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Egy kattintás, és naponta 
friss híreket, tudósításokat, 

riportokat olvashat. 
Képeslapküldő, fórum, 

apróhirdetés. 
Kattintson rá!

wwwwww..kkaanniizzssaauujjssaagg..hhuu

Az 1848/49. évi forradalom és
szabadságharc hősi halottaira, a
velünk élő történelem hőseire, a
szabadságharc áldozataira,
Aradra, az Aradon kivégzett 13
magyar tábornokra, gróf Bat-
thyány Lajosra, az első felelős
magyar kormány miniszterelnö-
kére, egyben olyan eseményekre
emlékeztek a városi rendezvé-
nyen, amikor népünk jövőjéért
tenni akartak, áldozatot vállal-
tak legjobbjaink. Az Aradi ud-
varban Marton István polgár-
mester mondott beszédet, a He-
vesi Sándor Általános iskola di-
ákjai adtak műsort. A megemlé-
kezés koszorúzással zárult.

Marton István polgármester az
alább közölt beszédével szólt a
megjelentekhez:

„Tisztelt Emlékezők! Hölgyeim
és Uraim!

Amit az Isten ad, kedves öregem,
el kell viselnünk, mint oly sok hábo-
rús veszedelmet. Keményen és féle-
lem nélkül nézzünk szemébe a ka-
szásnak és próbált férfiként álljuk

ki azt, amit ránk mértek.”, mondta:
Damjanich János.

Október 6-a van. Emlékezünk.
Emlékezzünk!

1849 októberében kihunyt a
magyar szabadságharc fényes
csillaga. Haynau bosszút lihe-
gett. Sorra végeztette ki a tizen-
három tábornokot. Ők: Poel-
tenberg Ernő, Török Ignác, Lahn-
er György, Knézich Károly,
Nagy-Sándor József, gróf Leinin-
gen-Westenburg Károly, Damja-
nich János, Aulich Lajos, Vécsey
Károly, Dessewffy Arisztid, Kiss
Ernő, Lázár Vilmos, Schweidel
József. Tizennegyedikként gróf
Batthyány Lajos miniszterelnök
követte a vértanúkat.

Minden magyar ember lelke
gyászba borul ezen a napon. Hosz-
szú évek távolából is fájdalmas a
hős tábornokok emléke. Szabadság-
harcunk dicső vezéralakjait az ara-
di vár sötét kamráiba záratta Hay-
nau. Batthyány Lajos miniszterel-
nök s a tábornokok kivégzését 1849.
október 6-ára időzítették. Ekkorra
esett az első évfordulója a magya-

rok miatt kirobbant 2. bécsi forra-
dalomnak. Hosszú volt az éjszaka. 

Bizonyára nem várták a hajnalt,
s a magyarok is hiába bíztak az éj-
szaka sötétségében, hosszúságá-
ban. Mi lehetett a legfontosabb
gondolatuk?

Lázár Vilmos levelet írt feleségé-
nek: „Adj gyermekeink mindegyi-
kének, ha kilép a világba, egy emlé-
ket tőlem – élő jeléül annak, hogy
az, aki becsületesen és tisztán élte
életét – nyugodtan bír meghalni, ha
ártatlanul is, mint én.”

Hölgyeim és Uraim!
Nemzeti sajátosságunk, hogy a

gyásznapokra mindig jobban em-
lékezünk. Bizony a magyarok bár-
kája sokat hányódott a zajos ten-
geren, sok volt a zátony, s alig
akadt békés, nyugodt kikötő. Arad
és október 6-a fájdalmas gyászün-
nep. A 13 hős tábornok  vértanú-
ságára azért is emlékezünk újra és
újra, hogy feltöltődhessünk.

Feltöltődhessünk hittel, elszántság-
gal és kitartással, amelyre most na-
gyobb szükségünk van, mint valaha. 

(Folytatás a 4. oldalon)

FFõõhhaajjttááss  aa  sszzaabbaaddssáágghhaarrcc  vvéérrttaannúúii  eellõõtttt

33.qxd  2009.10.08.  15:01  Page 1



KKaanniizzssaa  ––  KKrróónniikkaa 2009. október 8.2

Főszerkesztő: Dóró János. Munkatársak: Bakonyi Erzsébet, Gelencsér Gábor, Polgár László, Steyer Edina. Tördelés, tipográfia:
Hársfalvi Tímea. Gazdasági ügyintéző: Tóth Tihamérné. Hirdetésszervező: Andorkó Mária, tel.: 30/916-1600. Szerkesztőség és kiadó:
Nagykanizsa, Király u. 47. földszint Tel./fax:93/312-305. Web: www.kanizsaujsag.hu E-mail: kanizsahetilap@chello.hu Levélcím: 8801
Nagykanizsa, Pf.: 154. Hirdetésfelvétel: Kanizsa Újság Kft. Nagykanizsa, Király u. 47. földszint. Kiadja: a Kanizsa Újság Kft. Felelős
vezető: a Kanizsa Újság Kft. ügyvezetője. Nyomda: László Reklámstúdió és Nyomdaipari Kft. Zalaegerszeg Felelős vezető: László
Károly. Terjesztő: TOTAL-LAP Kft., tel.: 20/981-3144.  Felelős vezető: Fehér Tamás, tel.: 20/466-2286.

Megjelenik: 21000 példányban. ISSN 0865-3879

KANIZSA DÉL-ZALAI HETILAP

Ünnepélyesen aláírták a
TISZK Központi Képzőhely épí-
tésének kivitelezői szerződését a
Kanizsa TISZK Erdész utcai te-
lephelyén. A kivitelezési mun-
kákra két nagykanizsai székhe-
lyű vállalkozás, a Kozó Bau Kft.
és a Termoszerviz Kereskedelmi
Szolgáltató és Innovációs Kft.
kapott megbízást. 

Az Európai Unió támogatásával
és az Európai Regionális Fejlesz-

tési Alap társfinanszírozásával
megvalósuló „Nagykanizsa és tér-
sége TISZK infrastrukturális fel-
tételeinek kialakítása” elnevezésű
projekt tervezett befejezése 2010.
május 31. A teljes beruházás költ-
sége 267.000.000 forint. 

Marton István polgármester ün-
nepélyes köszöntőjét követően
Mérksz Andor, a Kanizsa TISZK
ügyvezető igazgatója bemutatta a
2010. november 30-ig tartó teljes
projektet. Beszámolt arról is, hogy

a program során hamarosan befe-
jeződik a Cserháti Sándor Műszaki
Szakképző Iskolában a kollégium
6. emeletének felújítása, ahol a fel-
nőttek számára is kialakítanak egy
szálláshelyet. Ezzel egyidőben pe-
dig elkezdődik a Központi Képző
Hely építése. Az 1000 m2 alapterü-
letű, kétszintes épületben  nyolc
labor és tanterem, négy iroda, köz-
lekedő és előterek, valamint ki-
szolgáló helyiségek kapnak helyet
– ismertette röviden a beruházás
tartalmát Juhász Imre ERFA pro-
jektmenedzser. Az esemény Ba-
logh László önkormányzati képvi-
selő, OKISB-elnök zárszavával fe-
jeződött be.

Az oktatási helységek között
lesz pályaorientációs terem, tré-
ning szoba (SNI, HH és HHH ta-
nulók fejlesztésére), mérő és
anyagvizsgálati labor és tanterem,
környezetvédelmi labor és tante-
rem, CAD/CAM szaktanterem és
számítógépterem, taniroda és mul-
tifunkcionális informatika terem.

B.E.

AAllááíírrttáákk  aa  kkiivviitteelleezzõõii  sszzeerrzzõõddéésstt  
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A támogatási konstrukció célja a
régió versenyképességének megőr-
zése érdekében vonzó befektetési
környezet kialakítása, melynek fon-
tos elemei a befektetési környezet
infrastrukturális fejlesztése, valamint
az innovációt és magas hozzáadott
értékű gazdasági tevékenységet elő-
segítő szolgáltatások elindítása.

A projekt összköltsége közel 500
millió forint, ennek 73,55%-a a visz-
sza nem térítendő támogatás. Az In-
kubátorház és innovációs központ

helye a Nagykanizsai Ipari Parkban,
a volt Gábor Áron laktanya helyén
lesz. Az önkormányzat a fejlesztés
eredményeként 2496 m2-nyi épület
felújítását, 16 emelt szintű szolgálta-
tás nyújtását, s 3 éven belül az épü-
let 50%-os kihasználtságát, vagyis

legalább 14 vállalkozó betelepülését
várja. Tárnok Ferenc, a Városfej-
lesztési Osztály vezetője szerint az
épület 2010 júniusában rendeltetésé-
nek megfelelően átadható lesz. 

S.E.

IInnkkuubbááttoorrhháázz::  jjúúnniiuussbbaann  kkööllttöözzhheettnneekk
Ismét ünnepélyes szerződés-alá-

írásra került sor városunkban, ez-
úttal a Medgyaszay Házban, a „Be-
fektetési környezet fejlesztése – ipa-
ri parkok, iparterületek és inkubá-
torházak támogatása” című nyer-
tes pályázat kapcsán, melyet a Nyu-
gat-Dunántúli Operatív Program
keretén belül írtak ki.

��Harmincéves az első magyar-
országi gáztároló. A hétvégén ün-
nepelte az E.ON Földgáz Storage
Zrt. pusztaedericsi földgáztárolójá-
nak harmincéves jubileumát. A Du-
nántúl egyetlen gáztároló létesítmé-
nye 1979-ben kezdte meg hivatalo-
san a működését. Stephan Parthier,
a Zrt. igazgatósági elnöke a jubileu-
mi rendezvényen elmondta: Az
E.ON 2006-ban vásárolta meg a
magyarországi kereskedelmi gáztá-
rolókat, és azóta 55 milliárd forintot
költött korszerűsítésükre és bővíté-
sükre. Jelenleg is folyamatban van
egy 35 milliárd forint értékű bővíté-
si beruházás Zsanán, de középtávon
lehetőség van a pusztaedericsi táro-
ló bővítésére is. Földrajzi elhelyez-
kedése miatt a vezetékhálózat fej-
lesztése után a pusztaedericsi tároló
akár regionális szerep betöltésére is
alkalmas lehet, hiszen közel van
Horvátországhoz és Szlovéniához.
Jászberényi Zoltán, a Zrt. igazgató-
sági tagja kiemelte: A földgáztároló
súlyosabb gázellátási zavarok vagy
baleset nélkül összességében 6,3
milliárd köbméter földgázzal járult
hozzá az ellátásbiztonsághoz. Fon-
tos szerepet játszik az ország nyu-
gati részén a gázellátás biztosításá-
ban és a nagynyomású gázvezeték-
rendszer egyensúlyának fenntartá-
sában. Hazánk harmadik legna-
gyobb tárolója 340 millió köbméte-
res gáztartalékával már készen áll a
télre. Befejeződött a feltöltés és
ügyfeleik igénye esetén bármikor
megkezdődhet a kitárolás. 

�� Az ÉMSZ szakmai napjáról
Nagykanizsán. Minden tavasztól
őszig tartó időintervallumban meg-
rendezi az Épületszigetelők, Tetőfe-
dők és Bádogosok Magyarországi
Szövetsége (ÉMSZ) azt a Regionális
Szakmai Napot, melyre ebben a sze-
zonban Hódmezővásárhely, Kecske-
mét, Miskolc, és Szombathely mel-
lett Nagykanizsán is sor került. Az
érdekvédelmi szervezetként nyilván-
tartott Szövetség néhány hét múlva
lesz huszonegy éves, s húsz éve ren-
dezi meg az Év tetőfedője pályáza-
tot, melyen három szakma képvisel-
teti magát: a bádogos, a tetőfedő és
az építményszigetelő. Idén a világ-
bajnokságon is nagyon szépen szere-
peltek a delegációk, a magastető
szekció egy ezüstéremmel, a bádo-
gos szekció pedig egy aranyérem-
mel és egy különdíjjal tért haza
Szentpétervárról szeptember köze-
pén. A nagykanizsai előadások több
témát taglaltak: szó esett az energeti-
káról, a hőszigetelésről, s a napjaink-
ban oly’fontossá vált környezettuda-
tosságról is.
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Sajtótájékoztató keretein be-
lül számolt be az Oktatási és
Kulturális Minisztérium által a
hátrányos helyzetű tanulók szá-
mára kiírt pályázaton való rész-
vételéről a Zsigmondy Vilmos és
Széchenyi István Szakképző Is-
kola részéről Bene Csaba igazga-
tó és Laukó Emőke igazgatóhe-
lyettes, valamint a Cserháti Sán-
dor Műszaki Szakképző Iskola
és Kollégium részéről Jo-
hanidesz István igazgató és Har-
gitai Tibor kollégiumigazgató.

Mint elmondták, a program cél-
ja, hogy a hátrányos és halmozot-
tan hátrányos helyzetű szülők
gyermekei a középiskolai kollégi-
umok által alkalmazható pedagó-
giai eszközrendszer segítségével
eredményesen tanulhassanak, és
nappali tagozatos középiskolai
osztályokban érettségi bizonyít-
ványt szerezhessenek.

Egyfajta nulladik évfolyamként
indul majd az osztály, felzárkóz-

tató, speciális tantervvel, melyben
szerepel magyar nyelv és iroda-
lom, matematika, idegen nyelv,
társadalomismeret, dráma és test-
nevelés.  Az összességében öt
éves program első, előkészítő éve
után, mely a 2010/2011-es tanév-
ben indul, s amelynek a  Zsig-
mondy-Széchenyi ad helyet, a ta-
nulóknak lehetőségük lesz, hogy
tehetségüknek és érdeklődésük-
nek megfelelően tanulmányaikat
az előkészítő évet megszervező,
vagy az általuk választott közép-
iskolában folytassák. A program-
ban való részvétel feltétele, hogy
a diákoknak kollégistáknak kell
lenniük, még akkor is, ha nagyka-
nizsai lakosok. Bene Csaba sze-
rint a kötelezettség nem jelent
rosszat, hiszen egyrészt a kollégi-
umi nevelés a program egyik fő
profilja, ezzel sokat tudnak nyúj-
tani a diákoknak, másrészt a
résztvevő tanulók támogatottsága
háromszoros fejkvótát jelent,
melyből finanszírozzák többek

között a különórákat, sportprogra-
mokat, tanulmányi kiránduláso-
kat, az étkeztetést, kulturális
programokat – a tanuló szociális
helyzetétől függően. Az elhelye-
zésre a Cserháti SZKI kollégiuma
biztosít helyet a gyerekeknek. A
családdal is folyamatosan tartják
a kapcsolatot, nem csak telefo-
non, illetve szülői értekezletek al-
kalmával, hanem szigorúan köte-
lező lesz a családlátogatás mind
az iskolai, mind a kollégiumi pe-
dagógusok részéről.

Az Arany János Kollégiumi
programba egy középiskola úgy
kerülhet be, hogy valamilyen ok-
nál fogva egy – már a programban
résztvevő – iskola kiesik. A meg-
üresedett helyre pályázni kell, s
onnantól kezdve, hogy a Miniszté-
rium a pályázatot pozitívan bírálta
el, határozatlan ideig fennáll az is-
kola aktivitása. Ez azt jelenti, hogy
évente indítanak előkészítő osztá-
lyokat – jelenleg maximum 25 fő-
vel –, de az előkészítő év végezté-

vel a diákok a fennmaradó négy
középiskolai évben is a program
részesei, s mindvégig a kollégium-
ban kell lakniuk.

Az elkövetkező időben a két is-
kola felelősei felkeresik többek
között a civil szervezeteket, az ál-
talános iskolákat, hogy megtalál-
ják azokat a diákokat, akik megfe-
lelnek a pályázatban kiírt feltéte-
leknek. Jelentkezni a kötelező kö-
zépiskolai jelentkezés előtt kell,
decemberre, januárra körülbelül
kialakul a létszám is. A tapasztala-
tok – a már elindult osztályok ada-
tai alapján – azt mutatják, hogy a
jelentkezők száma nem éri el a ma-
ximumot. Kérdésünkre, hogy ha ez
nálunk nem így lenne, akkor mi-
lyen szempontok alapján válogat-
nak, Bene Csaba azt válaszolta,
hogy túljelentkezés esetén először
annak fognak utána járni, hogy mi-
lyen lehetőségek lennének a lét-
szám növelésére.

S.E.

FFeellzzáárrkkóózzttaattáássii  lleehheettõõsséégg  aa  hhááttrráánnyyooss  hheellyyzzeettûû  ffiiaattaallookknnaakk

Zala megye csaknem 3800
négyzetkilométer kiterjedésű ék-
szerdoboz, tele ezernyi titokkal,
kinccsel, a természet és az ember
gyönyörű alkotásaival. Sok közü-
lük jó ismerősünk, de akadnak
olyanok is, amelyeken rendre át-
siklik a tekintetünk. Éppen ezért
a Nagykanizsai Civil Kerekasztal
Egyesület, a Kanizsa TV, a Zalai
Hírlap és a kezdeményezést tá-
mogató rádiók, televíziók, újsá-
gok, önkormányzatok és kistér-
ségek nevében arra buzdítják a
zalaiakat, s mindazokat, akiknek
kedves ez a megye, hogy közösen
készítsünk leltárt a kincseinkről,
s találjuk meg együtt Zala megye
7 csodáját.

A szervezők képviselői,
Lengyák István, az NCKE projekt-
menedzsere, Virrasztó Zsolt, a Za-
lai Hírlap főszerkesztője, Nagy
Imre, a Kanizsa TV ügyvezető
igazgatója és Balog István, az
NCKE elnöke sajtótájékoztatón is-
mertették a tudnivalókat.

