga-
sabb szintre városunkban, õ hat
évig dolgozott Kiss György mel-
lett, aki a férfi tõrösökkel és kardo-
sokkal ért el kitûnõ eredményeket.

A kezdeti idõk után, közel har-
minc év elteltével sikerült megva-
lósítani azt a nagy álmot, hogy a
többi szakosztálytól külön, saját
hellyel rendelkezzenek a vívók. A
vívócsarnok felépítésében óriási
összefogás mutatkozott a város-
ban, a támogatottság meglepõen
nagy volt mind az önkormányzat,
mind a vállalkozók részérõl, s az
országban szinte egyedülálló, 326
m2 területû falétesítmény építésé-
ben is nagyon sokan részt vettek.

Ezt követõen átstrukturálták a
vívást, magasabb szintre kívántak
jutni, beépülni a magyar vívás
rendszerébe, mely azzal járt, hogy
mind az edzõi, mind a sportolói te-
vékenységet hivatásként kellett
mûvelni. Kiss György mellett Tóth
Tamás Tibor és Kisgyura István
szakmai munkája is hozzájárult
ahhoz, hogy hét tanítvány még a
válogatottba is bejutott. Jelenleg
két fõállású edzõ, Piecs Adrienn és
a már említett  Tóth Tamás Tibor
tartják az edzéseket.

Az egyesület ezután is számít
Kiss Györgyre – mint a bevezetõ-
ben már említettük, edzõként
nem hagyja abba a munkát, ezen
kívül a vívócsarnok fenntartását
és mûködtetését ezután is õ vég-
zi. Tanítványa és utódja, Piecs
Adrienn fiatalos lendületet ad a
csapatnak, s nem utolsó sorban
szakmai felkészültsége garancia a
további sikerekhez. Adrienn 1995
óta vív, 2001-ben Európa-bajnoki
címet szerzett a junior magyar
nõi kard válogatott színeiben. A
Testnevelési Egyetem vívó szak-
edzõ-rekreáció szakán végzett,
ezt követõen egy évig tanított
Angliában, majd visszatért az
NTE-hez.

A kanizsai vívás több évtizedét
mutatja be az a könyv, mely a jubi-
leum alkalmából jelent meg dr.
Horváth György nyugalmazott pe-
dagógus, a vívószakosztály egyik
alapítója tollából A nagykanizsai
vívás története 1862-2009 címmel,
s mely a szakosztály megalakulása
elõtti idõszakot is feldolgozza.
Mindig aktuális, friss híreket az
NTE 1866 Vívószakosztállyal
kapcsolatban pedig egyelõre a
www.nte1866.hu weboldalon ta-
lálnak, saját honlapjuk elõkészíté-
se folyamatban van.

Steyer Edina

VVíívváássrróóll aa kkeezzddeetteekkttõõll

AA vviilláágg kköözzeeppéénn –– aavvaaggyy üüzzeenneett aa tteennggeerreennttúúllrróóll
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Horoszkóp

Idõnként vegye kezébe saját sorsának irá-
nyítását. Ne féljen, ne tartson a változások-
tól, hiszen azok elõnyös fordulatot jeleznek
életében. Vásárlási elképzeléseit még gon-
dolja át, és halassza késõbbi idõpontra.

Mostanában úgy érzi, szüksége van egy
igazi barátra, akivel megbeszélhetné
gondjait. Amíg rátalál, saját tennivalóit
helyezze elõtérbe, és ne a másokét. Örül-
jön jobban az élet szép pillanatainak.

Csak belsõ erejével tud harmóniát teremte-
ni önmagában. Igyekezzen a megoldatlan
dolgait rendbe hozni, és ha teheti tervezzen
utazást, kirándulást. Egy karneváli hangu-
lat jót tenne lelkivilágának.

Tisztában van vele, hogyha igazi társra
talál testben, lélekben, szellemben telje-
sen megújulhat, és kiegyensúlyozottabbá
teheti a napjait. Anyagi gondjait egyelõre
ne hitel felvételével oldja meg.

Nyugalmas napjaiban értékelje át a ter-
veit. Úgy érzi, kiábrándult a világból, ki-
ábrándult az ismerõseibõl. Bár nem vá-
gyakozik új kapcsolatra, nem árt, ha fel-
méri párjához fûzõdõ kötõdését. 

Más perspektívából kellene szemlélnie az
életét. Ha legalább önmagának beismeri kis-
hitûségét, önbizalomhiányát, talán még javít-
hat a helyzetén. Ne bújjon el a világ elõl, mert
a gondok akkor is utolérik, sõt sokasodnak.

