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Egy kattintás, és naponta 
friss híreket, tudósításokat, 

riportokat olvashat. 
Képeslapküldõ, fórum, 

apróhirdetés. 
Kattintson rá!
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Volán Oktatási Kft.
Nagykanizsa,
Zárda út 2.

Tel/fax: 93/516-634

OKÉV nyt. szám: 20-0003-04 AL: 0448

Tanfolyam indul
2009.09.15-én 16 órakor

“C”,  “D”, “E”
09.22-én 16 órakor
10.05-én 16 órakor
személyautó, motor 

és segédmotor kategóriákban.

Diákkedvezmény!
Részletfizetés! Ingyenes 

tankönyvkölcsönzés!
Üdülési csekket elfogadunk!

Ezúton értesítjük Önöket, hogy 2009. szeptember 21-én (hétfõ) 17 órakor lakossági fórumot tartunk
az alábbi témában: 61. számú fõút Zala megyei szakaszának 11,5 tonnás burkolat erõsítése. Helyszín:
Vasemberház Díszterem. Cím: 8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 1-2. 

A 61. számú fõút 186+694-189+925 km szelvények közötti szakaszon (Zala megye) 11,5 tonnás tengelyter-
helésre történõ burkolaterõsítésre kerül sor. A fejlesztéssel az útpálya alkalmassá válik a nagyobb tengelyter-
helésû jármûvek közlekedésére, továbbá biztonságosabb, és kényelmesebb lesz a közlekedés. A beruházás az
Európai Unió támogatásával valósul meg, a KÖZOP (Közlekedés Operatív Program) keretében.

A lakossági fórum résztvevõi: Marton István polgármester, beruházó: Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztõ
Zrt., projektvezetõ: Mórocz József, kivitelezõ: Teerag-Asdag Építõipari és Kereskedelmi Kft., területi
fõmérnök: Horváth Norbert. 

Fazekas Orsolya, kommunikációs vezetõ (06-20-92202308)

MMeegghhíívvóó llaakkoossssáággii ffóórruummrraa

Kisboldogasszony napján, a
Szûzanya születésnapján szen-
telte fel Dr. Páhy János, a
kiskanizsai Sarlós Boldogasz-
szony Plébániatemplom plébá-
nosa a Szent Flórián-kápolna új
szobrait. 

Mint arról lapunkban tavaly mi
is hírt adtunk, az 1867-ben felszen-
telt kápolna Mária szobrát ellopták.
Errõl értesülve Kuzma Miklósné
helyi lakos felajánlotta idõs édes-
anyja tótszerdahelyi otthonának há-
zi oltárát díszítõ Szûz Mária és
Jézus Szíve szobrokat a Szent Flór-
ián-kápolnának. Az esti misét kö-
vetõen a hívek Szûz Anyához inté-
zett imádsága mellett a plébános
megáldotta az új szobrokat.

B.E.

ÚÚjj MMáárriiaa sszzoobboorr aa
SSzzeenntt FFllóórriiáánn-
kkááppoollnnáábbaann A HSMK közelgõ õszi-téli prog-

ramjait ismertette Szakács Gábor
mûvelõdésszervezõ. Örömmel új-
ságolta, ismét nyert a PANKKK
könnyûzenei pályázaton 800 ezer
forintot az intézmény, mely összeg-
bõl a jövõ év májusáig minden hó-
napban szerveznek egy-egy igényes
zenei mûsort.

Ki-ki a zenei ízlésének megfele-
lõen válogathat a jazz, rock, funky,
pop, blues és népzenét játszó zene-
karok közül. Szeptemberben, a
program elsõ állomásán a tavaly is
nagy sikert aratott Budapest

Acoustic Band lép fel a HSMK If-
júsági Klubjában. Újdonságként,
mint elõ-zenekar, a kanizsai Blue
Corner együttes szórakoztatja régi
külföldi és hazai slágerekkel a kö-
zönséget. Egy családi hétvégét is
terveznek decemberben, melynek
kiemelkedõ mozzanatát a Csík ze-
nekar szolgáltatja népzenével.

Országos turnéja sorában no-
vember 20-án ismét láthatjuk
Zsédát városunkban. A mûvelõ-
désszervezõ külön felhívta az Er-
zsébetek és a Katalinok figyelmét
a popdíva szuperprodukciójára.
Másfél órás élõ koncertet láthat-

hallhat a közönség öt-hat kísérõze-
nész közremûködésével, kivetítõk-
kel, látványos hang-és fénytechni-
kával fûszerezve. Idén is felfrissíti
hagyományos báljait az intéz-
mény. November 21-én, Erzsébet-
Katalin bál címmel a Little flamin-
gó zenél, a közönség pedig sok-
sok meglepetésre számíthat. 

A mûvelõdésszervezõ még meg-
említette Kovácsné Mikola Mária
igazgatóhelyettes szervezésében a
szeptember 11-én 19 órakor kez-
dõdõ Kollonay Zoltán zenei estjét
a Kórház-kápolnában, és a tavaly
is nagy sikert aratott Filharmónia
bérletsorozatot, ezúttal a HSMK
színháztermében.

B.E.

ÕÕsszzii-ttééllii pprrooggrraammookkrróóll

A Palini Általános Iskola tanu-
lói  – a szülõkkel és testnevelõkkel
karöltve – lázas készülõdéssel töl-
tötték a nyári szünidõ utolsó he-
teit. Bekerültek ugyanis a TV-2
„Nagy Vagy” címû vetélkedõjébe. 

A feladatok között kerékpáros
ügyességi, tutajos és víz alatti pró-
bák, levegõs akrobata mutatvá-
nyok, valamint alpinista érzéket
igénylõ falmászós gyakorlatok
szerepeltek számtalan változatban. 

Vezérszurkolónak sikerült meg-
nyerniük Mága Zoltánt hegedûmû-
vész és Németh Helga válogatott ké-
zilabdázót. A csapat erõsítõ sztárja
Torres Dani énekes volt. Lelkesen
küzdött mindenki, gyerekek és szülõk
egyaránt, még a tévés felvételek meg-
próbáltatásaival is megbirkóztak. Saj-
nos  nem sikerült kiharcolniuk a to-
vábbjutást, de a hosszú, fárasztó nap
elmúltával, rengeteg élménnyel gaz-
dagodva tért haza a megfáradt csapat.

Felkészítésükért  köszönettel
tartoznak  testnevelõiknek, a szü-
lõknek, valamint Lovkó István ma-
gánvállalkozónak, aki térítésmen-
tesen biztosította a gyakorláshoz
szükséges mászófalat, szabadide-
jében segítette csapatukat,  továb-
bá Nagykanizsa Város Önkor-
mányzatának és Bicsák Miklós
képviselõ úrnak. 

K.H.

„„NNaaggyy VVaaggyy”” PPaalliinn
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A HVG ismét megjelentette az
elmúlt év statisztikai adatait kü-
lönbözõ válfajú bûncselekmé-
nyekrõl az Egységes Nyomozó-
hatósági és Ügyészségi Bûnügyi
Statisztika 2008. évi adatai alap-
ján. Nagykanizsa az ismertté vált
összes bûncselekmény kategóriá-
jában – a  huszonhárom megyei
jogú város és a fõváros sorában –
az elõkelõ 24. helyet „szerezte
meg”. Ritka az olyan statisztika,
amelynek „helyezettjei” inkább
a sor végén szeretnének helyet
kapni – ez pontosan olyan.

Az „eredmény”-rõl megkérdez-
tük dr. Molnár József rendõrkapi-
tányt, aki elmondta, hogy nem tartja
jó mérõnek az összes bûncselek-
mény számát – erre tökéletesen jó
példa Debrecen városa. 22.734 bûn-
cselekménnyel magasan veri a me-
gyei jogú városokat, viszont ennek
nagy része a társadalomra kevésbé
veszélyes bûneseteket jelent. Sok-
kal nagyobb mérce ugyanis, hogy a
lakásbetörések vonatkozásában vá-
rosunk a 20. helyen van, s hogy a
köznyugalmat igazán irritáló bûn-
cselekmények (garázdaság, testi
sértés, erõszakos közösülés) száma
a többi hasonló nagyságú városéhoz
képest jóval alacsonyabb.

– Munkatársaim nevében is
mondhatom, hogy az egész kapi-
tányság számára fontos a polgárok
nyugalma, az, hogy nyugodtan ki-
mehessenek az utcára, közleked-
hessenek a városban, sétálhassa-
nak a gyerekeikkel, akár még sötét-
ben is – emelte ki a rendõrkapitány.
– Mindezért megteszünk mindent,
ami tõlünk telik, s amit az anyagi
kapacitásaink engednek. Úgy vé-
lem, ebben a statisztikai eredmény-

ben megmutatkozik a hétköznapi
munkánk is: hogy folyamatos elem-
zõ munkával jelöljük ki a problé-
másabb területeket, s ezáltal gyak-
rabban jelenünk meg az ilyen he-
lyeken; hogy a Bûnmegelõzõ Cso-
port a kortárs segítõkkel az állam-
polgárok figyelmét felhívja a ve-
szélyhelyzetekre plakátokkal, szó-
róanyagokkal; hogy különbözõ
elõadásokat tartunk, ha hívnak
bennünket, s még sorolhatnám.

A kapitányság tervei között
szerepel a kiskanizsai körzeti

megbízotti rendszer visszaállítá-
sa, illetve a keleti városrészben
szintén szükség lenne két fõ kör-
zeti megbízottra. Az õ jelenlétük,
s a kamerarendszer további ki-
építése együttesen szolgálná a je-
lenlegi biztonsági szint fenntar-
tását, s annak jobbítását is. Nem
csak a belvárosi rész, hanem a
piac területe is biztonságosabbá
válik majd a tervek megvalósulá-
sával.

Steyer Edina

KKaanniizzssaa –– AA mmii üüggyyeeiinnkk2009. szeptember 10. 3
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AAzz iissmmeerrttttéé vváálltt öösssszzeess bbûûnnccsseelleekkmméénnyy 
aa mmeeggyyeeii jjooggúú vváárroossookkbbaann 

ééss aa ffõõvváárroossbbaann
Rangsor/város neve                   Összes bûncselekmény

száma 10 ezer lakosra jut
1. Debrecen 22.734 1.109
2. Budapest 107.317 630
3. Miskolc 10.545 316
4. Dunaújváros 2.746 558
5. Szombathely 4.347 548
6. Salgótarján 2.001 517
7. Eger 2.862 510
8. Székesfehérvár 5.133 504
9. Nyíregyháza 5.879 503
10. Kecskemét 5.513 500
11. Szolnok 3.735 498
12. Gyõr 6.323 491
13. Szeged 7.983 478
14. Szekszárd 1.509 444
15. Pécs 6.391 442
16. Érd 2.594 411
17. Tatabánya 2.697 383
18. Zalaegerszeg 2.361 383
19. Veszprém 2.296 369
20. Békéscsaba 2.365 365
21. Kaposvár 2.443 362
22. Sopron 1.830 316
23. Hódmezõvásárhely 1.439 304
24. Nagykanizsa 1.229 242

Forrás: ENYÜBS - 2008 - HVG

VVáárroossuunnkk aa lleeggbbiizzttoonnssáággoossaabbbb

Buda Ernõ bányamérnök (1921-
2005) nevét vette fel az augusztus
31-én megtartott tanévnyitóján a
Lovászi Általános Iskola. 

Az évnyitón elõadás hangzott el
a településen több évet eltöltött
neves szakember életérõl, majd
felavatták a névadó mellszobrát,
melynek eredetije a Zalaegerszegi
Magyar Olajipari Múzeumban
látható. Az iskola elõterében elhe-
lyezett tablók Buda Ernõ szakmai
életútját mutatják be. Az oktatási
intézményben tervezik egy emlék-
szoba kialakítását is.

B.E.

BBuuddaa EErrnnõõ nneevvéétt
vveettttee ffeell aa LLoovváásszzii
ÁÁllttaalláánnooss IIsskkoollaa

1919. szeptember 6-án csendõr-
sortûz oltotta ki a bányászok életét
Tatabányán. Ennek emlékére
szeptember elsõ vasárnapja a bá-
nyászat, a bányászatban dolgozók
nagy áldozatokat követelõ munká-
jának ünnepnapja.

Szeptember elsõ vasárnapján
1950. óta ünneplik a Bányászna-
pot. 1991-tõl azonban a hivatalos
bányásznap december 4-e, Szent
Borbála, a bányászok védõszentjé-
nek a napja.

A szakma kanizsai képviselõi
péntek délelõtt a bányászhagyo-
mányoknak megfelelõen megko-
szorúzták a Berzsenyi Lakótelep
elõtt álló Olajbányász emlékmû-
vet, s a Bányászhimnusz hangjai
mellett kegyelettel adóztak a bá-
nyászbalesetben elhunytak emlé-
kének. 

B.E.

KKoosszzoorrúúzzááss 
aazz 5599.. BBáánnyyáásszznnaappoonn

A Kreatív Klub és a Nagykani-
zsai Olajos Szeniorok Köre szak-
mai kirándulást tervez szeptem-
ber 18-án a Dráva-völgyi szén-
hidrogénkutatások helyszínére.

Az 1950-80-as években végzett
földtani kutatások számos, kisebb-
nagyobb népgazdasági jelentõségû
szénhidrogén mezõt tártak fel eb-
ben a medencében. Az utóbbi

években lezajlott közép-európai
olajvállalat átszervezõdés, azaz a
MOL-INA csoportosulás létrejötte
felgyorsította, és az országhatártól
függetlenné, integrálttá tette a
földtani kutatást, amely mostaná-
ban újra mélyfúrások létesítését
tette szükségessé.

A nagykanizsai központú
ROTARYFúrási Zrt. R-67. számú, új,
nagy teljesítményû mélyfúró beren-

dezése is ezen a projekten dolgozik,
jelenleg Potony község határában.

A szakmai kirándulás résztvevõ-
inek most lehetõsége nyílik bete-
kintést nyerni ebbe a munkába. A
kirándulás során Horváth Zsolt
geológus a földtani kutatások állá-
sáról és eredményérõl, Szlávik Ti-
bor bányamérnök pedig a mélyfú-
rás technológiai munkálatairól és
mélyfúró berendezéseirõl ad átte-
kintést.

B .E.

LLááttooggaattááss aa DDrráávvaa-vvööllggyyii sszzéénnhhiiddrrooggéénn
kkuuttaattáássookk hheellyysszzíínnéérree
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KKaanniizzssaa –– VVáárroosshháázzaa 2009. szeptember 10.4

Mint elõzõ lapszámunkban
ígértük, most beszámolunk a
közgyûlés döntésérõl az üzletek
éjszakai nyitva tartásával kap-
csolatban.

Az ügy parázs vitát váltott ki,
megszólaltak az érintettek – egy
lakó a Platán sor 1/A-ból, s egy a
Platán sor 4-bõl, valamint a gyors-
büfé üzletvezetõje –, s több képvi-
selõ is elmondta a véleményét.

Bizzer András elsõ felszólaló-
ként kiemelte, ugyan számít a vá-
dakra, de egyáltalán  nem vállal-
kozó-ellenes. Õ is, s dr. Kolonics
Bálint is kifejtették saját álláspont-
juk okait. Többen is felemlegették
a bírósági döntést, mely az üzlet
javára döntött; a kérdés az volt,
hogy a július 3-i közgyûlésen
esett-e errõl szó. Bizzer András
szerint az elõterjesztésben ugyan
nem szerepelt, de szóban elhang-
zott a bírósági ítélet ténye.

