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KKaanniizzssaa

Egy kattintás, és naponta 
friss híreket, tudósításokat, 

riportokat olvashat. 

wwwwww..kkaanniizzssaauujjssaagg..hhuu

„Nem érti ezt az a sok ember,
Mi áradt itt meg, mint a tenger?
Miért remegtek világrendek?
Egy nép kiáltott. Aztán csend lett.

(Márai Sándor)
Az ’56-os emlékkertben a szabad-

ságharc hőseinek emlékművénél

folytatódott a megemlékezés, ahol
koszorúzott a nagykanizsai önkor-
mányzat, az Országos 56-os Szövet-
ség Nagykanizsai Szervezete, ország-
gyűlési képviselők, a nagykanizsai
politikai pártok, rendvédelmi szerve-
zetek, a cigány kisebbségi önkor-

mányzat, valamint a városban műkö-
dő civil szervezetek, s a Piarista isko-
la. Az emlékezés virágait az 1989.
október 23-án, a forradalom első sza-
bad ünneplésére a Károlyi-kertben ál-
lított kopjafánál helyezték el. Orbán
Nándor, a kanizsai nemzetőrség egy-
kori parancsnokának emléktáblájánál
szintén koszorúzásra került sor.

Ezután a Medgyaszay Házban em-
lékbeszédet mondott Marton István
polgármester, aki a történelmi vissza-
emlékezés után kiemelte, hogy
„Napjainkban is, a rendszerváltást
követő két évtized múltán is él sajnos
a Kádár-rendszer nosztalgiája. 

(folytatás a 3. oldalon)

’’5566  ééss  ’’8899  eemmlléékkeezzeettee
Pénteken délelőtt az 1956-os forradalom 53. és a Magyar Köztársaság

kikiáltásának 20. évfordulója alkalmából szervezett városi ünnepség a
Deák téren a Kanizsa Fúvós Egyesület Zenekarának ünnepi térzenéjé-
vel vette kezdetét, majd sor került az ünnepélyes zászlófelvonásra a Ka-
nizsa Lovasklub hagyományőrző huszárjainak közreműködésével.

36.qxp  2009.10.29.  15:03  Page 1



Állj fel újból, néma város!
Mennyi kín kell még? Álmaid-
ból, néma város, mennyit adsz
fel még? – Gergely Éva felvétel-
ről szóló altja érinthette meg
azok szívét, akik részt vettek és
virágot helyeztek el az ’56-os
Emlékkertben az összefogás, a
bátorság és a szeretet győzelmét
ünnepelve. – Ha soha többé nem
énekelhetnék, akkor is az októ-
ber 23-i, (fővárosi) Erzsébet téri
ünnepség miatt már megérte
színpadra lépnem. – emlékezett
Vizy Márton dalára, az első al-
kalommal 2002. őszén énekelt
Néma városra a Kanizsán is járt
előadóművész.

Cseresnyés Péter alpolgármes-
ter október 22-i beszéde, melyet a
polgári oldal hagyományos, előes-
ti megemlékezésén mondott, szá-
mos továbbgondolásra serkentő
mondatot tartalmazott. Mint a tóba
dobott kavics, melynek nyomán
továbbgyűrűzik a víz… „Az ese-
mények méltósága és az emberi
sorsokra gyakorolt hatása miatt
nehéz méltó beszédet mondani
1956 őszének eseményeiről.” –
kezdte beszédét a Fidesz ország-
gyűlési képviselője. Eszünkbe jut
Camus eléggé nem idézhető felsó-
hajtása: Nehéz minékünk méltó-
nak lenni ennyi áldozatra. Majd a
szónok emlékeztetett: „A kommu-
nista diktatúra  mintegy 100 millió
ember életét követelte. Forradal-
munkról az egész világ tudott. És
sokan voltak, akik nem értették. A
nyugati baloldali értelmiségiek,
akiknek fogalmuk sem volt a kelet-
európai szovjet zónák nyomoráról:
a parasztok kizsigereléséről, a kö-
telező beadásokról, a kötelező be-
gyűjtésekről, a recski táborokról, a

hihetetlen szegénységről és nyo-
morról, a véget nem érő pártgyűlé-
sekről, a Szabad Nép félórákról, az
önkritika gyakorlásáról, a besúgá-
sokról, az ÁVH-ról, a párt ökléről,
a fekete autóról, a letartóztatások-
ról, a kitelepítésekről, az egy szál
lódenkabátról, a bezártságról, az
aknazárakról, a sivár üzletekről, a
büdös ételgyárakról, az ehetetlen,
ragacsos kenyerekről, a paraszt-
polgárok kulákká nyilvánításáról,
az arisztokrácia és a valahai ne-
messég földönfutóvá tételéről,
megalázásáról, az életszínvonal
folyamatos zuhanásáról  és a min-
dent elborító hangos és alattomos
terrorról.” És hányan vannak ma
is, e hazában – fiatalok és időseb-
bek egyaránt – akiknek fogalmuk

sincs minderről? Akik valamiféle
álomvilágban, illúzióban élnek kö-
zelmúltunkat (és jelenünket) ille-
tően? 

Bár ma már annak nevezhetjük
forradalmunkat, ami, a szónok ke-
serűen kellett feltegye a kérdést:
„Hogy mégsem vagyunk igazán
felhőtlenül boldogok? Nem va-
gyunk, és ki kell mondanunk, hogy
a mai áldatlan politikai közállapo-
tunkért felelős az utána következő
harminc év.” Majd számbavette a
megtorlás módszereit, s azt, ami-
nek következménye máig ható:
„Rászoktatták az embereket a ha-
zudozásra, a sunyításra és a kép-
mutatásra. És az ebből fakadó, az
embereket megvásárolni szándé-
kozó politikai akarat oda vezetett,
hogy nem csak a forradalom utáni
korszak, hanem napjaink is régi
berögződéseket, újra felismert szó-
lamokat és cselekedeteket mutat-
nak. Mi folyik itt? Hazugságok
ipari méretű termelése, a hatalom
eloldása az ellenőrzés pányvájáról,
sutba hajított felelősség, intézmé-
nyesített korrupció, maffiamód-
szerek. Demokrácia deficittel mű-
ködői többpártrendszer, szociális
válság, tömeges elszegényedés,
munkanélküliség, eladósodás, ki-
szolgáltatott magyar gazdaság.
Dobra vert ország. A független,
szabad élet elfojtása, amerre csak
nézünk. Adókkal megfojtott kis-
vállalkozások, sorsukból kilábalni
képtelen, máról-holnapra élő ki-
szolgáltatott kisemberek, tíz kör-
mével hiába kapaszkodó, süllyedő

polgárság. Nincstelenné, kiszol-
gáltatottá tett emberek, akik nem
mernek felszólalni és kiállni az
igazukért, mert a hatalomtól függ a
másnapi megélhetésük. Hiába a
NATO és uniós tagság, ez nem a
Nyugat, és nem a XXI. század. Ez
a keleti élet, és a múlt század, amit
húsz év óta próbálunk magunk
mögött hagyni, de újra és újra elér,
körülfon és visszahúz bennünket. 

Olyan történelmi egységet kell
kialakítani, amely véget vet az
ámokfutásnak, amely gátat vet a
gátlástalanságnak, és amely elve-
zethet a rendszerváltáskor elma-
radt felemelő megtisztuláshoz is.”
– zárta beszédét Cseresnyés Péter,
bele nem törődésre, fel nem adásra
kérve hallgatóit. 

K.H.
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Ötvenhatos versünnepet ren-
dez november 3-án, kedden fél 6-
kor a Halis István Városi Könyv-
tár 2. emeletén a Nagykanizsai
Polgári Egyesület. – tájékoztatta
lapunkat Kóré Péter elnök.

– Én azért vagyok itt, mert hu-
szonhétszer elszavaltam gyűlése-
ken Kiss Dénes versét.

–  Szervusz, én vagyok Kiss Dé-
nes. 

Ezt a börtönben elhangzott
párbeszédet választottuk ren-
dezvényünk mottójául. Arra

utal, nem mindig volt veszély-
telen a vers írása vagy mondá-
sa. Ezért olyan fiatalok részvé-
telét vártuk, akik mernek köve-
tői lenni (az egyébként egykor
kanizsai középiskolás) Kiss Dé-
nesnek, meg a versmondónak
is. A húsz költő többsége rabsá-
got szenvedett és/vagy emigrá-
cióba kényszerült. Rendezvé-
nyünk második fele pedig Kis-
faludy András dokumentum-
filmje, az Elárultak bennünket
előzetesének is tekinthető. Hi-
szen benne a Képzőművészeti

Főiskola 1956-ban volt hallga-
tói beszélnek mártírhalált halt
társaikról. A film egyik szerep-
lőjének, Bencsik István szob-
rásznak a fia, András most nem
a Demokrata főszerkesztője-
ként, hanem fiúként lesz a ven-
dégünk. Arra vagyunk kíváncsi-
ak, a félelem közepette hogyan
adta át neki édesapja a forrada-
lom emlékét? Immár hagyomá-
nyos februári középiskolás ver-
senyeinken tapasztaltuk: mek-
kora szükség van a közelmúlt-
ról való, nemzedékek közti pár-
beszédre! 

K.H.

BBöörrttöönn  eeggyy  vveerrsséérrtt
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(folytatás a címlapról)
Ennek a társadalmi emlékezet-

zavarnak az is lehet az oka, hogy
sokan úgy érzik, számukra nem

hozott megújhodást a várva-várt
fordulat. A gyors kapitalizálódás
során nekik semmi sem jutott,
rajtuk átlépett a történelem. Ta-
lán igazuk is van… Ezeket a sú-
lyos társadalmi kérdéseket tisz-
tázni és kezelni kell. Erre tesz kí-
sérletet majd egy új ország-veze-
tés, s mi azon dolgozunk, hogy

munkájuk sikeres legyen. Ne fe-
ledkezzünk meg arról sem, hogy
mi itt helyben tudjuk a legtöbbet
tenni, ha igazán fontosnak tartjuk

városunk jövőjét. A megkezdett
munkát legjobb tudásunk és szán-
dékunk szerint végezzük, és támo-
gassuk – ne pedig gáncsoljuk –
azt, aki velünk együtt vagy helyet-
tünk, de mindenképpen értünk
cselekszik. Ne vegyük el munká-
jába vetett hitét, és azt a szabad-
ságot, amely mindenkiben a lel-

kesedést fűti. Ez a szabadság az,
melyet az ’56-os forradalmárok
szent örökségként reánk hagytak.
Soha ne áruljuk el ezt az öröksé-
get!”

A polgármesteri visszatekintő
beszédet követően a Politikai
Foglyok Országos Szövetsége
nevében Vitéz Nagy Ottó, a Szö-
vetség nagykanizsai elnöke a
Hazáért Érdemkeresztet adomá-
nyozta Vitéz Csap Lajosnak, aki
a budapesti harcokban, és Pata-
ki Lászlónak, aki a pécs-mecseki
harcokban fegyveresen vett
részt. A kitüntetések átadását
követően Dávidovics Mária ren-

dezésében műsort adtak a Dr.
Mező Ferenc Gimnázium tanu-
lói.

A megemlékezés este folytató-
dott az immár hagyománnyá vált
fáklyás sétával, mely a Kossuth
térről indult, érintette a Kórház-ká-
polnát, az ’56-os Emlékkertet s az
Erzsébet teret, majd a Deák téren
ért véget.

Az Emlékkertben – mint eddig
minden évben – Horváth István
Radnóti-díjas versmondó tolmá-
csolásában elhangzott Márai Sán-
dor Mennyből az angyal című
verse, a Deák téren Angyalosi
Gábor, a Dr. Mező Ferenc Gim-
názium diákja Petőfi Sándor
Nemzeti dal című versét szavalta
el. A lángok az 56-os hősökért lo-
bogtak.

A kiskanizsaiak a templom mel-
letti Millenniumi Emlékparkban
emlékeztek meg az 56-os forrada-
lomról és szabadságharcról.

Az Együtt Kiskanizsáért
Egyesület, a Polgári Olvasókör,
az Általános Iskola és Óvoda,
valamint a Móricz Zsigmond
Művelődési Ház által szervezett
megemlékezésen Vitéz Lovag
Erdős László honvéd ezredes, a
Nemzeti Társaskör elnöke mon-
dott beszédet. Az ünnepség vé-
gén a város, az intézmények és
a civil szervezetek képviselő
koszorút helyeztek el a 10 év-
vel ezelőtt felavatott emlékmű-
nél. 

S.E. - B.E.

Nemrégiben köszöntötte szü-
letésnapján városunk 104 éves
polgárát, Fekete Istvánt Marton
István polgármester, Bogár Fe-
renc, Horváth István, Polai Jó-
zsef és Tóth Nándor önkormány-
zati képviselők, a család, a bará-
tok, szomszédok és az Együtt
Kiskanizsáért Egyesület.

Pista bácsi, aki 1905. október 20-
án látta meg a napvilágot, lányával
él Kiskanizsán, a Körmös utcában.
Napközben rádiót hallgat, tévét néz,
s mivel távolabb már nem mer men-
ni, csak a kapuig sétál ki. Elmondá-

sa szerint nem beteg, csak koránál
fogva már gyenge. 1965-ben ment
nyugdíjba a vasúttól, s alig több,
mint tíz évvel ezelőtt adta el szőlő-
birtokát, ahol mindaddig dolgozott.
Úgy gondolja, a hosszú élet titka az
egészséges életmód, a rendszeres-
ség, mely az étkezésben, a sporto-
lásban, a munkában kell, hogy meg-
nyilvánuljon, valamint az alkohollal
való mértékletesség. 