Vigyázzon jobban magára. Ne essen ösztö-
nei, szenvedélye rabságába, mert energiái az
építés helyett rombolnak. Bízzon magában,
így sikerül elérnie a kitûzött célját. Akínálko-
zó munkalehetõségeket ne utasítsa vissza.

Jóra és rosszra is számíthat ezen a héten.
Párkapcsolatának értelmén gondolkodik,
de a kényelem és a megszokás nagy úr, a
változtatás viszont sok kényelmetlenséggel
jár. Határozza el magát minél elõbb.

Úgy érzi, sok teher nyomja a vállát, és ne-
hezen tudja megoldani a feladatait. Legyen
körültekintõ, a feszültségeket ne tartogassa
magában, hanem szabaduljon meg tõlük.
Lazítson, sétáljon, táncoljon gyakrabban. 

Nehezen sikerül megértetnie magát ott-
hon a családban, s emiatt gyakrabban
lesz ingerült. Élvezze, használja ki a tár-
sasági élet jótékony hatását, és bízzon a
barátai segítõkészségében.

Szerencsés napokat ígérnek a csillagok. Vál-
toztatási kényszer hajtja, nem tud egyhely-
ben megülni. Mindenképpen változtatni sze-
retne anyagi helyzetén, ezt azonban csak
megfontolt lépésekkel tudja megvalósítani. 

Folyamatosan érik megpróbáltatások az em-
bert. Ezek alól ön sem kivétel. Ha a tetteiért
vállalja a felelõsséget, akkor könnyebben elvi-
seli a kudarcot. Becsülje meg jobban azokat
az ismerõseit, akik segítenek önnek. 

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

Elveszett?
Megtalálta?

Segíthetünk?
Kanizsa 
Rádió 

06/93/510-986
Az Ön rádiója

FM 95,6 MHz
SMS szám:
06-30/30-30-956
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VVEEGGYYEESS

BBÉÉRRLLEETTIINNGGAATTLLAANN
Nk-án a Dózsa György 117/B. alatt II.

emeleti, cirkofûtéses, 79 m2-es, három szo-
bás lakás eladó. Irányár: 11,5 millió Ft.
Érd.: +3630/396-1910 (7130K)

Városkapu krt.-on egyedi szabályo-
zós, központi fûtéses, 2. emeleti, 54 m2-es,
két szobás, nagy konyhás, erkélyes, fel-
újítandó lakás eladó.  Irányár: 4,9 millió
Ft. Érd.: +3620/541-0542 (7131K)

Nk-án a Csengery utcában 56 m2-es,
kétszobás, egyedi gázas lakás (pince, pad-
lás, kert) eladó. Tel.: +3630 227-3294
(7096K)

A Kisfaludy utcában 18 m2-es garázs
(téglaépítésû) eladó. Tel.: 0693/313-099
(7166K)

Nagykanizsa belvárosában 700 m2-es,
társasház építésére alkalmas telek eladó!
Érd.: +3630/227-3294 (7108K)

Gyékényesen az „A” szektorban köz-
vetlenül a vízparton kétszintes (40 m2 szin-
tenként) nyaraló eladó. (Víz, szennyvíz,
villany.) Érd.: +3630/227-3294 

Nk-án az Olajtelepen Vécsey utcában
karbantartott, 78 m2-es családi házrész pin-
cével-padlással, 1185 m2 udvarral áron alul
eladó. Érd.: +3693/323-737, +3620/417-
2075 (7151K)

Vendéglátásra alkalmas (de más célra
is használható), kb. 100 négyzetméteres
(két terem, raktár, közlekedõ, személyze-
ti- és nyilvános helyiségek) üzlet teljes
felszereléssel kiadó. Érd.: +3630/227-
3294 (7116K)

Egy szobás, 44 m2-es belvárosi önkor-
mányzati bérlakásomat 1,5-2 szobás bérlakás-
ra cserélném. Érd.: +3630/4609-337 (7154K) 

Nk-án a Berzsenyi utcában I. emeleti
kétszobás, 55 m2-es, egyedi fûtésû erkélyes
lakás eladó. Irányár: 7,7 millió Ft. Tel.:
+3620/345-3391 (7155K)

Kodály Z. u. 6/D. alatt földszinti, 38
m2-es, egyszobás, egyedi gázfûtéses lakás
beköltözhetõ állapotban eladó. Irányár:
4,5 millió Ft. Érd.: +3630/901-9013
(7156K)

Corvin utcában egyedi fûtéses, másfél
szobás lakás alacsony közös költséggel sür-
gõsen eladó. Érd.: +3630/358-1053
(7157K)