A városatyák mindannyian
egyetértettek abban, hogy a vég-
eredmény – miszerint a közgyûlés
által 2009. július 3-án hozott, az
üzletek éjszakai nyitva tartását sza-
bályozó rendeletet hatályon kívül
helyezték – nem oldja meg a lakók
problémáját. Bene Csaba szerint is
megoldást kell találni mindkét fél
számára, s egyáltalán nem biztos,
hogy a zárt tér létrehozásával
zavartalan lesz a környék élete, de
abban sem lehet bízni, hogy a
rendõrség vagy a közterület-fel-
ügyelet oldja meg a gondokat –
ember és pénz hiányában szenved
ugyanis mindkét szervezet.

Miután a két lakó elhagyta a
Medgyaszay Házat, dr. Kolonics
Bálint felkérte Marton István pol-
gármestert, hogy a nyílt ülésen te-
gyen ígéretet, miszerint felkeresi
dr. Molnár József rendõrkapitányt,
mert ezzel az ügy nincs lezárva,
õk a környéken élõ embereknek is
kívánnak segíteni. A polgármester
felkérte az említett képviselõt,
hogy vegye fel õ a kapcsolatot a
rendõrkapitánnyal, s intézkedje-
nek az ügyben.

(Fórumhozzászólás: 14. oldal)

Steyer Edina

MMaarraadd aazz
ééjjjjeellii nnyyiittvvaa
ttaarrttááss

A minõsített többség megvolt,
ám így is huszonöt perces késéssel
kezdte el munkáját a nyári szünet
utáni elsõ, szeptember 3-ára össze-
hívott közgyûlés. Ezúttal azonban
nem mindenki találta meg a helyét. 

Marton István polgármester
ugyanis új ülésrendet vezetett be. Így
Röst János és Halász Gyula SZDSZ-
es képviselõk a jobb oldalon, a Fi-
desz-KDNP frakció mellett kaptak
helyet. A polgármester balján Hor-
váth István és Polai József független
képviselõk közül utóbbi eleinte a
vendégek között foglalt helyet, csak
késõbb csatlakozott képviselõtársá-
hoz. Szõlõsi Márta képviselõnõ mik-
rofonját és szavazógépét szintén a
baloldalra, Bogár Ferenc MSZDP-s
képviselõ szomszédságában szerel-
tette fel a polgármester. Ezért a szava-
zások során kénytelen volt a jobbol-
dalról átsétálni a baloldalra. A képvi-
selõk több alkalommal is eredmény-
telenül kérték visszahelyezésüket,
Marton István tántoríthatatlan ma-
radt. Az igazi vitát Bene Csaba vál-
totta ki frakciójának elõterjesztésével.
A városatya a közgyûlés önfeloszla-
tását akarta napirendre vetetni, amire
Marton István nem volt hajlandó. Vé-
leménye szerint elõször a bizottsá-
goknak kell megtárgyalni, utána fog-
lalkozhat vele a testület. Volt aki a
közgyûlés feloszlatása mellett, volt
aki ellene szólt. A három órásra kere-
kedett vitát követõen a Fidesz-frakció
szünetet kért, s két fontos napirendi
pontra való tekintettel úgy  döntött,
eltekintenek az elõterjesztés napi-
rendre vételérõl, hogyha a polgár-

mester írásba adja, szeptember 24-ére
soron kívüli közgyûlést hív össze
egyetlen napirendi ponttal, az oszla-
tással. Ekkor még mintegy hatvan na-
pirendi pont várt megvitatásra. 

A költségvetés módosításánál
szintén vitát váltott ki a polgármes-

teri keret, melyrõl korábban Marton
István lemondott, mivel a húszmilli-
ós keretet nem szavazta meg a testü-
let. A képviselõk az év hátralevõ ré-
szére öt millió forintot javasoltak. A
továbbiakban a dr. Kolonics Bálint
képviselõ által elõterjesztett, üzletek
éjszakai nyitva tartásáról szóló ren-
delet hatályon kívül helyezését 15
igen, 3 nem, 6 tartózkodás mellett
megszavazta a testület. (Lásd:
Marad az éjjeli nyitva tartás) A Ka-
nizsai Dorottya Kórház CT mûszer
beszerzése tárgyában indított vizs-
gálatról elhangzott, hûtlen kezelés
miatt indítsanak eljárást a korábbi
fõigazgató ellen, ám errõl majd a

következõ közgyûlésen döntenek.
Húsz igen, egy tartózkodás mellett
elfogadták a Honvéd Kaszinóért
Alapítvány és az önkormányzat kö-
zötti közmûvelõdési megállapodás
megkötésérõl szóló elõterjesztést.
Szintén igen szavazatot kapott a
Hajléktalanok és Hátrányos Helyze-
tûek Zala Megyei Kiemelten Köz-
hasznú Szervezetével való együtt-
mûködés támogatására elõterjesz-
tett javaslat. Az Általános Iskola és
Óvoda Nagykanizsa-Palin igazgatói
feladatainak ellátására a közelmúlt-
ban elhunyt Sabján Imre igazgató
utódaként, Péntek Lászlóné eddigi
igazgatóhelyettest bízták meg erre a
tanévre az igazgatói feladatok ellá-
tására.

Megszavazták Korpics István
Ádám ökölvívó havi százezer fo-
rintos önkormányzati támogatását
a 2012-es Londoni Olimpiai játé-
kokra való felkészülésre. Az NTE-

UFC támogatási kérelmére fél-fél
millió forintot, a Nagykanizsai Iz-
zó SE NB/B. osztályban történõ in-
dulásához két millió forintot aján-
lottak meg a városatyák. A Délzalai
Víz- és Csatornamû Zrt. felügyelõ-
bizottságának jelentésérõl szóló
zárt ülésre tervezett elõterjesztést
dr. Fodor Csaba képviselõ nyílt
ülésre kérte, s mivel Csurgó pol-
gármestere tiltakozott a nyílt ülés
ellen, így a zárt ülések sorába ke-
rült a napirend. A közgyûlés éjfél
után fejezte be a munkáját, a napi-
rendekbõl még maradt 24-ére is.

Bakonyi Erzsébet

““PPoollggáárrmmeesstteerr ÚÚrr,, ccssaakk aazz iiggaazzaatt!!””

MMaarrttoonn IIssttvváánn ééss aa sszzoocciiaalliissttáákk
mmeeggffuuttaammooddttaakk aazz öönnffeelloosszzllaattááss eellõõll
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Együtt a Kanizsáért-frakció. Szívügyüknek tekintették az átültetést...

... mások mosolyogva fogadták.
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Ki tart fel engem harczra indu-
lót?” William Shakespeare: III.
Richárd (fordította: Szigligeti Ede)

„Mert kérem szépen az úgy tör-
tént, hogy az Úr 2006. esztendejé-
ben a kedvezõ csillagállásnak, no
meg a szövetségesek hathatós tá-
mogatásának köszönhetõen, kani-
zsai polgármester lett e néven a IV.
István, a Marton, akit az annalesek
csak mint »Sízsákost« emlegetnek.
Sejtelmesen csengõ mellékneve
összefügg a ténnyel, hogy hivata-
lát a kezdetektõl fogva valamiféle
zászlósúri méltóságnak gondolá,
és egy ízben a kincstár egyébként
meglehetõsen szûkös forrásait egy
sízsákkal és napfénytetõvel felsze-
relt luxusbatárra kívánta fordíttat-
ni, mondván, õ már agg, és kedvé-
re való volna a kényelem. Ami ezt
megelõzõen az ügyben történt, az
már valóban a jó öreg lándzsarázó
tollára kívánkozna, és mivel lehe-
tetlenre nem vállalkozhatunk, e
helyütt rögvest átadjuk a pennát a
testvéri 21. évszázadnak.”

ZZssáákknnyyii aammbbíícciióó

Elõször arról, miért is ragadtam
tollat ebben a látszólag nem – bár
valójában nagyon is, mi az hogy! –
országos érdekû ügyben. Nagyka-
nizsai születésûként jól ismerem az
ottani közállapotokat, és rendkívüli
módon zavart, hogy az egyébként
attól alapjaiban különbözõ ügyek-
kel – például a vácival – próbálják
összemosni a kanizsai esetet. A dél-
zalai városban annyi történt, hogy
egy rossz személyi döntés követ-
keztében egy olyan, egyébként ko-
rábban rengeteg pártot megjárt em-
ber ejtõernyõzött a polgármesteri
székbe, akivel senki nem képes
együtt dolgozni. Kivétel a helyi
szocialisták és egy-két Geréb, de
errõl majd késõbb. A hivatalba lé-
pés után nem sokkal, kiderült, hogy
a saját bevallása szerint síelni nem
tudó, ám a sízsákot kultiváló város-
vezetõnek egészen sajátos felfogá-
sa van az önkormányzatiságról, és a
se nem túl demokratikus, se nem túl
hatékony egyszemélyi önkormány-
zásban hisz. Felfogásával sokan
nem értettek egyet, ami óhatatlanul
feszültségeket szült. A polgármes-
teri ambíciókkal és tervekkel egyet
nem értõk gyorsan célkeresztbe ke-
rültek, egyeseket állítólag nemtelen
eszközökkel próbáltak rávenni a

„sízsákos” támogatására, mások
pedig állandó támadásoknak, levál-
tási és visszahívási kísérleteknek
váltak alanyaivá.

TToorrkkáánn aakkaaddtt aa ffaallaatt

A polgármester idõvel arra a
konklúzióra jutott, hogy „nemes”,
ám a többiek számára kissé homá-
lyos céljai elõtt egyetlen jelentõs
akadály tornyosul: a helyi Fidesz és
annak közgyûlési frakciója. A ko-
rábban versenyszerûen sakkozó
Marton szent háborút indított a frak-
ció és a helyi választókerületi elnök
ellen – utóbbi nem mellesleg a vá-
ros alpolgármestere és országgyûlé-
si képviselõ is egyben. Érdekes,
hogy a kényelemszeretõ városveze-
tõ (a pekingi olimpia idején például
tévét szereltetett irodájába, hogy a
játékokat figyelemmel kísérhesse
munka közben is) abban a Fidesz-
csoportban fedezte fel ellenségét,
amelynek jelölése kellett ahhoz,
hogy õ egyáltalán polgármester le-
hessen Nagykanizsán. Többfrontos
háborút indítva, akit lehetett, kirú-
gott, elüldözött, leváltott, ám a már
említett alpolgármester túl nagy fa-
latnak bizonyult, megakadt a tor-
kán. Elsõ lépésként lépten-nyomon
ócsárolta (legutóbb éppen Szabó
Zoltán tartott ez ügyben országos
sajtótájékoztatót, aki alighanem va-
lamiféle szakértõ lehet, hiszen a je-
lenleg korrupciós ügyek miatt elõ-
zetesben lévõ Hunvald György
elõdje az erzsébetvárosi polgármes-
teri székben), majd miután ezzel
nem ért el sikert, egyetlen tollvonás-
sal visszavonta minden hatáskörét.
Eztán – ördögi logika! – közölte, az
alpolgármester nem dolgozik sem-
mit, így nincs is rá semmi szükség.
Ugye milyen bájos circulus vitio-
sus? Természetesen az alpolgármes-
ter a hatáskörei megvonása ellenére
is ellátta hivatalát, ám a meglepõen
sokat külföldön tartózkodó
„sízsákos” újból támadásba lendült:
levelet írt helyettesének, ebben kö-
vetelte, hogy az alpolgármester köl-
tözzön ki az irodájából, és a kulcsot
adja le a portán, felõle aztán fel is út,
le is út, dixi! Ám az alpolgármester
válaszul kijelentette: márpedig õt
nem lehet számûzni a hivatalból,
nem a polgármester kegyébõl lett
alpolgármester, és nyomatékul a
sajtó képviselõi jelenlétében lepe-
csételtette irodájának bejáratát. A
polgármester azonban lakatossal in-

dult rohamra, és a miheztartás vé-
gett lecseréltette a zárat az ajtón.

SSeemmmmii sseemm ddrráággaa……

Persze nem a magányos ámok-
futó esetével van dolgunk, ugyanis
akadnak a „sízsákos” politikájának
támogatói is. Egyrészt a teljes he-
lyi MSZP-frakció, amelynek tagja-
ival meglehetõsen bensõséges vi-
szonyt ápol, egyikük például ked-
velt társasága a zalaegerszegi fut-
ballcsapat mérkõzésein. Az egyéb-
ként még 2006. elõtt csoportokra
szakadt szocialistákon nem kell
csodálkozni, a sízsákspecialis-
tához hasonlóan õk is szeretik a
kényelmet és a biztonságot, van
köztük, akinek a cége korábban
súlyos milliókért takarított a helyi
vízmûnél. Az ügy pikantériája
egyébként: ez a baloldali képvise-
lõ ugyanebben az idõben a vízmû
felügyelõbizottsági tagja is volt.
Ügyes, nem? A tényeket ismerve,
nem meglepõ, hogy a helyi szocia-
listáknak semmi sem drága azért,
hogy valamilyen úton-módon
visszakapaszkodjanak a hatalom-
ba, és ezért még Marton Istvánnal
is hajlandók együttmûködni.

A sportbolond városvezetõ sike-
res munkájának eredményeként a
kanizsai Fidesz-frakcióból idõköz-
ben kilépett két képviselõ, akik
nem csatlakoztak ugyan sehova, de
rendre együtt szavaznak a szocia-
listákkal és a polgármesterrel. Rá-
adásul, hogy az ügy még szövevé-
nyesebb legyen, a két kilépett kép-
viselõ és a polgármester állítólag
meghitt viszonyt ápol a kanizsai
Jobbik alapszervezettel. Nem állí-
tom, hogy az „összenõ, ami össze-
tartozik” egyik speciális formájá-
val állunk szemben, de azért az
mégiscsak furcsa, hogy az az
MSZP, amely országos szinten kí-
gyót-békát kiabál a Jobbikra, kani-
zsai szinten nem feltétlenül utasítja
el a jobboldali radikalizmust. Hogy
miért? A kérdés megválaszolása a
kedves olvasó alábecsülése lenne.

A lényeg az, hogy a kanizsai eset
intõ példa kell legyen a következõ,
nemzeti elkötelezettségû kormány
számára. Sokan vannak ugyanis e
hazában, akik III. Richárd szelle-
miségében politizálnak, azaz: „Or-
szágomat egy lóért!”

A szóbeszéd szerint egyébként a
korábban versenyszerûen sakkozó
Marton István egy sakkparti alkal-
mával véletlenül két vezérrel roha-
mozott. 

Tóth Norbert 

SSaakkkkppaarrttii kkéétt vveezzéérrrreell 

Megkövetem Marton Istvánt. A
Kanizsa Lokálpatrióta Hetilap két
héttel ezelõtti számában arra utal-
tam, van, aki árulónak tekinti. A Fi-
desz miatt õrá szavazókat bizonyo-
san becsapta. Azonban többen arra
figyelmeztettek: nem lehet áruló az,
aki kezdettõl kettõs játékot játszik.
Márpedig a Kanizsában 2008. októ-
berében megjelent De legalább vé-
get ért ez a bohózat címû interjújá-
ban (http://www.kanizsaujsag.hu/in-
dex.php?m=200&ckid=1707) a
polgármester így fogalmazott a szin-
tén Fidesz-jelölt Horváth Istvánról
szólva: „valószínûleg ugyanazért
hagyta ott a frakciót, amiért én be
sem léptem oda két évvel ezelõtt.”
Ez felér egy beismeréssel, melyet
azóta igyekszik is rendre alátámasz-
tani. 

