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Kanizsa
(93)

Egy kattintás, és naponta 
friss híreket, tudósításokat, 

riportokat olvashat. 
Képeslapküldõ, fórum, 

apróhirdetés. 
Kattintson rá!

wwwwww..kkaanniizzssaauujjssaagg..hhuu

Közgyûlés! 
Hátra arc! Oszolj!

ÁÁlllláássbböörrzzee
Álláskeresõk

figyelem!
Állásbörze

szeptember 23-án
(szerdán) 9-12 óráig

HELYE:
Hevesi Sándor Mûvelõdési

Központ
Nagykanizsa, Széchenyi tér 5-9.

Minden érdeklõdõt szeretettel
várunk!

Nyugat-dunántúli Regionális 
Munkaügyi Központ Nagykanizsai 

Kirendeltség és Szolgáltató
Központ

Cikkünket a 10. oldalon olvashatják.
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KANIZSA DÉL-ZALAI HETILAP

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

A gazdasági válság hatása
Magyarországnál erõsebb gaz-
dasággal rendelkezõ országok
bevételeit is csökkentette Euró-
pában. Nem várható, hogy Ma-
gyarország kivétel legyen ebben
a sorban – adta hírül a
Regionális Közigazgatási Civil
Koordinátor Nyugat-dunántúli
Régió online.

A mintegy ezer milliárd fo-
rinttal kevesebb költségvetési
bevétel hatékony és célszerû el-
osztásához a társadalom érdek-
védelmi szervezeteinek gyakor-
lati tapasztalata, a hivatásos par-
lamenti lobbi szaktudása és
transzparens mûködése nélkü-
lözhetetlen.

A költségvetés eddig nem várt
kiadásai és elmaradt bevételei a
kormánytól, a civilektõl, érdek-
képviseletektõl szorosabb együtt-
mûködést várnak el – jelentette ki
Országbíró Zoltán, a Nyugat-Du-
nántúli Regionális Közigazgatási
Civil fõkoordinátor.

Bajnai Gordon miniszterelnök
kormányülést követõ, ezzel
részben ellentétes nyilatkozata
számos civilszervezet megütközé-
sét váltotta ki.

Társadalmi hatásukban a várt-
nál eredménytelenebb törvények
(Lásd például a devizahitele-
sekre vonatkozó szabályozá-
sokat) a nagy érdekvédelmi
szervezetek, vagy a közigazgatás
szereplõinek tapasztalatait erõsí-
tik meg. 

Aktuális jogalkotási kérdések-
ben a szakbürokrácia nem tudja a
civilek nélkül jó minõségben el-
látni döntéselõkészítõ feladatát. 

A hiányok a jogalkotásban
azonnal a korrupció erõtereivé
válnak, ahogy az Állami Szám-
vevõszék erre több esetben utal.

A fenti központi szervezet nap-
világra kerülõ jelentései megerõ-
sítik Országbíró Zoltán azon állás-
pontját, hogy a társadalom és a bü-
rokrácia csak együtt képes hatéko-
nyabb költségvetést elõkészíteni a
jövõ  évre.

K.H.

Társadalmi 
párbeszéd 
és aa 
költségvetés

Marton István polgármester
brüsszeli tárgyalásait megszakít-
va sajtóközleményben tudatta:
finiséhez érkezett jónéhány vá-
rosi és város környéki projekt
szerzõdésének aláírása. Az aláb-
biakban ezt adjuk közre:

A manapság meglehetõsen borús
közéleti helyzetben, az aljas és nemte-
len politikai támadások, a Vízmû kö-
rüli korrupciós és végkielégítési bot-
rányok közepette végre örömhírrel,
mitöbb örömhírekkel szolgálhatok a
város polgárai számára. Ugyanis a
hosszú bürokrácia útvesztõiben hány-
kódó elõkészületi munka gyümölcse
végre beérett, és az elkövetkezõ hó-
nap, hónapok páratlan sikertörténettel
kecsegtetnek városunk számára.

A jövõ héten kerül aláírásra az
évtizedek óta vágyott Kiskanizsai
Egészségház támogatói szerzõdé-
se, mely után a munka is azonnal
elkezdõdhet. Valamint még októ-
berben megkötjük a mintegy két-
milliárd forintértékû belvárosi re-
konstrukcióról, és a(z) vállalkozá-
sok, a foglalkoztatottságot elõsegí-
tõ ötszázmilliós inkubátor ház lé-
tesítésérõl szóló szerzõdést is. 

De nem szabad elfeledkeznünk a
Kórház fejlesztésére nyert félmilli-
árd forintról sem, mely szerzõdés
megkötése szintén esedékes, mitöbb
egy hónapon belül kiírásra kerül az a
pályázat is, mely ezt az összeget
még három és fél milliárd forinttal
növelheti. Sõt, reményem szerint e
heti tárgyalásom az Európai Bizott-
ság brüsszeli illetékesével végre el-

hárítja az utolsó akadályt is a város
történetének egyik legnagyobb be-
ruházása, a térség csatornahálózatá-
nak bõvítéses rekonstrukciója elõl
is, így már tavasszal megkezdõdhet-
nek a munkálatok, párhuzamosan az
Új Fõtér kialakításával. Egy szó,
mint száz komoly munka van a há-
tunk mögött, de hasonlóan precíz,
felelõsségteljes és remélhetõleg tisz-
tességes kivitelezõ és koordináló
munka áll elõttünk.

Természetesen ezen munkálatok
több esetben további közgyûlési
döntéseket igényelnek, melyeknek
szakszerûeknek és ésszerûeknek is
kell lenniük, ami a jelen helyzetben
nem garantálható. Ezért a követke-
zõ soron kívüli ülés után, annak
eredményétõl függetlenül, le kell ül-
nie minden, a pártlógóján felül
emelkedni képes képviselõnek, és
ki kell alakítani egy új, stabil, és
csak a város érdekeit szem elõtt tar-
tó többséget vagy az elkövetkezõ
három hónapra, vagy pedig az elkö-
vetkezõ bõ egy esztendõre. Itt nem
nagy egymás nyakába borulásra van
szükség – melynek nincs is realitása
– hanem egy eltökélt, szakszerû,
döntésképes többségre. Illúzióik ne

legyenek, erre a megközelítõleg –
kimondani is sok - húsz milliárd fo-
rintra ugyanis jópáran örömest rá-
tennék enyves kezüket. Mindannyi-
an ismerjük már a „Vízmû-mód-
szert”, vagy épp a politikai utasítás
alapján történõ kórházi CT-besz-
erzés históriáját, mely esetekben
sajnos nem volt eszközöm a lenyú-
lások megakadályozására, márpe-
dig ezek a jövõbeni fejlesztési pén-
zek csak Kanizsa várost és közvetve
annak polgárait illetik meg, aminek
én érvényt is kívánok szerezni.

Hamis kompromisszumokat nem
köthetünk, nem köthetek, mitöbb a
csupán hatalomra és pénzre ácsin-
gózókat igenis el kell szigetelni,
hisz az új többség csakis a tisztesség
talaján foganhat, ám arra minden-
képp szüksége van a városnak! És
nem csak azért, hogy a polgárok
jobb szívvel ülhessenek le egy köz-
gyûlési közvetítés elé, olvashassák a
helyi sajtót – higgyék el nekem, ez
sokadlagos kérdés –, az igazán fon-
tos a tisztességes, szakszerû munka
lenne, melyet kísérjen akár „vesze-
kedés” zaja, meghozza gyümölcsét!

K.H.

SSttaarrttvvoonnaalloonn aa mmiilllliiáárrddooss bbeerruuhháázzáássookk

Ez év szeptember 10-tõl új titkára van a Pedagógusok Szakszervezete
Városi és Területi Szervezetének, ahogy az az Intézõ Bizottság
közleményébõl kiderül, az új funkcionárius Rábavölgyi Attila lett. 

A kollegái és az érintettek a 06-70-946-0497-es telefonszámon, illetve
e-mail-ben a nkpsz@upcmail.hu, vagy a pindurutalagala@upcmail.hu
címeken érhetik el.

RRáábbaavvööllggyyii aazz úújj ttiittkkáárr
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Segítségünket kérve kereste
fel szerkesztõségünket Magya-
rics László, Petõfi utcai olva-
sónk. Édesapja sírhelyét szeretné
megváltani, s mivel rokkant-
nyugdíjas, a 44700 forintos nyug-
díjából nem tudja összespórolni a
szükséges összeget. 

A sírhely megváltásának össze-
ge évrõl-évre halmozódik, és az
50 ezer forintot nem tudja kifizet-
ni egy összegben. Talán még öt-
ezer forintot is ki tudna gazdál-
kodni havonta a nyugdíjából, de a
temetõgondnokságon teljesen el-
zárkóztak a részletfizetés lehetõ-
ségétõl. Ezért fordult hozzánk, és
kérte a segítségünket. Azt tervezi,
felkeresi önkormányzati képvise-
lõjét is, hogy vigye közgyûlés elé
a véleménye szerint nemcsak a
személyét érintõ problémát. Sokan
lehetnek hasonló helyzetben, hi-
szen a város lakossága egyre in-
kább elszegényedik…

Olvasónk kérését Kelemen Z.
Pálné temetõgondnokhoz továbbí-
tottuk, akinek segítségével eljutot-
tunk a válaszhoz, amelyet Gáspár
András, a Via Zrt. vezérigazgatója
adott meg:

„A temetési helyek megváltását
és újraváltását, a megváltási díjak
összegét Nagykanizsa Megyei Jo-
gú Város Önkormányzatának
4/2001. (I: 31.) sz. rendelete sza-
bályozza. A rendelet szerint „a sír-
hely felett rendelkezésre jogosult
személy köteles a temetési hely
megváltásakor, illetve újraváltása-
kor a megváltási díjat egy összeg-
ben megfizetni a temetõ üzemelte-
tõjének”. A rendelet nem ad lehe-
tõséget részletfizetésre, így azt tár-
saságunk sem engedélyezheti. A
bejelentõ panasza egyedi eset, az
elmúlt tíz évben nem merült fel
részletfizetésre irányuló kérelem. A
hozzátartozók az újraváltások túl-
nyomó többségében tisztában van-
nak azzal, hogy a sírhelyváltás
huszonöt éves érvényességi ideje
alatt az újraváltás költségét elõ
kell teremteni. A temetõgondnok-
ság munkatársai a lejárt sírhelyek-
re évente tájékoztató feliratot he-
lyeznek, melyben kérik a hozzátar-
tozókat gondnoksági irodánk felke-
resésére. A lejárt sírhelyek újravál-
tási eljárásában kegyeleti okokból
természetesen több hónapos türel-
mi idõvel is számolunk.”

Részlet nnincs,
türelmi iidõ vvan

Az ünnepélyes tanévnyitót
megelõzõen számolt be a Pannon
Egyetem Nagykanizsai Kam-
puszának újdonságairól Birkner
Zoltán kampuszigazgató, dr.
Czúni László, a Mûszaki Infor-
matikai Kar dékán-helyettese, dr.
Horváth Ottó, a Mérnöki Kar és
dr. Jancsik András, a Gazdaságtu-
dományi Kar dékánja a sajtó
képviselõinek múlt csütörtökön.

Birkner Zoltán örömmel jelen-
tette be, hogy a gépipari mérnök-
asszisztens képzés elindulásával
harmadik tudományterületre lépett
a nagykanizsai telephely, s jó hír-
ként említette azt is, hogy soha ed-
dig még ennyi elsõs hallgató nem
iratkozott be, mint most. Idén
ugyanis 230 elsõéves kezdi meg a
tanévet. A kezdetektõl tartja az
egyetem azt az ígéretét, hogy aki
30 km-nél távolabbi helyrõl jön, az
kap kollégiumi elhelyezést, de mi-
vel egyre inkább a környékrõl je-
lentkeznek a PEN-re, így az idei
tanévtõl kezdve elegendõ a hallga-
tóknak a Zárda utcai kollégium
épülete.

Több éves munka, elõkészítés
eredménye az, hogy Nagykanizsán
is elindult a mérnöki kar – árulta el
dr. Horváth Ottó. – Az ország érde-
kei azt kívánják, hogy az egyete-
mek megerõsítsék a mûszaki –
gazdasági képzést, ezért is jó hír az
új szak indulása a kanizsai kam-
puszon. Természetesen a fejlesztés
itt nem áll meg, további lépéseket
terveznek, többek között a mér-
nökasszisztensi képzés elindítását.

Dr. Jancsik András szerint a
GTK-hoz tartozó képzések töret-
len érdeklõdést mutatnak, s bár na-
gyobb lépést most nem tett a tan-
szék, apró lépésekben mindig hoz-
zátesznek valamit a képzésekhez a
fejlõdés érdekében. Például na-
gyon fontos a külföldi ösztöndíjak
szervezése, így egyre több világot
látott hallgatója lesz a Pannon
Egyetemnek.

Az intézmény informatikai kép-
zése évek óta népszerû az ország-
ban, mondta dr. Czúni László. Ezt
mi sem bizonyítja jobban, mint
hogy a felvételi pontszámok egyre
jobban a magasba törnek. Az idén
a veszprémi képzésé volt országo-

san a legmagasabb – a Mûszaki
Egyetemet is megelõzve, tette hoz-
zá Birkner Zoltán.

Mindhárom kar képviselõje
egyöntetûen kijelentette, hogy az
együttmûködés a Pannon Egyetem
képzési helyei között aktív és je-
lentõs, szoros az összhang, s ez
megnyilvánul mind a tananyag-
ban, mind a kutatási területek kap-
csán.

Jelenleg a nagykanizsai kam-
puszon a következõ képzések foly-
nak: alapszakon mérnök informa-
tika és turizmus vendéglátás; a fel-
sõfokú szakképzésben mechatro-
nikai mérnökasszisztens (új),
számviteli szakügyintézõ, mûszaki
informatikai mérnökasszisztens,
logisztikai mûszaki menedzserasz-
szisztens, idegenforgalmi szakme-
nedzser (új), banki szakügyintézõ
(új), gépipari mérnökasszisztens
(új); a posztgraduális képzésben
pedig projektmenedzser/projekt-
menedzsment szakértõ és innová-
ciósfolyamat-szervezõ szakér-
tõ/szakközgazdász.

Steyer Edina

MMeeggkkeezzddõõddöötttt aazz úújj ttaannéévv aa kkaammppuusszzoonn

Ez évi második ülésén a Nagyka-
nizsai Városi Baleset-megelõzési Bi-
zottság tagjai csupa jó hírrel szol-
gáltak a megjelenteknek. A statisz-
tika ugyanis mind országosan,
mind a megyében, s a Nagykanizsai
Rendõrkapitányság területén is
csökkenést mutat a balesetek szá-
mát illetõen az év elsõ felét tekintve.

A Nagykanizsai Rendõrkapitány-
ság illetékességi területének statisz-
tikai mutatóit Kulik Károly rendõr
õrnagy ismertette, aki elmondta,
hogy az összes baleset számát te-
kintve 2006. óta folyamatos csökke-
nés tapasztalható. A balesetek okai
között most is a gyorshajtás szerepel
elsõ helyen (27,8%), s a balesetek
több mint felét (59,7%) személygép-
kocsi okozta, 48,6 %-ban 26 és 45

év közötti vezetõvel. A legveszélye-
sebb idõszak a szombat, a legeny-
hébb a szerda. A közlekedési gyer-
mekbalesetek száma a 2008-as év
ezen idõszakában 12 volt, ebben az
évben ez 5-re csökkent le, s szeren-
csére egyik sem lett halálos kimene-
telû. Az ittas vezetést illetõen a rend-
õrkapitányság területe nem áll vala-
mi fényesen, ugyanis míg az orszá-
gos átlag szerint a balesetek 12%-a
történik ittas vezetés miatt, a megyé-
ben ez a szám 14,9%, addig nálunk
a balesetek 16,7%-át okozzák alko-
holos befolyásoltság alatt álló sofõ-
rök. (Nyugat-Európában ez 7-8%.)

