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Szeretem Kanizsát!
Cseke Zoltán, a Kreatív Klub
elnöke mutatta be a Szeretem
Kanizsát Akciócsoport által kiadott Egy fejlõdõ, élhetõbb város? Igen! Együtt sikerülhet! címû kiadványt a Halis István Városi Könyvtárban.
A Szeretem Kanizsát mozgalmat kezdeményezõ Kreatív Klubhoz tavaly támogatóként csatla-

kozott a Nagykanizsai Civil
Kerekasztal és a Dél-zalai Civil
Fórum Egyesület. A Kreatív
Klubbal együttmûködõ szervezetek egy zászlóshajó programként
tekintenek a Szeretem Kanizsára,
amely alkalmas arra, hogy erõsítse a helyi identitást és megfelelõ
mobilizáló erõt jelentsen mindazok számára, akik tálentumokkal rendelkeznek és a ké-

pességeikkel kezdeni is akarnak
valamit a város fejlesztése érdekében. A partnerek elhatározták a
kiadvány közös megjelentetését,
amely egy csokorba foglalja azokat a legfontosabb helyi innovációkat, amelyeket a Szeretem Kanizsát égisze alatt kívánnak megvalósítani.
A Kreatív Klub 2006. májusában karolta fel a Szeretem Kanizsát! kezdeményezést. Legfõbb
célként jövõbemutató városfejlesztési stratégia kialakítását, majd
a stratégia egyes elemeinek megvalósítását tûzték ki célul. Az elsõ
összejöveteleket a kezdeményezõként fellépõ, a városból elszármazott fiatal kreatív szakember, Tóth
Tihamér vezette.
A tájékoztató keretében a fenti
szervezetek képviselõi, Wilheim
Gábor,
Gyertyánági
Endre,
Budavölgyi Kálmán és Lengyák
István ismertették a kiadványban
szereplõ kezdeményezéseket és a
mozgalom kiteljesítése érdekében
tervezett közös rendezvényeket és
programokat.
B.E.

Újév
orgonakoncerttel
Kollonay Zoltán zongoramûvész, zeneszerzõ újévi orgonakoncertje csendült fel a Felsõvárosi Templom orgonáján.
A koncerten régi zeneszerzõk
mestermûveit adta elõ, improvizációival díszítve, a régi zenei elõadói hagyományokat követve a
mûvész. Annak idején a dalokat a
zeneszerzõk nem a mai kottaírók
gyakorlata szerint írták le, hanem
vázlatosan, és az elõadó dolga volt
ezeket életre kelteni, meghangszerelni, kidíszíteni, improvizációval
ellátni. Ezt a fajta régi zenei elõadásmódot – melyet kevesen ismernek és mûvelnek napjainkban
–, hallgathatta meg a kanizsai
hangverseny-látogató közönség.
B.E.
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Kellenek a fiatal szívek
– Petõfi Sándor azon kevesek
közé tartozik, akiket bálványként
istenített a magyar nép, sokak szemében ma is õ a legnagyobb költõ
– mondta az ünnepi szónoknak
felkért Muzsai István agrármérnök, a Petõfi Sándor születésének évfordulóján immár hatodik
alkalommal megrendezett január elsejei megemlékezésen.
A szervezõ Nagykanizsai Polgári Egyesület elnöke, Kóré Péter rövid köszöntõje után a megjelentek
versekkel és dalokkal emlékeztek
a lánglelkû költõre. Kóré Péter
emlékeztetett arra, hogy elõdje, az
alapító elnök Dezsõ Ferenc indította útjára a hagyománnyá nemesedett megemlékezést. Megjegyezte, egy egykori kanizsai gimnazista, a messze elszármazott

ván követte, aki egyfajta történeti
áttekintést adott Petõfi Sándor rövidre szabott, ám annál monumentálisabb életmûvérõl.
Muzsai István megállapította,
Petõfi sorai ma is életképesek, sõt,
sajnos idõszerûbbek, mint valaha.
Napjainkban ugyanis soha nem látott méreteket öltött az idegenmajmolás és a nemzettagadás, s a szónok szerint bizony, ma sem ártana
egy Petõfihez hasonló, gyújtó hatású költõ, aki felrázná a nemzetet fásultságából. „Kellenek a fiatal szívek, több és több magyar kebelben
tüzet gyújtani, mert az idõ ellenünk
dolgozik. A nemzet áltatása szép
jövõ ígéretével, annak elmúlásához
vezet” – idézte a szónok Petõfi
Sándort, akinek Muzsai István szerint a politikai szereplõk és képviselõk számára ma is érvényes intelmei az elvhûségre, a tisztességre, a
becsületességre szólítanak fel.
Az ünnepi beszéd után a megemlékezõk az emlékezés mécsese-

Nagy Gabriella hívta fel figyelmüket arra, hogy több ezer kilométerrel arrébb, egy olaszországi kisvárosban szobra van Petõfinek, ami
annak köszönhetõ, hogy itt élt a
szabadságharc költõjének elsõ
olasz fordítója, Giuseppe Cassone.
A külhoni megbecsülés ellenpontja az itthoni barbarizmus, ugyanis
a megemlékezésre hívó, a Fõ úton
kihelyezett plakátokat ismeretlenek letépkedték, egyiken pedig Petõfi arcképén egy csizma lenyomata látszik – mondta az egyesület elnöke, aki szerint egyre inkább úgy
látszik: már nem is értékeket, hanem magát a normalitást kell védelmezni. Kóré Pétert a Deák téri
48-as „Gollner”-féle Gyalogezred
– ebben szolgált egy ideig Petõfi is
– talapzatán az ünnepi szónoknak
felkért agrármérnök, Muzsai Ist-

lárd támaszt nyújtottak Horváth
Lóránt számára. Több hétvége is
azzal telt, hogy kívül-belül embermagasságig leverték a nedves, átvizesedett vakolatot, majd néhány
hétnyi szellõzés és száradás után
új, lélegzõ vakolatot hordtak fel a
csupasz falakra. Mivel egy-egy
ilyen felújítás irdatlan mennyiségû
pénzt emészt fel, ezért egyelõre
„csak” a templombelsõ újult meg,
amely – elûzve a régi szürkeséget
és kiemelve a freskók szépségétgyönyörû sárga színben pompázik.
Modernizálták a villamos hálózatot és a fûtésrendszert, újabb padsorok készültek, s fehér márvány-

Istennek elkötelezett, szép életek
Balás Béla megyéspüspök
szentelte fel még az ünnep elõtt a
részlegesen felújított alsóvárosi
Szent József Templomot. Az Isten Háza belsõ tere csodálatos
változáson ment keresztül, s
majdnem régi szépségében pompázik.
A barokk épületegyüttes Nagykanizsa legértékesebb mûemléke,
1702. és 1714. között a ferences
rend építette a lebontott vár tégláiból. Mára azonban siralmas állapotba került a több évszázados
építmény, ezért sürgetõvé vált a
felújítása.
A közelmúltban Nagykanizsára,
éppen a Szent József Plébániára
érkezõ új plébános, Horváth Ló-

ránt rögvest neki is látott a munkálatok megszervezésének, s roppant
rövid idõ alatt széleskörû összefogás bontakozott ki a nemes cél
megvalósítása érdekében.
Összesen mintegy tizenhatmillió forint gyûlt össze a plébános hívására, segített az önkormányzat, a
püspökség és a hívek sokasága,
akik nemcsak pénzben mérhetõ,
hanem erkölcsi támogatással és bizony, kétkezi munkájukkal is szi-

lapokkal cserélték fel a mára jócskán fényét vesztett padlóburkolatot.
A plébános álmainak csak az
anyagiak szabnak határt, a templombelsõ szobrainak és freskóinak
rekonstrukciójára a következõ
ütemben kerülhet sor, csakúgy,
mint a templom külsõ felújítására.
Ám ha az ambíció intenzitása és a
segítõ kezek száma nem csökken,
minden bizonnyal rövid idõ szük-
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it helyezték el a szobor talapzatán,
melynek felújítása érdekében
gyûjtést indított a Polgári Kanizsáért Alapítvány és a hozzá csatlakozó Nagykanizsai Polgári Egyesület.
Horváth Attila
séges csak ahhoz, hogy ez is megtörténhessen.
– Tegyük ezt a templomot olyan
ponttá, ahova haza lehet jönni,
ahol béke, csend és nyugalom van,
ahol el lehet intézni konfliktusokat
bíróság nélkül, egymás feljelentgetése nélkül úgy, hogy a másik elgondolkodjon, hogy bizony, hátha
egy kicsit igazuk van. Azt szeretném, ha innen koncentrikus körökben gyûrûzne szét a béke a városba. Ez a templom legyen példa arra, hogy a templomok korszerûek,
szépek és gondozottak, olyanok,
amelyekbe érdemes eljönni, s érdemes kicsit megállni, elidõzni –
mondta szentbeszédében a szentmisét celebráló Balás Béla megyés
püspök. – Mûködjenek itt is kisközösségek, tucatszámra, százszámra, s legyen a legelfoglaltabb, legelfelejtettebb embereknek is legalább egy olyan napjuk a vasárnapokon kívül, amikor összejönnek a
templomokban, hogy közösen
imádkozzanak. Mert imádkozni
kell, hiszen nem a tömegmozgalmak jelentik a történelem csúcspontjait, hanem az Istennek elkötelezett, szép életek.
Horváth Attila
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Nehéz idõszak volt a város lakói és vezetõi számára egyaránt
az elmúlt év: csökkenõ normatívák, s a megszorító intézkedések
mellett más feszültség is nehezítette a munkát. Cseresnyés Péter
alpolgármester, a Fidesz-KDNP
helyi szervezetének elnöke e tekintetben nem derûlátó: úgy látja, 2008. sem lesz könnyebb év
az ezelõttinél.
– Pártelnökként és alpolgármesterként hogyan értékeli a magunk
mögött hagyott évet? Nem volt
könnyû…
– Valóban nehéz volt a 2007-es
év mind az önkormányzatok, mind
az emberek számára. Azonban sajnos, nem lehet azt mondani, hogy
az idei könnyebb lesz. Látjuk, milyen megszorítások érik az önkormányzatokat, s azt is látjuk, hogy
egyéni életünk sem lesz könnyebb,
mint az elmúlt évben volt.
– Gondolom, ez az alpolgármester értékelése. És a pártelnök mit
mondana 2007-rõl? A Fidesz-frakciónak számos nehéz döntést kellett
meghoznia, ám több alkalommal
kapott kritikát a saját oldaláról is.
– Nem akarok foglalkozni – ha
erre gondol – a polgármester úr
meggondolatlan, sokakat sértõ,
bántó nyilatkozataival, mert városunk mindennapjainak szempontjából ezeket nem tartom nagyon lényeges kérdésnek. Nekem és a Fidesz-frakció tagjainak nem az a dolgunk, hogy az õ nyilatkozataival
foglalkozzunk, hanem az a felelõsségteljes feladatunk, hogy Nagykanizsa végre kilábaljon a válságból,
nehéz helyzete ellenére fejlõdjön
úgy, hogy mûködésének mindennapjaiban az itt élõk ne érezzék, hogy
bizony, baj van – hála a kormányzat
„áldásos” tevékenységének. Komoly fejlesztéseket határoztunk el:
ilyen a belváros rekonstrukciója,
amely megvalósulása esetén egy
megújult, élettel teli városközpont
alakul ki szép terekkel, megszépült
fõutcával. Addig azonban még
2008-ban is jelentõs döntéseket kell
meghoznunk a program kapcsán. A
frakcióval azon dolgozunk, hogy a
város már ebben a ciklusban is látványosan fejlõdjön. Természetesen,
elképzeléseinknek csak egyik eleme
a megújult belváros.
– Tán a legnehezebb és sokakat
fájdalmasan érintõ döntésük a vízés csatornadíj emelése volt.
– Valóban, de fontos tudni, hogy
jelentõs fejlesztést kell végrehajtanunk a vízi közmû területén, új beruházásokat szükséges megvalósí-
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Az alpolgármester mérlege
tanunk, valamint néhány éven belül a meglevõ hálózat jelentõs részét is fel kell újítanunk. Ez tízmilliárdos nagyságrendû beruházási
összeget jelent, amely uniós támogatás nélkül nem valósulhat meg.
Ahhoz azonban, hogy uniós pénzekhez jussunk, jelentõs önrészt
kell letennie a városnak az asztalra. Erre körültekintõ és takarékos
gazdálkodással fel kell készülnünk
annak érdekében, hogy a víz- és
csatornaszolgáltatás minõsége ne
romoljon városunkban. Ennek
okán kényszerültünk a sajnálatos,
jelentõs díjemelésre. Nem olyan
régen szakértõi csoportok is felhívták a figyelmünket arra, hogy a támogatások elnyeréséhez, pontosabban a pályázatokhoz szükséges
önerõ biztosításához jelentõs díjemelés szükséges, egyébként nem
tudjuk a forrásokat elõteremteni.
– Visszatérve a fejlesztésekre,
készül egyfajta városfejlesztési
stratégia?
– Elképzeléseink szerint egy olyan
városfejlesztési stratégiát fogunk kidolgoztatni, amely ciklusokon túlmutatva ad fejlesztési megoldásokat,
tár fel tartalékokat a város adottságaiból fakadó lehetõségekbõl. Ilyen
jellegû tanulmány az alapja Ferencváros példátlan fejlõdésének is.
– Nemrég döntöttek a kulturális
intézmények összevonásáról, s
újabb, hasonlóan nagy horderejû
döntések várhatóak, például az oktatás terén.
– Valóban, az elmúlt idõszakban

végzett komoly elõkészítõ munka
után döntést kell hoznunk az oktatási intézményhálózat mûködtetése
kapcsán is. Olyan döntést, amely
nem csak fiskális szemléletet tükröz, hanem szakmai megalapozottsága is van. Itt elsõsorban a szakképzés teljesen új alapokra helyezésérõl beszélek. Jelentõs munka
lesz a rendszer átalakítása, amit a
kormányzati szándéknak megfelelõen kell végrehajtanunk. Ez önkormányzatok, önkormányzati intézmények, gazdasági társaságok
együttmûködését jelenti, amely révén létrejöhet egy térségi integrált
szakképzési központ. Ezt az eddig
még példa nélküli struktúrát, rendszert kell a szakembereknek kialakítani, és a késõbbiekben mûködtetni. Érdemes lenne egyébként a
már említett, és a most szóba nem
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került kérdésekrõl részletesebben,
több alkalommal is beszélni, mert
elképzeléseinket -amelyek végül a
mi, azaz a nagykanizsaiak életét,
életünket teszik jobbá- csak közösen, az elõrelépést segítõ vitákkal,
véleménycserével tudjuk megvalósítani.
Horváth Attila
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Koldusok, Átvilágították a hivatalt
kéregetõk,
zokniárusok
kíméljenek!
Január nyolcadikán soron kívüli ülést tartott a képviselõ-testület. A közgyûlés összehívására
egy, a város szakképzési rendszerének átalakítását célzó pályázat benyújtása miatt volt
szükség.

