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Napkollektort választottak a lakók
A Zemplén 3/a alatti tízemeletes társasház lakói az elmúlt
években számottevõ javításokat,
felújításokat hajtottak végre, ennek jegyében mutatták be december 3-án a tetõn elhelyezett
napkollektorokat.

Az épület teljes szigetelése, a kazán-,
illetve a nyílászárók cseréje és a napkollektorok felszerelése mind az energiatakarékosságra irányulnak, melyek a lakóknak is megtakarítást jelentenek majd.
A napkollektoros beruházás
összértéke közel tizennégy millió

forint volt, ennek 15 százalékát, két
millió forintot pályázaton nyert a
ház, a fennmaradó részt hitelbõl oldották meg. A projekt hatvanöt lakás melegvíz igényét elégíti ki.
S.E.

Közgyûlés – nyújtják, mint a rétest
www.
December 2-án tartotta volna pontra tettek át, a munkát mégsem A folytatólagos közgyûlés új idõmeg
novemberi soros ülését a tudták befejezni. A közgyûlés pontja valószínûleg december 18kanizsaujsag. közgyûlés,
melyen több mint folytatására másnap került volna a, melyet a polgármester a Fideszhatvan napirendi pont megtár- sor, de az határozatképtelenség és az MSZP-frakcióval való
miatt elmaradt. A folytatás sem egyeztetés eredményeképpen hagyalása szerepelt.
Ü hu
Kattintson rá!

Bár képviselõi javaslatra jó néhány elõterjesztést késõbbi idõ-

csütörtökön, sem pénteken nem
sikerült, mivel a képviselõk nem
jelentek meg megfelelõ számban.

tározott meg.

B.E.

2010.12.15.

Page 2

Kanizsa – Ünnep

Könyv
karácsonyra

December 16-án kerül a
nagyközönség elé Bakonyi Erzsébet – Deregi László szerzõpáros új könyve Templomok, kápolnák, keresztek Nagykanizsán
címmel.
A kemény kötésû, reprezentatív
kiadványban, mely ezúttal is három
nyelvû – magyar, angol, német – , az
egyházak dokumentációs anyagai,
valamint rendkívül gazdag, egyedi,
mûvészi jellegû fotók segítségével
tizenhét templomot és hetvenhat keresztet mutat be a kiadvány.
Az ünnepélyes, mûsoros könyvbemutató a Honvéd Kaszinó tükörtermében lesz december 16-án,
kedden, 19.00 órakor, ahol Balogh
László. az OKISB elnöke mond
köszöntõt, az est háziasszonya
Halmos Ildikó igazgatónõ.
A nyilványos eseményre minden érdeklõdõt szeretettel vár a
házigazda és a könyvet megjelentetõ Informatika Kiadó.

Emlékérem
Dr. Polgár József
fõorvosnak
A Magyar Orvosi Kamara Fogorvosi Tagozata a magyar fogorvosok érdekében végzett kiemelkedõ tevékenysége elismeréséül
Dr. Polgár József fõorvosnak adományozta 2008-ban a „Fogorvosi
Tagozat Alapítványa a Magyar
Fogorvosokért” által alapított Dr.
Huszár Csaba emlékérmet.
B.E.
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Mikulás napján ünnepelt a város
Szinte minden iskola, minden
kulturális intézmény megemlékezett a Télapóról városunkban.
December 5-én, pénteken és 6án, szombaton egymást érték a
Mikulás-rendezvények.
Az „Egy iskola – egy rendõr” és
„Az iskola rendõre” programok keretein belül a ZMRFK – Megyei
Balesetmegelõzési Bizottsága is
részt vett a Mikulás-napi programokon. Reggel 07.15-tõl 07.55-ig
a Bolyai János Általános Iskola
sarkánál kísérte figyelemmel a Télapó és egy rendõr a közlekedõket,
és kedveskedett kisebb ajándékkal
a szabályokat betartó diákoknak és
szüleiknek. Ezt követõen rendhagyó osztályfõnöki órát tartottak a
Kõrösi Csoma Sándor Általános
Iskola és a Miklósfai Általános Iskola elsõseinél. A Mikulás és a
rendõrök meglátogatták a Kanizsai
Dorottya Kórház Gyermekosztályának kis betegeit is.
A Bolyai Iskola a Honvéd Kaszinóban lepte meg az iskola alsó tagozatosait és a Rozgonyi, valamint a

Fotó: Steyer Edina
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Hétszínvirág Óvodák nagycsoportosait egy rövid mûsorral. A Zrínyi
Miklós Általános Iskola iskolanyitogató program keretében kézmûves
foglalkozást tartott a leendõ elsõsöknek és szüleiknek. Az Attila Óvoda
nyolc évre visszatekintõ hagyományát folytatta idén is: adomány-átadó mûsort mutatott be a nagykanizsai gyermekotthon kis lakóinak. A
Batthyány Lajos Gimnázium diákönkormányzata szervezésében bálkirály és bálkirálynõ választással
egybekötött Mikulás-bált tartott.

A Hevesi Sándor Mûvelõdési
Központ színháztermében a Nagykanizsai Ifjúsági Fúvószenekar adott
koncertet Mikulás Show címmel.
A város egyes cégei is meglepték
dolgozóik gyermekeit, unokáit,
többek között a GE Hungary zRt.
Nagykanizsai Fényforrásgyára, illetve a VOKE Kodály Zoltán Mûvelõdési Házban a MÁV-dolgozók
gyermekeinek szerveztek ünnepi
mûsort Manófalvi meglepi címmel.
Steyer Edina

Karácsonyi adomány a gyermekosztálynak
Soha még ennyi adomány nem
folyt be a Kanizsai Dorottya
Kórház Csecsemõ- és Gyermekosztályára, mint most idén, még
az ünnepek elõtt.
A zalakarosi Szabadics Közmû- és Mélyépítõ zRt. 1,5 millió
forintot adományozott a Nagykanizsa és Vonzáskörzete Sérült
Gyermekekért Alapítványnak. A
cég a közmûépítõ ipar egyik jelentõs szereplõje, és egész évben azon dolgozik, hogy közremûködésével az emberek életkörülményei javuljanak, a környezetszennyezés csökkenjen, s ezáltal hozzá tudjanak járulni egy
jobb, élhetõbb világhoz. A karácsonyi ünnepek közeledtével
úgy gondolták, azzal járnak el
leginkább a társadalmi felelõsségvállalás normái szerint, ha
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ajándékot adnak azoknak, akik a
leginkább rászorulnak.
Dr. Baranyi Enikõ elmondta,
már nagyjából körvonalazódtak a
tervek, hogy mire szánják az öszszeget, hiszen az osztálynak nagy

szüksége lenne komolyabb diagnosztikai készülékre a gyors vizsgálatok érdekében.
S.E.
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Növekvõ adakozókedv ünnepek idején

A korábbi évekhez hasonlóan
idén is szervez adománygyûjtést
karácsony elõtt a Magyar Máltai
Szeretetszolgálat nagykanizsai
csoportja. Az elõkészületekrõl
Kovács László csoportvezetõt
kérdeztük.
– Korábban az élelmezési világnap alkalmából egy nagyáruházban gyûjtöttünk adományokat, de
csupán körülbelül minden századik megszólított vevõ adott valamit, tehát ha ilyen arányban folyik
a gyûjtés advent idején is, akkor
nagyon gyér lesz az eredmény –
vélekedik Kovács László. – Valahogy nem olyan adakozóak az emberek, mint ahogy azt a korábbi
években tették. Reméljük, hogy
amikor a karácsonyi gyûjtést szervezzük, akkor jobbak lesznek az
eredmények, mert ilyenkor több
áruházban is gyûjtjük az adományokat december 16-ától 22-éig.
– Itt a szeretetszolgálat Zárda utcai központjában most is sokan állnak sorba ruhanemûért.
– Ezúttal azt kértük – és a templomokban is hirdettük –, hogy elsõsorban takarókat, ágynemût, gyermekruhákat, gyermekcipõt, felnõtt
ruhákat és cipõket gyûjtünk, de
elõfordul, hogy nagykabátokat és
bundákat is hoznak. Ennek is örülünk, ilyenkor minden meleg holmira szükség van, hiszen még a tél
elõtt vagyunk.
– Sok rászoruló igényli a szeretetszolgálat segítségét?
– Csökkenõ tendenciát mutat a
számuk, mert úgy tudom, hogy az
önkormányzat is nagyon sok helyen albérletet biztosított például a hajléktalanok számára, akik
ketten-hárman vesznek ki közösen valahol egy albérletet.
Ugyanakkor vannak notórius
tartózkodók is, akik nem hajlandók sehova bemenni télvíz idején, így velük nem tudunk mit
kezdeni. Naponta adunk nekik
meleg élelmet és teát, illetve he-

tente háromszor kis reggelivel
várjuk õket.
– Az adventi idõszakban mindig
felerõsödik az igény a szeretet
iránt. Miként tudnak enyhíteni a
magányos emberek gondjain?
– Meghallgatjuk a problémáikat és tényleg az az alapállásunk,
hogy szeretettel kell fogadni mindenkit, és – ha lehet –, akkor mindenkinek kielégítjük a szükségleteit. A szeretet nem csak érzés, hanem többnyire cselekedet. Tehát
csak azáltal fejezhetem ki igazán
a szeretetemet, ha a gyermeket
például nemcsak megsimogatom,
hanem jól tartom, felruházom,
meg adok neki olyan javakat,
amelyek az életfenntartáshoz
szükségesek.
– Látni, hogy sokan segítik a
szeretetszolgálat munkáját.
– Igen, õk a mi önkéntes segítõink. Tizennyolc körül van a létszámuk azoknak, akikre mindig lehet
számítani. Persze ilyenkor a karácsony elõtti adománygyûjtések alkalmával megduplázódik, vagy talán még az ötven fõt is eléri a létszámuk, mert évek óta jelentkeznek
alkalmi segítõk is. Remélem, hogy
idén is mozgósítani lehet majd
õket.
Kiskõrösi György eredeti hivatása szociális gondozó és betegápoló, aki annak idején azért csatlakozott a szeretetszolgálat kanizsai csoportjához, mert jó volt a
gyakorlat szempontjából megtapasztalnia hogy ténylegesen milyen a rászorulókkal foglalkozni.
– A rászorulók is többfélék, például, akik önhibájukon kívül lettek
rászorulók, azok sokkal jobban
együttmûködnek velünk – mondja
az önkéntes. – Ha segítünk nekik
állást találni, akkor felkeresik a
munkaügyi központot. Ugyanakkor vannak mások is, akik tehetnének ugyan valamit sorsuk jobbításáért, de mégsem teszik, tehát velük nem igazán tudunk mit kezdeni. Elbeszélgetünk velük, segítünk
rajtuk, de mást sajnos nem tehetünk értük.
– Advent idején önnek mi a feladata a szolgálatnál?
– Éppen most szervezik az adománygyûjtést: ennek az a lényege,
hogy karácsony elõtt pár nappal
majd kiosztjuk az adományokat a
ténylegesen rászorulóknak, vagyis
nagycsaládosoknak, hajléktalanoknak, meg például olyanoknak,

akik egyedül élnek, de kevés a
nyugdíjuk. Nekem, mint önkéntesnek, az lesz a feladatom, hogy segítsek az adományok összegyûjtésében, idehozatalában és szétosztásában.
– Sok fiatal segíti a szolgálat karitatív tevékenységét?
– Igen, hozzánk például elég
sok fiatal jön. Az egyik fiatal
úriember éppen most hozza
majd a pékárut, továbbá van

több olyan önkéntes is, akik
munkaidõ után jönnek segíteni
szabadidejükben, mivel ez önkéntes – úgynevezett nonprofit
szolgálat. Egyébként szerintem
az emberek nyolcvan százalékában megvan még a segítõkészség, csak ritkán jön elõ, de
ünnepek idején meglepõ módon
elég sokan adakoznak.
Gelencsér Gábor
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A 13-as számú választókörzet
területe az Erdész utcától kezdõdõen a város déli részét foglalja
magában, egészen a Miklósfai
utca végéig tart. Ezt a körzetet
mintegy háromezerötszázan lakják családi házas övezetben, társas házakban, valamint tömbházakban. A miklósfai városrész
közösségi életének színtere a
Mindenki Háza és természeti látványossága a parkerdõ. És akkor még nem említettük a hajdan szebb napokat megélt és nevében is majdnem feledésbe merült Ligetvárost.