Keresik azt a hét, ember alkotta
csodát, kiemelkedő értéket képvise-
lő építészeti, tájépítészeti, művészeti
alkotást, ipari létesítményt, és azt a
hét természeti csodát (kiemelkedő

ökológiai értéket képviselő táj, nö-
vénytársulás, növény, állat), mely vi-
selheti a Zala Megye Csodája címet.

Az ember alkotta, illetve a termé-
szeti csodákra vonatkozó javaslato-
kat fényképpel, rövid leírással a
7csoda@zalaihirlap.hu e-mail cím-
re várják október 1-je és november
20-a között. A nevezéseket a Zalai
Hírlap 7csoda.zalaihirlap.hu inter-
netes oldalán teszik közzé, de ez a
website elérhető a Kanizsa TV, a

Nagykanizsai Civil Kerekasztal
Egyesület, illetve további média-
partnereik, valamint a megyei ön-
kormányzat, a települési önkor-
mányzatok és a kistérségek honlap-
járól is. A szavazás január 15-én fe-
jeződik be, melynek eredményét a
megye napján, a Zala Megyei Ön-
kormányzat ünnepségén jelentik be. 

A szervezők kérik, hogy a javas-
latokat küldők közöljék a nevüket,
címüket és telefonszámukat, hi-

szen a nevezők között értékes
ajándékokat sorsolnak ki. 

Az eredmény annál hitelesebb
lesz, minél több zalai embert sike-
rül mozgósítani. Azt is javasolják,
a települések is keressék a saját, il-
letve a környék hét csodáját. A me-
gyei illetve a helyi szintű akciók-
nak köszönhetően ugyanis olyan
lajstrom készülhet Zala megye épí-
tészeti és természeti értékeiről,
amely páratlan lehet a maga nemé-
ben. 

B.E.

ZZaallaa  mmeeggyyee  77  ccssooddáájjáátt  kkeerreessiikk

Az Attila Óvodában és a Mentő-
állomáson segítettek a GE Hunga-
ry KFT Nagykanizsai Fényforrás-
gyárának, valamint a GE Energy
Nagykanizsai Gyárának önkénte-
sei a minap. Az óvodában már
többször jártak, ezúttal 50 darab
tuját ültettek el, és lemeszelték az
intézmény épületének homlokza-
tát. A Mentőállomással is régi a
kapcsolatuk. Míg a mentősöket
elsősegélynyújtási bemutatóra
hívták a gyárba, a GE-önkéntesek
két kezük munkáját ajánlották fel.
Festettek, meszeltek, függönyt
varrtak, fenyőt gallyaztak, és meg-
szépítették az udvart.

MMeennttõõáálllloommáássoonn  ééss  óóvvooddáábbaann  
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A Közművelődési és Városszépí-
tő Egyesület meghívására jelen lévő
önkormányzati képviselők és jelölő
pártok képviselői a mai napon az
alábbi közös nyilatkozatot teszik: 

NMJV közgyűlésében a város
épülése érdekében együttműködésre
törekszenek és a beterjesztő sze-
mélytől, párttól függetlenül támogat-
nak minden pozitív kezdeménye-
zést. Tartózkodnak attól, hogy a kö-
zelmúltban szándékosan, vagy vélet-
lenszerűen elkövetett hibákat, sérté-
seket a közgyűlés munkája során in-
dokolatlanul felemlegessék. Tartóz-
kodnak attól, hogy a közgyűlés mun-
kája során a képviselőket szemé-
lyükben támadják, megsértsék, illet-
ve a hozzászólásaikat minősítsék. A
polgármester úr levezető elnöki mi-
nőségében törekedni fog arra, hogy a
képviselői javaslatokat külön ne mi-
nősítse, e tekintetben ígéretet tesz a
nagyobb önmérsékletre. A jelen lé-
vők felkérik a most meghívás ellené-
re hiányzó Fidesz képviselőit, hogy
csatlakozzanak a kezdeményezés-
hez. Jelenlévők megköszönik az
egyesület vezetésének meghívását és
konszenzust-teremtő kezdeménye-
zését, és kijelentik, hogy a megbe-
szélést folytatni szándékozzák.

Nagykanizsa, 2009. szeptember 28.
Böröcz Zoltán (MSZP), Mar-

ton István (polgármester), Bogár
Ferenc (MSZDP), Röst János
(SZDSZ), Horváth István (Kani-
zsáért Frakció), Cserti Tibor (Vá-
rosvédők), Dömötörffy Sándor
(egyesület elnöke)

NNyyiillaattkkoozzaatt

(Folytatás az címoldalról)
E nap példa arra, hogy mindig

lesznek emberek, akik a szabadság
eszméjét vallva, ezért kiállva képe-
sek lemondani legnagyobb kin-
csükről, az életükről. Mi tudjuk,
azóta is voltak tragédiák a történe-
lemben. Arad és október 6-a mégis
újra és újra annak a reménynek az
éltetője, hogy a gyászos nagypén-
tekeinket követheti és követi a di-
cső feltámadás. Ők ott akkor
ugyanezt akarták valamennyien:
Magyarország feltámadását.

„S ők élni fognak, élni mindörök-
kön, / szent lesz, örökké szent a sírgö-
dör. / Amíg az eszmény ki nem hal e
földön, / Míg magyar szellem még
magasra tör, /Az igét, melyért éltet
áldozának, / Szívébe írták az egész
hazának, / Utódtól fogja hű utód ta-
nulni: / Hogyan kell élni, s hogy lehet
meghalni.” Írta: Palágyi Lajos

Leiningen-Westerburg Károly
levele, melyet hitvesének írt, ne-
künk is szól: „A gyermekek a te
szavaidból fogják megismerni ap-
jukat, és ki mondhatná meg nekik
jobban, mint te, hogy apjuk bár az
emberi törvények elítélték, szívé-
ben becsületes ember volt, aki
meggyőződéséért halt meg.”

Erről szól mai megemlékezésünk
is, hogy a magyar fiataloknak mi is
elmondhassuk, mert kell, hogy tud-
ják, ismerjék vitéz elődeik hírét.

1849-ben Henrik Ibsen Magyar-
országhoz című versében így szólt
hazánkhoz: „…Árva ország, sok
fiadnak vére folyt ki mindhiába. /
Búsan fénylik a halott hős vértanúi
glóriája. / A magyar név büszke
név lesz és a hadba indulónak, / a
vitéz, merész seregnek úgy zeng,
mint győzelmi szózat.”

Minden október 6-án emlékez-
zünk! Köszönöm megtisztelő fi-
gyelmüket.” 

Délután a Keleti városrészben
folytatódott a megemlékezés. A
hagyományőrző huszárokat a He-
vesi Sándor Általános Iskola elől
kísérték az iskola tanárai és diák-
jai, valamint a megemlékezők a
Székely Kertbe, ahol a diákok elő-
adták emlékműsorukat, majd
Cseresnyés Péter alpolgármester
mondott megemlékező beszédet.

A szervező Polgári Kanizsáért
Alapítvány nevében Molnár János-

né és Jerausek István egy-egy vers-
sel emlékeztek a nyergestetői sza-
badságharcosok hősiességére.

„Tisztelt Hölgyeim és Uraim!
Lányok és Fiúk! Tisztelt közönség!
– szólította meg hallgatóságát
Cseresnyés Péter alpolgármester.
„Örömmel fogadtam el a meghí-
vást, két évvel azután, hogy a
hevesis gyerekek munkája nyomán
itt egy kis fenyves született, újra ta-
lálkozzunk. Első sorban a fiatalok-
hoz szeretnék szólni, ám biztos va-
gyok benne, az emlékezés minden-
kire hatással van, ha erőt adó
időkre, tettekre emlékezünk. 

Önvédelmi háború. Így nevezték
elődeink a szabadságharcot. Kife-
jezi ez azt is, hogy nem mi akartuk
ezt a háborút. Az egyedül magya-
rul ismert gyönyörű szó, a honvéd
kifejezés is ekkor született. 

Szabadság, ez a szó arra figyel-
meztet, a nemzeti függetlenség
nem kegy, amit adnak, hanem ve-
lünk született jog, azt elvenni nem
lehet. Ha mégis megpróbálná va-
laki, velünk találja szembe magát.
Ez a büszke öntudat vitte a harcba
elődeinket is 1848-49-ben.

Itt, a nyergestetői szabadsághar-
cosok emlékfenyvesénél az 1848/49-
es szabadságharc valamennyi –
többségében névtelen – hősi halott-
ja előtt tisztelgünk. Azért  ma, mert
160 évvel ezelőtt ezen a napon vé-
gezték ki első miniszterelnökünket
és a tizenhárom aradi vértanút . 

Az elnyomás, a megalázás szán-
déka, azonban nem néhány ne-
gyedórát –  például a kivégzések
időtartamát – jelentette. Hosszú
évek, évtizedek követték.

Sok mindentől szenvedhetett ak-
kor a hétköznapokban is egy átla-
gos magyar ember – gyermek vagy
felnőtt egyaránt – a megszálló ide-
gen hatalom szorításában. 

El kellett rejtenie az ő számára
annyira drága nemzetiszínű kokár-
dát  és zászlót. Nem szólalhatott
meg anyanyelvén, vagy ha igen,
súlyosan megbüntették. Elvették
ünnepeit.

Vagyis mindazt, ami éppúgy
hozzátartozik egy nemzet minden-
napi életéhez, mint az embereknek
a levegő. Bizonyára sokan tapasz-
taltátok, akkor érezzük igazán va-
laminek az értékét, amikor elve-
szítjük, vagy akár csak veszélybe
kerül birtoklása. Így azt is csak az
érezheti át igazán, jó magyarnak
lenni, aki számára nem adatik

meg, ami számunkra természetes.
Magyarnak lenni! A hazaszere-

tet nem csak a szülőföldhöz való
ragaszkodást jelenti. Nemcsak a
táj, sokkal inkább az ismerősök, a
barátok, a szomszédok, a család
az, ami hiányzik, ha elszakadunk. 

Akikhez bármikor odafordulha-
tunk, akik hamar megértenek, kita-
lálják, mi bánt, mert közösek az él-
mények és emlékek. 

A huszáros versben arról hall-
hattunk, az addig még úriember-
ként viselkedő megszálló katona
hogyan rabolja el a honvédkardot.
Igen, ne felejtsük ezt sem! A nem-
zeti függetlenség elvesztése azt is
jelenti, hogy mindaz, amiért a
szorgalmas magyar emberek verej-
tékes munkával megdolgoztak,
nem az országot gazdagítja, ha-
nem a külföldet. 

És mégis, miért lelkesítő mind-
két vers, miért nem búslakodni jöt-
tünk ide, hanem reményt meríteni?
„Magyarország még nincsen el-
veszve!” – lélegezhetett föl az
egyik vers költője a lányok haza-
szeretete láttán. 

„Ne bántsad a magyart!” – ez a
– rossz szándékú emberek számára
meglehet fenyegetően hangzó – hí-
res mondat emlékeztessen minket
is elődeink büszke öntudatára.

A mögöttem lovon ülő hagyo-
mányőrző huszárok a megmondha-
tói, egészen a legutóbbi világhábo-
rúig hányszor győzött a túlerővel
szemben is a magyar huszár bátor-
sága. Hiszen ők nyilván jobban is-
merik a magyar hadtörténetnek
azokat a fényes lapjait, melyeket a
– mondhatni – legmagyarabb
fegyvernem, a huszárság írt, szám-
talanszor a saját, de inkább az el-
lenség vérével. Ahogy a költő-had-
vezér fogalmazott: 

Nem irom pennával, / Fekete
téntával, / De szablyám élivel, / El-
lenség vérivel, / Az én örök
hiremet.

Egy másik költő, maga is huszár,
belülről ismerte azt, ami a huszárt
mozgatja, így írt: „A zengő kürtszó
régen elviharzott... / S legendák
őrzik már a hősi harcot, / Amely-
nek híre szájról szájra jár, / Hogy
tűzben, vérben, virtusában égve, /
Ezer csatából egyenest az égbe /
Száguldott egykor a magyar hu-
szár!”

Mit is jelent a virtus? Egy latin
eredetű szó: bátorságot, vitézsé-
get, erőt jelent. 

De ne gondolja senki, hogy csak
a huszárok, a katonák fontos tulaj-
donsága. Nem születtek ők sem
úgy, hogy mindez velük volt. 

SSzzáázzhhaattvvaann  éévvee  ttöörrttéénntt

MMaaggyyaarrnnaakk  lleennnnii
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Bele kellett növekedni, hozzá
kellett nőni. 

Él közöttünk egy tizenhárom
éves fiút. Kicsi korában félt a vil-
lámtól, mert egyszer közelükben
csapott le. Azóta minden égzengés
megrémisztette. 

Maga sem tudja – mesélte egy
ismerősének – egyszer csak kifej-
lődött benne az az érzés, hogy ke-
resse azt, amitől fél, hogy legyőzze
ezt az érzést. Hogy kényszerítse,
eddze magát a zaj, a fáradság, a
strapa eltűrésére. 

Fejest kell ugorni a kellemetlen-
be! – fejezte ki magát. Bizonyára
ennek az edzésnek köszönhető,
hogy aztán a tanulásban az úgy
nevezett nem-szeretem tantárgyai-
ból is szépen teljesített. „Nem tud-
tam, hogy lehetetlen, ezért megcsi-
náltam” – számolt be egy ismerő-
sének büszkén, kicsit vagányul,
amikor az addig az ő számára el-
érhetetlennek tartott szintet elérte.

Iskolátok falán láthatjátok, men-
nyi társatokra lehettek büszkék. Akik
matematikában jeleskedtek, tudják,
példák sorát kell megoldani, míg a
versenyen győzni tudnak. Akik sport-
ban értek el kiváló eredményt, épp-
úgy ismerik az edzés fontosságát.
Anélkül reménytelen dolog lenne
versenyen sikert elérni. Vannak fu-
tók, akik az edzéseken olyan mellény-
ben futnak, melybe súlyokat varra-
ttak. És amikor magán a versenyen
már mellény nélkül tette meg a távot,
valósággal repült. Megérte a fárad-
ság, az áldozat? – kérdezték tőle, a
díjkiosztás után. Megérte – felelte.

Miért idéztem ezt? 
Azért, mert a nyergestetői hő-

sök, akiknek emlékfenyvesét olyan
kitartóan gondozzátok, gondoltak
rátok. Igen, ismeretlenül is az
eszükben voltatok. És a táborno-
kok is azért kiáltották ott, Aradon:
éljen a haza, azért néztek bátran
szembe a halállal, mert a jövő
nemzedékére való gondolás erőt
adott nekik. Tudták, van értelme az
áldozatuknak, hogy a legdrágáb-
bat, életüket adják oda, mert jön-
nek későbbi korosztályok, akikért
ezt meg kell tenniük. Mert magyar
szabadság lángja akkor sem alszik
ki, amikor a parazsat hamu borít-
ja. Ott, alatta izzik a parázs!

A haza örök, s nemcsak az iránt
tartozunk kötelességgel, amely
van, hanem az iránt is, amely le-
het, s lesz. – mondta Kossuth La-
jos. „Jó lesz magyarnak lenni” –
énekelték előbb olyan szépen, bi-
zalommal társaitok. 

Itt, Nagykanizsán, a Székely
kertben légvonalban közel ezer ki-

lométerre vagyunk a Nyerges-
tetőtől. Emlékeztek, két éve Kányá-
di Sándor hangüzenetet is küldött
nektek. Neki, az ő híres versének is
köszönhető, hogy a Kárpát-me-
dence sokezer csatahelye közül a
Nyergestető ilyen jelentőségre tett
szert. Valóságos zarándokhely lett,
ahol nem csak a csata évforduló-
ján, augusztus 1-jén, hanem már-
cius 15-én is sokezren ünnepelnek.
Így volt ez idén is, amikor köztár-
sasági elnökünk érkezett  erre a
ma Romániához tartozó, magya-
rok lakta vidékre, a Székelyföldre.
Fagyos volt az időjárás, goromba
hózápor söpört végig a nyergen.
De a szívekben melegség és szere-
tet. Városunk sepsiszentgyörgyi
barátja, Sylvester Lajos írta erről
a napról: A természet nem a búfe-
lejtő évfordulós vigasságot idézte,
hanem históriai sorsfordulóink hű-
vösebb arcának felmutatásával fi-
gyelmeztetett: a történelem fagyo-
sabb periódusaira is fel kell ké-
szülnünk, zord időkben egymás
mellé préselődve kell keresnünk
egymás testi és lelki melegét. 

Igen, így edződjünk valameny-
nyien – fiatalok és idősebbek – az
összetartozás erejétől felvérteződ-
ve. Mert október hatodikán – ál-
lamfőnk, Sólyom László
Nyergestetőn elmondott szavaival
szólva: „arra emlékezünk, hogy
vannak helyzetek, amikor nem le-
het tovább visszavonulni. Amikor
neki kell vetni a hátat egy sziklá-
nak, egy fenyőnek, s szembe kell
fordulni az ellenséggel” Így szól a
máig a szabadságharc parancsa.
Az az ellenség rég eltűnt a történe-
lem süllyesztőjében. 

De maradtunk a szabadságért a
holtak harcát folytatni mi, akik
ezen a helyen minden alkalomkor
lelkierőt gyűjtünk, hitet acélozunk,
és történelmünk legszebb oldalai-
ra úgy lapozunk vissza, hogy a kö-
vetkező oldal a  szép jövőnkre nyíl-
jék.”