A város képviselõ testülete jóváhagyta a közterületek és közterület jellegû területek használatáról szóló rendelet módosítását, amely szabálysértéssé nyilvánítja a koldulást és a kéregetést. A rendelet szabálysértésként kezeli a koldulást, kéregetést a Zrínyi Miklós, a Rozgonyi,
a Vásár, a Sabján Gyula és a Király utcákban, a Széchenyi, az
Eötvös, a Huszti téren, illetve az
általuk körbefogott utcákban –
azaz a városközpontban.
– A közterület-felügyelet hasonlóan fog eljárni ezekben az esetekben, mint általában a közterületeken létrejött, a városképet csúfító,
szeméttel, hulladékkal szennyezett
hajléktalan-zugok felszámolása
során – mondta kérdésünkre Bakonyi Tamás, a felügyelet vezetõje. – Természetesen, habár a rendelet lehetõvé teszi, nincs sok értelme helyszíni bírságot kiszabni,
így marad a többszöri figyelmeztetés, ami a tapasztalataink szerint
egy idõ után hatásosnak bizonyul.
Bakonyi Tamás egyébként azt is
megjegyezte, a rendelet alól az állítólagos alapítványok részére
gyûjtõ hivatásos kéregetõk sem kivételek, akik a koldusoknál sokkal
erõszakosabbak. Nem beszélve
azokról az utcai árusokról, akik a
járókelõket és a parkolókba éppen
beálló autósokat támadják le zoknijaikkal és alsónemûikkel, szinte
levakarhatatlanul. Ha mégis sikerül „megmenekülni”, akkor általában válogatott szitkokat vágnak az
ember fejéhez. Nos, velük szemben már van értelme a helyszíni
bírság kiszabásának, melynek
mértéke ötszáztól tízezer forintig
terjedhet.
Bakonyi Tamás megjegyezte,
egyébként a rendeletmódosítás
éppen miattuk történt, hiszen
különösen ünnepek elõtt megszaporodik a számuk a belvárosban.
Horváth Attila

A testület két napirendi pontot
tárgyalt: az egyik az önkormányzat
gazdálkodásának javításával, az
eladósodás mértékének csökkentésével kapcsolatos elõterjesztés
volt, a másik anyag pedig a térségi
integrált szakképzõ központ
(TISZK) létrehozásával kapcsolatos teendõket taglalta.
Halász Gyula (SZDSZ) az elsõ
napirendi pont levételét javasolta, mivel a képviselõk nem kapták kézhez az önkormányzat hatékonyabb mûködtetése érdekében kilencmillió forintért elvégzett vizsgálat részletes anyagát,
így szerinte a konkrét megállapítások ismeretlenek maradtak a
városatyák elõtt. Csak egy kivonatos anyagot vehettek kézhez, s
hiányolta a jegyzõ és a könyvvizsgáló véleményezését is.

Egyúttal vérlázítónak nevezte,
hogy az átvilágítást végzõ cég a
korábbi kilencmillió forint után
újabb húszmilliót kér a további
szakértõi vizsgálatok elvégzésére. A képviselõ név szerinti szavazást kért az elõterjesztés ezen
pontjáról.

Szükséges lépés
Tóth László frakcióvezetõ
(MSZP) egyetértett az elõtte szólóval, s hozzáfûzte azt is: a vizsgálatokat az azt végzõ fõvárosi cég
már tavaly november harmincadikán lezárta, lett volna idõ a képviselõknek eljuttatni a vizsgálati
anyagot.
Marton István polgármester azt
mondta, az önkormányzat még hatékonyabb mûködése érdekében
mindenképpen szükséges megszavazni a kért összeget.
Cseresnyés Péter alpolgármester a felvetésekre azt válaszolta: a
képviselõk valóban csak egy kivonatos anyagot kaptak, ám aki akarta, megnézhette a több, mint száz
oldalas részletes dokumentációt a

TISZK-rre pályázunk
A közgyûlés nemrégiben döntött arról, hogy az önkormányzat pályázatot nyújt be Térségi
Integrált Szakképzõ Központ
létrehozására. A szakképzési törvény 2008. szeptemberig ad haladékot az önkormányzatoknak
a strukturális átalakítás végrehajtására, ellenkezõ esetben a
fenntartók eleshetnek a decentralizált alapokból elnyerhetõ fejlesztési forrásoktól.
– 2004-ben nyújtotta be az önkormányzat az elsõ TISZKpályázatot, ez, illetve egy, a tavalyi évben elkészített tanulmányterv is alapul szolgálhat a pályázat útján kiválasztott budapesti
szakértõ számára, hogy a helyi
viszonyokra kialakított, legmegfelelõbb alternatívákat tárhassa
majd a testület elé – mondta lapunknak Szmodics Józsefné, a
Polgármesteri Hivatal Mûvelõdési Osztályának vezetõje. – A
Térségi Integrált Szakképzõ Központ (TISZK) voltaképpen a korábbinál sokkal hatékonyabb oktatási rendszert jelent, olyan

szakképzési intézményi környezetet, amely támogatja az NFT
(Nemzeti Fejlesztési Terv), a
HEFOP (Humán Erõforrás Operatív Program) és a magyar
Szakképzési Fejlesztési Program
célkitûzéseit. A fejlesztés hatására létrejövõ korszerûbb intézményhálózat megalapozza a
szakképzés hatékony mûködését
és mûködtetését, lehetõvé válik a
szakképzés összehangolása megyei és regionális szinten egyaránt. Ma még ugyanis a szakképzés szerkezete nem felel meg
a gazdasági igényeknek, a TISZK
révén azonban a gazdaság felvevõ képességéhez jobban igazodó
képzéseket tudunk indítani. A közös fellépés a szakképzési piacon
és a pályázati források tekintetében a jelenleginél sokkal versenyképesebb és eredményesebb
szakképzést vizionál.
Szmodics Józsefné jelezte, nemcsak a hatékonyabb mûködés miatt
szükséges a rendszer átalakítása,
hanem törvényi kötelezettség is.
Megtudtuk: a szakképzési törvényben meghatározott, a város

polgármesteri hivatalban. A cég által kért húszmillió forint pedig
csak keretösszeg, reményei szerint
ennél jóval kevesebb is elegendõ a
további vizsgálatokra, amelynek
nagyobb részét a hivatal informatikai rendszere korszerûsítésének
elõkészítése alkotja, amely által
végre valódi e-ügyintézés valósulhat meg.
Kicsivel késõbb némi polémia
alakult ki dr. Fodor Csaba és Marton István polgármester között,
elõbbi a szakértõi anyagra hivatkozva azt állította, hogy a hivatal
létszáma a meghirdetett takarékosság ellenére az elmúlt idõszakban nõtt, míg a polgármester
korábbi, a megyei napilapban
megjelent sajtónyilatkozatát megerõsítve továbbra is kitartott
amellett, hogy csökkent.
Röst János (SZDSZ) az átvilágítás kivonatában szereplõ megállapításokról azt mondta, azok bármely magyarországi településre
igazak, konkrét javaslatokat nem
tesz az összeállító, ráadásul a jelzett problémákkal maguk a képviselõk is tisztában voltak. A tanulmányért kifizetett kilencmillió forintot ezért eltúlzottnak tartja a
képviselõ.
(Folytatás az 5. oldalon)
számára legkedvezõbb modellek
kidolgozása szakértõk bevonásával már folyik.
– A cél a város és a régió meghatározott képzéseinek és egyes
szakmacsoportok összehangolása,
a szakképzés gazdasági fenntarthatóságának növelése, a források
koncentrált felhasználása, a
munkaerõpiaci igényekre való rugalmas reagálás, gyakorlati képzés erõsítése, továbbá a szakképzõ
iskolák szakképzési tevékenységének kiegészítése a felnõttképzéssel
– határozza meg a TISZK céljait
az osztály vezetõje. – A törvény
2008. szeptemberig ad haladékot
az önkormányzatoknak a struktúraváltás végrehajtására, amelyek
ellenkezõ esetben eleshetnek a decentralizált fejlesztési forrásoktól.
A TISZK-ek számára felmérések, a
gazdaság szereplõivel folytatott
konzultációk alapján regionális
fejlesztési és képzési bizottságok
határozzák majd meg, hogy egyegy iskolában mely szakmákban,
hány fõ erejéig indulhat képzés.
Sajnos, a gazdasági környezet támasztotta követelmények elõl a
fenntartók sem tudnak elhajolni.
Horváth Attila
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2008. január 10.
(Folytatás a 4. oldalról)
Végül a testületi többség az intézkedési tervet elfogadta, és az
elõterjesztés határozati javaslatában szereplõ, a további szakértõi
vizsgálatokra szánt húszmillió forintos keretösszeget a városüzemeltetési bizottság javaslatára 25
millió forintra emelte.

Alakul a TISZK
A közgyûlés határozott a TISZK
létrehozását célzó pályázat január
tizedikei határidõvel történõ benyújtásáról is, amely révén 350
millió forintnyi fejlesztési forráshoz juthat a kanizsai szakképzés.
Az elképzelések szerint non-profit
szakképzés-szervezési gazdasági
társaságot, vagy szakképzés-szervezési társulást hoznak létre az
együttmûködõ partnerek, Nagykanizsa, Csapi, Zalaújlak önkormányzata, a Zsigmondy SZKI, a
Thúry György Kereskedelmi, Vendéglátó és Idegenforgalmi Szakképzõ Iskola, a Cserháti Sándor
Mûszaki Szakképzõ Iskola, valamint a dr. Mezõ Ferenc Gimnázium és a Batthyány Lajos Gimnázium.
Balogh László, a szakbizottság
elnöke elmondta, a TISZK létrehozása jó értelemben vett kényszerpálya, amely szükséges a versenyképesebb, hatékonyabb, pályázati
források igénybevételére alkalmasabb szakképzés kialakításához. A
képviselõ-elnök bejelentette azt is,
hogy Csapi és Zalaújlak önkormányzata után a minap a Pannon
Egyetem vezetése ugyancsak jelezte, csatlakozna a szakképzési
együttmûködéshez, Balogh László
szerint ez rendkívül örömteli fejlemény. Megjegyezte, a szakértõi
anyagot készítõ team a non-profit
gazdasági társasági formát javasolja a mûködtetésre.

Minden politikai oldal
számára elfogadható
Papp Ferenc (MSZDP) kijelentette, mindkét politikai oldal számára elfogadható a koncepció, ezt
diktálja a politika és a szakma
képviselõinek érdeke is. Figyelmeztetett azonban arra is, nem
csak a szakképzés struktúráját kell
modernizálni, hanem annak tartalmát is. Meggyõzõdése szerint
döntésük hosszú távon meghatározza mindkettõt. Jelezte, javaslata alapján a TIT is csatlakozott a
programhoz, a felnõttképzés oldaláról.

Dr. Fodor Csaba (MSZP) több
alternatívát szeretett volna látni
az anyagban. Egyúttal azt a kérdést vetette fel, hogy amennyiben
gazdasági társaság mûködteti
majd a szakképzési rendszert, akkor hogyan érinti ez az oktatók
státuszát, azaz közalkalmazottak
maradnak-e a továbbiakban is,
vagy nem?
Szmodics Józsefné, a mûvelõdési osztály vezetõje válaszában jelezte, az oktatók közalkalmazotti
státusza most nem sérül, azt azonban nem tudja megmondani, hogy
mi lesz késõbb, ugyanis lehetetlen
elõre kalkulálni, hogy a jogszabályi környezet esetleges változása
mire kényszeríti majd az önkormányzatokat, illetve a TISZK-ben
együttmûködõ partnereket.

Jogos lehet a
munkavállalók félelme
Röst János azt mondta, a TISZK
létrehozása nem lehet vita tárgya,
ám figyelmeztetett a koncepció kidolgozatlanságára is, s úgy vélte,
jogos lehet a munkavállalók félelme.
Végül a testület tizennyolc igen
szavazattal döntött a TISZK létrehozását célzó pályázat benyújtásáról és a non-profit szakképzésszervezési gazdasági társaság létrehozásáról.