Határõr utca. Tömbházas jellegû a
Csengery utca 88., ahol nyolcvan
lakás van, amelyeket társasházi
formában üzemeltetnek. A miklósfai városrészben ugyanakkor fennmaradt a hagyományos építkezési
mód, de hozzá kell tennem, hogy a
mostani házak sokkal szebbek,
mint a régebbiek: különösen az
újak gyönyörûek, érdemes megnézni annak, aki kíváncsi Miklósfára.
– A szûkös anyagi forrásokból
milyen fejlesztések valósulhatnak
meg a városrészben?
– Ennek a körzetnek is hasonló
a megítélése a városlakók köré-

2008. december 11.
sul. A többi felújított útszakasz jó
minõségben készült el. Itt elsõsorban az idei évben felújított
Hóvirág és Mátyás király utcákat
említem.
– Mi a helyzet a természetjárók
által közkedvelt miklósfai parkerdõvel?
– Reményeink szerint a jövõben
is a helyi turizmust szolgálhatja,
de tudomásul kell vennünk, hogy
megváltoztak a tulajdonviszonyok. A Miklósfai Mg. Zrt. létrejöttével a tulajdonviszonyok átalakultak, és a parkerdõ területe is a
Zrt. tulajdonába került, vagyis

Karnyújtásnyira a természettõl…
– A választókörzet tagoltsága
miatt rendkívül összetett feladat
hárul arra, aki feladatot vállal itt
– mondja Karádi Ferenc önkormányzati képviselõ. – Ha az Erdész utcától indulunk ki, el kell
mondanom, hogy a járdaépítés
már az idei év fejlesztései között is
szerepelt volna, de nem fért bele a
szûkös költségvetésbe. Most, a novemberi bejárást követõen a járdaépítés az Erdész utca déli oldalán már szerepel a jegyzõkönyvekben. Remélem, hogy a 2009-es
költségvetésben meg is valósul az
összetöredezett aszfaltburkolat
felújítása.
– Miklósfa korábban Somogyszentmiklós néven önálló település
volt, a hagyományokat követve
mennyire õrzi kertvárosi jellegét?
– Most is inkább falusias jellegû
településrész. Jelenlegi fejlesztési
tervünk is úgy titulálja, hogy kifejezetten falusias lakóövezet. Persze ez a választókörzet ennél sokkal változatosabb, mert a családi
házas övezet épp úgy megtalálható, mint a társasházas – vagyis a
klasszikus emeletes házakkal tagolt, továbbá van egy ligetes,
kisvárosias hangulatú lakókörzet,
mint például az Erdész utca és a

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.

ben, mint a palini városrésznek,
tehát Miklósfára is szívesen költöznek ki családok Kanizsáról.
Éppen emiatt a lakók a szép házak környékére jó utakat és gondozott közterületeket igényelnek.
Nekünk pedig nagyon sokat kell
tennünk, hogy mindez meg is valósuljon. Tisztelem és becsülöm a
város belsõ felújítását és rehabilitációját, hiszen én is büszke vagyok arra, hogyha a város belsõ
területei megújulnak, de ugyanezeket a fejlesztéseket kint a peremkerületekben is végre kell hajtani. Szerintem ez minden külsõ
városrészre érvényes kell, hogy
legyen. Azt várom el minden
egyes beruházástól, hogy olyan
minõségben készüljenek a felújítások a szûkös keretek között,
amelyek már a 2008-2009-es idõszak elvárásait tükrözik. Az útburkolatok elsõ osztályú minõségben készüljenek el, a padkák
igazodjanak a bejárókhoz, továbbá a járdák környezetét is igényesen alakítsák ki. A 2008-as szerény mértékû fejlesztések közül
csupán egy maradt el Miklósfán –
a temetõfeljáróig történõ járdaépítés –, ami viszont a 2009-es
évben valószínûleg már megvaló-

magántulajdonban van. Úgy vélem, hogy az a közcélú és szabadon látogatható terület, veszélybe
kerülhet, tehát el kell érnünk azt,
hogy – függetlenül attól, hogy a
parkerdõ most már magánkézben
van – továbbra is látogatható legyen, mert valóban turistacsalogató a szép a környezet. Számomra egyébként még nem ismertek
azok a szándékok, amelyek a Zrt.
ez irányú fejlesztéseit tükrözik, de
mindenképpen szeretném elérni,
hogy megmaradjon az a látogathatóság, amit eddig is tapasztalhattunk. Az idõsebb, még emlékezõk szerint ez a terület Somogyszentmiklós község közlegelõje
volt.
– Milyen kérésekkel fordulnak
önhöz a miklósfaiak?
– A városrészben nincsenek
extra igények. Az egyik nagy feladat a Mindenki Háza felújítása.
Ez az intézmény két évtizede létesült a miklósfaiak a két kezükkel
építették, bõvítették. Az idõk folyamán sajnos amortizálódott az
épület, és a környezete is. A felújításának feladata – miután a
miklósfai Közmûvelõdési és Városszépítõ Egyesület tulajdona –
elméletileg rájuk hárulna, azon-

Ezek közé tartozik: Kriptáknál az 1909 elõttiek, megváltás
100 évre. Síroknál az 1984 elõttiek, megváltás 25 évre. Urnafalban az 1999 elõttiek, megváltás 10 évre. Urnakriptáknál az
1989 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 Nagykanizsa 8800, Tripammer utca 1.Tel:
93/311-530
A lejárt sírhelyeket az
újramegváltás elmaradása esetén
a 2009 év második felében értékesítésre meghirdetjük.
Via Kanizsa
Városüzemeltetõ Kht.

ban remélem, hogy a város is
részt vállal ebben a folyamatban,
hiszen az intézmény évek óta közfeladatot lát el. Jómagam is ott
tartom a fogadóóráimat, továbbá
a választások és a különbözõ fórumok is ott zajlanak, tehát ez
egy olyan közösségi tér, amelyet
nemcsak Miklósfa, hanem az
egész 13-as választókörzet lakossága folyamatosan használ, ezért
– véleményem szerint – a városnak is támogatnia kell a felújítását.
– Miként látja a miklósfai városrész jövõjét?
– Az üres telkek beépítése folyamatos és közmûvekkel jól ellátott a
terület. Mind a mai napig szívesen
költöznek Miklósfára az emberek.
Ha még azokat a minimális igényeket – amelyek a közutak és a
járdák állapotát illetik – is korszerûen és szép kivitelben megvalósítjuk, akkor azt hiszem a miklósfai
városrész fejlõdõképes marad
ugyanúgy, ahogy eddig is volt, és a
jövõben is vonzó lesz a kanizsaiak
számára.
– Az ön választókörzetéhez tartozik a korábbi évtizedekben Ligetvárosnak nevezett városrész is.
– A Csengery utca végén található az az övezet, ahol fõként önkormányzati szociális bérlakások
vannak. Elképzelésem szerint a területen levõ, elsõsorban gépészeti
szempontból lerobbant épületeket
– ha a bérlõk már visszaadták és
nem lakják – nem kellene felújítani és milliókat rákölteni egy-egy
lakásra, hanem egy teljes tömb rehabilitációban gondolkodva lehetne ott egy jól átgondolt fejlesztést
megvalósítani. Ha mindez sikerülne, akkor ez a megújult lakóövezet
megint visszanyerhetné régi patinás hírnevét, ami annak idején a
Ligetvárost jellemezte. A gondok
mellett azért egy örömhírem is van
a ligetvárosiak számára, ugyanis
a 2009-es programunkban láttam
a legutóbbi közgyûlésen a buszforduló átépítésének költségtervezetét. A tervek szerint a helyi járatú
autóbuszok bemennének a ligetvárosi kis bolt mögött levõ buszfordulóba, ahol egy olyan buszmegállót alakítanánk ki, amely mindenki számára biztonságos. Ezzel
a megoldással a le és felszállóknak nem kellene átmenni a Csengery utcának ezen a – gyalogátkelõ nélküli – szakaszán, ami eddig
gyakran balesetveszély forrása
volt.
Gelencsér Gábor
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Dervistánc
A buszmegállóban fázósan bújik
össze egy fiatal pár. Szelíden egymásra mosolyognak és már nyoma
sincs arcukon a didergésnek.
Végignézve rajtuk, arra gondolok, hogy ezt a semmihez nem hasonlítható csodálatos érzést énekelte
meg szép verseiben például Yunus
Emre, tizenharmadik századi török
költõ, akinek emlékére az UNESCO
az egyik elröppent esztendõt a „Szerelem Évének” nyilvánította.
A helyijáratra várakozó párocska
– valószínûleg még mindketten az
iskolapadot koptatják – egyelõre
nem sokat törõdik a holnappal: optimizmusukat a szülõi gondoskodásra alapozzák. A megállóból kisvártatva elindul a sárga csuklósbusz, de a jelzõlámpa piros fénye
megállásra készteti az öreg járgányt, és még látom a két diákot,
amint a párás hátsó ablakra ákombákomokat rajzolgatnak ujjaikkal.
A ködös-nyirkos téli estén magamra maradok gondolataimmal.
Nézem a díszkivilágításban csillogó-hivalkodó kirakatokat és azt latolgatom: vajon a szeretet ünnepén
ki gondol majd azokra, akiknek nem
jut fedél, és milyen ajándék kerül a
nagycsaládok karácsonyfája alá.
A belvárosi játéküzlet kirakata
elõl alig lehet elvonszolni a „bárcsak mindent hozna a jézuska” tekintetû gyerekeket. Nekem is megakad a szemem egy forgó, csilinge-

Öröm és üröm
A képviselõi munka öröméhez
tartozik, mikor egy problémát sikerül megoldani. Egyik ilyen
öröm számomra a nagybagolai
Szõlõsgazda út felújítása. A mintegy 2 km hosszú útszakasz felújítása két ütemben történt meg. A
már egy éve elkészült elsõ szakaszt a szakosztály képviselõjével, valamint a kivitelezõvel bejártuk, és a feltárt hibákat garanciálisan ki is javította a kivitelezõ.
Szintén sikertörténetnek látszik az a felvetésem, melyben a
Látóhegyen lakók kérésére a Kaposvári úton az úgynevezett
szeszfõzdei buszváró kivilágítására hívtam fel a figyelmet. A
szakosztálytól kapott információm szerint, ha találnak forrást a
kivilágításra, az még az idén
megtörténik, de ha nem, a jövõ

Kanizsa – Szabad vélemény
lõ zenebohócon. Arra gondolok,
hogy Yunus Emre költõt, ha kortársunk lenne, talán éppen dervistáncra emlékeztetné a felhúzott játékfigura. A mosolygó ábrázatú bábu pörög-forog, de már nem is követem a
mozdulatait. Az egyre gyorsuló
mozgás számomra olyan, mintha
„dervistánc” lenne. A szeretet
„dervistánca”, amely tudtunkra adja, hogy türelem, hit, és egymás
megbecsülése nélkül jókora ûr tátong a huszonegyedik század fennhéjázó emberének lelkében.
A „dervistánc” mind sebesebb
forgásában – valószínûleg a hírözön
hatására – filmkockaként pereg elõttem az a sok szenvedés, amit háborúk és természeti csapások okoznak
nap mint nap a földlakóknak.
Fiúk egy csoportja közeledik felém. Vállukkal kicsit meglöknek,
úgy látszik, nem elég széles a járda számukra. Így aztán hirtelen véget ér a képzeletbeli „dervistánc”
és egy másik kirakatnál megpillantok egy idõs házaspárt. „Megkötötted a kesztyût a kisunokánknak?” – kérdezi a barátságos
öregúr a feleségétõl és sietve hozzáteszi: „Ennek az ajándéknak
biztosan jobban örül majd, hiszen
a szupernagyi készítette.”
Szaporázom lépteim, mert már a
szél is „dervistáncot” jár – mindent megráz, ami az útjába kerül.
Elõttem egy torzonborz figura
majdhogynem fejest ugrik a szemetes konténerbe – a maga módján
talán õ is az ünnepekre készül...
Gelencsér Gábor
évi költségvetésben mindenképpen szerepelni fog ez a tétel.
És végül, hogy ne csak a pozitív dolgokat említsem. Kisfakoson
a Damjanich utcában a szennyvízcsatorna megépítése kapcsán
az útpadka immár sokadszor beszakadt, és a közlekedés életveszélyessé vált. Igaz, a kivitelezõ
most is, mint máskor elhárította a
hibát, de véleményem szerint nem
ez a megoldás. Éppen ezért kérésemre a szakosztály kezdeményezte a kivitelezõnél a teljes útszakasz kamerával történõ átvilágítását és indokolt esetben a föld
újratömörítését. A szennyvízcsatorna megépítése során az amúgy
is rossz minõségû út állapota jelentõsen romlott, ezért a jövõ évi
útfelújítás immár elkerülhetetlenné vált. Úgy gondolom az útfelújítás elõtt mindenképpen stabilizálni kell az útpadka állapotát.
Jerausek István
önkormányzati képviselõ

5

Csirkefogak
(Szösszenetek
az emberi tudálékosságról)
A csirkének, mint tudjuk fogai nincsenek, csak recéi a csõrében. Most
igaz, valós történetekkel fogat növesztünk, vagy protézist adunk e szerencsétlen csipegetõ szárnyasnak. Csak hogy tudja, milyen országban él.

Elsõ történet
Michael (nem Wilde, ahogy sokan szeretnék) a fõváros szívében méri a
bort, a söritalokat és készít szendvicseket. Apja egy nagy arab állam polgára, édesanyja magyar. Mindezt egy aluljárójában teszi, amely a homoszexuálisok közkedvelt találkozóhelye. Michael fess férfi, karakán ember. A
minap elrikkantottam magam, hogy én heteroszexuális vagyok (talán nem
akasztanak fel érte) és rögvest meginvitált egy italra. Nagy csend lengte körül a sörözõt. Ha a jogvédõk nem támadnának meg, akkor azt írnám, hogy
a „buzibárt”. Lehet szemet lehunyni, lehet elbújni nem létezõ jogszabályok mögé, de a tény, az tény marad: aki homokos, az homokos. Gusztustalan Péter szabaddemokrata képviselõ nyávoghat órákat a Parlamentben a
melegek jogaiért, de ettõl még az egészséges nemi identitású emberek megmaradnak azoknak, amik. Nõ a férfival szerelmeskedik, férfi meg a nõvel.
Félreértés ne essék! Ha nõ a nõvel, férfi pedig fajtársával akar közösülni,
ám tegyék. De otthon. A hálószobában. És ne vonulgassanak pávatollal a
fenekükben az Andrássy úton. Mert a fiammal és a lányommal ott sétálok.
És nem óhajtom leírni azt, amit akkor gondolok. Semmi bajom a buzikkal,
de ne legyen kötelezõ azzá válnom a nagy szabadosság jegyében. Michael
megértette, amit gondolok. Pedig õ reggel hattól este tízig szembesül a
helyzettel. Én meg csak két percet voltam ott. De a férfi, az férfi, a nõ meg
nõ. Az arab világtól Magyarországig. És Michael egészséges.

Második történet
Azt mondja a kommunista, hogy õ bizony kommunista. Mindezt Gy. Ferenc
Blogkönyvének bemutatójának apropóján. Aki hülye, az is marad, mondta
mûvelt barátom. De. Az önmagukat kommunistáknak vallókat még mindig
ezerszer többre becsülöm, mint a munkásõrbõl szociáldemokratává vedlõket. Thürmer Gyula szememben milliószor hitelesebb, mint Horn, Gy. Ferenc, Szilvássy, Bajnai, Szûrös és Pozsgay együttvéve. Ettõl még a komcsik
nehezen tudják magukat elfogadtatni. Nem azért, mert azt vallják, ami a
rögeszméjük. Sokkal inkább azért, amit megbújva bár, de támogatnak. Gy.
Ferenc akkor baloldali, amikor én pakisztáni Hamasz-hívõ leszek. Gy. Fletó
egy nagyon jól megélhetõ-megélhetési hatalomõrült-politikus. Szögezzük le:
a Magyar Köztársaság (jelenlegi és közjogi) miniszterelnöke súlyos és gondos elmeápolásra szorul. A kommunistákat tisztelem. A kaméleonokat nem.