KKöösszzöönneett  

Fejtő Ferenc író, történész városunk szülötte, Zala megye és Nagykanizsa díszpolgára, a legrangosabb ha-
zai és európai kitüntetések birtokosa, idén lett volna 100 éves. E jeles alkalomból emléktábla létrehozását kez-
deményeztem ez év februárjában, Röst János képviselőtársammal egyetértésben, azért hogy méltó emléket ál-
lítsunk Fejtő Ferencnek. Az emléktábla avatására 2009. augusztus 30-án került sor Fejtő Ferenc szülőházánál.
Kezdeményezőként és építtetőként ezúton is szeretném kifejezni köszönetemet, Nagykanizsa Megyei Jogú
Város Önkormányzatának, a Fejtő Ferenc Alapítvány részéről  Charles Fejtőnek, Lévai Péternének, Kovács
Lorántnak, továbbá Kovács Kálmán  Vladimir-Ádám Krisztián alkotópárosnak, Rajk Lászlónak és Rajk Judit-
nak, Jancsi György tervezőnek, a Zala Megyei Levéltár munkatársainak, a Nagykanizsai Földhivatal munka-
társainak, az Építéshatósági Osztály munkatársainak, a Csengery utca 22. valamennyi lakójának és tulajdono-
sának, a média képviselőinek, valamint az avatási ünnepségen megjelenteknek.

Nagykanizsa, 2009. október 5.
Halász Gyula önkormányzati képviselő  

Több reakciót is kaptam két héttel ezelőtti, A népirtásnak nincs
színe című írásomra. Volt, aki felvetette, kit érdekel egy hatvan
évvel ezelőtti történet, mikor az emberek a mai nap gondjával van-
nak elfoglalva. Többen felismerték, a hely és név nélkül írottak
Murakeresztúron történtek. Az 1918 után az új délszláv államhoz
csatolták Stájerország déli felét, az északi Graz központtal Ausz-
tria része maradt. A déliek, tehát az alsó-stájerek mintegy nyolc-
száz éve éltek már szülőföldjükön, mikor 1945-ben német
anyanyelvük – s meglehet, szorgalmas munkájuk nyomán össze-
gyűlt földjeik – miatt kollektív háborús bűnösként ítélték el őket.
Lövészkommandó, koncentrációs tábor, az utolsó némettelenítési
hullámban marhavagon várt rájuk. Sorsukról többet a kiskanizsai
Schauer István A nagy utazás című tanulmányából az interneten
tudhat meg az érdeklődő. 1946 februárjában a hetekig Murak-
eresztúron veszteglő szerelvényről 77 áldozatot emeltek le és
temettek el a helyiek. A vagonokból élelemért könyörgő
embereknek kenyeret akart beadni egy vasutasfeleség, az akkor 29
éves Gadányi Györgyné. A magyar katona éppúgy meglőtte az ő
lábfejét, mint az ivóvízért kiszökött foglyot. S a felelősök? Egy
történetesen kommunista ideológiájú fegyveres szervezet. A Har-
madik Birodalom ellen harcoltak, partizánokként ismerjük őket, s
ez a szó azóta is olyan jól cseng… Vezérük Tito marsall a Szovje-
tuniótól különutas politikájával nyugaton is népszerű, itthon is
jobban emlékszünk a Jugoszláviába tett bevásárlóutakra, mint…
Mire is? A délvidéki magyarirtásról már pár éve hallani, láthatjuk
a magyarkanizsai társulat darabjait. És ismeretes, 1956-ban
Hruscsov és Tito megegyezett, hogy forradalmunkat eltiporhatják.
A Murán túl a horvátok kétszeresen szenvedtek a kommunizmus
alatt. Bár Tito horvát születésű volt, szerb hegemóniát
érvényesített Jugoszláviában, mely nem véletlenül esett szét
darabjaira. Nem tudná mindezt az a murakeresztúri önkor-
mányzat, amely a felelősök néven nevezésétől ódzkodik?  Dr. Rad-
nai Árpád állatorvos – sokak Árpi bácsija – volt az, aki a Tito par-
tizánok áldozatainak a túlélők segítségével – amikor már lehetett
- végre méltó síremléket emeltetett. Idén október 26-tól majd tábla
is őrzi emberséges tettét. A Polgári Magyarországért Alapítvány
pályázatán az ’56-os Emlékműért Polgári Egyesület nyert
bronztáblát, mellé az önkormányzat tiszteletadása kerülhetne. De
összefér-e a tisztelettel az elhallgatás, az eltussolás? És valóban,
felejtsük-e a több mint hatvan évvel ezelőtti eseményeket? „Ha a
terror áldozatainak számát összevetjük a mai cinikus, üzleties
intézkedések áldozatainak előre látható számával, akkor a pro-
letárdiktatúra szelídebb korszaknak tűnik a mai dúlásokhoz
képest.” – írta keserűen Csoóri Sándor. Az egészségügy
tönkreveréséről pedig Csókay András idegsebész a Magyar Sre-
brenica című cikkében szólt. Nehéz dönteni.

Papp János

NNééppiirrttáássrróóll,,  kkoonnkkrrééttaann
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Két témában, lakáshitel finan-
szírozási problémákról és a köz-
gyűlés további munkájának ho-
gyanjáról tartott sajtótájékozta-
tót Marton István polgármester.

A bajbajutott lakáshitelesek
megsegítésével kapcsolatban a
polgármester elmondta: 

– A hétvégén elértek az első arra
vonatkozó megkeresések, hogy csa-
ládok a lakáshitel-finanszírozási
problémák miatt esetleg fedél nélkül
maradhatnak. Ezt természetesen
nem engedhetem, hisz nem fordul-
hat elő, hogy 2009-ben Nagykani-
zsán tisztességes, dolgozó emberek
utcára kerüljenek, így még a jelen-
ség tömegessé válása előtt – amire
remélhetőleg nem kerül sor –, indít-
ványozom egy 30 millió forintos krí-
zisalap – mely igény szerint a jövő-
ben bővülhetne is – létrehozását,
amely kamatmentes adósságrende-
ző hitelt biztosítana a súlyosan rá-
szoruló lakáshiteleseknek. Kemény
munka, fegyelmezett gazdálkodás
kellett ahhoz, hogy a város abba a
helyzetbe kerüljön, hogy támasza le-
hessen bajbajutott polgárainak.
Büszkeséggel tölt el, hogy részese
lehettem e folyamatnak. Kérem a
közgyűlést, ne húzza át a krízisalap
tervét, így már jövő kedden, még
idejében elfogadásra kerülhet ja-
vaslatom. Botorság tehát azt állíta-
ni – ami egyes nem túl tájékozott
képviselők szájából elhangzott saj-
tótájékoztatókon –, hogy „az embe-
reket nem érdekli, hogy hány millió
forint van a kasszában”. Kérdem
én, miből fizetnénk a pályázati önré-
szeket, vagy miből támogathatnánk,
segélyezhetnénk rászoruló embere-
ket? Nehéz anyagi (pénzügyi) hely-
zetben az előrelátó, megfontolt gaz-
dálkodással, s nem ostoba népsze-
rűséghajhász szólamokkal tehetünk
valamit, és érhetünk el eredményt. 

A hogyan tovább kérdéséről így
nyilatkozott: 

– Az elmúlt hét soron kívüli köz-
gyűlésén a képviselő testület még a
vártnál is egyértelműbb döntést ho-
zott arról, hogy nem kívánja anar-
chiába taszítani a várost, kitenni a
sorozatos kampányoknak, ehelyett
érdemi munkával kívánja tölteni a
hátralévő évet. A döntésnek azonban
súlya van, az érdemi munkának pe-
dig előfeltételei, épp ezért mindazon
képviselőket, akik a munkára sza-
vaztak, kerekasztal beszélgetésre in-
vitálom, ahová minden elképzelésü-

ket hozhatják, amelyek javítani tud-
nák az önkormányzat működését. A
pártlogót viszont, ezúttal kérem,
hagyják az irodám küszöbén. A tár-
gyalásokat majd szeretném kibővíte-
ni azon képviselőkkel is, akik ugyan
döntésük értelmében, ebben az ösz-
szetételben a továbbiakban nem kí-
vánnak (kívántak) dolgozni, ám
mandátumukat mégis megtartják.
Kérem őket, az időt használják fel a
város, és saját helyzetük újraértéke-
lésére. Remélem, a tárgyalások gyü-
mölcse mielőbb közgyűlési döntések
formájában is beérik. 

Saját irodával gazdagodott az
Aranyfény Civil Egyesület – szá-
molt be minderről sajtótájékozta-
tó keretében Budavölgyi Kálmán-
né elnök immár az újonnan kiala-
kított központjukban – a Munkás
út 3/D. földszinti helyiségében.

Maga az iroda október 1-tól 10-
14 óra között fogadja az érdeklő-
dőket, s nem utolsósorban az ado-
mányozókat, akik már eddig is
számtalan alkalommal segítettek a
rászorultakon.

Az egyesület 2006 tavasza óta
működik, s több mint 30 tagot
számlál, akik közül 10-15-en aktív
munkájukkal is segítik a tömörü-
lést.  Az egyesület életében eltelt
időszak óta már lelki és meditációs
tanfolyamokat is szerveznek fo-
lyamatosan, s az iroda azok előtt is
nyitva áll, akik szimplán lelki fel-
töltődésre vágynak egy kellemes
beszélgetés által.  

Országjáró körútja zalai állo-
másai sorában Nagykanizsára lá-
togatott Retkes Attila, a Szabad De-
mokraták Szövetségének új elnö-
ke, és Kovács Kálmán országgyűlé-
si képviselő, az SZDSZ vidékpoliti-
kai kabinetjének, valamint Zala
Megyei Szövetségének elnöke. 

Retkes Attila tájékoztatást adott az
SZDSZ megújulásáról, és beszámolt
az előző napi brüsszeli tárgyalásairól,
amit Szent-Iványi Istvánnal együtt
folytattak. Tény, hogy a pártjuk nem
politizált kellő hitelességgel és követ-
kezetességgel az elmúlt időszakban,
ezért nagy társadalmi elutasítottság-
gal kellett szembenézniük – hangsú-
lyozta elöljáróban. Most a hitelessé-
gük helyreállítása a legfontosabb cél-

kitűzés. Fontosnak tartják, hogy az
SZDSZ még a látszatát is kerülje an-
nak, hogy budapesti párt lenne, ahol
egy szűk csoport irányít. Csak orszá-
gos pártként, csak vidékről, a megyei
választmányok, helyi csoportok
szintjéről van esély a megerősödésre.
Határozott, de szerény, érvelő és nem
kioktató SZDSZ-t szeretnének. Az a
véleményük, hogy lehet másképpen
is hitelesen politizálni. Bejelentette,
elkészült a liberális párt öt évre szóló
stratégiája, melyet a szükséges kor-
rekciók után december közepén aján-
lanak a küldöttgyűlésnek elfogadás-
ra.

A hét fejezetből álló stratégia
legfontosabb eleméről, a vidékpo-
litikáról Kovács Kálmán többek
között elmondta:

– Ki kéne végre mondani, Ma-
gyarország jövőjét kockáztatja a vi-
dék mai helyzete. Míg a főváros, és
nagyvárosaink versenyben vannak
az európai terepen, addig a vidék
nincs. A kialakult helyzet kritikussá
vált, az elvándorlás vidéken megál-
líthatatlan. Általános értelemben, vi-
déken nem történt meg a rendszer-
váltás. Az SZDSZ azt szeretné, ha a
magyar politika egy közös, komplex
vidék-stratégiával állna elő. Együtt
kell megalkotni a jövő vidékét, mert
ez Magyarországon kulcskérdés.
Ehhez nem kell több pénz, hanem az
eszközrendszert kell átcsoportosíta-
ni. Lehetővé kell tenni, hogy ne csak
a kiemelt nagyprojektek, hanem a
kistelepülések is tudjanak pályázni
uniós támogatásra.

„A 2006-os önkormányzati vá-
lasztás óta a Fidesz-KDNP jelölt-
jeiként közgyűlésbe jutott 15 kép-
viselőből mára csak 11 maradt a
frakció tagja. Joggal teheti föl a
kérdést ezután az a kanizsai sza-
vazó, aki bízott bennük, hogy: Mi
lesz az árulásuk ára, „jutalma”?”
– emelte ki Karádi Ferenccel (Fi-
desz-KDNP) közös sajtótájékoz-
tatóján Jerausek István (Fidesz-
KDNP), majd így folytatta:

– Mi lesz az árulás ára, „jutal-
ma”, kettős értelemben is. A frakci-
ótól elfordultak mit kaptak, vagy
kapnak majd a másik oldaltól? Mit
ígértek, milyen előnyökkel szédítet-
ték meg őket a szocialisták? Mit re-
mélnek Marton Istvánék az MSZP-
vel való együttműködéstől? Az áru-
lásnak mindig volt és lesz is ára.
Harminc ezüst ütötte a markukat,
vagy beérték kevesebbel is? Tudjuk,

kérdésünk költői, de a hazug embert
előbb utolérik, mint a sánta kutyát -
szól a mondás. Csak egyet említe-
nék a sok hazugság közül. Horváth
István sajtótájékoztatóján arról be-
szélt: több városban 7-8 milliárd
plusz van a költségvetésben, nálunk
meg ennyi a mínusz. Majd Marton
István ellentmondva frakcióvezető-
jének, másfél milliárd pluszról be-
szél. Nagy a különbség, melyik az
igaz? Véleményem szerint egyik
sem.  A figyelmes ember majd kö-
vetkeztetni tud. „Boldog Júdást
még nem láttam” – jut eszünkbe a
klasszikus mondás. Még érdeke-
sebb a kérdést úgy föltenni: akik el-
árulták, becsapták a rájuk szavazó-
kat – hiszen a választópolgárok
azért bíztak meg bennük, mert FI-
DESZ színekben indultak – milyen
árat fizettetnek ezért a várossal?
Nem arra kaptak felhatalmazást a
fideszes szavazóktól, hogy a szocia-
listákkal szövetséget alkotva sza-
vazzanak a közgyűlésben a saját
frakciótársaik javaslatai ellen. A
választók pontosan azért döntöttek
úgy 2006-ban, hogy fideszes város-
vezetést akarnak, hogy többé ne a
szocialisták, sokak által elítélt poli-
tikai stílusa, politikai és gazdasági
önzése folytatódjék városunkban.

Karádi Ferenc átvéve a szót, az
alábbiakat mondta el:

– Kérdésként az is felmerül, hogy
az árulás miatt milyen békés építke-
zéstől esett el Nagykanizsa. Fontos
mind a két szó, a békés is és az épít-
kezés is. Az anyagi gyarapodás és az
összefogás egyaránt késedelmet
szenved miattuk Nagykanizsán.
Helyben járást, még egy évig meg-
bénított közgyűlést valószínűsítenek
az előjelek. Mindannyian hivatkoz-
nak a lelkiismeretükre. Ezek szerint
– látva eddigi tevékenységüket – a
szavazóikkal való szembefordulást,
az árulás után a mandátum megtar-
tását lelkiismeretükkel, értékrend-
jükkel összeegyeztethetőnek tartják.
Furcsa lelkiismeret az ilyen. A válasz
arra, hogy miért csökkent le a frak-
ció létszáma 14 főről 11 főre az,
hogy nem méltó emberek kerültek be
a jelöltek közé. A többi, minden Ge-
réb részéről, már csak szánalmas
magyarázkodás. Visszaszámlálás cí-
met adott rendezvénysorozatának a
minap az egyik polgári kör. Érezhe-
tő, hogy nem csak a tavaszi orszá-
gos, hanem a 2010-es őszi választá-
sokat is sok ember várja Nagykani-
zsán, reménykedve tényleges válto-
zásban – hangzott el a sajtótájékoz-
tató zárógondolataként.

B.E - P.L.

MMaarrttoonn  aa

kkrríízziissaallaapprróóll

AArraannyyfféénnyy::  

IIrrooddáátt  aavvaattttaakk

SSZZDDSSZZ::

ÚÚjj  ssttrraattééggiiaa

FFiiddeesszz::  

AAzz  áárruullááss  jjuuttaallmmaa

33.qxd  2009.10.08.  15:01  Page 6



KKaanniizzssaa ––  VVáárroosshháázzaa  2009. október 8. 7

Pályázati hirdetmény a Nagykanizsa Kodály Z. u. 10. számú Nyugdíjas-
házban  megüresedett 2 db lakás bérleti jogának elnyerésére

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlésének Szociális és Egészségügyi
Bizottsága a nyugdíjasok elhelyezésére épült bérlakások bérletéről szóló
36/1997. (XI.44.) számú helyi rendelet alapján pályázatot hirdet  a:  1. Nagyka-
nizsa, Kodály Z. u. 10/B. fsz. em. 5., 2. Nagykanizsa, Kodály Z. u. 10/B. I. em.
11. szám alatt található Nyugdíjasházban lévő bérlakások bérleti jogának elnye-
résére.

A pályázat benyújtásának határideje:  2009. október 26. Helye: Polgármesteri
Hivatal Szociális Osztály Nagykanizsa, Eötvös tér 16. fsz. ügyfélfogadó. A lici-
tálás időpontja: 2009. november 3. (kedd ) 9.00. Helye: Polgármesteri Hivatal
Szociális Osztály Nagykanizsa, Eötvös tér 16. I. em. A pályázat célja: az alább
megjelölt ingatlanok bérleti jogának elnyerése, határozott időre. A bérlemények
nem örökölhetők!