A bal a segítõ jobb?
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Építéshatósági hirdetmény
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Építéshatósági Osztály
8800 Nagykanizsa, Eötvös tér 16. Telefon: 93/500-800, fax: 500-871.Ügyintézõ: Csatlós Rita, Szám: 6/423-31/2007.
Tájékoztatom az alábbi helyrajzi számú ingatlanok tulajdonosait, hogy Kovács
Tímea (Zalaegerszeg, Balatoni út 18.) (mint kérelmezõ) telekalakítási engedély
iránti kérelmet nyújtott be a Zalaegerszeg 0998/1., 0998/3., 0999. helyrajzi számú
ingatlanokra vonatkozóan. Az eljáró hatóságnak kijelölt Nagykanizsa Megyei
Jogú Város Jegyzõje a 6/423-30/2007 számú határozatával a telekalakítást
engedélyezte. Mivel a fenti eljárással érintett ingatlanokkal, valamint a fenti
ingatlanokkal közvetlenül határos ingatlanokkal rendelkezni jogosultak száma
jelentõs, az eljárás megindításáról az érintetteket a közigazgatási hatósági eljárás
és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. Tv. (továbbiakban:
Ket) 29. § (6) bekezdése értelmében hirdetményi úton értesítettük.
A Ket 80. § (3) bekezdése kimondja, hogy a döntésrõl az érintetteket hirdetményi úton is lehet értesíteni, amennyiben az ügyfeleket az eljárás
megindításáról hirdetményi úton értesítették. A hirdetmény 2008. január 8-tól
kerül kifüggesztésre Zalaegerszeg és Nagykanizsa Megyei Jogú Városok Polgármesteri Hivatalainak hivatalos hirdetõtábláján.
A fent jelölt döntés (határozat) az eljáró közigazgatási szervnél, a Nagykanizsa
Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Építéshatósági Osztályán
(Nagykanizsa, Eötvös tér 16. III. emelet 307-es iroda) Csatlós Rita ügyintézõnél megtekinthetõ.
Jelen telekalakítási eljárás során ügyfélnek minõsülnek:
A telekalakítással érintett ingatlanok tulajdonosai: Zalaegerszeg 0998/1. hrsz-ú
ingatlan tulajdonosa, Zalaegerszeg 0998/3. hrsz-ú ingatlan tulajdonosa,
Zalaegerszeg 0999. hrsz-ú ingatlan tulajdonosa.
A telekalakítással érintett ingatlannal közvetlenül határos ingatlanok
(hatásterület) tulajdonosai: Zalaegerszeg 0994, hrsz-ú ingatlan tulajdonosai,
Zalaegerszeg 0997/89, hrsz-ú ingatlan tulajdonosai, Zalaegerszeg 01000, hrszú ingatlan tulajdonosai, Zalaegerszeg 0997/75, hrsz-ú ingatlan tulajdonosai,
Zalaegerszeg 0997/73, hrsz-ú ingatlan tulajdonosai, Zalaegerszeg 0997/19,
hrsz-ú ingatlan tulajdonosai, Zalaegerszeg 20585, hrsz-ú ingatlan tulajdonosai,
Zalaegerszeg 20602/2, hrsz-ú ingatlan tulajdonosai, Zalaegerszeg 20607, hrszú ingatlan tulajdonosai, Zalaegerszeg 0998/2 hrsz-ú ingatlan tulajdonosai,
Zalaegerszeg 20614, hrsz-ú ingatlan tulajdonosai, Zalaegerszeg 20615, hrsz-ú
ingatlan tulajdonosai, Zalaegerszeg 20616, hrsz-ú ingatlan tulajdonosai,
Zalaegerszeg 20602/1, hrsz-ú ingatlan tulajdonosai, Zalaegerszeg 20593, hrszú ingatlan tulajdonosai, Zalaegerszeg 20592, hrsz-ú ingatlan tulajdonosai,
Zalaegerszeg 20621, hrsz-ú ingatlan tulajdonosai, Zalaegerszeg 20622/2, hrszú ingatlan tulajdonosai, Zalaegerszeg 20623, hrsz-ú ingatlan tulajdonosai,
Zalaegerszeg 20624/3, hrsz-ú ingatlan tulajdonosai, Zalaegerszeg 20624/4
hrsz-ú ingatlan tulajdonosai, Zalaegerszeg 20625/2, hrsz-ú ingatlan tulajdonosai, Zalaegerszeg 20626; hrsz-ú ingatlan tulajdonosai.
A Ket 98. § (1) bekezdése kimondja: „Az ügyfél az elsõ fokú határozat ellen
fellebbezhet. A fellebbezési jog nincsen meghatározott jogcímhez kötve,
fellebbezni bármilyen okból lehet, amelyre tekintettel az érintett a döntést
sérelmesnek tartja.” Erre figyelemmel a határozatban a jogorvoslat lehetõségét
biztosítottuk.
A határozat ellen a közléstõl számított 15 napon belül a Nyugat-dunántúli
Regionális Közigazgatási Hivatal Zala Megyei Kirendeltségéhez címzett, de a
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Építéshatósági Osztályon benyújtandó, 20.000,- Ft értékû illetékbélyeggel ellátott fellebbezéssel
lehet élni.
A jegyzõ megbízásából:
Szamosi Gábor, építéshatósági osztályvezetõ

A közgyûlést követõen Tóth
László, a szocialisták frakcióvezetõje rövid sajtótájékoztatón jelentette be, hogy a baloldali képviselõk soron kívüli közgyûlést hívnak
össze két ügyben. Egyik javaslatuk szerint kezdeményezik, hogy a
Kanizsai Dorottya Kórház vezetése tájékoztassa a közgyûlést többek közt az elmúlt idõszak munkájáról, az átszervezést követõen ellátott betegek számáról, a pályázati sikerekrõl és az egészségügyi intézmény költségvetési helyzetérõl.
Másik javaslatukban arra kérik
Marton István polgármestert: a soron kívüli közgyûlésre gondolja át,
hogy polgármesteri munkáját hogyan tudnák segíteni. „Osztjuk
Polgármester Úr aggodalmát a tekintetben, hogy felelõs alpolgármester, valamint felelõs többség
nélkül hogyan tudja biztosítani a
város mûködését?” – áll a közgyûlés összehívását kezdeményezõ
irat indoklásában.

2006 nyarán indult útjára a Családsegítõ és Gyermekjóléti Központ által rendezett, évszakokhoz kötõdõ Négyévszak Labdarúgó Torna. A téli évszak labdarúgó tornája 2008. január 12-én, szombaton 8 órakor kerül megrendezésre, a
NTE 1866 Máv Sportcsarnokban. A csapatok január 10-ig nevezhetnek, a Családsegítõ és Gyermekjóléti Központban, amely a Zrínyi utca 51. szám alatt található. Az eseményen több szociális szférában dolgozó szakember is részt vesz,
így szociális munkás és szociálpedagógus is, akiket a gyermekek bármilyen otthoni vagy iskolai konfliktussal megkereshetnek. A gyerekek testi épségére védõnõk vigyáznak, míg a jövendõbeli „sztárokat” sportszakember figyeli.
Az elsõ három helyezett csapat minden tagja érmet nyer, és természetesen
minden résztvevõ csapat oklevelet kap. A mérkõzés után minden résztvevõ
gyermeket szendviccsel és üdítõvel várnak.

Horváth Attila

(A Négyévszak Kupát a “Segíts, hogy segíthessünk” Alapítvány támogatja.)

Újra Négyévszak Kupa
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Bankszámlaváltozások

Tájékoztató a helyi adók fizetésével kapcsolatos bankszámlaszámok változásáról
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzat Közbeszerzési Bizottságának
38/2007.(XI.27.) számú határozata alapján, 2008. január 1-tõl az önkormányzat
számlavezetõ pénzintézete a Magyarországi Volksbank ZRt.
Felhívjuk adózóink figyelmét, hogy 2008-ban már csak a Volksbank ZRt.
számlaszámaival ellátott befizetési lapokat (csekk) használják, illetve átutalás
esetén az alábbi számlaszámokra utalják adókötelezettségüket.
Adószámla neve
Bankszámlaszám
Építményadó besz. szla.
14100330-92660049-07000001
Helyi iparûzési adó besz. szla.
14100330-92660049-08000004
Gépjármûadó besz. szla.
14100330-92660049-03000009
Termõföld bérbead. szárm. jöv. adó szla.
14100330-92660049-12000007
Talajterhelési díj besz. szla.
14100330-92660049-14000003
Idegenforgalmi adó besz. szla.
14100330-92660049-41000007
Luxusadó besz. szla.
14100330-92660049-20000002
Bírság besz. szla.
14100330-92660049-09000007
Késedelmi pótlék besz. szla.
14100330-92660049-10000001
Egyéb bevételek besz. szla.
14100330-92660049-13000000
Idegen bevételek besz. szla.
14100330-92660049-11000004
Eljárási illeték besz. szla.
14100330-92660049-15000006
Amennyiben mégis az elõzõ számlavezetõ pénzintézetnél vezetett adószámlákra teljesítenek befizetést, utalást, úgy számítaniuk kell arra, hogy a banki átfutási idõ meghosszabbodása miatt esetleg kellemetlenségük adódhat. Az esetlegesen felmerülõ problémákat igyekszünk zökkenõmentesen megoldani.
Nagykanizsa M.J.V. Polgármesteri Hivatal Adóügyi Osztály

Folytatódik a Nyitott Tornaterem akció
A Polgármesteri Hivatal Mûvelõdési és Sportosztálya koordinálásával 2008.
évben tovább folytatódik a "Nyitott tornaterem" akció. 2008. január 19-tõl
szombatonként nyolc tornaterem nyitja ki kapuit, hogy díjtalan használat mellett fogadja a sportolni vágyókat, szervezett csoportokat az óvodás korosztálytól a legidõsebbekig.
Az akció 2008. január 19-én kezdõdik és 2008. március 8-ig minden szombaton – összesen 8 alkalommal – 14.00 órától 18.00 óráig (a Kõrösiben és a
palini iskolában 9.00-13.00 óráig) tart.
A nyitva tartási idõpontok: január 19., 26., február 2., 9., 16., 23., március 1., 8.
NYITVA TARTÁST BIZTOSÍTÓ INTÉZMÉNYEK:
- Bolyai János Általános Iskola Nagykanizsa, Erzsébet tér 9. (Tel.: 93/311-298)
- Kõrösi Csoma Sándor Általános Iskola Nagykanizsa, Csokonai u. 1. (Tel.:
93/516-414)
- Kiskanizsai Általános Iskola Nagykanizsa, Bajcsy-Zs. u. 67. (Tel.: 93/319-217)
- Miklósfai Általános Iskola Nagykanizsa, Iskola u. 10. (Tel.: 93/536-951)
- Palini Általános Iskola Nagykanizsa, Alkotmány u. 81. (Tel.: 93/313-737)
- Zrínyi Miklós Általános Iskola Nagykanizsa, Zrínyi u. 38. (Tel.: 93/312-078)
- Hevesi Sándor Általános Iskola Nagykanizsa, Hevesi u. 2. (Tel.: 93/311-412)
- Péterfy Sándor Általános IskolaNagykanizsa, Attila u. 2. (Tel.: 93/311-099)
A tornatermek használatára elõzetesen bejelentkezni a feltüntetett telefonszámokon lehet.

Mindaz, ami az újságban van, és még TÖBB!

2008. január 10.

Változik az ügyfélfogadás
Változik az ügyfélfogadás rendje a Polgármesteri Hivatalban.
Tájékoztatjuk Nagykanizsa illetékességi körzetébe tartozó
ügyfeleinket, hogy a Polgármesteri Hivatalban az ügyfélfogadás
2008. január 2-tõl szerdánként 17 óráig tart.

Közüzemi díjak változása
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyûlése a települési folyékony
hulladék közszolgáltatási díjáról szóló 61/2007. (XII.10.) számú rendeletével az alábbi 2008. január 1-tõl érvényes díjat fogadta el:
A kötelezõ közszolgáltatásért a kötelezettek által fizetendõ legmagasabb díj
mértéke 1933 Ft/m3 + áfa az elszállított folyékony hulladék mennyiségének megfelelõen. (Az áfa mértéke a rendelet hatályba lépése napján 20 %.)
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyûlése a kéményseprõ-ipari
közszolgáltatásokról szóló többször módosított 13/1996. (III.26.) számú rendelet módosításáról szóló 60/2007. (XII.10.) számú rendeletével
elfogadta a 2008. január 1-tõl érvényes díjakat. A különbözõ kémény típusokra és tüzelõfajtákra, valamint a kéményseprõ-ipari tevékenységekre
vonatkozó
részletes
díjak
megtalálhatók
a
város
http://portal.nagykanizsa.hu/portal.nsf honlapján.
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyûlése a települési szilárd hulladék szállítási és lerakási díjáról szóló 62/2007. (XII.10.) számú
rendeletével az alábbi 2008. január 1-tõl érvényes díjakat fogadta el:
A kötelezõ közszolgáltatásért a kötelezettek által fizetendõ legmagasabb
díj mértéke heti egyszeri ürítési gyakoriság esetén 50 literes edény után
231 Ft/db + áfa, 110-120 literes edény után 415 Ft/db +áfa, 1100 literes
edény után 4980 Ft/db + áfa. Heti kétszeri ürítés esetén 50 literes edény
után 165 Ft/db + áfa, 110-120 literes edény esetén 325 Ft/db + áfa, 1100
literes edény esetén 3524 Ft/db + áfa. (Az áfa mértéke a rendelet hatályba lépése napján 20 %.) Fentiek, és a többi edényméretre vonatkozó díj
megtekinthetõ a város http://portal.nagykanizsa.hu/portal.nsf honlapján.
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyûlése a víz- és csatornadíjak
megállapításáról, a számlázás és a díjfizetés feltételeirõl szóló 62/2006.
(XII.22.) számú rendeletének módosításáról szóló 64/2007. (XII.10.) számú rendeletével az alábbi 2008. január 1-tõl érvényes díjakat fogadta el:
A lakossági ivóvíz- és csatornaszolgáltatás rendelkezésre állási alapdíja O 13-as fõmérõ esetén, együttesen 580 Ft/hó + áfa, O 20-as fõmérõ
esetén, együttesen 600 Ft/hó + áfa. A lakossági vízdíj 275 Ft/m3 + áfa,
míg a csatornadíj (vízterhelési díjjal együtt) 229 Ft/m3 + áfa. (Az áfa
mértéke a rendelet hatályba lépése napján 20 %) Fentiek részletesebben, illetve az ettõl eltérõ vezeték átmérõre vonatkozó díjak megtekinthetõk a város http://portal.nagykanizsa.hu/portal.nsf honlapján.
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyûlése a helyi tömegközlekedés díjának és utazási feltételeinek megállapításáról szóló többször
módosított 32/1998. (XII.15.) számú rendelet módosításáról szóló
63/2007. (XII.10.) számú rendeletével az alábbi 2008. január 1-tõl érvényes díjakat fogadta el:
Vonaljegy ára elõvételben
175 Ft/db
Vonaljegy ára autóbuszon
230 Ft/db
Általános havi bérletjegy
4250 Ft/db
Általános félhavi bérletjegy
2830 Ft/db
Általános kombinált bérletjegy
4580 Ft/db
Tanuló, nyugdíjas bérletjegy
1530 Ft/db
Arckép nélküli bérletjegy
10500 Ft/db
Az árak a 20 %-os áfa-t, valamint az utasbiztosítás összegét is tartalmazzák
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Kulturális Alap
Nagykanizsa Megyei Jogú Város
Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és
Sportbizottsága pályázatot hirdet
a 2008. évi Kulturális Alap támogatás elnyerésére
A pályázat célja:
Nagykanizsa Megyei Jogú Város
mûvészeti, közmûvelõdési és közgyûjteményi életének támogatása.
Pályázat tárgya:
- Nagykanizsán megrendezésre kerülõ képzõmûvészeti, zenei, irodalmi, színházi, közgyûjteményi és
egyéb kulturális rendezvények támogatása.
- A nagykanizsai mûvészeti csoportok, együttesek, magyarországi és
külföldi fesztiválon való részvételének, valamint mûködésének támogatása.
- Kulturális, irodalmi, helytörténeti,
közhasznú információs szolgáltatások és kiadványok támogatása.
A pályázók köre:
Helyi természetes személy, közösség, csoport, non-profit szervezet,
mûvelõdési, oktatási és nevelési intézmény.
Megjegyzés: természetes személy,
nem jogi személyiséggel rendelkezõ közösség, csoport az érvényben
lévõ adótörvények miatt célszerû,
ha jogi személyen vagy intézményen keresztül nyújtja be pályázatát.
A támogatás formája:
A sikeres pályázókkal az önkormányzat támogatási szerzõdést köt
és a benyújtott programhoz vissza
nem térítendõ támogatást nyújt.
A finanszírozás módja: elõfinanszírozás
Pályázati feltételek:
- Egy pályázó meghatározott számú
pályázatot adhat be : intézmény "saját
nevében"
négyet,
civil
szervezet"saját nevében" kettõt, természetes személy egyet .
- Pályázni 2009. március 31-ig
megrendezésre kerülõ, fent meghatározott tárgyban lehet.
- A kötelezõ önrész a pályázott öszszeg minimum 30 %-a.
A pályázat benyújtása:
A pályázatokat a Polgármesteri Hivatal (Erzsébet tér 7.) portáján, illetve a város honlapjáról /
www.nagykanizsa.hu / letölthetõ
adatlapon egy példányban a Mûvelõdési és Sportosztályra kell benyújtani.
A pályázat beadásának határideje:
2008. február 15.
Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és
Sportbizottság
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Tájékoztató a lakáscélú állami támogatásokról szóló
jogszabály változásairól
A lakás megszerzésének hitelt érdemlõ igazolása esetén a
Tisztelt Ügyfeleink!
A lakáscélú állami támogatásokról szóló 12/2001.(I.31.)
Korm.rendelet 2008. január 1. napjával jelentõsen módosult,
alapjaiban változtatva meg az állami támogatással vásárolt
ingatlanok elidegenítésének szabályait. Az alábbiakban a legfontosabb változtatások kerülnek ismertetésre.
A jelzálog felfüggesztése másik ingatlanra történõ
bejegyzése céljából
Az ingatlan elidegeníthetõsége érdekében a támogatást
igénybevevõ a lakóhely szerint illetékes önkormányzati
jegyzõnél kérvényezheti - a támogatott lakás elidegenítésére
vonatkozó szerzõdés megkötésétõl számított 15 napon belül a jelzálogjog felfüggesztését. Erre az eljárásra akkor kerül sor,
ha a támogatást igénybevevõ a lakásigényét a lakáscélú támogatás igénybevételével megvásárolt lakás cseréjével, vagy
annak értékesítését követõen másik lakás építése vagy vásárlása útján elégíti ki.
Fontos változás, hogy 2008. január 1. napjától felfüggesztés
esetén a támogatás összege ügyvédi letétbe nem helyezhetõ,
kizárólag a Kincstárnál vezetett letéti számlára utalható.
Amennyiben a támogatást igénybevevõ a jegyzõnél hitelt
érdemlõen igazolja, hogy teljesítette a jegyzõi határozatban
foglaltakat (másik ingatlant szerzett vagy épített és annak értéke
nem kisebb az eredeti ingatlanénál), úgy a jegyzõ határozatot
hoz a letéti számlán elhelyezett összegnek a támogatást igénybevevõ bankszámlájára történõ visszautalásról és egyúttal
kezdeményezi az illetékes földhivatalnál az állam javára szolgáló jelzálognak a másik ingatlanra való bejegyzését.
Ha a támogatást igénybevevõ másik lakás megszerzését a
felfüggesztés idõtartama alatt a jegyzõnél nem igazolja, a letéti
számlán elhelyezett összeg visszafizetett támogatásnak
minõsül.
Amennyiben a másik lakás megszerzését igazolja, de az
kisebb értékû, a letéti számlán elhelyezett összeg, illetve a
támogatásnak az eladási ár és a vételár különbözetével arányos
része visszafizetett támogatásnak minõsül.
A jelzálog felfüggesztésének meghosszabbítása
A felfüggesztés idõtartama méltányosságból egy alkalommal egy évvel meghosszabbítható. Fontos változás, hogy a
hosszabbítást kizárólag a felfüggesztés lejárta elõtt lehet kérni.
A határidõ letelte után a meghosszabbítás tárgyában elõterjesztett kérelmet el kell utasítani, mivel méltányosság gyakorlása a határidõ mulasztására nem vonatkozhat.
A jelzálog átjegyzése
Ha a támogatott lakás elidegenítése és a másik ingatlan
megszerzése egyazon idõben történik és a szerzett ingatlan
értéke azonos, vagy meghaladja a jelzáloggal terhelt régi
ingatlanét, akkor pénzmozgás nem történik.