Harmadik történet
Pisti svéd lett, de nem akármilyen körülmények között. Történt, hogy egy
felettébb ittas honfitársunk ezredszerre is bizonyítani akarta, hogy Pisti
(aki, amúgy, vajdasági származású és Csömörön lakik) svéd. Ráerõsítettem: két apától a lombikprogram keretében született Stockholmban. Nem
hagyta magát: szerinte a svédek két nyelven beszélnek. Angolul és franciául. Itt már lassan feladtam, amikor jött az újabb kurfli. Pisti, tulajdonképpen Veszprémben kézilabdázott Marosi László néven. Igaz, hogy nevezett
világválogatott játékosunk Tatabányán és a Lemgo-ban játszott, de ez barátunkat nem zavarta. Elneveztem – a játék kedvéért Pistit Sören Marosi
Pistinek – és a sokadik fröccs hatására tagunk elfogadta a névváltoztatást.
Ha egyszer valaki nekem megmagyarázza, hogy Svédországban miért
az angol és a francia az anyanyelv, akkor annak fizetek egy szódát!
De elõször Pistit hívom meg: a tiszta levegõre. Mert ilyen országban élünk.
Csúri Ákos
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Pályázat önkormányzati bérlakások bérleti jogának szociális alapon való elnyerésére
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyûlésének Szociális és Egészségügyi Bizottsága a
42/2007. (IX.25.) számú, az önkormányzati bérlakásokról szóló helyi rendelet alapján pályázatot
hirdet az alábbi üres - helyreállított ill. felújított
önkormányzati bérlakások bérleti jogának szociális alapon történõ elnyerésére:
Egyedülállók részére:
Nagykanizsa, Csengery u. 88. II. em. 43.
A lakás alapterülete: 36 m2, szobaszám: 1 szobás,
komfortfokozata: komfortos. A lakás településen belüli
fekvése: városi terület. A lakás épületen belüli fekvése: II.
emeleti lakás. A lakásbérleti díj összege: 14.940 Ft. A
bérleti jogviszony idõtartama: 5 év.
Legfeljebb négy fõs háztartás részére:
Nagykanizsa, Csengery u. 117/4. fsz. 1.
A lakás alapterülete: 43 m2, szobaszám: 1+1 fél
szobás, komfortfokozata: komfortos. A lakás településen belüli fekvése: peremterület. A lakás épületen
belüli fekvése: földszinti lakás. A lakásbérleti díj
összege: 11.266 Ft. A bérleti jogviszony idõtartama:
5 év.
Nagykanizsa, Csengery u. 117/18/A/2.
A lakás alapterülete: 44 m2, szobaszám: 1+1 fél
szobás, komfortfokozata: összkomfortos. A lakás településen belüli fekvése: peremterület. A lakás épületen belüli fekvése: földszinti lakás. A lakásbérleti
díj összege: 15.796 Ft. A bérleti jogviszony idõtartama: 5 év.
Nagykanizsa, Petõfi u. 42. fsz. 1.
A lakás alapterülete: 44 m2, szobaszám: 1+1 fél
szobás, komfortfokozata: komfortos. A lakás településen belüli fekvése: városi terület. A lakás épületen
belüli fekvése: udvari lakás. A lakásbérleti díj összege: 15.444 Ft. A bérleti jogviszony idõtartama: 5 év.
Nagykanizsa, Városkapu krt. 10/C. I. em. 1.
A lakás alapterülete: 34 m2, szobaszám: 1 szobás,
komfortfokozata: összkomfortos. A lakás településen belüli fekvése: városi terület. A lakás épületen
belüli fekvése: I. emeleti lakás. A lakásbérleti díj
összege: 16.694 Ft. A bérleti jogviszony idõtartama:
5 év.
Önkormányzati bérlakások nem szociális alapon történõ bérleti jogának elnyerésére
Helyreállított, ill. felújított
Cserére:
Nagykanizsa, Csengery u. 56. fsz. 6.
A lakás alapterülete: 45 m2, szobaszám: 1 szobás,
komfortfokozata: komfortos. A lakás településen belüli fekvése: városi terület. A lakás épületen belüli
fekvése: udvari lakás . A lakásbérleti díj összege:
17.730 Ft. A bérleti jogviszony idõtartama: eredeti
szerzõdéssel megegyezõ.
Nagykanizsa, Rózsa u. 11. V. em. 33.
A lakás alapterülete: 55 m2, szobaszám: 2 szobás,
komfortfokozata: összkomfortos. A lakás településen belüli fekvése: városi terület. A lakás épületen
belüli fekvése: V. emeleti lakás. A lakásbérleti díj
összege: 23.815 Ft. A bérleti jogviszony idõtartama:
eredeti szerzõdéssel megegyezõ.
Az együtt költözõk számának korlátozása nélkül:
Nagykanizsa, Berzsenyi u. 14/B. X. em. 61.
A lakás alapterülete: 66 m2, szobaszám: 3 szobás,
komfortfokozata: összkomfortos. A lakás településen belüli fekvése: városi terület. A lakás épületen

belüli fekvése: X. emeleti lakás. A lakásbérleti díj
összege: 32.340 Ft. A bérleti jogviszony idõtartama:
5 év.
Nagykanizsa, Erzsébet tér 11/A. fsz. 2.
A lakás alapterülete: 55 m2, szobaszám: 2 szobás,
komfortfokozata: komfortos. A lakás településen belüli fekvése: belváros. A lakás épületen belüli fekvése: földszinti lakás. A lakásbérleti díj összege:
28.490 Ft. A bérleti jogviszony idõtartama: 5 év.
Nagykanizsa, Fõ u. 8. 1/1/11.
A lakás alapterülete: 52 m2, szobaszám: 1 szobás,
komfortfokozata: komfortos. A lakás településen belüli fekvése: belváros. A lakás épületen belüli fekvése: elsõ emeleti lakás. A lakásbérleti díj összege:
28.288 Ft. A bérleti jogviszony idõtartama: 5 év.
Nagykanizsa, Fõ u. 8. 1/2/14.
A lakás alapterülete: 72 m2, szobaszám: 1 szobás,
komfortfokozata: komfortos. A lakás településen
belüli fekvése: belváros. A lakás épületen belüli fekvése: II. emeleti lakás. A lakásbérleti díj összege:
39.168 Ft. A bérleti jogviszony idõtartama: 5 év.
Nagykanizsa, Fõ u. 8. 2/2/6.
A lakás alapterülete: 89 m2, szobaszám: 2 szobás,
komfortfokozata: komfortos. A lakás településen belüli fekvése: belváros. A lakás épületen belüli fekvése: II. emeleti lakás. A lakásbérleti díj összege:
44.945 Ft. A bérleti jogviszony idõtartama: 5 év.
Nagykanizsa, Fõ u. 8. 5/1/6.
A lakás alapterülete: 63 m2, szobaszám: 1 szobás,
komfortfokozata: komfortos. A lakás településen belüli fekvése: belváros. A lakás épületen belüli fekvése: I. emeleti lakás. A lakásbérleti díj összege:
31.815 Ft. A bérleti jogviszony idõtartama: 5 év.
Felújítandó:
Nagykanizsa, Dózsa Gy. u. 75. 3/1/18.
A lakás alapterülete: 42 m2, szobaszám: 1 szobás,
komfortfokozata: komfort nélküli. A lakás településen belüli fekvése: peremterület. A lakás épületen
belüli fekvése: I. emeleti lakás. A lakásbérleti díj
összege: 5.838 Ft. A bérleti jogviszony idõtartama: 5
év.
Nagykanizsa, Kisfaludy u. 33. fsz. 6.
A lakás alapterülete: 15 m2, szobaszám: fél szobás, komfortfokozata: komfort nélküli. A lakás településen belüli fekvése: belváros. A lakás épületen
belüli fekvése: udvari lakás. A lakásbérleti díj összege: 1.995 Ft. A bérleti jogviszony idõtartama: 5 év.
Felújítandó - cserére:
Nagykanizsa, Csengery u. 117/3. fsz. 8.
A lakás alapterülete: 49 m2, szobaszám: 2 szobás,
komfortfokozata félkomfortos. A lakás településen
belüli fekvése: peremterület. A lakás épületen belüli
fekvése: földszinti lakás. A lakásbérleti díj összege:
9.800 Ft. A bérleti jogviszony idõtartama: eredeti
szerzõdéssel megegyezõ.
Nagykanizsa, Dózsa Gy. u. 73. 1/1/13.
A lakás alapterülete: 44 m2, szobaszám: 1+1
fél szobás, komfortfokozata: félkomfortos. A lakás településen belüli fekvése: peremterület. A
lakás épületen belüli fekvése: I. emeleti lakás. A
lakásbérleti díj összege: 9.328 Ft. A bérleti jogviszony idõtartama: eredeti szerzõdéssel megegyezõ.
A pályázatokat a Polgármesteri Hivatal Szociális
Osztályán (Nagykanizsa, Eötvös tér 16. földszinti
ügyfélfogadó) lehet benyújtani. Pályázatok benyújtásának határideje: 2008. december 19.
Pályázati nyomtatvány ugyanitt kapható!

A Szociális és Egészségügyi Bizottság pályázatot hirdet továbbá az alábbi, Garzonházban lévõ
üres önkormányzati bérlakások bérleti jogának
elnyerésére.
Elhelyezésre a 35. életévet be nem töltött fiatal
házasok/élettársak jogosultak lakásigényük végleges
rendezéséig, de legfeljebb 60 hónap idõtartamig, elhelyezésük átmeneti megoldásával és takarékosságra ösztönzéssel.
Nagykanizsa, Dózsa Gy. u. 142/A. fsz. 1.
A lakás alapterülete: 36 m2, szobaszám: 1 szobás,
komfortfokozata: összkomfortos. A lakás településen belüli fekvése: városi terület. A lakás épületen
belüli fekvése: földszinti lakás. Szálláshasználati díj
összege: 12.780 Ft. A lakás állapota: helyreállított.
A bérleti jogviszony idõtartama: maximum 60 hónap
Nagykanizsa, Dózsa Gy. u. 142/A. I. em. 7.
A lakás alapterülete: 40 m2, szobaszám: 1 szobás,
komfortfokozata: összkomfortos. A lakás településen belüli fekvése: városi terület. A lakás épületen
belüli fekvése: I. emeleti lakás. Szálláshasználati díj
összege: 14.920 Ft. A lakás állapota: helyreállított.
A bérleti jogviszony idõtartama: maximum 60 hónap
Nagykanizsa, Dózsa Gy. u. 142/A. II. em. 10.
A lakás alapterülete: 40 m2, szobaszám: 1 szobás,
komfortfokozata: összkomfortos. A lakás településen belüli fekvése: városi terület. A lakás épületen
belüli fekvése: II. emeleti lakás. Szálláshasználati díj
összege: 14.952 Ft. A lakás állapota: helyreállított.
A bérleti jogviszony idõtartama: maximum 60 hónap
Nagykanizsa, Dózsa Gy. u. 142/B. II. em. 10.
A lakás alapterülete: 40 m2, szobaszám: 1 szobás,
komfortfokozata: összkomfortos. A lakás településen belüli fekvése: városi terület. A lakás épületen
belüli fekvése: II. emeleti lakás. Szálláshasználati díj
összege: 14.920 Ft. A lakás állapota: helyreállított. A
bérleti jogviszony idõtartama: maximum 60 hónap
Nagykanizsa, Dózsa Gy. u. 142/B. fsz. 1.
A lakás alapterülete: 36 m2, szobaszám: 1 szobás,
komfortfokozata: összkomfortos. A lakás településen belüli fekvése: városi terület. A lakás épületen
belüli fekvése: földszinti lakás. Szálláshasználati díj
összege: 12.780 Ft. A lakás állapota: helyreállított.
A bérleti jogviszony idõtartama: maximum 60 hónap
Nagykanizsa, Dózsa Gy. u. 142/B. II. em. 11.
A lakás alapterülete: 40 m2, szobaszám: 1+1 fél
szobás, komfortfokozata: összkomfortos. A lakás
településen belüli fekvése: városi terület. A lakás
épületen belüli fekvése: II. emeleti lakás. Szálláshasználati díj összege: 14.920 Ft. A lakás állapota:
helyreállított. A bérleti jogviszony idõtartama:
maximum 60 hónap.
Nagykanizsa, Dózsa Gy. u. 142/D. fsz. 1.
A lakás alapterülete: 36 m2, szobaszám: 1 szobás,
komfortfokozata: összkomfortos. A lakás településen belüli fekvése: városi terület. A lakás épületen
belüli fekvése: földszinti lakás. Szálláshasználati díj
összege: 12.780 Ft. A lakás állapota: helyreállított.
A bérleti jogviszony idõtartama: maximum 60 hónap.
A pályázatokat a Polgármesteri Hivatal Szociális
Osztályán (Nagykanizsa, Eötvös tér 16. földszinti
ügyfélfogadó) lehet benyújtani.
Pályázati nyomtatvány ugyanitt kapható!
A lakások megtekintésének idõpontja: 2008. december 9. 14.00-15.30 óráig
Pályázatok benyújtásának határideje: 2008. december 19.
Csákai Iván, Bizottsági elnök sk.
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2008. december 11.

Képviselõi fogadóórák
Balogh László a 3. számú választókerület önkormányzati képviselõje,
OKISB-elnök fogadóórát tart minden szerdán 16 órától 17 óráig a Batthyány
Lajos Gimnáziumban (Nagykanizsa, Rozgonyi utca 23.): 30/204-0865,
balogh.laszlo61@chello.hu.
Papp Ferenc önkormányzati képviselõ fogadóórát tart december 19-én (pénteken) 16 órától a dr. Mezõ Ferenc Gimnázium földszinti tantermében.