Horváth István és egy kiskaniz-
sai kisdiák verssel köszöntötték a
meglett korú ünnepeltet.

S.E.
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Minapi sajtótájékoztatójukon
a nagykanizsai GE által a fény-
forrásgyártásban foglalkoztatot-
tak ügyében tett lépéseinkről ad-
tak hírt a közvéleménynek Bene
Csaba és Karádi Ferenc fideszes
képviselők.

Bene Csaba elmondta: – To-
vábbra is igaz, hogy nem született
még meg az a döntés a cég vezeté-
se részéről, amely a nagykanizsai
gyár további helyzetét, jövőbeni
szerepét meghatározza a cégcso-
porton belül. Cseresnyés Péterrel
részt vettünk egy megbeszélésen a
helyi vezetőkkel, ahol arról kap-
tunk tájékoztatást, hogy pontosan
ismerik a gyár szerepét a város
életében és elmondták, hogy mi-
lyen, a megoldás irányába mutató
intézkedéseket kívánnak előkészí-
teni. Ez után a parlamentben Cse-
resnyés Péter alpolgármester, or-
szággyűlési képviselő, a gazdasági
miniszterhez intézett kérdést annak
érdekében, hogy megtudja, mit tett
a kormány a várható komoly lét-
számleépítés ellen. Sajnos konkré-
tumokat nem tartalmazó választ
kapott, ezért újabb, pontosabb kér-
dések megfogalmazásával szeretne
határozott, egyértelmű, nem elma-
szatolt miniszteri véleményt halla-
ni arról, hogy a kormány állás-
pontja szerint mi várható a GE
fényforrásgyár dolgozóinak fog-
lalkoztatását illetően, és mit tett és
tesz a kormány annak érdekében,
hogy ne kerüljenek ezrek az utcá-
ra. Véleményünk szerint nem első-
sorban önkormányzati, hanem
kormányzati feladat egy ilyen
nagyságrendű, országosan is sok
ezer embert foglalkoztató cég me-
nedzsmentjével történő tárgyalás-
sorozat lefolytatása. Csak a kor-
mány tud olyan intézkedéseket
hozni, amelynek segítségével befo-
lyásolni lehet az ilyen cégek szán-
dékait, s tud olyan helyzetet terem-
teni, amely a régiót, országot be-
fektetési szempontból vonzóvá tud-
ja tenni. 

Végül hangsúlyozta, arra kérnek
minden vezető politikust, hogy a
jelenlegi szocialista kormányra
próbáljanak hatni annak érdeké-
ben, hogy tegyenek meg mindent a
munkahelyükért aggódó GE által
foglalkoztatott munkavállalók ér-
dekében.

Karádi Ferenc átvéve a szót ki-
emelte, hogy önkormányzati szin-
ten elsősorban azon kell dolgozni,
hogy az itt élő emberek érdekeit
képviselő helyi döntéseket meg-
hozzák. Majd így folytatta: – A
nagykanizsaiaknak nem az az ér-
deke, hogy a 2010-es választáso-
kig hátralevő időben kicsinyes,
bosszútól vezérelt, kirúgom, levál-
tom, csókost kinevezek típusú sze-
mélyi kérdések foglalják el a mun-
kára szánt idő nagy részét. Ezért
erkölcsi támogatásunkról biztosít-
juk a budapesti közgyűlés helyzete
kapcsán is megfogalmazott tör-
vényváltoztatási szándékot, amely
kimondaná, hogy egy önkormány-
zat képviselőtestületét fel lehet osz-
latni a választást megelőző év ok-
tóber elseje után is. Konkrét okunk
erre a támogatásra az, hogy a
helyzet a jelek szerint Nagykani-
zsán továbbra sem változott, min-
den adott szó ellenére, minden alá-
írt kézfogó nyilatkozat ellenére úgy
látszik, hogy a személyi kérdések a
szocialisták és a polgármester szá-
mára ma is sokkal fontosabbak,
mint a városban élő emberek min-
dennapjait meghatározó ügyek.

A sajtótájékoztató zárógondola-
taként elhangzott, hogy a FIDESZ-
KDNP frakció ezúttal is egysége-
sen, következetesen a valós felada-
tok megoldásában kíván együtt-
működni a testület egészével. Az
ilyen típusú előterjesztések meg-
tárgyalása, megszavazása pártér-
dekektől független kell, hogy ma-
radjon és kizárólag szakmai alapon
születhet döntés a határozati javas-
latokról.

Cseresnyés Péter alpolgármes-
ter, önkormányzati képviselő a
GE kapcsán hetek óta fennálló
bizonytalanságról, s az esetleges
leépítéseket, elbocsátásokat
megelőző lehetséges önkormány-
zati tevékenységekről tartott saj-
tótájékoztatót.

– Az elmúlt hét és hangsúlyozot-
tan az elmúlt egy év nehéz helyzet-
be hozta mind a vállalkozókat,
mind a munkavállalókat. A kor-
mány és támogatóik részéről kom-
munikáció szintjén a válság okozta
problémák gyógyszerei megjelen-
tek, ennek ellenére növekszik a
munkanélküliség, a gazdasági,
pénzügyi mutatók esetében és a fo-

rint értéktartásán kívül nincs sem-
mi biztató jel. Nagykanizsát a vál-
ság és az uniós döntések miatt a ki-
alakult helyzet még érzékenyebben
érintette. Sokan veszítik el állásu-
kat, s sokak félnek – sajnos jogo-
san – annak elvesztésétől. Még mi-
előtt baj lenne, akkor kell lépni,
ezért kezdeményezni  fogom, hogy
a beruházások letelepedésének
elősegítése érdekében kedvezmé-
nyeket adjunk azoknak a vállalko-
zásoknak (beruházóknak), akik je-
lentős beruházást hajtanak végre,
vagy jelentős számú munkahelyet
teremtenek ezzel együtt városunk-
ban. Két területen látok lehetősé-
get erre: 1. önkormányzati földte-
rület vásárlása esetén el lehessen
térni a megállapított m2 ártól, 2.
adókedvezmény igénybe vételének
lehetősége. Mindkettő esetben mi-
nimum feltételeket kellene megha-
tározni, amely vitára okot nem
adóan határozná meg a kedvezmé-
nyek igénybe vételének lehetősé-
gét. Előterjesztés kidolgozását fo-
gom elindítani, s kérni fogom a
közgyűlés támogatását.

Honlapunkon már olvashat-
ták, hogy Seres Mária, a Civil
Mozgalom alapítója ismét „or-
szágjáró aláírásgyűjtésbe” kez-
dett. Múlt szerdán városunkban
is járt, ahol ismertette a sajtó
munkatársaival az aláírásgyűj-
tés okait, mikéntjét, s jövőre vo-
natkozó terveit.

Saját honlapja (www.seres-
maria.hu) tartalmazta azt a menü-
pontot, mely a látogatóknak tette
fel a kérdést, hogy „Ön milyen
kérdésben kezdeményezne nép-
szavazást? A honlap olvasóitól
több, mint hatszáz javaslat érke-
zett, melyet ők maguk értékeltek
is, s a legnépszerűbbeket Seres
Mária a ez év januárjában benyúj-
totta az Országos Választási Bi-
zottsághoz (OVB). Az Alkotmány-
bíróság határozata alapján szep-
temberben az OVB hitelesítette a
kezdeményezést, miszerint: „Kez-
deményezzük az Alkotmány és a
kapcsolódó törvények módosítását
úgy, hogy országos népszavazást
lehessen tartani arról, hogy az ál-
lam költségvetéséből a pártok ne
részesülhessenek semmilyen jutta-
tásban”. A következő lépés az alá-
írások összegyűjtése, melyeket no-

vember 24-ig – minimum 50.000-
et – kell eljuttatni az Országos Vá-
lasztási Irodára. A kezdeményező
véleménye szerint állami támoga-
tás nélkül is fent lehet tartani egy
szervezetet, ráadásul míg a nyug-
díjasokat, az egyházat, az oktatást
és egyéb területeket sújtanak min-
denféle megvonással, addig a pár-
tok támogatását nem nyirbálták
meg. Javaslatokat is tesz a hogyan-
ra: tagdíjbevételből, adományok-
ból, a személyi jövedelemadó 1%-
ából, melyről mindenki maga dönt
(ez még egyelőre nem lehetséges –
a szerk.), egyéb bevételekből.

Seres Mária beszélt arról is,
hogy az általa elindított Civil Moz-
galomnak egyre több aktivistája
van, készülnek a tavaszi választá-
sokra, mind a 176 választási kör-
zetben szeretnének jelöltet indíta-
ni. Közben vár rájuk a csornai idő-
közi választás is, reméli, sikerrel
fogják venni az első „akadályt”.
Úgy gondolja, minden állampol-
gárnak kötelessége elmenni sza-
vazni, mert a változtatás a szava-
zópolgárokon múlik. Neki, és a Ci-
vil Mozgalom többi tagjának az a
célja, hogy a következő ciklusban
megszűnjön a káosz, az egymásra
mutogatás, s a Parlamentben kö-
zös, értékteremtő munka folyjon –
az ország és az állampolgárok ér-
dekében. Ígérete szerint következő
nagykanizsai látogatásakor be fog-
ja mutatni nyilvánosan a Civil
Mozgalom kanizsai jelöltjeit.

Baracskai József, a Nyugat-du-
nántúli Regionális Fejlesztési Ta-
nács (NYDRFT) tagja, valamint
dr. Fodor Csaba önkormányzati
képviselő sajtótájékoztató formá-
jában ismertette a Nyugat-dunán-
túli Operatív Program Nagykani-
zsát érintő nyertes pályázatait.

A tájékoztatón elhangzott, hogy
az RFT már eddig is több célra
biztosított Nagykanizsának milli-
árdos nagyságrendű projektekhez
forrást, s most is vannak pályáza-
tok elbírálás alatt, szerződéskötés
előtt, vagy éppen után. 

Jelen tájékoztató a város által be-
nyújtott, „Kerékpárút fejlesztése
Nagykanizsán a 61-es számú fűút
belterületi szakaszán” nevű projektet
hivatott bemutatni. A 61-es főút mel-
letti kerékpárút megépíteni kívánt
szakasza – 2601 méter – a város ke-
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rékpáros hálózatának egyik legfonto-
sabb eleme lesz. – hangzott el. A vá-
ros legsűrűbben lakott lakótelepe, a
több, mint húszezer főt számláló Ke-
leti városrészt szeli át, kapcsolatot
biztosít Nagykanizsa legvonzóbb tu-
risztikai célállomása, a Csónakázó-tó
felé, több ponton kapcsolódik már
meglévő (például a sánci temetőtől a
Csónakázó-tóig tartó úthoz), illetve
megtervezett kerékpárutakhoz, ki-
egészítve és teljessé téve azok funk-
cióját, és nem utolsó sorban megold-
ja a nagy forgalmú 61-es főút bal-
esetveszélyes kerékpáros közlekedé-
sét. A projekt a már meglévő járda-
szakaszok kibővítésével valósul
meg, 85%-os pályázati támogatott-
sággal.

Hétfői sajtótájékoztatóján
Marton István polgármester beje-
lentette, egy új rendszer szerint
zajlanak a jövőben a polgármes-
teri tájékoztatók. Az objektív tá-
jékoztatás érdekében véleménye
szerint hetente, vagy legalább
kéthetente illik sajtótájékoztatót
tartania. Személyes elfoglaltságai
miatt azonban ezek jelentős ré-
szét személyi titkára, a polgár-
mesteri szóvivőként is tevékeny-
kedő Stadler Petra tartja.  Ezután
sikeres debütálást kívánva a pol-
gármester átadta a szót, illetve a
mikrofont szóvivőjének.

Stadler Petra elmondta:
– A múlt héten befejeződtek azok

a tárgyalások, melyek az önkor-
mányzat helyes, és a város jövője
szempontjából üdvös működését
voltak hivatottak megteremteni. Saj-
nos a remények gyorsan szertefosz-
lottak, ugyanis már a párbeszéd
kezdetén látni lehetett, hogy bizony
a FIDESZ és az SZDSZ nem meg-
egyezni jött, hanem a saját pozíció-
jukat védeni a város érdekével szem-
ben. Ugyan a FIDESZ  egy hónap-
pal korábbi bejelentése – miszerint
ezentúl ellenzéki pártként kívánnak
tevékenykedni –, az utóbbi évben ta-
núsított „minél rosszabb, annál
jobb” városellenes politikájának
tükrében senkit sem lepett meg, de
hogy mindezek után is ragaszkodni
kívánnak a bizottsági elnöki széke-
ikhez, pártkatonaként a Polgármes-
teri Hivatalt kivéreztető jegyzőjük-
höz, a dolgozó alpolgármester-nél-
küliség állapotának fenntartásához,
az Magyarországon példátlan ar-

cátlanság. Összehasonlításképpen,
miután a fővárosi MSZP-frakció be-
jelentette ellenzékbe vonulását, még
a sokat és méltán kritizált MSZP-s
főpolgármester-helyettesekben is
volt annyi kurázsi, hogy lemondja-
nak, visszaadják mandátumukat, és
ne hátráltassák a városvezetés mun-
káját. Természetesen a korábbi
többségi, mára viszont 11 főre fo-
gyatkozott FIDESZ-frakció egyedül
nem folytathatná dacpolitizálását.
Többen hihették, miután az SZDSZ
a feloszlatás ügyében láthatóan a
munkára szavazott, nem öntözi to-
vább a gyűlölet magvait – melyet
egyébként ők hintettek el a közgyű-
lésben –, nos azok csalódtak. Ők va-
lójában csak a zsarolási potenciáju-
kat kívánták fenntartani, mellyel az
utóbbi időben képesek voltak teljes
mértékben irányításuk alá vonni a
nagykanizsai FIDESZ-frakció poli-
tikáját. Márpedig ez a 13 ember,
blokkoló kisebbségként a jövőben is
képes lesz a város fejlődésének útjá-
ba tornyosulni, és ez ellen csak a
nyilvánosság eszközéhez folyamod-
hatunk, elvégre a társadalmi nyo-

más lehet az egyetlen, mely eltánto-
ríthatja őket ebbéli szándékuktól. 