Három hónapja a húsz évvel ez-
elõtti újratemetés kapcsán ügynök-
listákról, III/III-asokról cikkezett a
sajtó. Az akkori pártállam gondos-
kodott róla, ellenzékének soraiban is
ott legyenek emberei. A hatalomát-
mentés eszközei voltak. Ezzel kap-
csolatban több tévedésbe eshetünk.
Ha romantikus külsõséget: aláírt be-
szervezési jegyzõkönyvet képze-
lünk magunk elé. És fõleg, ha azt
hisszük, erre csak húsz évvel ezelõtt
és csak a fõvárosban képesek… 

Ám amikor nyilvánvalóvá válik,
kik küldték, az eszköz használha-
tatlanná válik, ezért eldobják. Érde-
mesebb tehát azokra figyelni, akik
alkalmazták. Akik a leleplezõdés
után is új tervet készítenek. Róluk
hallhattuk az európai választáson
Kanizsán is, Marton István ellenére
is nagy fölénnyel gyõztes Fidesz
kongresszusán: „És bármennyire
meggyengültek, bármennyire is ki-
ismertük õket, nagy hiba volna alá-
becsülni a Gyurcsány-Bajnai-
korszak túlélési képességeit és
technikáit. Ha semmi máshoz nem,
de ehhez nagyon értenek. Ahhoz,
hogy egy elkorhadt és összeomlott
korszak szellemét hogyan lehet át-
menteni az új korszakba annak ér-
dekében, hogy aztán azt is elkor-
hassza… Jól esne egy ilyen hatal-
mas választási gyõzelem után nyu-
godtan hátradõlni, de nem ez jut ne-
künk osztályrészül. Küzdelem kö-
vetkezik, nem is akármilyen. Most
kezdõdik az utolsó küzdelem azért,
hogy a szabad Magyarország tervét
megvalósíthassuk.”

ÜÜggyynnöökklliissttaa 
KKaanniizzssáánn??
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A Kanizsáért önkormányzati
frakció megalakulásáról, a Ka-
nizsa Hetilapban megjelent cik-
kekrõl, Phil Marschall levelérõl
(honlapunkon olvashatják), hi-
vatali sikkasztásról és a Vízmû
Zrt-ügyében megfogalmazott
feljelentésrõl tartott sajtótájé-
koztatót irodájában Marton Ist-
ván polgármester.

Elsõként bejelentette, a közgyû-
lésben a tegnapi nappal megalakult
a Kanizsáért frakció, mint harma-
dik erõ. A frakció vezetõjének
Horvát Istvánt választották meg.
Ezt követõen Papp János és Kará-
di Ferencnek a lapunkban megje-
lent, véleménye szerint elképesz-
tõen színvonaltalan írásaira rea-
gált. Arra kéri a képviselõt, ne for-
gassa ki a szavait, és ne mondjon
olyanokat – mint az újság egyik
hasábján –, ami köszönõ viszony-
ban sincsen a valósággal. Tervezi,
hogy kimegy Miklósfára egy fó-
rumra, és biztos benne, hogy az ott
élõk elsöprõ többsége örülni fog
annak, hogy Kanizsa és Miklósfa
között próbálja a nyomvonalat
„szelídíteni”. Elképzeléseik szerint
a Bajcsai utca végén, Kanizsa és
Miklósfa között, valamint a 61-es
útnál, a szeméttelep alatt építené-
nek ki egy csatlakozást.

A múlt héten nagy port felvert
sikkasztásról a polgármester el-
mondta, 2007 szeptemberében a
szóban forgó hölgy egyet már bot-
lott, kétszer utalt ki magának öt-
ezer forintot, ami októberben kide-
rült, az esetrõl azonban nem tájé-
koztatták. Miután a hölgy rende-
sen dolgozott, keresni kellett volna
neki egy olyan helyet, ahol nincs
pénzközelben. Ha pedig nem talál-
tak neki ilyen helyet, el kellett vol-
na küldeni. Így megelõztük volna
azt, ami bekövetkezett. A gazdál-
kodási osztály élén egy év alatt ti-
zenkétszer volt váltás. Szándékai-
tól eltérõen, kénytelen az ügyeket
keményebben kézben tartani, mert
úgy tûnik, nem azt teszik a hivatal
operatív vezetõi, amit tenni kéne –
fogalmazott a polgármester. 

Sajtótájékoztatójának végén
Olaszországból, Campi Salentina
városából a Dödöllefesztiválra ér-

kezett vendégeket fogadott irodá-
jában Marton István. Dr. Angelo
Sirzi alpolgármester egy Barátság-
tortát nyújtott át a polgármester-
nek, melyet a sajtó nyilvánossága
elõtt fel is szeleteltek. A Barátság-
torta e naptól jelképezheti egy
gyümölcsözõ barátság kezdetét a
két város között. 

Marton István polgármester
kemény lépésre szánta el magát.
Mint mondta, elkerülhetetlen,
hogy ügyészségi feljelentést te-
gyen a Vízmûnél történtek mi-
att. Pénteken délután ezt meg is
tette – tudtuk meg a Hivatalból.

„Meggyõzõdésem, hogy 2006
õszén Nagykanizsa polgárai arra
hatalmaztak fel, amikor megtisz-
teltek a bizalmukkal és polgármes-
ternek választottak, hogy tisztessé-
gesen vezessem ezt a várost. 

Továbbá azt is vallom, hogy el-
várják tõlem a kanizsai emberek,
ha ezzel ellentétes szándékokat
észlelek, egyes nagyobb, népes tá-
borral rendelkezõ pártokhoz csa-
pódott elvtelen megélhetési politi-
kusok részérõl, akiket én csak ha-
szonlesõ vadhajtásoknak nevez-
nék, akkor az ellen a lehetõ legha-
tározottabban lépjek fel. 

Júliusban a fenti gondolatok
szellemében nyilatkoztam a sajtó-
nak, hogy „közel három éven át
voltam kénytelen védeni a város
kasszáját a keselyûktõl, nyilván
nem fogom közéjük dobni a kul-
csot most sem.”

Polgármesteri esküm miatt nem
maradt más lehetõségem, mint az,
hogy a korrupciógyanús ügyek elle-
ni küzdelem élére állva, feljelentést
tegyek a Délzalai Vízmû Zrt.-nél  –
100 %-ban önkormányzati tulajdo-
nú cég – folytatott „közpénz kiszi-
vattyúzás nyílt pályázat nélkül ha-
veroknak” címû gyakorlat miatt a
nyomozásra jogosultnál. A konkrét,
tudomásomra jutott ügy alapján ki-
jelenthetõ, hogy az önkormányzati
tulajdonú vízszolgáltató szándéko-
san megkerüli a közbeszerzési tör-
vényt és egy közpénzekkel gazdál-
kodó cégtõl minimálisan elvárható

nyílt pályáztatásokat. Teszi mindezt
azért, hogy a zsírosabb munkák cél-
zott odaítélése valósulhasson meg,
hogy ezeket a megrendeléseket
szdsz-es és fidesz-es barátok, roko-
nok nyerjék meg. 

A feljelentést az alábbi konkrét
példa miatt teszem. Cseresnyés
Péter rokonának (sógor, võtárs) a
cége, a Tabán-Bau Kft. úgy nyert
meg egy közel 50 milliós terület-
rendezési, földmunkát jelentõ
megrendelést, hogy nem lett kiírva
közbeszerzés. (Helytelenül állítot-
ta Szabó Zoltán képviselõ úr buda-
pesti sajtótájékoztatóján, hogy volt
közbeszerzés.) Pedig 8 millió fo-
rint felett kötelezõ lett volna, ezzel
szemben csak meghívtak négy vál-
lalkozót és abból lett kiválasztva
csodák-csodájára Cseresnyés Péter
rokona. 

Összegezve, közbeszerzés nél-
kül, négy kiválasztott, aki részt ve-
het a meghívásos zártkörû pályá-
zaton, Cseresnyés rokona nyer. Én
az ilyen és ehhez hasonló alkal-
matlansági okok miatt döntöttem
úgy, hogy mennie kell a vezérigaz-
gatónak, amit Cseresnyés utasítá-
sára a Fidesz frakció meggátolt. Itt
van az illegálisan összehívott
július 7-i közgyûlés jegyzõkönyve,
melybõl kiderül, ki támogatta,
hogy ne én, hanem egy fideszes
önkormányzati képviselõ menjen a
cég július 31-i közgyûlésére he-
lyettem. Megakadályozandó, hogy
a vezérigazgató eltávolításával
megszüntessem a cégnél az ilyen
jellegû ügyeket. 

Válaszoljon bárki arra, ha egy
cégvezetõnek tisztességes szándé-
kai vannak, akkor miért nem nyil-
vános pályázatot ír ki, hogy azon
bárki elindulhasson, s ily módon
megtalálhassa a legkedvezõbb
ajánlatot, miért törvénytelen zárt-
körû mutyikat folytat? 

Nyilván Önökben is felvetõdik a
kérdés, hogy miért áll érdekében
Cseresnyés Péternek az, hogy egy
közpénzbõl gazdálkodó cégnél így
menjenek a dolgok, ha úgy van
ahogy õ állítja, hogy semmi elõnye
nem származott a rokonának adott
zsíros megbízásból? 

Bennem pedig az merül fel,
hogy egy olyan becsületes, tisztes-
séges párt, mint amilyennek én a
Fideszt megismertem, meddig tûri
el a soraiban a Cseresnyés Péter-
hez hasonló vadhajtásokat? Annál
is inkább, mivel Orbán Viktor el-

nök úr azt mondta a napokban,
hogy kormányra kerülésük esetén
kemény és korrekt vizsgálat és el-
számoltatás lesz a kétes, korrup-
ciógyanús ügyekben. Az élet úgy
hozta, ha valóban komolyan gon-
dolja Elnök úr ezt a dolgot, amiben
én õszintén hiszek, hogy igen, ak-
kor nem kell kormányra kerülésig
várnia.”

A helyi Fidesz nevében tartott
sajtótájékoztatót Bene Csaba és
Cseresnyés Péter. Kiemelték: a
tegnapi közgyûlésen Nagykanizsa
város polgármesterének alkal-
matlansága és a szocialisták hitel-
telensége újra bebizonyosodott.

„Miért mondjuk ezt? Polgármes-
ter úr botránnyal kezdte a közgyû-
lést ,majd botrányos ülésvezetéssel
folytatta tevékenységét. Sajnálatos,
hogy a város elõtt álló feladatok
megoldása helyett az ülésrend ala-
kításában és saját pozíciójának
megtartásában, és nem a város ér-
dekében végzett munkában éli ki
magát. Ragaszkodik székéhez még
a városban élõ emberek érdekeinek
ellenében is. Ezt bizonyítják a teg-
napi közgyûlési események is. A
polgármester ugyanis többszöri
képviselõi felszólítás és jegyzõi
törvényességi észrevétel ellenére
sem volt hajlandó szavazást elren-
delni azon képviselõi elõterjeszté-
sünkrõl, amely a közgyûlés felosz-
latását kezdeményezte. Döntésün-
ket a közgyûlés feloszlatásáról a
kanizsai emberek érdekeinek a fi-
gyelembe vételével hoztuk meg.

Bár személy szerint a polgár-
mester is és az MSZP-frakció több
tagja legutoljára egy hónappal ez-
elõtt is kinyilvánították, hogy a
testület feloszlatását kezdeménye-
zik és támogatják – a kialakult
helyzet megoldását, a város mûkö-
dõképességét ebben az egyetlen
megoldásban látták –, ezzel ellen-
tétesen cselekedve és az adott szó
ellenére a polgármester és a vele
„koalícióban” levõ MSZP hathatós
együttmûködésével megakadá-
lyozta a testület feloszlatását.

Hiteltelenné váltak tehát, így so-
kadszor bebizonyították, egyetlen
szavukat sem lehet elhinni.

Az MSZP és szövetségeseik hi-
teltelenségét mutatják az országos

SSaajjttóóttáájjéékkoozzttaattóókk ééss ssaajjttóókköözzlleemméénnyyeekk
MMaarrttoonn IIssttvváánn::
KKaanniizzssááéérrtt ffrraakkcciióórróóll,,
ffeelljjeelleennttééssrrõõll

„„FFeelljjeelleennttéésstt tteesszzeekk
iissmmeerreettlleenn tteetttteess
eelllleenn aa VVíízzmmûû
ggaazzddáállkkooddáássáávvaall
kkaappccssoollaattbbaann””

FFiiddeesszz:: 
AA ppoollggáárrmmeesstteerr 
aallkkaallmmaattllaann,, 
aa sszzoocciiaalliissttáákk 
hhiitteelltteelleenneekk
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közvélemény kutatások által muta-
tott eredmények is, nem csak a ka-
nizsai emberek véleménye tükrözi
azt. A kanizsaiak is látják, hogy az
MSZP és az õket támogató helyi
képviselõkben nem lehet megbízni,
szavuknak nem lehet hinni.

Tegnap az elõbb jelezett oldal
képviselõi és a polgármester úgy
menekültek ki a döntés felelõssége
alól, hogy megígérték, szeptember
24-én soron kívüli közgyûlés kere-
tén belül ezt az egyetlen napirendi
pontot megtárgyaljuk. Kíváncsiak
vagyunk arra, tartják-e majd szavu-
kat és összehivatják-e a közgyûlést
és megszavazzák-e a feloszlatást,
amelyet júliusban nyilvánosság
elõtt megígértek. Véleményünk
szerint mindössze idõnyerés a cél-
juk azért, hogy ne kelljen tartani a
szavukat, mert megijedtek a meg-
mérettetéstõl, de félnek attól is,
hogy a közvélemény még mélyeb-
ben rájuk süti a „szavahi-
hetetlenek” bélyeget. Keresik tehát
a kibúvót, a kifogásokat, mert nem
a város mûködõképessége az érde-
kük. Azt kell mondanunk, hogy sa-
ját politikai érdekeiket a város ér-
dekei elé helyezik. Idõnyerés a cél-
juk, hogy szokásos eszközeikkel
„meggyõzzenek” képviselõket ar-
ról, hogy nem kell feloszlatni a tes-
tületet. Teszik ezt annak ellenére,
hogy tudják, az itt élõ emberek tá-
mogatják ennek a testületnek a fel-
oszlatását, új testület választását.

Lehet látni, hogy az MSZP és az
õket támogatók, akik ellenzik a
feloszlatást, feláldozzák a város
mûködõképességét, az itt élõ em-
berek érdekeit saját politikai érde-
keik, céljaik oltárán. Eszközeik a
politikai ellenlábasok lejáratása és
a botránykeltés. Ebbõl is elege van
a kanizsai embereknek.

Felszólítjuk ezért a polgármes-
tert és a helyi MSZP képviselõit,
hogy ne bújjanak ki adott szavuk
felelõssége alól és legkésõbb szep-
tember 24-én, az alálírt és kiküldött
meghívón szereplõ képviselõtestü-
leti oszlatással kapcsolatos napi-
rendet szavazzák meg – úgy ahogy
ígérték –, hogy rövid idõn belül –
még ebben az évben – felálljon az
új testület, amelyik biztosítja a vá-
rosban élõ emberek érdekében tör-
ténõ tevékenykedést. Szükség van
erre, mert a testület ezzel az össze-
tétellel és a polgármester megosz-
tó, botrányban érdekelt személyi-
ségével a feladatára alkalmatlan.
Még egyszer felszólítjuk a polgár-
mestert és MSZP-s képviselõtársa-
inkat, hogy ne megélhetési politi-
kusként viselkedjenek, hanem a

város érdekét képviseljék azzal,
hogy megszavazzák a testület fel-
oszlatását. A Fidesz-KDNP frakció
tagjai ezt fogják tenni, azért hogy
visszaadják a kanizsai embereknek
a választás lehetõségét.”

„Helyi közéletünk két nagy rák-
fenéje a rövid távú optimalizálás (a
következõ választás megnyerése)
és a kölcsönös érdekeltségen ala-
puló kontraszelekció. Az alkal-
masságot nehéz megítélni, több-
nyire csak némi idõ után, visszate-
kintve bírálható el. Az alkalmat-
lanságnak azonban vannak rop-
pant egyszerû ismérvei. 