A bérlemények leírása:
1. Nagykanizsa, Kodály Z. u. 10/B. fsz. 5. 
Elhelyezkedése: Nagykanizsa, keleti városrész, alapterülete: 37 m2, szobaszá-

ma: 1+1 fél szoba, komfortfokozata: összkomfortos, bérleti díja: önkormányzati
bérlakást leadó pályázó esetén 18.167 Ft + igénybevett szolgáltatásokért fizeten-
dő díj + rezsiköltség. Adományt felajánló pályázó esetén az igénybevett szolgál-
tatásokért fizetendő díj + rezsiköltség 

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

ma: 1+1 fél szoba, komfortfokozata: összkomfortos, bérleti díja: önkormányzati
bérlakást leadó pályázó esetén 18.167 Ft  + igénybevett szolgáltatásokért fizeten-
dő díj + rezsiköltség. Adományt felajánló pályázó esetén az igénybevett szolgál-
tatásokért fizetendő díj + rezsiköltség. A lakások megtekinthetők: 2009. október
14. (szerda) 10.00-11.00-ig

A pályázaton való részvétel feltételei:
1./ Személyi feltételek
Pályázhat mindazon nagykanizsai állandó lakhelyű nyugdíjas, nyugdíjas há-

zaspár, aki/k/ Nagykanizsán állandó lakos/ok/. öregségi nyugdíjas/ok/, vagy az
öregségi nyugdíjkorhatár elérte/k/, önmaga, vagy legalább egyikük önmaga ellá-
tására képes, a lakással kapcsolatos fizetési kötelezettségeket vállalja/k/ és annak
eleget tud/nak/ tenni, a pályázó a pályázati feltételeket, a pályázati tárgyaláson
történő licitálást elfogadja.

2./ Egyéb feltételek
Pályázhat mindazon 1. pontban részletezett személy/ek/, aki/k/ pénzadományt

ajánl fel, legalább komfortos önkormányzati bérlakását térítésmentesen a bérbe-
adó rendelkezésére bocsátja, aki városrendezési célból illetve életveszély miatt
lebontásra kerülő önkormányzati bérlakás bérlője.

Pályázni a  Polgármesteri Hivatal Szociális Osztályán (Nk, Eötvös tér 16.) át-
vehető PÁLYÁZATI LAP két példányban történő kitöltésével lehet, melyen fel
kell tüntetni: a pályázó/k/ személyi adatait, a folyósított nyugdíj/ak/ összegét,
csatolva az utolsó havi nyugdíjszelvény és törzslap fénymásolatát, a felajánlásra
kerülő önkormányzati bérlakás pontos címét, helyiségeit, komfortfokozatát, havi
bérleti díját, csatolva a bérleti szerződés fénymásolatát, saját tulajdonú lakás ese-
tén annak pontos címét, helyrajzi számát, alapterületét, komfortfokozatát, helyi-
ségeit, minden tulajdonos adatát.

A pályázatokat a Polgármesteri Hivatal Szociális Osztályának ügyfélszolgála-
tán (Nk, Eötvös tér 16.) kell benyújtani. A licitálásra a pályázóknak külön értesí-
tést nem küldünk. 

A licitálás szabályai:
A licitáláson részt vehet az a pályázó, aki pályázatát határidőben, a kiírásban

foglalt tartalommal nyújtotta be. A pályázót megbízással meghatalmazottja is
képviselheti.

A licitálás induló összege: 
1.  Nk, Kodály Z. u. 10/B. fsz. 5. 2.200.000.-Ft 
2. Nk, Kodály Z. u. 10/B. I. em. 11. 2.200.000.-Ft
A licitálás során a licitösszeg 50.000 Ft-onként emelkedik.
A nyertes pályázóval a lakásra vonatkozó bérleti szerződést a Nagykanizsa Va-

gyongazdálkodási és Szolgáltató Zrt. köti meg a kijelölés, az adomány befizeté-
sét, vagy az önkormányzati bérlakás leadása esetén a megállapodás aláírását kö-
vető 15 napon belül. Amennyiben a bérlő a bérbeadó Ingatlankezelési Intéz-
ménnyel a bérleti szerződést nem ezen határidőn belül nem köti meg, a bérleti
szerződés megkötésének lehetőségét elveszíti.

NNyyuuggddííjjaasshháázzii  llaakkáássookk

Pályázati hirdetmény Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlésének Szo-
ciális és Egészségügyi Bizottsága a 32/2001. (VI. 27.) számú, a Garzonházak-
ról szóló helyi rendelt alapján pályázatot hirdet az alábbi üres, önkormány-
zati bérlakások bérleti jogának elnyerésére:

1. Nagykanizsa, Dózsa Gy. u. 142/A. fsz. 3.

A lakás alapterülete: 38 m2, szobaszám: 1 szobás, komfortfokozata: összkomfor-
tos. A lakás településen belüli fekvése: városi terület. A lakás épületen belüli fek-
vése: földszinti lakás. Szálláshasználati díj összege: 13.490 Ft. A lakás állapota:
helyreállított. A bérleti jogviszony időtartama: legfeljebb 60 hónap.
2. Nagykanizsa, Dózsa Gy. u. 142/B. fsz. 1.

A lakás alapterülete: 36 m2, szobaszám: 1 szobás, komfortfokozata: összkomfor-
tos. A lakás településen belüli fekvése: városi terület. A lakás épületen belüli fek-
vése: földszinti lakás. Szálláshasználati díj összege: 12.780 Ft. A lakás állapota:
helyreállított. A bérleti jogviszony időtartama: legfeljebb 60 hónap. 
3. Nagykanizsa, Dózsa Gy. u. 142/B. fsz. 4.

A lakás alapterülete: 36 m2, szobaszám: 1 szobás, komfortfokozata: összkomfor-
tos. A lakás településen belüli fekvése: városi terület. A lakás épületen belüli fek-
vése: földszinti lakás. Szálláshasználati díj összege: 12.780 Ft. A lakás állapota:
helyreállított. A bérleti jogviszony időtartama: legfeljebb 60 hónap.
4. Nagykanizsa, Dózsa Gy. u. 142/B. I. em. 6.

A lakás alapterülete: 40 m2, szobaszám: 1 szobás, komfortfokozata: összkomfor-
tos. A lakás településen belüli fekvése: városi terület. A lakás épületen belüli fek-
vése: I. emeleti lakás. Szálláshasználati díj összege: 14.920 Ft. A lakás állapota:
helyreállított. A bérleti jogviszony időtartama: legfeljebb 60 hónap.
5. Nagykanizsa, Dózsa Gy. u. 142/C. I. em. 5.

A lakás alapterülete: 40 m2, szobaszám: 1 szobás, komfortfokozata: összkomfor-
tos. A lakás településen belüli fekvése: városi terület. A lakás épületen belüli fek-
vése: I. emeleti lakás. Szálláshasználati díj összege:  14.920 Ft. A lakás állapota:
helyreállított. A bérleti jogviszony időtartama: legfeljebb 60 hónap.

6. Nagykanizsa, Dózsa Gy. u. 142/C. II.em 9.

A lakás alapterülete: 40 m2, szobaszám: 1 +1 fél szobás, komfortfokozata: össz-
komfortos. A lakás településen belüli fekvése: városi terület. A lakás épületen be-
lüli fekvése: II. emeleti lakás. Szálláshasználati díj összege: 14.920 Ft. A lakás
állapota: helyreállított. A bérleti jogviszony időtartama: legfeljebb 60 hónap

7. Nagykanizsa, Dózsa Gy. u. 142/D. fsz. 1.
A lakás alapterülete: 36 m2, szobaszám: 1 szobás, komfortfokozata: összkomfor-
tos. A lakás településen belüli fekvése: városi terület. A lakás épületen belüli fek-
vése: földszinti lakás. Szálláshasználati díj összege:  12.780 Ft. A lakás állapota:
helyreállított. A bérleti jogviszony időtartama: legfeljebb 60 hónap. 

8. Nagykanizsa, Dózsa Gy. u. 142/D. I. em. 6.
A lakás alapterülete: 40 m2, szobaszám: 1 szobás, komfortfokozata: összkomfor-
tos. A lakás településen belüli fekvése: városi terület. A lakás épületen belüli fek-
vése: I. emeleti lakás. Szálláshasználati díj összege:  14.920 Ft. A lakás állapota:
helyreállított. A bérleti jogviszony időtartama: legfeljebb 60 hónap.

9. Nagykanizsa, Dózsa Gy. u. 142/D. fsz. 3.
A lakás alapterülete: 38 m2, szobaszám: 1 szobás, komfortfokozata: összkomfor-
tos. A lakás településen belüli fekvése: városi terület. A lakás épületen belüli fek-
vése: földszinti lakás. Szálláshasználati díj összege:  13.490 Ft. A lakás állapota:
helyreállított. A bérleti jogviszony időtartama: legfeljebb 60 hónap.

10. Nagykanizsa, Dózsa Gy. u. 142/D. fsz. 4.
A lakás alapterülete: 36 m2, szobaszám: 1 szobás, komfortfokozata: összkomfor-
tos. A lakás településen belüli fekvése: városi terület. A lakás épületen belüli fek-
vése: földszinti lakás. Szálláshasználati díj összege:  12.780 Ft. A lakás állapota:
helyreállított. A bérleti jogviszony időtartama: legfeljebb 60 hónap.

11. Nagykanizsa, Dózsa Gy. u. 142/D. II.em. 10.
A lakás alapterülete: 40 m2, szobaszám: 1 szobás, komfortfokozata: összkomfor-
tos. A lakás településen belüli fekvése: városi terület. A lakás épületen belüli fek-
vése: II. emeleti lakás. Szálláshasználati díj összege:  14.920 Ft. A lakás állapo-
ta:  helyreállított. A bérleti jogviszony időtartama: legfeljebb 60 hónap.

A lakások megtekintésének időpontja: 2009. október 12. (hétfő)  14.00-15.00-ig
A pályázatokat a Polgármesteri Hivatal Szociális Osztályán (Nagykanizsa, Eöt-
vös tér 16. földszinti ügyfélfogadó) lehet benyújtani.
Pályázati nyomtatvány ugyanitt kapható!
Pályázatok benyújtásának határideje:  2009. október 26.

ÖÖnnkkoorrmmáánnyyzzaattii  bbéérrllaakkáássookk  --  GGaarrzzoonnhháázz
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Pályázati hirdetmény Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlésének Szociális
és Egészségügyi Bizottsága a 42/2007. (IX.25.) számú, az önkormányzati bérla-
kásokról szóló helyi rendelet alapján pályázatot hirdet az alábbi üres, felújított
önkormányzati bérlakások bérleti jogának elnyerésére

SZOCIÁLIS HELYZET ALAPJÁN:

1. Nagykanizsa, Nagyrác u. 2/A. fsz. 1.
A lakás alapterülete: 66 m2, szobaszám: 2 szobás, komfortfokozata: összkomfor-
tos. A lakás településen belüli fekvése: városi terület. A lakás épületen belüli fek-
vése: földszinti lakás. Bérleti díj összege: 30.888 Ft. A lakás állapota:  helyreál-
lított. A bérleti jogviszony időtartama: 5 év. 
2. Nagykanizsa, Nagyrác u. 2/A. fsz. 2.
A lakás alapterülete: 66 m2, szobaszám: 2 szobás, komfortfokozata: összkomfor-
tos. A lakás településen belüli fekvése: városi terület. A lakás épületen belüli fek-
vése:  földszinti lakás. Bérleti díj összege: 30.888 Ft. A lakás állapota: helyreál-
lított. A bérleti jogviszony időtartama: 5 év. 
3. Nagykanizsa, Nagyrác u. 2/A. fsz. 9.
A lakás alapterülete: 62 m2, szobaszám: 2 szobás, komfortfokozata: összkomfor-
tos. A lakás településen belüli fekvése: városi terület.  A lakás épületen belüli fek-
vése:  földszinti lakás. Bérleti díj összege: 29.016 Ft. A lakás állapota: helyreál-
lított. A bérleti jogviszony időtartama: 5 év. 

A lakások megtekintésének időpontja: 2009. október 9. 8.00-9.00-ig

NEM SZOCIÁLIS HELYZET ALAPJÁN:

1.Nagykanizsa, Csengery u. 78. fsz. 1. 
A lakás alapterülete: 102 m2, szobaszám: 3 szobás, komfortfokozata: komfortos.
A lakás településen belüli fekvése: városi terület. A lakás épületen belüli fekvé-
se: földszinti lakás. Bérleti díj összege: 40.188 Ft. A lakás állapota:  helyreállí-
tott. A bérleti jogviszony időtartama: 5 év. A lakás megtekintésének időpontja:
2009. október 13. 14.30-15.30-ig.
2. Nagykanizsa, Király u. 34. 2. em. 3.
A lakás alapterülete: 113 m2, szobaszám: 3 szobás, komfortfokozata: komfortos.
A lakás településen belüli fekvése: belvárosi terület. A lakás épületen belüli fek-
vése: II. emeleti lakás. Bérleti díj összege:  61.472 Ft. A lakás állapota: helyreál-
lított. A bérleti jogviszony időtartama: 5 év. A lakás megtekintésének időpontja:
2009. október 12. 9.30-10.30-ig.
3. Nagykanizsa, Fő u. 8. 1/1/1.
A lakás alapterülete: 94 m2, szobaszám: 2 szobás, komfortfokozata: komfortos.
A lakás településen belüli fekvése: belvárosi terület. A lakás épületen belüli fek-
vése: I. emeleti lakás. Bérleti díj összege: 51.136 Ft. A lakás állapota: helyreállí-
tott. A bérleti jogviszony időtartama: 5 év. A lakás megtekintésének időpontja:
2009. október 12. 10.30-11.30.

SZOCIÁLIS ÉS NEM SZOCIÁLIS HELYZET ALAPJÁN BÉRLAKÁS-
SAL NEM RENDELKEZŐ ILLETVE JELENLEG IS BÉRLAKÁSBAN
ÉLŐK RÉSZÉRE:

1. Nagykanizsa, Péterfai u. 37. C/1/2. 
A lakás alapterülete: 55 m2, szobaszám: 1+2 fél szobás, komfortfokozata: össz-
komfortos. A lakás településen belüli fekvése: városi terület. A lakás épületen be-
lüli fekvése: I. emeleti lakás. Bérleti díj összege: 27.005 Ft. A lakás állapota:
helyreállított. A bérleti jogviszony időtartama: 5 év. A lakás megtekintésének idő-
pontja: 2009. október 14. 8.00-9.00-ig.
2. Nagykanizsa, Liszt F. u. 8. C/2/1.
A lakás alapterülete: 61 m2, szobaszám: 2 szobás, komfortfokozata: összkomfor-
tos. A lakás településen belüli fekvése: városi terület. A lakás épületen belüli fek-
vése: II. emeleti lakás. Bérleti díj összege: 27.816 Ft. A lakás állapota: helyreál-
lított. A bérleti jogviszony időtartama: 5 év. A lakás megtekintésének időpontja:
2009. október 14. 9.00-10.00-ig
3. Nagykanizsa, Csengery u. 117/18/G/1.
A lakás alapterülete: 48 m2, szobaszám: 2 szobás, komfortfokozata: összkomfor-
tos. A lakás településen belüli fekvése: peremterület. A lakás épületen belüli fek-
vése: földszinti lakás. Bérleti díj összege: 17.232 Ft. A lakás állapota:  felújított
e.) A bérleti jogviszony időtartama: 5 év. A lakás megtekintésének időpontja:
2009. október 12. 14.00-15.00-ig.
4. Nagykanizsa, Deák tér 2. fsz. 3.
A lakás alapterülete: 35 m2, szobaszám: 1+1 fél szobás, komfortfokozata: kom-
fortos. A lakás településen belüli fekvése: belvárosi terület. A lakás épületen be-
lüli fekvése: földszinti lakás. Bérleti díj összege: 16.765 Ft. A lakás állapota:
helyreállított. A bérleti jogviszony időtartama: 5 év. A lakás megtekintésének idő-
pontja: 2009. október 12. 11. 30-12. 30-ig.