A Kanizsai Dorottya Kórház
főigazgatója, Prof. Dr. Bátorfi
József a következő levelet jutatta
el Szerkesztőségünkbe:

„A hatályos törvények értelmé-
ben a kórház gazdasági igazgatói
posztjára pályázatot kiírni a pol-
gármester feladata, mint ahogyan a
pályázati eljárás során döntést hoz-
ni is a polgármester – egyszemélyes
– felelős kompetenciája.

Kórházunk esetében, az egyetlen
pályázót én csupán a polgármester
úr által október 2l-ére összehívott
meghallgatás során ismertem meg.
A pályázó egészségügyben eddig
nem dolgozott, egészségügyi gazda-
sági ügyekben és kórházi vezetésben
tapasztalata nincsen. Mindezt egy-
bevetve a hazai egészségügyi ellátó-

rendszer közismerten nehéz helyze-
tével, a szakmaspecifikus működési
és működtetési gondokkal, a kani-
zsai kórház súlyponti kötelmeivel és
önálló költségvetési intézmény vol-
tával, valamint a több mint négymil-
liárd forintos éves pénzforgalomhoz
kapcsolódó vezetői felelősséggel,
mint a kórház főigazgatója úgy vé-
lem, hogy a kórház jövője szempont-
jából igen kockázatos volna szak-
irányú ismeretekkel és tapasztalat-
tal nem rendelkező gazdasági veze-
tő kinevezése. Ezért azzal a kéréssel
fordultam a polgármester úrhoz,
hogy a pályázatot újra kiírni szíves-
kedjék, mert abban az esetben bizo-
nyos lenne számomra, valamint a
kórház orvosai és szakdolgozói szá-
mára is elfogadható, a fentebb írt
feltételeknek  megfelelő pályázó.

Kérésemet egyhangúan támo-
gatta a kórházunk Szakmai Vezető
Testülete (SZVT) és a Közalkalma-
zotti Tanács (KT) is. A polgármes-
ter úrnak október 3o-ig kell meg-
hoznia döntését.

B.E. - S.E.
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A három éve végre átkeresztelt
Károlyi kert névadóját, a vörös
grófot nem éppen hízelgő módon
felemlegető minapi sajtótájékoz-
tató személyes érzékenységeket
sértett – adták tudtomra. Külön-
ben is, a nemrég Kanizsán járt
történész is pacifistaként emleget-
te. Akkor csak jó ember lehet,
nem? Meglehet, nem csak 91 év-
vel ezelőtti a történet…

– Emberbaráti lelkek könnyen
úgy képzelhetik, hogy az ellenfél
vérontás nélkül is lefegyverezhető
vagy leverhető. Így hát, szerintük,
ez a hadművészet igazi hivatása.
Bármily tetszetősen hangzik is,
szét kell foszlatnunk ezt a téves
felfogást, mert a veszéllyel járó
dolgoknál – márpedig a háború
ilyen – a jóhiszeműségből fakadó
tévedések a legkárosabbak. Mivel
a legteljesebb erőszak alkalmazá-
sa egyáltalán nem zárja ki az ér-
telem működését, az a fél, amelyik
az ilyen erőszakkal kíméletlenül
él, és a kiontott vérrel mit sem tö-
rődik, kétségtelenül fölényre tesz
szert, ha ellenfele nem így cselek-
szik. A kíméletlenebb fél paran-
csoló törvényt szab a másik szá-
mára, és így egymással versengve
erőfeszítéseiket a végletekig fo-
kozzák. Versengésüknek csak le-

hetőségeik szabnak határt. Ekként
kell a dolgot látnunk. Oktalanság,
fonák dolog volna, ha a háború
durva megnyilatkozása iránt ér-
zett ellenszenvből mindezt szem
elől tévesztenők” (Carl von
Clausewitz: A háborúról)  

Az 1918 szeptemberében az
olasz frontról hazarendelt Tisza
István írta:

„Ellenségeink a mi feldarabo-
lásunkért folytatják a küzdel-
met…(Hazánkban pedig) vannak,
akik évek óta élősködnek a nemzet
szenvedéseiből, következetesen
ássák alá a nemzet ellenál-
lóképességét, erkölcsi erejét, kon-
kolyt hintenek, bizalmatlanságot
szítanak, a legádázabb ellensége-
inkkel rokonszenveznek. Ezek nem
politikai ellenfelek, hanem a lé-
tünkre törő ellenség segítő társai.
Mindenünk kockán forog, az el-
lenség ilyen helyzetben zsibbaszt-
ja a nemzet karját. Vajon minden-
nek láttára nem kell-e azt monda-
nunk, hogy az Úr eszét veszi el
annak, akit el akar veszíteni?” –
Nemeskürty István „Mi történt
velünk?” című könyvéből idézek.
A király október 31-én telefonon
kinevezte miniszterelnökké Káro-
lyit, már aznap  meggyilkolták Ti-
szát. A magyar csapatok ekkor
még minden fronton épen álltak,
érintetlenek voltak határaink.
Linder hadügyminiszter novem-

ber 1-jén parancsot adott, a ma-
gyar katonák tegyék le a fegyvert.
Pedig tudnia kellett, ilyen paran-
csot a miniszternek nincs joga ki-
adni. Csak Ausztria-Magyaror-
szág uralkodója, kormánya vagy
főparancsnoka teheti ezt. Novem-
ber 3-án életbe lépett a Pa-
dovában kötött fegyverszünet. Ez
nem avatkozott az országhatárok-
ba. Azaz külföldi katona nem lép-
hette volna át az országhatárt. A
fegyverszünet ugyanis nem azo-
nos a békeszerződéssel, sem a
megszállással. Mi betartottuk, az
ellenség nem. Akadály nélkül sé-
tált az ország belsejébe. 

Történetesen Károlyi Mihály
már a háború előtt, 1914 júniusá-
ban „agitációs körutat” tett az
Egyesült Államokban. Európába
visszatértekor már kitört a hábo-
rú, a francia kormány internál-
tatta a nála tartózkodó osztrák-
magyar alattvalókat. Keserves
sorsukról Kuncz Aladár írt A fe-
kete kolostorban. A szerző öt évet
töltött fogolytáborokban, tömlö-
cökben, egy sziget várbörtöné-
ben. Vétke csupán az volt, hogy
magyar állampolgár létére cso-
dálta a francia kultúrát, s ott
helyben érte őt a hadüzenet. Ká-
rolyi Mihályt pedig szabadon en-
gedték. A többit az olvasóra bí-
zom.

Papp János
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Csütörtökön  adták át ünne-
pélyesen a Cserháti Sándor Mű-
szaki Szakképző Iskola Kollégi-
umának 6. szintjét, melynek fel-
újítása a Nagykanizsa és Térsége
TISZK Szakképzés-szervezési
Kiemelten Közhasznú Nonprofit
Korlátolt Felelősségű Társaság
által benyújtott „Nagykanizsa és
térsége TISZK infrastrukturális
feltételeinek kialakítása” pályá-
zaton elnyert európai uniós tá-
mogatásból valósulhatott meg.

A megjelenteket a TISZK ne-
vében Mérksz Andor igazgató,
majd Marton István polgármester
köszöntötte, aki kiemelte, korsze-
rű, akadálymentes kollégiumi
épületben lakhatnak ezután a diá-
kok. Az épületet műszaki szem-
pontokból Juhász Imre, a projekt
menedzsere mutatta be. Elmond-
ta, hogy az intézmény eredeti ál-
lapotában nem felelt meg az elő-
írásoknak, így az épület előtt ki-
alakítottak egy tűzoltási területet.

A bejárat előtt rámpa biztosítja az
akadálymentes közlekedést a
mozgássérültek számára, akik így
az új, korszerű liftet is könnyedén
meg tudják közelíteni. A hatodik
emeleten nyílászárókat cseréltek,
teljes belső rekonstrukciót végez-
tek, felújították a tizenkét szobát,
a társalgót és a teakonyhát, kiala-
kítottak egy számítógéptermet tíz
munkaasztallal, és elvégezték a
WC-blokkok és a fürdőhelyisé-
gek felújítását is. A beruházás
összességében közel 63 millióba
került, ebből 52 millió forintot
költöttek a belső átalakításra, s 11
millió forintot a különböző be-
rendezési tárgyakra: többek kö-
zött bútorokra, számítógépekre.
A projekt az Európai Unió támo-
gatásával, az Európai Regionális
Fejlesztési Alap társfinanszírozá-
sával valósult meg.

Az ünnepélyes átadó alkalmával
elismerő okleveleket adtak át a
szakembereknek a tervezői, a kivi-
telezői munkálatokért és a bútorok
elkészítéséért.

S.E.

MMeeggúújjuulltt  aa  kkoollllééggiiuumm  hhaattooddiikk  eemmeelleettee

A Zsigmondy-Széchenyi SZKI
10.A. osztályos tanulói a legjobb
eredményt érték el az elmúlt tanév-
ben megrendezett "Igazlátó Nap"-
on. A mintegy 30 fős osztály diák-
jai jutalmul hőlégballonba ülhet-
tek, s a Globo Kanizsa Hőlégbal-
lon Klubnak köszönhetően néhány
percig madártávlatból is megszem-
lélhették iskolájukat és a várost.

B.E.

RReeppüülltteekk  aa
lleeggjjoobbbbaakk

A Múzeumok Őszi Fesztiválja
és Zala Megye 1000 éves című
rendezvénysorozat keretében
Vár és város. Kanizsa és Bot-
szentgyörgy vára – címmel nyílt
időszaki kiállítás a Thúry György
Múzeumban. A múzeum- és vár-
barátokat elsőként Száraz Csilla
igazgatónő, majd Deák-Varga
Dénes, a Romlottvár Alapítvány
kuratóriumának elnöke köszön-
tötte. A kiállítást dr. Vándor
László megyei múzeumigazgató
nyitotta meg.   

Beszédében Deák-Varga Dénes
megemlékezett a Romlottvár Ala-
pítvány létrehozójáról, dr. Cseke
Ferenc tanár úrról, aki sok áldoza-
tot hozott a város történetének
népszerűsítéséért, illetve a Rom-
lottvár maradványainak a meg-
mentéséért. A kiállítás megrende-
zését az alapítvány is támogatta,
mellyel igyekeznek a közvéle-
mény figyelmét jobban ráirányíta-
ni a méltatlan állapotú emlékre. 

Megnyitó szavaiban dr. Vándor
László elmondta, mind a két vár
történetével és kutatásával foglal-

kozott. A város határában tíz erő-
dítmény maradványairól tudnak,
ezekből azonban csak az a szomo-
rú töredék látható, amit a Romlott
-vár, Botszentgyörgy vára képvisel
jelen pillanatban. A térség a várai
által játszott szerepe révén vált is-
mertté. Kanizsa vára a Kanizsai
család idekerülésével gyakorlati-
lag beírta nevét a történelembe.
Már akkor nagyon fontos volt, és
az ország egyik legnagyobb ura-
dalmának a központjaként szere-
pelt. A XV. század legjelentősebb
magyar főnemesi családjaként itt
járt Zsigmond király és Mátyás ki-
rály is. A XVI. század közepétől
pedig Európa-szerte ismertté vált,
hiszen Szigetvár elvesztése után
Európa egyik kulcserődjévé vált. 

A Kanizsai Vár kutatása 65 év-
vel ezelőtt kezdődött el Mérei Ist-
ván vezetésével. Azután számos
leletmentés folyt egészen a közel-
múltig, amit Száraz Csilla igazga-
tónő irányításával végeztek a vár
területén. De arra csak az elmúlt
néhány évben nyílt lehetőség,
hogy a várhoz kapcsolódó mező-
város múltjával is foglalkozzanak.

Sikerült megtalálni feltételezett
helyén a XVI. századi erődített vá-
ros egy részét az Erzsébet téri si-
kertelen mélygarázs építés kap-
csán. Az év végéig látható kiállítás
130 négyzetméteren a régészeti
ásatások, a kanizsai és miklósfai
várral kapcsolatos szakirodalmi
kutatások eredményeit foglalja
össze. Ásatási fotók, leletek, kora-
beli metszetek, ásatási alaprajzok
bemutatásával kalauzolja el a láto-
gatót a múltba, és első alkalommal
mutatja be az elmúlt néhány évben
előkerült leleteket. Közöttük a leg-
újabbak az Erzsébet tér alól előke-
rült leletek, és az Üveggyár bontá-
sa során a Kanizsai vár, és a török-
kori város területén feltárt fegyver-
leletek, puskatöredékek, páncéltö-
redékek, kerámiák és korabeli bi-
lincsek. Közülük jó néhány, az or-
szágos Mátyás-király kiállításon
látható.