Keleti városrészben, csendes környezet-
ben három szobás lakásban egy szoba kiadó
egy fõnek. Négyemeletes, központi fûtéses
házban. A szoba részben bútorozott, kony-
ha fürdõ felszerelt. Kábeltévé, Internet van.
Pékség, bevásárlókp., buszmegálló a közel-
ben. Tel. +3630/847-8816. (7165K)

Nk-án a Király út 19. szám alatt garázs
kiadó vagy eladó. Érd.: +3620/934-9110
(7152K)

Készpénzért vásárolok könyvet, fest-
ményt, porcelánt, régi népi parasztbútoro-
kat, használati tárgyakat és teljes hagyaté-
kot. Érd.: +3620/555-3014 (6430K)

Fujitsu Siemens Amilo típusú laptop
újszerû állapotban, jogtiszta Windows Vista
Home Basic szoftverrel 110.000 Ft-ért el-
adó. 17” WXGA kijelzõ, Intel CeleronM
1,86 GHz processzor, 120 GB winchester, 1
GB RAM, wifi, WLAN, DVD író dual
layer, csatlakozók. Érd.: +3630/9932-534
(7145K)

Készpénzért vásárolok porcelánokat,
régi dísztárgyakat illetve festményeket,
sötét alapszínû Zsolnay tárgyakat. Érd.:
Nagykanizsa, +3630/332-8422 (7153K)

Gyógypedikûrt és pedikûrt vállalok,
szükség esetén házhoz is megyek! Tel.:
+3630/270-8592 (7167K)

Masszázs a nagykanizsai Uszodában!
(A szolgáltatás belépõjegy nélkül is
igénybevehetõ.) Teljes testre 30 perces la-
zító masszázs 1500 Ft. Szolgáltatások:
alakformáló-, talp-, egyéb masszázs,
fényterápia, méregtelenítés, stb. Hívásra
házhoz is megyek! Elérni és bejelentkezni
a +3630/481-2323 telefonszámon lehet
(6273K)

Pedikûrt, manikûrözést vállalok! Hí-
vásra házhoz is megyek. Tel.: +3630/620-
2929 (7159K)
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Január 21. 17.30 óra
A Magyar Kultúra Napja tiszteletére
A HIMNUSZ KÖLTÕJE
Kölcsey-emléktúra képeslapokon
Kiállítás Gulyásné Raksányi Olga 
gyûjteményébõl
Megnyitja: Kovácsné Mikola Mária 
intézményegység vezetõ
Megtekinthetõ: február 10-ig

Január 23. 15 óra
KÉZMÛVES JÁTSZÓHÁZ
Papírmakett készítés

Január 23.18 óra
"KISKARÁCSONYTÓL
- NAGYKARÁCSONYIG"
A Kanizsa Táncegyüttes gálamûsora
Közremûködõk: Kanizsa Táncegyüttes,
Rozmaring Táncegyüttes, Kisrozmaring
Táncegyüttes, Karos Táncegyüttes, 
Zöldág Táncegyüttes, Vizeli Balázs, 
Bojtár Népzenei Együttes
Szervezõ: a Kanizsa Hagyományápoló
Egyesület. Belépõdíj: 1 000 Ft

Január 25. 17 óra
ZÖLDSÉGSZOBRÁSZAT - Varga 
Tünde szakoktató bemutatója és elõadása

Január 26. 14 óra
MÁTYÁS KIRÁLY AJÁNDÉKA
zenés-táncos mesejáték
A Háromszék Táncegyüttes 
(Sepsiszetgyörgy) vendégjátéka
Rendezõ-koreográfus: Ivácson László
Belépõdíj: 600 Ft

Január 27. 14.30 óra
AZ EGÉSZSÉG KÖRE
Onhausz Péter, pécsi természetgyógyász
elõadása. A belépés díjtalan

Január 29. 19 óra
HEADBANG-LÁBCSÁB
AFTERPARTY
Rockbuli Halival és Pásztival
Sztárvendég: Takács Tamás Dirty Blues
Band. 
Belépõdíj: felnõtt 1300 Ft, 
diák 900 Ft.
A rendezvénysorozatot az OKM a
PANKKK program keretében támogatja.