A rendõr õrnagy felhívta a figyel-
met az elmúlt idõszakban a közigaz-
gatási bírságban bekövetkezett két
változásra is. 2009. május 1-jétõl a
gyorshajtás meghatározásánál a szá-

zalékos érték helyett km/h-s érték ke-
rült bevezetésre. Így például, aki a 30
km/h-s sebességkorlátozást 75 km/h-
val túllépi, az bizony mélyen kell,
hogy a pénztárcájába nyúljon, a bír-
sága ugyanis 300.000 ezer forint lesz.
Az ez ügyben felszólalók egyébként
– tapasztalataikra hivatkozva – mind-
annyian úgy vették észre, hogy a szi-
gorítások hoztak eredményt, az autó-
sok egyre többen tartják be a sebes-
ségkorlátozást, ha lakott település elé
érkeznek, rálépnek a fékre.

Az õrnagy által említett másik vál-
tozás augusztus 1-jén lépett életbe,
megváltoztak az eljárási szabályok és
ezzel együtt a kiróható bírságössze-
gek a biztonsági öv használatára vo-
natkozó rendelkezések megsértése, a
gyermekbiztonsági rendszer haszná-
latára vonatkozó rendelkezések meg-
sértése, a motorkerékpár-bukósisak
használatára vonatkozó rendelkezé-
sek megsértése és a mobiltelefon
használatára vonatkozó rendelkezé-
sek megsértése esetén. A biztonsági
öv használatának elmulasztása esetén
az utazó személy is büntethetõ.

S.E.

BBaalleesseettii ssttaattiisszzttiikkáárróóll iiss sszzóóllttaakk

KKöözzöösseenn aazz oorrvvvvaaddáásszzookk eelllleenn

Együttmûködési Megállapodást kötött egymással a Nagykanizsai Rendõrkapi-
tányság és az Erdészeti Dolgozók Vadásztársasága, melynek értelmében ezután kö-
zösen lépnek fel az orvvadászok tevékenysége ellen. Bajcsa, Belezna, Fityeház,
Jankapuszta, Kiskanizsa, Miklósfa és a régi hetes által határolt mintegy 8500 hek-
tárnyi terület kerül így ellenõrzés alá. A járõrök felvilágosító oktatáson vesznek
részt, s a vadásztársaság által biztosított terepjárókon végzik majd szolgálatukat.
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Nagy elõrelépés történt a 2008
júliusában elhunyt Pék Pál költõ-
tanár hagyatéki ügyében. Ady
Endre utcai lakásában a Magyar
Nemzeti Vagyonkezelõ Zrt. képvi-
selõi fizikálisan is átvették azokat
az ingóságokat, amelyeket a költõ
a hagyatékában megjelölt. Kép-
zõmûvészeti alkotások jegyzéke
címszó alatt összesen 32 ingósá-
got, festményt, kisplasztikát, nyo-
matot.

Az ügy lényegét Dr. Károlyi At-
tila ügyvéd, a hagyaték költõ által
megbízott végrendeleti végrehaj-
tója így összegezte:

– A Nemzeti Vagyonkezelõ Zrt.,
akinek a város határozatáról dön-
tenie kellett, 2009. február 26-a
óta nem utalta a Nemzeti Vagyon-
gazdálkodási Tanács elé a döntést.
Egy belsõ utasításra hivatkoztak,
amely szerint ezeket az ingóságo-
kat nekik a fizikai valóságukban is

át kell venniük, azokat el kell szál-
lítaniuk. Én ezt nem engedélyeztem
a mai napig, mert attól tartottam,
„széthordják” az ingóságokat, és
vajmi kevés fog visszakerülni belõ-
lük a városhoz. Annak ellenére
mondom ezt, hogy a Nemzeti Va-
gyonkezelõ Zrt. pont az ellenkezõ-
jérõl gyõzködött engem. A vagyon-
kezelõ képviselõi a mai napon
szembesültek azzal a ténnyel, hogy
mintegy 3000-5000 kötetes könyv-
tárról és egyéb személyes ingósá-
gokról is szó van. Ezért megbízták
Kardos Ferencet, a Halis István
Városi Könyvtár igazgatóhelyet-
tesét, hogy a könyvtár munkatár-
saival vegyék katalógusba a köny-
veket, s majd azt követõen a Va-
gyonkezelõ Zrt. póthagyatéki eljá-
rást kezdeményez, mert a közjegy-
zõ ezekrõl a hagyatékingóságokról
a mai napig nem döntött. Az Ady út
12. szám alatti ingatlan tulajdono-
sa egyébként az OTP Életjáradék

Zrt., – akinek még életében elide-
genítette a költõ a lakást –, szintén
szeretné birtokba venni az ingat-
lant. Jelentõs elõrelépés, hogy a
mai napon a végrendeleti végre-
hajtó kiadta ezeket az ingóságokat,
s amint megtörténik a könyvtár ka-
talogizálása, nem lesz akadálya
egyéb ingóságok elszállításának
sem, amelyek egy része az élettár-
sát illeti. Nagy örömünkre felleltük
az ingók között Takács László
nagykanizsai költõ hagyatékát. Ez
külön öröm volt, hiszen informáci-
óim szerint tizenegy kötetben tar-
talmazza Takács László egész élet-
mûvét. Ezek az ingóságok is méltó
helyre fognak kerülni. 

A közeljövõben a könyvtár igaz-
gatója és helyettese emléksarkot
alakítanak ki Pék Pál személyes
ingóságaiból, hogy a város koszo-
rús költõjéhez méltóan tudjunk
tisztelegni emléke elõtt. Könyvei-
vel együtt íróasztalát, írógépét is a
könyvtárba szállítják.

B.E.

PPéékk PPááll hhaaggyyaattéékkáárróóll

A Nagykanizsai Rendõrkapi-
tányság Bûnmegelõzési Csoport-
ja „Nyár-búcsúztatót” tartott a
Bûnmegelõzési Csoport által ki-
képzett kortárs-segítõk számára
a Csónakázó-tónál lévõ Zöldtá-
borban. 

Megköszönték a fiataloknak a
zalakarosi gyógyfürdõben és kör-
nyékén, valamint a nagykanizsai
strandon és a város területén vég-
zett bûnmegelõzési jellegû munká-
jukat. A programra meghívást kap-
tak a zalaegerszegi kortárs-segítõk
is, akikkel a jövõben szorosabb
kapcsolatot szeretnének fenntarta-
ni a kanizsaiak.

Dr. Molnár József r. alezredes, a
Nagykanizsai Rendõrkapitányság
vezetõje köszöntõ szavaiban ki-
emelte: a mai nappal hivatalosan is
lezárták az idegenforgalmi szezont,
s ezzel befejezõdött a több mint
kéthónapos munka, amit Nagykani-
zsán és Zalaegerszegen végeztek. 

Az öt éve mûködõ Bûnmegelõ-
zési Iroda eredményes munkáját
mutatja, hogy jelentõsen csökkent
a bûncselekmények száma. Idén is
sikerült egyetlen strandi lopással
megúszni az idegenforgalmi sze-
zont, a nagykanizsai strandfürdõ-
rõl nem is érkezett bejelentés.
Zalakaroson idén is megjelent az a
70 éven felüli hölgy, aki tavaly
több lopással volt gyanúsítható. A
kortárs segítõk és a biztonsági
szolgálat hathatós közremûködé-
sével villámgyorsan elhagyta a
fürdõ területét. Az „eredmények”
között a rendõrkapitány megemlí-
tette 49 strandpapucs visszaszerzé-
sét, ugyanis egy papucs nélkül ér-
kezõ buszos társaság papucsban
akart távozni. 

A Zala Megyei Rendõr-fõkapi-
tányság képviseletében Dedics Zol-
tán r. ezredes rendészeti igazgató,
fõkapitány helyettes, a Balatoni
Közbiztonsági Koordinációs Bizott-
ság elnöke összességében elmondta,

a nyári turistaforgalmat esemény-
mentesnek lehet értékelni. Egyetlen
napon vonult végig a Balaton parton
egy tolvajcsapat, akik minden stran-
don loptak valamit. Átlagosan 10-
15 százalékos az ismertté vált bûn-
cselekmények száma. Továbbra is
szükség van a segítõkre, és mindent
megtesznek üzemeltetésük érdeké-
ben.  Az önkormányzatok adomá-
nyai nélkül a rendõrség saját költ-
ségvetésbõl nem tudná finanszíroz-
ni az irodákat.

Szirtes Lajos, Zalakaros polgár-
mestere köszönõ szavaiban megje-
gyezte, a gazdasági válságra való
tekintettel különös figyelmet for-
dítottak idén a közbiztonságra. A
járõrözés még a közúti közleke-
dést is elõsegítette, viszonylag ke-
vés közúti baleset történt a város
közigazgatási területén. Szirtes
Lajos és Marton István polgármes-
ter megígérték: bár jövõre rosz-
szabb gazdasági körülmények kö-
zé kerül  az önkormányzatok soka-
sága, kellõ figyelmet fordítanak a
támogatásra. Végül dr. Molnár Jó-
zsef ajándékot adott át a jól végzett
munkáért a fiataloknak.

(Az eseményrõl készült fotóinkat
a www.kanizsaujsag.hu galériájá-
ban láthatják.)

B.E.

KKöösszzöönneett aa kkoorrttáárrss-sseeggííttõõkknneekk

Nagykanizsai Megyei Jogú Város Önkormányzatának Egészségügyi Alapellátás
Intézménye és a Nagykanizsai Rendõrkapitányság immár ötödik alkalommal szer-
vezte és bonyolította kortárs segítõ képzõ táborát. AJövõnk az ifjúság – gyermekek
és fiatalok integrációs programjai Nagykanizsán: TÁMOP.5.2.5-08/0-2008-0228
pályázattal elnyert pénzösszeggel lehetõség nyílott arra is, hogy a szociálisan hátrá-
nyos helyzetû tanulóknak is elérhetõvé vált  a táborozás. Huszonöt diákot  kortárs
oktatóvá képeztek, akik nyáron a zalakarosi Bûnmegelõzési Irodában, illetve önál-
lóan a nagykanizsai strandfürdõn vagyonvédelmi járõrszolgálatot láttak el.

– Engedjék meg, hogy elõször
egy helyi aktualitással kezdjem.
Mára mindenki számára nyilván-
valóvá vált, hogy Marton István
alkalmatlan a polgármesteri tiszt-
ségre. A civil társadalom nevében
ezért azzal a tiszteletteljes kéréssel
fordulok városunk képviselõihez,
szavazzák meg a közgyûlés önfel-
oszlatását, visszaadva ezzel a pol-
gároknak a választás szabadságát.
Felmerült bennem, hogy ennek ér-
dekében érdemes lenne aláírást
gyûjteni. Biztos vagyok benne, leg-
alább akkora sikere lenne, mint
amikor Litter Nándor idején a ka-
nizsaiak megvédték kórházukat a
privatizációtól – kezdte mondan-
dóját Schüller Róbertné, majd így
folytatta: – A 2002 óta eltelt hét év
iszonyúan nagy idõ mind a rom-
bolásra, mind a belefásulásra. A
szocialisták azt próbálják sulykol-
ni: a Fidesz sem tehetne másképp.
Bizony, kilóg a lóláb. Örömmel
hallottuk múlt héten a Millenári-
son Orbán Viktortól: ez a te hazád
és ez azt jelenti, hogy ami a tiéd,
azt nem veheti el tõled senki, soha.
Ez összeköti a magyarokat, igen,
összeköti õket pártállásra való te-
kintet nélkül. 

Ezt követõen Molnár Jánosné
vette át a szót: –  Úgy gondoljuk,
közérdeklõdésre tart számot: mi
az, amit egy polgári kormány más-
képp csinál majd? Hogy Sólyom
elnök úr mikorra írja ki a szava-
zást, csak sejthetjük. Szeptember
végén hozzávetõlegesen csupán
kétszáz nap választ el tõle minket.
A férfiak emlékezhetnek, katoná-
éknál ilyenkor már kezdõdött a
centi vágása. Rendezvénysoroza-
tunknak érthetõen a „Visszaszám-
lálás” nevet adtuk.  

Befejezésül Schüller Róbertné
tolmácsolta a Berzsenyi Polgári
Kör meghívását: Pelczné Gáll Il-
dikó, a Fidesz alelnöke az egyik
legilletékesebb, hogy segítsen
visszaadni a jövõbe vetett reményt
azoknak is, akik bedõltek a szocia-
listáknak. Tisztelettel hívunk min-
den érdeklõdõt a Plakátházba, az
Erzsébet tér 14-15-be, a Kiskas-
tély szomszédságába. Szeptember
25-én, pénteken fél hatkor az alel-
nök asszony lesz a Visszaszámlá-
lás elsõ vendége. 

K.H.

PPeellcczznnéé
KKaanniizzssáánn
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„Sokszor volt nehéz, sokszor
kaptunk érte rendesen. Ki ezt, ki
azt. Megpróbáltak szinte mind-
annyiunkat tönkretenni, lejárat-
ni, megfélemlíteni és eltántorí-
tani. Most újra itt vagyunk, és
itt van bennünk, itt van velünk a
szabad Magyarország eszmé-
nye, amelyet most gyõzelemre
akarunk vinni.” Mindig szeret-
tem volna megkérdezni politiku-
sainktól: hogyan bírják elvisel-
ni ezt a tengernyi mocskolódást,
melyet a túloldalról kapnak. Ha
valaki, akkor a fenti részlet
szerzõje – akinek kongresszusi
beszédét a múlt heti jegyze-
temben is idéztem – tényleg ka-
pott. Mégis, mint láthatjuk, nem
foglalkozik a sebeivel. Tudja,
miért kapja. És ez talán még
büszkeséget is ad neki, lelkierõt
a további munkához. A rágal-
mak valóságtartalmát illetõen
egy letûnt (?) szocialista mon-
data igazíthat el: „Hazudtunk
éjjel, hazudtunk nappal…”

Egy jó humorú keresztényde-
mokrata politikus szokta mon-
dani: ha a másik oldalról meg-
dicsérnék, rögtön lelkiismeret-
vizsgálatot tartana, mit tett
rosszul. Nincs ez másképp
Nagykanizsán sem. A Fidesz vá-
rosi elnöke elleni, az utóbbi év-
ben folytatott – s az utóbbi hó-
napokban különösen megsûrû-
södött – lejárató kampány erre
eredeztethetõ. Sõt, városunkban
különös oka is lehet a régi vi-
lágnak az ellene folytatott táma-
dásra. Cseresnyés Péternek el-
évülhetetlen érdemei vannak,
hogy 2002 óta e nem könnyû te-
repben számos választáson
ilyen jól szerepelt a Fidesz. Nél-
küle – s ezt õk is tudják, mi is
tudjuk – nem állna itt a polgári,
nemzeti, keresztény oldal. Or-
bán Viktor mondta: Nagykani-
zsa nélkül nem alakulhat polgá-
ri kormány. Lehet, hogy Nagy-
kanizsán fordul meg az ország
sorsa. Városunkban sokan sze-
retjük Petõfit, õt idézem: „a
légy is akkor csíp legmérgeseb-
ben, ha vesztét érzi.” 

Papp János
(Múlt heti lapszámunkban a

jegyzet író neve sajnálatosan lema-
radt. Most „pótoltuk”. Tõle és az ol-
vasóktól elnézést kérünk. - a szerk.)

AA llééggyyrrõõll 
ééss vveesszzttéérrõõll

Tárgyalás nélkül utasította el
a bíróság Marton István feljelen-
tését. Mint ismeretes, a pol-
gármester magánvádas eljárás-
ban feljelentést tett Röst János
ellen rágalmazás vétsége miatt. 