Ügyeleti ellátás
változás
Tájékoztatjuk Nagykanizsa-Miklósfa, Nagykanizsa-Palin városrészek, továbbá Liszó, Újudvar, Fûzvölgy,
Hosszúvölgy,
Homokkomárom Tisztelt Lakosságát, hogy
2008. január 1-jétõl az ügyeleti ellátást Nagykanizsa Felnõtt és Gyermek Háziorvosi Szolgálata látja el.
Helye: Központi Ügyelet
Nagykanizsa, Szekeres J. u. 2-8.
Telefonszámok:
Felnõtt ügyelet: 313-274
Gyermek ügyelet: 313-380
Hétköznap:
Felnõtt 16.00-07.00
Gyermek 17.00-07.00
Hétvége, ünnepnap: 07.00-07.00

régi ingatlan tehermentesítésérõl és a jelzálogjog másik ingatlanra történõ bejegyeztetésérõl a földhivatalnál a jegyzõ
határozatban intézkedik.
Ha a támogatást igénybe vevõ kisebb értékû ingatlan
megszerzését igazolja a jegyzõnél, úgy a támogatásnak az
eladási ár és a vételár különbözetével arányos - a vétellel le
nem fedett része után - az állam javára visszafizetési
kötelezettség keletkezik. Ebben az esetben a jegyzõ az iratokat
átteszi az ingatlan fekvése szerinti területi állampénztári
irodához, mely rendelkezik a visszafizetésrõl. A visszafizetési
kötelezettség teljesítésének elmulasztása esetén a behajtásról
az APEH gondoskodik.
A jelzálog töröltetése a támogatást igénybevevõ
kérelmére
Ha a támogatott a támogatást önkéntesen vissza kívánja
fizetni az ingatlan tehermentesítése céljából, akkor ezt az
illetékes jegyzõnél kell kezdeményezni. A területi állampénztári iroda a támogatás kincstári számlára történõ érkezését
követõen igazolást ad ki és intézkedik a jelzálog földhivatali
törlésérõl.
Egyéb fontos változások:
- Ha a támogatott az ingatlant az elidegenítési tilalom ideje
alatt (10 év) a támogatási szerzõdésben meghatározott
feltételektõl eltérõen hasznosítja, lebontja, elidegeníti, vagy az
nem a támogatott személy és a vele együttköltözõk lakhelyéül
szolgál, illetve a lakás használatát harmadik személynek
átengedi és ezt 15 napon belül nem jelenti be a jegyzõnek,
vagy nem kérte a támogatás felfüggesztését, a jegyzõ értesíti
az állampénztári irodát, amely határozatban kötelezi a támogatottat a visszafizetésre. A visszafizetési kötelezettség teljesítésének elmulasztása esetén a behajtásról az APEH
gondoskodik.
Ha
a
támogatást
igénybevevõ
a
bejelentési
kötelezettségének késve tesz eleget vagy nem tesz eleget, akkor
a visszafizetési kötelezettség a bontás, az eltérõ hasznosítás
megkezdésének, illetve a lakás elidegenítésére vonatkozó
szerzõdés megkötésének napjától a befizetés napjáig számított
(Ptk. 232§-a szerinti) kamattal növelten terheli.
- Házasság felbontása esetén, ha a volt házasfelek közös
lakásukat idegenítik el, úgy õket az igénybevett közvetlen
támogatások visszafizetési kötelezettsége az elidegenítésbõl
származó bevétel bírósági határozat szerinti vagy a közöttük
létrejött házassági vagyonmegosztási szerzõdésben rögzített
arányban terheli.
- Új ingatlan szerzésekor csak egy jogcím igazolása fogadható el: adásvétel, csere, vagy építés.
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala
Közigazgatási Osztály

Képviselõi fogadóóra
Balogh László, a 3. számú választókerület önkormányzati képviselõje,
OKISB-elnök fogadóórát tart minden szerdán 16.00 órától 17.00 óráig a Batthyány Lajos Gimnáziumban (Nagykanizsa, Rozgonyi utca 23.): 30/2040865,
balogh.laszlo61@chello.hu
Papp Ferenc önkormányzati képviselõ 2008. január 18-án 17,00 órától fogadóórát tart a Dr. Mezõ Ferenc Gimnáziumban.

Idõsügyi tanács fogadóóra
Értesítjük a város idõs lakóit, hogy január 15-én (kedden) 10 órától 12 óráig a
Családsegítõ Központ irodájában (Zrínyi M. u. 51.) fogadóórát tartunk. Hívjuk
mindazokat, akik információkat kérnek, tanácsot, segítséget várnak.

Január 18. 18.30 „Az ég mennyezeti” - „Az egek beszélik...”
Festetett kazettás templomi mennyezeteink. Pap Gábor, mûvészettörténész
vetítettképes elõadása a Medgyaszay Házban.

2008.01.22.
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Barátságosabb rendelések 2008-ttól

– A tavalyi nagyon nehéz éve volt
a kórháznak, biztos, hogy az elmúlt
évek közül valószínûleg a legnehezebbet zártuk – mondta elöljáróban
dr. Kovács József fõigazgató. – Elsõsorban azért, mert olyan horderejû változások történtek, amilyenekre
korábban nem volt példa. Arra a
nagy mértékû szerkezetváltásra
gondolok, amely a kórház ágyszámát és struktúráját alapjaiban változtatta meg. Az ágyak számának
drasztikus, harminc százalékos

tási pénztár felé. Ez jelentõs változásokat okozott a sebészet, a pszichiátria, az intenzív osztály és a belgyógyászat esetében. A többi egységünk kapcsán azt mondom, akár
szakmailag indokoltnak is nevezhetnénk a csökkentést, hiszen valamilyen mértékû racionalizálás kívánatos volt a kórház egészét tekintve, de
nem ilyen drasztikus megoldás kellett volna, ami a reálisnál sokkal nagyobb vérveszteséget okozott. Mi
másként jártunk volna el.
– Pénzügyi szempontból hogyan
alakul a mérleg?
– A betegforgalom jelentõs csökkenése likviditási gondokat okozott,
százmilliós nagyságrendû volt a
veszteségünk. A stabilitás helyreállítását célzó intézkedéseink következtében azonban lényegében nullszaldóval zárhattuk az elmúlt évet, s
elmondhatom, hogy a nehéz körülmények ellenére is tudásuk legjavát
nyújtva végezték a gyógyító munkát
orvosaink, ápolóink. Valamennyi
sürgõs beteget elláttuk, a tervezhetõ

csökkentése azért érintette fájdalmasan intézményünket, mert a korábbi, huszonnégy-huszonötezres
betegforgalomból tizennyolc-tizenkilencezer fõs éves betegforgalom
maradt, így körülbelül ötezer beteggel kevesebbet tudunk meggyógyítani egy évben. Az ellátó kapacitásunk
csökkent, ami egyszerûen fogalmazva azt jelenti, hogy vannak napok,
amikor csak akut betegeket tudunk
felvenni a kórházba. A másik nagy
akadály, amit az egészségügyi tárca
a kórház elé állított, hogy a felvehetõ betegek számát direkt módon, a
korábbinál is szigorúbban korlátozta, a szakma ezt hívja teljesítményvolumen-korlátnak. Azaz, csak anynyi beteget vehetünk fel, amennyit el
tudunk számolni az egészségbiztosí-

beavatkozások esetében azonban mi
is várólisták kialakítására kényszerültünk. A szerkezetváltás miatt nagy
költözködés indult meg a kórházban,
osztályok és részlegek lettek kisebbek, s esetenként még helyet is cseréltek egymással. Sikerként értékelem azt is, hogy ezek miatt nem sérült a betegellátás folyamatossága.
– A minap kaptak vissza az
egészségügyi tárcától negyvenmillió forintot…
– Én másként fogalmaznék: nem
visszakaptuk, hanem végre megkaptuk azt a pénzt, ami amúgy is
járt volna a betegszám alapján,
csak éppen az OEP visszatartotta a
kifizetést. Ugyanis a Parlament jóváhagyta az Egészségügyi Alap
költségvetését, amelynek az egy ti-

Elkészült a Kanizsai Dorottya
Kórház rekonstrukciója újabb
ütemének terve, s be is nyújtanák, ha a szaktárca végre kiírná
a pályázatot. Az idei év újabb
változásokat hoz a járóbetegszakrendelésen, az egészségügyi
intézmény vezetésének szándékai szerint több növény, olvasnivaló, halk zene és precízebb elõjegyzési rendszer teszi elviselhetõbbé a betegek számára a rendeléseken való várakozást.

zenkettedét kellett volna havonta kiutalni a kórházaknak, köztük a kanizsai kórháznak is. Ám havi ötmilliárd forinttal kevesebbet fizettek ki,
ez éves szinten 60 milliárd forintot
jelent. Ezt a pénzt visszatartották, s
ebbõl finanszírozták a társadalombiztosítás hiányát és konszolidálták
belõle a mentõszolgálatot is. Végül
maradt 30 milliárd és ezt osztották
ki a második félévben, negyedéves
bontásban, az utolsó negyedévben
havonta csepegtetve. Az utolsó
részlet volt ez a 40 millió forint, ami
decemberben érkezett. De még így
is jól jött, ezzel tulajdonképpen
adósság nélkül zárhattuk az évet.
Eközben azok, az eszközbeszerzést
célzó pályázati kiírások nem jelentek meg, amiket a tárca már korábban megígért, következésképp be
sem tudtuk nyújtani ilyen irányú
pályázatainkat – ezek mind áttolódtak a 2008-as évre. Elkészült a kórház-rekonstrukció újabb ütemének
terve is, amit szintén csak akkor tudunk benyújtani, ha megjelennek a
pályázati kiírások. Fenntartónk, az
önkormányzat vállalja az önrész finanszírozását.
– Pontosan milyen fejlesztések
várhatóak ennek keretében?
– Jelentõs felújításra szorulnak
a diagnosztikai egységeink, a laboratórium, a röntgen, a patológia, amelyek zsúfoltak, nehéz körülmények között mûködnek. Kiemelt figyelmet szeretnénk fordítani a járóbeteg-szakellátásra, ahol
éves szinten csaknem félmillió beteg fordul meg, ám mára eléggé leamortizálódott. Súlyponti kórházként ugyancsak vannak kötelezettségeink, amelyeket be kell illeszteni a fejlesztések sorába, gondolok
itt a sürgõsségi betegellátás kiteljesítésére, a helikopter leszálló kialakítására. Mindez mintegy hárommilliárd forintos beruházást
jelent. Ám addig is, míg ezek megvalósulhatnak, szeretnénk még inkább a betegek igényeinek megfelelõ változtatásokat végrehajtani a
járóbeteg-szakrendelésen. Pontosabbá kívánjuk tenni az elõjegyzé-