"VALÓSÁG ÉS KÉPZELET"
Kiállítás Sass Brunner Erzsébet 
és Brunner Erzsébet Indiában, 
1930-1936 között festett alkotásaiból
Megtekinthetõ: március 1-ig

"UTCÁK, TEREK, VÁROSOK" 
Z. Soós István kiállítása
Megtekinthetõ: január 31-ig

Január 29. 17 óra
"HALMOK AZ ÉVSZÁZADOK 
SODRÁBAN. HALMOK, 
HEGYEK ÉS VÁRAK 
A DUNA-TISZA KÖZÉN"
Poszter kiállítás
Megnyitja: Ilon Gábor, 
a Kulturális Örökségvédelmi Szolgálat
Nyugat-magyarországi Regionális Iroda
vezetõje

Január 27. 18 óra
"AZ EGÉSZSÉG KÖRE"
Onhausz Péter pécsi természetgyógyász
elõadása

Típus/évjárat Ár
Audi A3 1.9 TDI
2001.06. 1.990.000 Ft
Audi A4 2.0 CR TDI
2008.11. 6.990.000 Ft
Audi A4 2.0 CR TDI
2008.12. 6.900.000 Ft
Citroen Picasso 2.0 HDI
2007.10. 2.699.000 Ft
Ford Focus 1.6 TDCI
2006.06. 2.290.000 Ft
Suzuki Swift 1.3 GLX
2005.08. 1.599.000 Ft
Susuki Swift 1.3 GLX
2005.03. 1.650.000 Ft
Suzuki Swift 1.3 GLX
2005.08. 1.690.000 Ft
VW Golf 1.4 United
2008.07. 3.150.000 Ft
VW Jetta 1.6
2007.11 3.100.000 Ft
Toyota Corolla 1.6
1997.11. 850.000 Ft
Seat Altea 1.6
2004.12. 2.399.000 Ft
8800 Nagykanizsak, Petõfi u. 95.
06-30/2350-555, 06-30/4110-555
www.istivanauto.hu

ISTIVÁN
AUTÓ

Kedves Barátunk!
Klubunk két esztendõvel ezelõtt hívta életre a Pártoló Tag mozgal-

mat. Azóta sok-sok közös programban vettünk részt. Elérkezett annak
az ideje, hogy egyszerre, egy idõben vendégül láthassuk mind-
nyájukat. Szeretettel hívjuk klubunk valamennyi barátját egy
kellemes, szórakoztató, zsíros kenyér partival egybekötött játékos
délutánra. Ideje: 2010. január 27. szerda 14 óra. Helye: Honvéd
Kaszinó Tükörterme.

Programszervezõk: Aranyos László, Kónya Istvánné, Pátkai
Józsefné, Pucsák Katalin, Tarnóczky Attila.

Pucsák Katalin programvezetõ, Büki Erzsébet klubvezetõ

Zenés iskola-nyitogató Kiskanizsán
Az Általános Iskola és Óvoda Kiskanizsa intézményében 

2010. január 28-án 16 órakor rendezik meg a 
hagyományos családi népzenei délutánt.

A rendezvény egyben bemutatkozás is, ahová várnak minden 
érdeklõdõ óvodást a szüleivel, hogy megismerkedhessenek

iskolánkkal, s a leendõ elsõs tanító nénikkel.

Volán Oktatási Kft.
Nagykanizsa,
Zárda út 2.

Tel/fax: 93/516-634

OKÉV nyt. szám: 20-0003-04 AL: 0448

TANFOLYAM 
INDUL

2010.01.25-én 16 órakor
gépkezelõ (alap és típusvizsga)

2010.01.26-án 16 órakor
autóbuszvezetõ GKI

2010.02.02-án 16 órakor
személyautó, motor 

és segédmotor kategóriákban
2010.02.04-én 16 órakor

“C”, “C+E”, “D”
Diákkedvezmény! Részletfizetés!

Ingyenes tankönyvkölcsönzés! 
Üdülési csekket elfogadunk!
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Kosárlabda. A nõi NB I
Amatõr-bajnokságban szereplõ
Kanizsai Vadmacskák SE hazai
pályán is megkezdte szereplését
2010-ben, s a 12. forduló kereté-
ben a SEAT Lami Véd Gyõr II
együttesét fogadta. Ugyan a ven-
dég zöld-fehérek számítottak a
találkozó esélyesének, de az elsõ
negyedben jól tartotta magát Gá-
bor Erzsébet csapata, s csak a
második tíz percben tudtak ellép-
ni a gyõriek (25-35). Ezt követõ-
en ugyan talpra álltak a vendég-
látók, de  végül a fordulópont-
okon nem sikerült pontokat sze-
rezniük, így a Gyõr 65-56-ra
nyert a még nyeretlen KVSE el-
len.  