Jelen esetben a téma nyilvános-
ságát nem a szereplõk személye
indokolja (Hiszen Marton István-
nak nem ez az elsõ olyan esete,
amikor egy képviselõtársát felje-
lentve pert veszít. Az 1994-es ha-
sonló ügyben Krémer József kép-
viselõtársát jelentette fel, mert azt
nyilatkozta róla, hogy: „Marton
István elõszeretettel turkál más
emberek zsebében”), hanem Mar-
ton Istvánnak a szólás- és véle-
mény nyilvánításról való nézetei.
Õ ugyanis zokszó nélkül hülyézi le
képviselõtársait, emleget enyves-
kezûeket, politikai utasításra törté-
nõ lenyúlásokat, „vízmû-mód-
szert”. Alábbiakban az ügyben
eljáró bíróság ítéletébõl idézünk:

AAzz eellõõzzmméénnyyeekk

„A feljelentésben írtak szerint
Röst János – aki Nagykanizsa Me-
gyei Jogú Város Önkormányzata
képviselõtestületének tagja – 2009.
július 1. napján a Kanizsa TV hír-
adójában és a Kanizsa Rádióban,
2009. július 12. napján a Zalai Hír-
lapnak és a Kanizsa Újságnak nyi-
latkozott, illetve nyilatkozatát köz-
zétette az interneten, a www.szu-
perhir.hu oldalon is. A feljelentõ ar-
ra hivatkozott, hogy a közlemé-
nyekben a feljelentett személy a
munkaügyi bíróság azt megelõzõen
hozott három, Marton Istvánt – aki
Nagykanizsa Megyei Jogú Város
Polgármestere – érintõ határozatára
reagálva úgy nyilatkozott a magán-
vádlóról, hogy õ „botrányhõs és
szájhõs” aki „permanens botrányai-
ról híres”, illetve aki „nem engedi a
fegyelmi bizottságok jelentését, an-
nak megállapításait és tanúvallo-
másokat nyilvánosságra hozni.” A
magánvádló véleménye szerint
mindezzel a feljelentett személy
alaptalanul vádaskodva õt sértõ ki-
fejezésekkel illette. Mindezt magá-
ra nézve nagymértékben sérelmes-
nek tartja. A feljelentett személy hi-
vatkozott kijelentései miatt pedig
álláspontja szerint megállapítható
Röst János terhére a Btk. 179. §/2/
bekezdés b./ pontjába ütközõ és
aszerint minõsülõ nagy nyilvános-

ság elõtt elkövetett rágalmazás vét-
sége. Kiemelte, hogy a feljelentett
személy az egyik párt képviselõje-
ként nyilatkozott, ami meglátása
szerint súlyosbítja az esetet. 

A feljelentés és az ahhoz csatolt
mellékletek alapján megállapítha-
tó, hogy a hivatkozott cikkekben,
felvételeken a feljelentett személy
egyazon tartalmú nyilatkozata sze-
repel. Ebbõl a feljelentett személy
alábbi két inkriminált mondatát
tette feljelentés tárgyává a magán-
vádló: „Marton István botrányhõs
közgyûlési és közéleti megnyilvá-
nulásai jellemezték és jellemzik
most is.”, illetve: „Marton István
szájhõs, mert a fegyelmi bizottsá-
gok jelentéseiben foglalt megálla-
pításokat és tanúvallomásokat nem
meri nyilvánosságra hozni.” A bí-
róság a feljelentés és annak mel-
lékletei alapján – az alábbiak sze-
rint – azt állapította meg, hogy a
feljelentett cselekmény nem bûn-
cselekmény, ezért az ügyben sze-
mélyes meghallgatás kitûzése is
szükségtelen. 

MMiitt mmoonndd aa ttöörrvvéénnyy??

A Magyar Köztársaság Alkot-
mánybíróságának 36/1994. (VI.24.)
AB. Határozatában kifejtettekre fi-
gyelemmel a városi bíróság úgy
ítélte meg, hogy a feljelentett sze-
mélynek tulajdonított közlemények
nem terjednek túl a véleménynyil-
vánítás szabadsága, mint alkotmá-
nyos alapjog közhatalmat gyakor-
lókkal, közszereplõkkel kapcsolato-
san fennálló keretein. 

Alkotmánybíróság határozatá-
ban kifejtette: „Az Alkotmány a
véleménynyilvánítási szabadság
megfogalmazásánál nem tesz kife-
jezett különbséget tényközlés és
értékítélet között. A véleménynyil-
vánítási szabadság alapvetõ célja
annak a lehetõségnek biztosítása,
hogy az egyén mások véleményét
formálja, meggyõzzön másokat sa-
ját álláspontjáról…

… Az Alkotmánybíróság állás-
pontja szerint azonban fokozott al-
kotmányos védelmet élveznek az
olyan értékítéletek, amelyek a köz-
ügyekre vonatkozó vélemények
ütközésében kapnak hangot, még
akkor is, ha esetleg túlzóak és fel-
fokozottak. A demokratikus jogál-
lam állami és önkormányzati in-
tézményeinek szabad bírálata, mû-
ködésük és tevékenységük kritiká-

ja – még ha az becsületsértõ érték-
ítéletek formájában történik is – a
társadalom tagjainak, az állampol-
gároknak olyan alapvetõ alanyi jo-
ga, amely a demokrácia lényegi
eleme. … 

…Az Alkotmánybíróság arra is
rámutatott, hogy a közügyekben
való véleménynyilvánítási szabad-
ságnak alkotmányosan magas ér-
téktartalma miatt a közhivatalok és
a közhivatalt  vállaló személyek,
valamint a közélet egyéb szereplõi
becsületének védelme kevésbé
korlátozhatja a véleménynyilvání-
tási szabadságot, mint magánsze-
mélyek becsületének védelme…

Mára a bírói gyakorlatban meg-
gyökeresedett az az elv, hogy a
közszereplõknek e minõségben a
magánszemélyeknél többet kell
eléviselniük a kritika és vélemény-
nyilvánítás terén. Egy polgármes-
ter – különösképp pedig egy me-
gyei jogú város polgármestere – a
közhivatali mûködését illetõ nega-
tív tartalmú értékítéletekkel össze-
függésben egyértelmûen közsze-
replõnek minõsül. 

A bíróság megjegyzi, hogy az
ügy szempontjából annak nincs je-
lentõsége, hogy a sérelmezett ne-
gatív vélemények egy másik köz-
szereplõ részérõl hangzottak el. Az
esetek többségében éppen ez a ti-
pikus, hiszen a közügyek intézésé-
ben értelemszerûen az abban aktí-
van részt vevõk fogalmaznak meg
leginkább a rivális oldal szereplõi-
vel – azok mûködésével – kapcso-
latban ilyen értékítéleteket. 

Mindezek alapján összességé-
ben a városi bíróság megállapítot-
ta, hogy a feljelentés tárgyává tett,
a feljelentett személynek tulajdo-
nítható kijelentések nem tekinthe-
tõk tényállításnak. 

Azok nem bírnak a bírálathoz
szükséges mértéken indokolatla-
nul túllépõ, a becsületérzést sértõ,
gyalázkodó jellegû tartalommal
sem. Az adott szövegkörnyezetben
a feljelentõ által sérelmezett kité-
telek teljes egészében olyan érték-
ítéletnek, negatív véleménynek,
élesebb hangvételû kritikának mi-
nõsülnek, melyek büntetõjogi
szempontból nem kifogásolható-
ak, és amelyeket egy közszereplõ-
nek – az Alkotmánybíróság hatá-
rozatából kiindulóan – tûrnie kell.
Következésképpen azok bûncse-
lekmény megállapításának alapjá-
ul nem szolgálhatnak.”

MMaarrttoonn IIssttvváánn ffeelljjeelleennttéésstt ééss ppeerrtt bbuukkootttt
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Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a 9-es és 10-es számú Gyermek
Háziorvosi Szolgálatok, valamint a 8-as, 17-es, 19-es, 20-as Védõnõi Szolgála-
tok átalakítás, felújítás idejére a Nagykanizsa, Hevesi u. 6. szám alól
átköltöznek: Nagykanizsa, Szekeres J. u. 2-8. szám alatti Központi Ügyelet te-
lephelyére 2009. szeptember 14-tõl. Bejárat mentõállomás mellett, a Bagolai
sor felõl. Rendelési és tanácsadási idõ változatlan.

ELÉRHETÕSÉGEK
9-es sz. Gyermek Háziorvosi Szolgálat Dr. Csere Mária
Rendelési idõben: 06/20-9538241
93/313-380
Rendelkezésre állási idõben: 06/20-9538241. 
A 93/311-374 telefonszám az átalakítás ideje alatt technikai okok miatt 
szünetel!
10-es sz. Gyermek Háziorvosi Szolgálat Dr. Kertész Edit
Rendelési idõben: 06/30-3399551, 93/313-380
Rendelkezésre állási idõben: 06/30-3399551
A 93/317-508 telefonszám az átalakítás ideje alatt technikai okok miatt 
szünetel!
Védõnõi Szolgálatok elérhetõsége változatlan: 93/311-319
A felújítás ideje alatt a 4.sz. Gyermek Háziorvosi Szolgálat Dr.Kolonics

Gyula, és a 2. szám Gyermek Háziorvosi Szolgálat Dr. Kálovics Gabriella
csecsemõtanácsadása is  a Nagykanizsa, Szekeres J. u. 2-8. szám alatti Közpon-
ti Ügyelet telephelyén lesz, változatlan idõben! 

KKööllttöözznneekk aa ggyyeerreekkoorrvvoossookk

Dr. Csákai Iván a 5.sz. választókerület önkormányzati képviselõje 2009. szeptem-
ber 21-én (hétfõn) 18 órától fogadóórát tart a  Péterfy Sándor Általános Iskolában.

KKééppvviisseellõõii ffooggaaddóóóórraa

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Társult települések
(Szepetnek és Nagyrécse) a tulajdonukban lévõ hulladéklerakó telepen képzõ-
dõ hulladéklerakó-gáz kitermelésére, hasznosítására irányuló idõleges jog meg-
szerzésére koncessziós szerzõdés megkötésére nyilvános pályázatot hirdetnek,
a koncesszióról szóló 1991. évi XVI. törvény 4. §. (1) bekezdése alapján.

A részletes pályázati anyagot a gesztor Nagykanizsa Megyei Jogú Város Ön-
kormányzata Polgármesteri Hivatalában, a Városfejlesztési Osztály vezetõjénél
(Tárnok Ferenc osztályvezetõ) lehet átvenni 50.000 Ft + 25 % ÁFA ellenében,
a 8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. II. emelet 15. szám alatti hivatali helyiség-
ben. Tel.: 06-93/500-771. Pályázatot csak az az ajánlattevõ nyújthat be, aki
megvásárolta a pályázati anyagot.

A pályázati anyagok benyújtására 2009. november 30-án 14 óráig van lehe-
tõség. A pályázatokat postán vagy személyesen, átvételi elismervény ellenében
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatalában, a
Városfejlesztési Osztály fenti címén lehet leadni.

A pályázat kiírója a koncessziós szerzõdést belföldi és külföldi természetes
és jogi személyekkel, valamint ezek jogi személyiség nélküli társaságaival köt-
heti meg. Az üzemeltetés átengedésének idõtartama 20 év (2010-2030). A tevé-
kenység gyakorlására meghatározott közigazgatási egység Nagykanizsa-Bago-
la 01003 hrsz. 

Koncessziós díj:
1. a koncessziós szerzõdés megkötésének napjától fizetendõ koncessziós

alapdíj (terület bérleti díj) minimum 100.000 Euro/év, amely díj évente az inf-
láció mértékének megfelelõen változik,

2. koncessziós hozamdíj a koncessziós társaság éves értékesítési árbevétel-
ének minimum 5 %-a, szintén Euroban fizetve.

A pályázónak e két részbõl álló koncessziós díjra kell ajánlatot tennie
1. Euro/év (minimum 100.000 Euro/év) és
2. % láb (minimum 5 %) megadásával.

KKoonncceesssszziióóss ppáállyyáázzaattii ffeellhhíívvááss

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 iiggaazzggaattóó

Személygépkocsik,  teherautók, 
jármûszerelvények, autóbuszok, 

mezõgazdasági vontatók
javítását, 

mûszaki vizsgára felkészítését, 
vizsgáztatását, 

környezetvédelmi felülvizsgálatát 
vállaljuk!

Zala Volán Zrt. 
Nagykanizsa, Virág Benedek u. 4., Telefon: (93) 537-930

A Nagykanizsai Cukorbetegek Egyesülete
szeptember 25-én (pénteken) 15.30-kor tartja klubfoglalkozását, 

ahol Emésztõszervi panaszok és a cukorbetegség címmel tart elõadást Dr. Horváth Judit
belgyógyász fõorvos a Kanizsai Dorottya Kórház tanácstermében. 

Tájékoztatjuk továbbá a város és a város vonzáskörzetének lakóit, hogy 
Poszavecz József elnök váratlan és sajnálatos halála miatt szeptember 10-tõl az egyesület

vezetõsége döntése alapján az elnöki teendõket Jaskó József megbízott elnök látja el.
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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

Ügyintézõ: Junger M.   Tárgy: Értesítés döntéshozatalról a Nagykanizsa,
Csengery u. 22. szám alatti ingatlant érintõ építéshatósági ügyben. Szám: 6 /
2148-20 / 2009.

Hirdetmény
A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szó-

ló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 80. § (3) bekezdése alapján
értesítem az érintetteket, hogy Nagykanizsa Megyei Jogú Város Jegyzõje a
6/2149-6/2009. számú és Nagykanizsa, Csengery u. 22. szám alatti ingatla-
non meglévõ épület homlokzatán emléktábla elhelyezésére vonatkozó építés-
hatósági ügyében a benyújtott jogutódlási kérelmet elbírálta és döntését meg-
hozta. 

Mivel a fenti építéshatósági eljárással érintett ingatlannal valamint a közvet-
lenül szomszédos ingatlanokkal rendelkezni jogosultak száma jelentõs, ezért
ezen ügyfeleket a döntés meghozataláról hirdetményi úton tájékoztatjuk a fen-
ti jogszabályi elõírásnak megfelelõen az alábbiak szerint.

A hirdetmény 2009. szeptember 10-tõl kerül kifüggesztésre Nagykani-
zsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának hivatalos hirdetõtáblá-
ján. 

Az eljáró hatóság megnevezése:  Nagykanizsa Megyei Jogú Város Jegyzõje
8800 Nagykanizsa, Eötvös tér 16., ügyszáma:  6/2149-8/2009., tárgya: jogutód-
lás bejelentés tudomásul vétele. A kérelmezõ ügyfél neve: Halász Gyula Nagy-
kanizsa, Péterfai u. 3/b., Fejtõ Ferenc Alapítvány, Nagykanizsa, Fõ u. 6. A ké-
relemmel érintett ingatlan valamint az érintett ingatlannal közös határvonalú
(telekhatárú) ingatlanok (hatásterület):  Nagykanizsa, 2231. hrsz-ú ingatlan, va-
lamint a 2263. és 2232.  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 jegyzõ megbízásából: Szamosi Gábor, építéshatósági osztályvezetõ

ÉÉppííttéésshhaattóóssáágg –– 66//22114499-1100//22000099..

Ügyintézõ: Junger M. Tárgy: Értesítés döntéshozatalról a Nagykanizsa,
Csengery u. 8. szám alatti ingatlant érintõ építéshatósági ügyben. Szám: 6 /
2250-5 / 2009.