A középkori várost jórészt a Ma-
gyar utca és az Izzó közötti térség
rejti a házak alatt. A mai napig is a
gyárnál találhatók visszatemetve a
kanizsai Ferences Kolostor marad-
ványai.

Jó lenne, ha folytatódhatna az
ásatás – hangsúlyozta dr. Vándor
László, hiszen a kanizsai vár csak
nagyon kis részét ismerjük. A haj-
dani Szeszgyár területe alól kilóg a
mai parkosított sávban a várkas-
tély egyharmada, amit újból fel le-
hetne tárni. Két tornyát és kapuját
újra ki lehetne nyitni a nagyközön-
ség előtt. Sokat mulasztott a város
is, amikor a privatizáció során eze-
ket az épületeket nem szerezte
meg, és a középkori kanizsai várat
nem tette láthatóvá, de még nincs
veszve minden. Az egyetlen em-
lék, a Várkapu emlékmű felépítése
is Cseke tanár úr nevéhez fűződik,
ő volt az építés kezdeményezője. 

Kanizsa történetéhez szervesen
kapcsolódik a Romlottvár, közép-
kori nevén Botszentgyörgy vára.
Ez a legteljesebben föltárt Mátyás-
kori várkastély Magyarországon.
Bemutatása a 90-es évek nagy lel-
kesedése után abbamaradt, pedig a
kutatások mellett idegenforgalmi
szempontból a városnak is lehetne
ebből profitálni. 

B.E.

VVáárr  ééss  vváárrooss..  KKaanniizzssaa  ééss  BBoottsszzeennttggyyöörrggyy  vváárraa
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Mint azt már megszokhat-
tuk, idén is az október 23-ára
emlékező ünnepségen díjaz-
ták a Bolyai János Általános
Iskola által szervezett Bolyai
Matematikaversenyen kie-
melkedő eredményt elért ta-
nulókat a Hevesi Sándor Mű-
velődési Központ Színházter-
mében.

A versenyen a tizenöt városi és
városkörnyéki iskolából száztizen-
nyolc 3-8. évfolyamos tanuló mér-
te össze tudását.

A díjazottak a következők:
3. évfolyam: 1. Visnyai Zoltán

Tibor (Bolyai), 2. Czenki Gergő
(Bolyai), 3. Sulán Ádám (Zrí-
nyi). 4. évfolyam: 1. Szinyéri

Bence (Rozgonyi), 2. Borsos
Lilla Emőke (Bolyai), 2. Lovkó
Gergő (Bolyai), 3. Gyertyánági
Eliza (Rozgonyi). 5. évfolyam:
1. Horváth Nóra (Zalakaros), 2.
Varga Ilona (Zalakaros), 3.
Kálovics Bence (Péterfy). 6. évfo-
lyam: 1. Gál Gábor (Hevesi), 2.
Béli Cintia (Szepetnek), 3.
Kósa Dániel (Bolyai). 7. évfo-
lyam: 1. Németh Péter (Piaris-
ta), 1. Kovács Gergő (Zala-
karos), 2. Környei Benedek
(Rozgonyi), 3. Szücs Viktória
(Hevesi). 8. évfolyam: 1. Bara-
nyai Benett (Rozgonyi), 2. Szil-
ágyi András (Kőrösi), 3. Molnár
Tímea (Kőrösi).

S.E.

DDííjjaazzttáákk  aa  BBoollyyaaii  
mmaatteemmaattiikkaavveerrsseennyy  
nnyyeerrtteess  ttaannuullóóiitt

Új könyvtári olvasóteremmel,
egyben multimédia-teremmel
gazdagodott a Batthyány Lajos
Gimnázium. Így összesen 124
munkaállomás áll a diákok ren-
delkezésére. 

Az intézmény negyedik informa-
tikatermét – melyet az egészségügyi
szakképzésben is használnak –, Ba-
logh László igazgató avatta fel. A
3,5 millió forintos beruházást 2,5
millió forint szakképzési támoga-

tásból, valamint egymillió forint sa-
ját forrásból valósította meg néhány
hét alatt az iskola. A gimnázium 35
ezer kötetes könyvtára szomszédsá-
gában lévő terem falait a tanulók al-
kotásai díszítik. A 12 új számítógé-
pet minden tanítási napon reggel fél
8-tól 15.30-ig használhatják a gye-
rekek, akik az internetezésen kívül,
akár beszkenelhetik, vagy ki is
nyomtathatják anyagaikat. 

B.E.

ÚÚjj  kköönnyyvvttáárrii  oollvvaassóótteerreemm

A Budapesti Operett Színház fiatal művészei, a hazai musical- és ope-
rettélet legismertebb képviselői. A Rómeó és Júlia című musical főszerepe-
iben felejthetetlen alakítást nyújtanak. A közelmúltban megjelent Musical
Duett 1. és Musical Duett 2. lemezük rendkívüli népszerűségre tett szert, a
lemezeladási listák élére került. A nagykanizsai koncertre a páros a musi-
caltörténet legszebb duettjeivel, ismert filmslágerekkel és popzenei váloga-
tással várja a közönséget. 

Belépődíj: 2900 Ft

Marton István polgármester fogadónapot tart 2009. november 4-én (szer-
dán) 8.30 órától 12.00 óráig a Polgármesteri Hivatal Eötvös téri épületében. 

PPoollggáárrmmeesstteerrii  ffooggaaddóónnaapp

Ezúton értesítjük, a Tisztelt Gazdálkodókat, hogy a nagykanizsai fa-
lugazdász irodában 2009. szeptember 15 - 2009. december 31 között a
következő időpontokban tartunk ügyfélfogadást. Kedd: 8 . 0 0 -
12.00 és 13.00-15.00, szerda: 8.00-12.00 és 13.00-15.00, csütörtök:
8.00-12.00 és 13.00-15.00.

Elérhetőségeink: Nagykanizsa, Erdész u.1. 06/70/436-5324,
06/93/519-020

Ezen túlmenően a településeken igény szerint előzetes egyeztetés
alapján várjuk Gazdálkodóinkat.

FFaalluuggaazzddáásszz  üüggyyffééllffooggaaddááss

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

Bene Csaba, a 2. számú választókerület önkormányzati képviselője
fogadóórát tart minden hónap első hétfőjén 17 órától 19 óráig a ke-
nyérgyári PERGO lottózóban (Kinizsi u. 95. ).

Bicsák Miklós az 1. számú választókerület (Garai, Űrhajós, Hársfa,
Ifjúság utca lakói) önkormányzati képviselője 2009. november 4-én,
szerdán 16 órától 17.30 óráig fogadóórát tart a Kinizsi utca 97. szám
alatti bélyegzőgyártó irodában. Aznap 18 órától 20 óráig Bicsák Mik-
lós Palin és Korpavár lakossága számára tart fogadóórát a palini új Ál-
talános Iskolában.

Horváth István a 8. számú választókerület önkormányzati képvise-
lője fogadóórát tart 2009. november 4-én (szerdán) 18 órától a Hevesi
Sándor Általános Iskolában. 

Polai József a 15. számú választókerület önkormányzati képviselő-
je fogadóórát tart minden páros hónap utolsó péntekén 18 órától 19
óráig a bajcsai kirendeltség épületében.

Tóth Nándor, a 14. számú választókerület önkormányzati képvise-
lője fogadóórát tart minden hónap első hétfőjén 18 órától a Móricz
Zsigmond Művelődési Házban.

KKééppvviisseellõõii  ffooggaaddóóóórráákk

Elnézést!
Múlt heti számunkban a Comenius-találkozó Kanizsán című

cikkünkben helytelenül írtuk, hogy a Thúry György Kereskedelmi,
Vendéglátó és Idegenforgalmi Szakképző Iskola a Tempus Közalapít-
ványtól 18 millió forint támogatást nyert. A helyes összeg 18 ezer Euro.
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MMiinnddeennsszzeenntteekkii  tteemmeettõõ  nnyyiittvvaa  ttaarrttááss

Temető nyitva tartás:
Október 31-től (szombattól) november 1-ig (vasárnapig) 7.00-22.00
Ügyelet a Temetőgondokságon:
Október 31-től (szombattól) november 1-ig (vasárnapig) 9.00-17.00
Gépkocsi behajtás 
(mozgáskorlátozottakat és idős korúakat szállító gépkocsikkal):
Október 31-től (szombattól) november 1-ig (vasárnapig) 7.00-12.00

Tájékoztatjuk a közlekedőket, hogy a Mindenszentek és Halottak
Napja időszakában megnövekvő temetőlátogatói forgalom miatt a Tri-
pammer utcában, valamint a MAORT telep utcáiban a korábbi évek
gyakorlatának megfelelően egyirányúsításokat és megállási tilalmakat
rendelünk el. A forgalmi rend változás október 30-án (péntek) 9.00
órától november 3-án (kedd) reggelig lesz érvényben. 

Kérjük, hogy a Tripammer utcai temetőt lehetőség szerint gyalogo-
san közelítsék meg, illetve gépkocsijukat a temetőtől távolabbi utcák-
ban helyezzék el. 

Október 31-től november 1-ig a központi temető 7.00 - 22.00 óráig
tart nyitva. Mozgáskorlátozottakat és idős korúakat szállító gépkocsik
a temetőben 7.00 - 12.00 óráig közlekedhetnek. A Temetőgondnoksá-
gon október 31-én és november 1-jén 9.00 - 17.00 óráig tartó ügyele-
ti időben sírhely megváltások ügyében munkatársaink rendelkezésre
állnak. 

MMiinnddeennsszzeenntteekkii  ffoorrggaallmmii  rreenndd  vváállttoozzááss

Beköszöntött a fűtési szezon,
amikor sajnos időről-időre elő-
fordulnak súlyos, esetenként
halálos szénmonoxid mérgezé-
sek. Ezek a balesetek leginkább
tévedésből, tájékozottság hiá-
nyából és gondatlanságból
adódnak, pedig egy kis odafi-
gyeléssel megelőzhetnénk a
bajt. Az E.ON szakemberei saj-
tóbeszélgetésen hívták fel a fi-
gyelmet a biztonságos gázhasz-
nálattal kapcsolatos legfonto-
sabb tudnivalókra, és néhány
olyan alapszabályra, amelyek
ismeretében elkerülhetőek a
balesetek. 

Soós Árpád, a Közép-dunántú-
li Gázszolgáltató Zrt. Zala me-
gyei régióvezetője többek között
elmondta:

– Friss levegőre nemcsak
nekünk embereknek, gázkészü-
lékeinknek is szükségük van.
Azokban a helyiségekben, ahol
úgynevezett nyílt égésterű gáz-
készülék üzemel, tehát az égés-
hez szükséges levegő a belső
térből származik, biztosítani
kell a helyiség optimális lég-
cseréjét. A gázkészülékek elég-
telen légellátása balesetet
okozhat. A szénmonoxid színte-
len, szagtalan gáz, belégzése
kis mennyiségben is halálos
mérgezéssel járhat. Ha émely-
gést, fejfájást tapasztal valaki,
azonnal szellőztessen, zárja el
a gázkészüléket, forduljon or-
voshoz, majd szakemberrel
vizsgáltassa felül a gázellátá-
sát, kéményét. Azt kérem a gáz-
fogyasztóinktól, amennyiben
kéménybe kötött gázkészüléket
üzemeltetnek, a nyílászárók,
légzárók beépítésekor, vagy
cseréjekor kérjék ki egy gépész-
tervező szakvéleményét, hogy
ne kerüljenek veszélyhelyzetbe.
A gázkészülékek légellátását
biztosítani kell. Ugyanilyen ve-
szélyhelyzetbe kerülhetnek ami-
kor kandallót, vagy elszívó-er-
nyőt építenek a gáztűzhely fölé.
Minden esetben kérjék ki szak-
ember véleményét.

Miért, és hogyan okozzák a
veszélyt? A gázkészülékek üze-
meléséhez gázra és levegőre van
szükség. Egy köbméter gáz el-
égetéséhez 10 köbméter levegőt

kell a gázkészülékbe eljuttatni,
ami mind a kéményen keresztül
távozik. Ha nem biztosítjuk a
gázkészülék levegőellátást, ak-
kor a légtérből használja el, és
ezáltal megjelenhet a szénmon-
oxid. 

Miért fontos a gázkészülékek
rendszeres karbantartása? A
gázkészülék-javító szakemberek
ránézésből meg tudják állapíta-
ni, hogy a készülék biztonságo-
san üzemel-e vagy sem. Célsze-
rű évente igénybe venni a szol-
gáltatásaikat, de legalább öt-
évente mindenképpen ki kell
kérni egy hozzáértő szakember
véleményét. Egyrészt a bizton-
ságuk érdekében, másrészt,
amennyiben ezek a készülékek
nincsenek karbantartva, jelen-
tős többletköltséggel jár az üze-
meltetésük.  Akár húsz százalék-
kal megnövelhetik a gázfelhasz-
nálás mennyiségét, ezzel együtt
a költségét is. 