Bene Csaba és Cseresnyés Péter a
helyi Fidesz nevében tartott sajtótájé-
koztatón elhangzottak szerint a szocia-
listák hiteltelensége újra bebizonyoso-
dott. „…A kanizsaiak is látják, hogy
az MSZP-ben és az õket támogató he-
lyi képviselõkben nem lehet megbízni,
szavuknak nem lehet hinni…” 

Az a párt, amelynek egy önkor-
mányzati képviselõje írásban adott
szavát vonta vissza, miként kérhe-
ti számon mások viselkedését? Az
a párt, amely önkormányzati frak-
ciójának vezetõje fél éve még
hosszú érvelés közepette azt hajto-
gatta, miért nem támogathatják a
testület feloszlatását, most ne kérje
rajtunk számon megváltozott véle-
ményünket! Fõleg akkor ne, ha az
övék is pontosan ellenkezõjére
változott az eltelt fél év során,
vagy valamiért nagyon hirtelen.

A történelmi hûség kedvéért szi-
gorúan következzenek a tények,
amelyek azt bizonyítják, a szocia-
listák állták a szavukat, s akkor,
amikor döntésre került a sor, való-
ban megszavazták a közgyûlés fel-
oszlatására irányuló napirendre
vételi javaslatot. Tették ezt azért,
mert akkor úgy látszott, hogy ez az
egyetlen módja a helyi közélet
megtisztulásának. 

1. Idézet a MSZP frakció 2009.
március 19-i beadványából:

„..Pártállásra való tekintet nél-
kül a város polgárai, valamint a
magunk nevében is határozottan
kinyilatkoztatjuk, hogy – ezt el-
múlt idõszak eseményei rendre
igazolják – Nagykanizsa város
Közgyûlése az elmúlt idõszakban
helytelen irányt vett, döntései ve-
szélyeztetik kötelezõ és önként
vállalt feladatai végrehajtását, vég-
sõ soron veszélybe sodorják gaz-

dálkodását és egészében a helyi
közigazgatást.

A városvezetõ FIDESZ-KDNP
koalíció politikáját megválasztásá-
tól kezdve a döntési és felelõsségi
kompetenciák kisajátítása, a politi-
kai érdekek elõtérbe helyezése jel-
lemezte. Színlelt kiválasztási eljá-
rással politikai kinevezések történ-
tek, nem a szakmai alkalmasság
volt a döntõ, miközben az ellenzék
ellenõrzési lehetõséget korlátoz-
ták, végsõ soron negligálták. 

A városvezetõ koalíció politiká-
ját megválasztásuktól kezdve az
önkényesség és a lakosság megsar-
colása jellemzi. FIDESZ-KDNP
városvezetés kettõs politikát foly-
tat, míg az egyik oldalon spórolás-
ra kényszerítik a város lakóit, ad-
dig a másikon számolatlanul megy
ki a pénz a városházáról.

Ez történt legutóbb 2009. március
6-án, amikor a városvezetõ
FIDESZ-KDNP koalíció, kiegészül-
ve az SZDSZ képviselõivel megsza-
vazta a 2009. évi költségvetést.

A városvezetõ FIDESZ-KDNP-
SZDSZ koalíció a várost adósság-
spirálba rántja, ennek anyagi kö-
vetkezményeit áthárítja a lakos-
ságra, súlyos terheket róva ezzel a
nyugdíjasokra, gyerekekre, alkal-
mazottakra.

Alulírott önkormányzati képvise-
lõk, a fentiekben foglaltakra tekin-
tettel soron kívüli önkormányzati
közgyûlés összehívását kezdemé-
nyezzük a közgyûlés feloszlatása
valamint új helyi önkormányzati
választások kiírása tárgyában. 

Az idõközi választásokon a nagy-
kanizsai polgároknak lehetõségük
lesz olyan képviselõket választani,
akik valóban megjelenítik érdekei-
ket az önkormányzati munkában.

Határozati javaslat:
Nagykanizsa Megyei Jogú Vá-

ros Közgyûlése, az 1990. évi LXV.
a helyi önkormányzatokról szóló
törvény (Ötv) 18. § (3). alapján
feloszlatja önmagát.  Határidõ:
2009. március 31…”

2. Nagykanizsa Megyei Jogú
Város Közgyûlése 2009. március
26-án tartott soros nyílt ülésérõl
készült jegyzõkönyv 6-7 oldalát
idézem:

Bene Csaba: A FIDESZ frakció a
közgyûlés feloszlatásáról szóló elõ-
terjesztés napirendre vételét nem
támogatja. Korábban a sajtóban is
megjelent, hogy miért nem támo-
gatjuk, és ahányszor ilyen kezde-
ményezés lesz, annyiszor elismétel-
jük indokainkat. Egy: a város mû-
ködik, a közgyûlés dolgozik, teszi a
dolgát. Idézem dr. Károlyi Attila,

általam tisztelt képviselõtársamat,
akivel ebben egyetértek. Kettõ: a
FIDESZ-frakció tagjainak többsége
egyéni képviselõ, akik felelõsség-
gel tartoznak választópolgáraiknak,
nem kívánják cserbenhagyni õket.
Három: mint már korábban is jelez-
tük, három-négy képviselõ nehezíti
meg a közgyûlés munkamenetét,
akinek a többsége listán került a
közgyûlésbe. Ha õk úgy látják,
hogy nem tudnak dolgozni a köz-
gyûlésben, mondjanak le mandátu-
mukról, és én biztos vagyok abban,
hogy az MSZP listáján vannak
olyan emberek, akik tudnak és
akarnak is dolgozni a város érdeké-
ben. A FIDESZ-frakció, a közgyû-
lés többsége továbbra is teszi a dol-
gát a város, a városban élõ polgá-
rok, vállalkozók érdekében és nem
kívánja kisajátítani az eredménye-
ket, mint ahogy azt az utóbbi hóna-
pokban megszokhattuk dr. Fodor
Csaba képviselõtársamtól, hiszen a
városrehabilitációs projekt cikluso-
kon átívelõ, tehát része van benne
az elõzõ önkormányzatnak, a mos-
taninak, meg még talán a követke-
zõnek is. A szennyvíz-projekt és az
inkubátorház szintén ilyen. A kór-
ház SBO projektje, amirõl most ér-
tesültünk a mai Zalában, hogy
nyert, a mi ciklusunkban lett be-
nyújtva, örömmel olvastam errõl dr.
Fodor Csaba sajtótájékoztatóját,
ahol megköszönte a kórháztevé-
kenységet a közös lobbiért. Én
megköszönöm azoknak a munkáját
is, akik ezt korábban benyújtották.
A költségvetésben az út-, járda-
felújítások, intézmények felújítása,
a mûfüves pályák létesítése és a te-
rületszerzés is szerepel, tehát ezek
is elindulnak városunkban, és a fen-
tiek alapján én kérem képviselõtár-
saimat, hogy a napirendi pont felvé-
telét ne támogassák...”

Bogár Ferenc: „….Itt arról folyik
a történet, hogy napirendi pont elõ-
terjesztése kapcsán meggyõzzük a
Tisztelt Nézõket, meggyõzzük Ka-
nizsa lakosait, hogy a mi elõterjesz-
tésünk milyen frankó, csak az lehet
az igaz. És ha valaki ne adj’ isten,
veszi magának a politikai bátor-
ságot, hogy ellene szavazzon, az ez-
zel, meg ezzel a frakcióval dolgozik
együtt. Én, mint a Magyarországi
Szociáldemokrata Párt képviselõje
és Papp Ferenc képviselõtársam is,
felelõsségteljesen kijelentem, hogy
a baloldal egyik erejeként mi is
megtárgyaltuk ezeket a napirendi
pontokat, és ha személyi szavazás
lesz, nem lesz, nem fogunk egyetér-
teni a közgyûlés feloszlatásával ….”

(folytatás a 8. oldalon)

MMSSZZPP:: 
BBaaggoollyy mmoonnddjjaa
vveerréébbnneekk……..
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(folytatás a 7. oldalról)
Ezt követõen a közgyûlés több-

sége még nem napirendre sem ve-
szi az Magyar Szocialista Párt ja-
vaslatát. 

Következzen azok névsora, akik
anno meggátolták a közgyûlés fel-
oszlatását: FIDESZ frakcióból:
Balogh László, Bene Csaba,
Bizzer András, Dr. Csákai Iván,
Cseresnyés Péter, Gyalókai Zol-
tán, Jerausek István, Karádi Fe-
renc, Papp Nándor, Szõlõsi Márta,
Tóth Nándor, az SZDSZ-bõl Ha-
lász Gyula, Röst János, MSZDP-
bõl: Bogár Ferenc, Papp Ferenc.”

A város és az itt élõ emberek
érdeke, hogy a kanizsai közgyû-
lés kimondja feloszlatását, hall-
hattuk a Fidesz sajtótájékoz-
tatóján, amelyet Bene Csaba
frakcióvezetõ és Fertig István
elnökségi tag tartottak.

A közgyûlés legnagyobb, de
többséggel nem rendelkezõ képvi-
selõcsoportja feladta az iránti biza-
kodását, hogy még rendezni lehet
a közgyûlésben kialakult áldatlan
viszonyokat. 

– Miközben kiderült, hogy a vá-
ros közgyûlése mûködésképtelen,
és a feloszlatáson gondolkodik,
Nagykanizsa polgármestere két
hétig külföldön utazgat. Tavasszal
még reménykedtünk abban, hogy
normalizálni lehet a helyzetet, de
az azóta ámokfutásnak tûnõ ese-
mények bebizonyították, hogy nem
lehet. A kanizsai emberek nem a
botrányokban, a személyeskedé-
sekben, a mocskolódásokban, ha-
nem a város érdekében végzett
munkában érdekeltek, úgy ahogy a
Fidesz frakciójának tagjai is. Ezért
kezdeményezte a múlt héten a Fi-
desz frakciója a nagykanizsai köz-
gyûlés feloszlatását. Ez a kezdemé-
nyezés megdöbbentõ módon – hi-
szen az elmúlt napokban sokunkat
megállítottak az utcán és kifejezték
megdöbbenésüket – nem kapott tá-
mogatást a képviselõtestület több-
ségétõl. Az utóbbi idõszakban a
polgármester és a vele szövetséges
szocialisták részérõl többször el-
hangzott az igény az elõre hozott
önkormányzati választások kiírá-
sára. Megdöbbentõ tehát, hogy
azon hangadók, akik eddig szor-
galmazták és támogatták a közgyû-
lés feloszlatását, saját maguk véle-

ményével szembefordulva, elhatá-
rolódva saját maguktól elutasítják
azt. Jogosan merül fel a kérdés:
miért? E pálfordulás, akár személy
szerint Marton István, Horváth Ist-
ván, Böröcz Zoltán, Fodor Csaba
és Tóth László részérõl, arra a kö-
vetkeztetésre engednek jutni, hogy
már a korábbi, általuk felvetett fel-
oszlatási szándék is csupán kom-
munikációs célokat szolgált. Nem
állt mögötte valós szándék, akarat.
Ezért a nagykanizsai Fidesz elnök-
ségének nevében szeretném felszó-
lítani a fent említett urakat és a
többi, önfeloszlatással egyet nem
értõ képviselõt, hogy támogassák a
Fidesz-frakció kezdeményezését,
szavazzák meg a közgyûlés felosz-
latását.

Mint mondták, az MSZP és a
polgármester kreált frakciója csak
a saját, önös érdekeiket nézik,
nem az itt élõ emberekét, ezért a
városnak szüksége van egy fele-
lõs, az emberek bizalmát élvezõ
közgyûlésre. Vissza kell adni tehát
az embereknek a választás jogát,
hogy döntsenek arról milyen vá-
rosvezetést akarnak. A városunk-
ban kialakult helyzet miatt, aki a
képviselõk közül ezt megakadá-
lyozza, az embereket jogaikban
korlátozza.

Sajnálatukat fejezték ki, hogy a
közgyûlés hangneme és munkastí-
lusa már olyan mély szintet ért el,
ami lehetetlenné teszi a további
munkát. Teljesen reménytelenné
vált az együttmûködés azzal a
Marton Istvánnal, aki már nem ké-
pes a város érdekében hatékonyan
dolgozni, hiszen minden idejét a
személyes bosszúállás teszi ki.
Mind a hivatalban, mind a közgyû-
lésben, ahol az SZMSZ-t pusztán
csak irányfénynek tekinti, a köz-
gyûlési munkát pedig saját kénye,
kedve szerint vezeti. „A stílus ma-
ga az ember.” Vajon így képviseli a
várost is, amikor befektetõkkel tár-
gyal? –  hangzott el a kérdés.

– Nincsenek illúzióink az MSZP-
vel való konszenzusos együttmûkö-
dést illetõen sem. Bármennyire is
próbálják most, mikor a szellem
kiszabadult a palackból, a közvéle-
ménnyel elhitetni, hogy készek a
tárgyalásra a város érdekében,
tudjuk, a szocialisták, mint ahogy
eddig, ezután is a botránypolitizá-
lásban lesznek érdekeltek. A szoci-
alisták és csatlósaik már most pró-
bálnak kibújni adott szavuk alól,
mint ahogy azt tették országosan
és helyi szinten az elmúlt években,
és természetesen saját felelõsségü-
ket megpróbálják másra rátolni.

De a kimondott szó megmaradt az
emberek fülében s mellébeszéléssel
nem lehet õket félrevezetni.

A Fidesz frakció Nagykanizsa
jövõje érdekében arra szólítja fel
Marton Istvánt, Horváth Istvánt,
Polai Józsefet és a velük szövetsé-
ges MSZP frakcióját, ne ragasz-

kodjanak pozícióikhoz, adják sza-
vazatukat a közgyûlés feloszlatá-
sához. Ha valóban olyan lelkiis-
merettel kívánják a várost képvi-
selni, mint ahogy állítják, nem is
tehetnek mást.

B.E. - S.E. - D.J.

KKaanniizzssaa –– SSzzaabbaadd vvéélleemméénnyy 2009. szeptember 10.8

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

KKééppvviisseellõõii ffooggaaddóóóórraa

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármestere pályázatot hirdet a Ka-
nizsai Dorottya Kórház  gazdasági igazgatói munkakörének betöltésére.

A munkaviszony idõtartama: határozatlan idejû munkaviszony a Munka
Törvénykönyve vezetõ állású munkavállalókra vonatkozó szabályai szerint.
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidõ. A munkavégzés helye: Kanizsai Do-
rottya Kórház, 8800 Nagykanizsa, Szekeres J. u. 2-8. 

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetõi megbízással járó lényeges felada-
tok: a gazdasági igazgató irányítja és ellenõrzi az önálló költségvetési intézet
gazdasági (pénzügyi, mûszaki, üzemeltetési, stb.) szervezetét, iránymutatást
ad a szakmai szervezeti egységek gazdasági munkájához, ellenõrzi azt.

Munkabér és juttatások: a Munka Törvénykönyvérõl szóló 1992. évi XXII.
törvény szerint, megegyezés alapján.

Pályázati feltételek: szakirányú felsõfokú iskolai végzettség vagy felsõfokú is-
kolai végzettség és emellett legalább mérlegképes könyvelõi képesítés vagy ezzel
egyenértékû szakképesítés. Ez utóbbiaknak szerepelniük kell a számvitelrõl szóló
2000. évi C. törvény 151. § (3)-(5) bekezdése szerinti nyilvántartás valamelyik-
ében, és rendelkezniük kell ennek megfelelõen a tevékenység ellátására jogosító
engedéllyel (igazolvánnyal), legalább 3 éves vezetõi gyakorlat, büntetlen elõélet.