5. Nagykanizsa, Csengery u. 117/14/fsz. 1.
A lakás alapterülete: 69 m2, szobaszám: 2 szobás, komfortfokozata: komfortos. A
lakás településen belüli fekvése: peremterület. A lakás épületen belüli fekvése:
földszinti lakás. Bérleti díj összege: 18.078 Ft. A lakás állapota: helyreállított. A
bérleti jogviszony időtartama: 5 év. A lakás megtekintésének időpontja: 2009.
október 12. 14.00-15.00-ig
6. Nagykanizsa, Csengery u. 117/11/E/5.
A lakás alapterülete: 44 m2, szobaszám: 1+1 fél szobás, komfortfokozata: össz-
komfortos. A lakás településen belüli fekvése: peremterület. A lakás épületen be-
lüli fekvése: földszinti lakás. Bérleti díj összege: 15.796 Ft. A lakás állapota:
helyreállított. A bérleti jogviszony időtartama: 5 év. A lakás megtekintésének idő-
pontja: 2009. október 12. 9.00-10.00-ig.
7. Nagykanizsa, Csengery u. 117/3. fsz. 8.
A lakás alapterülete: 49 m2, szobaszám: 2 szobás, komfortfokozata: komfortos.
A lakás településen belüli fekvése: peremterület. A lakás épületen belüli fekvése:
földszinti lakás. Bérleti díj összege: 12.838 Ft. A lakás állapota: felújított. A bér-
leti jogviszony időtartama: 5 év. A lakás megtekintésének időpontja: 2009. októ-
ber 12. 8.00-9.00-ig
8. Nagykanizsa, Csengery u. 117/3. fsz. 13.
A lakás alapterülete: 47 m2, szobaszám: 2 szobás, komfortfokozata: komfortos. A
lakás településen belüli fekvése: peremterület. A lakás épületen belüli fekvése:
földszinti lakás. Bérleti díj összege:  12.314 Ft. A lakás állapota: felújított. A bér-
leti jogviszony időtartama: 5 év. A lakás megtekintésének időpontja: 2009. októ-
ber 12. 8.00-9.00-ig.
9. Nagykanizsa, Csengery u. 117/18/C/6.
A lakás alapterülete: 44 m2, szobaszám: 1+1 fél szobás, komfortfokoza-
ta: összkomfortos. A lakás településen belüli fekvése: peremterület. A
lakás épületen belüli fekvése: földszinti lakás. Bérleti díj összege:
15.796 Ft. A lakás állapota: felújított. A bérleti jogviszony időtartama:
5 év. A lakás megtekintésének időpontja: 2009. október 12. 10.00-11.00-
ig.
10. Nagykanizsa, Csengery u. 117/3. fsz. 3.
A lakás alapterülete: 54 m2, szobaszám: 2 szobás, komfortfokozata: komfortos)
A lakás településen belüli fekvése: peremterület. A lakás épületen belüli fekvése:
földszinti lakás. Bérleti díj összege: 14.148 Ft. A lakás állapota:  helyreállított. A
bérleti jogviszony időtartama: 5 év. A lakás megtekintésének időpontja: 2009.
október 12. 8.00-9.00-ig. 
11. Nagykanizsa, Csengery u. 117/11/C/4.
A lakás alapterülete: 44 m2, szobaszám: 2 szobás, komfortfokozata: összkomfor-
tos. A lakás településen belüli fekvése: peremterület. A lakás épületen belüli fek-
vése: földszinti lakás. Bérleti díj összege: 15.796 Ft. A lakás állapota: helyreállí-
tott. A bérleti jogviszony időtartama: 5 év. A lakás megtekintésének időpontja:
2009. október 12. 9.00-10.00-ig.
12. Nagykanizsa, Liszt F. u. 1/B. fsz. 2.
A lakás alapterülete: 48 m2, szobaszám: 2 szobás, komfortfokozata: összkomfor-
tos. A lakás településen belüli fekvése: városi terület. A lakás épületen belüli fek-
vése: földszinti lakás. Bérleti díj összege: 20.784 Ft. A lakás állapota: felújított.
A bérleti jogviszony időtartama: 5 év. A lakás megtekintésének időpontja: 2009.
október 14.11. 00-12.00-ig
13. Nagykanizsa, Zemplén Gy. u. 1/B. 8/52. 
A lakás alapterülete: 64m2, szobaszám: 3 szobás, komfortfokozata: összkomfor-
tos. A lakás településen belüli fekvése: városi terület. A lakás épületen belüli fek-
vése: VIII. emeleti lakás. Bérleti díj összege: 26.240 Ft. A lakás állapota: felújí-
tott. A bérleti jogviszony időtartama: 5 év. A lakás megtekintésének időpontja:
2009. október 13. 14.00-15.00-ig.
14. Nagykanizsa, Liszt F. u. 8/A. 1/1.
A lakás alapterülete: 61m2, szobaszám: 2 szobás, komfortfokozata: összkomfor-
tos. A lakás településen belüli fekvése: városi terület. A lakás épületen belüli fek-
vése: I. emeleti lakás. Bérleti díj összege: 27.816 Ft. A lakás állapota: felújított.
A bérleti jogviszony időtartama: 5 év. A lakás megtekintésének időpontja: 2009.
október 14. 10. 00-11. 00-ig
15. Nagykanizsa, Rákóczi u. 5/C. fsz. 1.
A lakás alapterülete: 32 m2, szobaszám: 1 szobás, komfortfokozata: komfortos.
A lakás településen belüli fekvése: városi terület. A lakás épületen belüli fekvé-
se: földszinti lakás. Bérleti díj összege: 12.608 Ft. A lakás állapota:  helyreállított 
e.) A bérleti jogviszony időtartama: 5 év. A lakás megtekintésének időpontja:
2009. október 13. 10.00-11.00-ig.

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

Pályázati nyomtatvány ugyanitt kapható!

Pályázatok benyújtásának határideje:  2009. október 26. (hétfő) 

PPáállyyáázzaatt  öönnkkoorrmmáánnyyzzaattii  bbéérrllaakkáássookk  bbéérrlleettii  jjooggáánnaakk  eellnnyyeerréésséérree
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KKoonnttéénneerrmmoossááss!!

A helyi rendelet szerint városunkban a maradékszemét gyűjtésére használa-
tos 1100 l-es konténerek tisztántartásáról a közszolgáltató kötelessége gondos-
kodni évente öt alkalommal. Ezúton tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a Sauber-
macher-Pannónia Hulladékgyűjtő Kft. munkatársai 2009. október 13-án, 14-én
és 15-én (kedden, szerdán és csütörtökön) zárt rendszerű, gépi konténermosást
végeznek -idén utolsó alkalommal- az egész városban. Kérjük a házmesterek,
illetve lakók segítségét abban, hogy a fent említett napokon biztosítsák a hoz-
záférhetőséget a hulladékgyűjtő edényekhez.

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy Társaságunk veszélyeshulladék-
gyűjtési akciót szervez az alábbi időpontokban és helyszíneken:

1. október 16. 13.30 - 13.40 Kisfakos, buszmegálló
2. október 16. 13.50 - 14.00 Bagola, buszforduló
3. október 16. 14.15 - 14.40 Sánc, posta előtti buszmegálló
4. október 16. 14.55 - 15.20 Katonarét, Táncsics tér
5. október 16. 15.30 - 16.10 Hevesi u. ABC
6. október 16. 16.20 - 16.50 Zemplén u. ABC mögött
7. október 16. 17.00 - 17.30 Rózsa u. kispiac
8. október 16. 17.40 - 18.10 Kazinczy u.
9. október 16. 18.25 - 18.40 Alsótemplom előtti parkoló  
10. október 17. 8.00 - 8.40 Palin, Szálfa u.
11. október 17. 8.50 - 9.20 Napraforgó tér
12. október 17. 9.35 - 10.00 Petőfi u. - Honvéd u. sarok
13. október 17. 11.00 - 12.30 Kiskanizsa, Templom tér
14. október 17. 12.45 - 12.55 Bajcsa, Polgármesteri Hivatal
15. október 17. 13.10- 13.20 Nagyrác utcai (volt) Iskola 
16. október 17. 13.40 - 14.10 HSMK parkoló
17. október 17. 14.20 - 14.50 Miklósfa, ABC
18. október 17. 15.00 - 15.30 Olaj ABC

Via Kanizsa Nonprofit Zrt. 

VVeesszzééllyyeess  hhuullllaaddéékkggyyûûjjttééssii  aakkcciióó!!

Balogh László a 3. számú választókerület önkormányzati képviselője,
OKISB-elnök fogadóórát tart minden szerdán 16.00 órától 17.00 óráig a Bat-
thyány Lajos Gimnáziumban (Nagykanizsa, Rozgonyi utca 23.): 30/2040865,
balogh.laszlo61@chello.hu

Bicsák Miklós az 1. számú választókerület (Garai, Űrhajós, Hársfa, Ifjúság
utca lakói) önkormányzati képviselője - a megszokottól eltérően - 2009. októ-
ber 14-én, szerdán 16 órától 17.30 óráig fogadóórát tart a Kinizsi utca 97. szám
alatti bélyegzőgyártó irodában. Aznap 18 órától 20 óráig Bicsák Miklós Palin
és Korpavár lakossága számára tart fogadóórát a palini új Általános Iskolában.

Dr. Károlyi Attila a 6. számú választókerület önkormányzati képviselője fo-
gadóórát tart minden hónap második szerdáján 17 órától a Kőrösi Cs. Sándor
Általános Iskolában.

Karádi Ferenc a 13. számú választókerület önkormányzati képviselője fo-
gadóórát tart minden hónap második keddjén 18 órától a miklósfai Mindenki
Házában, ugyanazon a napon 16 órától a ligetvárosi óvodában.

Papp Ferenc önkormányzati képviselő fogadóórája 2009. október 9-én
(pénteken) 16 órától az MSZDP nagykanizsai irodájában. (Nk., Rozgonyi u. 1.)

Papp Nándor a 12. számú választókerület önkormányzati képviselője foga-
dóórát tart október 20-án, kedden 17 órakor a Vécsey Zsigmond Általános Is-
kolában, 18 órától a Zárda utcai kollégiumban. 

KKééppvviisseellõõii  ffooggaaddóóóórráákk

Ügyintéző: Bognár É. Tárgy: Értesítés építéshatósági eljárás megindításáról és
helyszíni szemle időpontjáról. Szám: 6/2265-8/2009.

Hirdetmény
A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004.

évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 29. § (6) alapján értesítem az érintetteket,
hogy Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Építéshatósági Osztá-
lyára építésügyi hatósági engedély iránti kérelem érkezett, melynek tárgya a Nagy-
kanizsa, 0265., 0273/1., 0273/2., hrsz-ú ingatlan telekmegosztására és telekhatárren-
dezésére vonatkozó kérelem

A Ket. 29. § (7) bekezdése értelmében fenti üggyel kapcsolatban az alábbi tájé-
koztatást adom.

A tervezett tevékenység rövid ismertetése: a fenti ingatlan telekmegosztását és
telekhatárrendezését kérik. A kérelemmel érintett ingatlan valamint az érintett ingat-
lannal közös határvonalú (telekhatárú) ingatlanok (hatásterület): Nagykanizsa 0265.,
hrsz-ú ingatlan, 0273/1., hrsz-ú ingatlan, 0273/2., hrsz-ú ingatlan, 0272., hrsz-ú in-
gatlan, 0229., hrsz-ú ingatlan, 0274/1., hrsz-ú ingatlan, 0278., hrsz-ú ingatlan,
0264/3., hrsz-ú ingatlan, 0264/2., hrsz-ú ingatlan, 0263/10., hrsz-ú ingatlan, 0263/9.,
hrsz-ú ingatlan, 0263/8., hrsz-ú ingatlan, 0263/7., hrsz-ú ingatlan, 0263/6., hrsz-ú in-
gatlan, 0263/5., hrsz-ú ingatlan, 0263/4., hrsz-ú ingatlan, 0263/3., hrsz-ú ingatlan,
0263/2., hrsz-ú ingatlan, 0263/1., hrsz-ú ingatlan, 0262., hrsz-ú ingatlan, 0261/2.,
hrsz-ú ingatlan, 0261/9., hrsz-ú ingatlan, 0260., hrsz-ú ingatlan, 0258., hrsz-ú ingat-
lan, 0257., hrsz-ú ingatlan, 0256., hrsz-ú ingatlan, 0243/2., hrsz-ú ingatlan, 0241.,
hrsz-ú ingatlan, 0266., hrsz-ú ingatlan, 0267., hrsz-ú ingatlan, 0268., hrsz-ú ingatlan,
0270., hrsz-ú ingatlan.

Az érintettek az ügy irataiba és a tervekbe a Polgármesteri Hivatal Építéshatósá-
gi Osztályán, az alábbi helyen és időpontban tekinthetnek be:

Nagykanizsa, Eötvös tér 16. III. emelet 304. Hétfő: 8-12, 13-16.30, szerda:  8-12,
13-17, péntek: 8-12. Egyben értesítem az érintetteket, hogy a fenti ügyben a Nagy-
kanizsa, 0265. hrsz.alatti ingatlanon 2009. október 15-én (csütörtökön) 14.00-kor
helyszíni szemlét tartok. Találkozás: az érintett ingatlan előtti közterületen. 

Kérem a kérelmezőt, hogy a helyszíni szemle feltételeit a fenti időpontban bizto-
sítani szíveskedjen, valamint a kiértesítettek, hogy az eljárás lefolytatását a szemlén
való részvételükkel szíveskedjenek elősegíteni. Továbbá tájékoztatom az érintette-
ket, hogy a helyszíni szemlén az érdekelt ügyfelek - személyazonosságuk megfelelő
igazolása mellett - részt vehetnek, véleményüket ott előadhatják, de megjelenésük
nem kötelező.

Mivel a fenti eljárással érintett ingatlannal szomszédos ingatlanokkal rendelkezni
jogosultak száma jelentős, az eljárás megindításáról az érintetteket a Ket. 29. § (6)
bekezdése értelmében hirdetményi úton értesítjük.

A hirdetmény 2009. október 1-től kerül kifüggesztésre Nagykanizsa Megyei Jogú
Polgármesteri Hivatala hivatalos hirdetőtábláján.

Jelen eljárás során ügyfélnek minősülnek:
1. Honvédelmi Minisztérium, Budapest, Balaton u. 7-11., 1050
2. Közép-dunántúli Gázhálózati ZRt., Nagykanizsa, Zrínyi u. 32., 8800
3. Délzalai Víz és Csatornamű ZRt., Nagykanizsa, Kisfaludy u. 15/A., 8800
4. Zalaerdő Erdészeti ZRt., Nagykanizsa, Múzeum tér 6., 8800
5. MOL Magyar Olaj és Gázipari NyRt., Budapest, Október 23-a utca 18., 1117
6. Centrál Geo Kft., Szolnok, Mária u. 10., 5000
7. Nagykanizsa, 0272., hrsz-ú ingatlan tulajdonosai (hirdetmény útján)
8. Nagykanizsa, 0229., hrsz-ú ingatlan tulajdonosai (hirdetmény útján)
9. Nagykanizsa, 0274/1., hrsz-ú ingatlan tulajdonosai (hirdetmény útján)
10. Nagykanizsa, 0278., hrsz-ú ingatlan tulajdonosai (hirdetmény útján)
11. Nagykanizsa, 0264/3., hrsz-ú ingatlan tulajdonosai (hirdetmény útján)
12. Nagykanizsa, 0264/2., hrsz-ú ingatlan tulajdonosai (hirdetmény útján)
13. Nagykanizsa, 0263/10., hrsz-ú ingatlan tulajdonosai (hirdetmény útján)
14. Nagykanizsa, 0263/9., hrsz-ú ingatlan tulajdonosai (hirdetmény útján)
15. Nagykanizsa, 0263/8., hrsz-ú ingatlan tulajdonosai (hirdetmény útján)
16. Nagykanizsa, 0263/7., hrsz-ú ingatlan tulajdonosai (hirdetmény útján)
17. Nagykanizsa, 0263/6., hrsz-ú ingatlan tulajdonosai (hirdetmény útján)
18. Nagykanizsa, 0263/5., hrsz-ú ingatlan tulajdonosai (hirdetmény útján)
19. Nagykanizsa, 0263/4., hrsz-ú ingatlan tulajdonosai (hirdetmény útján)
20. Nagykanizsa, 0263/3., hrsz-ú ingatlan tulajdonosai (hirdetmény útján)
21. Nagykanizsa, 0263/2., hrsz-ú ingatlan tulajdonosai (hirdetmény útján)
22. Nagykanizsa, 0263/1., hrsz-ú ingatlan tulajdonosai (hirdetmény útján)
23. Nagykanizsa, 0262., hrsz-ú ingatlan tulajdonosai (hirdetmény útján)
24. Nagykanizsa, 0261/2., hrsz-ú ingatlan tulajdonosai (hirdetmény útján)
25. Nagykanizsa, 0261/9., hrsz-ú ingatlan tulajdonosai (hirdetmény útján)
26. Nagykanizsa, 0260., hrsz-ú ingatlan tulajdonosai (hirdetmény útján)
27. Nagykanizsa, 0258., hrsz-ú ingatlan tulajdonosai (hirdetmény útján)
28. Nagykanizsa, 0257., hrsz-ú ingatlan tulajdonosai (hirdetmény útján)
29. Nagykanizsa, 0256., hrsz-ú ingatlan tulajdonosai (hirdetmény útján)
30. Nagykanizsa, 0243/2., hrsz-ú ingatlan tulajdonosai (hirdetmény útján)
31. Nagykanizsa, 0241., hrsz-ú ingatlan tulajdonosai (hirdetmény útján)
32. Nagykanizsa, 0266., hrsz-ú ingatlan tulajdonosai (hirdetmény útján)
33. Nagykanizsa, 0267., hrsz-ú ingatlan tulajdonosai (hirdetmény útján)
34. Nagykanizsa, 0268., hrsz-ú ingatlan tulajdonosai (hirdetmény útján)
35. Nagykanizsa, 0270., hrsz-ú ingatlan tulajdonosai (hirdetmény útján)

ÉÉppííttéésshhaattóóssáágg  ––  66//22226655--88//22000099..

A Nagykanizsai Cukorbete-
gek Egyesülete ezúton köszöni
meg a személyi jövedelemadó-
ból 2008. évben egyesületünk-
höz beérkezett 44.657 Ft-ot,
amit teljes egészében az alapsza-
bályban meghatározott célra for-
dítottunk. Egyesületünk a támo-
gatást a jövőre nézve is tisztelet-
tel kéri, s ezúton megköszöni. 

Jaskó József mb. elnök

KKöösszzöönnjjüükk A Lisztérzékenyek 
Nagykanizsai Egyesülete 

soron következő találkozóját
2009. október 15-én 

17 órakor
tartja a Medgyaszai Ház 

I. emeleti termében. 

Vendég: Dr. Peszleg József 
Fül-orr-gégész szakorvos, 

előadásának címe: 
„Amit az allergiáról tudni kell”.