A szénmonoxid-jelző berende-
zések szerepéről Soós Árpád el-
mondta:

– A berendezések kémiai szen-
zorokkal vannak ellátva. Ezek-
nek a kémiai szenzoroknak leg-
alább évente egyszer szükséges
a szervizben történő felülvizsgá-
lata, hogy a működőképességük
megbízható legyen továbbra is.
A nagy kockázatot a régi készü-
lékek jelentik. Gyakorlatilag
ezeknek az eszközöknek az élet-
tartama 25-30 év. Amikor átala-
kításról gondolkodnak a fo-
gyasztók, mindenképpen érde-
mes a lehető legmodernebb mű-
szaki megoldást választani. Az
elöregedett készülékek felülvizs-
gálati igénye nagyobb, mint az
újaknak.  Műszaki bonyolultsá-
guk ugyan kiesebb, de amortizá-
ciós képességük jelentősebb. A
szénmonoxid mérgezések na-
gyon-nagy arányát a nyílászá-
rók elégtelen légellátó képessé-
ge okozza. A régi ablakoknak a
gyártásból adódóan volt tűrési
értéke – gyakorlatilag egy rés az
ablak szélén –, ami biztosította a
gázkészülék levegőellátását. Ha
a nyílászárók cseréjekor meg-
szüntetjük a levegő bejutási le-
hetőségét, gyakorlatilag meg-
mérgezzük magunkat.

B.E.

EEggyy  kkööbbmméétteerr  ggáázz  eellééggeettééssééhheezz  

ttíízz  kkööbbmméétteerr  lleevveeggõõ  sszzüükkssééggeess

Két amatőr zenekarral vette
kezdetét a Headbang-Lábcsáb
Afterparty  Pászti és Hali rock-
bulijával fűszerezetve a Med-
gyaszay Házban.

A múlt hétvégén a Feszültség és a
Lost Circus zenekarok „csinálták a
fesztivált”, most szombaton (október
31-én) pedig egy vérprofi zenész,
Ferenczi György érkezik a Rackajam
nevű formációval, hogy elkápráztassa
a kanizsai közönséget. A Rackajam
2005-től dolgozik együtt Ferenczivel.
A srácok fúziós zenét játszanak,
melyben remekül ötvöződik a magyar
népzene, a rhytm&blues, a funky, a
reggae, a hip-hop és a groove. 

– Hagyományteremtő szándék-
kal indítottuk el a sorozatot. –
mondta el lapunknak Szakács Gá-
bor, a Kanizsai Kulturális Köz-
pont munkatársa. – Havonta leg-
alább egy bulit szeretnénk, ennek
keretei között lehetőséget adunk
az amatőr zenekaroknak a bemu-
tatkozásra, újbóli fellépésre, időn-
ként pedig sztárvendégeket hí-
vunk. Célunk nem egyéb, mint
hogy a fiatalokat becsábítsuk az
utcáról, bízunk a sikerben, remél-
jük minél többen választják a kul-
turált szórakozást az utcán való
lődörgés helyett.

S.E.

RRoocckkbbuulliikk  aa  MMeeddggyyaasszzaayybbaann
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Az önkormányzat és a Pan-
nonhát Dél-zalai Turisztikai
Egyesület pályázatot kíván be-
nyújtani a Csónakázó-tó turisz-
tikai célú hasznosítására. A pá-
lyázat elemeit Bali Vera, a Tour-
inform Iroda vezetője mutatta
be a Vasemberház Dísztermében
megrendezetett lakossági fóru-
mon. 

A pályázat három fő elemet tar-
talmaz. Egyik a vízi-turizmus fej-
lesztése, mely a jelenlegi kajakház
felújításából, újraépítéséből állna
teljesen kibővített funkcióval, eh-
hez kapcsolódna egy vízisi-pálya,
valamint a különböző stégek fel-
újítása. Erdei tanösvény a cölöpvár
mögötti területen, és Égig érő fű
elnevezésű játszótér kialakítása a
jelenlegi Hétbükkfa forrástól a cö-
löpvárig. 

Az építtető vállalkozó Horváth
Gábor szerint a villanymotor meg-
hajtású szerkezet csendes, környe-
zetkímélő. A vízibázis kajakköl-
csönzőt, vendéglátó egységet, bol-
tot, raktárt tartalmazna, és a beru-
házással nem akarnak kiszorítani
senkit a tóról. 

Dobri Lajos felvetette, hogy a
lovassportot nem látja a tervek-
ben. Ő alakította ki önkormányza-
ti támogatás nélkül a lovaspályát,
és nem akarja, hogy bárki rátegye
a kezét a területre. Válaszában
Bali Vera megjegyezte, a pályá-
hoz nem nyúlnak, és egyetért az-
zal, hogy a lovassportot fejleszte-
ni kell.

Marton István polgármester ki-
jelentette, az önkormányzat nem
mond le a tulajdonáról, még a lé-
tesítmények építésénél sem. A
csónakház is a városé. Tudomásul
kell venni, az országban a nép

szegényedik, ebből adódóan egy-
re kevesebbeknek lesz lehetősé-
gük arra, hogy elmenjenek a Ba-
latonra, vagy akár a strandra. Az
ingyenes strand gondolata indí-
tott el minden további fejlesztést.
Elmúlt 20 éve, hogy a vízminő-
ség védelmében nem tettünk
semmit. A strandot a hajómodel-
lező pályától a kishídig lévő terü-
leten alakítják majd ki. Egyelőre
a Látóhegyi árok háromhektáros
öblözetének leeresztés nélküli
kotrását kezdik meg november
végén.

Lekszikov Zsolt, a Hajómodel-
lező Egyesület elnöke jó pár
kérdést tett fel. Véleménye sze-
rint a vízisí- és a hajómodellező
pályának van közös pontja, vé-
dőtávolsága, vízkiszorítása,
ezért az országos szintű verse-
nyeket nem tudják megtartani,
ha a másik is működik. Megkér-
dezte, miért nem lehet a tó észa-
ki oldalán kialakítani a sípályát.
A Zöldtábort is be kellene venni
a projektbe edzőtáborok, vagy
szállás céljára, és nem illenek a
tájba a tó déli részén felállításra
kerülő 12-15 méter magas osz-
lopok és kötélpályák. Marton
István válaszában megismételte,
a végső döntést a közgyűlés
hozza meg. A Zöldtábor nem ki-
használatlan, hiszen egész nyá-
ron működik. Dobri Lajos a kér-
dés kapcsán hozzátette: a tó
északi része az erdészet tulajdo-
nát képezi, és a nagy tapasztala-
tokkal rendelkező Czinki László
kert- és tájépítő mérnök szakta-
nácsa nélkül a tóhoz nem szabad
hozzányúlni. Bicsák Miklós ön-
kormányzati képviselő az iránt
érdeklődött, hogy milyen ön-
részt kell a városnak adni a pá-

lyázathoz, és milyen bevételre
számíthat. A tó egy aranybánya,
úgy kell védeni, mint kotlós a
csirkéjét. Bali Vera válaszként
hozzáfűzte, Czinki László tagja
az egyesületnek, és kapott meg-
hívást a fórumra. A pályázható
összeg ötszázmillió forint, ebből
a pénzből nem lehet megoldani
az északi szakasz tisztítását is. A
projektelemek között összhang
lesz, a mostani terveket kiinduló
pontnak kell tekinteni, és a javí-
tás érdekében várják most is a
javaslatokat. A Csónakázó-tóra
érvényben lévő fejlesztési terv
nincs. Rengeteg készült, és ke-

rült a fiókokba. Eddig a fázisig
egyik sem jutott el, és strandfür-
dő kialakítása most nem szere-
pel a pályázatban. 

Felvetődött az is, hogy mi lesz a
meglévő beruházásokkal, a kihasz-
nálatlan vendéglővel, modellto-
ronnyal, önkormányzati épülettel,
büfével, kilátótoronnyal és esőbe-
álló-torzókkal.

Mózes Pál volt tanácselnök
megemlítette, a Csó-tónak igenis
volt, és lennie kell egy több üte-
mes fejlesztési tervének, melyből
az egyik megvalósult. Most úgy
látja, megy a harc, hogy ki kerül-
jön oda, és mekkora területet fog-
lalhat el. El kellene dönteni, ho-
gyan legyen tovább: Üzleti ala-
pon, vagy továbbra is maradjon
mindenkié, ahogyan annak idején
elindult. El kéne dönteni, ki a te-
rület gazdája. A tónak van teher-
bíró képessége, a tavat túlterhelni
nem szabad. A felmerült kérdé-
sekre a Pályázati Iroda vezetője
és munkatársai is válaszoltak.

Domina Zsóka irodavezető
emlékeztetett rá, hogy a változó
igényekhez, lehetőségekhez al-

kalmas tervek folyamatosan ké-
szültek, azonban 1990 óta meg-
változott a világ. Az önkormány-
zatok egyre szegényebbek, egyre
kevesebb az a pénz, ami ilyen tí-
pusú fejlesztésekre fordítható.
Ehhez adnak lehetőséget a pá-
lyázati források. Ez a pályázat a
Nyugat-dunántúli Operatív
Programban került kiírásra.
Amint megjelent, az iroda mun-
katársai megnézték, mit lehet
tenni, és úgy tűnt, az önkor-
mányzat nem tudja felvállalni
ezt a pályázatot. Amikor a Pan-
nonhát Turisztikai Egyesület
megkereste az önkormányzatot a
szándékával, utána kezdődött el
szervezésükben a kidolgozó
munka, melynek során több em-
berrel, szervezettel beszéltek. A
legutóbbi soros közgyűlés meg-
bízta az egyesületet – és adott is
támogatást hozzá –, hogy kidol-
goztassa a pályázati projektet. A
kész anyag az októberi soros
közgyűlés elé kerül.

Az irodavezető nagyon jónak
tartja, hogy a civilek vállalkozók
bevonásával nekiálltak, mert ez-
zel egy kicsit az önkormányzatot

is megmozgatták. Bíznak benne,
hogy a pályázat támogatást kap a
közgyűléstől, majd a Nyugat-du-
nántúli Tanácstól, és utána kez-
dődhet a megvalósítás. Fehérvöl-
gyi Beáta a Pannon Egyetemről a
kétkedők megnyugtatására el-
mondta, az egyetem által végzett
felmérés alapján a társadalmi el-
fogadottság megvan a Csó-tó fej-
lesztéséhez. Legyünk már arra al-
kalmasak, hogy a turisták, kirán-
dulók a máshol megtermelt jöve-
delmüket itt költsék el Nagykani-
zsán. A komplexum abban lenne
egyedi az országban, hogy képes
több napra is itt tartani az embe-
reket. 

Bakonyi Erzsébet
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Ülésezett az elnökség

Kamaránk elnöksége október
5-én tartotta soros elnökségi ülé-
sét, amelynek napirendi pontjai
közt szerepelt dr. Polay József el-
nök beszámolója az előző elnök-
ségi óta eltelt időszak eseményei-
ről és a kamara gazdálkodásáról.
Örömmel állapította meg az el-
nökség, hogy az időarányos szak-
mai és pénzügyi teljesítés a terve-
zettnél pozitívabb.

47. Közgazdász
vándorgyűlés

2009. szeptember 24-26-án
Zalakaroson rendezte a Magyar
Közgazdasági Társaság vándor-

gyűlését, amelynek házigazdája
kamaránk elnöke, dr. Polay József
volt. 

A rendezvény egyik fő támoga-
tója a Magyar Kereskedelmi és
Iparkamara, képviseletében nagy
sikerű előadást tartott dr. Parragh
László, a kamara elnöke.

Bajnai Gordon miniszterelnök
a válságkezelésről és az állami
szerepvállalásáról beszélt.

Szekcióülések keretében dr.
Polay József és Nádasi Tamás
előadásait is nagy érdeklődés kí-
sérte.

Nagykanizsai TISZK 
beruházás
„Nagykanizsa és térsége

TISZK infrastrukturális feltételei-
nek kialakítása” elnevezésű pro-
jekt keretében 2009. október 2-án
került sor a TISZK Központi
Képzőhely építésére vonatkozó
kivitelezői szerződések ünnepé-
lyes aláírására.

A kivitelezési munkák elvégzé-
sére két nagykanizsai székhelyű
vállalkozás a Kozó Bau Kft. és a
Termoszerviz Kereskedelmi Szol-
gáltató és Innovációs Kft. kapott
megbízást.

A beruházás tervezett befejezé-
se 2010. május 31.

Bővülő nemzetközi 
kapcsolataink 
A szeptemberben Egerben meg-

rendezett Kárpát-medence Kin-
csei találkozón nyolc országból
több, mint háromszáz vállalkozó
vett részt. Nagy volt az érdeklődés
mindhárom (energetika, turisztika,
építőipar) szekcióban. Az előadá-
sok anyagai a www.hkik.hu hon-
lapról letölthetők.

Nemzetközi kapcsolataink szé-
lesítése érdekében felvettük a
kapcsolatot a rendezvényen részt-
vevő Burgerlandi, Kovásznai és
Kárpátaljai Kamarák képviselői-
vel. 

A Kovásznai KKV-k Szövetsé-
gével együttműködési megállapo-
dást írtunk alá.

November16-ra meghívást ka-
pott elnökségünk Eisenstadtba a
Burgerlandi Gazdasági Kamara
által működtetett WIFI (szakkép-
ző központ) megtekintésére.

A Kárpátaljai Kamara Nemzet-
közi Kontaktnapokat szervez no-
vember 11-12-én Ungváron,
amelyről bővebben honlapunkon
és irodánkban tájékozódhatnak.
Építőipari, fűtéstechnikai, fa- és

bútoripari cégek jelentkezését
várják.