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

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: a pályázati feltétele-
ként elõírt iskolai végzettséget, szakképesítést igazoló okiratok hiteles másola-
tai, a munkakör ellátására vonatkozó szakmai elképzelés, személyi adatokat is
tartalmazó részletes szakmai önéletrajz, 3 hónapnál nem régebbi eredeti erköl-
csi bizonyítvány, a pályázati feltételként elõírt vezetõ gyakorlat  igazolása,
hozzájáruló nyilatkozat a pályázati anyagba foglalt személyes adatoknak a pá-
lyázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez, továbbá, hogy a pá-
lyázat elbírásában résztvevõk a pályázati anyagába betekinthetnek, személyes
adatait megismerhetik, a 2007. évi CLII. törvény alapján a vagyonnyilatkozati
kötelezettség vállalására vonatkozó nyilatkozat, a Munka Törvénykönyve 191.
§-a szerinti elõzetes összeférhetetlenségi nyilatkozat. (Az erkölcsi bizonyít-
vány kivételével hiánypótlásnak helye nincs.)

A munkakör betölthetõségének idõpontja: legkorábban 2009. november 2.
A pályázat benyújtásának határideje: 2009. szeptember 30.
A pályázatok benyújtásának módja: a pályázati anyagot egy példányban,

zárt borítékban kell benyújtani Marton István polgármester címére (Nagykani-
zsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala, 8800 Nagykanizsa, Erzsébet
tér 7.). A borítékon fel kell tüntetni: " Kanizsai Dorottya Kórház, gazdasági
igazgatói pályázat".

A pályázat elbírálásának módja, rendje: a pályázatokat a polgármester által
összehívott eseti bizottság véleményezi és hallgatja meg a pályázókat. A pá-
lyázat kiírója fenntartja a jogot, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilvá-
nítsa. A pályázat elbírálásának határideje:  2009. október 30.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: Egészségügyi Köz-
löny, Zalai Hírlap önkormányzati oldal, Kanizsa Lokálpatrióta Hetilap, Nagy-
kanizsa városi honlap (www.nagykanizsa.hu).

Az intézettel kapcsolatban további információt a www.nkkorhaz.hu honla-
pon szerezhetõ. A pályázattal kapcsolatban információ Marton István polgár-
mestertõl (telefonszám: 06-93-500-702), valamint Prof. Dr. Bátorfi Józseftõl, a
Kanizsai Dorottya Kórház fõigazgatójától (06-93-502-000) kérhetõ.

A pályázati felhívás közzétevõje a Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és
Közigazgatási Képzési Központ (KSZK). A pályázati felhívás a munkáltató ál-
tal a KSZK részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a
pályázatót kiíró szerv felel.

ÁÁlllláássppáállyyáázzaatt - kkóórrhháázz ggaazzddaassáággii iiggaazzggaattóóFFiiddeesszz::
AAzz iitttt ééllõõkk éérrddeekkee 
aa ffeelloosszzllaattááss
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Nagykanizsa Vagyongazdálkodási és Szolgáltató Zrt.
Nagykanizsa Garay u. 21.

NYÍLT VERSENYTÁRGYALÁST HIRDET 
önkormányzati tulajdonú üzletek bérbeadására

1. Nagykanizsa Fõ u. 8. sz. alatti 125 m2 alapterületû üzlethelyiség
Induló licit bérleti díj 3718 Ft/m2/hó

A licitlépcsõ 125 Ft/m2/hó 
A bérlemény megtekinthetõ 2009. szeptember 14. 11-12 óráig

A versenytárgyalás ideje: 2009. szeptember  16. 9 óra 
2. Nagykanizsa Fõ u. 8. sz. alatti 63 m2 alapterületû üzlethelyiség

Induló licit bérleti díj 3718 Ft/m2/hó. A licitlépcsõ 125 Ft/m2/hó
A bérlemény megtekinthetõ 2009. szeptember 14. 11-12 óráig
A versenytárgyalás ideje: 2009. szeptember 16. 9 óra 15 perc

3. Nagykanizsa Erzsébet tér 10. sz. alatti 76 m2 alapterületû 
üzlethelyiség

Induló licit bérleti díj 2975 Ft/m2/hó. A licitlépcsõ 125 Ft /m2/hó  
A bérlemény megtekinthetõ 2009. szeptember  14.  9-10 óráig
A versenytárgyalás ideje: 2009. szeptember  16. 9 óra 30 perc

4. Nagykanizsa Erzsébet tér 16. sz  alatti 64 m2

alapterületû üzlethelyiség
Induló licit bérleti díj 2975 Ft/m2/hó. A licitlépcsõ 125 Ft/m2/hó  
A bérlemény megtekinthetõ: 2009. szeptember 14. 10 - 11 óráig
A versenytárgyalás ideje: 2009. szeptember  16. 9 óra 45 perc

5. Nagykanizsa Erzsébet tér 18. szám alatti 117 m2 alapterületû
üzlethelyiség

Induló licit bérleti díj 3612 Ft/m2/hó. A licitlépcsõ 125 Ft/m2/hó
A bérlemény megtekinthetõ: 2009. szeptember 14. 11-12 óráig

A versenytárgyalás ideje: 2009. szeptember 16. 10 óra   
6. Vásárcsarnok emeletén különbözõ alapterületû 20-42 m2

emeleti üzletek
Induló licit bérleti díj 1253 Ft/m2/hó, ami a rezsit villany- víz 

kivételével tartalmazza. A licitlépcsõ 125 Ft/m2/hó
A bérlemény megtekinthetõ 2009. szeptember 14. 9-11 óráig

A versenytárgyalás ideje: 2009. szeptember 16. 10 óra 15 perc
7. Nagykanizsa Petõfi u. 5. sz. alatti különbözõ 

alapterületû irodahelyiségek
Induló licit bérleti díj: 1.275 Ft/m2/hó, mely a rezsit is magában

foglalja. A licitlépcsõ 125 Ft/m2/hó. A bérlemény megtekinthetõ: 2009.
szeptember 14. 14 - 15 óráig. A versenytárgyalás ideje: 

2009. szeptember 16. 10 óra 30 perc 
8. Nagykanizsa Rózsa u. 6. sz. alatti 31 m2 üzlethelyiség

Induló licit bérleti díj: 1875 Ft/m2/hó. A licitlépcsõ 125 Ft/m2/hó 
A bérlemény megtekinthetõ 2009.  szeptember 14. 10-11 óráig
A versenytárgyalás ideje: 2009. szeptember 16. 10 óra 45 perc  

(A bérlemények megtekinthetõk külön kérésre más idõpontokban is.)

A versenytárgyalások helye: 
Nagykanizsa Vagyongazdálkodási és Szolgáltató Zrt.

Kis tárgyaló 1. emelet Nagykanizsa Garay u. 21. 
Érdeklõdni: 311-241, 30/2273-192 sz.

Ügyintézõ: Junger M.   Tárgy: Értesítés döntéshozatalról a Nagykanizsa, Bá-
thory u. 11. sz. alatti építéshatósági ügybe. Szám: 6 / 2148-20 / 2009.

Hirdetmény
A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló

2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 80. § (3) bekezdése alapján ér-
tesítem az érintetteket, hogy Nagykanizsa Megyei Jogú Város Jegyzõje a
6/2148/2009. számú Nagykanizsa, Báthory u. 11. szám alatti 11. hrsz-ú ingat-
lanon tervezett 3 lakást tartalmazó lakóépület építésére vonatkozó építésható-
sági ügyben a benyújtott építési engedély kérelmet elbírálta és döntését meg-
hozta. 

Mivel a fenti építéshatósági eljárással érintett ingatlannal közvetlenül szom-
szédos ingatlanokkal rendelkezni jogosultak száma jelentõs, ezért ezen ügyfe-
leket a határozat meghozataláról hirdetményi úton tájékoztatjuk a fenti jogsza-
bályi elõírásnak megfelelõen az alábbiak szerint.

A hirdetmény 2009. szeptember 4-tõl kerül kifüggesztésre Nagykanizsa Me-
gyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának hivatalos hirdetõtábláján. 

Az eljáró hatóság megnevezése:  Nagykanizsa Megyei Jogú Város Jegyzõje
8800 Nagykanizsa, Eötvös tér 16., ügyszáma:  6/2148/2009., tárgya: építési en-
gedély. A kérelmezõ ügyfél neve: Harangozó Balázs, 8756 Nagyrécse, Inkey
u.18., Farkas Zoltán, 8778 Újudvar, Kanizsai u. 7., Németh Zoltán, 8756
Nagyrécse, Inkey u. 10. A kérelemmel érintett ingatlan valamint az érintett in-
gatlannal közös határvonalú (telekhatárú) ingatlanok (hatásterület): Nagykani-
zsa 11. hrsz-ú ingatlan, valamint a 9., 10., 12. hrsz-ú ingatlan. 

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

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

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

Regionális Államigazgatási Hivatal Zalaegerszegi Kirendeltségéhez címzett,
de Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Építéshatósági Osz-
tályhoz két példányban benyújtandó és 30.000,- Ft értékû illetékbélyeggel ellá-
tott fellebbezéssel lehet élni.

Nagykanizsa, 2009. szeptember 2.

A jegyzõ megbízásából: Szamosi Gábor építéshatósági osztályvezetõ

ÉÉppííttéésshhaattóóssáágg –– 66//22114488-2200//22000099..

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata 2008-ban megújította a
"Hazavárunk" ösztöndíj szabályairól szóló 29/2007.(VI.11.) számú rendeletét. 

A "Hazavárunk" ösztöndíj iránti kérelmet az a legalább 3 éve nagykanizsai
állandó lakóhellyel rendelkezõ, magyar állampolgárságú hallgató nyújthat be,
aki lakóhelyén kívül, államilag elismert magyarországi felsõoktatási intézmény
nappali tagozatán, elsõ diploma megszerzése érdekében folytat tanulmányokat,
legfeljebb 25. életévének betöltéséig.

Az ösztöndíj összege a lakóhelytõl az iskolalátogatási bizonyítványt kiállító
intézmény székhelyéig, tanulmányi félévre vonatkozóan 3 alkalommal történõ
oda-vissza utazás költsége. Az ösztöndíj megállapítása az adott pályázati félév
elején érvényes másodosztályú vasúti menetjegy, illetve vasúti összeköttetés
hiányában autóbuszjegy diákigazolvánnyal igénybe vehetõ kedvezményes ára
alapján történik. Az igényléshez benyújtandó a hallgatói jogviszony igazolása,
érvényes diákigazolvány másolata, a lakcímet igazoló hatósági igazolvány
másolata, valamint a kitöltött és aláírt pályázati ûrlap.

Az ösztöndíj két egymást követõ tanulmányi félévre (azaz 10 hónapra) szól.
A Polgármesteri Hivatal félévente, a szükséges igazolás benyújtását követõen,
utólag utalja a támogatást. Az ösztöndíj kiírása, az azt szabályozó módosított
rendelet és a pályázati ûrlap letölthetõ a www.nagykanizsa.hu honlapról,
valamint személyesen beszerezhetõ a Polgármesteri Hivatal Eötvös téri és
Erzsébet téri portáin, továbbá a Mûvelõdési és Sportosztályon.

Egyúttal emlékeztetjük az ösztöndíjat a 2008/2009-es tanévben igénybe vett
hallgatókat, hogy tanulói jogviszony igazolásuk eredeti példányát legkésõbb
szeptember 30-ig adják le a Mûvelõdési és Sportosztályon, ez feltétele az
elmúlt félévre vonatkozó támogatás átutalásának.

Érdeklõdni a Mûvelõdési és Sportosztályon lehet az 500-714-es telefonszá-
mon.

Beadási határidõ: 2009. szeptember 30.

„„HHaazzaavváárruunnkk”” öösszzttöönnddííjj ppáállyyáázzaatt

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyûlése 2009. év folyamán döntött
arról, hogy Nagykanizsa Megyei Jogú Város Szabályozási Terve és Helyi
Építési Szabályzatát módosítja az alábbi pontokban:

Lazsnak utca - Vadalmás utca - Herkules utca - Szálfa utca által határolt
tömb rendezés alá vonása az elõkert csökkentése céljából HÉSZ 4. § (10)
bekezdésének kiegészítése gyephézagos burkolatokra vonatkozólag, HÉSZ 22.
§ (4) c.) pont törlése, a HÉSZ 2.§ (14) bekezdés módosítása, a HÉSZ 13.§ (1)
bekezdés elõírásainak módosítása. A tervdokumentációt – a vonatkozó hatályos
jogszabályok elõírásaira figyelemmel – 2009. szeptember 12-ig kifüggesztjük a
Polgármesteri Hivatal elõcsarnokában, ahol munkanapokon megtekinthetõ.

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

SSzzaabbáállyyoozzáássii tteerrvv 
ééss HHeellyyii ÉÉppííttééssii SSzzaabbáállyyzzaatt
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Minimális csúszást okozott az
esõ pénteken a 6. Bor- és Dödölle
Fesztivál délutáni programjában. A
Mamik Hagyományõrzõ Dalkör és
a Gyöngyvirág nyugdíjas táncosai
elõcsalogatták a napot, s miután az
ünnepélyes köszöntõk elhangzottak
Marton István polgármestertõl,
Farkas Tibortól, a Kanizsai Kultu-
rális Központ igazgatójától és
Prikryl Józseftõl, a Kanizsa és Kör-
nyéke Gasztronómiai Egyesület el-
nökétõl, a gyerekek a Mono Manó
Zenekar gyermekmûsorát már su-
gárzó napsütésben nézhették végig.

A délutáni népmûvészeti elõadá-
sok után hozta szokásos formáját az
Orff Ütõegyüttes, s mint mindig,
most is – fergeteges koncertet adva
– megmozgatta a közönséget. A xi-
lofon és a vibrafon különleges
hanghatásai után következett a
fesztivál borainak eredményhirde-
tése.  A kiváló borászokból – Hor-
váth Miklós, Kupó József, Nick
Károly – álló zsûrinek nem volt
könnyû feladata, nyolc borház kö-
zel húszféle borából kellett kivá-
lasztaniuk a legjobbakat. Ezúttal a
Németh Borház 2006-os Pogányvá-

ri Pátria nevû bora lett a fesztivál
legjobb fehérbora, s a Cézár Pincé-
szet Merlot extra nevû bora vitte el
az elsõ helyet a többi vörös elõl.

A pénteki nap még egy megmé-
rettetést tartogatott a közönségnek,
mégpedig a „Dödöllekirályok” cí-
mért. A feladatok felidézték a dö-
dölle-készítés lépéseit, elsõként
krumplit kellett szerezniük a részt-
vevõknek – zsákban futással. Azu-
tán tizennyolc darab dödölle-gom-
bócot kellett kiszaggatniuk az elé-
jük helyezett masszából, majd ezt
követõen kanállal kellett beledobál-
ni a csapattárs tejfölös serpenyõjé-
be õket. Végül eléjük raktak egy-
egy pohár pezsgõt, rosét, fehér- és
vörösbort, s ezeket állították a ver-
sengõk a megfelelõ sorrendbe. Mi-
vel összesen három csapat volt,
mindenki dobogós lett. A tavalyi
évben is elsõ helyezett Dömdödöm
megvédte címét, maga mögé utasí-
totta a második helyezett Baleriná-
kat és a harmadik helyen végzett
Attila és társai nevû csapatot.