Álláspályázat - NSP Hulladéklerakót
Üzemeltetõ Kft. ügyvezetõi tisztségére
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyûlése pályázatot hirdet a Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata többségi tulajdonában lévõ
NSP Hulladéklerakót Üzemeltetõ Kft. ügyvezetõi tisztségének betöltésére
Szerv megnevezése, székhelye: Nagykanizsa Saubermacher-Pannónia Hulladéklerakót Üzemeltetõ Kft. 8800 Nagykanizsa, Bagola 003 hrsz.
A kft. tevékenységi köre: a nagykanizsai hulladéklerakó hosszú távú, gazdaságos, szakszerû üzemeltetése.
Az ügyvezetõ fõ feladatai: A Gt., által és a kft. alapító okiratában a tisztségre meghatározott feladatok ellátása.
Pályázati feltételek: egyetemi, fõiskolai mûszaki végzettség, büntetlen elõélet, legkevesebb egy év vezetõi gyakorlat (ügyvezetõ, telephelyvezetõ, mûszaki vezetõ). Elõnyt jelent: egyetemi, fõiskolai környezetvédelmi végzettség.
A pályázatnak tartalmaznia kell az alábbi dokumentumokat: a kft. vezetésére vonatkozó koncepció, a pályázó szakmai önéletrajza, a feltételként elõírt iskolai végzettséget igazoló okirat(ok) másolata, 3 hónapnál nem régebbi eredeti
hatósági erkölcsi bizonyítvány, a feltételként elõírt vezetõi gyakorlat hivatalos
igazolása. (Az erkölcsi bizonyítvány kivételével hiánypótlásnak nincs helye.)
Az ügyvezetõi tisztség 2009. január 1. naptól tölthetõ be. A megbízás határozott idõre, 5 évre szól. Az alkalmazás a Ptk. alapján megbízási jogviszonyban történik, a díjazásra megállapodás alapján kerül sor. A pályázat benyújtásának határideje: 2008. december 15. A pályázat benyújtásának helye: Marton
István polgármesternek címezve, Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala, 8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. A pályázat elbírálásának határideje: 2008. december 20.
A pályázat kiírója fenntartja a jogot, hogy a pályázatot eredménytelennek
nyilvánítsa.
A pályázattal kapcsolatban információt ad: Marton István polgármester
(Tel: 06-93-500-701), Horváth Balázs SP Kft. ügyvezetõ (Tel: 06-93-537-382)
Zalakaros Város Jegyzõje 8749 Zalakaros, Gyógyfürdõ tér l., tel:
93/340-100, fax: 93/340-531.
Mûszaki Osztály tel.: 93/540-091, e-mail: zkarosmuszak@mail.datanet.hu
Ügyiratszám: 03-621/2008, ügyintézõ: Tóthné Õri Ibolya, telefon: 93/540091. Tárgy: Nagykanizsa, Ady E. u. 74/A. szám alatti Cserháti Sándor Szakközépiskola kollégiumának 6. emeleti átalakítás, felújítás és lift építés
ügyében eljárás megindítás közzététele Zalakaros Város Jegyzõje a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi
CXL. törvény (továbbiakban Két.) 80 § (3) bekezdése alapján hirdetmény útján
értesítem az érintetteket, hogy az építési hatóságnál engedélyezési eljárás indult
a Nagykanizsa és Térsége TISZK Szakképzés-Szervezési Kiemelkedõen
Közhasznú Nonprofit Kft. (címe: Nagykanizsa, Erdész u. 30.) kérelmezõ,
Nagykanizsa, Ady E. u. 74/A. szám, 3761/1 hrsz.-ú ingatlanon lévõ Cserháti
Sándor Szakközépiskola kollégiumának 6. emeleti átalakítás, felújítás és
akadálymentes lift építés ügyében.
A Két. 29. § (9) bekezdése értelmében és az épített környezet alakításáról és
védelmérõl szóló 1997. évi LXXVIII. Törvény (Étv) 53/A § (3) bekezdés b.)
pontjának elõírása alapján az alábbiakról tájékoztatom: az ügy iktatási száma:
03-621/2008, az eljárás megindításának napja: 2008.11.14., az ügyintézési
határidõ: 60 nap, az ügyintézési határidõbe nem számít bele a hiánypótlásra
irányuló felhívástól az annak teljesítéséig terjedõ idõ a szakhatóság eljárásának
idõtartama. Az ügy intézõje: Tóthné Õri Ibolya építési ügyintézõ Mûszaki
osztály földszint/02 szoba, telefon: 93/540-091 vagy 93/340-100/112 mellék.
Az ügyfélfogadás idõ: hétfõ: 8.00-12,00 óra, 12.30-14.00 óra, kedd: 8.00-12.00
óra, szerda: 8.00-12.00 óra, 12.30-14.00 óra, csütörtök: nincs ügyfélfogadás,
péntek: 8.00-12.00 óra. Elektronikus elérhetõség: muszak@zalakaros.hu
Az ügyben érintettek: a ingatlanokkal rendelkezni jogosult tulajdonosok:
3753, 3759/1, 3761/2, 0207/2, 0207/3, 0207/5, 0207/10 hrsz-ú ingatlanok tulajdonosai.
A jegyzõ megbízásából: Sárdi Andrea, mûszaki osztályvezetõ
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Nyugdíjasházi bérlakás-p
pályázat
Pályázati hirdetmény a Nagykanizsa Kodály Z. u. 10. számú Nyugdíjasházban megüresedett 1 db lakás bérleti jogának elnyerésére
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyûlésének Szociális és Egészségügyi
Bizottsága a 36/1997. (XI.44.) számú helyi rendelet alapján pályázatot hirdet
a: Nagykanizsa, Kodály Z. u. 10/A. I. em. 14. szám alatt található Nyugdíjasházban lévõ bérlakás bérleti jogának elnyerésére.
A pályázat benyújtásának határideje: 2008. december 19. 12.00 óra. Helye:
Polgármesteri Hivatal Szociális Osztály Nagykanizsa, Eötvös tér 16. fsz. ügyfélfogadó. A licitálás idõpontja: 2009. január 2. de. 9.00 óra. Helye: Polgármesteri Hivatal Szociális Osztály Nagykanizsa, Eötvös tér 16. I. em.
A pályázat célja: az alább megjelölt ingatlan bérleti jogának elnyerése, határozott idõre.
A bérlemény leírása: Nagykanizsa, Kodály Z. u. 10/A. I. em. 14.
Elhelyezkedése: Nagykanizsa, keleti városrész, alapterülete: 25 m2, szobaszáma: 1 szoba, komfortfokozata: összkomfortos, bérleti díja: önkormányzati
bérlakást leadó pályázó esetén 12.275 Ft + igénybevett szolgáltatásokért fizetendõ díj + rezsiköltség. Adományt felajánló pályázó esetén az igénybevett
szolgáltatásokért fizetendõ díj + rezsiköltség. Megtekinthetõ: 2008. december
15. 13.00-15.00 óráig. A bérlemény nem örökölhetõ!
A pályázaton való részvétel feltételei:
Személyi feltételek: pályázhat mindazon nagykanizsai állandó lakhelyû
nyugdíjas, nyugdíjas házaspár, aki/k/ Nagykanizsán állandó lakos/ok/, öregségi nyugdíjas/ok/, vagy az öregségi nyugdíjkorhatár elérte/k/, önmaga, vagy
legalább egyikük önmaga ellátására képes, a lakással kapcsolatos fizetési kötelezettségeket vállalja/k/ és annak eleget tud/nak/ tenni, a pályázó a pályázati
feltételeket, a pályázati tárgyaláson történõ licitálást elfogadja.
Egyéb feltételek: pályázhat mindazon 1. pontban részletezett személy/ek/,
aki/k/ pénzadományt ajánl fel, önkormányzati bérlakását ajánlja fel.
Pályázni a Polgármesteri Hivatal Szociális Osztályán (Nk, Eötvös tér 16.)
átvehetõ PÁLYÁZATI LAP kitöltésével lehet, melyen fel kell tüntetni: a pályázó/k/ személyi adatait, a folyósított nyugdíj/ak/ összegét, csatolva az utolsó
havi nyugdíjszelvény és törzslap fénymásolatát, a felajánlásra kerülõ önkormányzati bérlakás pontos címét, helyiségeit, komfortfokozatát, havi bérleti díját, csatolva a bérleti szerzõdés fénymásolatát, saját tulajdonú lakás esetén annak pontos címét, helyrajzi számát, alapterületét, komfortfokozatát, helyiségeit, minden tulajdonos adatát.
A pályázatokat a Polgármesteri Hivatal Szociális Osztályának ügyfélszolgálatán (Nk, Eötvös tér 16.) kell benyújtani. A licitálásra a pályázóknak külön értesítést nem küldünk.
A licitálás szabályai: a licitáláson részt vehet az a pályázó, aki pályázatát
határidõben, a kiírásban foglalt tartalommal nyújtotta be. A pályázót megbízással meghatalmazottja is képviselheti. A licitálás induló összege: Nk, Kodály
Z. u. 10/A. I/14. esetében 2.000.000 Ft. A licitálás során a licitösszeg 50.000
Ft-onként emelkedik.
A nyertes pályázóval a lakásra vonatkozó bérleti szerzõdést az Ingatlankezelési Intézmény köti meg a kijelölés, az adomány befizetését, vagy az önkormányzati bérlakás leadása esetén a megállapodás aláírását követõ 15 napon
belül. Amennyiben a bérlõ a bérbeadó Ingatlankezelési Intézménnyel a bérleti
szerzõdést nem ezen határidõn belül nem köti meg, a bérleti szerzõdés megkötésének lehetõségét elveszíti.
Dr. Csákai Iván, bizottsági elnök
A Takács László Irodalmi Kör
tisztelettel meghívja Önt,
barátait és ismerõseit
2008. december 16-án
16.30-kor kezdõdõ évzáró,
évértékelõ estjére a
Halis István Városi Könyvtárba
NAPIREND:
1. Zene, versek
2. Beszámoló a Takács László
Irodalmi Kör éves tevékenységérõl
Elõadó: Dezsõ Ferenc elnök
3. Zene, versek
4. Vélemények, hozzászólások
5. Versek
A verseket elõadják: Deliné Csere
Andrea tanítványai
6. Fogadás
Köszöntõt mond: Halmos Csaba
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Építéshatóság - értesítés eljárásról

Ügyintézõ: Junger M., szám: 6/1797-2/2008. Tárgy: értesítés építéshatósági eljárás megindításáról és helyszíni szemle idõpontjáról
Hirdetmény
A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004.
évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 29. § (6) alapján értesítem az érintetteket,
hogy Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Építéshatósági Osztályára építésügyi hatósági engedély iránti kérelem érkezett, melynek tárgya a Nagykanizsa, Csengery utca 4/A. szám alatti, 1943/3. hrsz-ú ingatlanon beépített tetõtér
használatbavételi engedély iránti kéreleme.
A Ket. 29. § (7) bekezdése értelmében fenti üggyel kapcsolatban az alábbi tájékoztatást adom.
A tervezett tevékenység rövid ismertetése: a fenti ingatlan tulajdonosa a beépített
tetõtér használatbavételi engedélyét kéri. A kérelemmel érintett ingatlan valamint az
érintett ingatlannal közös határvonalú (telekhatárú) ingatlanok (hatásterület): Nagykanizsa 1943/3., hrsz-ú ingatlan tulajdonosa, 1942., hrsz-ú társasházi ingatlan tulajdonosai, 1943/1., hrsz-ú társasházi ingatlan tulajdonosai, 1943/4., hrsz-ú társasházi
ingatlan tulajdonosai, 1947., hrsz-ú ingatlan tulajdonosai.
Az érintettek az ügy irataiba és a tervekbe a Polgármesteri Hivatal Építéshatósági Osztályán, az alábbi helyen és idõpontban tekinthetnek be: Nagykanizsa, Eötvös
tér 16. III. emelet 304. Hétfõ: 8-12, 13-16.30, szerda: 8-12, 13-17, péntek: 8-12.
Egyben értesítem az érintetteket, hogy a fenti ügyben a Nagykanizsa, Csengery u.
4/A. szám alatti ingatlanon 2008. december 12-én (pénteken) 10.00 órakor helyszíni szemlét tartok. Találkozás: az érintett ingatlan elõtti közterületen.
Kérem a kérelmezõt ill. ingatlantulajdonost, hogy a helyszíni szemle feltételeit a
fenti idõpontban biztosítani szíveskedjen, valamint a kiértesítettek, hogy az eljárás
lefolytatását a szemlén való részvételükkel szíveskedjenek elõsegíteni. Továbbá tájékoztatom az érintetteket, hogy a helyszíni szemlén az érdekelt ügyfelek - személyazonosságuk megfelelõ igazolása mellett - részt vehetnek, véleményüket ott
elõadhatják, de megjelenésük nem kötelezõ. Mivel a fenti eljárással érintett ingatlannal szomszédos ingatlanokkal rendelkezni jogosultak száma jelentõs, az eljárás
megindításáról az érintetteket a Ket. 29. § (6) bekezdése értelmében hirdetményi
úton értesítjük. A hirdetmény 2008. december 4-tõl kerül kifüggesztésre Nagykanizsa Megyei Jogú Polgármesteri Hivatala hivatalos hirdetõtábláján.
Tisztelettel: Junger Mónika, ügyintézõ
Jelen eljárás során ügyfélnek minõsülnek:
Kérelmezõ: 1. Benczik János, 8800 Nagykanizsa, Cseresznyés u. 7., felelõs mûszaki vezetõ: 2. Kósa Erzsébet, 8800 Nagykanizsa, Corvin u. 6.
Az érintett ingatlannal közvetlenül szomszédos - a határozattal érintett ingatlannal közös határvonalú (telekhatárú) - ingatlanokkal rendelkezni jogosultak: 3. 1942.
hrsz-ú társasházi ingatlan tulajdonosai részére a közös képviselõ útján, 8800 Nagykanizsa, Csengery u. 2., 4. 1943/1. hrsz-ú társasházi ingatlan tulajdonosai részére
a közös képviselõ útján, 8800 Nagykanizsa, Fõ u. 10-12., 5. 1943/4. hrsz-ú társasházi ingatlan tulajdonosai részére a közös képviselõ útján, 8800 Nagykanizsa,
Csengery u. 4., 6. Nagykanizsa M.J.V. Önkormányzata, 8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7., 7. Dr. Buzási Ferenc József, 8800 Nagykanizsa, Széchenyi tér 12.

2008. december 11.