Kelet-Nyugat Együttműködési
Konferencia és Üzletember talál-
kozót szervezett a Győri Kereske-
delmi és Iparkamara 2009. októ-
ber 1-én, melyre meghívták a ré-
gió orosz, belorusz üzleti kapcso-
latok iránt érdeklődő vállalkozá-
sait. (Előadások: www.hircity.hu)

A rendezvényen részt vevő ka-
marai tagjaink Dr. Füle Éva vál-
lalkozó és a Gázgép Kft. képvise-
letében Kóbor Máté bemutatták
kamaránkat és átadták a vállalko-
zóink cégismertetőit a Belorusz
Köztársaság, valamint az Oroszor-
szági Föderáció Nagykövetének. 

Kérjük, éljenek a lehetősség-
gel, küldjék el, hozzák be hoz-
zánk bemutatkozó anyagukat,
hogy Önöket is népszerűsíthessük
legközelebb.

Alpok-Duna-Adria üzletember
találkozón, Varasdon dr. Polay Jó-
zsef elnök és Cserti József általános
alelnök képviselte kamaránkat. A
Varasd Megyei Gazdasági Kamara
szervezésében négy ország (mag-
yar-horvát-szlovén-osztrák) gazda-
sági szakemberei találkoztak 2009.
október 10-én, ahol az EU pályáza-
tokon való együttes részvétel lehe-
tőségeiről is szó esett.

A találkozóra jelentkezett több
kamarai tagunk és partnerünk is:
DKG - East Zrt., Pannon Pellett
Kft., KI+Ko Trade Kft., Ore-
hovszky Tibor, Printec 2001 Kft.,
Gaál - Rajna Erzsébet - egyéni
vállalkozó és a HOR Temetkezési
és Szolgáltató Kft. 

Brüsszeli tanulmányút

2009. szeptember 14-18.
A Nyugat-dunántúli Régió

Brüsszeli Kirendeltsége Nagyka-
nizsa Megyei Jogú Város Önkor-
mányzata számára szakmai
egyeztetésekkel egybekötött ta-
nulmányutat szervezett.

A delegációban Cserti József
általános alelnök képviselte ka-
maránkat. Látogatást tettek a ma-
gyar és horvát kamarai képvisele-
teken is. 

Versenyképes vállalkozókkal 
az Európai Unióban 
szemináriumsorozat
A Magyar Kereskedelmi és

Iparkamara Versenyképes vállal-
kozókkal az Európai Unióban II
címmel országos ingyenes szemi-
náriumsorozatot szervez a kis - és
középvállalkozók részére 2009
őszén az alábbi témakörökben: 

- Elektronikus kereskedelem az
Európai Unióban és Magyaror-
szágon, 

- K+F és innováció az Európai
Unióban és Magyarországon, 

- Logisztika az Európai Unió-
ban és Magyarországon. 

A szemináriumsorozat mindhá-
rom témakörét bemutatják a régi-
ókban.(www.mkik.hu) Az érdek-
lődő vállalkozók kamaránkban
már kézhez vehetik a megjelent
térítésmentes kiadványokat. 

2009. az INNOVÁCIÓ ÉS 
KREATIVITÁS ÉVE 
az Unióban - Innováció 
határon innen és túl 

A Bécsi Gazdasági Kamara
székházában tartották szeptember
30-án a Nyugat-Dunántúli Kama-
rák innovációs szakmai rendezvé-
nyét, amelyen kamaránkat partne-
rünk, a Vagyongazdálkodási és
Szolgáltató Zrt. pénzügyi mene-
dzsere, Németh Kornél képvisel-
te. Bécs innovációs stratégiájáról
és a projektek pénzügyi lehetősé-
geiről hangzott el előadás, és az
egyetemi inkubátorházat is bemu-
tatták a résztvevőknek.

Fodrász Klub 
2009. október 12-én tartotta

klubfoglalkozását kamaránk Fod-
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rász Szakmai Klubja, Takács Ti-
bor fodrászmester vezetésével. A
klubfoglalkozás témái a verseny-
hajvágás, új irányzatok, új divat-
frizurák és a 10 perces hajfesté-
sek voltak. A következő klubfog-
lalkozás 2009. november 2-án
lesz, amelyre szeretettel várjuk az
érdeklődő fodrászokat.

Gyakorlati képzők klubja
Kamaránk 2009. október 14-én

tartotta a szakképzésbe bekapcso-
lódó gyakorlati képzők soron kö-
vetkező klubfoglalkozását, a-
melynek fő témái a szakképzési
hozzájárulás felhasználásában
bekövetkezett törvényi változá-
sok, valamint a Szakmunkás Kar-
rierkönyv bevezetése voltak.

Kivételes lehetőség: gép- 
és eszközbeszerzést támogató 
pályázat újra! 
Várhatóan november elején

nyílik meg újra az a pályázati le-
hetőség, amely a vállalkozások
eszközbeszerzését támogatja. 

Kiváló alkalom lesz azok szá-
mára, akik lemaradtak a tavaszi
eszközbeszerzést támogató GOP
pályázatról.

MAGYAR KÉZMŰVES 
REMEK - Pályázati Felhívás!
A korábbi évekhez hasonlóan,

a Magyar Kereskedelmi és Ipar-

kamara egyfordulós pályázatot
hirdet a „MAGYAR KÉZMŰ-
VES REMEK” elismerő cím el-
nyerésére. A pályázati felhívás le-
tölthető kamaránk honlapjáról
vagy igényelhető irodánkban. A
pályázat benyújtási határideje:
2009. december 15.

Építőipari vállalkozások 
figyelmébe ajánljuk
Minden építőipari tevékenysé-

get folytató/folytatni kívánó vál-
lalkozás kötelező regisztrációját
írja elő az október 1-től hatályos
kormányrendelet. A közigazgatá-
si feladatot a Magyar Kereskedel-
mi és Iparkamara és a területi ka-
marák ügyfélszolgálatai látják el.

A nyilvántartásba való beje-
lentkezés folyamatos, határideje:
2010. január 31.

Várjuk a nagykanizsai és térsé-
gi vállalkozások megtisztelő ér-
deklődését.

ATA CARNET hitelesítés 
kamaránkban 

Az ATA Carnet nemzetközi áru-
kiviteli vámelőjegyzéses okmány.

Milyen árukat szállíthatunk
ATA Carnet-vel?

Eszközöket munkavégzésre,
kiállítási árukat vásárokra, bemu-
tatókra, felszereléseket koncer-
tekre, sportrendezvényekre.

KEDVEZMÉNYES 
MESTERKÉPZÉS 
a versenyképes tudásért

A Kamarai Törvény értelmé-
ben Nagykanizsán a mestervizs-
gáztatást a Nagykanizsai Keres-
kedelmi és Iparkamara végzi. 

Várjuk jelentkezését a novem-
bertől induló támogatott mester-
képzéseinkre. 

Legyen Ön is a mi Mesterünk!

Megmarad a Széchenyi 
Kártya kormányzati 
támogatása
A százhúszezredik Széchenyi

Kártya átadási ünnepségén, Buda-

pesten a nemzeti fejlesztési és gaz-
dasági miniszter sikeres program-
nak nevezte a Széchenyi Kártya
konstrukciót, amely a vállalkozók,
a bankok és a kormányzat közötti
együttműködésre is jó példa.

Parragh László, a Magyar Ke-

reskedelmi és Iparkamara elnöke
szerint a Széchenyi Kártya bebi-
zonyította, hogy lehet egyszerű-
en, bürokráciamentesen is forrást
kihelyezni a KKV-nek.

A Széchenyi Kártya konstrukci-
óhoz az állam 2009-ben két száza-
lékos kamattámogatás ad, valamint
fizeti a garanciadíj ötven százalé-
kát, és készfizető kezességet vállal
a hitelkeretenként meghatározott
részre. Igényelje Kamaránknál! 

Javaslatokat várunk 
a kamarai stratégia 
megvalósításához
Tisztelt nagykanizsai és térségi

Vállalkozók! Tisztelt Partnereink!
Kamaránk stratégiai tervének

megfelelően szeretnénk előkészí-
teni a jövő évi programjainkat. 

Kérem, szíveskedjenek néhány
percet szánni az alábbi kérdések
megválaszolására, hogy az Önök
véleményét is figyelembe vehes-
sük és képviselhessük. 

1. Nagykövetségek, kereske-
delmi képviseletek meghívása
kamaránkba

Mely országok piaci lehetőségei,
üzleti környezete iránt érdeklődik?

Melyik nagykövetségek bemu-
tatkozó látogatásán, üzletember ta-
lálkozóján venne részt szívesen?

2. Potenciális befektetők felku-
tatása

Milyen típusú, melyik ágazat-
beli, új beruházást látna szívesen
Nagykanizsán?

3. Szakképzés
Vállalkozása fejlesztése szem-

pontjából mely szakmák képzését
tartja fontosnak városunkban?

4. Egyéb javaslat

Válaszukat valamennyi kamarai
elérhetőségünkön tisztelettel várjuk.

Szíves együttműködésüket elő-
re is köszönöm.

dr. Polay József 
elnök
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A RoboCup témában tartott
előadást a főiskolán, a Cserháti
SZKI-ban, a Rozgonyi Általános
Iskolában és a Batthyány Lajos
Gimnáziumban dr. Simon Béláné
főiskolai tanár, a RoboCup közös-
ség magyarországi képviselője.

A TISZK meghívására váro-
sunkba érkező nyíregyházi főisko-
lai tanár a RoboCup közösség
megalakításával 2006 óta foglal-
kozik. A közösség tulajdonképpen
egy oktatási-kutatási nemzetközi
projekt, és minden évben rendez-
nek világversenyt. Céljuk, hogy
serkentsék a világban és az orszá-
gon belül a robotkutatásokat, a
műszaki érdeklődésű ifjúság szá-
mára pedig biztosítsák a lehetősé-
get a robotika felé. Azért találták
ki a versenyt, hogy az egyes orszá-
gok összemérjék a fejlettségi
szintjüket. Olyan robotokról van
szó, amelyek önállóan működnek,
és programozhatók. A magyar ro-
botok a juniorok versenyében
2007 óta vesznek részt a világbaj-
nokságon. A 2009-es grazi világ-
kiállításon és világbajnokságon
két első, valamint egy harmadik
helyezést értek el menekítő, tánco-
ló és futballozó robotokkal általá-
nos- és középiskolásokból álló
magyar csapatok. dr. Simon
Béláné igyekszik szélesíteni a
résztvevők körét. Abban bízva jött
el Kanizsára, hogy itt is csatlako-
zókra talál. Azt tapasztalta az in-
tézményekben, hogy a szándék és
az érdeklődés megvan. Talán a
2010-ben Singapurban megrende-
zésre kerülő világversenynek már
kanizsai részvevője is lesz. 

B.E.

RRoobboottookkrróóll,,

rroobboottkkuuttaattáássrróóll
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Rövid kulturális műsorral
kezdődött hétfőn este a Halis Ist-
ván Városi Könyvtár Nagyter-
mében a Magyarok Szövetsége
helyi közössége által szervezett
lakossági fórum. A meghívott
előadó Vukics Ferenc, a szövet-
ség országos elnöke volt.

Az előadó bevezetésként a Ma-
gyarok Szövetségével kapcsolat-
ban leggyakrabban felmerülő
kérdésre, miszerint miért nem
alakul a szövetség párttá, az aláb-
biakat válaszolta. Egy ország ak-
kor erős, ha a társadalma benne
van a saját országában. Nagy baj
az, hogy ma hazánkban a pártok
nem a társadalmat képviselik. A
magyar nemzetnek a gondjait, ba-
jait nem is vallják magukénak. A
párttagok számaránya a lakosság
számarányához képest nagyon
csekély. Az országban választó-
polgárok vannak, akiknek eddig
volt bizalmuk a rendszerhez. En-
nek jeleként befizették az állam
fenntartásához szükséges adóju-
kat. A történet azzal kezdődött,
hogy ’89-ben különböző baráti
társaságok megalakították a párt-
jaikat, de csak néhány százfős tá-
bor állt mögöttük. Vagyis nem
volt mögöttük népakarat. Egy
olyan társadalom képes igazán
erős lenni, ahol van igazi érdek-
képviselet. Az érdekképviselet
hiányát egy bank konszolidáció-
jával támasztotta alá az előadó,
mely szerint az elmúlt ősszel fel-
vettünk több milliárdnyi eurós hi-
telt, amellyel az országban tevé-
kenykedő bajba került bankot,
bankokat kellett támogatni. Sőt,
ebből az összegből még jutott a
Csehországi bankok támogatásá-
ra is. Így döntött a kormány. Vél-
hetően, ha ez a döntés a demokrá-
cia jegyében a népakaratra van
bízva, a felvett összeg a lakosság
konszolidációjára lett volna for-
dítva. Hasonlatos kérdés az is,
hogy Magyarországon a költség-
vetésről nem lehet szavazni.
Svájcban még arról is lehet, hogy

az áfát 6%-ról 9%-ra felemelhe-
tik-e. Ez egy demokratikus állam
képét tükrözi. Hiba, hogy az or-
szágban nincsenek valós szak-
szervezetek, nincsenek szakmai
szervezetek, és nincsenek civil
szervezetek. Igaz, vannak, akik
azt állítják 800.000 taggal rendel-
keznek. Kiderül, hogy 27 szerve-
zetből állnak, a taglétszámuk csu-
pán 800 főt képez. Ezek a szerve-
zetek a nagy állami begyűjtés
után az újraosztásnál elsőként áll-
nak a sorba. Az állami költségve-
tés tartja őket életben. Nem is
várhatunk tőlük valós érdekkép-
viseletet. Tehát ilyen körülmé-
nyek között ki akar itt párttá vál-
ni? – tette fel a kérdést Vukics
Ferenc.