Fotók: Horváth Attila
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si rendszert, ahol lehetséges, ott
délutáni rendelési idõt vezetnénk
be. Otthonosabb körülményeket
akarunk biztosítani a várakozó betegeink számára, újsággal, olvasnivalóval, halk zenével, még több
növénnyel, s mint ahogy már utaltam rá, kevesebb várakozási idõvel, hiszen a beteg kórházról alkotott véleményét nagyban meghatározza, hogy mennyit kell várakoznia egy-egy szakrendelésen.
– Hogyan érinti a kórházat a
szakmentés és a betegszállítás
szétválasztása?
– Van betegszállító szolgálatunk, így természetesen minket is
érint az intézkedés. Ha úgy veszszük, a magán betegszállítók már
korábban beléptek a rendszerbe, a
tárca fokozatosan leépítette a mentõszolgálat ez irányú feladatait, s
adta át a vállalkozásoknak, azt a
célt tûzve ki, hogy a mentõ csak
mentsen. Tavaly a több lábon állás
jegyében mi is felszereltünk három
szállító mentõautót, amivel bekapcsolódhattunk a rendszerbe. A betegszállítást kilométeres bontásban számoljuk el az OEP felé. Persze, itt is van korlátozás, s azt sem
mondanám, hogy ebbõl profitálunk. Inkább nullszaldós a tevékenység. De általa még több komfortot biztosíthatunk betegeink
számára, hiszen adott esetben nem
kell öt-hat órát várniuk a kórházi
ágyon a mentõre, hogy hazajussanak.
Horváth Attila

Ekler László zalaegerszegi természetfotós alkotásaiból nyílt kiállítás
a Kanizsai Dorottya Kórház Erdõs László Galériájában. Az évszakok
flóráját és faunáját bemutató gyönyörû képeket január 31-ig tekinthetik meg az érdeklõdõk. A tárlatot Árváné Szabó Judit és Lengyák István rendezte. A nagykanizsai kórház prof. Dr. Bátorfi József és Dr.
Knausz József által megálmodott galériája immár tizenegy éve nyújt
kikapcsolódást, lelki támogatást a betegek gyógyulásához. (B.E.)
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Indul a családi napközi

Fotó: Horváth Attila

Az utolsó simítások
– pontosabban az utolsó söprések

Az utolsó simításokat végzik
az Ingatlankezelési Intézmény
szakemberei a kiskanizsai, Munkácsy utcai épületen, amelyben
február elsejétõl elindítja családi
napközijét a Magyar Máltai Szeretetszolgálat. Az újfajta szolgáltatás célja egyfajta bölcsõdei ellátás biztosítása a városrészben.
A város közgyûlése még a múlt
év végén döntött arról, hogy használatba adja a Munkácsy úti épületet a Magyar Máltai Szeretetszolgálatnak, amelyben a karitatív

idõszakos elhelyezésére is. Arra
gondolunk, hogy bizonyára lesznek olyan anyukák, akik nem egész
napra, hanem például ügyes-bajos
dolgaik intézésére csak háromnégy órára szeretnék megoldani a
gyermek elhelyezését. Erre is lesz
lehetõség, persze ésszerû idõkeretek közt, azaz a napközi nyitva tartási ideje alatt. Mivel óvoda mûködik Kiskanizsán, s a délutáni ellátás és foglalkoztatás biztosított,
úgy vélem, elsõsorban a még nem
óvodáskorú gyerekeket hozzák
majd el az anyukák, apukák. Itt
harmonikus, családias körülményekkel, a korosztály igényeihez illeszkedõ fejlesztési programmal,
játékokkal várja õket két szakképzett munkatársunk. A napi négyszeri étkezés és a meleg ebéd biztosított, ezért napi ötszáz forint körüli térítési díjat kérünk majd. A szolgáltatás február elsejétõl indul, de
már most várjuk a szülõk jelentkezését a 06-30-485-6591-es telefonszámon, illetve január második felétõl a helyszínen, a Munkácsy út
7. szám alatt.

szervezet úgynevezett családi napközit mûködtet majd, ami tulajdonképpen egyfajta bölcsõdei ellátást nyújt a kiskanizsaiaknak. A
máltaiakat végig támogatta a körzet két képviselõje, Polai József és
Tóth Nándor, hiszen a bölcsõdei
ellátást hiányoló szülõi igények elsõsorban hozzájuk futottak be. Az
IKI szakemberei decemberben láttak hozzá az épület belsõ renoválásához, s éppen e cikk megjelenésekor fejezték be a munkálatokat. Az
IKI munkadíjat nem számított fel,
ellenben az anyagköltséget a szeretetszolgálat állta.
– A Bóbita Családi Napközit
azért indítjuk el itt, mert
Kiskanizsán eddig nem volt biztosított a bölcsõdei ellátás – mondta
lapunknak Madarászné Kele Márta, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat munkatársa. – A családi napközi voltaképp szülõ-helyettesítési
funkciót lát el, ilyen módon próbáljuk segíteni a munkavállalásra
kényszerülõ szülõket. Húsz hónapostól öt éves korig biztosítjuk a
gyerekek napközbeni ellátását, hét
gyermek számára rendszeresen, s
lehetõség van ugyanennyi kicsi

Mindeddig a legkisebbek (1-3
évesek) ebbõl a körbõl kimaradtak, de 2004-ben Orszácky Ildikó
fejlesztõpedagógus létrehozott
egy programot a számukra, a
Csiri-birit. Ez nem egészen
sport, hanem egy dalokkal, mondókákkal összekötött mozgásfejlesztõ foglalkozás, amely lehetõséget teremt a gyerekeknek a közösségbe való beilleszkedésre és
a mozgás örömének megismerésére.
Nagykanizsán ezt Stampf Krisztina indította el idén õsszel. Egy
alkalom negyven perces, ennél
több idõre nem is lehet lekötni a
gyerkõcöt; ennyi viszont éppen
elég arra, hogy jól megmozgassa
õket, és az anyukák is kellõképpen

elfáradjanak. Minden gyakorlatban részt vesznek õk is a picikkel;
együtt énekelnek, mondják a mondókákat és csinálják a tornagyakorlatokat is. Speciális mozgásfejlesztõ eszközök – tölcsér, trambulin, nagy labda, libikóka, billenõrács – használatával segítik a
szülõk és a gyakorlatvezetõ a térben való mozgást – kúszást, mászást, forgást, ugrálást, egyensúlyozást.
Nagyon fontos, hogy a gyerekeknél a mozgásfejlõdés fázisai
helyes sorrendben menjenek végbe. Ha nem így történik, akkor figyelem-, mozgás- és tanulási zavarok léphetnek fel a késõbbiekben. Ezért nem szabad erõltetni,
hogy a gyerkõcök minél elõbb felüljenek, álljanak, menjenek.
Mindent saját maguktól kell megtanulniuk.
Krisztina azt mondja, a szülõk
többféle megfontolásból járnak
hozzá csemetéikkel. Van, aki azt
szeretné, hogy túlbuzgó gyermekét lekösse valami, elõtérbe kerüljön a figyelem. Más azért látogatja a Csiri-birit, mert a kicsi fél

A család
az elsõ
Domaföldi Tibor azon volt tûzoltók közé tartozik, akiknek önfeláldozó munkájáért évrõl-évre
köszönetet mond az éppen aktuális miniszter. A ma már nyugdíjas lánglovag alatt oltás közben
szakadt be a tetõ.

az idegenektõl, és fontos lenne ,
ha feloldódna a többiek társaságában.
A foglalkozások jó hangulatához hozzájárulnak még a stúdió
meleg színei, az eszközök sokfélesége és Halász Judit Hegyi tolvaj
címû dala.. A legfontosabb pedig
az, hogy a csöppségek igazán jól
érzik magukat, az idejüket hasznosan töltik.
Steyer Edina

Horváth Attila

Horváth Attila

Csiribiri, csiribiri, zabszalma...
A sportolás mindannyiunk
életében szerepet játszik – legalábbis kellene. Korosztálytól
függõen vagy függetlenül mindenkinek van lehetõsége, hogy
kiválassza, melyik sport áll közelebb hozzá, melyiket szeretné
rendszeresen – vagy alkalomszerûen – ûzni.

9

Domaföldi Tibornak idén már
negyedik alkalommal mondott
volna köszönetet Bajnai Gordon,
önkormányzati és területfejlesztési miniszter, ám a nyugalmazott
tûzoltó most – éppen korábbi balesetébõl fakadó betegsége miattnem tudott elmenni a bensõséges
ünnepre.
– A festõ és mázoló szakmából
kerültem a tûzoltósághoz, abban
az idõben vezették be Nagykanizsán is a huszonnégy órás szolgálatot – idézi fel a kezdeteket
Domaföldi Tibor, aki fõtörzsõrmesterként vonult nyugállományba. – Akkor alakult meg a harmadik szolgálati csoport, s éppen volt
felvétel. Vonzott a pálya, mert mindig is szerettem embereken segíteni, s végül 1975-tõl egészen 1991ig ott ragadtam a tûzoltóságnál.
Domaföldi Tibor 1988-ban
balesetet szenvedett, de csak három év múlva derült ki, hogy
olyan mértékû egészségkárosodás érte, amivel nem dolgozhat
tovább.
– A Csengery út 117. alatti barakkházak egyikében keletkezett
tûz, s felderítés közben szakadt be
alattam a tetõ – meséli a volt tûzoltó. – Ráestem egy üvegasztal
sarkára, ami nagyon megütötte a
gerincemet. Akkor azonban fel
sem tûnt, csak napokkal késõbb
vettem észre, hogy nehezen tudok
felkelni. Jártam kezelésekre, de
csak három évvel késõbb sikerült
kideríteni, hogy mi történt. Leszakadt az egyik porckorong és nyomta a gerincvelõt.
Domaföldi Tibor manapság
kedvtelésének hódol leginkább,
farag és fest. No meg, élvezi az
együttlétet családjával. Azt vallja,
a tûzoltónak a legfontosabb a biztos és nyugodt hátország a szeretõ
család, a türelmes feleség. Úgy véli, neki e tekintetben is szerencséje volt, hálából meg is festette élete párját és gyermekeit…

Fotó: Steyer Edina
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Mécses a hegyek között
Csizmadia Ferenc nyugalmazott
pedagógus a közelmúltban vehette át a Civil Klub és a Rozgonyi
Polgári Egylet Civil Értékekért díját tiszteletre méltó életmûvéért.
Az egész életét a zene és a dal
bûvöletében töltõ pedagógus Ketting Ferenc kórusában, kisiskolásként ismerkedett meg a közös
éneklés örömével, s voltaképpen
ez az élmény határozta meg életpályáját. A háború alatt, Désen szervezte meg elsõ, karpaszományos
tisztekbõl verbuvált kórusát.
– Mire az ember eljut ebbe a
korba, a nyolcvanötödik évébe,
már annyi mindenen átmegy, hogy
ha elkezdi gyomlálgatni, hogy mi
is történt vele élete folyamán, akkor két érdekes dolgot figyelhet
meg magán – mondja Csizmadia
Ferenc. – Az egyik, hogy néha azt
gondolja, nem is olyan sok ez a
nyolcvanöt esztendõ, s nem is történtek abban olyan igazi, csoda
dolgok. Csak annyi, amennyi más
emberrel is megesett. De van olyan
is, amikor úgy érzi az ember, annyi
minden történt vele, hogy azt el

sem lehet mondani, s amikor vége
az interjúnak, akkor eszembe jut
még ezer dolog, amit bizony, mégis jó lett volna elmondani. Nehéz
dolog a számvetés.
– Kezdjük az elején. Hogyan került a pedagógusi pályára?
– Elöljáróban fontosnak tartom
elmondani, hogy mire tizenöt évesen
befejeztem a polgári iskolát, addigra édesanyám meghalt, s már édesapám sem élt. Hatan voltunk testvérek, s testvéreim csak úgy tudtak taníttatni, hogy eladták a kis családi
házunkat, s az abból származó, hatfelé elosztott pénz rám esõ részébõl
fizették a tanítóképzõt. Szerencsére,
nem kellett sokat fizetni, mert elég jó
tanuló voltam. Egyébként a szegedi
tanítóképzõt megelõzõen valamenynyi alsóbb iskolámat itt végeztem,
Nagykanizsán. Elemi iskolába a Teleki utcára jártam, ahol Koronczi
Gizella tanított, a polgári iskolában
pedig Ketting Ferenc kórusában
énekeltem. Ez döntötte el végleg a
pályafutásomat, itt dõlt el, hogy tanító leszek. Tanítóképzõs tanulmányaim idõszakában csatolták vissza
az országhoz Erdély, Felvidék egy

Közlemény
A Via Kanizsa Városüzemeltetõ Kht., mint a temetõk kezelõje értesíti az érintett hozzátartozókat, hogy a nagykanizsai Tripammer utcai köztemetõ, Kiskanizsai, - Palini, - Bajcsai, - Bagolai, - Fakosi, - Miklósfai, - Korpavári, Sánci temetõkben a sírhelyek közül többnek lejárt az érvényességi ideje. Ezek
közé tartozik: Kriptáknál az 1908 elõttiek, megváltás 100 évre. Síroknál az 1983
elõttiek, megváltás 25 évre. Urnafalban az 1998 elõttiek, megváltás 10 évre. Urnakriptáknál az 1988 elõttiek, megváltás 20 évre.
E hirdetmény alapjául szolgál a temetõkrõl és a temetkezésrõl szóló XLIII. törvény valamint a 145/1999. ( X.I.) Kormány rendelet. A sírhelyeket újraváltani, illetve errõl tájékoztatást kapni a temetõgondnokságon lehet, melynek elérhetõsége a következõ: Temetõgondnokság, 8800 Nagykanizsa, Tripammer utca
1. Tel: 93/311-530
A lejárt sírhelyeket az újramegváltás elmaradása esetén a 2008 év második felében értékesítésre meghirdetjük.