Az este ismét meghozta magával
az esõt, ki-ki ahova tudott, oda me-
nekült az égi „áldás” elõl, s ezt még

„koronázta” a rossz hír: a Magna
Cum Laude hangszereket szállító
busza lerobbant, a koncert késõbb
kezdõdik. Így az emberek egy része
elszállingózott, mások elbújtak az
óriás napernyõk és hasonló alkal-
matosságok alá, s hallgatták a Start
zenekar elõrehozott dallamait. Mire
a Magna Cum Laude koncertje
megkezdõdött, az esõ is csak csö-
pörgött már, az „elmenekült” pol-
gárok is elõkerültek, s a fiúk akko-
ra hangulatot teremtettek, melyet
kanizsai koncerteken ritkán látni-
hallani. A megjelentek közül sokan
hangoztatták, hogy ezért bizony ér-
demes volt várni – vagy visszatérni.

Az esõ elõl való menekülés is-
meretlen embereket hozott össze
egy-egy asztaltársasággá, ez alka-
lomból pedig az is kiderült, hogy a
Dödölle fesztiválnak vannak olyan
látogatói is – például Maszlag Bri-
gitta és Vereb Zsófi budapesti lako-
sok személyében –, akik csak azért
utaztak városunkba, hogy tisztele-
tüket tegyék a fesztiválon. Elmon-

dásuk szerint szeretik a dödöllét, a
jó borokat és a Magna Cum
Laudét, s mivel a szállásuk a közel-
ben megoldott, úgy gondolták,
nem hagyhatják ki a lehetõséget.

Az esõ miatt szombat délelõtt
sajnos nem lehettünk részesei a vi-
dám szüreti felvonulásnak, de sze-
rencsére egy óra múlva már felsza-
kadoztak a felhõk, és 11 órakor, a
Dödölle Fesztivál állandó kisbíró-
jának harsány hívószavára egyre
többen érkeztek a parkolóban fel-
állított nagysátorhoz.

A Dödölle fesztivál versenyzõit és
az Erzsébet térre érkezõ kanizsaiakat
elsõként Kovácsné Mikola Mária, a
HSMK intézményegység-vezetõje
köszöntötte, majd Marton István

polgármester kívánt mindenkinek jó
szórakozást. Prikryl József a gaszt-
ronómiai egyesület nevében öröm-
mel jelentette be, a tavalyi 16 helyett
idén 24 csapat fog versengeni a he-
lyezésekért. A dödölle fõvárosaként
emlegetett Nagykanizsa fesztiváljá-
nak szombati napját a Magyar Nem-
zeti Gasztronómiai Szövetség nevé-
ben Mátyás Rudolf világkupa gyõz-
tes mesterszakács nyitotta meg. Mi-
közben a Kanizsa Táncegyüttes tán-
cosai a színpadra léptek, a versengõ
csapatok tagjai javában sürögtek-fo-
rogtak a sátraknál. A 300 literes bog-
rácsban gõzölgött a marhapörkölt, a
Hölgyklub tagjainak dödölléje nagy
sikert aratott a környékünkön vadá-
szó alföldi vadászok körében, s az
ESZI, Egyesített Szociális Intéz-
mény hölgykoszorúját is ostromol-
ták sokféle dödölléjükért. A legna-
gyobb sikert a kapros-túrós dödölle
aratta annál a nagypapánál, aki iker
unokáival együtt érkezett a térre.
Többször is visszatért a sátrukhoz,
még olyan áron is, hogy a marhapör-
költet már nem tudja megkóstolni.
Egy különlegességgel is találkozhat-
tunk, az Olaszországból érkezett
Angelo Pisconti cukrászmester

Obama sütijét is meg lehetett vásá-
rolni.

A délutáni bordalnok-vetélkedõ
tizenkét fellépõjének elõadását
Cseke József népzenész, Farkas Ti-
bor elõadómûvész, a KKK igazga-
tója és Németh Renáta népdaléne-
kes értékelte. A zsûri döntése alap-
ján az elsõ helyet a kiskanizsai
Horváth György érdemelte ki, a
második helyre a nagykanizsai
Kiss Tiborné tett szert, s a képze-
letbeli dobogó harmadik fokára a
fityeházi Bróz Józsefné léphetett.

Aszombat délután szintén a népzene
jegyében telt, a Csillag Citeraegyüttest
a Tüttõ János Nótaklub követte, majd a
cigány zenét játszó Khamoro Együttes
vette birtokába a színpadot.

KKuullttuurráálliiss ééss ggaasszzttrroonnóómmiiaaii kkaavvaallkkáádd
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Minden versenyzõ nagy izga-
lommal várta a fõzõverseny ered-
ményhirdetését, a huszonnégy
csapat tagjai kíváncsian várták,
hogy felléphetnek-e a színpadra
oklevélért vagy kupáért. Az idén
is neves szakmai zsûri döntött a
helyezettekrõl: Balai Attila és
Borda Attila mesterszakácsok,
Mátyás Rudolf, világkupa gyõztes
mesterszakács, Nagy Józsefné sza-
kács szakoktató és Zámbó Tibor

mesterszakács. A csapatok arany,
ezüst és bronz fokozatokat kaptak,
a tájjellegû étkek kategóriájában
abszolút elsõ helyet ért el a zalac-
sányi Batthyány Villapark és
Wellness Centrum csapata, dödöl-
le kategóriában pedig a különféle
fõzõversenyeken már nem egyszer
sikert arató Nagyrécsi Nyugdíjas
Lányok lettek az abszolút elsõk.
Szakmai különdíjban részesítette
a Kanizsa és Környéke Gasztronó-
miai Egyesület a hévízi Hotel
Rogner csapatát, a „Lótuszvirág”-
ot.

A színpad ezután ismét a kultu-
rális mûsoroké lett, ír táncot muta-
tott be a Blackbird Irish Dance
School, operett mûsorral kedves-
kedtek a közönségnek a Vígadó
duó tagjai, Ernszt Katalin és Neme-
re László. Õket a kanizsai gólyalá-
basok produkciója követte, az estét
pedig Rácz Kati és a Flush zenekar,
valamint a Leslie Night Production
country mûsora követte.

Mindkét nap különféle kísérõ-
programok színesítették a rendez-
vényt, a gyerekeket játszóház, báb-
színház és többféle kreatív kézmû-
ves program várta, míg a felnõttek
egészségügyi szaktanácsadást kap-
hattak, vért adhattak, megtudhat-
ták az éppen aktuális vérnyomásu-
kat, testzsírjukat és koleszterin-
szintjüket, valamint megismerked-
hettek az alternatív gyógymódok
közül a csontkovács által kínált le-

hetõségekkel és a thai masszázs-
zsal. A HSMK hímzõ és szövõ mû-
helyei, illetve a Honvéd Kaszinó
Fafaragó Szakköre egész szomba-
ton kicsik és nagyok rendelkezésé-
re álltak, a mûvészek bevezették
az érdeklõdõket a „mûhelytitkok-
ba”.

A szervezõk akár azt is mondhat-
ták volna szombat este, hogy „jö-
võre veled ugyanitt”, terveik között
szerepel, hogy 2010-ben nagyobb

területet vegyenek birtokba a vá-
rosból a fesztivál idejére.

B.E. - S.E.

Immár 7. alkalommal rendezik
meg az „Idõsekért Nagykani-
zsán” ünnepi hetet október 15-
16-17-én. Az önkormányzat Idõs-
ügyi Tanácsa kibõvített ülésén
Büki Pálné társelnök ismertette
az ünnepnapok programjait. 

Az idõsek fogadóóráinak tapasz-
talatairól Boa Sándor társelnök és
Balogh István titkár számolt be. Az
egyebek napirendi pontban Büki
Pálné, a Hölgyklub vezetõje ismer-
tette az Idõsek Filmklubjának elõ-
adásait. Az összejövetelen Dr.
Holchapker Péter, az Országos
Egészségbiztosítási Felügyelet el-
nökhelyettese a betegek jogairól és
az ellátás során ért sérelmek orvos-
lási lehetõségeirõl tartott elõadást.

Büki Pálné összefoglalta: idén
kevesebb programot szerveznek,
és csak azokat emelik ki a korábbi
évekébõl, amelyek kiemelkedõ si-
kert arattak. A városban tizen-
kétezer idõs ember él, ebbõl a
számból négyszázharminc bizto-
san igényli, hogy megünnepeljék.

Az ünnepi hét október 15-én
csütörtökön 9 órakor Idõsügyi

kerekasztal konferenciával kezdõ-
dik a Fegyveres Erõk Klubjában.
A tanácskozásra az idõsekkel fog-
lalkozó szervezeteket hívják meg,
hiszen így tudják szakszerûbben
felmérni a közeljövõben az idõsek
életkörülményeit. A konferencia
elnöke: Maronicsné Dr. Borka Be-
áta, a Szociális Osztály vezetõje.
Házigazda: Meszes Renáta.

Október 16-án pénteken 9 órától
a Halis István Városi Könyvtárban
folytatódnak a programok. A nagy-
szülõk és unokák közösségét be-
mutató képzõmûvészeti kiállítás
megnyitójával kezdõdik a nap, s
ekkor hirdetik ki az „Együtt-egy-
mással” pályázatok eredményét. A
pályázaton hat éves kortól bárki
részt vehet, aki pályázati anyagá-
ban a két generáció együttes életét
bemutatja. 9.30 órától Nagymama
újra mesél címmel a nagyszülõk és
az unokák délelõttje következik. A
mesélést kibõvítették az iskolai
szabadidõ-szervezõkkel, tehát a
nagyszülõk az iskolás, vagy óvo-
dás unokáikkal együtt is mesélhet-
nek.  A mesemondás idõtartama
maximum tíz perc lehet. Nagyka-

nizsa idõseinek ünnepi mûsora 15
órakor kezdõdik a HSMK színház-
termében. Itt köszöntik születés-
napja alkalmából a város 100 éves
állampolgárát, Leveli Pál palini la-
kost. Az ünnepség szerény foga-
dással és batyus bállal zárul. A vá-
rosrészek idõsei október 17-én,
szombaton ünnepelnek. 

Az Idõsek Filmklubját a Halis
István Városi Könyvtár és a Honvéd
Kaszinó Hölgyklubja mûködteti. A
filmvetítések hétfõi napokon 14.30
órakor kezdõdnek a könyvtárban. A
2009-es év második felének prog-
ramjait Büki Pálné ismertette. 

Október 5. Afrikai szeretõk (né-
met film), 19. Emberi sors (orosz
film), november 2-án A másik
Boleyn-lány (angol-amerikai), 16-
án a Tosca címû operafilm, Cather-
ine Malfitano és Placido Domingo
szereplésével, november 30. Se-
lyem (kanadai-francia film), de-
cember 14. Anyegin (angol), janu-
ár 5. Beethoven árnyékában
(amerikai-német-magyar) filmek
láthatók.

B.E.

IIddõõsseekkéérrtt NNaaggyykkaanniizzssáánn üünnnneeppii hhéétt......

A Szombathelyen élõ Krieg Fe-
renc festõmûvész mongóliai té-
májú nagy méretû alkotásaiból
nyílt kiállítás a Hevesi Sándor
Általános Iskola galériájában. 

Krieg Ferenc Zalaegerszegen
született 1921-ben. Ott járt általá-
nos iskolába, késõbb Budapestre
költöztek. A fõvárosban elõször
Gallé Tibor és Révész Imre festõis-
kolájában tanult, majd a frontszol-
gálat és a hadifogság után a Magyar
Képzõmûvészeti Fõiskolán. Meste-
rei: Burghardt Rezsõ, Berény Ró-
bert, Gábor Móricz. 1949-ben VIT-
Díjat kapott pályamunkájáért.
1969-tõl négy évig egy geológiai
expedíció rajzolójaként Mongóliá-
ban dolgozott, azt követõen tizenöt
alkalommal jár Velencében. Ezek

az útjai mély hatással voltak az
expresszív realizmustól az abszt-
raktig ívelõ festészetére. 

Több évtizedes munkássága so-
rán egyéni és csoportos kiállításai-
val bejárta a fél világot. Elsõ kiállí-
tása 1949-ben volt a Fõvárosi Kép-
tárban és a Szépmûvészeti Múze-
umban. 

Krieg Ferenc idén májusban töl-
tötte be 88. életévét. Idõs korára
való tekintettel elhatározta, hogy
mongol témájú alkotásainak nagy
részét a Mongol Köztársaságnak
ajándékozza. A kanizsai kiállításá-
nak megnyitóját ennek az ünnepi
pillanatnak szánta. A Dzsingisz
kán unokái címû tárlat szeptember
28-ig tekinthetõ meg.

B.E.

DDzzssiinnggiisszz KKáánn uunnookkááii
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AA tteerrmméésszzeett vveesszzééllyyee:: aa kkuullllaannccssookk

A kullancsveszély már nem évszakhoz kötött. Az enyhe telek miatt
egész évben folyamatosan, de nyár elején és õsszel két nagyobb hullám-
ban támadnak a vérszívók. Jelentõs számban lepik el a természetet, nap-
jainkra már a kerteket és a közparkokat is. Támadásukra két irányból
számíthatunk. A gyepi növénytársulásokban a fûszálak hegyérõl táma-
dó, szemmel rendelkezõ, látó kutyakullancs, illetve a csertölgy alapú er-
dõségek cserjéinek levélfonákjáról vadászó, szemmel nem rendelkezõ
közönséges kullancs: ezek a leggyakoribb vérszívók a Magyarországon
honos 42 kullancsfaj közül. Egy elterjedt tévhittel ellentétben, a kullan-
csok nem szeretnek napozni, sütkérezni a fûszálakon. A különbözõ fa-
jok egyedei a közvetlen napfénynek kitett testrészeket nem csípik, mert
a kiszáradás veszélye miatt gyûlölik a számukra halálos napfényt.

Bár az emberek általában csak egy-két kullancs terjesztette betegséget
ismernek, a valóságban sokkal többféle betegít meg embert és állatot egy-
aránt. Egyedfejlõdési alakjaik, a lárvák, a nimfák és a kifejlett kullancsok
szúrásukkor önmagukban is okozhatnak embereknek, kutyáknak (és más
állatoknak is) egészségkárosodást: bõrgyulladást, allergiát, mérgezést,
stb. A nagyobb gondot akkor jelentik, amikor – szerte Európában – a szú-
rásukon át kórokozó tartalmú nyálat fecskendezve megfertõzik áldozatu-
kat az agyvelõ- és agyhártyagyulladás (encephalitis) vírusával.

Az egyre tudatosabb egészségvédelmi programoknak köszönhetõen
többen figyelnek ezekre az apró élõlényekre, többen oltatják be magu-
kat elõre ellenük. De tudni kell, hogy a kullancs elleni védõoltás csak a
vírusos agyvelõ- és agyhártyagyulladás ellen véd!

Egy másik komoly betegség, amit a kullancsok mérge okoz: a Lyme-kór

(Lyme borreliosis). Hosszú lappangási ideje miatt sokáig tünetmentes, eset-
leg csak fejfájást, fáradékonyságot érezhet a beteg. Amint az orvos felfede-
zi a betegséget, hosszas antibiotikum-kúrával gyógyítható, bár a betegség
átvészelése után a szervezetben nem épül tartós immunológiai védelem. 

A kullancs bõrbõl való eltávolítására sok - téves - népi módszer él a
köztudatban. Ám minden "hagyományos" módszer (zsírral bekenés, ki-
csavarás, stb.) a kullancs fuldoklását és gyötrését okozza, aminek kö-
vetkeztében a haldokló vérszívó kórokozó-tartalmú nyálat köp áldoza-
tába. Vagyis a népi módszerek éppen a megelõzni kívánt fertõzõdést
idézik elõ! A kifejlett kullancsok veszélytelen eltávolításának legjobb
módja az emberen és állaton egyaránt alkalmazható kullancscsipesz,
aminek használata egyszerû és veszélytelen, kapható bármelyik patiká-
ban. A használati utasítást alaposan olvassuk el!