Teremfoci. Az elmúlt hétvé-
gén elrajtolt a városi terembajnok-
ság meccs-sorozata, idén végül a
felnõtteknél tizenkét együttes vál-
lalta a megmérettetést. Érdekes-
ség, hogy a kispályás bajnok Tip
Top az „alap-mezõnyben” már
nincs ott, mivel játékosai másik
csapat(ok)hoz kerültek, bár a kani-
zsai berkekben fogalommá vált le-
génység neve nem vész el, hiszen
az öregfiúknál rúgják a bõrt to-
vábbra is. S ha már a seniorok szó-
ba kerültek, náluk nyolc gárda ad-
ta le a nevezést. A küzdelmek ter-
mészetesen ezen a hétvégén to-
vább folytatódnak a Zsigmondy-
csarnokban, szombaton és vasár-
nap is reggel 8 órától indul útjára a
labda.

Úszás. A BVSC által rende-
zett VI. Cikluszáró Kupán reme-
kül szerepelt Zámodics Márk az
1997-es születésûek mezõnyében,
hiszen három aranyérmet is nyert
a Szõnyi úton. A Délzalai Vízmû
SE úszója 50 m, 100 m és 200 m
gyorson nem talált legyõzõre.

Vízilabda. Ugyan még javá-
ban tart a holt idény, de érdemes
felidézni, hogy honnan folytatja
bajnoki szereplését a Kanizsa VSE
gyermek II és serdülõkorú együt-
tese. Elõbbiek a fõvárosban elsõ-
ként a Szombathelyi VK ellen
szálltak vízbe, s kaptak ki 14-5-re,
majd következett a Budafóka
XXII SE, s velük szemben 8-6-ra
maradtak alul a kanizsaiak. Az
idõsebbeknél jobban ment, hiszen
a pápai helyszínen a dél-zalaiak
elõbb 19-17-tel tudták le mérkõzé-
süket a Bajával, majd a Sopront
verték meg 23-13-ra Simonka Fe-
renc tanítványai. Innen következ-
het számukra a folytatás az elkö-
vetkezendõ idõszakban.  

P.L.

… 20 esztendeje: az egerszegi Za-
la Kupa teremfutball-tornán Haladás
– Olajbányász 4-2 (g.: Zrínyi, Bócz)
4-2, ZTE – Olajbányász 8-6 (g.:
Iványi 2, Bócz, Horváth Z., Vidos, Pé-
ter-öngól) és Olajbányász – H. Kato-
na SE 9-6 (g.: Domján 3, Miklós 2,
Bócz, Csáki, Vidos, Zrínyi), a körbe-
verések nyomán pedig második lett a
kanizsai csapat. A megyei labdarúgó
csapatok Téli Kupáját a Kiskanizsai
MSK nyerte. Aférfi teke NB II-ben a
Kanizsa Üveggyár (Zömbik 417 fa)
6:2-re verte az elõzõ idényben még
NB I-es Dombovári Spartacust. Afér-
fi NB III városi derbijén pedig Kani-
zsa Sörgyár (Sziklai 423) – N. Olajbá-
nyász SE (Lukvár 427) 6:2. Az NB I
B-s Tungsram SE Deregi László
edzette férfi ifjúsági kézilabda együt-
tese nyerte a szombathelyi Savaria
Kupát. A nõi kosárlabda NB I B-ben
MÁV NTE (5.) – Székesfehérvári
Ikarus (9.) 79-45. A nõi asztalitenisz

NB I-ben a fõvárosban bravúr-ered-
mény született: Postás SE – Kanizsa
Bútorgyár 12:13.

… 15 esztendeje: Belák Renáta
és Belák Zsuzsa személyében két ka-
nizsai kézilabdázó is meghívót ka-
pott a magyar serdülõ válogatottba.
A VII. Thury Kupa férfi kosárlabda-
tornát a ZTE kadett együttese nyerte,
a házigazda Thury DSK harmadik
lett. Labdarúgó elõkészületi mérkõ-
zéseken: Kaposvári Rákóczi (NB
II)– N. Olajbányász SE (g.: Fekete,
Vidóczi, Róth, Fuisz) 0-4; Olajbá-
nyász (g.: Filipovics) – ZTE 1-2.