Várunk minden kedves érdeklődőt!
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KKaanniizzssaa  ––  VVáárroosshháázzaa 2009. október 8.10

Dátum Gyógyszertár neve, címe telefonszáma Ügyeleti idő
2009. október 1. BELVÁROSI ERZSÉBET TÉR 1. 93/310-403 18.00 – 07.30
2009. október 2. GYOPÁR ADY E. U. 12. 93/510-160 19.30 – 07.30
2009. október 3. SZENT KRISTÓF ERZSÉBET TÉR 8/2. 93/510-151 13.00 – 08.00
2009. október 4. ARANYSZARVAS ROZGONYI U. 1. 93/311-531 08.00 – 07.00
2009. október 5. KELETI ZEMPLÉN GY. U. 6. 93/310-402 18.00 – 08.00
2009. október 6. KIRÁLY KALMÁR U. 4. 93/536-620 17.30 – 07.30
2009. október 7. CENTRUM(INTERSPAR) 93/516-278 20.00 – 08.00
2009. október 8. FAGYÖNGY SZEKERES J. U. 2-8. 93/310-367 16.30 – 08.00
2009. október 9. ARANYSZARVAS ROZGONYI U. 1. 93/311-531 18.00 – 08.00
2009. október 10. KIRÁLY KALMÁR U. 4. 93/536-620 12.30 – 08.00
2009. október 11. BELVÁROSI ERZSÉBET TÉR 1. 93/310-403 08.00 – 07.30
2009. október 12. GYOPÁR ADY E. U. 12. 93/510-160 19.30 – 07.30
2009. október 13. SZENT GYÖRGY KIRÁLY. U. 53. 93/510-135 18.30 – 07.30
2009. október 14. SZENT KRISTÓF ERZSÉBET TÉR 8/2. 93/510-151 22.00 – 06.00
2009. október 15. ZSÁLYA (TESCO) BOSZORKÁNY U. 2. 93/516-280 20.00 – 08.00
2009. október 16. GYOPÁR ADY E. U. 12. 93/510-160 19.30 – 07.30
2009. október 17. BELVÁROSI ERZSÉBET TÉR 1. 93/310-403 12.00 – 08.00
2009. október 18. KANIZSA FŐ U. 5. 93/510-267 08.00 – 07.30
2009. október 19. CENTRUM TÁBORHELY U. 4. 93/516-278 20.00 – 08.00
2009. október 20. KIRÁLY KALMÁR U. 4. 93/536-620 17.30 – 07.30
2009. október 21. SZENT KRISTÓF ERZSÉBET TÉR 8/2. 93/510-151 22.00 – 06.00
2009. október 22. SALVIA RÓZSA U. 6. 93/536-610 17.00 – 08.00
2009. október 23. ARANYSZARVAS ROZGONYI U. 1. 93/311-531 08.00 – 08.00
2009. október 24. KIRÁLY KALMÁR U. 4. 93/536-620 12.30 – 08.00
2009. október 25. ZSÁLYA (TESCO) BOSZORKÁNY U. 2. 93/516-280 08.00 – 08.00
2009. október 26. SZENT GYÖRGY KIRÁLY U. 53. 93/510-135 18.30 – 07.30
2009. október 27. KANIZSA FŐ U. 5. 93/510-267 18.30 – 07.30
2009. október 28. BELVÁROSI ERZSÉBET TÉR 1. 93/310-403 18.00 – 07.30
2009. október 29. ARANYSZARVAS ROZGONYI U. 1. 93/311-531 18.00 – 07.00
2009. október 30. FAGYÖNGY SZEKERES J. U. 2-8. 93/310-367 16.30 – 08.00
2009. október 31. SZENT KRISTÓF ERZSÉBET TÉR 8/2. 93/510-151 13.00 – 08.00

GGyyóóggyysszzeerrttáárrii  üüggyyeelleett  --  ookkttóóbbeerr

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata pályázatot ír ki
Nagykanizsán és kistérségében állandó lakhellyel rendelkezők, valamint a
városból elszármazottak részére a Kanizsai Antológia 10. számában való meg-
jelenésére.

Pályázat tárgya: 
Irodalmi, művészeti, tudományos, valamint megjelenő versek, prózák,

grafikák.
Pályázati feltételek: 
Egy pályázó több pályázatot is beadhat, maximum 6 A/4-es oldal (70 leütés,

45 sor 12-es betűnagyság, palatino linotype  betűtípussal) terjedelemben. A
kéziratokat kinyomtatva, valamint merevlemezen vagy CD-n kell benyújtani az
alábbi címre: Polgármesteri Hivatal Művelődési és Sportosztály Halmos Csaba
Nagykanizsa, Erzsébet tér 7.

A beérkezett pályaművek bírálatát szakmai bizottság végzi. Kéziratot nem
őrzünk meg, nem küldünk vissza, másodközlésre nem vállalkozunk.

A sikeres pályamunkák a Kanizsai Antológia 10-es számában a "Karácsonyi
Könyvhét" alkalmával jelennek meg. Az alkotók tiszteletdíjban nem, csak
tiszteletpéldányokban részesülnek.

A pályázat beadásának határideje: 2009. október 30. (péntek) 13.00 óráig

KKaanniizzssaa  AAnnttoollóóggiiaa  1100..

Hrsz. Helye, jellemzői Kikiáltási ár / Versenytárgyalások időpontjai
3071. Nagykanizsa, Bartók B.u.1.

Tízemeletes, 48 lakásos lakóépület, és mellette lévő orvosi rendelők. 72.500.000.-Ft+ÁFA okt. 19, 26. 08:00 óra
4378/29 Ipari Park területén, 1 ha, 4833 m2 nagyságú, beépítetlen terület 59.330.000-Ft + ÁFA okt. 19, 26. 09:00 óra
4378/32 Ipari Park területén, 3015 m2 nagyságú, beépítetlen terület 11.460.000-Ft + ÁFA okt. 19., 26.10:00 óra
649/93 Ipari Park területén, 6389 m2 nagyságú, beépítetlen terület 25.560.000-Ft + ÁFA okt. 19., 26. 11:00 óra
A versenytárgyalás helye: Nagykanizsa Vagyongazdálkodási és Szolg. Zrt., 8800 Nagykanizsa, Garay u. 21. 
Az eljárás kezdetéig a versenytárgyalás kiírója változtatási jogát fenntartja!
A versenytárgyalás kiírója jogosult a szerződés megkötéséig ajánlatától elállni, ez esetben a vevő által befizetett árverési előleg kamatfize-
tési kötelezettség nélkül visszafizetésre kerül. 
További információk, iratbetekintési lehetőség előzetes telefonos egyeztetést követően, munkaidőben: Nagykanizsa Vagyongazdálkodási és
Szolg. Zrt. (8800 Nagykanizsa, Garay u. 21.) Telefon: 93/311-241. 16-os mellék.

VVeerrsseennyyttáárrggyyaalláássookk

Volán Oktatási Kft.
Nagykanizsa,
Zárda út 2.

Tel/fax: 93/516-634

OKÉV nyt. szám: 20-0003-04 AL: 0448

Tanfolyam indul
2009.10.12-én 16 órakor

hétközi
2009.10.30-án 16 órakor

hétvégi előadásokkal személyautó,
motor és segédmotor kategóriákban. 

10.13-án 16 órakor
“C” és “C+E”

10.15-én 16 órakor “D”

Diákkedvezmény!
Részletfizetés! Ingyenes 

tankönyvkölcsönzés!
Üdülési csekket elfogadunk!

Utóbbi időben megszoktuk,
hogy az egészségügyről ne-
gatív híreket olvasunk, hal-
lunk. Ha hiba van a rend-
szerben, az szenzáció. A sike-
res beavatkozások pedig ter-
mészetesek, arról nem szól
senki. Ezért ragadtam tollat,
hogy elmondhassam az aláb-
bi történetet.

Édesanyám, aki nyolcvan
éves, délután fél négykor lett
rosszul. Telefonon hívtam a
104-es számot és elmondtam
a tüneteket. Hat perc múlva
megérkezett a mentő. Három-
fős csapat rohant édesanyám
betegágyához. Gyors vizsgá-
lat, EKG, infúzió, majd roha-
nás a kórházba. A kórház be-
járatánál édesanyám szíve le-
állt, az újraélesztés sikeres
volt. Az intenzív osztály kö-
vetkezett. Mire családommal
odaértünk, Radics doktor úr
már mondta is, hogy felkészí-
tette a zalaegerszegi utazásra
és telefonon megbeszélte az
ügyeletes orvossal a diagnó-
zist. Ott már várják és azon-
nal meg fogják operálni. Mi-
re Zalaegerszegre értünk,
édesanyám már túl volt a mű-
téten.

Már itthon van szerető csa-
ládja körében. Lassan az erejét
is visszanyeri. Mindezért hálás
köszönettel tartozunk minden-
kinek, aki édesanyám meggyó-
gyításában részt vett. Ám nem
tudjuk eléggé megköszönni a
104-es csapatnak Bodnár And-
rea mentő tisztnek, Matasics
József mentő szakápolónak és
Peinstingl Attila mentő sofőr-
nek, mindazt amit tettek. Szak-
értelmüknek, gyorsaságuknak
köszönhetjük, hogy a rosszullé-
tet követően két és fél órán be-
lül édesanyámat megoperálták
és visszakaphattuk szeretett
dédinket. Számunkra Ők a hét-
köznapi hősök.

Szányiné Kovács Mária
Miklósfa, 

Iskola út .43.

HHééttkköözznnaappookk

hhõõsseeii
EEggéésszzssééggüüggyyrrõõll

mmáásskkéépppp
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Tisztelettel meghívom Nagykanizsa város idős állampolgárait a 2009. október 15-17-e kö-
zött megrendezésre kerülő "Idősekért Nagykanizsán" Ünnepi hét rendezvényeire. 

Marton István polgármester

2009. OKTÓBER 15. CSÜTÖRTÖK

Honvéd Kaszinó (Nagykanizsa, Ady út 7.)

9.00 Idősügyi kerekasztal konferencia. A konferencia elnöke: Maronicsné dr.
Borka Beáta osztályvezető Nagykanizsa MJV Polgármesteri Hivatal Szociális
Osztály. Házigazda: Halmos Ildikó igazgató.

2009. OKTÓBER 16. PÉNTEK

Halis István Városi Könyvtár (Nagykanizsa, Kálvin tér 5.)

9.00 Képzőművészeti kiállítás megnyitása. Megnyítót mond: Cseresnyés Péter alpol-
gármester, országgyűlési képviselőgyütt-egymással" pályázatok eredményhirdetése
9.30 Nagymama újra mesél. Nagyszülők és unokák délelőttje. Házigazda: Bü-
ki Pálné Idősügyi Tanács társelnöke, Katona Noémi szabadidő-szervező.

Hevesi Sándor Művelődési Központ (Nagykanizsa, Széchenyi tér 5-9.)

15.00 Ünnepi műsor. Köszöntőt mond: Marton István Nagykanizsa MJV polgár-
mestere. Közreműködnek: Kanizsa és Kis Rozmaring Táncegyüttes, vezető: Vizeli
Dezső és Vizeliné Paksi Valéria, Nagykanizsa Város Vegyeskara, vezényel: Hajdú
Sándor, Farkas Tibor versmondó. Műsorvezető: Kovácsné Mikola Mária.
16.00 Fogadás. Pohárköszöntőt mond: Tarnóczky Attila Nagykanizsa Oktatá-
sáért kitüntetettje
17.00 Idősek bálja. Közreműködik: Party Duó. Házigazda: Büki Pálné és
Kovácsné Jakatics Margit.

2009. OKTÓBER 15. CSÜTÖRTÖK 

Nagykanizsa-Miklósfa Mindenki Háza

18.00 Idősek napja. Köszöntőt mond: Karádi Ferenc önkormányzati képvise-
lő. Köteles Mihály Nyugdíjas klub elnöke. Ünnepi műsor Tüttő János Nótakör
közreműködésével. Vacsora, zene, tánc.

2009. OKTÓBER 16. PÉNTEK  

Nagykanizsa-Palin Általános Iskola

15.00 Idősek napja. Köszöntőt mond: Bicsák Miklós önkormányzati képvise-
lő. Általános Iskola és Óvoda ünnepi műsora Vacsora, zene, tánc.

Nagykanizsa - Bagola Kultúrház

16.30 Egészségügyi szűrések
17.30 Idősek napja
Köszöntőt mond: Marton István Nagykanizsa MJV polgármestere
18.00 Sallai Jenő és cigányzenekara. Vigadó duó. 19.00 Vacsora, zene, tánc

Nagykanizsa-Bajcsa Kultúrház

18.00 Idősek napja. Köszöntőt mond: Marton István Nagykanizsa MJV pol-
gármestere, Polai József önkormányzati képviselő. Közreműködik: Tulman
Géza előadóművész. Ünnepi műsor. Vacsora, zene, tánc.

2009. OKTÓBER 17. SZOMBAT

Móricz Zsigmond Művelődési Ház (Nagykanizsa, Hajgató út 1.)

18.00 Idősek napja. Köszöntőt mond: Tóth Nándor önkormányzati képviselő,
és Cseresnyés Péter alpolgármester. Közreműködik: Tulman Géza
előadóművész.  Ünnepi műsor. Vacsora, zene, tánc

Nagykanizsa-Fakos Kultúrház

18.00 Idősek napja. Köszöntőt mond: Jerausek István önkormányzati képviselő
Ünnepi műsor: Nagykanizsai Vörösrózsák, Hagyományőrző Cigány Néptánc
Együttes, Árvácska dalkör, Premier táncklub. Vacsora, zene, tánc.

IIddõõsseekkéérrtt  NNaaggyykkaanniizzssáánn  üünnnneeppii  hhéétt
A II. világháborús lengyel me-

nekültek magyarországi befoga-
dásának 70. évfordulójára emlé-
keztek Rétfalvi Sándor szob-
rászművész Emlékfal című alko-
tásánál a Csengery úton.

A megjelenteket Kovácsné Miko-
la Mária, a HSMK intézményveze-
tője köszöntötte. Emlékező beszé-
det Marton István polgármester és
Grzegorz Kacprzynski, a Lengyel
Köztársaság nagykövetségének fő-
osztályvezetője mondott. A megem-
lékezésen tárogatón közreműködött
Baráth Béla, Horváth István Rad-
nóti-díjas versmondó, valamint a
Farkas Ferenc Zene- és Aranymet-
szés Művészeti Iskola növendékei.

Ha lengyelekről van szó, mindig
a lengyel menekültek fogalma, va-
lamint a szépen hangzó, a mi len-
gyelünk kerül elő. Magyarorszá-
gon már 1735-ben megjelentek a
lengyel menekültek – kezdte törté-
nelmi áttekintését Marton István.
A XX. század újabb menekülthul-
lámokkal indult – folytatta. A II.
világháború éveiben Magyaror-
szág hatalmas számban fogadott
katonai és civil menekülteket, akik
a német-orosz támadás után hagy-
ták el Lengyelországot. Számukat
110-140 ezer főre teszik. A magyar

kormány 1939. szeptember 18-án
megnyitotta a határt a lengyel me-
nekültek előtt, és szeptember 21-
én határozatot hozott a gondosko-
dásukról, segélyek, elszállásolás,
munkalehetőségek, az oktatás és a

gyermekgondozás megszervezésé-
vel. Nagykanizsán a Frank pótká-
vé épületében, közkeleti nevén a
Kávégyárban 1939-1941-ig len-
gyel menekülttábor, majd 1941-45
között politikai internálótábor mű-
ködött, ahová a munkaszolgálato-
sokat vonultatták be. Ma már nem
áll az épület, de a helyén készült
emlékfalat azokból a téglákból
alakították ki, melyekre az egyko-
ri lengyel menekültek és integrál-
tak karcolták be neveiket. 

A polgármester szavai után
Grzegorz Kacprzynski felolvasta
Joanna Stempinska nagykövet asz-
szony levelét. A számtalan ismert
és névtelen barát önzetlen segítsé-
gét a lengyel nemzet sosem felejti
el. Az utókor kötelessége nem le-
het más, minthogy ápolja a hősök
emlékét – hangsúlyozta. Az ün-
nepség végén koszorút helyeztek
el az 1985. május 9-én felavatott
Emlékművön. 

B.E.

7700  éévvee  bbeeffooggaaddttuukk  õõkkeett

Az október 1-től november 11-ig
zajló Múzeumok Őszi Fesztiválján
számtalan érdekes programmal
találkozhatnak az érdeklődők a
Thúry György Múzeumban. 

A fesztivál nyitórendezvényén az
Együtt Kiskanizsáért Egyesület fotó-
gyűjteményéből nyílt kiállítás. A ké-
pek a kiskanizsai ünnepi és esküvői
viseleteket mutatják be a XX. század
elejétől napjainkig. Horváth Jánosné,

az egyesület vezetője a családi fotók
történetéről elmondta, többnyire azért
készültek, hogy az I. világháborúban
harcoló testvérnek vagy férjnek küld-
jenek a családról képet. Ezek egyrészt
műteremben, vagy az élelmes fényké-
pészeknek köszönhetően a házaknál
készültek. Az egyesület távolabbi cél-
ja között szerepel a városrész életének
bemutatása fotókon keresztül. 

B.E.

KKiisskkaanniizzssaaii  éélleettkkééppeekk
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„Őseinktől kincsekkel teli ta-
risznyát kaptunk örökségbe, de
mintha egyre gyakrabban tétlenül
néznénk ennek háttérbe szorulá-
sát, elfelejtését. Vegyük birtokba,
ismerjük meg, fényesítsük újra és
adjuk tovább az eleinktől kapott,
élethosszig érvényes, értékes, uno-
káink számára is feltétlenül meg-
őrzendő, mesebeli kincseket!”