Hirdetmény
A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól

szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 80. § (3) bekezdése
alapján értesítem az érintetteket, hogy Nagykanizsa Megyei Jogú Város
Jegyzõje a 6/2250/2009. számú és Nagykanizsa, Csengery u. 8. szám alatti
ingatlanon meglévõ épület homlokzat-felújítására vonatkozó építéshatósági
ügyében a benyújtott építés-bejelentés engedély kérelmet elbírálta és dön-
tését meghozta. Mivel a fenti építéshatósági eljárással érintett ingatlannal
valamint a közvetlenül szomszédos ingatlanokkal rendelkezni jogosultak
száma jelentõs, ezért ezen ügyfeleket a határozat meghozataláról hirdetmé-
nyi úton tájékoztatjuk a fenti jogszabályi elõírásnak megfelelõen az alábbi-
ak szerint.

A hirdetmény 2009. szeptember 10-tõl kerül kifüggesztésre Nagykani-
zsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának hivatalos hirdetõtáblá-
ján. Az eljáró hatóság megnevezése:  Nagykanizsa Megyei Jogú Város
Jegyzõje 8800 Nagykanizsa, Eötvös tér 16., ügyszáma:  6/2250/2009., tár-
gya:  építés-bejelentés tudomásul vétele. A kérelmezõ ügyfél neve: Társas-
ház Nagykanizsa, Csengery u. 8., képviselõ: dr. Nemes Pál, címe: 8800
Nagykanizsa, Csengery u. 8. A kérelemmel érintett ingatlan valamint az
érintett ingatlannal közös határvonalú (telekhatárú) ingatlanok (hatásterü-
let): Nagykanizsa, 1945. hrsz-ú ingatlan, valamint az 1944., 1946. és
1947/1.  hrsz-ú ingatlan. 

Felhívom az érintettek figyelmét, hogy az elsõfokú építéshatóság fenti ügy-
ben meghozott döntése és az ügy iratanyaga a Polgármesteri Hivatal Építésha-
tósági Osztályán, az alábbi helyen és idõpontban megtekinthetõ:

Nagykanizsa, Eötvös tér 16. III. emelet 304. Hétfõ: 8-12, 13-16.30, szerda:
8-12, 13-17, péntek: 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.

A jegyzõ megbízásából: Szamosi Gábor, építéshatósági osztályvezetõ

ÉÉppííttéésshhaattóóssáágg –– 66//22114499-1100//22000099..

Nagykanizsa Megyei jogú Város Közgyûlésének Szociális és Egészségügyi
Bizottsága pályázatot hirdet a 2009. évi Szociális Alap támogatásának elnyeré-
sére. 

A pályázat célja: olyan közösségi programok, karitatív és érdekvédelmi tevé-
kenységek, természetbeni támogatások, szociális formák közvetlen támogatása,
melyek hozzájárulnak a hátrányos helyzetben lévõk szociális élethelyzetének mi-
nõségi javulásához. A támogatás nem használható fel a felsorolt célokkal összefüg-
gõ mûködési költségek (dologi kiadások, személyi juttatások) finanszírozására.  

Pályázok köre: Nagykanizsa Megyei Jogú Város közigazgatási területén mû-
ködõ: intézmények, bírósági nyilvántartásba bejegyzett civil szervezetek, egye-
sületek, alapítványok és egyéb szervezetek, melyek pályázatukkal a fenti célok
megvalósítását szolgálják. 

A pályázaton nem indulhatnak: pártok, politikai tevékenységet folytatók, ter-
mészetes személyek és vállalkozások. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2009. szeptember 30. 
Benyújtás módja: A pályázati adatlapot zárt borítékban "Szociális Alap tá-

mogatása" jeligével lehet benyújtani. Pályázati adatlap a Szociális Osztályon
kérhetõ, illetve kérésre a megadott E-mail címre elküldjük, valamint letölthetõ
a www.nagykanizsa.hu. webboldalról.

Benyújtás helye: Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala
Szociális Osztálya Nagykanizsa, Eötvös tér 16. (I. em. 103. sz. iroda)

A pályázatnak tartalmaznia kell: 
- a pályázó nevét, címét, székhelyét,
- a pályázó nyilvántartásáról szóló igazolás másolatát,
- az igényelt támogatás összegét,
- a kérelem tételes indokolását,
- a megvalósítás módját
- a közpénzekbõl nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi

CLXXX. törvény szerinti összeférhetetlenség, illetve érintettség fennállásáról
vagy hiányáról szóló nyilatkozatot

A pályázati bírálat határideje: 2009. október 31.
A határidõre beérkezett pályázatokat a Szociális és Egészségügyi Bizottság

bírálja el. 
Az elnyert támogatások kifizetésének határideje: 2009. november 20. 
Az elnyert támogatások felhasználásának határideje: 2009. december 31. 
Az odaítélt támogatások elszámolásának határideje: 2010. január 31. 

Dr. Csákai Iván, a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke 

SSzzoocciiáálliiss AAllaapp 22000099..
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A Kereszténydemokrata Nép-
párt Nagykanizsai szervezete
sajtótájékoztatón közölte állás-
foglalását a városi közgyûlésben
kialakult politikai helyzetrõl.

Kovács János, a szervezet elnö-
ke elöljáróban elmondta, a Keresz-
ténydemokrata Néppártnak nincs
képviselõje a jelenlegi nagykani-
zsai önkormányzati testületben,
ezért nem tud a közgyûléseken vé-
leményt formálni az adott helyzet-
rõl. Kénytelenek, mint a város
helyzetének alakulását komolyan
vevõ párt, ily módon nyilvános-
ságra hozni a véleményüket. Ál-
láspontjuk szerint tisztázni kell,
hogy a médiában a közelmúltban
FIDESZ-KDNP frakció nevében
megjelent nyilatkozatok a frakció,
és nem a KDNP nagykanizsai
szervezetének a nyilatkozatai. 

A közgyûlési munkát a TV-köz-
vetítésekbõl ismerik. Ezek az ülé-
sek méltatlanok a városhoz, veszé-
lyeztetik jelenlegi mûködését és a
város jövõjét. A KDNP elhatároló-
dik a közgyûlésben megnyilvánuló
ellenségeskedõ, személyeskedõ
magatartástól. A néhány hónappal
ezelõtt megkísérelt közvetítési kí-
sérletük nem járt eredménnyel,
ezért felszólítják a polgármestert és
a képviselõket, az elmélyült ellen-
téteiket félretéve mûködjenek
együtt a város érdekében. Ha ezt
nem tudják megtenni – oszlassák
fel a közgyûlést. A Keresztényde-
mokrata Néppárt nagykanizsai
szervezete kéri a város polgármes-
terét, a Fidesz-frakció vezetõjét és
tagjait, az ellenzéki pártok képvise-
lõit, hogy a válságos helyzetre való
tekintettel mihamarabb döntsenek,
mert fogytán az idõ. Ez a helyzet
tarthatatlan, vessenek neki véget.

Horváth István, a Kanizsáért-
frakció vezetõje és Polai József, a
frakció tagja a Vasemberház tü-
körtermében tartott sajtótájé-
koztatójukon reagáltak a köz-
gyûlés feloszlatásáról szóló ja-
vaslatra, melyet Bene Csaba a
Fidesz-frakció vezetõje terjesz-
tett elõ a legutóbbi ülésen.

Horváth István elmondta, a fel-

oszlatásnak március végéig lett
volna aktualitása. Akkor még a jú-
niusi EP-választásokkal együtt
meg lehetett volna tartani a helyi
választásokat, ami a városnak nem
került volna pénzébe. 

– A város nincs abban a helyzet-
ben, hogy 15-20 milliót kidobjunk
egy választásra, különösen annak
fényében, hogy a Marton István ál-
tal beterjesztett 15 milliós polgár-
mesteri keretet sokallta a Fidesz-
frakció, és idõarányosan kívántak
neki pénzeket megszavazni, ami
késõbb ötmillió lett.  Felmerül a
kérdés, mennyire felelõs döntés az,
hogy feloszlatjuk a testületet, és új
választásokat írunk ki. Ha valami
felelõtlen politizálás, ez minden-
képpen az. Én messzemenõen el-
utasítom, a Kanizsáért-frakció
csak nemmel szavazhat. A polgár-
mester úr ugyan mindig ígéretet
tett arra, hogyha oszlatásról van
szó, õ támogatni fogja, én viszont
el fogom rendelni a frakciófegyel-
met. Most én ezt nem tartom aktu-
álisnak. Ez a feloszlatás semmi
másról nem szól, mint Cseresnyés
Péter imázsáról. 

Polai József az elhangzottakhoz
hozzátette: fél év elegendõ idõ ah-
hoz, hogy eldöntse egy képviselõ,
új frakcióba kíván-e kerülni a ko-
rábbi frakciójából, vagy nem. 

– Az elmúlt idõszakban errõl
nem sok helyen beszéltem: a Fi-
desz-frakció háromszor is vissza-
hívott a frakcióba. Ennek a három
hívásnak minden gondolatát Cse-
resnyés Péter közvetítette számom-
ra, már miután felhívtam a figyel-
met az elsõ alkalom elõtt arra,
hogy ne üzengessen, hanem keres-
sen meg, hívjon föl, talán tudunk
beszélni a témáról. A feltételek kö-
zött kiemeltem a Fidesz-frakció ré-
szérõl a teljes megbékélést a pol-
gármesterrel. Cseresnyés Péter
kezdeményezzen Marton Istvánnál
beszélgetést a problémákról. Ak-
kor azt mondtam, ha látom, hogy
ez megindul és jó irányban halad,
akkor lehet szó a frakcióba való
visszatérésemrõl. Erre nem került
sor, hiába volt rá elegendõ idõ,
legalább fél év a Fidesz helyi veze-
tésének. Az egy hónapig létezõ jó
viszony azért szûnt meg, mert aho-
gyan Horváth István képviselõtár-
sam említette, a Fidesz-frakció vá-
rosvezetõ munkája csak arról
szólt, hogy mit mond, mit akar
Cseresnyés Péter, és azt, ha tetszik,
ha nem, muszáj támogatni. Lát-
tam, hogy értelmetlen dolgokon
mennek a viták, és Marton István
polgármester gazdasági hozzáér-

tését, vagy a városért mutatott am-
bícióját nem lenne szabad vissza-
rángatni az állandó nemleges Fi-
deszes szavazatokkal. Voltak olyan
hónapjaink, amikor Horváth Ist-
vánnal együtt is azon dolgoztunk –
még a Fideszbe való visszakéré-
sem elõtti idõszakban –, hogy bé-
küljenek meg. Azt gondolom, aki
hátba szúrta egyszer a polgármes-
tert, ott nem könnyû békés megol-
dásokra törekedni, bár a város ér-
deke ezt követelte volna. Mivel azt
a helyzetet láttuk kialakulni, hogy
itt nem lesz békesség, jobbnak tar-
tottam, ha belépek a Kanizsáért-
frakcióba, annál is inkább, mert
Horváth István számomra egy ma-
kulátlan ember. Marton István
szintén, – bár emlegetnek vele kap-
csolatban több mindent –, azt gon-
dolom, nem törõdik mással, mint a
város ügyeivel. Szeretném kijelen-
teni, ne mossanak össze bennünket
más párttal, mint ahogy a Kanizsa
Hetilapban olvasom, hogy a két ki-
lépett képviselõ és a polgármester
jó viszonyt ápol a Jobbikkal. A ve-
zetõjével valóban több, mint 10
éve jó viszonyt ápolok. A közgyûlés
feloszlatásának már nincs meg az
ideje, a jövõ évi költségvetés meg-
alapozását el kell kezdeni, az in-
tézményeket mûködtetni kell.
Nyolcvan százalékban úgyis
ugyanazok a képviselõk kerülné-
nek vissza az új testületbe. A Fi-
desz horgonya – ahogyan Orbán
Viktor kijelentette, a keresztény-
ség; van egynéhány keresztény
gondolkodású ember a testületben,
de azok közül nem sokan ülnek a
Fidesz-frakcióban. 

Horváth István megerõsítette,
egy oszlatást nem szabad akkor
megtenni, amikor egy felelõs költ-
ségvetés összeállítása elõtt van-
nak, véleménye szerint ezt most
kellene elkezdeni. 

– December közepére alakulna
meg az új testület, ünnepek jönnek,
és itt a nyakunkon a következõ par-
lamenti választás. Milyen felelõs
költségvetés készülhet így? Ebben
az esetben az oszlatásnak nincs ér-
telme. Ez senki másnak nem jó,
mint ahogyan mondtam, Cseres-
nyés Péter egyéni érdekeit szolgál-
ja, aki alatt rezeg a léc, ugyanis a
Vízmûvel kapcsolatban is vannak
olyan anomáliák, melyekben ke-
ményen benne van.  Tóth Norbert
magasröptû eszmefuttatásával
kapcsolatban szeretném visszauta-
sítani azt, hogy Gerébnek nevezzen
bennünket. Mi nem vagyunk áru-
lók. Egy csomó dologgal nem ér-
tettünk egyet, amikor a Fidesz-

frakció tagjai voltunk. Ezt ki is
nyilvánítottuk. Az önérzetünk egé-
szen mást parancsolt. Nem vagyok
áruló, ugyanúgy nemzeti gondol-
kodású maradtam. Nem tagozód-
tam be az MSZP-be, és senkihez
nem fogok betagozódni. Hogy tá-
mogatni tudom a polgármestert a
munkájában, ez azért van, mert
egy nem korrumpálható emberrel
állnak szembe. Marton Istvánt a
stílusáért lehet bántani, de a tisz-
tességéért, szakmai hozzáértéséért
viszont nem. A becsületesség a mi
oldalunkon van, a becstelenség pe-
dig azok oldalán, akik más pártok-
nál próbálnak meg kavarni ahe-
lyett, hogy a saját munkájukban
próbálnának meg pozitívumot fel-
mutatni.

Cseresnyés Péter alpolgármes-
ter, önkormányzati képviselõ és
Bene Csaba a nagykanizsai Fi-
desz-frakció vezetõje sajtótájé-
koztatón jelentették be, hogy le-
vélben kérnek személyes találko-
zót Herman Miklóstól, a General
Electrics területi igazgatójától,
hogy fény derülhessen a GE nagy-
kanizsai dolgozóinak sorsáról.

– Nagy aggodalommal figyeljük
a hozzánk eljutó, egyre szomorúbb
híreket a GE nagykanizsai fényfor-
rás gyárának jövõjét illetõen. Ag-
godalmunk azért növekszik napról
napra, hisz a hírek komoly gyár-
táskapacitás-csökkenésrõl szól-
nak, és ha ez bekövetkezne, már
pár százalékos leépítés is komoly
nehézséget okozna sok-sok Nagy-
kanizsán és környékén élõ család-
nak. Ezért keressük meg elsõ kör-
ben egy levél segítségével Herman
Miklós urat, a GE területi igazga-
tóját egy személyes találkozó kez-
deményezésével. Tudni szeretnénk,
mi várható a GE nagykanizsai
fényforrás gyártásának jövõjét il-
letõen és mi várható, amennyiben
a döntés számunkra kedvezõtlen
lesz. Meg fogjuk kérdezni, mit te-
hetünk mi, és mit tehet a város an-
nak érdekében, hogy a negatív
döntés ne szülessen meg, vagy ha
számunkra kedvezõtlen döntés szü-
letik, mit lehet tenni a felszabaduló
munkaerõ továbbfoglalkoztatásá-
ra. Cselekvésre van szükség. Az
egyszerû levelezés nem elég, ezért
tesszük kezdeményezésünket. 

– Természetesen a Parlamentben
szóban vagy írásban arra irányuló
kérdést teszek fel, mit tesz a kor-
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mányzat annak érdekében, hogy a
hírek szerinti elbocsátások, üzem-
bezárások ne következzenek be –
mondta végezetül Cseresnyés Péter.

Két téma adta az szdsz-es Ha-
lász Gyula önkormányzati képvi-
selõ keddi sajtótájékoztatójának
apropóját: a hónapok óta zajló,
feszültségekkel és problémákkal
teli önkormányzati munka, vala-
mint a Budapest és Nagykanizsa
között rendszeresen utazók ag-
gályai.