részét és a Muraközt, s ezért nagy
szükség volt akkoriban a magyar tanítókra. Az utolsó évben már arra
biztattak minket, hogy menjünk ki
tanítani még a záróvizsgák megkezdése elõtt, akkora hiány volt pedagógusokból. A mi évfolyamunkból
azonban senki nem ment ki, hiszen
az igazgatónk azt tanácsolta, hogy
várjuk meg még a vizsgák befejezését, mert az utolsó év nagyon fontos.
Így – ekkor még – nem jutottam el
Erdélybe. A sors fintora, hogy nem
sokkal ezután, Szegeden besoroztak
katonának és a 26-os Gyalogezredhez kerültem – Kolozsvárra. Mégiscsak eljutottam hát a gyönyörû,
szépséges Erdélybe. Emlékszem,
amikor Désre utaztam, a sötét éjszakában nyargalt velem a vonat, kinéztem az ablakon, s itt-ott láttam
egy-egy, házból kiszûrõdõ világosságot. Rögtön arra gondoltam,
hogy íme, hát ilyen kevés a magyar… Van egy kis mécs, ami felgyullad a hegyek között, s a többi talán mind román. Ez hátborzongató
érzés volt, mert a vonaton is sokkal
több román szót lehetett hallani,
mint magyart. Désen a tartalékos
tiszti iskola hallgatói gyûltek össze,
csupa karpaszományos, akik nagyon okos, értelmes fiatalemberek
voltak.
– Itt alakította meg elsõ kórusát.
– Így van, rögtön egy pompás
énekkart sikerült belõlük összehoznom. Rendszeresen énekeltünk a
templomban, s rövid idõ alatt anynyira hírünk ment, hogy megtelt hívekkel az Isten Háza. Emlékszem, az
elején tele volt katonákkal, mert hiszen katonamisérõl volt szó, de a végén már a civilek kiszorították a katonákat, mert befurakodtak hallgatni. Közben a románok kiugrottak a
háborúból, minket meg kirendeltek
Dél-Erdély visszafoglalására, és
hogy elfoglaljuk a déli Kárpátokat.
Hát persze, fél útig nem jutottunk el,
mert közben a Vaskapunál bejöttek
az oroszok, megállítottak bennünket, s kénytelenek voltunk visszavonulni. Nagyjából a bécsi döntés által meghúzott határvonalra húzódtunk vissza, ahonnan visszarendeltek minket Veszprémbe. Veszprémbõl pedig Németországba küldték a
csapatot, s mint késõbb nyilvánvalóvá vált: ez az út vezetett az oroszok elleni harcba. Minden mozgatható katonát, így minket is kikergettek a Berlin és Varsó között nagyjából félúton található Posenhez, az
oroszok megállítására. Sok karpaszományos meghalt ott. Szovjet hadifogságba estünk, s elvittek minket
majdnem Leningrádig, Puskin kis-

városba. Itt mezõgazdasági munkát
végeztünk, szerencsére csak tíz hónapig voltam hadifogoly. De meg
kell, hogy mondjam, nem volt ez
szenvedésekkel teli idõszak. Ugyanis az oroszok megkülönböztették a
valódi hadifoglyokat, a katonákat, s
a civileket. Más volt a bánásmód, a
fogságba esett katonákkal emberségesebben bántak. Enni nem nagyon
kaptunk, de durva megaláztatásban
nem volt részünk. Egyszer-kétszer
persze, megsuhintottak bennünket,
de katonaként nem volt részünk
olyan embertelen bánásmódban,
mint mondjuk azoknak, akik a
Gulag-ra kerültek, ahol összekeveredtek a köztörvényes bûnözõkkel. A
környezõ pusztán, ameddig a szem
ellátott, minden romokban hevert,
csak a leégett házak kéményei meredtek az égnek, mint megannyi felkiáltójel. Éhínség volt mindenfelé,
így mi sem voltunk eleresztve, ha az
amerikaiak nem küldtek volna konzerveket, talán éhen is pusztultunk
volna, mert az orosz étel nagyon
rossz minõségû volt. Például, ha a
kenyeret összenyomtuk a kezünkben, akkor úgy maradt, mint egy
gyurma. Tele volt pelyvával, ezért
óvatosan kellett ennünk, mint a halat, mert elõfordult, hogy belefúródott a szájpadlásunkba. A levesrõl
pedig jobb nem beszélni…
– Hogyan szabadult meg? Egyáltalán gyarapodott-e a fogság által, hiszen Rózsás János bácsi például életre szóló barátságokat szerzett a Gulag-on, s nem utolsósorban tökéletesen megtanult oroszul.
– Nézze, nekem a fogság semmit nem adott, sõt. Én nem tanulhattam meg oroszul, hiszen német hadifoglyokkal voltunk összezárva, ezért inkább velük kerestük
a kapcsolatot. A hazakerülésem
egy véletlennek köszönhetõ.
Rendszeres idõközönként jártunk
orvosi felülvizsgálatra. Egyszer
egy félkezû orosz orvosnõnek kiszedtük a krumpliját, s mit ad Isten, az egyik ilyen felülvizsgálaton pont õ volt a soros orvos. Nem
tudom, hogy megismert-e, de
igyekeztem úgy viselkedni, hogy
ismerõsnek tûnjek neki. Ez talán
sikerült is, mert jól elbeszélgettem
a hölggyel, aki azt is megkérdezte
tõlem, mit gondolok, van-e Isten?
Mire én azt mondtam, hogy igen,
szerintem van, s majd egyszer
igazságot tesz. A vizsgálat után az
orvosok mindig felírták egy kis
cetlire a minõsítésünket. Most is
így történt, s nézze, még ma is õrzõm ezt a kis cédulát, mert ennek
köszönhetem a szabadulásomat,
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annak a két betûnek, ami ezen áll.
Látja? – mutatja a kicsi, megsárgult, négyzet alakú papírdarabot.
– Két betû van rajta, O és K. Ez
németül annyit tesz, ohne Kraft.
Azaz erõ nélkül. Magyarán, a
doktornõ erõtlennek minõsített,
tehát munkára alkalmatlannak.
Szinte remegtem, amikor a kezembe nyomta ezt a kis papirost,
mert nem tudtam, mit írt rá, s
majdnem elájultam a boldogságtól, amikor láttam rajta azt a két
betût, ami a szabadulásomat jelentette. Ezután azonban még egy
hónapon át éjjel és nappal dolgoztattak, mert azt mondták, hogy
úgy is hazamegyünk, addig igazán dolgozhatunk többet, mint
más.
– A minap vehette át a Civil Értékekért-díjat. Honnan ez a fajta
polgári értékrendszer, amely a
szenvedésben is erõt adott?
– Talán ez a szellemiség mindig
is jellemzõ volt a családunkra. Szerettünk énekelni, szavalni, s ennek
csak polgári körökben volt divatja.
Voltaképpen a mûvészetnek, illetve
a nagykanizsai környezetnek, az
iparosoknak, kereskedõknek köszönhetem ezt a fajta értékrendet.
Soha nem politizáltunk direkt értelemben, a szélsõségeket pedig elutasítottuk. Soha nem voltam
egyetlen párt tagja se, nem tartottam helyesnek, hogy valaki elkötelezze magát egy olyan irányban,
amely valakinek jó, s van, akinek
károkat okoz. A nemzeti elkötelezettségem viszont mindig vállaltam. Petõfi versei közül többet is
tudok, egyszer a Nemzeti Dalt szavalhattam el Szegeden, a Hõsök terén, a város összes iskolása elõtt. S
elmondhattam a fogságban is, az
oroszok megengedték. Különösen
fájt akkoriban a „rabok tovább
nem leszünk” mondat, mert hát ott
voltunk, rabságban, toprongyosan.
S én voltam az a kisfiú is, aki a
Nagy-Magyarország
Emlékmû
eredeti avatásán a zuhogó esõben
szavalt, a Zalai Közlönyben is
megjelent, hogy „a szobornál rendezett ünnepségen egy kisfiú feltûnõ erélyességgel szavalta a verset.” Sajnos, késõbb azt is láttam,
amikor ennek a csodálatos szobornak a darabjai benn feküdtek a gödörben, s el sem tudtam képzelni,
kik tudtak vésõvel neki esni egy
ilyen gyönyörû alkotásnak. S az
életpálya visszatér önmagába, hiszen évtizedekkel késõbb ott lehettem az újraavatásán is...
Horváth Attila
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Csak az hal meg, akit elfelejtenek – jutott eszembe a mondás,
amikor Hersits Józseffel találkoztam és szóba került Bálits Kálmán neve, akit mesterének tart.
Családi barátsággá szövõdött
kapcsolatuk a gépgyárban kezdõdött, ahol felfigyelt kézügyességére a szomszédos görgõsfúró mûhelyben meócsoport vezetõként
dolgozó Bálits Kálmán, és megkérdezte tõle, lenne-e kedve besegíteni az Erkel Ferenc Olajipari
Mûvelõdési Ház falára tervezett
mozaikfal elkészítésében. Bár addig ismeretlen volt számára az új
feladat, elvállalta és egyik napról a
másikra megkedvelte.
S amikor többek közremûködésével és sok munkával elkészült az
alkotás, önálló mozaik készítésébe
fogott. Megyei kiállításon is szerepelt az a középkori templombejáratot ábrázoló 50x70 centiméteres
mozaikképe, melyet kedves mestere, barátja elképzelése alapján
1976-77-ben alkotott. A 70-es
években nyílt meg a második otthonuknak számító Erkel Kultúrház
mûvész pincéje, ahol a kanizsai
amatõr képzõmûvészek találkoztak. Omladozó falú két helyisége
különleges hangulatot árasztott.
Hétvégeken gyakran elutazott a
mesterrel és feleségével kirándulni, s figyelte, hogyan jelenik meg
ecsetje nyomán a rajzlapon a táj. A
Három grácia címû 100x150 centiméteres mozaikképe 1980-tól dí-

Tanítása máig hat...
szánt Tamás fia gyönyörû figurális
bõrképeket, bizsukat és dísztárgyakat készít. Sokat tanult is Kálmántól. Bár sikeresen felvételizett
a pécsi képzõmûvészeti gimnáziumba, édesapja elképzelései ellenére nem a tanulást választotta, inkább dolgozni ment.
Bálits Kálmán több mint tizenöt
éve hunyt el. Emlékét nemcsak
mûvei õrzik, hanem mindazok,
akiknek átadta tudását, és észrevétlenül tanultak tõle emberséget.
Hersits József mellett említhetnénk többek között Járási Ildikó,
Szarjas Gertrúd, Ambrus Márta és
a zalaszentbalázsi Farkas Marika
nevét.

szíti a DKG alsóbélatelepi üdülõjének étkezdéjét. (Az alkotó, az
üdülõ esetleges eladása esetén felajánlotta a mûvet a DKG-EAST
Zrt-nek, vagy ha ott nem tudják elhelyezni, akkor a városnak). Amikor betegeskedni kezdett Kálmán,
hiányzott az összefogó erõ, a mozaikkészítést abbahagyta Hersits
József. Idegenáru-ellenõrként járta
az országot, különbözõ helyszíneken vette át a gyár által kooperációban kiadott alkatrészeket, de szabadidejében rezet kalapált, kovácsoltvas asztalkákat, újságtartókat,
dísztárgyakat készített fémbõl, fából az ismerõsöknek, barátoknak.
Nem volt hiábavaló az önképzésére fordított idõ és Bálits Kálmán
munkája, hiszen iparmûvésznek

Bakonyi Erzsébet

Anima
Karácsonyi
Gospel
Koncert

Fotó: Bakonyi Erzsébet
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Látványos, lélekemelõ, szórakoztató, világhírû gospel slágereket tartalmazó koncerttel lepte
meg a közönséget karácsony
elõtt az Anima Gospel Kórus, és
az Anima Gospel Singers és
Band. Az est sztárvendégei Szalai Anesz és Bonczók Norbert
voltak. Az elõadást felállva, vastapssal jutalmazta a blues, jazz,
swing, pop és gospel zenét kedvelõ hallgatóság.
A produkció mûvészeti vezetõje
Kollonay Zoltán, karnagya Kollonay Krisztína volt.

2008.01.22.
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Színes
világom
Január 18-ig tekinthetõ
meg Némethné Pecsics Katalin
Színes világom címû tárlata a
Dr. Mezõ Ferenc Gimnázium
és Közgazdasági Szakközépiskola galériájában.
A kiállítást Dávidovics Mária
szabadidõ-szervezõ nyitotta
meg. Zenés mûsorral az iskola
diákjai színesítették az ünnepséget.
– Amikor 2000-ben létrehozták a galériát, azt a célt tûzték
maguk elé – mondta Dávidovics Mária –, hogy olyan kiállítókat mutatnak be, akiknek
valamilyen közük van Nagykanizsához és intézményükhöz,
valamint változatos technikákkal találkozzanak a diákok és a
kollégák. Most már túl vannak
a hetvenedik kiállításon. Ezzel
a technikával egy alkotót láttak
vendégül eddig. Ez a második
enkausztika, wax technikával
készült tárlat. A technika ismét
kedvelt lett, divatossá vált.
Tudni kell róla, hogy Egyiptomban már Krisztus elõtt
3000 évvel ismert és kedvelt
festészeti eljárásnak számított
az úgynevezett enkausztic festészet. (A görögül enkausztic –
beégetést jelent).
Az antik festészeti módszer
lényege, hogy a viasszal kevert
festéket forró folyadékként
hordták fel a kõre, fára vagy
elefántcsont felületre. Az eljárás egy másik változata a hideg
felhordás volt, melynél egy simítólapáthoz hasonló eszközzel
– melyet faszéntûz mellett felhevítettek – égették rá az alapra
a viaszos festéket. Az olajfestészet feltalálása elõtt hosszú
idõn keresztül az enkausztic
festészet volt a leghitelesebb,
legtartósabb festészeti módszer.
Ma a viaszt egy vasalóhoz hasonló készülékkel olvasztják
fel, és ezt követõen viszik fel a
felületre.
Némethné Pecsics Katalin
képeivel Pécsett, Nagykanizsán, Zalaegerszegen és
Belgiumban is találkozhatunk.
B.E.

2008. január 10.