A Magyar mese napja alkalmá-
ból és Benedek Elek születésé-
nek 150. évfordulójára, halálának
80. évfordulója tiszteletére hir-
dette meg a Liszó Községért
Közalapítvány mesemondó ver-
senyét és rajzpályázatát.A meg-
mérettetésre Nagykanizsa és kis-
térsége óvodásainak és általános
iskolásainak küldtek jelentkezési
lapot. A 27 település oktatási-ne-
velési intézményeiből a jelentke-
zések száma minden várakozást
felülmúlt, mivel a mesemondó
versenyre 12 intézmény 43 mese-
mondója jelentkezett, akiket 27
pedagógus készített fel. Őket
Schmidt István, Horváth István,
Lengyák István, Kardos Ferenc,
Rirsch Zoltán és Fa Ede alkotta
zsűri hallgatta meg. Rajzpályáza-
tunkra 15 intézményből 29 peda-
gógus 238 óvodása és tanítványa
készített Benedek Elek meseil-
lusztrációt. 250 gyönyörű alkotás
érkezett. Nem volt könnyű dolga
Járási Ildikónak és Lukács Judit-
nak, hogy eldöntse, kinek az al-
kotása a jók között is a legjobb.
A rendezvényen Szmodics
Józsefné, a kuratórium elnöke
köszöntötte a jelenlévőket, ame-
lyet Göndör István országgyűlési
képviselő, a kuratórium tagja
nyitotta meg. Hagyományt sze-
retnének teremteni ezzel a kezde-
ményezéssel, hogy a magyar
népmese által közvetített értékek
minél több emberhez eljuthassa-
nak, valamint szeretnék, ha gyer-
mekeik közül többen kedvelnék
meg az olvasást, ismernék meg
legnagyobb meseíróinkat, gyűj-
tőinket. A nyertesek teljes listája
a www.kanizsaujsag.hu honla-
punkon olvasható.

K.H.

AA mmaaggyyaarr

mmeessee  nnaappjjaa

LLiisszzóónn

David, a 19 éves nagykanizsai
énekes egyre nagyobb népszerű-
ségre tesz szert az országban.
Szeptember végén forgatta le el-
ső videóklipjét a „Nem leszek
gép” című dalból. A videó érde-
kessége, hogy mindjárt két nyel-
ven készült el. A magyar egy
gyors rock dal – a magyar kö-
zönség igényeit figyelembe véve.
Az angol változat, a külföldi, fő-
képp osztrák, német, szlovák és
román klubok kérésére készült
el. A dal megjelenik egy hazai,
valamint két külföldi válogatás-
lemezen is.

– Milyen volt a forgatás?
– Nagyon élveztük. A klip tele

van akciójelenetekkel, melyek na-
gyon igénybe vettek minket fizikai-
lag is, de úgy gondolom, hogy a
végeredményért megérte. A forga-
tás egy nagyon lepusztult gyárépü-
let több szintjén zajlott. A környe-
zet nagyon inspiráló volt a forga-
tócsoport számára, hiszen tökéle-
tesen illeszkedett a dalhoz. Így a
vizuális látvány még jobban fokoz-
ni tudta a dal mondanivalóját,
amely eltérően a magyar zenéktől,
most kivételesen nem a szerelem-
ről vagy a csalódásokról szól.

– Milyen terveid vannak a dallal
kapcsolatban?

– Természetesen – mint minden
előadónak – a slágerlistákat meg-
hódítani, s a közönségemnek ren-
geteg jó bulit csinálni országszer-
te. S remélhetőleg nem csak magát
a zenét szeretik majd meg az embe-
rek, hanem a dal tartalmi monda-
nivalóját is megértik majd. A dal
tulajdonképpen a mindennapi, gé-
pies monotonitásról szól, amikor
csak tesszük a dolgunkat, szinte
mindenbe belefáradva. A dal, illet-
ve a klip főhőse épp ez ellen küzd,
s nem akarja megadni magát egyé-
niségének elvesztésével.

– Úgy tudjuk, MC Duckyval ké-
szültök egy közös dalra.

– Igen, ez így igaz. Az ötlet
Gabriellóban, a menedzseremben
merült fel, látva a különböző duók
nagy sikerét. Szerettük volna, ha
hozzám is csatlakozik valaki egy
dal erejéig, kerestük a megfelelő
embert, és így esett a választás
Duckyra, Magyarország egyetlen
és ismert női rapperére.

– Ő mit szólt mindehhez, mikor
megkerestétek?

– A menedzseremmel már régóta
barátság fűzi össze őket. Kíváncsi
volt rám, hiszen neki nem mindegy
kihez, vagy milyen produkcióhoz
adja a nevét. Ezért megnézte a
honlapomat, meghallgatta a dalai-
mat, majd jött a személyes találko-

zás, és ekkor mondott igent. Ezután
stúdióba vonultunk, és megalkottuk
az első közös dal stílusjegyeit. Ezt
ugyan még titokban tartjuk, de
annyit azért elárulok, hogy a dal
R’n’B és Hip Hop alapokra épül.

– Hol lesz látható, hallható elő-
ször?

– Larának, a szívátültetett kis-
lánynak szervezett segélykoncer-
ten, Dunakeszin, 2009. október 15-
én, ahol többek között színpadra
lép Baby Gabi,  Bencsik Tamara,
Josh és Jutta, Kasza Tibor, Király
Viktor, Mc Hawer és Tekknő, vala-
mint Tóth Vera.

– Ezek szerint, szoktál jótékony-
kodni is?

– Igen! Ducky is, én is úgy gon-
doljuk, hogy az embernek köteles-
sége segíteni másokon, ha tud. Mi,
művészek a saját eszközeinkkel, le-
hetőségeinkkel próbálkozunk. Re-
mélem, hogy sikerrel!

– Mit üzennél a Kanizsa Hetilap
olvasóinak?

– Csak annyit, hogy remélem,
hamarosan velük is találkozom
majd egy nagykanizsai, vagy kör-
nyékbeli koncerten, s bízom ab-
ban, hogy a tavaszra várható CD-
m sok-sok fiatal polcain lesz majd
megtalálható.

További információkat és érde-
kességeket – képekkel fűszerezve
– a www.davidmusic.hu honlapon
találnak.

K.H.

DDaavviidd  eellssõõ  vviiddeeóókklliippjjee

Farkas Tibor a HSMK igazga-
tója nyitotta meg a Rock-klub
őszi idényét. 

Bevezetésként elmondta: ahogy
a nyári programsorozatban is ta-
pasztalható volt, a jövőben is kész-
séggel támogatják a városban mű-
ködő zenekarok, előadók megnyil-
vánulási lehetőségeit, valamint a
PANKKK program keretén belül
havonta lehetőségük nyílik neves
zenészek és zenekarok meghívásá-
ra. Október a rock jegyében telik,
majd novemberben a jazz muzsika
kedvelői élvezhetik Juhász Gábor
jazzgitáros és együttese koncertjét,
decemberben pedig a Csik zenekar
programja színesíti a zenei palettát.
Ezt követően Szakács Gábor, a
klub vezetője néhány mondatban
ismertette az est további program-
ját. 

Elsőként a nagykanizsai Blue
Corner együttes az elmúlt 30-40

év hazai és külföldi pop-rock slá-
gereiből nyújtott át egy csokorra
valót. Zenei blokkjukat néhány
saját szerzeménnyel tették válto-
zatossá. A rövid technikai szüne-
tet követően a Budapest Acoustic
Band programjában a blues, a
jazz és a rock különös ötvözetét
élvezhette a közönség. Zenei
összeállításukban többek között
Beatles, Eric Clapton, Jimmy
Hendrix, Led Zeppelin, Pink
Floyd és Sting örökzöldeket hall-
hattunk. A közismert dallamok
közé a zenekar ügyesen illesztet-
te be a tavaly megjelent „Kap-
csolatok” című lemezének dalait.
Sipeki Zoltán 1993 óta Zorán ál-
landó gitárosa, de részt vett Eric
Burdon, Manfred Mann produk-
cióiban is. Mindezek mellett ke-
resett stúdiózenész, így számta-
lan hanglemezen hallható játéka.
A másik gitáros, Gál Gábor a Ta-
kács Tamás Dirty Blues Band

csapatának alapítója. Zenekará-
val játszott Joe Cocker, John
Mayall, Eric Burdon, Brian May
koncertjein. A zenekar basszus-
gitárosa Papesch Péter Jaco Pas-
torius és Stanley Clark nyomdo-
kain haladva bebizonyította,
hogy a legkülönbözőbb stílusok
kitűnő képességű muzsikusa. Őt
leginkább Presser Gábor és az
LGT produkcióiban és Juhász
Gábor triójában hallhattuk. A
csapat ütőse Mogyoró Kornél
igazi sassion zenész. Pressertől a
Budapest Jazz Orchestráig sok-
felé találkozhatunk játékával,
mindemellett számtalan színtár-
sulat alkotótársa. A zenekar
fénypontja mégis Móra Erzsébet
énekesnő volt. Hatalmas rutinnal
tolmácsolta a zenekar esti pro-
dukciójában szereplő világhírű
énekesek dalait. Az öt kitűnő
muzsikus műsorával hatalmas si-
kert aratott a Rock Klub nyitó-
koncertjén.

Czene Csaba

ÉÉvvaaddnnyyiittóó  aa  RRoocckk--kklluubbbbaann  
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HHoorroosszzkkóópp

Ismerőseinek is feltűnik, hogy a munka-
helyi elfoglaltságán kívül szinte semmi
mással nem törődik. A munkában fárad-
hatatlan, de nem ártana lazítani, vagy
valamilyen hobbit keresnie.

Úgy tűnik, családtagjaival szemben igen
magasra teszi a mércét. Nem árt, ha időn-
ként eszébe jut, egy család nem úgy mű-
ködik, mint egy gép. Legalább ábrándoz-
zon kellemes dolgokról.

Nagyon felpezsdül az élet ön körül. Az is
előfordulhat, hogy elfelejti elintézni a
legfontosabb ügyeit. Sebaj, a magánélet
örömeit időnként nem árt a monoton fel-
adatok elé helyezni. 

Öntörvényű viselkedésével nem sikerül
együttműködni a környezetével. Ha fél-
reértik otthon egymást, a sértődés helyett
legyen inkább engedékeny. Az igazság
így is kiderül.

Rokonszenves viselkedéséért többen is
megdicsérik. Bár a féltékenykedésről
nem sikerült teljesen leszoknia, a család-
jában mégis nagyra értékelik a pozitív
változást.

Úgy érzi, sokat dolgozik mostanában, de
emiatt nem fárad el, mert a kötelesség
motiválja. Magánéletében is sok teendő
várja, a családtagjai is folyamatosan szá-
mítanak önre.

Monotonnak érzi mostanában a munkáját.
A kisujjából is kirázza az elvégzendő fel-
adatokat. Ha még este is a munkáján töri a
fejét, ne csodálkozzon azon, hogy kifárad.
Szemlélje gyakrabban a csillagos eget.

Van energiája a kemény munkához, és ezt
elvárja másoktól is. Emiatt gyakran beleköt
családtagjaiba, s elszalasztja a jó lehetősé-
geket. A stressz levezetése érdekében szer-
vezzen például egy vidám görbe estét.

Beszédes kedvében van mostanában. A
környezetében élők nem győzik hallgatni
élménybeszámolóit. A diszkrécióról
azonban ne feledkezzen el, mert ellen-
szenvet válthat ki másokból.

A lelki egyensúlya érdekében ne hallgas-
sa el a véleményét mások elől. Tapintato-
san is meg lehet mindenkinek mondani
az igazat. A múltbéli sérelmeitől pedig
szabaduljon meg egyszer, s mindenkorra.

Gondolja végig, hogy mit szeretne elérni.
Ha azzal kezdi, hogy nekem úgysem si-
kerül semmi, akkor nem is fog. Gyűjtse
az ötleteket, és kezdje az ön számára leg-
fontosabbal.

Dicsérendő, ha kitart a saját véleménye
mellett. A legfontosabb, ha hisz önmagá-
ban, mert az erőt ad.  Ne hagyja, hogy a
negatív kritikák elvegyék a kedvét. Inkább
egy flörtben keressen vigasztalást.

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. Szűz

IX.23.–X.22. Mérleg

X.23.–XI.22. Skorpió

XI.23.–XII.21. Nyilas

XII.22.–I.20. Bak

I.21.–II.19.  Vízöntő

II.20.–III.20.  Halak

DÉL-ZALAI
KRÓNIKA

A hírműsor, amiben
megszólalnak a hírek

szereplői.

Minden hétköznap
07:00, 08:00, 13:00,

18:00 órakor

FM 95,6 MHz

SMS szám:
06-30/30-30-956

A megfejtéseket személyesen szerkesztőségünkbe vagy levélcímünkre, a 8801 Nagykanizsa, Pf. 154-re várjuk! 
A helyes választ beküldők között Bakonyi Erzsébet Angyal mélyvörösben című verseskötetét sorsoljuk ki.
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IINNGGAATTLLAANN
Nk-án a belvárosban, a Hunyadi

úton 700 m2-es, társasház építésére
alkalmas ingatlan eladó! Érd.:
30/227-3294 (7108K)

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 fűtéses, 4. emeleti la-
kás eladó. Érd.: 30/411-4010 (7107K)

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

Miklósfán a Szentendrei úton 800
négyszögöl közművesített telken 58
m2-es, bontásra ítélt ház eladó. Irányár:
5,3 millió Ft. Érd.: 30/621-4117
(7106K)

Vállalkozások figyelem! Nk-án bel-
város közeli, társasház építésére alkal-
mas ingatlanok eladók! Érd.: 30/282-
0867 (7109K) 

Deák téri patinás épület I. emeleti
galériás stúdiólakása – akár irodai
hasznosítással – eladó vagy kiadó.
Érd.: 30/901-9013 (7112K)

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

Csöves kukorica nagy mennyiség-
ben eladó. Érd.: 20/552-1908 (7110k)

170 literes, újszerű állapotban lévő
prés eladó. Érd.: 30/448-6072 (7061K)

50 mázsa léalma (20 Ft/kg), vala-
mint 50 mázsa kiváló minőségű ét-
kezési alma (70 Ft/kg-tól) eladó
Letenyén. Ugyanitt vajkörte eladó
85 Ft/kg áron. Érd.: 30/9932-534.

Szobanövények eladók! Tel.:
93/315-861 (7113K)

Almaértékesítés termelőtől több
fajtából Nagykanizsa, Kisfaludy u. 2/c.
alatt. Eladási ár: 75 Ft/kg-tól. Tel.: 312-
479, 20/570-7717 (7114K)

Fiat Ducatto 2005 TD, 1994-es, mű-
szakira felkészítve, áron alul eladó.
Érd.: 30/611-8399 (7104K)

Masszázs a nagykanizsai Uszodában!
Hívásra házhoz is megyek! Elérni és beje-
lentkezni a 30/481-2323 telefonszámon
lehet (6273K)

Úszásoktatás! Úszóedzői képesí-
téssel, öt éves kortól úszásoktatást vál-
lalok. Érd.: 93/312-798, 30/319-7662
(7111K)

Egész évben működő kutyaiskola
engedelmes tanfolyamot indít a Zsigárdi
közi kutyakiképző pályán. Jelentkezés:
30/9363-585, 70/200-6849 (7115K)

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 bemutatkozó
leveledet „Művészlélek” jeligére a
Szerkesztőségbe várom. (7094K)

Október 9-10.
KANIZSA NEMZETKÖZI 
JAZZ- ÉS VILÁGZENEI
FESZTIVÁL
Belépődíj:október 9-én  3 000 Ft
október 10-én 3 000 Ft
Két napra szóló bérlet: 5 000 Ft

Október 12. 19 óra
Hevesi bérlet
Popplewell - Robert Thomas:
A szegény hekus esete 
a papagájjal
bűnügyi vígjáték
Belépődíj (pótszék): 2500 Ft
Szakmai jegy: 500 Ft

Október 13. 19 óra
Bródy bérlet
Tánc-dal-fesztivál 
zenés játék a 60-70-es évekről 
A Pannon Várszínház előadása
Belépődíj (pótszék): 2500 Ft
Szakmai jegy: 500 Ft

Október 14. 19 óra
Rátkai bérlet
Miénk ez a cirkusz
cirkuszmusical az LGT dalaiból
A Pannon Várszínház előadása

Belépődíj (pótszék): 2500 Ft
Szakmai jegy: 500 Ft

Október 15-17.
Idősekért Nagykanizsán ünnepi
hét az Egyesített Szociális
Intézmény Szervezésében 
(Részletes program: 11. oldal)

Október 17. 18 óra
Felnőtt táncház
Belépődíj: 500 Ft/fő

"ÁLMOK ITÁLIÁBAN"
festménykiállítás Sass Brunner 
Erzsébet és Brunner 
Erzsébet alkotásaiból

"UTCÁK, TEREK, VÁROSOK"
Retrospektív kiállítás Z. Soós István
alkotásaiból
"BOLDOG BÉKEIDŐK"
plakátkiállítás

"NAGYKANIZSA
A DUALIZMUS KORÁBAN" 
fotókiállítás

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

Szüreti vigasság Palinban
2009. október 10-én (szombaton) jó hangulatú szüreti mulatság-

gal várja az érdeklődőket Palin városrész. A menet 15 órakor indul
a Sportpályától, majd négy megálló után céljához elérve zenével,
tánccal folytatódik. Minden érdeklődőt szeretettel várnak!
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… 15 esztendeje: a Vágvölgyi
Tamás edzette listavezető MÁV
NTE a BSE II ellen (73-53) zsinór-
ban hatodik győzelmét aratta a női
kosárlabda NB I B pontvadászatá-
ban. Radák Attila (Honvéd Thury
SE) a kanizsai autocross futam so-
rán bebiztosította bajnoki címét az
1600 ccm alatti kategóriában. Már
kedden megkezdődött Egerszegen
a jegyek elővételi árusítása a hétvé-
gi ZTE – Olajbányász labdarúgó
mérkőzésre. Az Elektromos elleni
vereség után a kézilabda NB I-ben a
tabella negyedik helyezettje játszott
a másodikkal 400 néző – zsúfolt
ház – előtt: N. Tungsram SE – Győ-

ri ETO 22-19, a legtöbb kanizsai
gólt Radovics Sándor (7) szerezte.