Másik leggyakrabban felmerülő
kérdés, az alkotmányozás kérdése.
Ezzel kapcsolatban az előadó ki-
fejtette, hogy a jelenlegi alkotmá-
nyunkkal a tanácsköztársaság ide-
jén teremtett államformát visszük
tovább. Ezt megerősítette az 1947-
es elcsalt választás, 1949-ben szü-
letett egy sztálini alkotmány.
1989-ben az utolsó kommunista
kabinet újra megszavaztatta mint a
rendszerváltás átmeneti alkotmá-
nyát. Indokolttá vált tehát az alkot-
mányozás.

A népszavazás kérdésével kap-
csolatban elhangzott, hogy a kép-
viselők költségtérítésének szabá-
lyozását érintően hiába gyűlt össze
a 600000 aláírás. A költségtérítés
képviselői pótlék álnéven tovább
dagasztja a politikai elit pénztárcá-
ját. Ez a rendszer olyan politiku-
sokkal van tele, akik a zsebük
megtömésén kívül máshoz nem ér-
tenek. 

Az ellenzék bírálataként az
előadó azt vetette fel, hogy ta-
vasszal miért nem történt kor-
mánydöntés? Miért várjuk meg,
hogy az utolsó morzsáig kitaka-
rítsák az államkincstárat? Azóta
elveszítettünk 500 milliárd forin-
tot. Végső menekülésben oszto-
gatják a pénzt, bennünket pedig
tovább nyomorgatnak. Több,

mint furcsa dolgok történnek itt.
Mikor az unióban az áfát csök-
kentik, itt emelik. Itt a pióca nem
több vért akar szívni, itt azt akar-
ja, hogy pusztuljunk el. Megkez-
dődött a nemzet felszámolása.
Ilyenkor nincs reálpolitikai cél.
Gyakran kérdezik, hogy miért
nem működünk együtt bizonyos
politikusokkal? Azért, mert ha a
politikus pillanatnyi érdeke úgy
kívánja, azonnal elárul. Mindegy,
milyen barátságot kötök vele. A
politikus nem olyan ember, aki-
vel szövetséget lehet kötni. Mi
másfajta szövetséget szoktunk
kötni. Barátságot, egy életre. Ma-
gyarországon törvénybe van ik-
tatva, hogy a képviselő nem felel
semmiért, így felelősségre sem
vonható. Van-e még az országban
ilyen munkahely? 

Az előzőek kapcsán gyakran
felmerül a kérdés, ha a választáso-
kon nem indulunk, akkor kire ad-
juk a szavazatunkat. A válasz rop-
pant egyszerű, csak olyan jelöltre,
aki visszahívható és számon kér-
hető. Ennek jegyében született
meg választási reklámfilmünk is,
melyben egy ötéves kislány csak
ennyit mond: „Az ígéret szép szó,
ha betartják úgy jó.” A film fize-
tett hirdetésként sem jelenhetett
meg Széles Gábor televíziójában.
Ennyire félelmetes volna?

Az előadó a továbbiakban ki-
fejtette, az ország soha nem látott
történelmi mélyponton van. En-
nek okait elemezve megállapítot-
ta, hogy az úgynevezett rendszer-
váltás kezdetén az „értelmiség”
árulása kapcsán jutottunk idáig.
Reményét és meggyőződését fe-
jezte ki, hogy a nemzet nem vesz-
het el. Nem szabad tétlenked-
nünk, mert „a tétlen kezeknek az
ördög ad munkát”. Meg kell őriz-
nünk magyarságunkat, szem előtt
tartva, hogy „nem az a magyar,
akinek a dédszülei magyarok vol-
tak, hanem akinek az unokái is
azok lesznek.”

Czene Csaba

KKaanniizzssaa  ––  AA  mmii  üüggyyeeiinnkk 2009. október 29.12

(93)

Volán Oktatási Kft.
Nagykanizsa,
Zárda út 2.

Tel/fax: 93/516-634

OKÉV nyt. szám: 20-0003-04 AL: 0448

Tanfolyam indul
2009.10.30-án 16 órakor

hétvégi 
11.03-án 16 órakor
hétközi előadásokkal

személyautó, motor és segédmotor
kategóriákban. 

11.02 16 óra ADR
11.04 16 óra “C” és “C+E”

Diákkedvezmény!
Részletfizetés! Ingyenes 

tankönyvkölcsönzés!
Üdülési csekket elfogadunk!

ÉÉrrbbeetteeggssééggeekk  mmeeggeellõõzzéésséérrõõll
A Szívbetegek Egyesülete november 6-án 17 órai kezdettel összejövetelt tart 

Sáncban, a Kultúrházban. 
A napirendi pontok között szerepel az egyesület bemutatása és Dr. Kisjós Balázs belgyógyász szakorvos

előadása. A résztvevők a Kultúrház udvarának rendbetételét is megbeszélik. 

„„AA  ttééttlleenn  kkeezzeekknneekk  aazz  öörrddöögg  aadd  mmuunnkkáátt””

Huszonkét darab képzőmű-
vészeti alkotást vásárolt Mar-
ton István polgármester a vá-
ros nevében egy helyi művész-
től, összesen 1.362.500 forint
értékben.

Az alkotások egy részét – ti-
zenkét képet – reprezentációs
célokra kíván használni, va-
gyis elajándékozná, nyolc gra-
fika a Rozgonyi Úti Általános
Iskola galériájába, kettő kép
pedig a polgármesteri hivatal-
ba kerülne. 

Az alkotások forrására
612.500 forint rendelkezésre áll
a polgármesteri hivatal dologi
kiadásai között, a fennmaradó
750.000 forint forrása a helyi
adó többletbevétele.

A vásárlás jóváhagyásáról a
lapunk  megjelenésével egy idő-
ben zajló önkormányzati ülésen
döntenek majd.

K.H.

HHuusszzoonnkkéétt  
ddaarraabb  kkéépp
rreepprreezzeennttáácciióórraa
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HHoorroosszzkkóópp

Több új barátra tehet szert, és átalakul-
hat a kapcsolati rendszere. Ne sajnálja
az időt a párjától, keressen lehetősé-
get, és némi pénzt a közös szórakozás-
hoz..

Érzelmes, romantikus hangulatával nem-
csak a párját kápráztatja el, hanem mun-
katársait is.  Jókedvét még az is fokozza,
hogy új pénzkereseti lehetőséget ajánla-
nak fel barátai. 

A csillagok továbbra is jó hatást gyako-
rolnak baráti kapcsolataira. Bár nehezen
viseli ha belegyalogolnak a lelkivilágá-
ba, szerencséjére mindig összefut egy jó
ismerőssel, aki megvigasztalja.

Nyugodt vérmérséklete mögött erős ér-
zelmek húzódnak meg. Jó beleérző ké-
pességével könnyedén ad tanácsot isme-
rőseinek, amit jó szívvel vesznek, és meg
is hálálnak.

Játékosságával könnyedén veszi a min-
dennapok kihívásait, és képes tanulni a
saját hibájából. Nemeslelkűsége jóté-
kony hatással van a környezetére, így ők
is követik a példáját.

Mostanában, hogy korábban kell villanyt
gyújtani, csak úgy érzi jól magát, ha lefekvés
előtt belelapozhat egy könyvbe, vagy színes
magazinba. Kiegyensúlyozott az érzelemvilá-
ga, de a szívét továbbra is az esze irányítja.

A szép dolgok, művészetek iránti fogé-
konyságára felfigyelnek baráti körében.
Nem tudják mire vélni a hirtelen válto-
zást. Valószínű, a Szaturnusz az okozója
mindennek, és nem egy új szenvedély.

A szélsőségek között ingadoznak érzel-
mei. Hol szenvedélyes, hol visszafogott.
A félmegoldásokat továbbra sem kedve-
li, ha belekezd valamibe, azt be is feje-
zi.

Mostanában vonzódik az egzotikus iz-
galmak iránt. Szinte habzsolja az élve-
zeteket. Talán a Hold egy kicsit vissza-
fogja, és féket szab a nagy kalandozás-
nak.

Néha nem árt, ha szilárd erkölcsi meg-
győződését kissé lazábbra veszi. A Sza-
turnusz rövid időre ingerlékenyebbé, fe-
szültté teheti, de ebből szerencsére ha-
mar kikeveredik.

Gondtalan napokra számíthat. Hogyha
valami eget rengető tervet akar megvaló-
sítani, nyugodtan vágjon bele. Ne bátor-
talanodjon el még akkor sem, ha a csa-
ládját meghökkenti.

Álmodozó és romantikus hangulatban
lesz ezekben a napokban. Ha semmikép-
pen nem megy a munka, pihenjen egy
keveset, hallgasson zenét, vagy szedjen
vitaminokat.

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

Az úton is
Önnel

Közlekedési
hírek a 
Kanizsa

Rádióban

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. Érd.:
30/621-4117 (7106K)

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

Új lakások Nagykanizsán eladók!
Városközpontban, 50-60 m2-es, erké-
lyes, panorámás amerikai konyha + 2
szobás lakások kedvező áron eladók!
Kell ennél jobb ajánlat? Érdeklődjön
ingatlan irodánkban: Draskovics Ingat-
lan, Nagykanizsa, Sugár út 2. Inter-
netes elérhetőségünk: www.draskovic-
singatlan.hu

Eladó vagy lakásbeszámítással elcse-
rélhető Katonaréten 82 m2-es, felújított,
cirko-fűtéses, nagy teraszos családi ház
városközpontban lévő 1. emeleti lakásra.
Irányár: 19,5 millió Ft.  Érdeklődjön in-
gatlanirodánkban: Draskovics Ingatlan,
Nagykanizsa, Sugár út 2. Internetes elér-
hetőségünk:  www.draskovicsingatlan.hu.
Hivatkozási szám: 2009/DI/517

Eladó vagy kisebb lakásbeszámítás-
sal elcserélhető Nagykanizsától 6 km-re
lévő kitűnő állapotú 120 m2-es, 3 szobás
családi ház Nagykanizsa központi he-
lyén lévő legalább 2 szobás lakásra.
Irányár: 9,5 millió Ft.  Érdeklődjön in-
gatlanirodánkban: Draskovics Ingatlan,
Nagykanizsa, Sugár út 2 . Internetes el-
érhetőségünk: www.draskovicsingat-
lan.hu. Hivatkozási szám: 2009/DI/416

Eladó vagy kisebb lakásbeszámítás-
sal elcserélhető Nagykanizsa városköz-

pontjában lévő új típusú, 74 m2-es, 2.
emeleti, cirko-fűtéses, tetőtéri lakás.
Irányár: 10,5 millió Ft. Érdeklődjön in-
gatlanirodánkban: Draskovics Ingat-
lan, Nagykanizsa, Sugár út 2. Inter-
netes elérhetőségünk: www.draskovic-
singatlan.hu. Hivatkozási szám:
2009/DI/389

Eladó vagy nagyobb lakásra be-
számítással elcserélhető Nagykanizsa
keleti városrészében, 58 m2-es, 2. emele-
ti, két erkélyes, központi fűtéses lakás.
Irányár: 5,8 millió Ft. Érdeklődjön ingat-
lanirodánkban: Draskovics Ingatlan,
Nagykanizsa, Sugár út 2. Internetes elér-
hetőségün: www.draskovicsingatlan.hu.
Hivatkozási szám: 2009/DI/540

Eladó Nagykanizsától 10 km-re lé-
vő faluban beköltözhető állapotú, 100
m2-es, 3 szobás családi ház 9 millió Ft-
os irányáron! Érdeklődjön ingatlaniro-
dánkban: Draskovics Ingatlan, Nagy-
kanizsa, Sugár út 2. Internetes elérhe-
tőségünk: www.draskovicsingatlan.hu.
Hivatkozási szám: 2009/DI/523

Eladó Nagykanizsa központjához
közel új típusú, 4 szobás, 2. emeleti tá-
gas, szép lakás 18,9 millió Ft-os irány-
áron.  Érdeklődjön ingatlanirodánkban:
raskovics Ingatlan, Nagykanizsa, Sugár
út 2. Internetes elérhetőségünk:
www.draskovicsingatlan.hu. Hivatko-
zási szám: 2009/DI/503

Eladó Nagykanizsa központjához
közel 120 m2-es, igényesen felújított 3
szobás + amerikai konyhás családi ház
20,5 millió Ft-os irányáron.  Érdeklőd-
jön ingatlanirodánkban: Draskovics In-
gatlan, Nagykanizsa, Sugár út 2 . Inter-
netes elérhetőségünk: www.draskovic-
singatlan.hu. Hivatkozási szám:
2009/DI/494

Eladó Nagykanizsa északi város-
részében lévő új típusú, 78 m2-es, 1.
emeleti, cirko-fűtéses, két erkélyes la-
kás nagyon olcsó áron!  Érdeklődjön
ingatlanirodánkban: Draskovics Ingat-
lan, Nagykanizsa, Sugár út 2. Inter-
netes elérhetőségünk: www.draskovic-
singatlan.hu. Hivatkozási szám:
2009/DI/276

Eladó Nagykanizsa északi városrész-
ében kitűnő állapotú, 88 m2-es, cirko-
fűtéses, nagy teraszos, zárt parkolós, kis-

kertes társasházi lakás 18 millió Ft-os
irányáron.  Érdeklődjön ingatlaniro-
dánkban: Draskovics Ingatlan, Nagyka-
nizsa, Sugár út 2 . Internetes elérhetősé-
günk: www.draskovicsingatlan.hu. Hi-
vatkozási szám: 2009/DI/501