… 10 esztendeje: a sakk NB I-ben
Paksi Atomerõmû – N. Tungsram SK
3,5:8,5, a kanizsaiaknál Igor Stohl tar-
totta bajnokságbeli száz százalékos
teljesítményét. A CWG-NVSE-nél
megszûnt a vízilabda-szakosztály,
hogy nyomában megalakuljon a Ka-
nizsa VSE. A tatabányai országos
kung-fu és kínai boksz-bajnokságról a

Nagykanizsai Elit-Profi Harcmûvé-
szeti SE sportolói négy arannyal, hét
ezüsttel és egy bronzzal tértek haza. A
támadó Horváth Gyula, az Olajbá-
nyász FC-tõl a Kispest-Honvédhoz
igazolt. A XII. Thury Kupa-Russay
Emléktornán a Falco KC gyõzött, má-
sodikként a Thury DSE zárt, s a leg-
jobb dobót a kanizsaiak adták Marton
Péter személyében. Flumbort András
nyerte a városi sakk-bajnokságot. A
férfi kosárlabda NB I B-ben KKK
DKG East (ld.: Farkas, Gáll, Vojvoda
19 pont) – Bajai Honvéd 93-75.

… 5 esztendeje: a bajnokság har-
madik helyén álló N. Tungsram SK
6,5:5,5-re gyõzte le a Statisztika együt-
tesét. Akosárlabda NB I B-ben a nõk-
nél Kanizsa DKK (Varga Zs. 21)– Ta-
tabányai KC 102-59, illetve a férfiak-
nál a negyedik helyre lépõ Kanizsa
KK DKG East (Sági 19)– Veszprémi
Egyetem 78-71.   

P.L.

EEzz ttöörrttéénntt ((jjaannuuáárr 2211-2277..))……

Kanizsa KK DKG-EAST (2.) –
Bp. Honvéd (6.)  91 – 68   (19 - 19,
21 - 18, 25 - 15, 26 - 16.). NB I B
Nyugati-csoport kosárlabda-mérkõ-
zés, 12. forduló. Nagykanizsa, 100
nézõ. Vezette: Németh Cs., Szalai.
Kanizsa KK DKG-EAST: Kasza 1,
Vertetics 15/6, Beck, Hoffmann 7,
Koma 38/6. Csere: Stárics 14, Sági
5/3, Mihalics 11/3. Edzõ: Kovács
Nándor. 

A visszavágó sorozat kanizsai
nyitányán sokáig fej-fej mellett ha-
ladtak a csapatok, s a félidõre is csak

három pontos hazai elõnyt mutatott
az eredményjelzõ (20.p.: 40-37).

Fordulás után aztán magasabb se-
bességi fokozatra váltott a sérült
Filipovicot még mindig nélkülözõ
gépgyári legénység, mely koncentrált
védekezéssel és hatékonyabb palánk
alatti támadójátékkal rukkolt elõ
(28.p.: 58-48). Alepattanók és a pont-
gyártás terén a csereként beállt
Mihalics és Stárics jeleskedett, labda-
szerzésben pedig a villámgyors
Vertetics villogott, s mivel Koma
még õket is felülmúlta, már nem volt

kérdés, hogy melyik csapat nyeri
meg a találkozót. 

A második félidei játékával fö-
lényes gyõzelmet aratott a KKK
DKG EAST csapata, s õrzi a má-
sodik helyét a tabellán.

Edzõi mérleg – Kovács Nándor:
„Minden (év) kezdet nehéz. A má-
sodik félidõre felõröltük a nagyon
szimpatikusan és jól játszó ellenfe-
lünket, így érvényesült a papírfor-
ma.”

P.L.

KKéétt nneeggyyeeddiigg vvoolltt kkéérrddéésseess

Bár az utóbbi idõben nem voltak
annyira elõtérben, ettõl függetlenül ját-
szanak a Demons „amerikai futballo-
sai”. A klub a napokban ünnepli
amúgy is ötödik születésnapját, s  az
esztendõ edzések formájában már el is
kezdõdött a társaság számára, tudtuk
meg Kovács Zoltántól, az együttes
egyik koordinátorától. S ez még közel
sem minden, hiszen a Demons ebben a
szezonban ismét a divízió I-ben, vagyis
az elsõ osztályban szerepelhet. Ugyan
ezt nem a második ligából való felju-
tással harcolták ki, viszont az is igaz,
hogy 2008-ban nem „szimplán” a tel-
jesítményükkel estek ki. A bajnoki
rendszerben az idei pontvadászat

szempontjából volt egy dominó-effek-
tus, vagyis két együttes nem vállalta az
elsõ ligában indulást, így kerülhetett
képbe a „Démonok” gárdája. Az a le-
génység, mely ugyan kanizsaiakból
áll, de mérkõzéseit (és mostanság fel-
készülését) Szepetneken bonyolítja.
No, de vissza a divízió I-hez, mely
2010-ben Keleti és Nyugati-csoportra
különül el, s a dél-zalaiak az egerszegi,
kaposvári, pécsi, veszprémi és egy fõ-
városi egységgel kerültek egy csoport-
ba. Arajt március elején várható, addig
remélhetõleg nem jön közbe semmi.
Nagy játékos vándorlás nem volt a csa-
patnál, ha csak azt nem tekintjük an-
nak, hogy több, egykori alapító-tag is

visszatért a keretbe. Most már õk is tré-
ningeznek, napi két alkalommal torna-
termi, szombatonként pedig szabadtéri
edzések szerepelnek a programban.