– Az SZDSZ mai sajtótájékoztató-
ján két témáról szeretném kifejteni
álláspontunkat – kezdte a
képviselõ. – Az elmúlt hetek híradá-
sainak nagy része a pártok nyilatko-
zatháborújáról szólt. Fontos,
ugyanakkor nem a legfontosabb
kérdés a testület feloszlatásának
kérdése. Az SZDSZ a munkahelyek
megõrzését, új munkahelyek váro-
sunkba telepítését és a munkanélkü-
liség csökkentését tartja a legége-
tõbb problémának. Erre évek óta,
közgyûléseken és sajtótájékoztató-
kon is felhívtuk a figyelmet, de a vá-
rosvezetés helyett mi nem tudunk
tárgyalni sem a kormány vezetõivel,
sem a befektetõk képviselõivel. Az
SZDSZ évek óta szorgalmazza, hogy
a város vezetõi kérjenek kormány-
zati segítséget a foglalkoztatási
gondok enyhítésére. Az itt élõk úgy
érzik, hogy egyre lejjebb csúszik
Nagykanizsa és nem vigasztalja
õket az sem, hogy több százmillióért
belsõ körgyûrût épít a város, és
szobrokat telepít egyik helyrõl a má-
sikra. A város legnagyobb foglal-
koztatója körüli bizonytalan hely-
zetben, a nagykanizsaiak nem a köz-
gyûléseken uralkodó sárdobálást,
hanem felelõsségteljes döntéseket
várnak el a közgyûlés vezetõjétõl és
tagjaitól. Azt várják az itt élõk, hogy
a pártok pillanatnyi érdeke helyett a
városérdek legyen a meghatározó a
döntéseknél. Amennyiben több ezer
nagykanizsai munkavállaló veszíti
el a még meglévõ munkahelyét, an-
nak súlyos hatása lehet egész térsé-
günkre. Emellett az önkormányzat
jövõ évi költségvetése – a százmilli-
ós nagyságrendû adóbevétel-kiesés
miatt – olyan öngerjesztõ pénzügyi-
gazdasági „örvénybe” kerülhet,
melybõl évtizedekig képtelen lesz ki-
lábalni. Javaslatunk szerint hala-
déktalanul össze kell hívni az önkor-
mányzati képviselõk, a parlamenti

képviselõink, a kamarák vezetõi és
nagyobb cégek vezetõinek fórumát
ahhoz, hogy Nagykanizsa meg tud-
jon állni a lejtõn. Át kell tekinteni
cégekkel történõ megállapodásokat,
a foglalkoztatás, az adózás és az
együttmûködés más területeit. Köl-
csönösen meg kell vizsgálni  a válla-
lások teljesítését, valamint azokat a
lehetõségeket, melyek segíthetik a
munkahelyek megtartását és új
munkahelyek létrejöttét. Másik té-
mánk a távolsági autóbusz-közleke-
dés anomáliái. Az elmúlt napokban
több szülõ keresett meg azzal a pa-
nasszal, hogy Budapesten élõ gyer-
mekük nem tudott a hétvégén haza-
jönni busszal, mert nem fért fel
egyik járatra sem. Több diák is pa-
naszolja, hogy „közelharcot” kell
folytatni a buszra való feljutáshoz,
és ez még az elõre megváltott jegy-
gyel rendelkezõ utasokra is vonat-
kozik. Örülhet az, aki teljes árú je-
gyéért, jobb esetben Zalakarosig vé-
gigállhatja az utat – vélik a pana-
szosok. Amióta átadták az M7-es
autópálya még hiányzó szakaszát,
új piaci helyzet teremtõdött, hiszen
lerövidült a Budapest-Nagykanizsa
közötti menetidõ. Így csaknem egy
órát nyer átlagban az az utas, aki a
VOLÁN járatait választja a MÁV
helyett. Az utazók biztonsága és az
üzleti etika is megköveteli azt, hogy
aki egy távolsági út árát kifizeti, az
kényelmesen és biztonságosan utaz-
zon. Más távolsági járatokon is fel-
merül ez a probléma, legyen szó
Szombathely, Kaposvár vagy Pécs
vonatkozásában. Személyes példá-
mat pedig a ’80-as évek Lengyel-
országából veszem, ahol a jegy-
rendszer idején sem engedtek fel a
távolsági buszjáratokra több utast,
mint ahány ülõhely volt. Javasla-
tunk, hogy a városvezetés a Zala
Volán vezetõivel együtt tegyenek
lépéseket azért, hogy a távolsági
autóbusz-közlekedés kulturált és
biztonságos keretek között mûköd-
jön, akár szerzõdéses partnerek
bevonásával is.

Szeptember 3. és szeptember 3.
között Nagykanizsán nagy kü-
lönbség van – kezdte mondandó-
ját Jerausek István fideszes ön-
kormányzati képviselõ, majd így
folytatta: 

– Miért mondjuk ezt? Azért mert
a szocialisták szerint, ha õk kezde-
ményezik a testület feloszlatását,
akkor szeptember 3. jó idõpont, ha

fideszesek teszik ezt ugyanerre az
idõpontra, akkor már elkésett a
kezdeményezés. Ebbõl is látszik,
hogy a kanizsai szocialisták és a
velük szövetséges polgármester és
két követõje hiteltelenné váltak,
hisz mindannyian szeptember eleje
óta menekülnek adott szavuk be-
tartása elõl. Képtelenebbnél képte-
lenebb, átlátszóbbnál átlátszóbb
kifogásokat keresnek annak érde-
kében, hogy ezt a szószegést vala-
hogy megmagyarázzák. Mi történt
valójában, ha valaki még nem tud-
ná? Július hónapban szocialisták
és szövetségeseik, így a polgár-
mester is azt mondta, hogy a köz-
gyûlés feloszlatását megszavazzák,
sõt Böröcz Zoltán a szocialista
frakció nevében kijelentette, hogy
az elõterjesztést õk elkészítik és be
is terjesztik a közgyûlés elé. És lás-
sunk csodát, a magukat hitelesnek
mondó polgármesteri oldal – a
szocialisták és a  polgármester és
két embere – kifogásokat keresve,
(nincs idõ, nincs értelme, pénzbe
kerül – mintha az õ javaslatuk sze-
rinti új választást ingyen lehetett
volna lebonyolítani) gyáva nyulak-
ként menekültek adott szavuk fele-
lõssége elõl. Sõt õk, az áskálódók,
a viszályt szítók, a botrányokban,
mások lejáratásában érdekeltek el-
kezdtek együttmûködésrõl beszél-
ni. Mindenki látja a céljukat. Meg-
úszni az oszlatást, hisz jól jön még
ez alatt az egy év alatt befolyó tisz-
teletdíj. A kimondott szó, a hiteles-
ség meg nem számít. Majd elfelej-
tik az emberek, mint ahogy azt két
éve Gyurcsány Ferenc – aki a sza-
va hihetetlenségérõl is elhíresült -
mondta más ügy okán. Marton Ist-
ván is most kezd el együttmûködés-
rõl beszélni. Eddig az õ botrányos
viselkedése okozta a viszályok je-
lentõs részét. Érdekes az is, hogy
most sikerként könyvel el olyan el-
kezdett beruházásokat, amelyeket
kezdetben leszólt. Most, látva a fej-
lesztések jelentõségét és sikerét,
azonnal az élére kíván állni a meg-
valósításnak. Megállapíthattuk te-
hát már sokadszor, hogy a szocia-
listák és a velük szövetséges pol-
gármesteri frakció is hiteltelenné
váltak. Egy szavukat sem lehet el-
hinni, hisz saját önzõ érdekük fon-
tosabb,  mint a kanizsai emberek jó
részének véleménye.

– Azzal, hogy Marton István és
társai a közgyûlés feloszlatását nem
szavazzák meg, csak idõt akarnak
nyerni, hiszen tudják, hogy október
elseje után erre már nem lesz lehe-
tõségünk – folytatta Karádi Ferenc.
–  Most az idõnyerés a cél, majd

utána folytatják azt a mocskoló-
dást, a politikai ellenfelek lejáratá-
sát, besározását, amit eddig is tet-
tek. Sajnos ebben élen jár a város
jelenlegi polgármestere, aki riváli-
sait nem ellenfélnek, hanem kiikta-
tandó politikai ellenségnek tartja.
Nyíltan, több képviselõnek is el-
mondta, hogy elõször Cseresnyés
Péterbõl, majd a Fidesz-frakció
tagjaiból csinál politikai hullát
Nagykanizsán. Természetesen ezt
az ötletét, megismerve Marton Ist-
vánt, a helyén kezelte mindenki.
Most újra ugyanezt szeretné elját-
szani. Korrupciót, alkalmatlansá-
got és még sok más zöldséget össze-
hordva, mindig csak a gyanú szót
használva igyekszik megtéveszteni
a Nagykanizsaiakat. Reméljük,
hogy ezeket a minden alapot nélkü-
lözõ nyilatkozatokat már senki sem
hiszi el neki városunkban. Azok a
képviselõk, akik ellenzik a közgyû-
lés feloszlatását, a kanizsai embe-
rek akaratával mennek szembe, hi-
szen a nagykanizsai emberek több-
sége is és mi, a Fidesz-frakció tag-
jai is azt akarjuk, hogy ez a közgyû-
lés oszlassa fel magát. Azt az óhaj-
tott célt, hogy egy békés, építõ mun-
ka hangulatában a város érdekei-
nek képviseletében szülessenek meg
a döntések, csak egy új választással
lehet  már elérni. Kérjük tehát a
most gyáván meghátrálókat, a szo-
cialistákat és a velük szövetségese-
ket, köztük kiemelten a polgármes-
ter szocialistákkal együtt mûködõ
két társát, hogy szavazzák meg a
testület feloszlását, és adjuk vissza
az embereknek a döntés jogát arról,
hogy milyen összetételû közgyûlést
választanak a közös feladataink
megvalósítása érdekében.

– Hiszem azt, hogy Nagykanizsa
fejlõdésre van ítélve, az elkövetke-
zõ éveken belül. Tudom, most so-
kan gondolják, hogy túl optimista
vagyok, és ez nem így lesz, de en-
gedjék meg, hogy megosszam a
gondolataimat Önökkel – kezdte
minapi sajtótájékoztatóját Lelkó
Tamás, a helyi párt alelnöke. 

–  Nagykanizsa mindig több ki-
emelt út keresztezõdésében helyezke-
dett el, és szerencsére sem a város, és
sem a fontos utak nem mentek el in-
nen. Az elmúlt évek úthálózat fejlesz-
tésének hatása és az elindult további
fejlesztések Nagykanizsát és térségét
a befektetõk számára fontos helyre
emeli. Ez még nem elég a fejlõdéshez,
és ezt joggal gondolhatják. Mi kell

SSZZDDSSZZ::
BBuusszz-aannoommáálliiaa

FFiiddeesszz::
AAzz oosszzllaattáásstt eelllleennzzõõkkrrõõll

MMSSZZPP::
LLeellkkóó ooppttiimmiissttaa
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még fejlõdéshez? A befektetõk számá-
ra megfelelõ ingatlant kell biztosítani,
igény szerint  kisebbet, vagy nagyob-
bat. Itt szeretném megjegyezni, hogy
Kecskeméten a Mercedes gyár 450
hektár földterületet vásárolt (a GE
Tungsram nagykanizsai gyárának –
62 hektár – a hétszerese). Szerencsére,
és természetesen nagyon sok egyezte-
tés és tárgyalás  eredményeként a
Kormány a Honvédelmi Minisztérium
javaslatára a három önkormányzat
területén található lõteret ingyenesen
átadja, és ezzel közel 520 hektár föld-
területhez jut Sormás, Nagykanizsa,
Homokkomárom. Ez még mindig nem
elég, mert a területen sok mindent
meg kell oldani, hogy vonzóvá tegyük
egy nagyobb befektetõ számára. Meg
kell oldani a terület esetleges lõszer-
mentesítését, rendezési tervet kell ké-
szíteni az önkormányzatok összehan-
golt munkájával, bizonyos út- és köz-
mûfejlesztéseket el kell végezni még az
elsõ érdeklõdõ megérkezése elõtt. Ez
nem kevés pénzt igényel, nem, ez na-
gyon sok pénzt igényel, mely még
Nagykanizsának is megterhelõ, nem
egy kisebb önkormányzatnak, mint
Sormás vagy Homokkomárom. Na-
gyon fontos tárgyalásokat kell lefoly-
tatni, melyhez mûködõ közgyûlés kell
és... Az Iparipark volt munkatársaként
és vezetõjeként, 9 éve még a semmibõl
kezdtük a fejlesztéseket és betelepíté-
seket. Ma már van Ipari parkunk a
többség megelégedésére, pedig sok
munka volt benne, de másképpen nem
megy, pedig volt fideszes, majd 2002-
tõl mszp-s többségû közgyûlés is.
Mind a kettõ bebizonyította, hogy a
két fél tud együtt dolgozni ha a cél
fontos a városnak, és az ipari park ki-
építése fontos volt, és ez nem lehetett
alku tárgya. Nagykanizsa nagy lehe-
tõség elõtt áll a lõterek átvételével,
még akkor is, ha a nagyobb terület
Sormás önkormányzat tulajdonába
kerül. Ezúttal nagyon fontos kérdések-
ben kell majd operatív módon dönte-

ni, és éppen ezért nem tudom, hogy az
oszlatás jó, vagy nem jó döntés-e egy
ilyen helyzet során. Félek a nagy lehe-
tõség elszalasztásától, és ez azért van,
mert már álmodott nagyokat Nagy-
kanizsa, de sajnos az álom, csak
álom maradt több esetben. Álmod-
tunk egy sportcsarnokot, de annyira
ragaszkodtunk a nagyobbhoz, mert a
kicsi nem volt elég, hogy se kicsi, se
nagy nem lett. Az üres terület még
mindig szép a volt laktanya területén.
Álmodtunk egy 3 milliárdos új ter-
mál fürdõt, mert a strandon találha-
tó termál kútra ráépíthetõ 200 milli-
ós fejlesztés az nekünk kicsi. Egyik

sincs, pedig jelenleg is lehetne pá-
lyázni a strandunk fejlesztésére 30
százalékos önerõvel, ez helyett még
mindig új termálfürdõ fejlesztésében
gondolkodunk, és az elmúlt 19 év
harmadik vagy negyedik variációja
készült el több millióért, mert vala-
kiknek most ez a fontos. Vagy ez az
érdeke? Átgondoltan és felelõsség-
gel gazdálkodunk a város adófizetõ-
inek pénzével? Ezt döntse el minden-
ki saját maga .... Azt kérem a felelõs
többségtõl – mert a demokráciában
a többség irányít – hogy nem kell
nagyokat álmodni, csak azokat a kis
lépéseket lépje meg, amelyek fonto-

sak Nagykanizsának! Karádi János
és Jerausek Ferenc képviselõk saj-
tótájékoztatójával kapcsolatban
két megjegyzés engedtessék meg,
a közgyûlés feloszlatásáról az
MSZP küldöttgyûlése fog határoz-
ni, ami a mai napig még nem tör-
tént meg, tehát az eddigi  vélemé-
nyek a Fidesz részérõl az MSZP
állásfoglalásáról érdekes. A má-
sik pedig, csak egy kérdésem len-
ne: az urak biztosak benne, hogy
a Fidesz elindítja képviselõjelölt-
ként Õket?

B.E. - S.E.

Van úgy, az ember jártában kel-
tében meghall ezt azt, s úgy véli
érdemes följegyezni. Aztán lehet,
csak selejtezésre érdemesül a fon-
tosnak vélt sajtpapír. Emlékezte-
tõként azonban mindenképp meg-
szolgáltak. Hát lássuk.

