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Kanizsa

Egy kattintás, és naponta 
friss híreket, tudósításokat, 

riportokat olvashat. 

wwwwww..kkaanniizzssaauujjssaagg..hhuu

(93)

Három részbõl álló 17 millió
forint értékû video-endoszkópos
rendszert adott át ünnepélyes
keretek között Balogh István, a
Gyermekrák Alapítvány elnöke
Dr. Bátorfi József professzornak,
a Kanizsai Dorottya Kórház fõ-
igazgatójának. 

A kórház fenntartója és tulajdo-
nosa, az önkormányzat nevében
Marton István polgármester emlék-
plakettet és oklevelet adott át a mû-
szeradományért Balogh Istvánnak.

A gyermekkorban felfedezhetõ
emésztõszervi rosszindulatú daga-
natos megbetegedések korai felis-
merését segítõ endoszkópos esz-
közök nélkülözhetetlenek a beteg-
ség diagnosztizálásához és a terá-
piás eljárások lefolytatásához. A
Kanizsai Dorottya Kórház évtize-
dek óta végzi a tápcsatorna vizsgá-
latát, különös tekintettel a dagana-
tos megbetegedések felderítése
céljából. Az eszközök idõvel el-
öregszenek és pótlásuk – különö-
sen a mai ismert makrogazdasági

környezetben – reménytelen vál-
lalkozás a kórház számára. Ezt a
feladatot a Gyermekrák Alapít-
vány átvállalta és megvásárolta a
XXI. század technikai elvárásai-
nak mindenben megfelelõ eszkö-
zöket a beteg gyermekek mielõbbi
gyógyulása érdekében.

A kórház mûszerparkjának fej-
lesztését az alapítvány a mai napig
összesen 32,7 millió forint érték-
ben támogatta. A meglévõ mûszer-
parkhoz csatlakoztatható elek-
trosebészeti készülék már sok
esetben elkerülhetõvé teszi a nyílt
és nagy kockázatú mûtéteket. A vi-
deó kolonoszkóp kiváló hajlítási,
manõverezési lehetõséggel bizto-
sítja a könnyû és gyors beavatko-
zást, a kontroll mechanikán talál-
ható távvezérlések pedig a mai
legkorszerûbb számítástechnikai
adat- és képrögzítést biztosítják.
Az új, vékony videó gasztroszkóp
segítségével már az újszülöttek és
csecsemõk vizsgálata is biztosított,
amire eddig a kórháznak nem volt
lehetõsége.

A most átadott mûszer – melyet a
Gyermekrák Alapítvány a személyi
jövedelemadó 1 százalékából be-
folyt támogatásból tudta megvásá-
rolni –, elengedhetetlenül szüksé-
ges az évente több ezer vizsgálatot
végzõ súlyponti kórház számára.

A kiemelkedõen közhasznú
szervezet 52 fõvárosi és vidéki ön-
kormányzattal kötött együttmûkö-
dési megállapodást, melyben át-
vállalja az önkormányzatoktól a
térség rákbeteg gyermekeinek
rendszeres támogatását. Jelenleg
740 rákbeteg gyermeknek biztosít
térítésmentesen gyógyszereket, vi-
taminokat, táplálék-kiegészítõ ké-
szítményeket, családjuknak rend-
szeres anyagi támogatást nyújt. Az
onkológiai kezelésben részesülõ
kis betegek szakszerû életmód, il-
letve életvezetési tanácsadást is
kapnak az alapítványnál dolgozó
orvostól. A szervezet gondoskodik
a rákos gyermekek megbízható be-
tegszállításáról is. 

Bakonyi Erzsébet
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Mikor gondoljunk rájuk?
Frontra indulásuk, az orosz tá-
madás kezdete, hazaérkezésük
napja vagy a halottak estéje le-
gyen az alkalom?