„Természetesen örülünk a lehetõ-
ségnek, s igyekszünk is élni vele – bi-
zakodott Kovács Zoltán. – Be fogjuk
bizonyítani, hogy érettek vagyunk az
elsõ osztályra ismét, s továbbra is
számítunk majd szimpatizánsainkra a
szepetneki meccs-helyszínen.”

S ne felejtsük, öt éves fennállásukkal
kerekebb évfordulóhoz érkeztek, amit
emlékezetessé szeretnének tenni. A tré-
ningek mellett addig is egy közös prog-
ram mindenképp lesz a csapattársaknak
– az amerikai futball döntõje, a Super
Bowl nyomon követése… 

Polgár László

ÚÚjjrraa eellssõõoosszzttáállyyúúkkéénntt
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A farsang elengedhetetlen velejárója a farsangi fánk. Magyarorszá-
gon a fánk a 19. században terjedt el széles körben.  Hazánkban a fánk-
sütés hagyománya a Dunántúlról indult, és vált egyre több helyen szo-
kássá, hogy a vízkereszttõl hamvazószerdáig tartó farsangkor édesség-
ként az asztalra kerülhessen ez a finom nyalánkság.

Bizonyítani szeretnénk, hogy olyan egyszerû népi ételt, mint a fán-
kot, többféle módon és milyen gazdag ízvilággal képesek még ma is
elkészíteni településeink, falvaink háziasszonyai. Megtapasztalhatjuk,
hogy a frissen sült ételek milyen kelendõ termékek a rendezvényre lá-
togató vendégek, turisták körében.

A rendezvény hagyományainak öregbítése érdekében felhívással
fordulunk a TEMI és a VOKE intézményeihez, az ország valamennyi
önkormányzatához és intézményeihez, Kistérségi társulásokhoz, szál-
lodákhoz, vendéglátó-ipari egységekhez, civil szervezetekhez, vala-
mint a fánk készítésében jártas polgárokhoz, hogy közremûködésükkel
egy szórakoztató verseny keretében kiderüljön, hogy hol készülnek a
legfinomabb farsangi fánkok. 

LEGYENEK RÉSZESEI EGY GUINESS REKORDNAK!
A fánk csapatok versenye mellett idén is benevezzük 

a rendezvény résztvevõit egy Guiness Rekord kísérletre!
Rekordkísérlet: Egyszerre egy helyen a legtöbb fajta bemutatott

fánkkülönlegesség! Döntsük meg együtt a tavalyi rekordot!

A fesztivál fõszervezõje: VOKE Kodály Zoltán Mûvelõdési Ház

Nevezni és indulni lehet a következõ versenyszámokban, 
3 fõs csapatban az alábbi kategóriákban:

Hozott fánkkal: hagyományos 
és/vagy különleges fánk kategóriában

Helyben készített fánkkal:- hagyományos 
és/vagy különleges fánk kategóriában

Az asztalokat, székeket, a szervezõk biztosítják. Háziorvosi egészségügyi nyi-
latkozatról minden csapatnak gondoskodnia kell. Az asztalok, valamint a háttér
dekorálásáról minden csapat önállóan gondoskodik (figyelembe véve a saját helyi
kulturális jellegzetességeket). A standok dekorációját külön értékeli a zsûri! Faj-
tánként 1-1 darab fánkot a zsûrizéshez kérünk leadni. A csapatok a verseny befe-
jezése után a fánkokat a helyszínen értékesíthetik a látogató közönségnek, korlát-
lan mennyiségben, meghatározott egységáron. (Az elmúlt évek tapasztalatai alap-
ján nagy a kereslet a fánkok vásárlása iránt.) A fánkok értékesítéséhez szükséges
csomagoló anyagokat (fólia, papírtálca) minden csapat hozza magával. Helyben
sütéshez villanysütõ berendezést, nyersanyagot, a készítéshez szükséges eszközö-
ket (terítõ, edények, konyharuha, olaj, liszt stb.) minden csapat hozza magával!

A versenyszámok gyõztesei részére - Serleg, oklevél, verseny-
számok II-III. helyezettjei részére - Serleg, oklevél, minden induló

részére - Emléklap, külön díjak.