Sürgősen elcserélném IV. emeleti,
54 m2-es önkormányzati bérlakásomat
hasonló adottságú kisebbre, II.
emeletig. Érd.: 30/411-2604 (7119K) 

Üzlet kiadó! Vendéglátásra alkal-
mas (de más célra is használható),
kb. 100 négyzetméteres (két terem,
raktár, közlekedő, személyzeti- és
nyilvános helyiségek) üzlet teljes fel-
szereléssel, havi 150.000 Ft-ért ki-
adó. Érd.: 30/227-3294 (7116K)

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

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

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

Almaértékesítés termelőtől több
fajtából Nagykanizsa, Kisfaludy u. 2/c.

alatt. Eladási ár: 75 Ft/kg-tól. Tel.: 312-
479, 20/570-7717 (7114K)

Masszázs a nagykanizsai Uszodá-
ban! (A szolgáltatás belépőjegy nélkül
is igénybevehető.) Teljes testre, 30 per-
ces lazító masszázs 1500 Ft. Szolgálta-
tások: alakformáló-, talp-, egyéb masz-
százs, fényterápia, méregtelenítés, stb.
Hívásra házhoz is megyek! Elérni és
bejelentkezni a 30/481-2323 telefon-
számon lehet (6273K)

Az Elektro Mix TV szervíz a Kórház
u. 3-ból az Ady u. 11. szám alá költözött
(Fodrász kombinát épülete)! DVD, TV
távirányító javítás Balaskó István. Nyit-
vatartás – H-P: 8.30-12, 13-17 óra, Szo:
9-12 óra. Érd.: 30/597-1530

Ha elmúltál 25 éves és szeretnél jó
munkahelyen, átlag felett keresni,
egy jó csapat tagja lenni, akkor je-
lentkezz a 30/3651-780-as számon,
ha van legalább érettségid és jogosít-
ványod. (7117K)

48 éves független, mackós alkatú
férfi, rendezett egzisztenciával keresi
tartós kapcsolat céljából korban hoz-
záilló hölgy ismeretségét. Gyermek
nem akadály. Jelige: „Együtt”. Levele-
ket a Szerkesztőségbe kérem: Pf. 154.
(7118K)

Október 29. 14 óra
KÉZMŰVES JÁTSZÓHÁZ
Őszi díszek készítése

November 2-5. 10 és 14 óra
Gyermekszínházi bérlet
Szabó Magda - Hajdú Sándor:
SZIGET-KÉK - mesemusical
A Hevesi Sándor Színház 
(Zalaegerszeg) előadása. 
Belépődíj: 650 Ft

November 4. 14 óra
NAGY GÁSPÁR VÁROSI VERS-
MONDÓ VERSENY

November 6. 17.30 óra
UTAZÁS - JOSEF HASENÖHRL
festőművész kiállítása
Megnyitja: Lehota M. János esztéta
Megtekinthető: december 1-ig

November 5. 17.30 óra
"A LÉLEK KRISTÁLYAI"
Szabó Katalin festmény- és grafika
kiállítása
Megnyitja: Kustár Zsuzsa
Megtekinthető: november 24-ig

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

KANIZSAI GRAFIKÁK
kiállítás Bene János alkotásaiból

110 ÉV, 110 KÉP
Vadas Ernő fotókiállítása

November 7. 18 óra 
KANIZSA BIG BAND 
KONCERT. Belépődíj:500 Ft

November 4. 18 óra
"AZ EGÉSZSÉG KÖRE"
előadás sorozat. Onhausz Péter
egészségügyi előadása

November 6. 18 óra
OROSZ ZOLTÁN 
TRIÓ KONCERTJE 
Belépődíj: elővételben 1 800 Ft,
helyszínen 2 000 Ft
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Nem mindennapi túrára vál-
lalkozhattak a Kanizsai Lámák
vízilabda együttesének tagjai
(képünkön), hiszen a közelmúlt-
ban Portugáliába kaptak meghí-
vást egy ottani tornára Algarve
tartományába, annak is Loulé
városkájába. 

Az utazásnak természetesen vol-
tak előzményei, mindenekelőtt az,
hogy a nagykanizsai csapatot
2002-ben alapították olyan helyi fi-
atalok, akik még ma is vízilabdáz-
nak az országos bajnokság másod-
, illetve harmadosztályában. Kö-
zelmúltbeli eredményeikről pedig
annyit, hogy még a nyáron a X. or-
szágos strandvízilabda-bajnokság
badacsonyi kvalifikációs verse-
nyén a második helyen végeztek.

Ezúttal azonban a Balaton he-
lyett az Atlanti-óceán partvidéke
volt a célterület, ahol három portu-
gál legénység várt a kanizsai srá-
cokra - név szerint az Aqua Clube,
a Louletano, valamint a Portinado
ellen szállhattak vízbe Karácsony
Róberték, mely gárdák amúgy a
luzitánok első, illetve második vo-
nalában pólóznak.

A torna során a kanizsaiak dön-
tetlennel kezdtek (10-10), de a
„szétlövés” során alulmaradtak
az Portinado-val (I. osztály)
szemben. Következett a szintén
első ligás Louletano, melyet 15-
12-re győzött le a Lámák együtte-
se, aztán jött az igazi gálájuk az
Aqua Clube-val (II. osztály)
szemben, s a gólzáporos siker
(19-4) azt jelentette, hogy a dél-

zalaiak a tornán a második helyen
végeztek, s ennek ténye – mint a
záró ceremónián kiderült – ismé-
telt jövőbeni meghívással is ke-
csegtet. A három mérkőzés során
Karácsony Tibor, Kisely Tamás,
Kiss Csaba (kapus) és Teka Ernő
vízilabdázott a leghatékonyab-
ban.

A portugál túrára vállalkozott
keret tagjai voltak: Kiss Csaba (ka-
pus), Horváth Márk, Horváth Pé-
ter, Karácsony Róbert (csapatkapi-
tány, edző), Karácsony Tibor,
Kisely István, Kisely Tamás, Lud-
vig Viktor, Szabó Dénes, Teka Er-
nő, Vass Péter. 

A hazaérkezést követően a
játékosedző, s egyben csapatkapi-
tány Karácsony Róbert így értékelt:
– Akár tornagyőztesek is lehettünk
volna, hiszen az első, döntetlennel
végződő meccsünkön ellenfelünk
0,4 másodperccel a vége előtt
egyenlített, a büntetők pedig a vízi-
labdában is lutrinak számítanak. 

Eközben természetesen itthon is
zajlottak a pólós események. Így
például a Dunántúli Gyermek I.
korcsoportos bajnokság küzdelmei-
ben a Kanizsa VSE elsőként a Pá-
pán megrendezett minitornán első-
ként a házigazdák ellen mérkőzött, s
nyert 15-8-ra. A kaposváriak ellen
már nem ment ilyen jól, mivel a so-
mogyiak végül meglepően nagy kü-
lönbségű, 25-5-ös sikert jegyezhet-
tek a Szabó Szilárd edző által irányí-
tott 12-13 éves kanizsaiak ellen.

P.L.
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… 20 esztendeje: a MÁV NTE
Lázár Béla edzette női kosárlab-
da-csapata 83-80-ra győzte le az
NB I-ben listavezető Alba Regia
Építőket (Simonné 23, Pongrácz
22 pont). A női kézilabda NB I B
idényzáró fordulóiban AFOR SC
– Olajbányász SE (Mátyás Au-
guszta 9, Siti Bea 5 gól; edző:
Jéki Zoltán) 19-17, valamint Olaj-
bányász (Mátyás 10) – TFSE 17-
21. A labdarúgó NB II Nyugati-
csoportjában Tapolcai BSE - N.
Olajbányász SE 1-0, a Bányász a
6. helyen állt. NB III Bakony-cso-
port: MÁV NTE (edző: Szalai
Zoltán)– Pápai SE 5-1 (g.: Kozma
I., Vári, Szalai S., Vágó, Nagy);
Dráva-csoport: Szigetvár – N. Vo-
lán Dózsa (edző: Orosz Ferenc) 1-
2 (g.: Váci 2)

…15 esztendeje: a férfi kézi-
labda NB I-ben Szolnoki Olaj-
bányász – N. Tungsram SE 18-
26, a vendégek kapusa Mészá-
ros Csaba a saját hatosáról do-
bott gólt az utolsó percben. Ré-
vész Katalin az N. Vízmű SE
úszója gyors és vegyes számok-
ban remekelt a kanizsai nem-
zetközi úszóversenyen. A lab-
darúgó NB I-ben a negyedik
Békéscsaba 1-0-ra nyert az
Olajbányász (12.) ellen. A férfi
NB I-es tekézőknél Inota
GYSC – Kanizsa Sör 3:5, Luk-
vár 751-gyel ismét pályacsú-
csot gurított a Tóth Ferenc
edzette csapatban. A női kézi-
labda NB I B-ben Olajbányász
(Gombor Ágnes 11 gól) – Ma-
lév SC 30-17.

…10 esztendeje: a PNB 11.
fordulójában az akkor még  sereg-
hajtó Siófok hazai pályán 2-0-ra
győzte le az Olajbányász FC-t
(9.). A junior válogatott ökölvívó
Szekeres László (KBK) 63,5 kg-
ban második lett a görög Akropo-
lisz Kupán. A női kosárlabda NB
I B-ben a Kovács Nándor edzette
MÁV NTE (ld.: Góber Eszter
17/9) 68-57-re győzte le a tabellát
vezető Monori SE-t.

… 5 esztendeje: a baseball baj-
noki döntő kanizsai felvonásán dr.
Padló Thury Ants – Óbuda Brick
Factory 8:15. Ökölvívó meghívá-
sos versenyen az NTE-csarnok-
ban Windbird Kanizsa Box Klub
– Ring SC Juta-Kaposvár 15:3.

Polgár László

PPoorrttuuggáálliiáábbaann  ppóóllóózzttaakk

EEzz  ttöörrttéénntt  ((ookkttóóbbeerr  2299--nnoovveemmbbeerr  44..))……

Nagykanizsai Izzó SE (10.) –
Kispesti AC (3.) 22-26 (9-12). NB
I B Nyugati-csoport női kézilabda-
mérkőzés, 6. forduló. Nagykani-
zsa, 170 néző. Vezette: Csányi,
Zörgő. N. Izzó SE: Pécsi – Marton
(1), Bouti (4), László R. (3), Kiss
M. (1), Matetits (4), Papp Zs. (1).
Csere: Hofbauer (kapus), Gombor
(5/1), Borsi (1), Ruzsa, Rapali,
Anek R., Gudlin (4). Edző: Zsig-
mond György.

Meghozta a női kézilabda együt-
tes előző heti szombathelyi győzel-
me a kedvet az összecsapáshoz, hi-
szen szépszámú közönség előtt ke-
rülhetett sor a kispestiek elleni pár-
harcra. A vendégek azután okos és
taktikus játékkal fordították a ma-
guk javára az egyébként végig
izgalmas találkozót. 

Meccskörítés: Már a csarnoktól
viszonylag távolról lehetett hallani:
„Csak a Kispest, mindörökké, gye-
rünk vörös-feketék”-strófát, ami
azt ígérte, nem „egy gól-taps-
amúgy csend” hangulat lesz a talál-
kozón. Aztán az már aggasztóbb
volt, hogy a városban a szekuritisek
autója kétszer is nagy sebességgel
fordult a csarnok felé a központ fe-
lől. Mint kiderült, a ribilliót mint-
egy 30 kispesti ultra keltette, akik a
terem egyik sarkát teljesen kitapé-
tázták drapériáikkal, s ha úgy adó-
dott, be-betévedtek a pályára is. Vi-
selkedésükre lehet kritikusan tekin-
teni, az viszont már a helyi sportlé-
tesítmény-helyzet állapotát mutat-
ja, ha a létező kanizsai csarnokokat
összeraknánk, sem tenne ki egy vi-
szonylag kényelmes, versenysport-
ra is alkalmas helyet – alkalomad-
tán akár a vendégszurkolók elkülö-
nítési lehetőségével.

A mérkőzés felismerése:
„Sörízű” lehelete alapján nem is
kispesti, inkább egy kőbányai srác
talált rá félidőben Mátyás Augusz-
tára a nézőtéren(?): 

– Ön az a sok gólt lövő, sokszo-
ros gólkirály kézis, ugye?

– Hát, igen…
– S hogyhogy itt van, mert azt

hiszem az Atád elleni meccsünkön
láttam a Kispest ellen?

– Mert, én kanizsai vagyok… –
szólt a mosollyal kísért betájoló
válasz. 

P.L.

RReemmeekk

hhaanngguullaattbbaann
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2009. október 22 - december 10-ig

33. szám:
„Mit sem ér a tapasztalat, ha nem tudjuk hasznosítani.”
Helyes megfejtést beküldő olvasóink közül Bakonyi Erzsébet Angyal
mélyvörösben című verseskötetét nyerte:
Konkoly Józsefné, Nagykanizsa, Sikátor u. 8/a.
34. szám:
„Valami hasznosat csinálni, és közben jól érezni magunkat”
Helyes megfejtést beküldő olvasóink közül Bakonyi Erzsébet Angyal
mélyvörösben című verseskötetét nyerte:
Várfalvi Mátyásné, Nagykanizsa, Szemere u. 13.

Ajándékaikat Szerkesztőségünkben személyesen vehetik át.

RReejjttvvéénnyyüünnkk  nnyyeerrtteesseeii
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