Építéshatóság - Takarék u. 5/b.
Ügyintézõ: Kém Eszter, szám: 6/2668-8/2008. Tárgy: értesítés döntéshozatalról a Nagykanizsa, Takarék u. 5/b. sz alatti építéshatósági ügyben
Hirdetmény
A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló
2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 80. § (3) bekezdése alapján értesítem az érintetteket, hogy Nagykanizsa Megyei Jogú Város Jegyzõje a
6/2668/2008. számú tárgybeli építéshatósági ügyben a benyújtott kérelmet elbírálta és döntését meghozta.
Mivel a fenti építéshatósági eljárással érintett ingatlannal valamint a közvetlenül szomszédos ingatlanokkal rendelkezni jogosultak száma jelentõs,
ezért ezen ügyfeleket a határozat meghozataláról hirdetményi úton tájékoztatjuk a fenti jogszabályi elõírásnak megfelelõen az alábbiak szerint.
A hirdetmény a 2008. december 1-jén került kifüggesztésre Nagykanizsa
Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának hivatalos hirdetõtábláján.
Az eljáró hatóság megnevezése: Nagykanizsa Megyei Jogú Város Jegyzõje
8800 Nagykanizsa, Eötvös tér 16., ügyszáma: 6/2668/2008., tárgya: építési engedély. A kérelmezõ ügyfél neve: Boksay Katalin. A kérelemmel érintett ingatlan valamint az érintett ingatlannal közös határvonalú (telekhatárú) ingatlanok
(hatásterület): Nagykanizsa 1714., 1716., 1717. hrsz-ú társasházi ingatlanok.
Felhívom az érintettek figyelmét, hogy az elsõfokú építéshatóság fenti ügyben
meghozott döntése és az ügy iratanyaga a Polgármesteri Hivatal Építéshatósági
Osztályán, az alábbi helyen és idõpontban megtekinthetõ: Nagykanizsa, Eötvös tér
16. III. emelet 304. Hétfõ: 8-12, 13-16.30, szerda: 8-12, 13-17, péntek: 8-12.
A Ket. 98. § (1) bekezdése kimondja: "Az ügyfél az elsõ fokú határozat ellen 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 Nyugatdunántúli Regionális Közigazgatási Hivatal Zala Megyei Kirendeltségéhez
címzett, de Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Építéshatósági Osztályhoz két példányban benyújtandó és 30.000 Ft értékû illetékbélyeggel ellátott fellebbezéssel lehet élni.
A jegyzõ megbízásából: Szamosi Gábor, építéshatósági osztályvezetõ

Ünnepi munkarend a Hivatalban
Tájékoztatjuk Nagykanizsa város lakosságát, hogy Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalában a 2008. évi munkaszüneti napok körüli
munkarend az alábbiak szerint alakul:
2008. december 19. (péntek) munkanap, szerdai munkarend, ügyfélfogadás
8.00-12.00 óráig, 13.00-17.00 óráig. 2008. december 20. (szombat) munkanap, pénteki munkarend, ügyfélfogadás: 8.00-12.00 óráig. 2008. december
24. (szerda) pihenõnap, az ügyfélfogadás szünetel. 2008. december 31. (szerda) munkanap, ügyfélfogadás: 8.00-12.00 óráig.
2009. január 2. (péntek) pihenõnap, az ügyfélfogadás szünetel. 2009. január
10. (szombat) munkanap, pénteki munkarend, ügyfélfogadás 8.00-12.00 óráig.

A „Miklósfai Általános Iskolásokért
Közhasznú Alapítvány”

SZILVESZTERI
ALAPÍTVÁNYI BÁLT
rendez december 31- én 20.00 órától
az iskola tornatermében.

Belépõ ára: 5000 Ft

(aperitif, vacsora, mûsor, éjféli pezsgõ)
Érdeklõdés, belépõvásárlás:
93/536-950, 93/315-893
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Kanizsa – Sajtótájékoztatók

2008. december 11.

Közgyûlés
- vég nélkül
Többedszeri nekifutásra sem sikerült a legutóbbi közgyûlést befejezni. Ennek indokairól tartott sajtótájékoztatót a Fidesz nevében
Bene Csaba, frakcióvezetõ és
Szõlõsi Márta képviselõ.
– Sajnos a keddi napra összehívott közgyûlésen a testület nem tudta maradéktalanul elvégezni a betervezett munkát. Ennek több oka is
van. Bár a közgyûlés kezdési idõpontja 13 óra volt, a polgármester
mintegy fél órás késéssel nyitotta
meg az ülést. A közgyûlésen polgármester úr a kívánatosnál jóval
többször rendelt el szünetet, több
alkalommal is teljesen indokolatlanul akár fél, háromnegyed óra idõtartamra is megállítva ezzel a munkát. Mindezt tette úgy, hogy õ is
tudta, a közel 70 napirendi pont
megtárgyalása érdekében minden
percnyi tanácskozással eltöltött
idõre szüksége van a testületnek.
Mindezt tette úgy, hogy tisztában
volt vele, eleve SZMSZ-ellenesen
került összehívásra keddi napra a
közgyûlés, és egy esetleges folytatólagos ülés magában rejti azt a veszélyt, hogy a képviselõk egy része
nem fog tudni rajta részt venni.
Úgy szervezzük mindennapjainkat,
hogy a közéletben vállalt feladatunknak maradéktalanul meg tudjunk felelni, hiszen ez a célunk. Éppen ezért többször kértük polgármester urat, hogy a Szervezeti és
Mûködési Szabályzat szerint kerüljenek összehívásra a testületi ülések, így válhatnak ugyanis elõre
tervezhetõvé a teendõink. A munkahelyeinken egyáltalán nem mindegy, hogyan borítjuk fel a bennünket helyettesítõ kollégák mindennapjait, a vállalkozóknak sem
mindegy, az akár hetekkel korábban konkretizált munkát hogyan,
mikorra szervezzük át, sokszor nem
kis kellemetlenséget okozva ezzel
munkatársainknak, fõnökeinknek,
vagy éppen üzleti partnereinknek.
Mindezt azért, mert polgármester
úr nem hajlandó a Szervezeti és
Mûködési Szabályzatot betartani,
sõt – ha már valami rendkívüli dolog miatt el akar térni a szabályzattól –, arra sem hajlandó, hogy legalább elõzetesen egyeztessen a
képviselõkkel a közgyûlés idõpontjára vonatkozóan. Pedig nem csak
nekünk, képviselõknek, de neki is
az kellene, hogy legyen az érdeke,
hogy a közgyûlésen a képviselõk –
politikai hovatartozástól függetle-

nül – felkészülten, minél nagyobb
számban jelen tudjanak lenni. Mi
az együttmûködésre továbbra is készen állunk. Az a határozott véleményünk, felesleges lyukasórákkal
nem szabad a közgyûlési munkát
felszabdalni, nem lehet feleslegesen több órai várakozásra ítélni az
ott megjelent érintetteket. Fõleg
akkor nem, ha esetleg a polgármester úrnak ezzel az a célja, hogy
a neki éppen kellemetlen ügyekre
ne maradjon idõ, ezek a napirendek kerüljenek át másnapra-harmadnapra, a folytatólagos ülésre,
bízva abban, hogy akkor majd a
képviselõk egy része nem tud részt
venni a testületi ülésen. A voksolásnál – fõként a minõsített szavazatszámot igénylõ napirendek esetében – ugyanis a megjelentek száma
cseppet sem mellékes. Reméljük,
hogy ez nem így van, s csak a véletlen mûve, hogy néhány, számunkra
fontos napirend megtárgyalására
nem került sor kedden, mindesetre
az ilyen feltételezéseknek könnyen
elejét lehetne venni. Semmi másra
nincs szükség, csak arra.
Elmondták, hogy a közgyûlés
méltóságát meg kell adni, mindezt
a kiszámítható, tervezhetõ idõponttal, a pontos kezdéssel – úgy
tartalmában mind idõtartamában
és hangnemében – a közéleti személyiségekhez illõ hozzászólásokkal illetve ezek megkövetelésével,
valamint a meghirdetett szünetek
percnyi pontossággal történõ betartásával.

Jövõ héttõl járható
a Sánci híd
– Teljesítettem ígéretemet, és
negyvenöt nap alatt újjá építettük
a sánci hidat – mondta Marton István a szokásos hétfõi sajtóbeszélgetésen.
A pozitívumok sorában a sajtó
szíves figyelmébe ajánlotta a karácsonyváró programsorozatot (lásd
lapunk 3. oldalán), valamint bejelentette, hogy a héten hazatérhetnek a hármasikrek, akiket a család
kérésére sajtónyilvánosság nélkül
látogat meg.
Ezt követõen néhány közgyûlés
elé kerülõ anyagra hívta fel a figyelmet, így bejelentette, hogy a
december 18-ai közgyûlésen újból
megkísérel alpolgármestert választatni. Szót ejtett arról is, hogy e napon kerül sor az ellene indított fegyelmi eljárás befejezésére. Ám
hozzátette, ezzel nem ér véget a
sor, mert a pénzügyi bizottság határozata alapján újabb eljárás indul

ellene, mivel annak tagjai szerint
túlzó mértékben vette igénybe az
önkormányzat forrásait személyes
kiadásaira, azaz sokallják a mintegy egymillió forint értékben vásárolt telefonját, védõszemüvegét,
személyi számítógépét és az új
polgármesteri székét.
Azt is érzékeltette, hogy személyes támadásnak, és a város érdekei ellen hatónak tartja a Zalaispa
vezetõ testületébõl való visszahívását. Véleménye szerint ez az alapító okirat módosítását kívánja,
aminek elfogadtatása hosszadalmas folyamat, így ebben a ciklusban nem igen lesz rá esély, ezért
reménytelennek tartja a kezdeményezést.

Csökkentené
a vállalkozók terheit
a Fidesz
– A kormány nem törõdik az emberekkel, a vállalkozókkal. Cserbenhagyta õket egy nehéz idõszakban. Ezért, ha a kormányzat nem
törõdik velük, az önkormányzat
kell, hogy segítséget adjon a helyi
kisvállalkozóknak – hangzott el
Cseresnyés Péter alpolgármester és
Karádi Ferenc fideszes önkormányzati képviselõ sajtótájékoztatóján.
– Ez közös felelõsségünk, hisz
sokan dolgoznak vállalkozóként,
és sokakat foglalkoztatnak kisvállalkozók. Helyzetükön akarunk
könnyíteni, hisz az önkormányzatnak felelõssége van a tekintetben,
miként érzi magát településünkön
egy vállalkozó, egy olyan ember,
aki másoknak munkát ad. Kezdeményeztük a belvárosban mûködõ,
az önkormányzattól üzlethelyiséget bérlõ kiskereskedõk bérleti díjainak 2009-es megállapításánál
azt, hogy vegyük figyelembe a kialakult nehéz helyzetet. Az elõterjesztésünk szerint a bérleti díjakat
a belváros kereskedõinek, kereskedelmi jellegének megõrzése érdekében a város lehetõségeinek figyelembe vételével csökkenteni
kellene. A vizsgálódásnak van
eredménye, s van olyan megoldás,
amit az önkormányzat elé lehet
vinni. Ezt a költségvetéssel kapcsolatos tárgyalások elõtt szeretnénk megtenni, hogy a költségvetésben figyelembe lehessen venni
az esetleges csökkentés hatásait.
Ezen kívül kezdeményezni szeretnénk egy hasonló áttekintõ vizsgálatot, amelyik a városban mûködõ
kisvállalkozóknak szeretne segíte-
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ni. Meg kívánjuk vizsgáltatni,
hogy helyi adóból – pl. építmény-,
iparûzési adó – a város mûködõképességének veszélyeztetése nélkül mennyi kedvezményt lehetne
idõszakosan engedni a kisvállalkozók részére azért, hogy nehéz
helyzetükön segítsünk, s mûködõképességükhöz ezzel hozzá tudjunk járulni. Miért van erre szükség? Nagyon sok kis- és közepes
vállalkozás került és kerül nehéz
helyzetbe. Õk foglalkoztatják a
munkavállalók jelentõs részét az
országban, s Nagykanizsán is. Abban az esetben, ha nehézségeik
vannak, kénytelenek megválni néhány munkavállalójuktól, vagy a
kisebbek akár a vállalkozásukat
adhatják vissza. Ha sok kis segítséget kapnak, nagyobb eséllyel veszik fel a versenyt a következõ idõszak kihívásaival.
Karádi Ferenc mondandójában
leszögezte: – Egy válságos helyzetben mindenki meg kell, hogy
próbáljon segíteni a másiknak. Ez
fokozottan igaz a kormányzatra és
az önkormányzatokra is. A múlt
évben megszavazott, és jelenleg is
adható rendszeren belül két területen biztosítjuk a vállalkozók számára, hogy kedvezményt vegyenek
igénybe Nagykanizsán. Az egyik
szerint kétmillió ötszázezer forint
éves árbevételig nem kell iparûzési adót fizetni a városban, a másik
lehetõség a munkahelyteremtéshez
kapcsolódik. Minden igazoltan új
munkahely létrehozását 500 ezer
forinttal támogatja a város, a megfelelõ feltételek betartása esetén.
Ha a már Cseresnyés Péter által
említett kiskereskedõk üzleteinek
bérleti díj-csökkentése is megvalósul, akkor 2009-ben kb. 100 millió
forintot hagyunk az érintettek zsebében annak érdekében, hogy a
mûködésük ne kerüljön veszélybe.
A költségvetés tárgyalása elõtt felmerülhet még olyan javaslat,
amely további költségek csökkentését jelentheti a Nagykanizsán
mûködõ vállalkozások számára,
helyben fizetendõ adók mérséklésével. Azt is el tudom képzelni,
hogy a fejlesztések esetén a kivitelezõk, a beszerzések és az önkormányzat által finanszírozott egyéb
tevékenységek esetén pedig a beszállítók a városunkban mûködõ
cégek legyenek az érvényben lévõ
jogszabályok betartása mellett.
Ahogy Cseresnyés Péter is elmondta, a feladatunk ebben a
helyzetben a segítségnyújtás a város pénzügyi lehetõségein belül.
S.E. - D.J.
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Bajgár Ramóna
Radnóti-d
diplomás lett

2008. december 11.

Tíz éves a H-T
Turul Motor Klub

Az amatõr versenyen két kategóriában lehet indulni: a 18 éven aluliak
diplomát, a felnõttek díjat kapnak.
Két évente rendezik meg a versenyt,
s mindig két év országos és határon
túli magyar nyelvû vers- és prózamondó versenyek legjobb helyezést
elért elõadói kapnak meghívást.
Az elõadóknak két Radnóti-verssel, prózával, vagy mûfordítással,
valamint a magyar nemzeti irodalom
bármely alkotójának három versével, vagy prózájával kellett készülniük. Ramóna a Második ecloga és az
Elõhang egy monodrámához címû
Radnóti-mûveket és A pletykás aszszony címû népmesét, Szabó Lõrinc
A tékozló fiú csalódása címû költeményét, illetve Dsida Jenõ Bútorok
csalódása címû versét választotta.
A közel 10 éve szavaló lány szerfelett készült erre a versenyre, elmondása szerint sokat köszönhet
tanárainak, Szermek Tímeának,
Gerócs Barbarának és Horváth István Radnóti-díjas versmondónak.
Kérdésünkre, hogy miért választotta
kedvenc tevékenységének a vers-,
és mesemondást, így felelt:
– Amikor pici voltam, eldöntöttem, hogy színésznõ leszek, és azóta
ez megmaradt, ez a nagy álom, s ez
egyfajta lépés afelé. – Ramóna elárulta azt is, hogy nagy hatással volt
rá Berecz András Kõkertben liliom
címû lemeze is, amelyen sok-sok
mese és népdal található, s igazából
az indította el útján, hogy az édesanyja, amikor õ még kicsi volt, sokat mesélt neki, és mondókákat,
népdalokat tanultak közösen.
S.E.

lyezõdött a hangsúly. Ami biztos,
jövõre is lesz tavaszi felvonulás
és motorkiállítás a H-Turul Motoros Klub szervezésében.

kában. Az alapító tagok, tevékenységük elismeréseként a jubileum alkalmából emlékplakettet
vettek át az elnökségtõl. A találkozó közgyûléssel folytatódott,
ahol a jövõ évi programokra he-

B.E.