Nem oly’ rég – még a felületes
olvasó is emlékezhet rá – Marton
István polgármester állt elõ a far-
bával: nincs mese, itt oszolni kell!
A palackból szabadult szellem
azután megkérdezte a szocialistá-
kat is. Õk azonnal rávágták:
oszolni pedig muszáj! Még elõter-
jesztést is kanyarítottak hozzá.
Aztán a hõgutás nyár árnyékba
kényszeríttette az oszlatást szent
hevülettel vallókat, ám a szétker-
getõs hangulatú polgármester és
a szocialisták számára váratlanul
beérlelte a narancsot. Akik, ha
késve is – a tantusz leesése már
csak ilyen –, magukévá tették a
nem is ördögtõl való gondolatot.

Ha oszlatás, akkor legyen oszla-
tás! A tizenkét (no nem kõmûves)
fideszes komolyra fordította a
dolgot. Nincs itt mit toldozgatni,
foltozgatni, lépjünk a tettek meze-
jére! S lám, az oszlatás, mint a kö-
zös nevezõt jelentõ: „Mit paran-
csolsz kedves gazdám?” szelleme
kísértetté vált. Válni pedig váltak
a csodalámpát dörzsölgetõk is…
méghozzá hiteltelenné. Magya-
rázni persze lehet, hogy miért a
hátra arc, de nem érdemes. A po-
litikában ugyanis sok mindent le-
het, például fölállni is. Igaz, erre
csak a legnagyobbak képesek.

Gyorsan a kiérdemesültek listá-
jára írta magát a sebbel-lobbal
összerittyentett Kanizsáért-frak-
ció. Tagjai Marton István (ki tudja
az MSZMP-tõl a jelen frakcióig
hány formációt megjárt) polgár-
mester, Horváth István (ugyancsak
a pártot váltók egyik alakja) frak-
cióvezetõ és Polai József (hogy ne

maradjon titulus nélkül: közle-
gény). A kisebbik bajuk, hogy ak-
kor akarják függetlenségüket bi-
zonygatni, amikor már sikerült
rendre együttszavazni a szocialis-
tákkal. Nagyobbik, hogy a hírek és
jelek szerint közben a Jobbikkal is
megpróbálnak kokettálni. (Persze
a híd szerep lehet szép is: Elõre a
Jobbik-MSZP koalícióért!) A leg-
nagyobb, hogy napok alatt sikerült
egymás közt is ellentmondásba ke-
veredni. Nemrégiben a Horváth-
Polai sajtótájékoztatón még arról
értesülhettünk, hogy a fideszesek
kézfogásra sem érdemesítik õket.
Most meg azt kell hallanunk, Cse-
resnyés Péter üzengetéseivel visz-
sza akarta csábítani Polait. Ez
nyilvánvalóan annyira igaz és hi-
hetõ, mint ahogy az, hogy Polai
József képviselõi karrierjét elõször
szocialista színekben képzelte el.
Az igazi öngólt pedig azzal rúgták,
hogy Marton Istvánt arra kénysze-
rítik, ígérete ellenére ne szavazza
meg a testület önfeloszlatását.
Kérdés tehát, hogy a polgármester
veszíti el a szavahihetõségét, vagy
a frakció bizonyítja be magáról
mûködõképtelenségét? 

Dóró János

Cetlik aa zzsebben

MMiinnddeennkkii 
oosszzllaattnnii aakkaarr((tt))

ÉÉlltt eeggyy hheetteett,, 
aavvaaggyy aa MMaarrttoonn sszzaavvaa
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A Szilvási Sírkõ-épületkõ Kft.
bemutatóterme a Huszti téren, a
Glóbusz ház földszintjén találha-
tó. 

A csurgói telephellyel rendelkezõ
cég kilenc évvel ezelõtt nyitott üzletet
Nagykanizsán, s az eltelt idõ alatt meg-
kedvelték a városnak ezt a területét.

A vállalkozást a bemutatóterem
vezetõjének apósa, Szilvási János
építõipari mûvezetõ indította el négy
évtizede.  Akkoriban hosszú-hosszú
éveken át mûkõ alapanyaggal dol-
goztak, csak a 80-as évek végétõl, a
90-es évek elejétõl váltotta fel a mû-
követ a gránit, a szilárdság és ke-
ménység jelképe, az építéseknél az

ókor óta használt kõzet. Abban az
idõben még csak a fejkõ készült grá-
nitból, a 90-es évek közepétõl már a
keretek is. Szilvási Jánosné üzletve-
zetõ fontosnak tartotta hangsúlyoz-
ni, a kétezres évektõl Olaszország-
ból szállítják kamionnal az idõtálló,
minõségi, szép anyagot. Feldolgo-
zók és forgalmazók is egyúttal. Nem
készterméket vásárolnak külföldön,
a táblákban érkezõ különbözõ vas-
tagságú lapokat a telephelyen dol-
gozzák fel a mai kornak megfelelõ
korszerû gépekkel. Minden igényt,
elképzelést meg tudnak valósítani. A
megmunkáláshoz új gépeket szerez-
tek be, fejlesztették gépparkjukat.
Nemcsak minõségi munkát adnak ki

a kezükbõl, az ígért határidõt is be-
tartják a legmesszebbmenõkig. 

A kétezres évekig a fekete színû
gránit volt a legkeresettebb, azóta fo-
kozatosan léptek be a különbözõ szí-
nek, a világos és sötétzöld, a vörös, a
lila, szinte valamennyi szín árnyalata,
a megrendelõ kérésétõl függõen.
Nemcsak síremlékekkel, sírkõ mun-
kálatokkal foglalkoznak, készítenek
gránit ablakkönyöklõket, konyhai-,

fürdõszobai munkalapokat, sõt gránit
járólapokat is vásárolhatnak üzletük-
ben, vagy a telephelyükön. A kiegé-
szítõk között találhatunk mécseseket,
vázákat gránitból, bronzból és mûkõ-
bõl. A pénzügyi és gazdasági válság
miatt igyekeznek elfogadható árakon

ajánlani termékeiket. 220 ezer forin-
tért már minõségi gránit síremléket
választhatnak hozzátartozóiknak a
vásárlók. 

AGlóbusz ház földszintjén lévõ üz-
let hétfõtõl péntekig, 9-17 óráig várja a
megrendelõket. Szombaton zárva tar-
tanak, de ez sem jelent akadályt annak,
aki csak szombaton ér rá, idõpont
egyeztetéssel (06-30-956-5685) sza-
badnapon is adnak tájékoztatást.

A vállalkozás kiállta az idõ próbá-
ját, vezetése generációról-generációra
száll, hiszen Szilvási Jánosné férje
után fia, a harmadik Szilvási János
vette át a cég irányítását. Diplomás
építõmérnökként úgy döntött, folytat-
ja apja, nagyapja tevékenységét. (X)

NNaaggyyaappáárróóll uunnookkáárraa,, mmûûkkõõrrõõll ggrráánniittrraa

A Kanizsa Trend Kft. 2009-
ben a Biblio modellel elnyerte a
megtisztelõ Magyar Termék
Nagydíj Kitüntetõ Címet. A Díj
átadására ünnepélyes keretek
közt a Parlamentben került sor
2009. szeptember 2-án.

A Magyar Termék Nagydíj®
Pályázatot 2009-ben tizenkettedik
alkalommal hirdette meg az
EXIMBANK Zrt., az INDUS-
TORG – VÉDJEGYIRODA Kft.,
az ITD – Hungary np. Zrt., a
MEHIB Zrt., a Nemzeti Fogyasz-
tóvédelmi Hatóság, a TERC Kft.
és a TÜV – SÜD KERMI Kft. A
Magyar Termék Nagydíj® – véd-
jegy – tizenegy éve tanúsítja a fo-
lyamatosan ellenõrzött, kiemelke-
dõen jó minõséget és a megbízha-
tóságot a termékek és a hozzá kap-
csolódó szolgáltatások körében.

A Magyar Termék Nagydíj®
emblémával ellátott termékek ki-
fejezik az elõírt és önként vállalt
gyártói és forgalmazói garanciákat
a fogyasztók és felhasználók elõtt.

A Magyar Termék Nagydíj® el-
nyerése fontos azoknak a hazai
gyártóknak és forgalmazóknak,
akik jó minõségû, tartós termékek-
kel foglalkoznak és az erõs piaci

versenyben növelni kívánjak a ter-
mékeik iránti bizalmat.

A Pályázat szakmai támogatói: a
Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági
Minisztérium, az Önkormányzati
és Területfejlesztési Minisztérium,
a Szociális és Munkaügyi Minisz-
térium és a Magyar Minõség Tár-
saság.

A civil kezdeményezésû pályá-
zati rendszer célja az Európai Unió
elõírásainak megfelelõ, minõségi,
környezetvédelmi és fogyasztóvé-
delmi elvárások elterjesztése a ter-
méket elõállítók, a hozzájuk kap-
csolódó szolgáltatások és felhasz-
nálók körében! A Magyar Termék
Nagydíj® egyedi trófeákat és az
Elismert Termék egyedi plakette-
ket a Hollóházi Porcelán Manufak-
túra Rt. készíti.

Minden évben hozzávetõleg 13
témakörben lehet pályázni a gaz-
daság minden területérõl. A jelent-
kezõk között megtalálható nem-

zetközi nagyvállalat és mikró vál-
lalkozás is. A pályázatok közel fe-
le közép- és kisvállalkozás, ez az
arány a díjazásokban is megfigyel-
hetõ.

A Magyar Termék Nagydíj szé-
pen cizellált logója, mely a MINÕ-
SÉG EMBLÉMÁJA, méltán kü-
lönbözteti meg a Kanizsa Trend
Biblio modelljét más termékektõl,
hiszen a Biblio már piacra kerülé-
se óta a cég marketingkommuniká-
ciójának zászlóshajója. (X)

MMaaggyyaarr TTeerrmméékk NNaaggyyddííjj 22000099 aa KKaanniizzssaa TTrreennddnneekk
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Lapunk augusztus 27-i számá-
ban már olvashattak arról a
színházi kezdeményezésrõl,
amely a fityeházi Takács Dániel
fejében született meg, s melyre
szeptember 13-án került sor
Fityeházon Kapu névvel. A rend-
hagyó színész-közönség találko-
zó fõ szervezõje a Fityeház Fejlõ-
déséért Közalapítvány volt.

A találkozón hét társulat csak-
nem száz színésze vett részt, a fia-
talabb és az idõsebb generációt
egyaránt képviselve. Olyan rend-
hagyó színész-közönség találkozó
ez, ami a színészt és közönségét
közvetlen kapcsolatba hozza egy-
mással, hogy ezen a napon a szín-
játszás mûvészete ismét kimenjen
az utcára éspedig „ingujjban, köz-
vetlen, bohém formában”.

– A nevünk az eleusisi misztériu-
mok beavató szentélyének csarno-
kára utal. A Déméter és Per-
szephoné történetét feldolgozó
szertartás az élet és halál körfor-
gásának – a természet ciklikus
rendjének – titkát hivatott átadni a
beavatandók számára. Ennek meg-
felelõen olyan színházi munkákat
készítünk, amelyek a formanyelv
és/vagy a nézõkhöz való viszony
tekintetében közel állnak ezekhez
az alapokhoz. Önfeledt játékkedv,
bátor gondolkodás és változatos-
ság jellemzi elõadásainkat, me-
lyekben rendre az emberi lét mi-
benlétét feszegetõ kérdéseket fo-
galmazunk meg, és igyekszünk
ezekre a ma emberét érdeklõ, rele-
váns válaszokat adni, de legalább-
is szorgalmazni a róluk való gon-
dolkodást – mutatta be a Telesz-
terion Színházi Mûhelyt Komáro-
mi Sándor. – „Az emberekkel egyre
inkább azt hitetik el, hogy a mûvé-
szet a gazdagok kiváltsága. Pedig
a mûvészet nem üzlet! Nem ban-
kokra és a szórakoztatóipar ügy-
nökeire tartozik. A mûvészet táplá-
lék. Nem eheted meg, de táplál!” –
idézte Peter Schumann amerikai
bábjátékos-gondolkodót Kovács
Géza, a Mesebolt Bábszínház
képviselõje, majd így folytatta. – A
fenti gondolatokat a mûfaj egyik
legnagyobb mágusától, közösség-
teremtõ személyiségétõl kölcsö-
nöztem. Egy olyan alkotótól, aki a
színházat, bábszínházat a társa-
dalmi párbeszéd, a kulturális
egyenlõség színtereként kezeli, aki
azt mondja, hogy a bábszínház fel-

emel, tükröt tart az egyénnek, tár-
sadalomnak, melyben megláthat-
juk múltunkat és jelenünket. Olyan
bábszínházban hiszek és kívánok
építeni, amely képes formálni, ala-
kítani a környezetének arculatát,
kulturális igényszintjét, amely fel-
támaszt és éltet, amely részt vesz
otthonának hétköz- és ünnepnap-
jaiban, amely önmaga is képes ün-
nepeket teremteni. Olyan bábszín-
házban hiszek, amely egyszerre
tiszteli a hagyományokat, épít
ezekre és egyben képes ezeket kor-
szerû bábszínházi formában meg-
mutatni. Egyszerre megõriz és
megújít. A bábszínház mindezen
folyamatokat a mesék, legendák, s
a játék eszközeivel segítheti. A
gyökerekhez nyúl vissza, s a jö-
võnkkel foglalkozik; a gyermekkel.
Azzal a gyermekkel, aki ezt a jövõt
meghatározza és továbbélteti. Ép-
pen ezért óriási a felelõsségünk
nekünk, a ma embereinek, színházi
vezetõinek, alkotóinak velük szem-
ben. Tõlünk tanulnak meg min-
dent, mi fogalmazzuk meg bennük
az általuk közös jövõnket. Ha eb-
ben a folyamatban hatékonyan tud
közremûködni a bábszínház, akkor
a közösség elidegeníthetetlen, el-
adhatatlan és megszüntethetetlen
részévé válik.”

– A színház számomra szolgá-
lat. Folytonos munkálkodás a har-
mónia helyreállításáért egy kizök-
kent világban, amely látszólag fel-
tartóztathatatlanul sodródik apo-
kaliptikus végzete felé – mondta
bevezetõül Lázár Péter, a Táltos
Tájszínház képviseletében. – An-
nak folyamatos kutatása, hogy mit
is jelent emberként létezni. Fele-

lõsség saját gondolataim és érzé-
seim iránt, ugyanakkor elkötele-
zettség a közösség felé. A színház
nem néhány kiválasztott kiváltsá-
ga. Bárki odaszentelõdhet a szín-
házi tevékenységnek és bármely
közösség létrehozhat érvényes és
erõs elõadást, ha képes emberi
döntési helyzetekrõl pontosan kér-
dezni és a válaszkeresésbe máso-
kat cselekvõ módon beavatni. Az
elmúlt évtizedek alatt játszottam
kétkezi munkásokkal, gyerekekkel,
szenvedélybetegekkel, tehetség-
gondozó csoporttal, pszichiátriai
gondozottakkal, építettem önálló
társulatot fiatalokkal. Az alterna-
tív (nem hivatásos) mûködés alko-
tói szabadsággal ajándékoz meg,
miközben számtalan dologról le
kellett mondanom. A Táltos Táj-
színházzal azon az úton megyek
tovább, amelyen a Forrás Szín-
paddal elindultam. Tovább kere-
sem a közvetlen formákat, az elõ-
adásainkat nyitott szívvel fogadó
közönséget, a rituális térré vará-
zsolható helyszíneket. Figyelem-
mel kísérem mások színházi törek-
véseit és folyamatosan munkálko-
dom azon, hogy falukba, kis kö-
zösségekhez a legjobb színházi
elõadások jussanak el. A falujáró
színház az emberi léptéket, az
odafigyelést, a közvetlenséget és a
folyamatos alkalmazkodást jelenti
számomra. Olyan alkalmakat,
amikor néhányan összegyûlhetünk
az igaz Világosság fényénél. A
fityeházi színházi nap egy termé-
szetes, pezsgõ közeget biztosít a
kötetlen találkozásokhoz színész
és közönsége, valamint színész és
színész között. Az elõbbit azért

tartom fontosnak, mert közvetlen
visszajelzést kapunk olyan színjá-
tékokról, amelyek nem valamely
kõszínházi produkció kiragadott
és falusi körülményekre adaptált
részletei, hanem eleve vásári,
illetve utcaszínházi játéknak ké-
szültek. Utóbbinak legalább ekko-
ra jelentõsége van. A különbözõ
színházi formációkban dolgozó
színészek, zenészek, rendezõk szá-
mára ez egy különleges alkalom,
mert a jelenlegi fesztiválrendszer
eleve szétválasztja a színházi mû-
ködés egyes területeit. Ezért min-
den program, amely a merev
struktúrákat lazítja és növeli az
átjárhatóságot, segíti a színházat
abban, hogy e megbolydult világ-
ban újra és újra élõ – a nézõ és
színész teljes részvételét kívánó –
elõadásokat teremtsen.