Írásban, személyesen, postai úton, faxon vagy e-mailben. 
VOKE Kodály Zoltán Mûvelõdési Ház 

(8800 Nagykanizsa, Csengery u. 67.) Telefon/fax: 06 93 311 195 
Mobil: 06 30 94 55 915, E-mail: voke@chello.hu , Web: www.kodalymk.hu

NEVEZÉSI HATÁRIDÕ: 2009. JANUÁR 25-IG, ÍRÁSBAN 
(személyesen, postai úton, faxon vagy e-mailben)

NEVEZÉSI DÍJ: 500 FT/CSAPAT/ KATEGÓRIA
(A nevezési díjat postai rózsaszín csekken, 

vagy személyesen kell befizetni a fenti címre. 
A nevezési laphoz mellékelni kell a befizetést igazoló csekk másolatát)

FELTÉTELEK:

HELYSZÍN: 8800 Nagykanizsa, Ady u. 78. 
MÁV NTE 1866 Sportcsarnok

DÍJAZÁS:

NEVEZÉS:

FELHÍVÁS ÉS VERSENYKIÍRÁS
II. Országos Farsangi Fánkfesztiválra

Nagykanizsa, 2010. február 13. (szombat) 11 óra

Rendhagyó könyvátadás hely-
színe volt a Zsigmondy Vilmos és
Széchenyi István Szakképzõ Is-
kola könyvtára. 

Az intézmény egyik névadója,
Zsigmondy Vilmos bányamérnök, a
hazai artézi kutak fúrásának kialakí-
tója és elterjesztõje, Kútfúrások cí-
mû, 1873-ban megjelent német
nyelvû tanulmánykötetét adta át dr.
Károlyi Attila önkormányzati képvi-
selõ Bene Csaba iskolaigazgatónak.

Az antikváriumokat gyakran lá-
togató dr. Károlyi Attila internetes
árverésen jutott hozzá a Zsig-
mondy-könyvhöz, melyet azonnal
felajánlott az intézmény számára.
A könyv valamikor a szabadkai
könyvtár tulajdonát képezte, és a
magyarországi fúrásokról, a har-
kányi, margitszigeti termálfúrá-
sokról értekezik német nyelven. A
kötet iránt a könyvtár és a múze-
um is érdeklõdik, hogy közkincs-
csé tehessék elektronikus formá-
ban. 

B.E.

ZZssiiggmmoonnddyy VViillmmooss:: 
KKúúttffúúrráássookk

Január 26-án az idén 20 éves
Takáts Tamás Dirty Blues Band
az elmúlt húsz év legjobb dalaiból
– úgy mint a Megöl a vágy, vagy a
Pocsolyába léptem – ad élõzenei
koncertet a Medgyaszay Házban.

ADBB-t megelõzõen Pászti rock-
bulija várja a szórakozni vágyókat,
az elõzenekar szerepében az
OldMix Kartell (az együttesrõl ta-
valy december 3-i számunkban ol-
vashattak Újra szól a blues címmel).
A program 19 órakor kezdõdik.

Egy kis februári elõzetes: 26-án
Tóth János Rudolf – aki az egyko-
ri Bergendy és a Tátrai zenésze
volt – és a Meeting Point varázsol-
ja el közönségét saját szerzemé-
nyekkel, valamint a rock és a blu-
es legjobbjaival a Hevesi Sándor
Mûvelõdési Központban. 

Jegyek (a Takáts Tamás DBB kon-
certre már csak korlátozott számban)
kaphatók a HSMK Információs pult-
jánál és a Medgyaszay Házban.

S.E.

TTaakkááttss TTaammááss KKaanniizzssáánn

Dani Zoltánné, a Bolyai János
Általános Iskola pedagógusa és
tanítványai mutatkoztak be al-
kotásaikkal a Dr. Mezõ Ferenc
Gimnázium Galériájában.

A kiállítást Kalamár Márta, a
Bolyai János Általános Iskola
igazgatója ajánlotta a megjelentek
figyelmébe. A megnyitó vendégeit

Pávlicz Erika népdalokkal köszön-
tötte.

Dani Zoltánné nagyobb közön-
ség elõtt 2000 januárjában mutat-
kozott be selyemképeivel a Hon-
véd Kaszinó Galériájában. 2003-
tól a HSMK felkérésére mûvészeti
szakkört vezet felnõtteknek.

B.E.

IImmpprreesssszziióókk sseellyymmeenn

3.qxd  2010.01.21.  15:17  Page 16