A csillagda szülõanyja
Dömötör Miklósné ma is emlékszik,
mennyit harcolt érte
Dömötör Miklósné negyven
évet töltött a pedagóguspályán.
1975 és 84 között az Úttörõházat
vezette, ebben az idõszakban
épült meg a közelmúltban felújított csillagda is. Mint meséli,
nem volt könnyû az ötletét elfogadtatni a párt akkori nagyságaival, ám mégis sikerült. Igaz, rafinált módon: meggyõzte õket,
hogy a materialista neveléshez
szükséges az obszervatórium.
– Újudvaron kezdtem pedagógusi pályámat, Galambokra, majd
a Zrínyi Miklós Általános Iskolába, ezt követõen pedig 1975-ben
az Úttörõházba kerültem – idézi
fel az életpálya kezdeteit Dömötör Miklósné. – Akkoriban minden
fiatal pedagógus vidéken kezdte a
pályafutását, s én azt hiszem, ezt
a gyönyörû hivatást legjobban a
kis falvak iskolájában lehet elsajátítani, ahol a tanárember a papot követte a társadalmi hierarchiában. Nem csak szem elõtt
volt, de példát is kellett mutatnia.
De igazából nem akartam én tanár lenni, a jogi egyetemre jelentkeztem. Ahogy az lenni szokott,
nem nyertem felvételt elsõre, s
hogy a következõ felvételiig csináljak is valamit, elmentem képesítés nélkül tanítani. Több évet
töltöttem Újudvaron, s az annyira
meghatározó volt az életemben,
hogy amikor felvettek a jogi egyetemre és a tanárképzõre is, én
gondolkodás nélkül az utóbbit választottam.
– Utólag nem bánta meg?
– Nem. Amikor visszamentem
elköszönni a gyerekektõl, hogy
megyek a jogi egyetemre, összeborultunk, volt sírás-rívás, s ez
annyira meghatott, hogy inkább
„visszafordultam”. Galambokon
amúgy sokat tanultam, de még
többet a Zrínyiben, ahol tulajdonképpen az idõsebb kollégáktól lestem el a tanítás módszertanát. A
mai pedagógusképzésben egyébként pont erre a nagyon lényeges
ismeretanyagra nem fordítanak
kellõ figyelmet, úgy látom. Elõfordult, hogy az igazgató teljesen váratlanul beült hozzánk, s nekem
elõtte kellett letanítanom az órát,
amit aztán együtt kielemeztünk.
Ezekbõl szintén sokat merítettem.

Amikor bekerültem a városba, a
sok gyerek láttán elõször az jutott
eszembe, hogy vajon mit csinálnak
ezek a gyerekek a szabadidejükben? Már akkor is voltak csellengõk, s úgy gondoltam, nem jó ez
így. Volt egy telkünk a Csónakázótónál, mindig oda jártam a gyerekekkel, biológia-túrákat szerveztünk, s ha lehetett, nyáron is
együtt voltunk. A szülõk egyébként
tudták, hogy jó helyen vannak a
gyerekek. Egyfajta megszállottként úgy éreztem, nekem ezt kell
csinálnom. Ezért nagyon örültem,
amikor 1975-ben elnyertem az Úttörõház vezetõi posztját. Ez akkor
nem politika volt, soha nem a politika miatt csináltam valamit, boldog voltam, ha a gyerekeknek
hasznos idõtöltést tudtam szervezni. Amit lehetett, mindent megragadtunk, óriási dolog volt abban
az idõben, hogy egy vidéki úttörõház gyerekei bejutottak a televízióba, a Tízen Túliak Társasága címû mûsorba, mert mi bejutottunk.
1978-ban történt mindez. Csináltunk egy vívó szakkört is, amibõl
kinõtte magát egy nemzetközi vívóverseny. Képzelheti, mi volt itt,
amikor a nyugatnémet csapat
megérkezett – a rendõrök árgus
szemekkel figyelték minden lépésüket. A fõvédnökök egytõl egyig
világbajnokok voltak. Olaszok,
bulgárok, nyugatnémetek jöttek
akkor a Fabik Károly Úttörõházba. Ezt nagyon nagy dolognak tartottam akkor, de meg kell, hogy
mondjam, késõbb hallgattam is
miatta éppen eleget… A vívás
nagykanizsai története szempontjából kiemelném Büki Pálnét, Dr.
Horváth Györgyöt, a tanár úr vezette a gyermek vívószakkört, de a
legfõbb szervezõ a nagyszerû Bálits Károly volt. Ennek kapcsán
készült el a vívóterem, majd jött a
világverseny.
– Kevesen tudják, de Ön a csillagda „szülõanyja” is.
– Soha nem reklámoztam magamat, pedig az egykori Úttörõház
udvarán lévõ, a Nagykanizsai
Amatõrcsillagász Egyesület tagjai
által épp a közelmúltban felújított
obszervatóriumért komoly harcot
kellett vívnom a helyi pártnagyságokkal. Aztán végül sikerült õket
meggyõznöm arról, hogy a materi-

Fotó: Horváth Attila
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Dömötör Miklósné emlékei több
dossziét töltenek meg.
Eligazodni köztük csak pontos,
precíz rendszerezéssel lehet

alista világképre neveléshez bizony, jól jönne egy ilyen csillagvizsgáló. Ez úgy tetszett nekik…
Egy csillagászati gyakorlókertet is
megálmodtam, s elmentem érte
még Dunabogdányba is, mert ott
volt már ilyen. Azt is megépítettük,
s miután eljöttem, felszámolták, de
ne beszéljünk most arról, hogy miért. A csillagda viszont – legnagyobb örömömre – ma is áll. Óriási szervezõmunka kellett a megépítéséhez, ezt én végeztem, a szakmai
hátteret pedig Vilmos Mihály, az
interkozmosz-szakkör vezetõje adta. A város szinte valamennyi nagy
vállalkozása segített. Képzelheti, a
DKG dolgozói mennyire örültek,
amikor a kupolát – amihez foghatót addig még nem csináltak –
többször vissza kellett hozni, hogy
a méreteket és a mûködést pontosan beállítsuk.
– Mi a legszebb emléke negyvenévnyi pályafutásából?
– A nemzetközi vívóverseny, ami
nagy dolog volt abban az idõben.
A fõvédnök Elek Ilonával akkor
kötöttem barátságot, a kapcsolatot
a késõbbiekben is ápoltuk. Életem
legszebb emléke mégis az, amikor
a Nagyrác úti iskolába járó gyerekek szülei elismerésre javasoltak
az akkori polgármesternek. De
nem csak öröm, bánat is jutott, éppen a Nagyrác úti Általános Iskola
miatt. Szomorú vagyok és elkeserít, ami történt, történik a korához
képest rendkívül kulturált, modern
épülettel, amit még Klebelsberg
Kunó építtetett 1928-ban. Az egykori csodából mára romhalmaz
lett. Így múlik el az életünk is…
Horváth Attila
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Az NTE 1866. által kibocsátott
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Horoszkóp
III.21.–IV.19. Kos
Az ünnepek után élete lassan visszatér a
régi kerékvágásba. Fáradékonysága a hét
végére elmúlik. Ha magányos, lazítson
egy kicsit, töltõdjön fel energiával, és
úgy induljon hódító útra.

IV.20.–V.20. Bika
Az év elsõ hónapját használja fel arra,
hogy jövõjét tervezgesse. Gondolkodjon
új munkán, vagy hasznos hobbin.
Magánéletében a társának engedjen több
szabadságot.

V.21.–VI.21. Ikrek
Nem vágyik ezekben a napokban társasági életre. Az ünnepi készülõdés miatti
fáradtságot még nem heverte ki teljesen,
de amint kisüt a Nap, megváltozik a
hangulata is.

VI.22.–VII.22. Rák
Próbára teheti türelmét környezete. Ha
nem akar konfliktust, és rossz hangulatot, akkor legyen megértõ, hallgasson.
Ha odakint borús az idõ, egy pihentetõ
séta akkor is jót tesz mindenkinek.

VII.23.–VIII.22. Oroszlán
Gondolatai mostanában állandóan a pénz
körül forognak. Terveit anyagiak híján nem
tudja megvalósítani, s ez elveszi a kedvét.
Ha van társa, számíthat a megértésére, ha
még nincs, igyekezzen rátalálni.

VIII.23.–IX.22. Szûz
Megoldatlan problémái továbbra is megnehezítik az életét. Ne hagyja el magát,
és azt se felejtse el, vannak irigyek, akik
bajt okozhatnak. A környezete és a családja szerencsére megóvják a bajtól.

IX.23.–X.22. Mérleg
Az újévbõl fakadóan tele van energiával,
életkedvvel, plusz munkát is vállalhatna.
Ha figyel környezete kívánságára, egy
hétvégi kirándulás megszervezésével sok
jó pontot szerezhetne magának.

X.23.–XI.22. Skorpió
Céljait bármi áron meg akarja valósítani.
Ebbõl baj csak akkor származik, ha letér a
tisztességes útról. Érzelmi téren is számolhat némi kellemetlenséggel de õszinteséggel szerencsére tisztázhat mindent.

XI.23.–XII.21. Nyilas
Az érvényesülés terén nagy segítségére lehet a jegyében járó Vénusz. Jó üzleti ajánlatokra számíthat, melyek stabilizálják
anyagi helyzetét. A szerelemben harmonikus, szép napok várják a Nyilasokat.

XII.22.–I.20. Bak
Nagy tettvággyal fog neki a feladatainak,
csak arra figyeljen oda, hogy ne vállaljon
túl sokat, mert idõ hiányában nem tudja
elvégezni. Párjának szenteljen több idõt
és kedvességet.

I.21.–II.19. Vízöntõ
Érzelmi életét egy váratlan esemény felbolygatja, s emiatt rossz hangulata akár a
hétvégéjét is elronthatja. Próbáljon meg
egy legyintéssel túl lenni az egészen.
Érzelmi téren is van mit megoldania.

II.20.–III.20. Halak
Az újév jelentõs változásokat hozhat. Bár
szenvedélyes embernek tûnik, érzelmeit
mégsem mutatja ki a családjának, barátainak. A szerelem terén is kedvezõ fordulatra, meglepetésre számíthat.
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Belvárosban 800 m2-es építési terület
eladó. Társasház építésésre kiválóan alkalmas. Érd.: 30/227-3294 (6040K)
Platánsoron kétszobás, II. emeleti,
szép állapotú lakás eladó. Érd.: 30/4486072 (6086K)
Nk-án a Deák tér 10. szám alatt tetõtéri, azonnal beköltözhetõ, új, 46 m2es + galériás, turbókazános, kétszobás
lakás 9,99 millióért eladó, akár önrész
nélkül is. Érd.: 30/901-9013 (6078K)
Nagybakónakon kétszobás családi
ház nagy telekkel eladó. Érd.: 20 óra
után a 93/315-559 (6099K)
Nk-án Csengery u. elején 57 m2-es,
2,5 szobás, jó állapotú, III. emeleti lakás 9,5 millió Ft-ért eladó. Érd.:
30/348-9669 (6100K)
Szép természeti környezetben, kicsi
szõlõbirtok olcsón eladó. Érd.: 20 óra
után a 93/315-559-es telefonszámon.
(6101K)
Borsfán (a bázakerettyei, letenyei
strandfürdõhöz közel) 100 m2-es családi ház akácossal, kis kerttel eladó.
Nagykanizsai lakáscsere érdekel.
Irányár: 3,9 millió Ft. Érd.: 06-30-6508534, este: 93-329-544 (6108K)
Belvárosban (Csengery út elején) garázs eladó. Érd.: 20/446-2968 (6112K)
Nk-án a keleti városrészben kétszobás, központi fûtéses, IV. emeleti, jó állapotú lakás eladó. Érd.: 93/381-069
(este 18 óra után) (6137K)

Nagykanizsán, nyugodt környezetben 87+25 m2-es lakás beépíthetõ
tetõtérrel, kerttel, garázzsal, pincével,
teljesen felújítottan eladó azonnali
beköltözéssel. Kisebb lakást beszámítok. Érd.: 20/9616-404 (6077K)
Nk-án a Szentgyörgyvári hegy I.
hegyháton 3673 m2-es telek eladó.
Víz, villany megoldható. Irányár:
360 ezer Ft. Érd.: 30/969-8170
(6138K)

2008. január 10.

Nk-án bejáratott üzlethelyiség kiadó vagy eladó! Két terem (72+12
m2), raktárhelyiség, mellékhelyiségek. Érd.: 30/227-3294 (6111K)

BÉRLET

SZOLGÁLTATÁS
Meghibásodott távirányítóját (TV,
hifi, videó, stb.) megjavítom. Érd.:
20/510-2723 (6139K)

Számítógépes adatrögzítést: szakdolgozatok, árajánlatok, stb. gépelését
valamint egyéb pc-n végezhetõ feladatokat rövid határidõvel vállalok. Tel.:
30/9932-534

Egy szobás lakás 20.000 Ft/hó-ért a
belvárosban kiadó. Irodának is alkalmas. Kaució szükséges! Érd.: 20/8052950 (6132K)
Városközpontban irodák – nettó
1.200 Ft/m2-tõl – és üzlethelyiségek kiadók, ingyenes parkolási lehetõséggel.
Érdeklõdni:
20/9390-745, 20/9683-517

Január 10. 18 óra
A SZEMÉLYISÉG AZ ALÁÍRÁS TÜKRÉBEN - grafológiáról mindenkinek. Elõadó: Szabó Szilvia okleveles grafológus
Január 16. 18 óra
HUMÁNÖKOLÓGIAI SZABADEGYETEM III.
Melegszik-e Magyarország hõmérséklete?
Elõadó: Prof. dr. Anda Angéla tanszékvezetõ egyetemi tanár
Január 18. 19 óra ROCK KLUB
Az Old Mix együttes koncertje. Belépõdíj: 400 Ft

Január 11. 19 óra ROCK KLUB
A NO PROBLEM EGYÜTTES koncertje. Belépõdíj: 400 Ft
Január 17. 14.30 óra MAGYARORSZÁG TERMÉSZETI ÉRTÉKEI
A Duna-Dráva Nemzeti Park – vetítettképes elõadás
Elõadó: Benedek Miklós tanár
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NTE 1866 labdarúgó-m
mérleg
Az õsz játékosa Cs. Horváth Gábor volt
Mivel a labdarúgó-bajnokságok ilyentájt szünetelnek, ezért
lehet mód a különbözõ mutatók
között csemegézni, s ezek alapján
a félidei bizonyítványokat kiállítani. Nos, az NTE 1866 gárdája a
nyári feljutás után az NB III Dráva-csoportjában kezdte az új szezont Tóth Attila edzõvel, s a kezdeti nehézkesebb lépések után
végül a tizenhetedik forduló után
a középmezõny alsó traktusában
végezve, a 12. helyrõl várja a tavaszi folytatást. A száraz tény
mögött azonban érdemes megvizsgálni, milyen teljesítmények
álnak, hiszen részekbõl áll ebben
az esetben is össze az teljes
egész, ami már a tavaszi idényre
is elõrevetítheti az elvárásokat.