Libri Könyvesbolt: Verebes dedikált

Fotó: Steyer Edina

Bajgár Ramóna, a Dr. Mezõ
Ferenc Gimnázium végzõs diákja a XXXIII. Radnóti Miklós Országos Vers- és Prózamondó Versenyen Radnóti-diplomát kapott
teljesítménye elismeréséül.

Az egyesület megalapításának
a gondolata tíz évvel ezelõtt sörözgetés közben merült fel, hiszen ha nem is szervezett formában, már éveken keresztül együtt
mûvelték a sportágat. Az évek
folyamán nagy barátságok születtek, sok szép élménnyel gazdagították egymást. A negyven
fõvel indult klub jelenleg huszonnégy tagot számlál, Bolla
Ferenc elnök bízik benne, gyarapodni fog a létszámuk. A túráikon készült fényképeket, a számukra fontos relikviáikat tartalmazó kiállítás december 12-ig
látható az intézmény elõcsarno-

Fotó: Bakonyi Erzsébet

A H-Turul Motoros Klub tíz
éves történetét bemutató kiállítás nyílt Mikulás napján a
Medgyaszay Házban.

Néhány hónapja a nagykanizsai Libri könyvesbolt „dedikálás-sorozatba” kezdett, amelynek
fõ célja az, hogy a rajongók személyesen is találkozhassanak
kedvenc íróikkal, ezzel is népszerûsítve a könyvolvasás kultúráját
– árulta el lapunknak Perényi Lilla, a könyvesbolt vezetõje. Céljuk
nem utolsó sorban még az is,
hogy minél szélesebb körben ismertté váljon a Libri név, amely
a minõséget, a gazdag választékot, a szolgáltatások minõségét és
a hozzáértõ kiszolgálást takarja.
Elsõ vendégük Dr. Csernus Imre volt, akinek eddig megjelent
könyvei az eladási listák élén találhatók, éles kritikájának, problémamegoldó képességének keve-

sek tudnak ellenállni. A Nõ címû
könyvérõl – amely hangoskönyv
formájában is megjelent – maga a
szerzõ ezt írja: „Ez a könyv, a NÕrõl szól, aki a férfiak imádatának
a tárgya, az örök és megfoghatatlan csoda, amelyet már sokan leírtak és megfogalmaztak. Én meg
arra vagyok kíváncsi, hogy hogyan lesz valakibõl jó Nõ! Nehéz
téma, de ahogy megfigyeltem, ez
mindkét nemet egyformán izgatja.” A Ki nevel a végén címû
könyvében a szülõ-gyerek kapcsolatokat boncolgatja, olyan
problémákat érintve mint a kábítószer, az erõszak, a szexualitás.
Az író-doktor után az olvasók
megismerhették egy lány igaz történetét, aki újjászületett. A
Groovehouse énekesnõjének el-

múlt közel tíz évét Csaba Adrienn
regény formájában tárja a közönség elé. Minden a balesettel kezdõdött, és folytatódott nyolc évig tartó lelki és fizikai fájdalommal, de
Judy kitartásának és mindent felülmúló hitének köszönhetõen megvalósította gyermekkori álmát: immár elismert, sikeres énekesnõ, és
boldog feleség.
Legutóbb Verebes István járt a
könyvesboltban, aki Ornél címû
könyvében napjaink celebjét tûzte
tollhegyre. Elsõ regénye egy 46
éves fényképészrõl szól, aki sivár
életútja után hirtelen belecsöppen
a média világába. A könyvben a
szerzõ a kereskedelmi csatornák
mesterkélt világát boncolgatja,
keményen kritizálva a show-mûsorok szereplõit. „A kereskedelmi
tévéket úgy kell elfogadni, ahogy
vannak. Ezek szatócsboltok, azt
árulják, amit az emberek megvesznek. Ezzel pedig semmi baj
nem lenne, ha volna valami mellette, ami a kínálatnak a minõségi
részét jelentené, de én csak mérsékelten látok ilyet.” Verebes szerint ez a mû egyfajta vezeklés számára az általa, a Heti hetesben elkövetett prostituálódása miatt.
A jövõ hétre Erdélyi Mónikát, a
Mónika-show
mûsorvezetõjét
várják a könyvesboltban, aki
önéletrajzi könyvét dedikálja.
S.E.
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Ezúttal a szokásoktól eltérõen,
szombat délelõtt várta egy rendhagyó, két napig látható kiállításra az érdeklõdõket a Petró
Galéria. A hölgyek csillogó ékszerek iránti érdeklõdését nem
lehet elég korán elkezdeni. Ezt
igazolta a galéria közönsége is.
Úgy látszik, az idõpont kedvezett
az apróságoknak, így több kisgyermek csodálhatta meg szülei,
vagy nagymamája kíséretében a
karácsonyi díszbe öltözött galériában kiállított ékszereket.
A megnyitón Petró Ágnes mutatta be a Thomas Sabo, Joid ’Art
és Oliver Weber design ékszereket,
valamint Rákhely Zsófi designer
ruháit, melyekbõl a kiállítás ideje
alatt tíz százalékos kedvezménynyel lehetett vásárolni. S hogy mi
a jellemzõ a kollekciókra?
Oliver Weber kollekciójára
ezüst és acélékszerek, órák jellemzõek Swarovski kristállyal
díszítve. Kizárólag Swarovski
kristályt használnak ékszereikhez. A klasszikus design és a
páratlan kristály minden napra
és minden alkalomra elegáns

megjelenést biztosít a hölgyeknek.
Joid’Art 1981. óta készít ezüst ékszereket
Spanyolországban.
Dizájnereinek gazdag képzelete, tehetsége, érzékenysége az abszolút
szabadsággal párosulva hozza létre
egyedi ezüstékszereit. A fémek megmunkálásánál legõsibb módszerei a
metszés, a vésés és a fémöntés. Ötvözi a régi technikát a modern dizájnnal.
Ez teszi egyedivé a kollekcióit.
Thomas Sabo amikor 1984-ben
megalapította saját vállalatát, a világot még nem árasztották el reklámok és márkák, az üzletek polcain

Világhírû ékszerek pezsgõkoktéllal
álló darabokról pedig csak a kereskedõ tudta, hogy melyik tervezõtõl
származnak. Ezt akarta az ausztriai Sabo megváltoztatni, amikor
védjegyet és nevet alkotott kreációinak, majd Európa és Amerika
szerte saját üzletláncot is nyitott. A
Thomas Sabo ezüst ékszerek változatos szín és formavilággal rendelkeznek. A legváltozatosabb ízlésû és különbözõ korú hölgyek is

gazdag választékot találnak a trendi, klasszikus, avagy sportos ékszerekbõl. Az egyes kollekciók
összhangban állnak és kombinálhatók egymással. A 90-es évek eleje óta Susanne Kölbi tervez minden egyes darabot, aki nem csak
kreatív igazgató, de Salbo szerint a
márka varázslatos sikerének elsõ
számú felelõse is. Rendszeresen
látogat meg idegen kultúrákat, eg-

Aranyérmes a Kanizsa Big Band

A közelmúltban a Kanizsa Big
Band aranyérmet nyert a VIII.
Budapesti Big Band Találkozón.
Vámos Béla, a Farkas Ferenc
Zene- és Aranymetszés Mûvészeti
Iskola zenetanára által létrehozott
csapat B kategóriában állhatott a
dobogó legfelsõ fokára. A zenekar
vezetõjét, karmesterét kérdeztük:
– Ezt a fesztivált a Magyar Jazz
Szövetség Big Band Tagozata szervezte. Három kategóriában lehet
minõsítést kérni, mi a B-t választottuk. Minden résztvevõ fél óra
lehetõséget kap a megmérettetésre,
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melyben szerepelnie kell megadott
számoknak, s azok nehézsége alapján történik a kategória besorolás.
– Kikbõl állt a zsûri?
– Elek István, Bergendy István
és Friedrich Károly, akik valamennyien beírták nevüket a hazai
jazz történetébe.
– Van egy rendezvénysorozata a
Kanizsa Big Bandnek, ahová
vendégszólistákat hívnak meg.
Mostanában kimaradtak ezek, mi
az oka?
– A pénzhiány. Elsõ évben a
Nemzeti Kulturális Alap támogatott bennünket, amibõl el tudtunk

zotikus országokat, hogy inspirációt találjon legújabb kollekcióhoz,
míg Sabo az aktuális divattrendek
szakértõjeként segíti az alkotási
folyamatot.
A világmárkájú designe ékszereket a galéria folyamatosan forgalmazza – hangsúlyozta Petró
Ágnes, a galéria vezetõje.
B.E.

Tûzmadarak
elsõ helyen

indulni, késõbb az önkormányzattól kaptunk támogatást a folytatásra. A vendégeink elsõsorban a Budapest Jazz Orchestra tagjai, szólistái körébõl kerültek ki. Ez évben
elapadtak a források. Csalódás ez
számomra, mert nagy lendülettel,
teljes odaadással végeztük munkánkat. Pénzt sohasem költöttünk
magunkra a támogatásból, ingyen
játszottunk. Olyan zenét, amit a
környékünkön senki sem. Amerre
járunk visszük városunk hírét, hisz
nevét viseljük. Támogatás híján
azonban nem tudjuk mit hoz a
jövõ, pedig a közönség is érdeklõdéssel várná a folytatást.
– Az elmúlt években a határon
túl is koncerteztek. Merre jártak?
– Szomszédoltunk, Csáktornyán
és Varazsdon. Hangulatos bulik
voltak, baráti szálak is szövõdtek.
– Hogyan tovább?
– December 20-án 18 órától
adunk koncertet a Plakát Házban.
Vendéget ezúttal az idõpont miatt
nem tudtunk hívni, mert karácsony
táján mindenki foglalt. Azért
igyekszünk ez alkalommal is mindent megtenni a jó hangulat érdekében.
Czene Csaba

A Kanizsai Kulturális Központ
Tûzmadár Mozgásszín táncosai I.
helyezést értek el a Százhalombattán megrendezett Magyar Látványtánc Sportszövetség Õszi Kupa
Bajnokságán. A Junior korcsoportban, mûvészi látványtánc kategóriában indult Tûzmadarak modern
Kalóztáncukkal jutottak fel a dobogó legfelsõ fokára. A táncosok:
Faller Nóra, Balogh Brigitta, Rosta Melinda, Kánya Alexa, Kanász
Kitti, Barabás Alexandra, Ecsedi
Judit, Lukács Lilla és Varga Rebeka. A Tûzmadár Mozgásszín mûvészeti vezetõje: Hikádi Mária Anna.

Radioaktív sugárzás
A múlt hónap végétõl sugározza
a kanizsai Radioaktív együttes
videoklipjét az Music TV. A több
neves, élvonalbeli zenekarral koncertezõ csapat ezzel nagy lépést
tett az országos ismertség felé.
Itthon legközelebb december 19én 19 órától a HSMK színháztermében ad akusztikus koncertet az
együttes. Ez alkalommal is meglepetésekkel szolgálnak rajongóiknak, tudtuk meg Gilincsek Péter,
gitáros-énekestõl.
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Porphyria

Elsõ Európai Antibiotikum Nap

A Civil Kerekasztal Idõsügyi
Munkacsoportja szervezésében
a porphyriáról, a hazánkban
még kevésbé ismert anyagcsere
betegségrõl tartott elõadást a
Halis István Városi Könyvtárban Dr. Tasnádi Gyöngyi, az Országos Porphyria Központ fõorvosa.

Az ÁNTSZ Országos Epidemiológiai Központ az Európai
Unió által kezdeményezett Elsõ
Európai Antibiotikum Nap tiszteletére tudományos ülést rendezett.

A vérfesték-képzésnek egy
öröklõdõ
anyagcserezavaráról
többek között megtudtuk: elõfordulására Európában ötezer fõbõl
egy betegség a jellemzõ. Magyarországon ennek a töredékét ismerjük egyelõre. Azért fontos hogy
mindenki tudjon róla, és idõben
felismerjük, mert egy ritka betegség, a tünetei lényegében azonosak nagyon sok más betegség tüneteivel, és emiatt nagyon nehéz
felismerni. Ahhoz, hogy felismerjük, elõször is gondolni kell rá belgyógyászoknak,
sebészeknek,
urológusoknak, nõgyógyászoknak. Igazán jellemzõ tünete már
csak nagyon súlyos állapotban
mutatkozik. Amikor a beteg légzészavarral, alhasi fájdalmakkal
küzd és megbénul, akkor mutatkozik a jellemzõ tünete, a sötétvörös
vizeletürítés. Fontos a felismerése,
mert ha például valaki örökölte a
betegséget, és még nincs panasza,
tudjuk, mit kell elkerülnie ahhoz,
hogy soha ne legyenek panaszai.
Tehát ha idõben tudjuk, hogy a betegnek akut porphyriája van, akkor kap egy listát a beszedhetõ
gyógyszerekrõl, és egész életében
nem jelentkezik nála a betegség.
Viszont ha nem ismerjük fel a betegséget, akkor óhatatlanul minden orvosi beavatkozás alkalmával ki lesz téve annak, hogy olyan
gyógyszert kap, amit nem szabadna, és akkor megbénulhat. Általában fiatal felnõtt korban jelentkezik a betegség, tizenhat-tizennyolc
éves kor körül indulnak a tünetek.
Ha idõben nem ismerjük fel, elõfordulhat, hogy pár napra, vagy
pár héten belül meg is bénulhat.
Súlyos hasi fájdalmak, majd az alsó- és felsõ végtag bénulása következik, s a végén légzésbénulás, ritmuszavar vezet a halálhoz. Nagyon súlyos állapotban is kezelhetõ a betegség, és a gyógyszere Magyarországon is a rendelkezésünkre áll.
B.E.