A védekezés mellett igen fontos a megelõzés is. Szûkebb életterünket,
kertjeinket, parkjainkat tegyük rendbe, szüntessük meg az erdei és mezei
állatoknak búvóhelyet adó zugokat, farakásokat. Irtsuk a bozótot és a par-
lagfüvet, kaszáljunk rendszeresen. A természetbe indulás elõtt gyermeke-
ink haját nyírassuk le (a hosszú hajat tûrjük sapka alá), könnyen ellenõriz-
hetõ ruházatot - és kalapot - vegyünk magunkra, s mindet fújjuk be kul-
lancsriasztó aeroszollal. Kerüljük a vadlegelõket, vadetetõket és a vadcsa-
pásokat, mert ezeken a helyeken hemzsegnek a kullancsok. A kirándulás
végeztével mindenképpen nézzük át magunkat és gyermekeinket!

Dr. Hella ajánlata: 
Kullancs-csipesz OFF! Kullancsriasztó spray Autan protect kul-

lancsriasztó aerosol Galaktiv Bio kullancsriasztó spray

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

DDrr.. HHeellllaa eeggéésszzssééggrroovvaatt

Júniusban kezdõdött el az
Egészségügyi Minisztérium kezde-
ményezésére, s az Onkológiai
Szakmai Kollégium, az Országos
Onkológiai Intézet és az Állami
Népegészségügyi és Tisztiorvosi
Szolgálat együttmûködésében
megvalósult védõnõi mintaprog-
ram, melynek során a sikeres vizs-
gát tett, s az ÁNTSZ méhnyak-
szûrés (citológiai kenetvétel) önálló
végzését engedélyezõ oklevéllel
rendelkezõ védõnõk végzik el a 25
és 65 év közötti nõk szûrõvizsgála-
tát. – nyilatkozta lapunknak Tóth
Lenke regionális vezetõ védõnõ, az
ÁNTSZ Nyugat-dunántúli Regio-
nális Intézetének munkatársa.

A programot megelõzõen a védõ-
nõk egy egységes elméleti és gya-

korlati képzésen vettek részt, mely
feltétele volt a bevezetésnek. Az or-
szágban 111, ebbõl Zala megyében
14 védõnõ vett részt a képzésen.
Megyénk 14 körzetének székhelyte-
lepülésein (Bagod, Becsvölgye,
Búcsúszentlászló, Csonkahegyhát,
Felsõrajk, Gellénháza, Hahót,
Nagyrécse, Zalabaksa, Szent-
péterúr, Teskánd, Tótszerdahely,
Zalalövõ) 45 település minden 25 és
65 év közötti hölgyeknek lehetõsé-
ge van a népegészségügyi célú
méhnyakszûrésen részt venni.

A kenet levétele mellett a védõnõk
feladata az is, hogy a visszaérkezõ
citológiai vizsgálat eredményét kö-
zölje a páciensekkel, s ha valamilyen
probléma felmerülése miatt szüksé-
ges, továbbküldje nõgyógyászati
szakrendelésre. Ez után is tovább fi-

gyelik a beteg ellátását. Ezen kívül
különféle tájékoztatásokat – szemé-
lyes vagy szórólapok által – adnak a
nõknek.

A szakemberek mindent meg-
tesznek azért, hogy minél több nõt
vegyenek rá arra, hogy elvégeztes-
se a vizsgálatot, hiszen a levett sejt-
mintákból már a korai elváltozások
is felismerhetõk – még akkor is, ha
nincs panasz –, s ezek felismerésé-
vel és kezelésével a méhnyakrák
megelõzhetõ és gyógyítható.

A legfõbb cél, hogy – az észak-
és nyugat-európai tapasztalatokat
látva – ugrásszerûen növekedjen a
lakossági részvétel a szûrõvizsgá-
latokon, s néhány éven belül radi-
kálisan csökkenjen a méhnyakrák
által okozott elhalálozások száma.
A program szándékosan a kistele-
pülésen lakó nõket célozza meg,
mivel pontosan õk azok, akik rit-
kábban mennek el ezekre a vizsgá-
latokra különféle okok miatt – pél-
dául a lakóhelytõl sokat kell utazni
a nõgyógyászati szakrendelésig.

A várható eredmények közé tar-
tozik, hogy ezután megnõ a vizsgá-
laton részt vettek aránya, s megva-
lósul a védõnõi körzetbe tartozó
céllakosság nyilvántartása, követé-
se.

S.E.

AA mmééhhnnyyaakksszzûûrrééssrrõõll
A méhnyakrák leggyakrabban a 40 év feletti nõknél alakul ki, Magyarorszá-

gon évente több mint 1000 új beteget fedeznek fel és kezelnek. Korai felis-
merésére jó módszerek állnak rendelkezésre, a kezelés lehetõségei a sebészi, a
sugaras és a gyógyszeres terápia oldaláról maradéktalanul biztosítottak.
Hazánkban a méhnyakrák szûrése megoldott, de sajnos a nõk tekintélyes hánya-
da nem él ezzel a lehetõséggel, részben ezért nem ismerik fel korai stádiumban
a betegséget. A szûrés szempontjából a legfontosabb a rendszeres, évente
végzett nõgyógyászati, illetve citológiai vizsgálat. A 0. stádiumban felfedezett
méhnyakrák túlélési aránya a kezelés után 100%! A vizsgálatok kezdetének
ajánlott idõpontja: a 18. életév, illetve a nemi élet megkezdésének idõpontja. 

Az energiatakarékos fénycsövek
körülbelül negyedannyi energiát
fogyasztanak, mint a hagyományos
izzólámpák, élettartamuk pedig kö-
rülbelül tízszer hosszabb.  

A kompakt fénycsövek használata
elsõsorban azokban a helyiségekben
eredményez látványos megtakarítást,
ahol naponta hosszabb ideig égetjük
a lámpát, mint konyha, nappali, gye-
rekszoba. Nem érdemes viszont
fénycsövet tenni olyan helyekre, ahol
fel-le kapcsolgatjuk a villanyt (példá-
ul WC, kamra). Akár tíz percre is
szükség lehet ugyanis ahhoz, hogy a
fénycsõ elérje a maximális teljesít-
ményét. A gyakori kapcsolgatás pe-
dig a töredékére csökkentheti a cso-
magoláson feltüntetett élettartamot. 

Vigyázat:
A kompakt fénycsõ veszélyes

hulladéknak minõsül, ezért ne dob-
juk a normál hulladék közé! A ki-
égett fénycsöveket minden olyan
áruház köteles visszavenni, amely
hasonló termékeket forgalmaz, de
hulladékudvarokban is leadhatjuk a
veszélyes háztartási hulladékot – fi-
gyelmeztet az Energia Klub.

MMeeggéérrii 
eenneerrggiiaattaakkaarréékkooss
fféénnyyccssöövveett hhaasszznnáállnnii??
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Horoszkóp

Kissé lassúbb lesz a megszokottnál. Min-
den feladatát dupla annyi ideig végzi el, de
sebaj, hibátlanul old meg mindent. Az élet
élvezeteire viszont fogékonyabbá válik,
érzelmi életének több idõt szentel.

Nyugodt napokra számíthat, ezért inkább
azokat a feladatait helyezze elõtérbe, ame-
lyek nagyobb odafigyelést igényelnek. Bár
a váratlan eseményeket nehezen viseli,
azért a lelki egyensúlya nem borul fel. 

Örömmel veszi a kihívásokat. Munkabírá-
sát, sikereit szinte versenyszerûen méri
össze családtagjaival. Mozgásigénye a kel-
lemes idõben csak fokozódik, a tánchoz, a
kerékpározáshoz könnyedén talál társakat.

Úgy tûnik, romantikus hangulata egyre
inkább a múlté lesz, és lelkesen keresi a
kihívásokat. Jobban figyeljen oda a rossz
szokásaira, és mérsékelje az egészségére
káros élvezeti szereket. 

Használja ki a kellemes szeptemberi dél-
utánokat egy kis napfürdõzésre, holdfényes
sétára, meditálásra. Álmodozó hangulata
kissé eltávolítja a valóságtól, de emiatt ne
aggódjon, néha erre is szükség van.

Úgy érzi, nem tud igazán a munkájára
koncentrálni, szívesebben tölti idejét a
természetben, a napfényen. Használja ki
a jó idõt, lazítson, a komoly feladatok
úgy is megvárják. 

Függetlenségre vágyik, és kevésbé hajlik
a kompromisszumokra. Praktikus elin-
téznivalói mellett ruhatára felújításán is
töpreng. Ne hagyja mindenrõl lebeszélni
magát, az évszakváltás ezzel is jár. 

Információra és baráti találkozásokra
éhes. Egyhangú hétköznapjait csak így
tudja felpezsdíteni. Úgy érzi, kocogni még
egyedül sem jó. Hallgasson a belsõ hang-
jára, és keressen a kocogáshoz társakat.

Sok újdonságot hozhat az õsz, csak fo-
gadja higgadtan az eseményeket. Tartóz-
kodjon többet a friss levegõn, és ügyeljen
rá, hogy meggondolatlan véleményével
ne bántsa meg családtagjait.

Ahogyan közeledik kedvenc évszaka, az õsz,
egyre nehezebben ébred. A hétvégét töltse tú-
rázással, üdítõen hat egészségére például egy
erdei túra. A bolygók kedvezõ hatására nem
számíthat, ezért próbálkozzon az embereknél.

Ragadjon meg minden lehetõséget,
amely munkával, új munkahellyel, pénz-
kereseti lehetõséggel kapcsolatos. A csa-
ládtagjai szerint is ideje már életszínvo-
nalán javítani.

Készítsen változatosabb terveket a sza-
badidejére. Hogyha ki akar végre jutni
befelé fordultságából, lépjen a tettek me-
zejére, mert most számíthat a csillagok
segítségére. 

III.21.–IV.19. Kos

IV.20.–V.20. Bika

V.21.–VI.21. Ikrek

VI.22.–VII.22. Rák

VII.23.–VIII.22. Oroszlán

VIII.23.–IX.22. Szûz

IX.23.–X.22. Mérleg

X.23.–XI.22. Skorpió

XI.23.–XII.21. Nyilas

XII.22.–I.20. Bak

I.21.–II.19.  Vízöntõ

II.20.–III.20.  Halak

Ha préseléskor
is szólnak 

a kedvencek, 
jobban megy 

a munka!

Kanizsa Rádió 
Mindig Önért!

Szüret közben is...

FM 95,6 MHz
SMS szám:

06-30/30-30-956

Harry Potter
és a félvér herceg
angol-amerikai fantasy (SZ) (12) 13.30, 16.30 16.30

Bunyó
amerikai akciófilm (f) (16)
(Channing Tatum, Terrence Howard)

19.30 19.30

2009.09.10. - 09.16.
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SSZZOOLLGGÁÁLLTTAATTÁÁSS

TTÁÁRRSS

VVEEGGYYEESS

JJÁÁRRMMÛÛ

BBÉÉRRLLEETT

IINNGGAATTLLAANN
Gyékényesen az „A” szektorban közvet-

lenül a vízparton kétszintes (40 m2 szinten-
ként) nyaraló eladó. (Víz, szennyvíz, vil-
lany.) Érd.: 30/227-3294 

Városközpontban három szobás, 76 m2-
es, egyedi fûtéses, 4. emeleti lakás eladó.
Érd.: 30/411-4010

Nk-án egyszobás, városközponti, új
építésû, cirkofûtéses lakás hosszú távra
kiadó. Érd.: 30/338-8388 (7095K)

Audi 80, 1988-as, 1.8 benzines, szép álla-
potban eladó. Érd.: 30/218-1940 (7080K)

170 literes, újszerû állapotban lévõ prés
eladó. Érd.: 30/448-60727061K)

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

50 mázsa léalma eladó, valamint 50 mázsa
kiváló minõségû étkezési alma (piros és fehér
Gála, Jonagold, Idared, Jonagored, Gredisz
mix - zöldalma) lefoglalható Letenyén egy-
ben, vagy részben is.  Az étkezési alma átlag-
és irányára: 100 Ft/kg. Ugyanitt vajkörte el-
adó 100 Ft/kg áron. Érd.: 30/9932-534.

Rizlingszilváni, Zöld Verteleni, Ezerfür-
tû szõlõ vagy must szüretegyeztetéssel

homokkomáromi Felsõcsingán eladó. Érd.:
93/356-234, 70/3749-776 (7090K)

Képcsarnoki festményeket, kerámiákat,
Herendi és Zsolnay porcelánokat, régebbi
dísztárgyakat vásárolok. Érd.: 30/332-8422
(7091K)

Fehér szõlõmust Nagyrécsén eladó. Érd.:
93/371-075, 20/341-8023 (7092K)

Masszázs a nagykanizsai Uszodában! (A
szolgáltatás belépõjegy nélkül is igénybeve-
hetõ.) Teljes testre, 30 perces lazító masszázs
1500 Ft. Szolgáltatások: alakformáló-, talp-,
egyéb masszázs, fényterápia, méregtelenítés,
stb. Hívásra házhoz is megyek! Elérni és be-
jelentkezni a 30/481-2323 telefonszámon le-
het (6273K)

Végleges otthont keres Nagykanizsán
anya gyermekével szeretetre, törõdésre vá-
gyó idõsebb néninél, bácsinál. Kölcsönös
tisztelet és õszinteség. Leveleket “Szeretet”
jeligére 8801 Nagykanizsa, Pf.: 508
(7093K)

174/69/58 értelmiségi férfi keresi 37-50
(+8, -1) éves, jó alakú, nett hölgy társasá-
gát. Ha beteg vagy meggyógyítalak, ha
szomorú vagy felvidítalak, ha nincs semmi
gond, élvezzük az életet. Fényképes, tele-
fonszámos és/vagy postafiókszámmal ellá-
tott bemutatkozó leveledet „Mûvészlélek”
jeligére a Szerkesztõségbe várom.
(7094K)

Multifokális lencse AKCIÓ -30% Fényre sötétedõ lencse AKCIÓ!
Az akció szeptember 31-ig érvényes!

ÁÁllllááss 
autószerelõ szakirányú 130.000 – 140.000 Ft
villamosmérnök felsõfokú 160.000 – 180.000 Ft
munkaerõ-piaci projektvezetõ felsõfokú megegyezés szerint
nyílászáró szerelõ szakirányú 100.000 Ft
kõmûves szakirányú 87.500 Ft
bútorasztalos szakirányú 96.000 Ft
angol nyelvtanár szakirányú KJT. szerint
üzletkötõ felsõfokú 200.000 Ft
kéményseprõ szakmunkás 87.500 – 100.000 Ft
csõszerelõ lakatos szakirányú 100.000 – 130.000 Ft
ápoló, ápolónõ szakirányú megegyezés szerint
nehézgép kezelõ szakirányú 100.000 – 110.000 Ft
majorgazda                     mezõgazdasági szakirányú 88.000 – 110.000 Ft
eladó-pénztáros szakirányú 90.000 Ft

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

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

Nyugat-ddunántúli RRegionális MMunkaügyi KKözpont
Nagykanizsai KKirendeltség éés SSzolgáltató KKözpont

Zalakaros Város Jegyzõje a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás ál-
talános 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 Szak-
képzés - Szervezési Kiemelkedõen Közhasznú Nonprofit Kft. (címe: Nagyka-
nizsa, Erdész u. 30.)  kérelmezõ, Nagykanizsa, Ady E. u. 74/A. szám, 3761/1
hrsz-ú ingatlanon lévõ Cserháti Sándor Szakközépiskola Fiúkollégium átalakí-
tás és az épületben akadálymentes lift használatbavételi engedélyügyében.