… 10 esztendeje: a javában
zajló PNB legsportszerűbb csapa-
tának választották az Olajbányász
FC-t, s a díjat a védő Pálfi Róbert
vette át. Szekszárdi 0-0-s döntet-
lenével az NB III Dráva csoport-
jában a harmadik helyre csúszott
vissza a MÁV NTE. A kőszegi
Énekes Kelemen nemzetközi em-
lékversenyen Horváth Zoltán
(KBK) kapta a legharcosabb
ökölvívó különdíját. A korosztá-
lyos úszó sprintbajnokságon Papp
Viktória (Bolyai DSE) 50 m mel-
len a második helyen végzett.

… 5 esztendeje: itthoni bemu-
tatkozó meccsén a sakk NB I-es
csapatbajnokságban az N. Tungs-
ram SK 9,5:2,5 arányban nyert a
PMSE Antenna Hungária ellen.
Szász Kinga négy győzelme is kel-
lett az újonc Király Ingatlanügy-
nökség-Kanizsa Sörgyár asztalite-
nisz csapatának ahhoz, hogy az
NB I A-csoportjában 10:8-ra győz-
zön a Mohács ellen. A férfi kosár-
labda NB I B-ben: Kanizsa KK-
DKG East – Soproni MAFC 90-
61, Koma Dániel pont-mutatója
26/3 volt, amit ebben a párharcban
és a szezonban is elfogadnánk…    

Polgár László

EEzz  ttöörrttéénntt  ((ookkttóóbbeerr  88--1144..))……

Szentlőrinc-PVSK SE - Nagyka-
nizsai TE 1866 0-0. NB III. Dráva-
csoport labdarúgó-mérkőzés, 7.
forduló. Szentlőrinc, 150 néző. Ve-
zette: Éreth (Álló, Rákosi). NTE
1866: Horváth G. - Kotnyek,
Burucz, Pozsgai, Farkas J. -
Ujvári, Hegedűs, Boros (Kishar-
madás, 6.), Rácz Sz., Nagy T.
(Iványi , 85.), Csepregi (Szőke,
89.). Vezetőedző: Visnovics László.

A mérkőzés előtt a kanizsai
együttesnél nem lehettek túlzottan
elbizakodottak, s ez nem is csoda,
hiszen eddig a szentlőrinciek ellen
nem termett sok babér – főképp
nem a baranyai székhelyen. Nos,
ezúttal a dél-zalaiak alaposan rácá-
foltak a várakozásra, s taktikus, fe-
gyelmezett játékkal raboltak pon-
tot a bajnok otthonából úgy, hogy
Boros Zoltán már nagyon korán

kiválni kényszerült a csapatból. A
Szentlőrinc ellen ezzel az NTE
megszerezte első idénybeli döntet-
lenjét, s hét pontjával a Dráva cso-
port 10. helyén áll.  A következő
fordulóban, október 10-én 14.30-
kor a kanizsaiak az ötödik Nagya-
tádnál vizitálnak, s a szomszédvári
rangadó sem ígérkezik könnyebb
találkozónak.

Visnovics László: „Bár korán a
csapatszerkezet átalakítására
kényszerültünk, úgy vélem játé-
kunkkal nem okoztunk csalódást.”

Emlékeztető:
A Szentlőrinc elleni mérkőzések

az NTE 2007-es NB III Dráva-cso-
portjába történt felkerülése óta:
2007/08, 9. forduló: Szentlőrinc -
NTE 4-2; 26. forduló: NTE -
Szentlőrinc 1-3. 2008/09, 9. fordu-
ló: NTE - Szentlőrinc 0-2; 24. for-
duló: Szentlőrinc - NTE 5-2.

A mostani 0-0-s találkozójukon
ott volt a házigazdák támadószek-
ciójában a zalaiak ellen roppant
hatékony Müllerlei Szabolcs és
Pincehelyi Zsolt – akik közül előb-
bi három, utóbbi négy gólt jegyzett
az NTE ellen –, de ezúttal ők sem
tudtak a hálóba találni.

Egy kis kitekintő:
A labdarúgó NB II Nyugati cso-

portjának 9. fordulójában a ZTE II
vendége a Barcs együttese volt (1-2),
s a somogyiak mindkét találatát a 17
esztendős nagykanizsai Nagy Gergő
szerezte. A fiatal támadó az NUFC
nevelése, ahonnan a Zetéhez került,
de megjárta a grazi Sturm akadémiá-
ját is. Szombathelyi kitérővel került a
barcsiakhoz, melynek színeiben a 6.
fordulóban a Tatabánya ellen szerezte
meg első másodosztályú találatát…

P.L.

VVééggrree  ppoonntt  aa  mmuummuussssaall  sszzeemmbbeenn

Kanizsa Sörgyár – A.S.E. Oros-
háza 3:6. Női asztalitenisz Extrali-
ga-mérkőzés, 3. forduló. Nagyka-
nizsa. Dospina, Ladányi – Végh,
Ciurcui 2:3, Ladányi – Ciurcui
1:3, Márkus – Végh 0:3, Dospina –
Tóth 3:0, Ladányi – Végh 2:3,
Dospina – Ciurcui 3:2, Márkus –
Tóth 2:3, Dospina – Végh 3:1, La-
dányi – Tóth 0:3

Az igazság pillanata, akár így is
fogalmazhattunk a Kanizsa –
Orosháza extraligás találkozó kap-
csán, hiszen néhány hete a dél-za-

lai klub képviselői 6:4-re nyertek a
Tolna ellen, melyet előtte az oros-
háziak is elpáholtak – 6:1-re. Az
eredményekből az következett,
hogy az alföldiek a KSSE ellen is
simán veszik az akadályt. Mint ki-
derült, ez így is történt, ezzel to-
vább gyarapítva pontjaik számát.
A kanizsaiak közül ugyanakkor
Michaela Dospina egyesben kitett
magáért, így az úgymond „román
rangadót” is ő nyerte a Bolyai-is-
kola tornatermében. A végered-
mény tulajdonképpen papírforma,
s ezzel három forduló után a Ja-

kabfi Imre edzette csapat a hetedik
helyen áll. Október 25-én szintén
hazai környezetben játszik a Kani-
zsa Sörgyár, akkor a Soltvadkerti
TE lesz az ellenfél. 

Jakabfi Imre: „Úgy gondolom,
már eddigi szereplésünkkel sem
okoztunk csalódást, ráadásul a vesz-
tes meccseinket sem nyertek “nullás-
ra” velünk szemben ellenfeleink. Az
már jól látható, hogy idegenlégió-
sunkkal erősödtünk, s ehhez kell fel-
nőnie másik két játékosunknak is.”

P.L.

DDoossppiinnaa  eeggyyeeddüüll  kkeevvééss  vvoolltt

�� Az első lépés a bronz felé.
Jánossomorján játszotta a baseball
bajnokság 3. helyéért vívott párharc
első találkozóját a Nagykanizsa Ants
együttese. Mint ismert, a kanizsaiak
az előző évekkel ellentétben ezúttal
valóban nagy harcban maradtak le a
bajnoki fináléról a Szentendrével
szemben, így idén ismét a bronzért
mérkőzhetnek. Nos, a Darabos Gá-
bor és Gondi Zoltán vezette egység
a Jánossomorja Rascals otthonában
vívta az első mérkőzést, s szoros csa-
tában ugyan, de nyertek 3:1-re.
(Hozzátennénk, a „hangyák” igazán
kellemetlen ellenlábasai az osztrák
határ menti kisváros együttesének,
hiszen igazán jegyzett párharcban
még nem sikerült győzni ellenük…).

�� Itthoni győzelem, idegenbeli
vereség. A Nagykanizsai Izzó SE
kézilabda-csapatai közül az NB I B-
s nők Győrben, az NB II-es férfiak
itthon mérkőztek. A hölgyeknek
vérmes remények nem lehettek a
győri női kézilabda fellegvár máso-
dik csapatával szemben, s a zöld-fe-
hérek 14-9-es félidő után győztek
is 28-19-re – ami egyáltalán nem
tragikus a kanizsaiak szempontjá-
ból. Az „izzósok” egyelőre sereg-
hajtóként állnak pont nélkül, de a
teljes képhez tartozik, hogy rajtuk
kívül még három nulla pontos
együttes is található a mezőnyben.
A férfiaknál már kedvezőbb az
összkép, hiszen a veszprémieket
28-20-ra győzték le Tóth László já-
tékosai, s három meccsükön öt pon-
tot gyűjtöttek, ami a táblázat harma-
dik helyét jelenti (jelenleg) számuk-
ra a tízcsapatos mezőnyben.

�� Helytálltak a fiatalok. Kaniz-
sai Vadmacskák - PEAC  56-67
/13-19, 16-15, 9-14, 18-19/. Amatőr
női NB I-es kosárlabda-mérkőzés,
Nyugati csoport, 1. forduló.  Az új
bajnoki évadra alaposan átalakult
KVSE az első negyedben Fuisz Vik-
tória öt pontjával a 3. percben még
vezetett, de a pécsiek pontosabb do-
básaikkal végül hatpontos előnnyel
zárták az első negyedet. A második
tíz percben volt egy kiváló 9-0-s ha-
zai sorozat, de a végére sikerült fel-
zárkózniuk a baranyaiaknak. Fordu-
lás után a pécsi csapat ismét „előha-
lászta” tarsolyából a pontosabb do-
básokat, s így ismét tetemesre hízott
előnye, de ezzel még nem ért véget a
találkozó, mivel a záró negyedben
többek között Hegyi Vivien két hár-
masával felzárkózott a kanizsai
együttes egy pontra. A végjátékban
aztán a célzásoknál már odalett a
koncentráció a Vadmacskáknál, s ezt
a vendégek kíméletlenül kihasználva
11 ponttal nyerték meg a találkozót.
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Tájékoztatjuk Nagykanizsa lakosságát, hogy Nagykanizsa Megyei Jogú
Város Közgyűlése 2/2008.(II.08.) számú rendeletében szabályozza az avar- és
kerti növény hulladékégetésének szabályait.  A jogszabály értelmében,

(1) Ünnepnapokon és vasárnapokon, valamint a május 1-től szeptember
30-ig tartó időszakban a város teljes közigazgatási területén tilos az avar, kerti
és egyéb növényi hulladék égetése.

(2) Közterületen az avar és kerti hulladék égetése az év minden napján tilos. 
(3) A város központjában a - Király utca mindkét oldala - Kalmár utca mind-

két oldala - Magyar utca páros oldala 26. házszámtól délre eső ingatlanok - Garai
utca páros oldala - Petőfi utca mindkét oldala - Huszti tér - Eötvös tér - Kórház
utca - Kossuth tér - Liget utca - Tripammer utca - Erdész utca mindkét oldala -
Ady E. utca páros oldala 80. számtól (3746 hrsz) északra és páratlan oldala 83.
számtól (3630 hrsz.) északra - Nagyváthy utca és Zárda utca mindkét oldala -
Zrínyi Miklós utca mindkét oldala által határolt területen az avar, kerti és egyéb
növényi hulladékot március 1-30. és október 1-30. napja között lehet égetni a hét
első kettő munkanapján 08.00 - 18.00 óráig, emberi tartózkodás céljára szolgáló
épülettől legalább 25 méteres távolságra. Az év többi napján tilos az égetés.

(4) Külterületen avart, kerti és növényi hulladékot az (1) bekezdésben
foglalt tilalmi időszakok kivételével bármely munkanapon és munkaszüneti
napon lehet égetni.

(5) A (3) bekezdésbe nem tartózó egyéb belterületi ingatlanokon az (1)
bekezdésben írt tilalmi időszakok kivételével - a hét első két munkanapján
08.00 - 18.00 óráig lehet avart, kerti és növényi hulladékot égetni emberi
tartózkodásra szolgáló épülettől legalább 25 méter távolságra. 

(6) Az égetés befejeztével a tüzet el kell oltani, és a parázslást meg kell
szüntetni.

(7) Az elégetendő avar és növényi hulladék nem tartalmazhat kom-
munális vagy ipari eredetű, illetve veszélyes hulladékot.

avar- és kerti növényi hulladék: falomb, nyesedék, egyéb növényi maradványok
Aki az avar, kerti és egyéb növényi hulladékot tilalmi időszakban, vagy emberi

tartózkodásra szolgáló épülettől 25 méter védőtávolságon belül, avagy tiltott területen
éget. szabálysértést követ el, és 30.000 Ft-ig terjedő szabálysértési pénzbírsággal
sújtható, amennyiben magasabb szintű jogszabály másképpen nem rendelkezik.

Kérjük a lakosságot, hogy gondolva mások nyugalmára, az égetésre
vonatkozó rendelkezéseket tartsák be.

AA  hhuullllaaddéékkééggeettééss  sszzaabbáállyyaaii

HHaajjhhuullllááss
A hajhullás akkor tekinthető rendellenesnek, ha túlzott mértékű és hi-

ányzik a normál újrakinövés. Minden esetben, amikor egy túlzott mér-
tékű hajhullást látunk, egy megfelelő kezeléssel beavatkozunk olymó-
don, hogy stimuláljuk a szőrtüszőt, elősegítve ezzel a vérellátást. 

A hajhullás mértékét befolyásolják az öröklött gének, mivel elsősor-
ban ezek határozzák meg, hogy mennyire érzékeny fejbőrünk. A hor-
monháztartás felborulása miatt is kóros hajhullás következhet be: a női
szervezetben több férfihormon kezd el termelődni, ezért férfiakra jel-
lemző hajhullást figyelhetünk meg ezeknél a nőknél (leginkább a fejte-
tőn ritkul a haj). A nőknél kritikus időszak a klimax, mert ilyenkor rend-
szertelenné válik a petefészek működése, a női nemi hormon termelése
lecsökken. Így a hajszálak élettartama megrövidül, lassú, de állandó
hajhullás indul meg a fejbőr egészére kiterjedően. 

Néhány gyógyszer mellékhatása, egyoldalú táplálkozás, kevés vita-
minbevitel, rossz vérkeringés, alacsony vérnyomás, fogamzásgátlók il-
letve időskori kopaszodás következtében is megindulhat hajhullás, a ki-
váltó októl függően más intenzitással és időtartammal. Előfordul, hogy
a túlzott stressz okozza a hajveszteséget. Ez lehet akár lelki és testi fá-
radtság, halálhír, autóbaleset, nagymértékű stressz a mindennapokban,
valamint maga a hajhullástól félelem is. Terhesség, szülés után a nők
legtöbbjénél fellép hajhullás. Jellemzően a baba megszületése után in-
dul el a folyamat, a testi változások miatt: a szervezet raktárai kimerül-
nek, hiány alakulhat ki a fontos nyomelemekből, mint a cink, vas és vi-
taminok. Zónás hajhullásnak nevezzük azt a jelenséget, amikor a haj
foltokban hullik. Ennek okai lehetnek pszichológiai vagy hormonális
problémák, helyi fertőzések, valamint gyulladás (pl. fog, mandula). Az

említett okokon kívül a hajhullást legtöbbször egy-egy betegség váltja
ki: tüdőgyulladás, egyéb felső légúti megbetegedések. Hozzájárul még
környezetünk szennyezett levegője, és a túlzott UV-sugárzás is. A keze-
lést megelőzően mindenképpen vizsgáltassuk ki magunkat, hogy a haj-
hullás hátterében nem áll-e valamilyen komolyabb probléma!

Kezelésére használhatunk gyógynövényeket, homeopátiás szereket.
A mezei zsurlóban, a csalánban, a borágban található kovasav nagyon
sok szilíciumot tartalmaz, így ezek teaként és öblítőként alkalmazva
erősítik a körmöket is és megállítják a hajhullást. A bojtorjánt mint a
hajápolás gyógynövényét emlegetik. 

Végig kell gondolnunk, hogy mi állhat a hajhullás mögött, hiszen testünk
jelezni kíván valamit. Lehetséges, hogy változtatnunk kell étrendünkön, test-
mozgási szokásainkon. Ügyeljünk rá, hogy szervezetünkbe elegendő meny-
nyiségű A- és B-vitamin kerüljön, lehetőleg ne tabletták segítségével. A mai
fejlett orvostudománynak köszönhetően elérhető néhány költségesebb keze-
lési módszer is, mint például a hajátültetés, illetve az úgynevezett lézerfésű. 

De a legjobb megoldás, ha megelőzzük a hajhullást, ez ugyanis lénye-
gesen egyszerűbb, mint visszafordítani a folyamatot. A szoros konty és
lófarok viselése elerőtleníti a hajhagymákat, így azok egyszerűen elkop-
nak. Hajmosás előtt célszerű kifésülni a hajat, mert a vizes haj fésülése
károsítja a hajszálak rostjait. A hajunknak és fejbőrünknek megfelelő
sampont hígítsuk fel, mielőtt felvinnék a hajra. A sampon és balzsam más
minőségű kozmetikum, így tanácsos a kettő az egyben termékeket kerül-
ni. Fontos, hogy mosás után alaposan öblítsük ki a sampont a hajból!

Dr. Hella ajánlata:
� Hair Clinic kapszula � Varga hajcsepp � Revalid kapszula �

Vichy Dercos sampon � Biovánne szépségvitamin � Merz Spezial dra-
zsé � Evelle tabletta 

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

DDrr..  HHeellllaa  eeggéésszzssééggrroovvaatt
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