Játékosok

tizenötösök táborát gyarapította
úgy, hogy mindössze egyszer váltották. A védelem jobb oldalán az
NTE-be remekül beépült nyári
igazolás, Boros Zoltán futballozott 14 alkalommal – háromszor
lecserélve. A kapuban Benkõ Péter a harmadik fordulóban foglalta
el helyét csereként a megsérült
Magyar Krisztián helyén, s az elkövetkezendõ idõszakban mindössze csak egy összecsapást hagyott ki. A tizenhárom meccses
futballisták Mercigány Márk és
Pozsgai Albert voltak, közülük a
rutinosabb Pozsgait egyszer hozták le, míg a fiatal középpályás
hétszer volt kezdõ, hatszor pedig a
folytatásban lépett pályára. Legtöbb alkalommal, nyolcszor
Iványi Attilát küldték be, míg legtöbbször a már említett Ujvári
Mátét váltották csapattársak.

dig hét találkozón iratkozott fel a
góllövõk közé. Ujvári az a játékos
az NTE-nél, aki mesterhármast
lõtt, ezt a PVSK ellen idegenben
tette már az õszi szezon hajrájában. Kétszer egy-egy alkalommal
volt eredményes Cs. Horváth és
Burucz, míg a legértékesebb találat Kisharmadás Gáboré, akinek a
gólja döntött az 1-0-s Bonyhád elleni mérkõzésen.

Csapat- és játékosteljesítmények
A szakvezetés a legtöbb alkalommal, szám szerint kilencszer
Cs. Horváth Gábort jelölte a jók
közé. Hat meccsen nyújtott külön
kiemeltet Cserfõ Lajos, míg ötször
ez Bagarus Gábornak és Visnovics
Lászlónak sikerült. Háromszor
Benkõ Pétert, Burucz Barnát, Farkas Józsefet, s gólja számát nézve
kissé meglepõ módon Ujvári Mátét emelték ki. Végül, pedig lássuk, hogy a helyezések hogyan
tükrözték a csapat szereplését. Az
egyes fordulók után a 11. helyen
négyszer állt a gárda, a tizenkettediken háromszor. Két-két esetben
volt 13., 14., 15. és 16. a csapat, s
egyszer csúszott vissza az együttes
az utolsó elõtti helyre – még az
ötödik fordulóban. A félszezon
után aztán a 12. helyen találjuk az
NTE-t hat nyert és ugyanennyi elvesztett meccsel, valamint öt döntetlennel.

Az õszi 17 mérkõzés során valamennyin pályára lépett a középpályás Bagarus Gábor és a támadó Ujvári Máté. Elõbbit csupán
háromszor cserélték le, szemben
az utóbbi labdarúgóval, aki nyolcszor hagyta el idõ elõtt a játékteret. A házi gólkirály Cs. Horváth
Gábor 16 alkalommal játszott, két
alkalommal adva át helyét másnak
a találkozók során. A védelembõl
Cserfõ Lajos volt kihagyhatatlan,
aki a harmadik fordulóban térhetett vissza a csapatba, utána viszont egy mérkõzést sem mulasztott, vagyis összesen 1350 percet
töltött a pályán. Szintén egyenletes és megbízható teljesítménnyel
rukkolt elõ a hátsó alakzatban
Farkas József, aki 15 meccset játszott végig csere nélkül, míg Visnovics László ugyanennyi fellépéssel büszkélkedhet, de õt három
alkalommal a vége elõtt lehozta a
szakmai stáb. A gárda játékának
fazonját szabó Burucz Barna is a

Az NTE az õszi szezon során
harmincháromszor talált be ellenfelei hálójába, s végül harmincegy
gólt kapott. A szerzett találatokkal
a mezõny negyedik legeredményesebb csapata, mindössze az õszi
bajnok Szentlõrinc, a harmadik
Pécsvárad és a negyedik Bonyhád
elõzte meg a kanizsaiakat ebben az
összevetésben. A kapott gólok számával ugyanakkor nem nagyon
büszkélkedhet, mivel ez a 18 csapatos mezõny hatodik legtöbbje
lett. A házi góllövõlistát Cs. Horváth Gábor vezeti, aki 11-szer volt
eredményes. Õt követi Ujvári Máté kilenc találattal, négyet jegyzett
Bagarus Gábor és Burucz Barna,
elõbbi négy, utóbbi pedig három
meccsen szerezte ezeket. A hatékonysági mutatója szintén Cs.
Horváthnak volt a legjobb, hiszen
tíz meccsen köszönt be, Ujvári pe-

Évbúcsúztató

Félidõben harmadikok

A tavaly megrendezett XV. Kanizsa
Pékség-Fitnesz Fesztivál méltó lezárása volt a Szan-Dia Fitness Center eddigi legeredményesebb szezonjának. A
látványos show-elemekkel fûszerezett
mûsort a Russay-csarnokban rendezték, s a több neves fellépõ mellett a kanizsai Európa-bajnok kötéltáncosok,
valamint a látványtánc-világbajnok
Hetési Violetta is nagy sikert aratott.

A Dunántúli Gyerek I. (1993-tól
születettek) Vízilabda Bajnokság
félszezonjának záró fordulóját
Tatabányán rendezték meg, ahol a
CWG Kanizsa csapata mindkétszer a Bókay-KSI gárdájával mérkõzött. Szabó Szilárd edzõ tanítványai a fõvárosi fiókcsapat ellen
rendkívül hatékonyan vízilabdáztak, hiszen az elsõ meccsen 26-7-

Gólok

Az egyes elemzések után öszszesítve az adatokat az õsz játékosa címet Cs. Horváth Gábor
érdemelte ki, aki egykor, az
1999/2000-es idényben még a
legfelsõ osztályban is bemutatkozhatott, rutinja tehát az õsz
folyamán az NTE 1866 legénységénél is sokat számított.
Polgár László

re, míg a másodikon 30-2-re nyertek. A góllövésben Skriba Szabolcs járt az élen, aki tizenkétszer
volt eredményes, Bedõ Krisztián
pedig tizenegyszer zörgette meg a
hálót. A bajnokság felénél a CWG
a harmadik helyen áll, a csapatot a
Kaposvári VK és a szlovákiai
KVP Komárno együttese elõzi
meg.

15

Vereséggel
búcsúztak
és nyitottak
Még az óév utolsó elõtti napján a
Kanizsai Vadmacskák NB I A-csoportos csapata Magyar Kupa nyolcaddöntõ-mérkõzésen fogadta a megyei rivális Zala Volán-ZTE együttesét. A párharc volt hivatott dönteni arról, melyikük kerül a legjobb nyolc
közé. Nos, a papírforma igazolódott,
hiszen a jóval nagyobb játékerõt képviselõ egerszegiek 77-64-re nyerték a
mérkõzést. A kanizsaiak lelkesen
küzdöttek, s nem is született „földbedöngölõs” végeredmény. Jóval fájóbb volt azonban az a vereség, melyet a KVSE a BEAC-Újbuda együttesétõl szenvedett el, bajnoki mérkõzésen. Hiába volt a nagy fogadkozás,
a kanizsaiak ellen szinte mindig az
életükért küzdõ fõvárosiak hosszabbítás után nyertek 96-88-ra. A fordulatos találkozó remek hangulatban
zajlott, s a vendéglátók csak maguknak köszönhetik, hogy elbukták a találkozót. Több alkalommal is a játékvezetõk váltak a közönség célpontjává, de sajnos be kell látni, hogy a gyõzelem elszalasztásában sokkal inkább
a hazai játékosok gyatra teljesítménye
volt a ludas. Varga Zsófia pontjai ismét adottak voltak, s ehhez remekül
társultak a csapathoz visszatért amerikai Rachill Robinson kosarai. Fekete
Csilla bevágott ugyan öt hármast, de
a védekezés már nem ment hatékonyan csapatszinten, s az ellenfélhez
viszonyítva rengeteg volt az eladott
labdák aránya is. A vereséggel a csapat az utolsó elõtti helyre csúszott vissza a tabellán, s onnan várhatja a BSE
elleni idegenbeli csatát.
P.L.

Januártól
élesben
A magyar ifjúsági cselgáncsválogatott tagjaként Mihovics Szabina, az
NTE 1866 kiválósága is részt vett a
Duna Kupa Ifjúsági Csapatbajnokságon. Az 57 kg-osok súlycsoportjában
szlovák és osztrák ellenfelét is ipponnal verte, ezzel is nagyban hozzájárulva a magyar válogatott sikeréhez.
A kanizsai kiválóságnak remek felmérõ volt ez a napokban kezdõdõ
Eb-kvalifikációs versenyek elõtt, hiszen a célkitûzés ebben az évben sem
változott számára, vagyis a kontinensbajnokság lebeg szemei elõtt.
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Két éves a Kanizsa Rádió
Karácsonykor ünnepelte második születésnapját a Kanizsa
Rádió. Sikerekrõl, kudarcokról,
tervekrõl és a rádió kiugróan
magas hallgatottságáról beszélgettünk Ladola Józseffel, a rádió
vezetõjével.
– December huszonkettedikén és huszonharmadikán múltunk két évesek – mondja
Ladola József, aki rögtön meg
is magyarázza a szokatlan,
dupla születésnapot: pontosan
két évvel ezelõtt, 2005. december huszonkettedikén szólalt
meg elõször a Kanizsa Rádió
szignálja, ezen a napon csak
zenével, másnap azonban már
élõ adással jelentkeztek. – Akkor röviden, tömören úgy fogalmaztam meg céljainkat,
hogy szeretnénk egy igazi, kifejezetten kanizsai rádiót csinálni. Hogy ez sikerült-e, azt
ítéljék meg a hallgatóink. Talán valamit jelent a hallgatottságunk, amelybõl az derült ki,
hogy a kanizsaiak csaknem
hatvan százaléka naponta hallgatja a Kanizsa Rádiót. Úgy
érzem, ez nagyon szép eredmény, amiben minden bizonynyal az is benne van, hogy a
város sokat, csaknem tizenöt
évet várt arra, hogy legyen a
nyugati URH-n fogható rádiója. Természetesen az is sokat
számít, hogy Nagykanizsa lokálpatrióta város – tehát nem
csak a mi érdemünk a példaértékû hallgatottság.
– Mi a rádió erõssége?
–
A
honlapunkon,
a
www.kanizsaradio.hu-n végeztünk egyfajta közvélemény-kutatást ez ügyben, s meglepõ eredmény jött ki, én magam ugyanis
az okok között -amiért hozzánk
kapcsol a hallgató- elsõ helyre
tettem volna a rádió helyi jellegét. Ez mondjuk, be is jött, ám
több mint figyelemre méltó, hogy
ezzel azonos arányban vonzza a
kanizsaiakat zenei kínálatunk.
Pedig ez az a területe a rádiózásnak, ahol nagyon nehéz okosnak
lenni, mindenki kedvére tenni.
Ezért örülök annak, hogy a zene
miatt legalább ugyanannyian választják a rádiónkat, mint ahányan azért hallgatnak minket,
mert a Kanizsa Rádió a kanizsaiaknak szól, a kanizsaiakról.

– Ha már a zenei kínálatról beszélünk: a Kanizsa Rádió repertoárja nem nagyon hasonlítható
egyik országos rádióéhoz sem.
– Nem tehetjük meg azt, hogy egy
szûk réteg zenei ízlését szolgáljuk
csak ki. Ami a zenét illeti, látszólag
nagy összevisszaság van nálunk, de
ez szerkesztett és tudatos. Új és régi, gyors és lassú, rockos és dizsis,
örökzöld és egynyári sláger –
mindennek kell lennie. Viszont napjaink rádiózási trendjeivel kicsit
szembe is megyünk, hiszen a zene
és a szöveg aránya eltér a ma divatostól, hiszen nálunk kicsivel több a
szöveg, mint máshol. Hírmûsorunk,
helyi sportmûsorunk, magazin- és
vallási mûsorunk van, minden városi történésrõl igyekszünk gyorsan, pontosan és kellõen alaposan
tájékoztatni hallgatóinkat. A visszajelzések azt mutatják, hogy megfelelünk az elvárásoknak, de lehet
még jobban csinálni, a továbbiakban igyekszünk is efelé, tehát a második születésnap után sem ülünk a
babérjainkon. A folyamatos fejlõdéshez számítok a hallgatók észrevételeire, javaslataira is, akiktõl azt
kérem, ötleteiket bátran írják meg
nekem a ladola@kanizsaradio.hu
e-mail címre. A késõbbiekben szerencsés volna, ha a kistérségben is
szólhatnánk, ez azonban nem rajtunk múlik. Sokan panaszkodnak a
vétel minõségére, több hallgatónk
tapasztalja, így nem titok, hogy komoly zavarjel van a frekvenciánkon. Jó hír lehet, hogy tettünk lépéseket a probléma megoldása érdekében.
– A Kanizsa Rádió komoly
szerepet vállal a város közéletében is, egyre gyakrabban támogat társadalmi kezdeményezéseket.
– 2007-ben két alkalommal is
odaálltunk a kórház gyermekosztálya mellé, egyszer reklámmal,
másszor pedig saját jótékonysági
esttel. Több mint ötszázhúszezer
forinttal tudtuk támogatni az osztály eszközbeszerzését, köszönhetõen annak, hogy a fellépõk nem kérték el fellépési díjukat, illetve, hogy
hallgatóink szép számmal jöttek el
a rendezvényre. Köszönet mindazoknak, akik segítettek, és köszönet a hallgatóinknak is, hûségükért. Azon leszünk, hogy ezt a továbbiakban is kiérdemeljük.
Horváth Attila
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A „Batthyány Lajos
Középiskoláért” Alapítvány
Kuratóriuma
2007. január 19-én, szombaton 19 órától
rendezi hagyományos
ALAPÍTVÁNYI BÁLJÁT
Az alapítvány és az iskola közössége
tisztelettel és szeretettel hívja és várja mindazokat,
akik az iskola célkitûzítéseit
támogatják és lehetõségük van a részvételre.

Belépõjegyek
a Batthyány Lajos Gimnázium titkárságán
személyesen, levélben, vagy telefonon igényelhetõk.

A bál helyszíne:

István Fogadó
(Sormás, a 7-es fõútvonal mellett)
Az oda- és visszautazáshoz igény esetén
autóbuszokat biztosítunk!