A Ket. 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:
03-486/2009. Az eljárás megindításának napja: 2009.08.29. Az ügyintézési ha-
táridõ: 60 nap. Az ügyintézési határidõbe nem számít bele. A hiánypótlásra irá-
nyuló felhívástól az annak teljesítéséig terjedõ idõ a szakhatóság eljárásának
idõtartama. Az ügy intézõje: Tóthné Õri Ibolya építési ügyintézõ, Mûszaki osz-
tály, 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 tulaj-
donosai. 

Vlasicsné Dörgönye Márta, aljegyzõ

ÉÉppííttéésshhaattóóssáágg –– TTIISSZZKK

Nem szerencsés, hogy a Dr. Mezõ gimi tornatermének sarkán álló büfé továbbra is üzemel-
het a lakók kérése ellenére éjjel is. Rajtam állna: buldózer. Aztán megkeresni ki adott építési en-
gedélyt anno és 25-t a fenekére. Egy szép, a kék háztól induló és táguló térbe, magyarul egy
park közepébe építették fel. Az olajszag bejön a tornaterembe, a kukák és egyéb szemetek a
tornaterem falán sorakoznak, az autók vidáman bemennek a fûre hátulról és zöld filc alatt halt
el a zöld. Amegállni tilos tábla, mintha ott sem lenne, vak rendõrök is ott kürtöskalácsoznak éj-
jel-nappal. Abban valami csodaszer lehet, mert erõteljes fiatalemberek nélkülözhetetlen étke
lett.A ZH cikke nevetséges szavakkal tudósít. Pl.: enyhíteni az ott lakók... Röhej. A rendõrség
meg majd gyakrabban... ez meg kész röhej. Ez az impotens rendõrség azt sem veszi észre, ha
a folyosójukon motorverseny zajlik. És milyen kritikától tart Bizzer képviselõ? Egy ember
megélhetésének támogatásával az ott lakókat semmibe veszik? És ki az a barom, aki engedélyt
ad arra, hogy a város közepén a mozi melletti pizzériánál zenekar tomboljon két óra hosszat az
ablakunk alatt? Hát ember az ilyen? Ja hogy egyszer kibírom? Csakhogy itt sokszor, sokfélét
kell kibírni és az már sok. Olyan sok, hogy már a városból is megszöknék, ha tudnék. (Potyli)

ÕÕ rráákkaattttiinnttootttt!! - www.kanizsaujsag.hu/fórum
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Nagykanizsai TE 1866 – Várpa-
lotai BSK 3-1 (0-0). NB III. Drá-
va-csoport labdarúgó-mérkõzés, 4.
forduló. Nagykanizsa, 250 nézõ.
Vezette: Fodor (Pájer, Szakács).
Gólszerzõ: Bagarus (57.), Csepre-
gi (62.), Nagy T. (90.); Humli (80.)
NTE 1866: Horváth G. – Kondá-
kor Sz. (Csepregi, 58.), Burucz,
Pozsgai, Farkas J. – Boros, Rácz
Sz., Hegedûs (Budai L., 79.),
Bagarus – Ujvári, Iványi (Nagy T.,
46.). Vezetõedzõ: Visnovics Lász-
ló. Várpalota: Radnai – Bálint R.,
Lábas, Híró, Lukács, Király (Vetõ,
65.), Hardi, Szabó P., Blaski, Bog-
dán, Kaufmann (Humli, 61.). Ve-
zetõedzõ: Pintér Csaba. 

A mérkõzésre tartván mi is lehe-
tett volna az aktuális téma a bu-
szon, mint a magyar válogatott
svédek elleni balszerencsés vere-
sége, majd az NTE-pálya közeled-
tével jött a hirtelen váltás, s arról
elmélkedtek a drukkerek, mi lesz a
kanizsaiakkal az õsszel „Cseme”
nélkül, hiszen elöl nincs, aki meg-
tartsa a labdát. Nos, Cs. Horváth
Gábor kiválása valóban nagy ér-
vágás, de úgy tûnik, tavasszal már
az együttes rendelkezésére állhat a
labdarúgó.

Meglepetésül szolgálhatott a ha-
zai oldal szimpatizánsainak, hogy
Bagarus Gáborék „vadiúj” mez-
ben feszítettek, no és felcsendült a
kék-pirosak indulója is – ami kí-
sérteties hasonlóságot „mutat”
egy, a nagykanizsai futballban
szebb korszakot jelentõ idõkbõl…

Maga az összecsapás nem kez-
dõdött rossz iramban, a 13. perc-
ben például Bagarus veszélyezte-
tett balról, de labdája 14 méterrõl
mellé szállt, emellett azonban a
vendégek kontrából többször is
meglódulhattak, de a kanizsai vé-
delem jól zárt. 

A 23. percben Burucz Barna fe-
jese landolt Radnai kezei között,
majd egy várpalotai kezezést né-
zett el a játékvezetõ. A várpalotai-
ak a 25. percben vezettek formás
támadást, de Bogdán jobbról le-
adott lövését védte Horváth Gá-
bor. Egy percre rá Ujvári Máté tá-
lalt Boros Zoltán elé, aki elhamar-
kodottan 16 méterrõl vágta fölé a
lehetõséget.

Kimondottan eseménydús volt a
meccs, mert a 27. percben Burucz
rúgott egy szabadrúgást a lécre,
majd nem sokkal késõbb ugyan-

csak õ volt a fõszereplõ – akkor vi-
szont messze fölé bombázott.

A második félidõre visszavettek
a tempóból a csapatok, s inkább a
küzdelem dominált, aztán az 57.
percben megtört a jég, s Rácz Sza-
bolcs remek egyéni alakítás után
az ötös jobb oldali sarkáig cselezte
magát, keresztbe lõtt, s Bagarusról
a labda a kapu közepébe perdült
(1-0).

A 60. percben Farkas József re-
mek lövéssel vétette magát észre,
két perccel késõbb pedig érkezett a
második hazai találat: Nagy Tamás
a vendégek tizenhatosának elõte-
rébõl balról végezhetett el szabad-
rúgást, s a berobbanó Csepregi Ta-
más 7 méterrõl a léc alá csúsztatott
(2-0).

Nem kellett sokat várni az újabb
kanizsai helyzetre sem, akkor
Ujvári lõtt 13 méterrõl jobbal, s a
gólvonalról mentett Hardi Róbert,
a 75. percben pedig Burucz lõtt 24
méterrõl fölé.

A 80. percben hidegzuhanyként
hatott, hogy Humli jól lépett ki a
védõk közül, és 12 méterrõl a ka-
puba helyezett (2-1), de Nagy Ta-
más a 90. percben eldöntötte a ta-
lálkozót (3-1). Gyõzelmével a dél-

zalai legénység a hatodik helyre
ugrott elõre a tabellán. 

A mérkõzés legjobbjáról Vis-
novics László vezetõedzõ: „ A gól-
jával, gólpasszával Nagy Tamás
emelkedett társai fölé, de meg kell
mondanom, nem volt ez egy sima
találkozó. Jócskán van még mit
csiszolni játékunkon, de a két egy-
más utáni gyõzelem talán kihúzott
minket a gödörbõl.”

Nagy Tamás, a mérkõzés leg-
jobbjának választott a saját teljesít-
ményérõl: „Sérülés után tértem
vissza, ezért is örülök a várpalotai-
ak elleni gólomnak és a másik talá-
lat elõtti szabadrúgásomnak. Negy-
venöt percet kaptam a bizonyításra,
ezt azonban mindenképp szeret-
ném ismét feljebb tornászni…”

A Kanizsa Hetilap Nagy Tamás
futballjáról: Látszik rajta, hogy
ügyes futballista, de (egyelõre)
nem kilencven perces játékos. A
tavalyi szezon végén is érzõdött
már játékán, hogy van érzéke a
gólszerzéshez is, ugyanakkor az
élcsapatok ellen mérhetõ majd le
igazán, mit is ér tudása a mostani
NB III-ban.  

P.L.
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… 15 esztendeje: a labdarúgó
NB I 5. fordulójában 8500 nézõ
elõtt Olajbányász – Vasas 2-1, a
hazai gólokat Vidóczi József és
Fuisz László szerezte. Az  NB III
Bakony csoportjában a Szõke
László edzette MÁV NTE megyei
rangadón játszott Kanizsán 0-0-t
a Lenti Tempo TE-vel. A tekézõk
NB I-es rajtján a nõknél Kanizsa
Sörgyár – Szanki Olajbányász 2:6
(legjobb teljesítmény: Vágvölgy-
iné 404, Majorosné 393), a férfi-
aknál Agria Bútor – Kanizsa Sör-
gyár 2:6 (Lt.: Németh S. 654,
Zömbik 643). A másodosztályú
nõi kosárlabda bajnokságban: Ta-
tabánya – MÁV NTE 54 – 87, a
legtöbb pontot a dél-zalaiaknál
Bedõ Veronika (15) jegyezte. A
részben kanizsai Ferencz Sán-
dor/Ferencz József (VW Golf
GTI) rali kettõs gyõzött az OB 5.
futamán az A/9-es kategóriában.

… 10 esztendeje: a labdarúgó
PNB 5. fordulójában ötezer nézõ
látta az Olajbányász FC Nyíregy-

háza elleni 1-0-s sikerét. A gyõz-
tes gólt Horváth Gyula lõtte. Na-
gyon bekezdett az NB III-ban a
negyedik MÁV NTE, hiszen a
Pécsi Postást verték idegenben 2-
0-ra (g.: Trencsényi Viktor,
Kalinics Gábor). Rajtolt a férfi
kosárlabda NB I B, s KKK-DKG
East – Szeged 86 – 73, a Földesi
Attila edzette együttesben Andrej
Belous 32 pontig jutott. A nõknél
Tatabánya – MÁV NTE 53 – 64,
a legjobb dobó Góber Eszter volt
(25/3). Az autocross OB
túrkevei, 8. futamán Radák Attila
(Audi; Magic Autocross Team)
gyõzött az 1600 ccm alatti kate-
góriában. A rijekai junior ökölví-
vó EB-re kijutott kisváltósúlyú
Szekeres László (Kanizsa Box
Klub) nem került a legjobb tizen-
hat közé.

… 5 esztendeje: a nõi asztalite-
nisz NB I 1. fordulójában Szom-
bathely – Király Ingatlan-Kanizsa
Sörgyár SE 7:11, az újonc kani-
zsaiaknál a Boldizsár, Bízó, Csuti,

Óber négyes játszott gyõzelmet
érõn. Elkezdõdött a kézilabda NB
I B, a férfiaknál Nagykanizsai Iz-
zó SE – Pénzügyõr 33-25, a nõk-
nél Marcali – NTE 1866 MÁV
41-23. A Sótonyi László vezette
izzósoknál Pálos Gábor (12), míg
Szloboda Józsefné kéziseinél
Szloboda Judit (8) volt a legered-
ményesebb. A megyei ifjúsági díj-
ugrató bajnokságban Nagy Fru-
zsina (Kalandor nevû lovával) a
második, míg Flórián Lilla (Szí-
nész n. l.) a harmadik (mindkettõ
Kanizsa LK) helyen végzett. Zala
Megye Sportnapján a Mindenki
Sportpályáján kanizsaiként Béres
Tibor 100 méteren és távolugrás-
ban is nyert. Csaknem öt órás ba-
seball meccsen Daróczi János ki-
emelkedõ játékával – Óbuda
Brick Factory – Dr. Padló Thury
9:10. A gördeszkás Papp Gábor
harmadik lett a százhalombattai
országos extrém versenyek szem-
léjén.

Polgár László

EEzz ttöörrttéénntt ((sszzeepptteemmbbeerr 1100 –– 1166.. kköözzöötttt))……

NNeemm vvoolltt eeggyysszzeerrûû,, ddee jjóó lleetttt aa vvééggee Budaörsi vereség. Budaörs –
Kanizsa Sörgyár SE 6:1. Nõi aszta-
litenisz Extraliga-mérkõzés, 1. for-
duló. Budaörs. A kanizsai nõi
együttes maradt a nõi mezõny leg-
felsõ osztályában a nyár folyamán,
mivel az NB I-bõl nem lépett fel-
jebb senki. Ackermann Erika és a
kanizsaiaknál már egyszer szerzõd-
tetett Óber Andrea is távozott a
klubtól és érkezett pótlásukra a ro-
mán Michaela Dospina és az oszt-
rák másodosztályból Márkus Eni-
kõ, valamint elõbb-utóbb mind na-
gyobb szerepet kaphat Bicsák Bet-
tina. Vérmes reményei az elsõ for-
dulót illetõen nem lehettek a Jakab-
fi Imre irányította hölgyeknek, s a
jóval esélyesebb hazaiak hozták is
mérkõzést, a kanizsaiaktól a becsü-
let-gyõzelmet ebben a szezonban
már a vezérszerepre ítéltetett Ladá-
nyi Dóra szerezte. A folytatás a
Tolna ellen következik, majd az el-
sõ hazai meccsre már október ele-
jén az orosháziak ellen kerül sor.

Az utolsó már nem osztott-
szorzott. A legutóbbi hétvégén
megrendezett férfi kosárlabda Ka-
nizsa Kupán a házigazda Kanizsa
KK DKG East együttese gyõzedel-
meskedett. A döntõben a Soproni
MAFC-ot 96-87-re gyõzték le. A
kupa legjobb játékosának Kasza
Dánielt, a házigazdák játékosát vá-
lasztották.
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"A FÉNY FELÉ" - Kiállítás Miklós
Kristóf ifjú fotós munkáiból
Megtekinthetõ: szeptember 16-ig

Szeptember 11. 19 óra
Kórház-kápolna - Muzsika és áhítat
"A NAPBA ÖLTÖZÖTT
ASSZONY" Kollonay Zoltán zenei
estje. Belépõdíj: 1 500 Ft

KULTÚRHÁZAK ÉJJEL-NAPPAL
Szeptember 19-20.

Szeptember 19.
16 óra - Medgyaszay Ház
APRÓK TÁNCA
Belépõdíj: 200 Ft
17 óra - HSMK 
"KAZINCZY TISZTELETÉRE"
Fotó- és képeslap-kiállítás Gulyásné
Raksányi Olga gyûjteményébõl
18 óra
KULTURÁLIS SÉTA - látogatás a
Kanizsai Kulturális Központ 
intézményeiben. Útvonal: HSMK -
Medgyaszay Ház - Képzõmûvészetek
Háza - Magyar Plakát Ház
18.30 óra - Medgyaszay Ház
A BOJTÁR NÉPZENEI EGYÜT-
TES KONCERTJE ÉS TÁNCHÁZA
Belépõdíj: 500 Ft
Szeptember 20. 
"FÉNYECSET NAP" - természetfotó
kiállítás és fotómûvészeti elõadások

Szeptember 17. 17 óra
"ELECTRA EXTRA" 

fotókiállítás Szabó Anna alkotásaiból
Megtekinthetõ: október 7-ig

"ÁLMOK ITÁLIÁBAN"
festménykiállítás 
Sass Brunner Erzsébet 
és Brunner Erzsébet alkotásaiból
Megtekinthetõ: szeptember 30-ig

"UTCÁK, TEREK, VÁROSOK"
Retrospektív kiállítás 
Z. Soós István Prágában, 
Dalmáciában, 
Észak-Itáliában, Sopronban, 
Kaposvárott készített alkotásaiból

"BOLDOG BÉKEIDÕK"
plakátkiállítás
Megtekinthetõ: szeptember 30-ig

"NAGYKANIZSA
A DUALIZMUS KORÁBAN"
fotókiállítás
Megtekinthetõ: szeptember 30-ig

Szeptember 9. 18 óra
AZ ÚJ GERMÁN 
ORVOSTUDOMÁNY
Belépõdíj: 500 Ft

Szeptember 13. 10 óra
APRÓK TÁNCA
Vezeti: Bolf Ágnes
Részvételi díj: 3 000 Ft (10 alkalom)
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