A tanácskozáson többek között
elõadás hangzott el az Európai Unió
stratégiája a multirezisztens kórokozók visszaszorítására címmel. Neves
külföldi elõadó ismertette az Európai Bizottság betegbiztonsággal
kapcsolatos ajánlásait a rezisztens
kórokozók terjedése – globális probléma címmel. Szó volt a hazai helyzetképrõl, egy délkelet-magyarországi megye antibiotikum-felhasználásáról, a rezisztens TBC terápiás
lehetõségérõl, a hazai mikrobiológiai laboratóriumok helyzetérõl, néhány uniós ország tapasztalatáról a
multirezisztens kórokozók visszaszorítása terén, valamint a hazai teendõkrõl e kórokozók kialakulásának a megelõzésében.
A tudományos ülésen részt vett Dr.
Buzás Judit, kistérségi tiszti fõorvos,
az ÁNTSZ Nagykanizsai, Letenyei
Kistérségi Intézetének vezetõje.
– A szakemberek szerint olyan
nagy a baj, hogy népegészségügyi
problémaként jelentkezik, és muszáj társadalmi szinten kezelni –

mondta Dr. Buzás Judit. – A baktériumok egyre ellenállóbbá válnak
az antibiotikumokkal szemben, és
ennek az a következménye, hogy
nem lehet elpusztítani õket. Bizonyos betegségekbõl, ami bakteriális eredetû fertõzöttségbõl következik, nem lehet majd meggyógyulni.
– Mit lehet tenni mindezek ellen?
– Változtatni kell a hazánkra jellemzõ antibiotikum felhasználás
gyakorlatán mind a lakosság szemléletében, mind az orvosi rendelés
terén, különösen a kórházi gyakorlatban, mely érinti az infekciókontrollt és a kórházhigiénét. Az EU-s
felmérések szerint Magyarország a
második helyen áll az antibiotikum
felhasználásban. Egyre több baktérium, kórokozó mutat olyan ellenállást, hogy nem lehet meggyógyítani
az embereket. Kialakult a rezisztencia, és hatástalanná váltak velük
szemben az antibiotikumok. Fontos
lenne a megfelelõ mikrobiológiai laboratóriumi vizsgálatok és megfelelõ szakmai protokollok elfogadtatása. A feleslegesen szedett antibiotikumtól a baktériumok megváltoznak, és ellenállóvá válnak a kezeléssel szemben. Emiatt az elmúlt huszonöt évben egyre több antibiotikum vesztette el hatékonyságát. Ha
ezt a problémát nem vesszük komo-

Rólunk csak velünk együtt
Folytatódik a rákbetegeknek
szóló országos elõadássorozat.
Egy év telt el azóta, hogy a Rákbetegek Országos Szövetsége útjára indította a Rólunk csak velünk együtt elnevezésû országos
programsorozatát.
Az elõadássorozat nagykanizsai
állomásának helyszínén, a Halis
István Városi Könyvtárban az emlõrák volt a központi téma. Magyarországon az emlõrák a nõk
körében a leggyakoribb rosszindulatú daganat, melynek korai felismerése befolyásolhatja a kezelés
módját és meghosszabbíthatja kimenetelét. Ezért különösen fontos
a tünetek ismerete, az emlõ önvizsgálata és rendszeres szûrése.
A folyamatos érdeklõdést az is
bizonyítja, hogy van még mirõl
beszélni a két leggyakrabban emlegetett daganatos betegség, a
mell- és prosztatarák kapcsán. Az
ingyenes programsorozat kereté-

lyan, az egész világnak – ezen belül
Európának is – szembe kell néznie
az antibiotikumok elõtti korszak
visszatérésével, amikor egy egyszerû
sebfertõzés is halálos ítélet lehetett.
Ebbõl következik az is, amikor valóban szükségünk lenne az antibiotikumra, az már nem lesz hatásos.
– Akkor mit tegyünk, ha megbetegszünk?
– Mindig követni kell az orvos utasítását, de nem kell kikövetelni az antibiotikum felírását, mert az nem elõzi
meg sem a megfázást, sem azt, hogy
az influenzavírus más embert megfertõzzön. A helytelenül és indokolatlanul szedett antibiotikum nem használ.
– Mi történik akkor, ha indokolatlanul szedjük?
– A baktériumok ellenállóvá válnak az antibiotikumos kezelésre, vagyis rezisztenssé válnak, így azért
fordulhat elõ, hogy amikor valóban
szükségessé válik az antibiotikumkezelés, az már nem hat, sõt kombinált antibiotikum szedésre is hatástalan marad. Nem csak egy baktériumról és antibiotikumról van szó, hanem az emberi megbetegedést okozó
számos kórokozóról és azokra ható
többféle antibiotikumról – összegezte Dr. Buzás Judit tiszti fõorvos.
Bakonyi Erzsébet

Szociális
szakemberek
továbbképzése

ben szakemberek tájékoztatják az
érdeklõdõket a mellrákkal kapcsolatos legfontosabb tudnivalókról.
Nem lehet elég hangsúlyt fektetni
a korai felismerésre, hiszen a
gyógyulásban ez az egyik legfontosabb tényezõ. A mell helyes önvizsgálatának megismerésében és
elsajátításában védõnõk és egy
speciálisan erre a célra kifejlesztett
eszköz segíti a résztvevõket, akik
ezen felül tanácsokat kaphatnak az
egészséges táplálkozással kapcsolatban is.
A rendezvény elõadói: Dr.
Kolonics Judit, a Kanizsai Dorotytya Kórház Onkológiai Gondozójának szakorvosa, Andrasek Mártonné dietetikus, Kardos Beáta és
Tislarics Ferencné asszisztensek.
Az esemény házigazdái: Karosi
Lászlóné és Dr. Erdõs Sándor, a
kórház Onkológiai Gondozójának
fõorvosa voltak.

Zárókonferenciával fejezõdött
be az Összefogás megnevezésû
program támogatásával megvalósult Szociális szakemberek továbbképzõ tréningje. A konferenciát Horváthné Bagó Mónika, a
Nagykanizsa és Környéke Foglalkoztatási, Szociális és Közmûvelõdési Nonprofit Kft. ügyvezetõje
nyitotta meg. A tanúsítványok ünnepélyes átadása elõtt elõadások
hangzottak el többek között A
HEFOP-2.2.1 pályázat curriculum
tervezésének sajátosságai, A képzés pozitív megvalósulása a Vöröskereszt szociális ellátórendszerében, a Bûnmegelõzés más
megközelítésben, Foglalkoztatás,
munkaerõ-piaci ismeretek, A segítõ szakma csapdái címmel.

B.E.

B.E.
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Állás

Horoszkóp

Nyugat-d
d unántúli R egionális M unkaügyi K özpont
Nagykanizsai K irendeltség é s S zolgáltató K özpont

csõszerelõ
minõsített hegesztõ
lakatos
hegesztõ
marós
esztergályos
tehergépkocsi-szerelõ
mezõgazdasági gépszerelõ
asztalos
kárpitos
varró munkás
bõrszabász
gépipari betanított munkás
operátor
német nyelvtanár

szakirányú
szakirányú
szakirányú
szakirányú
szakirányú
szakirányú
szakirányú
szakirányú
szakirányú
szakirányú
szakirányú
szakirányú
8. általános
8. általános
fõiskola

160.000 – 250.000 Ft
230.000 – 300.000 Ft
100.000 – 105.000 Ft
125.000 Ft
95.000 Ft
130.000 Ft
150.000 Ft
80.000 – 100.000 Ft
80.000 – 95.000 Ft
75.000 – 120.000 Ft
75.000 – 100.000 Ft
95.000 Ft
70.000 Ft
80.000 – 90.000 Ft
KJT szerint

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

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

13

III.21.–IV.19. Kos

Közlekedési
információk
az M7 -es autópályáról
minden nap
06:10, 08:35, 11:35
13:45, 15:30, 19:35

Az Ön rádiója
FM 95,6 MHz

SMS szám:
06-30/30-30-956

Úgy érzi, kárát látja a türelmetlenségének. Kevésbé megértõ a családjához is.
Itt az ideje, hogy változtasson ezen. Szerencsére váratlan pozitív történések felvidítják, és szinte angyallá változik.

IV.20.–V.20. Bika
A gazdasági nehézségek ellenére anyagi
gyarapodásra is számíthat az ünnepek
elõtt. Bár a nagyvonalúság nem jellemzõ önre, most úgy tûnik, egy esemény
meglágyítja a szívét.

V.21.–VI.21. Ikrek
A hangulata kicsit meginog, ha eszébe jut
az ajándékozás, de ne csüggedjen, a csillagok közelgõ szerencsét jeleznek. Addig se
figyeljen a külvilág zajára, sétálgasson a karácsonyi díszbe öltözött Fõ úton.

VI.22.–VII.22. Rák
Ágas-bogas teendõk elõtt áll. Azt is tudja, családi körben már nem számíthat segítségre, de ne keseredjen el, ne adja fel
az elképzeléseit. A kozmosztól még számíthat segítségre.

VII.23.–VIII.22. Oroszlán
Szenteljen több figyelmet a karrierje építésére. Eddigi tevékenysége már a kisujjában van, érdemes új dologba kezdenie
még akkor is, ha az év vége közeledik, és
mások a lazításon törik a fejüket.

VIII.23.–IX.22. Szûz
Ne legyen túlságosan szigorú önmagához. Válassza idõnként az élet napos oldalát az árnyékos helyett. Ha eddig a biztonságos egyedüllét
mellett tette le a voksát, most válassza az olykor viharfelhõkkel kísért társas kapcsolatot.

IX.23.–X.22. Mérleg
Szellemességével könnyedén lehengerli
ismerõseit. Munkája terén év végére sikert ígérnek a csillagok. S hogy még jobban érezze magát, keressen egy jó kikapcsolódási lehetõséget.

X.23.–XI.22. Skorpió
A bizalmatlanság uralkodik el mindennapjain. Érzelmi életére kiható döntéseit
ne hamarkodja el, gondolja át alaposan.
Ha még nincs társa, változtasson a felfogásán, és értékelje át az életét.

XI.23.–XII.21. Nyilas
Nagy szerepet játszanak emberi kapcsolatai az év hátralevõ heteiben. A sikertelen eseményeket igyekezzen elfelejteni,
és az egyhangúságból valami újszerû
kezdeményezéssel igyekezzen kitörni.

XII.22.–I.20. Bak
A régi gondjai ismét felszínre kerülhetnek, de ez ne vegye el semmitõl sem a
kedvét, mert az ünnepek örömteli eseményeket ígérnek. Ha türelmes, hamar rátalál a legjobb megoldásra.

I.21.–II.19. Vízöntõ
A negatív gondolatokat verje ki a fejébõl,
és ne engedje, hogy eluralkodjanak mindennapjain. Töltsön több idõt a szeretteivel, és merítsen erõt, energiát a ragaszkodásukból.

II.20.–III.20. Halak
Legfontosabb teendõi közé tartozik az
ajándékvásárlás. Most ne a legdrágább
ajándék kiválasztására törekedjen. A szeretet, a ragaszkodás kinyilvánítása fontosabb, s ez nem mérhetõ anyagiakban.
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Nk belvárosában 600 négyzetméteres
terület – társasház építésére is alkalmas –
eladó! Érd.: 30/227-3294, 30/448-6072
Nk-án a Fõ úton 77 m2-es polgári lakás jó
állapotban eladó. Érd.: 93/321-906 (6200K)
Nk belvárosában a TANDEM autókereskedés bérbe kiadó vagy építési teleknek eladó. Tel.: 30/481-2323 (6260K)
Szép természeti környezetben kicsi
szõlõbirtok olcsón eladó. Érd.: 20 óra
után a 93/315-559 (6314K)
Nagybakónakon kétszobás családi
ház nagy telekkel eladó. Érd.: 20 óra után
a 93/315-559 (6315K)
Nk-Olajtelepen, a Vécsey utcában karbantartott 78 m2-es családi házrész pincével-padlással, 1185 m2 udvarral eladó.
Érd.: 93/323-737, 20/398-1455 (6312K)
Belvárosban háromszobás, nappalis
családi ház két fürdõvel, nagy aknás garázzsal, rendezett, szép, kicsi udvarral eladó vagy elcserélhetõ palini családi házra
értékegyeztetéssel. Tel.: 93/315-861,
30/851-7255 (6389K)
Nk-án belvárosi, 56 m2-es, önkormányzati lakásomat kisebbre cserélném.
Tel.: 30/438-4872 (6403K)
Nk-án Téglagyári úton aknás garázs
eladó. Irányár: 650 ezer Ft. Érd.: 30/3999548 (6406K)
Miklósfán szinteltolásos, padlófûtéses
családi ház eladó. Irányár: 16,5 millió Ft.
Tel.: 70/454-0476 (6407I)
Király utcában igényesen kialakított,
cirkós manzárd eladó. Irányár: 10,95 millió Ft. Tel.: 70/454-0476 (6408I)
Belvárosközeli, két szobás, egyedi fûtéses lakás eladó. Irányár: 6,5 millió Ft
(6409I) Tel.: 70/454-0476.
Zemplén úti 4 emeletesben 1. emeleti,
kétszobás, felújított lakás eladó. Irányár:
6,8 millió Ft. Tel.: 70/454-0476 (6410I)
Olajtelepen sorházi lakás garázzsal,
kis kerttel eladó. Irányár: 13 millió Ft.
Tel.: 70/454-0476 (6411I)
Kiskanizsán teljesen felújított, háromszobás, cirkófûtéses családi ház eladó
Tel.: 70/454-0475 (6412I)
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Zemplén utcában jó állapotú, háromszobás lakás eladó. Irányár: 6,8 millió Ft.
Tel.: 70/454-0475 (6413I)
Letenyén háromszobás családi ház,
szép telekkel eladó. Irányár: 8,3 millió Ft.
Tel.: 70/454-0475 (6414I)
Nagykanizsa belvárosában háromszobás, szépen felújított családi ház eladó.
Irányát: 21,8 millió Ft. Tel.:70/454-0475
(6415I)
Zalakarosban
1+2
félszobás,
fürdõközeli lakás, kiadásra is alkalmas,
eladó. Irányár: 13,5 millió Ft. Tel.:
70/454-0475 (6416I)