–A Weöres Sándor Színház mû-
ködésének mûvészi hitvallása,
hogy a színház ne csak jó elõadá-
sokat hozzon létre, hanem egyben
legyen találkozóhely, agóra, fórum
– osztotta meg lapunkkal gondo-
latait Jordán Tamás. –  Fityeház
vállalkozása, hogy Kapu címmel
otthont adott színész-közönség ta-
lálkozónak, teljes mértékben talál-
kozik törekvéseinkkel. Kívánom,
hogy rendezvények sokszínûsége, a
résztvevõk lelkesedése és a falu la-
kóinak odaadó készültsége meg-
hozza gyümölcsét. Joggal gondo-
lom, hogy önfeledt, élményekben
gazdag napot töltöttünk el a töb-
bünk számára még teljesen isme-
retlen, de máris szeretetre méltó
helységben.

K.H.

„„AA mmûûvvéésszzeett ttáápplláálléékk……”” –– KKiinnyyíílltt aa ffiittyyeehháázzii KKaappuu

Születésének 100. évfordulója
alkalmából a nagykanizsai szü-
letésû francia-magyar történész,
kritikus, Széchenyi-díjas író,
baloldali publicista Fejtõ Fe-
rencre emlékeztek a Dr. Mezõ
Ferenc Gimnázium Irodalmi kö-
rének diákjai az iskola könyvtá-
rában az „Írás és olvasás világ-
napján”. 

A diákok szemelvényeket olvas-
tak fel az író mûveibõl, s kötetlenül
beszélgettek a munkásságáról. 

K.H.

FFeejjttõõ FFeerreennccrree eemmlléékkeezztteekk aa MMeezzõõssöökk
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Horoszkóp

Semmi kedve a nyüzsgéshez, pedig olyan
munkával bízzák meg, amely nagy figyel-
met kíván. Magánéletében kiegyensúlyo-
zott, békés napokra számíthat. Ha nincs
párja, járjon többet társaságba. 

Ha továbbra is igyekszik megosztani el-
képzeléseit, gondjait a családjával, öröm-
telibb napokra számíthat. Ha otthonában
nyugodt légkör uralkodik, a munkahelyi
feszültségeket is könnyebben viseli.

Sok az energiája. Türelmetlenségét erõtelje-
sen ki is mutatja családi körben. Ne legyen
heves, nyugtatóul lepje meg magát egy új
parfümmel, vagy egy új ékszerrel. Az új-
donságok öröme mindenkit feldob.

Messzirõl sugárzik önrõl a harmónia. Érde-
mes használnia különbözõ ügyeiben szemé-
lyes vonzerejét, mert sikerre számíthat. For-
dítson az eddigieknél valamivel több idõt a
testsúlyára, mozogjon, sétáljon többet.

Legszívesebben csak pihenéssel, napozás-
sal töltené el a délutánokat. Szakítson több
idõt érzelmi életére, és ne hanyagolja el
magát. Mostanában ne számítson senki se-
gítségére, vegye kézbe sorsa irányítását.

Úgy érzi, mélyponton van a hangulata,
pedig a sok kötelezettség helyett inkább
a romantikának adna elsõbbséget. Ne ke-
seredjen el, néhány nap múlva pozitív
energiákat küldenek a csillagok.

Feladatait kötelességtudóan elvégzi, de
ez nem elég. Törõdjön idõnként magán-
élete alakulásával is, és szenteljen több
idõt a testet-lelket felvidító foglalatossá-
gokra is. 

Hajlamos az álmodozásra, így elõfordul-
hat, hogy lassabban oldja meg a pontossá-
got igénylõ feladatokat. A magánéletében
a bolygóátvonulásoknak köszönhetõen
mindez nem okoz törést, változást.

Ha meggondolatlanabbul beszél mint más-
kor, számíthat környezete haragjára. Hob-
bija miatt az érzelmi élet örömeit mostaná-
ban háttérbe szorítja. Érdemes lenne a csa-
ládi kapcsolatait is megerõsíteni. 

Acsillagok állásának köszönhetõen az eddigi-
eknél nyugodtabb napokra számíthat. Csak ak-
kor válhat feszültté, ha úgy érzi, nem lehet iga-
za. Foglalkozzon többet a hobbijával, hiszen
az alkotómunka energiával tölt fel mindenkit.

Bár fáradtabbnak érzi magát az õszies na-
pok beköszöntével, így is kellõ energiát
tud mozgósítani feladatai elvégzéséhez.
Ha vita támad a környezetében, célsze-
rûbb a bölcs hallgatást választania.

Nincs kedve kimozdulni otthonról. Gondol-
kodjon el azon, hogyan tudná például tovább-
képezni magát, s ha adódik lehetõség, semmi-
képpen se szalassza el. Igyekezzen kellemeseb-
bé tenni a családtagjaival együtt töltött idõt.

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

Kanizsa 
Rádió

TOP 40

Szombaton 
esténként 
7 órától

FM 95,6 MHz
SMS szám:

06-30/30-30-956

Éjszaka a múzeumban 2.
amerikai akció-vígjáték (sz) 

13.30

Transformers:
A bukottak bosszúja (sz) (12)

15.30 15.30

Másnaposok
amerikai vígjáték (sz) (16)

18.00, 20.00 18.00, 20.00

2009.09.17. - 09.23.
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IINNGGAATTLLAANN
Gyékényesen az „A” szektorban

közvetlenül a vízparton kétszintes (40
m2 szintenként) nyaraló eladó. (Víz,
szennyvíz, villany.) Érd.: 30/227-3294 

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

Nk-án a Csengery utcában 56 m2-
es, kétszobás, egyedi gázas lakás (pin-
ce, padlás, kert) eladó. (7096K)

Nk-án (Tesco közelében) 1,5 szo-
bás, bútorozott, összkomfortos lakás
kiadó vagy eladó. Érd.: 93/318-472,
06-70/309-3753 (7097K)

Már csak egy új lakás van eladó a
Kiskastély mögött, az Arany János la-
kóparkban! Bõvebb felvilágosítás iro-
dánk munkatársaitól: Draskovics In-
gatlan Nagykanizsa, Sugár út 2.

Nagykanizsa K-i városrészében tá-
gas, nagy teraszos, 3 szobás, cirko-
fûtéses lakás 125.000 Ft/m2-es, reális
áron eladó! Draskovics Ingatlan Hi-
vatkozási szám: 2009/DI/472 

Nagykanizsa K-i városrészben er-
kélyes, egyedi fûtésszabályozós, fel-

újítandó, 3 szobás lakás 88.060 Ft/m2-
es, reális áron eladó! Draskovics In-
gatlan Hivatkozási szám:
2009/DI/464

Nagykanizsa É-K-i városrészében,
csendes környezetben 86 m2-es, 3 szo-
ba + nappalis családi ház  80 m2-es kü-
lönálló üzlettel eladó! Irányár: 28 mil-
lió Ft. Draskovics Ingatlan Hivatkozá-
si szám: 2009/DI/453 

Nagykanizsa városközpontjában
nagyon jó helyen, 4 lakásos épület-
ben, világos, tágas, jó elosztású, ol-
csón fenntartható, 2. emeleti cirko-
fûtéses, újszerû  lakás, 156.757 Ft/m2-
es áron eladó! Draskovics Ingatlan
Hivatkozási szám: 2009/DI/389 

Zalakaroson a városközponthoz
közel 100 m2-es sövénnyel körbekerí-
tett családi ház tetõtérbeépítési lehetõ-
séggel 18.500.000 Ft-os irányáron,
sürgõsen eladó! Draskovics Ingat-
lan.Hivatkozási szám: 2009/DI/386

Nagykanizsa városközpontjában,
csendes helyen, újszerû, magasföldszin-
ti, gáz-cirkós, jó állapotú, 80 m2-es lakás
199.375 Ft/m2-es áron eladó! Draskovics
Ingatlan Hivatkozási szám: 2009/DI/367 

Nagykanizsa városközpontjához
közel 2. emeleti ház-központifûtéses
(de egyéni elszámolású), szépen fel-
újított, erkélyes, redõnyös lakás
9.000.000 Ft-os irányáron eladó!
Draskovics Ingatlan Hivatkozási
szám: 2009/DI/

Nagykanizsa-Palinban padlófûté-
ses, tetõteres, jó elosztású családi ház,
parkosított, körbekerített udvarral, ak-
nás pincés, különálló garázzsal, nagy
terasszal 185.841 Ft/m2-es áron eladó!
Draskovics Ingatlan. Hivatkozási
szám: 2009/DI/301

Nagykanizsa városközpontjához
közel 92 m2-es, egyedi fûtéses, tágas,
erkélyes, liftes lakás 119.565 Ft/m2-es
áron eladó! Draskovics Ingatlan. Hi-
vatkozási szám: 2009/DI/403

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

Nk-án a Corvin utcában 1+1/2 szo-
bás lakás albérletbe kiadó. Kaució
szükséges! Érd.: 30/851-7255 (7098K)

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

Készpénzért vásárolok könyvet,
festményt, porcelánt, régi népi paraszt-
bútorokat, 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) eladó Letenyén. Az étke-
zési alma átlag- és irányára: 100
Ft/kg. Ugyanitt vajkörte eladó 100
Ft/kg áron. Érd.: 30/9932-534.

Végleges otthont keres Nagykani-
zsán anya gyermekével szeretetre, tö-
rõdésre vágyó idõsebb néninél, bácsi-
nál. Kölcsönös tisztelet és õszinteség.
Leveleket “Szeretet” jeligére 8801
Nagykanizsa, Pf.: 508 (7093K)

Kisgyermekek felügyeletét vagy
idõs ember gondozását vállalom. Tel.:
30/605-2271 (7099K)

Meghibásodott távirányítóját (TV,
hifi, videó, DVD) megjavítom. Tel.:
20/510-2723 (7100K)

Fûnyírást, kaszálást vállalok! Tel.:
20/510-2723 (7101K)

Masszázs a nagykanizsai Uszodá-
ban! (A szolgáltatás belépõjegy nélkül
is igénybevehetõ.) Szolgáltatások:
alakformáló-, talp-, egyéb masszázs,
fényterápia, méregtelenítés, stb. Hí-
vásra házhoz is megyek! Elérni és be-
jelentkezni a 30/481-2323 telefonszá-
mon lehet (6273K)

174/69/58 értelmiségi férfi keresi
37-50 (+8, -1) éves, jó alakú, nett hölgy
társaságát. Ha beteg vagy, meggyógyí-
talak, ha szomorú vagy, felvidítalak, ha
nincs semmi gond, élvezzük az életet.
Fényképes, telefonszámos és/vagy
postafiókszámmal ellátott bemutatko-
zó leveledet „Mûvészlélek” jeligére a
Szerkesztõségbe várom. (7094K)

Szeptember 19-20.
KULTÚRHÁZAK ÉJJEL-NAPPAL

Szeptember 25. 19 óra
Rock klub
A BUDAPEST ACOUSTIC BAND
KONCERTJE
Közremûködik: Sipeki Zoltán (gitár),
Móra Erzsébet (ének), Gál Gábor
(gitár), Mogyoró Kornél (dob),
Papesch Péter (basszusgitár)
Elõzenekar: Blue Corner
(Nagykanizsa). Belépõdíj: 800 Ft
A rendezvénysorozatot az OKM a
PANKKK program keretében támogatja. 

Szeptember 26. 15 óra
JÁTSZÓHÁZ
Termésbábok készítése

Szeptember 29. 19 óra 
Neil Simon: „MEZÍTLÁB A
PARKBAN” - a Budapesti Körúti
Színház elõadása. Fõbb szereplõk:
Kautzky Armand, Frajt Edit, Koncz
Gábor. Rendezte: Galambos Zoltán
Belépõdíj: 2 200 Ft
A jegyek megvásárolhatók a HSMK
pénztáránál és a Szivárvány EGYMI-
ben (Nagykanizsa, Rózsa u. 9.)

Szeptember 17. 17 óra
„ELECTRA EXTRA” - fotókiállítás
Szabó Anna alkotásaiból
Megnyitja Stramler Lajos
Megtekinthetõ: október 7-ig

Szeptember 19. 16-18 óra
APRÓK TÁNCA
Közremûködnek: a Bojtár Népzenei
Együttes és a Farkas Ferenc Zene- 
és Aranymetszés Mûvészeti Iskola
népzenészei. 
Belépõdíj: 200 Ft

Szeptember 19. 18.30 óra
NÉPZENEI KONCERT ÉS
FELNÕTT TÁNCHÁZ
Közremûködik: a Bojtár Népzenei
Együttes. Belépõdíj: 500 Ft

„ÁLMOK ITÁLIÁBAN” - 
festménykiállítás Sass Brunner Erzsé-
bet és Brunner Erzsébet alkotásaiból
Megtekinthetõ: szeptember 30-ig

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

Szeptember 19. 18 óra
A FARKAS FERENC
ÉNEKEGYÜTTES KONCERTJE

„BOLDOG BÉKEIDÕK”
plakátkiállítás
Megtekinthetõ: szeptember 30-ig

„ A DUALIZMUS KORÁBAN”
fotókiállítás
Megtekinthetõ: szeptember 30-ig

A nagykanizsai Horvát Kisebbségi Önkormányzat 
horvát nyelvtanfolyamot hirdet 

kezdõ és haladó szinten.

Részletes információ
a 06/30-355-3075-ös telefonszámon kapható
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… 15 esztendeje: Elbúcsúztatták az aktív kézilabdá-
zó pályafutását elõször befejezõ Kálóczy Lászlót, az N.
Tungsram SE kiváló kapusát. (A hálóõr 1995. tavaszán
visszatért...) Az Olajbányász NB I-es labdarúgó-csapata
7-2-es verességet szenvedett az EMDSZ-Soproni LC
otthonában, a kanizsai gólokat Kiss István és Fehér
Csaba szerezte. Felújítása után ismét birtokukba vehet-
ték a Thury pályát az Ants Western-Rotary baseballozói.

… 10 esztendeje: Az NVSE vízilabda-szakosztá-
lyánál Petlyánszki Péter, a BVSC egykori váloga-
tottja vette át a szakmai munka irányítását. A labda-

rúgó PNB 6. fordulójában: Diósgyõri FC – Olajbá-
nyász FC 1 – 1. A forduló után hetedik helyen álló
kanizsai együttes Zahorecz Krisztián találatával ju-
tott vezetéshez az Avasalján.

… 5 esztendeje: Gausz Tamás vezetésével ismét
edzésbe álltak a Wing-Tsun Klubnál. A labdarúgó
utánpótlás NB I B-s U17-es bajnokságában: Moson-
magyaróvár – NTE 1866 MÁV Rt. 1 – 5. A dél-zala-
iaknál a góllövõk Hegedûs (2), Kisharmadás, Potyi,
Szalai voltak…  

Polgár László

EEzz ttöörrttéénntt ((sszzeepptteemmbbeerr 1177-2233..))……

Fastron AC Tolna I. – Kanizsa
Sörgyár SE 4:6. Nõi asztalitenisz
Extraliga-mérkõzés, 2. forduló.
Tolna. 