BÉRLET
Városközpontban másfél szobás különálló albérlet kiadó. Érd.: 30-529-3713
(6396K)
Belvárosban kétszobás, egyedi fûtéses
lakás kiadó. Tel.: 70/943-0976 (6397K)
Zárda utcában kétszobás lakás albérletbe kiadó. Kaució szükséges. Érd.:
30/400-1303 (6404K)
Kétszobás, földszinti, bútorozatlan lakás kiadó. Érd.: 30/281-7864 (6409K)

VEGYES
170 literes prés eladó. Tel.: 30/4486072 (6278K)
Eladó jó állapotú, zárt faborítású, kétszárnyú kapu, ipari méretû állványok,
gyári satupad olcsón. Érd.: 20/9591-157
(6331K)
Almaértékesítés termelõtõl 50 Ft/kgtól, Golden, Idared, Gála, Gloster, zöldalma fajtákból házhoz szállítással. Nk.,
Kisfaludy 2/c., 93/312-479, 20/570-7717
(6357K)
Készpénzért vásárolok könyvet, festményt, porcelánt régi népi panasztbútorokat és használati tárgyakat. Érd.: 20555-3014 (6399K)
Három köbméter kuglira vágott tüzifa
házhoz szállítva, 35.000 Ft-ért eladó.
Érd.: 30/827-1966 (6405K)
Idõsebbek figyelmébe! Szeretetre, törõdésre vágyó idõs emberek jelentkezését
várjuk! Kanizsai ingatlanért, ottlakás nélkül, házi munkák elvégzését, betegségben

gondozását vállalja egy megbízható kedves pár. Nagyigényûek, cselédre vágyók
kíméljenek! „Családtag” jeligére várjuk levelét a 8801 Nagykanizsa, Pf.: 508-ra. Telefonszám a Szerkesztõségben. (6410K)

SZOLGÁLTATÁS
Takarítást vállalok. Érd.: 93/325-759
(6279K)
Magyar nyelv és irodalomból korrepetálást, pótvizsgára, felvételire felkészítést, valamint szakdolgozatok, egyéb
anyagok gépelését vállalom. Tel.: 30/9688184 (6288K)
Masszázs a nagykanizsai Uszodában!
(A szolgáltatás belépõjegy nélkül is igénybevehetõ) Teljes testre, 30 perces lazító
masszázs 1000 Ft. Szolgáltatások: alakformáló-, talp-, egyéb masszázs, fényterápia, méregtelenítés, stb. Hívásra házhoz is megyek! Elérni és bejelentkezni a
30/481-2323 telefonszámon lehet (6273K)
Televízió, DVD, videó, távirányító javítása. Mûholdvevõ, antenna, távirányító
értékesítése. Nagykanizsa, Liszt Ferenc u.
1/D. Tel.: 30-597-1530 (6400K)
Hitelügyintézés díjmentesen, gyorsan,
alacsony kamatokkal gépjármûre, ingatlanra, vállalkozásokra, BAR-listásoknak
is. Érd.: 93/322-134, 30/612-3296
(6411K)

Fényre sötétedõ és tükrözõdés mentes lencse akció 20%!
Akció idõtartama: 11.20-12.31

December 13. 14 óra
KARÁCSONYI JÁTSZÓHÁZ
Mézeskalács, karácsonyi díszek és
ajándékok készítése

December 14. 17 óra
SWANS BALETT GÁLAMÛSOR
- "Karácsonyi varázslat"
Belépõdíj: 600 Ft

December 15-19. 9-18 óra
NAGYKANIZSAI MÉZESNAPOK
- Mézkóstoló és vásár

December 13. 18 óra
ADVENTI KONCERT
Baki Andrea és Gróf Katalin
hangversenye

December 19. 20 óra
Rock Klub - RADIOAKTÍV
"UNPLUGGED" - a Radioaktív
együttes akusztikus koncertje
Belépõdíj: 800 Ft

December 12. 17 óra
ORTRUN CZINKI
KIÁLLÍTÁS-MEGNYITÓJA
Megtekinthetõ: január 23.
December 13. 16-18 óra
TÁNCHÁZ GYEREKEKNEK
Belépõdíj: 200 Ft
December 13. 18 óra
"TÁNCRA LÁBAM" - népzenei
táncház sorozat
Belépõdíj: 500 Ft

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

December 12. 19 óra
Jazz Klub
DÉS ANDRÁS TRIÓ
A trió tagjai: Oláh Szabolcs - gitár
Szandai Mátyás - bõgõ,
Dés András - ütõhangszerek.
A rendezvény
támogatói: az OKM PANKKK
program és a Nemzeti Kulturális
Alap Zenei Szakkollégiuma
Belépõdíj: 800 Ft
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Betegséggel is dacolva
Hódmezõvásárhelyen rendezték az úszók korosztályos rövid
pályás vidékbajnokságát, melyen
a Délzalai Vízmû SE csapatával
együtt tizenöt klub indította versenyzõit. A kanizsaiak trénere,
Polgár Sándor nem volt egyszerû
helyzetben, hiszen a kezdeti versenyek után szinte a fél küldött-

ség megbetegedett, mi több, még
egy könnyebb korcsolyázó baleset is becsúszott. Mozgalmasak
voltak tehát a vásárhelyi napok, s
az elsõ döntõk voltak azok a futamok, melyekben szép kanizsai sikerek születtek. Abay Nemes Anna tett ki igazán magáért, hiszen
100 m gyorson és mellen ugyan-

A hét tehetsége: Abay Nemes Anna
Születési hely, idõ: Nagykanizsa, 1996. 11. 08.
Sportág. Úszás. Legkedveltebb távjai: 100 m gyors, 200 m vegyes.
Klubja: Délzalai Vízmû SE (2003-)
Eddigi legnagyobb sikerei: „cápa”-korosztály országos bajnoki-1.
(2008; 100 m gyors), korcsoportos ranglista-2. (2008; 100 m gyors),
ranglista-3. (2008; 400 m gyors), további tizenegy távon van a ranglista elsõ 15 helyezettje között (2008).

Már elsõ osztályúként
Vaska Kálmánnak, a Kanizsa
Motocross SE endurósának a bajnoki másodosztályban szerzett második helyekbõl már nagyon elege
lehetett, hiszen idén végre megnyerte a Magyar Köztársaság
Nemzetközi Enduro Motoros Bajnokságának II. osztályú E1 kategóriáját. Ha pontosak akarunk lenni,
Kálmán eddig háromszor lett öszszesítésben ezüstérmes kétütemû
125 ccm-es Yamahájának nyergében, idén pedig tíz verseny után az
õ neve mellé kerülhetett az elsõ po-

zíció bejegyzése. A futamok száma
öt helyszínt takart, s a sorozat nemzetközisége nem csupán abban merült ki, hogy a magyarok mellett
osztrákok, szlovákok, szlovénok
vettek részt benne, hanem szerepelt
egy horvátországi pálya teljesítése
is a versenynaptárban.
Az egyes futamok alkalmával
ebben a fajta versengésben a motorosok akár 6-7 órát is a nyeregben
tölthetnek úgy, hogy kizárt bárminemû „idegen” szerelõi segítség
(fõképp segítõ kéz és szerszám…)

úgy elsõ lett, mint 200 m vegyesen. Ehhez az éremkollekcióhoz
még két ezüstöt és egy bronzot
gyûjtött. A ’94-es születésû Tihanyi László háromszor csapott másodikként a célba (50, 100, 200 m
pillangó) és 200 m háton harmadik lett, míg Zsuppán Patrícia
(1994) 50 m gyorson lett második
korcsoportjában. Váltókban a
4x100 m fiú gyors váltó
(Draskovics Márk, Trajer Márk,
Ács Gergõ, Tihanyin László) a
„C” korcsoportban elsõ helyen
végzett, s az ugyanolyan vegyes
távon bronzérmet nyertek. A lányok (Kiss Dóra, Zsuppán Patrícia, Abay Nemes Anna, Karancz
Aliz) az „A” korcsoportban a 100
és 200 m gyorson egy-egy bronzéremmel gazdagodtak.
Polgár Lálszló
igénybevétele. Egy-egy ilyen maratoni tehát alaposan megdolgoztatja a rajthoz állókat szombaton –
aztán meg vasárnap is…
S hogy mivel jár a másodosztály
bajnoki címe? Nos, Vaska Kálmánt úgy tûnik, már semmi sem
mentheti meg az élvonaltól, vagyis
ez I. osztály futamaitól a következõ esztendõben. Mint mondta, áll a
kihívás elébe, ahol azért elõször
jöhet a tapasztalatszerzés, majd
pedig az elõretörés. Aztán ki tudja,
lehet, hogy a kettõ egyszerre is
mûködhet majd…
P.L.

Többen, több helyen is vitézkedtek
Ha valaki résen volt, már a múlt
hét péntek estéjén, a Kanizsai Vadmacskák – Vasas nõi kosármeccs
ideje alatt tapasztalhatta, hogy
másnap cselgáncs versenyt rendeznek az NTE-csarnokban. Ráadásul jubileumi alkalomra készülhettek a szervezõk, hiszen tizedik alkalommal rendezték meg a
Mikulás Kupa Nemzetközi Judoversenyt. A rangjához méltóan
négy országból 17 klub nevezett,
majd 240 judokáját, köztük természetesen az NTE 1866 dzsúdósait.

Hat korosztályban indulhattak a
cselgáncsosok, s az aligha szolgál
meglepetésként, hogy a legtöbb
nevezéssel, szám szerint negyvenkettõvel a házigazdák bírtak. Tovább szûkíve a vendéglátókra a
kört, a legjobbjaik különdíjasként
Dabi Zsófia, Lukovits Balázs és
Mihovics Szabina lettek. Dabi az
U15-ös és U17-es korosztályban is
második lett 48 kg-ban, Lukovits
(szintén az „egy versenyzõ, több
korosztály” plusz még több súlycsoport jegyében) két elsõ és egy

Nem volt sikeres hétvége
A férfi kosárlabda NB I B Nyugati csoportjában a Kanizsa KKDKG East együttese Sárváron ismét nagy ellenállásba ütközött, s a
hazaiak meggyõzõbb játékkal

gyõzték le Szabó Balázsékat 9079-re.
A nõknél a Kanizsai Vadmacskáknak itthon jutott ki a vereségbõl,
a Vasas Csata II csapata lezárta a ka-

harmadik helyet zsebelt be,
Mihovics pedig az U17-es és U20as mezõnyben is elsõ lett 76 kg és
70 kg-ban. Rajtuk kívül Csonka
Richárd (46 kg, 50 kg) egy aranyat
és ezüstöt gyûjtött, s szintén elsõként zárt Gerõ László 50 kg-ban az
U11-esek között. Összességében
az NTE 1866 versenyzõi hat aranyat, tizenhárom ezüstöt és öt
bronzérmet könyvelhettek el a rangos viadalon.
P.L.
nizsaiak ötös gyõzelmi szériáját, s
nyerte a találkozót 61-52-re. A mérkõzésen bebizonyosodott, ha Varga
Zsófiát kikapcsolják a játékból, már
nem egyértelmû a kanizsaiak fölénye...
P.L.
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Téli szünetre vonultak
Amely bajnokságok a kanizsai vízilabdát érintik, azok gyakorlatilag
mind befejezõdtek, s a téli szünetre
felemásan térhettek a csapatok. A felnõtt OB I B küzdelmeiben a CWG
Kanizsa VSE az a Kaposvár VK gárdáját fogadta abban a reményben,
hogy az egyik nagy riválissal szemben sikerül megtartani a Zöld csoport
alapszakaszában a lépéselõnyt, vagy
inkább tartani vele a lépést. A csapat
túlpörgette magát, s a téttel bíró találkozón leblokkoltak Simonka Ferenc
edzõ játékosai, így nem is csoda,
hogy a végén 9-17-et mutatott az
eredményjelzõ. A tabellán maradt tehát a harmadik helyezés.
A gyermek II. bajnokságban
Szabó Szilárd együttese elõbb a
Dunaújvárossal, majd a Kaposváriakkal mérkõzött. Elõbbiek ellen
szoros csatában kaptak ki 9-8-ra, a
somogyiak ellen viszont 14-7-re
nyertek. A különbséget szinte
Hóman Barnabás góljai jelentették,
aki ezen a mérkõzésen hatszor
bombázott a hálóba. A csapat a tabella negyedik helyén áll.
In memoriam
Fekete Szabolcs
(1976 – 2008)
…s akkor a 64. percben edzõje úgy határozott, pályára léphet. Történt mindez az NTE futball csapatának valamelyik múlt
évi, õszi mérkõzésén…
S csak nyargalt, nyargalt egészen a pálya közepéig, hogy vigye
elõre csapatát lendületével, lelkesedésével. Mert imádta a labdarúgást, s úgy magában a sportot.
Ha alkalmanként csak csereként
is, de mindig tudta és érezte, mivel
a sors számos csapást mért rá,
neki hatványozottan is bizonyítania kell. Szinte olvasta a játékot, a
kispályás tornák és teremkupák
pillanatai adták számára azt a lehetõséget, mely kiragadta a kegyetlen élet mindennapjaiból. Aztán szervezete egyszer csak úgy
döntött, ebbõl elég, s onnantól
kezdve már nem volt visszaút. Augusztusban a Semjénháza együttesének kispadján ülve már õ is
sejtette, élete mérkõzése már javában folyamatban van. Tudta,
ezen a mérkõzésen már a hoszszabbítás is nagy szó, azt erõvel
bírni is emberfeletti tett.
… aztán a Teremtõ úgy döntött, 32. évében lehívja az élet
pályájáról – végleg, csendben,
méltósággal, s itt helyettesíteni
nem lehet – helye örökre betöltetlen marad…
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Volán Oktatási Kft.
Nagykanizsa,
Zárda út 2.
Tel/fax: 93/516-634

OKÉV nyt. szám: 20-0003-04 AL: 0448

Karácsonyi akció!

Gyorsított tanfolyamot
indítunk 2008.12.22-én
8.30 és 16 óra kezdetekkel
személyautó, motor
és segédmotor kategóriákban
Részletekrõl érdeklõdni:
Nagykanizsa, Zárda u. 2.
Tel.: 93/516-634, 30/491-7051
Részletfizetés!
Ingyenes tankönyvkölcsönzés!
Igazodunk
a Te szabadidõdhöz!
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