2008 májusa után ismét pontot
szerzett a Kanizsa Sörgyár SE nõi
együttese az Extraligában - akkor a
Szekszárd ellen sikerült 5:5-öt el-
érni, most pedig a Tolna AC ellen
nyertek 6:4-re Jakabfi Imre edzõ
asztaliteniszezõi. 

Ez a bravúr pedig máris két pon-
tot ért a kanizsaiaknak, s ugyan
elõrehozott találkozóról volt szó, a
végeredmény a tízcsapatos tabella

középsõ harmadába való felkú-
szást jelentette. A dél-zalai csapat
ráadásul sikerével visszavágott a
májusi idegenbeli 3:6-os veresé-
gért, bár az is igaz, ezúttal az oros-
háziak szinte megágyaztak a
KSSE gyõzelmének, lévén az elsõ
fordulóban 6:1-re gázolták el a
Tolna megyeieket az alföldiek.

Ladányi Dóra mellett remekül
játszott az „importált” Michaela
Dospina, Márkus Enikõ pedig
hozta a mindent eldöntõ, ponto-
sabban a gyõzelmet jelentõ pár-
harcot.

A Kanizsa Hetilap az új légiós-
ról: A mérkõzésen kiderült, hogy
az elmúlt szezonban már a német
másodosztályú ATSV Saarbrücken-
nél ütögetõ Mariana Stoian után
ismét lehet eredményes román légi-
ósa a klubnak Michaela Dospina
személyében, hiszen a 19 esztendõs
játékos fontos pontjaival tett ki ma-
gáért. Tavaly egy hasonlóan fiatal
szlovákiai kislány leigazolása nem
sikerült, most Dospina jó döntés-
nek bizonyulhat.

P.L.

MMáárr mmoosstt jjoobbbbaakk,, mmiinntt ttaavvaallyy

Nagykanizsa Ants – Szentendre
Sleepwalkers 6:3, 3:10. NB I-es
baseball bajnoki elõdöntõ, 3-4.
mérkõzés. Nagykanizsa.

A Darabos Gábor és Gondi Zol-
tán vezette kanizsaiak az elsõ ka-
nizsai mérkõzésen nagyon bekezd-
tek, s a Szentendrén kiharcolt 1-1-
es állás után az elsõ találkozót hoz-
ták is hazai pályán, összesítésben
ezzel 2-1-re átvéve a vezetést.

A vasárnapi találkozó tétje így

már az volt, hogy a dél-zalaiak
esetleges gyõzelmükkel a fináléba
is bekerülnének. Nos, a görcs
azonban elejét vette a lendületnek,
s a vendégek okosan, no meg ha-
tékonyan játszva elhúztak vendég-
látóiktól (0:2). Ezután a „han-
gyák” összekapták magukat, s az
ötödik játékrészben fordítottak
(3:2), amire a következõben szin-
tén volt válasz (3:5). Innentõl az-
tán nem volt megállás az „alvajá-

rók” részérõl, s be is biztosították
gyõzelmüket, a döntõért vívott
párharcban 2-2-re alakítva az ál-
lást.

Az elsõ kanizsai találkozón
ugyan óvás lehetõsége is felmerült
a Szentendre részérõl, de immár bi-
zonyosnak tûnik, hogy a mindent
eldöntõ összecsapásra szeptember
19-én 14 órától lesz – náluk.

P.L.

SSzzeenntteennddrréérree mmaarraaddtt aa ddöönnttééss

Kaposvári Rákóczi FC II – Nagy-
kanizsa TE 1866 5-1 (1-0). NB III.
Dráva-csoport, labdarúgó-mérkõ-
zés, 5. forduló. Kaposvár, 150 nézõ.
Gólszerzõk: Lambulics (11., 46.,
66., 70.), Reszli (48.); Csepregi (85.)

NTE 1866: Horváth G. - Kondá-
kor Sz., Burucz, Pozsgai, Farkas J.
- Boros, Rácz Sz., Hegedûs (Szalai,
60.), Bagarus (Csepregi, 46.) –
Ujvári, Nagy T. (Szõke, 71.). Veze-
tõedzõ: Visnovics László.

A kanizsaiakra rá sem lehetett is-
merni Kaposváron az elõzõ két for-
dulójuk alapján, mivel a Rákóczi-
sporttelepen, vagyis a „cukorgyári-
gödörben” méretes zakót szabtak rá-
juk. Pedig a tabella 12. helyezettjéhez
látogattak hatodikként, de miként
bármilyen szinten a korábbiakban is,
a kaposvári túra ezúttal sem tûnt egy-
szerûnek. Mint kiderült, ez ezúttal (is)
beigazolódott, pedig félidõig a ven-
dégek nem tartották magukat rosszul.

A folytatásban minden bejött a
hazaiaknak, s az elsõ csapatuk nyári
igazolása, Igor Lambulics igencsak
kitett magáért, s végül négy találatnál
állt meg. Az NB III-ban nem ez az el-
sõ „kaposvári féle délszláv-fóbia”,
hiszen korábban bizonyos Bojan
Bozsovics (4 gól, 2008.05.11.) villo-
gott ellenük, aki azóta már a belga
Cercle Bruges-ben rúgja a labdát.

P.L.

IIssmméétt vviisssszzaaeesstteekk aa „„ggööddöörrbbee””

Ennél azért jobbra számítot-
tak. ÉTV-Érdi VSE – Nagykanizsai
Izzó SE 38 – 15 (21 – 5). NB I B-s
nõi kézilabda-mérkõzés. Nyugati
csoport, 1. forduló. Érd, 250 nézõ.
Vezette: Csorba, Haskó. N. Izzó
SE: Pécsi – Gombor (3), Gudlin (1),
Kiss M. (1), László (3), Takács A.,
Papp Zs. (1). Csere: Barbér (ka-
pus), Borsi (1), Ruzsa, Marton Zs.,
Matetits (2), Anek R. (1), Rapali (2).
Edzõ: Zsigmond György. Nagy volt
a várakozás az ismét NB I B –s ka-
nizsai nõi kézisek soraiban az
idénynyitó elõtt, s bár az elõzetes
reményekkel illett csínján bánni,
hiszen az elõzõ bajnoki évad har-
madikjához látogattak, egy tisztes
helytállás azonban benne lehetett a
pakliban. A nyári szezonban nagy
volt a jövés-menés, pontosabban
az „érkezõk” rovatába került igen-
csak sok név Kanizsán, no és az
edzõ is új, hiszen az egykori
veszprémi válogatott kiválóság,
Zsigmond György került a kispad-
ra. Az érdieknél pedig ott volt a
Nagykanizsáról indult világválo-
gatott is a sorban, vagyis Németh
Helga pályára lépett szülõvárosa
együttese ellen – s a találkozó so-
rán két gólt húztak be a neve mel-
lé. De nem csupán õ, hanem a szin-
tén jól csengõ nevû Szrnka Horten-
zia szintén ott volt a hazaiaknál,
utóbbi volt a leggólerõsebb az ér-
dieknél. Zsigmond György csapa-
ta végig megilletõdötten játszott,
bár a szerdai Tolna KC elleni sike-
res kupameccs után jogos lehetett
az elvárás a jobb játékot illetõen,
de a hazaiak végül igencsak kön-
nyen, mondhatni megerõltetés nél-
kül szerezték meg a gyõzelmet. A
kanizsai folytatás szeptember 19-
én lesz, immár hazai pályán az
UKSE Szekszárd ellen 17 órától
az NTE-csarnokban.

Egy év szünet után ismét sak-
kos Batthyány – Kanizsa Kupa.
A tavalyi év ugyan kimaradt, idén
viszont ismét megrendezik a Bat-
thyány – Kanizsa Kupa Nemzet-
közi Ifjúsági Sakk Egyéni és Csa-
patversenyt. A szeptember 18-20.
között lebonyolításra kerülõ
sportesemény már a huszonegye-
dik lesz a sorban, s a környezõ or-
szágokból is érkeznek ifjú tehet-
ségek a Batthyány Lajos Gimná-
ziumba, hogy a 8-18 évesek mér-
kõznek egymással a különbözõ
korcsoportokban. A verseny az
elõzetes tervek szerint szeptember
18-án, pénteken kezdõdik 13 órá-
tól, az eredményhirdetésre pedig
vasárnap 13 órától kerülhet majd
sor. 
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RReennddeezzvvéénnyy pprrooggrraammjjaaii::

08.00 Megnyitó
Hevesi DSE sportakrobatáinak bemutatója, 
Vasemberke Kupa indítása 12 órás verseny
08.30 Kresz Park 
10.00-16.00 Egészségsátor
Vérnyomásmérés, testsúlymérés, koleszterinszint mérés, drogtáska be-
mutató, étkezési útmutató, vitalograph mérés-tüdõkapacitás
10.00-16.00 Elsõsegély bemutató
Óvodások kerékpáros menete
"Biztonságos utcákat és egészséges levegõt a gyerekeknek"
10.00-14.00 Zala Volán Zrt. forgalomba helyezés elõtt álló korszerû
autóbuszának bemutatása
10.00-16.00 Szívbetegekért Egyesület prevenciós sátra
10.15 óra Óvodások  zenés tornabemutatója
10.45 óra Bábszínház elõadása
12.00 óra Streetball bajnokság
Kategóriák, korcsoportok: nõi, férfi. A vegyes csapatok a férfiak közé
kerülnek besorolásra.
III. korcsoport: 1997/98-ban vagy késõbb születettek
IV. korcsoport: 1995/96-ben születettek
V. korcsoport: 1993/94-ben születettek
VI. korcsoport: 1990/91,92-ben születettek
13.00 óra Korosztályos Városi Utcai Futóverseny
Helyszín: Fõ út
(Dél-Zalai Áruház és a Csengery utca keresztezõdés közötti
útszakasz)
Egyéni: I.   korcsoport (leány) 1 kör

I.   korcsoport (fiú) 1 kör
II.  korcsoport (leány) 1 kör
II.  korcsoport (fiú) 1 kör
III. korcsoport (leány) 1 kör
III. korcsoport (fiú) 2 kör
IV. korcsoport (leány) 2 kör
IV. korcsoport (fiú) 3 kör
V.  korcsoport (leány) 3 kör
V.  korcsoport (fiú) 4 kör
VI. korcsoport (leány) 4 kör
VI. korcsoport (fiú) 4 kör

14.00 óra Váltófutás
Korcsoportonként, nemenként és intézményenként 1-1 fõ 
(általános iskola: 8 fõ, középiskola: 4 fõ)
Felszerelés: iskolai feliratos mez + váltóbot
15.00 óra Gólyalábon járás
16.00 óra Eredményhirdetés, díjkiosztás, zárás

LLeezzáárrtt tteerrüülleetteekk:: 

10.00-15.00 óráig Erzsébet tér/Erzsébet tér 21-tõl - Rozgonyi út sarokig
/ 12.30-15.00 óráig Fõ út / Csengery út saroktól - Múzeum tér bejárat -
Király út Dél Zalai Áruházig /

TTáámmooggaattóókk,, sszzppoonnzzoorrookk:: 

Nagykanizsai Rendõrkapitányság, Városi Vöröskereszt, Alapellátási In-
tézmény,  VIA Kanizsa Városüzemeltetési Zrt., Városi DÖK, Zsigmon-
dy Vilmos és Széchenyi István Szakképzõ Iskola, Közterület Felügye-

let, Zala Volán Zrt., Hevesi DSE
Helyi kapcsolattartó személy: Molnár Tamás/ 93-500-753, e-mail: mol-
nar.tamas@nagykanizsa.hu /

EEssõõ eesseettéénn:: 

Idõpont: 2009. szeptember 22. (kedd)
Helyszín: Medgyaszay Ház, Nagykanizsa Sugár út 5.

RReennddeezzvvéénnyy pprrooggrraammjjaaii::

10.00 óra Megnyitó
Hevesi DSE sportakrobatáinak bemutatója
10.00-14.00 "Egészségsátor" a Medgyaszay Ház elõterében
Vérnyomásmérés, testsúlymérés, koleszterinszint mérés, drogtáska be-
mutató, étkezési útmutató, vitalograph mérés-tüdõkapacítás
10.00-14.00 Elsõsegély bemutató a Medgyaszay Ház elõterében
10.15 óra Óvodások  zenés tornabemutatója
10.45 óra Bábszínház elõadása

Lezárt terület esõ esetén nincs.

FFoorrggaalloommeelltteerreelléésseekk::

Értesítjük a Tisztelt Utazóközönséget, hogy 2009. szeptember 22-én
megrendezésre kerülõ Európai Autómentes Nap rendezvény miatt for-
galomelterelések lesznek.
2009. szeptember. 22-én (kedd) 12.00 - 15.30 óra között a Fõ út - Csen-
gery út- Zárda utca közé esõ szakaszának lezárása miatt a helyijárati au-
tóbuszok nem érintik a Dél-Zalai  megállópárt egyik irányból sem.
Az útvonal K-i irányból : ...Deák tér- Sugár út-Rozgonyi út- Vásár út-
Kalmár utca-.., Ny-i irányból:…..Király úti körforgalom-Zrinyi utcai
ideiglenes megállóhely - Csengery út-Deák tér -….
A 18-as jelzésû helyijáratok mindkét irányban a Zrínyi úton közleked-
nek. Lezárásra kerül még 2009. szeptember 22-én 8.00 - 17.00 óráig az
Erzsébet tér K-i oldala.
Az érintett járatok:
4 jelzéssel Városkapu körúttól indul: 12.10, 13.15, 14.45, 15.15
4 jelzéssel Bornemissza utcától indul: 12.35, 13.35, 15.05
6 jelzéssel Városkapu körúttól indul: E12.30, 13.30, 14.00, Y14.30, 15.00
6 jelzéssel Rozmaring utcától indul: 12.00, Y13.00, 13.55, 14.25, 14.55
6/A jelzéssel Városkapu körúttól indul: 12.45, 13.45, 14.15
6/A jelzéssel Kiskanizsa, temetõtõl indul: 13.10, 14.10, 14.40
6/C jelzéssel Városkapu körúttól indul: 12.15, 13.15, 13.55, 14.15,
14.35, 15.15
6/C jelzéssel Kalmár utcától indul: 12.50, 13.40, 14.10, 14.30, 14.50
8 jelzéssel Szentendrey Edgár utcától indul: 12.30, Y13.00, 13.20,
Y14.05, 14.40, 15.10
10 jelzéssel Kalmár utcától indul: 12.50, 14.00, 14.35
10 jelzéssel Bagoláról indul: N12.00, 13.15, 14.25
18 jelzéssel Kalmár utcától indul: 12.05, 12.25, 13.05, 13.25,

13.45, 14.05, 14.25, 14.45, 15.05
18 jelzéssel Vasutállomásról indul : 12.35, 12.55, 13.15, 13.35,

13.55, 14.15, 14.35, 14.55, 15.15
20 jelzéssel Kalmár utcától indul: 12.15, 12.45, 13.15, 13.45, 14.15,
14.45, 15.15
C3 jelzéssel Autóbusz-állomásról indul: 12.30
C3 jelzéssel TESCO-tól indul: 12.00, 13.00

AAZZ EEUURRÓÓPPAAII AAUUTTÓÓMMEENNTTEESS NNAAPP
AAuuttóó nnééllkküüll aa vváárroossbbaa!!

22000099.. sszzeepptteemmbbeerr 2222.. ((kkeedddd)),, NNaaggyykkaanniizzssaa,, EErrzzsséébbeett ttéérr - FFõõ úútt,, 
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