És hol? Ha sírjuknál nem tudunk
– sokezer kilométer választ el tõle –
a felsõtemplomi emléktábla, a Szé-
chenyi téri kõ, a temetõi kopjafa
vagy kõkereszt elõtt? Kivel? Az
egyre fogyatkozó doni bajtársakkal,
hadiárvákkal, honvéd hagyomány-
õrzõkkel? A Piarista Iskolával,
amely mások feledékenységét is jó-
váteendõen fölvállalta? Diákjai kö-

zül sokan ott maradtak. Közülük
egy túlélõ, a Volt egyszer egy éle-
tünk szerzõje, Bátki József a közeli
napokban, november 13-án tölti be
90. évét. Áldozatkész hazafiságot
örökíthet át ez a tragédia. A 2. ma-
gyar hadsereg – benne városunkból
a 9-es tüzér-, a 7-es és a 47-es gya-
logezred – 1943. évi doni katasztró-
fájáról parancsnoka, Jány Gusztáv
vezérezredes írta: Napóleon hadse-
regének sorsa elért bennünket. Mi-
ért? Ízléstelen lenne ezekben a na-
pokban ítélkezni. Messze vannak,
nem csak térben és idõben, hanem
téren és idõn is túl. Szerencsés, aki

ismeri dédszüleit. A két háború mil-
liót meghaladó magyar áldozatának
már egyre kevesebb olyan hozzá-
tartozója él, aki emlékezhet hang-
jukra, vonásaikra. Mégis tartjuk a
kapcsolatot. A temetõben az elsõ
háborús betontömbökre gondos ke-
zektõl kerül mécses, virágszál. A
második világháború sokáig elhall-
gatott hõsi halottai iránti mulasztást
is törlesztenünk kell. Hiszen õk
ránk, kései utódokra is gondoltak,
mikor – esküjükhöz híven – köte-
lességüket teljesítették. 

K.H.

AA ddoonnii kkaattaasszzttrróóffáárraa eemmlléékkeezztteekk

„Szeretnénk nem divatból, nem
is társadalmi trendeknek engedve,
hanem a valósággal és az adottsá-
gokkal tudatosan szembenézve nö-
velni befogadóképességünket és
affinitásunkat.” E szavakkal hívott
bennünket Urbán József Tarto-
mányfõnök atya Kecskemétre, a
Piarista Pedagógiai Napok kereté-
ben megrendezett konferenciára.
2009. október 21-én az ország ösz-

szes piarista iskolájából útra keltek
a pedagógusok, hogy két napot
együtt töltsenek. (Budapesten és
Kecskeméten kívül Vácott, Mo-
sonmagyaróváron, Szegeden és
Nagykanizsán tart fenn iskolát a
rend, valamint szakiskolát Gödön
és kollégiumot Sátoraljaújhelyen.)
A tartalmas elõadásokat csoportos
mûhelymunka követte. A záró
szentmisén iskolánk egykori taná-

ra, Böszörményi Géza tette le
örökfogadalmát. Pedro Aguado
generális atya is megtisztelte je-
lenlétével a találkozót, s városunk
lakóinak az alábbiakat üzente:

„Mi, piaristák sok városban va-
gyunk jelen, világszerte vannak
iskoláink. Mindenütt arra törek-
szünk, hogy eredményesen mû-
ködjünk együtt diákjaink család-
jaival és a helyi társadalommal.
Azt tapasztalom, hogy ahol jelen
vagyunk, érzékelhetõ hatása van
a munkálkodásunknak. A piarista
nevelésnek kifejezett célja, hogy
segítse a társadalom fejlõdését és
jó irányú változását. Tanulóinkat
arra ösztönözzük, hogy öregdiák-
ként is elkötelezettek legyenek
mind szûkebb, mind tágabb kör-
nyezetük fejlõdése mellett. Ezért
meg vagyok gyõzõdve arról,
hogy jelenlétünk Nagykanizsa
számára is lehetõséget jelent a
szellemi és lelki gyarapodásra
egyaránt.”

(A képen elöl Pedro Aguado ge-
nerális atya és Urbán József tarto-
mányfõnök atya látható.)

P.SZ.I.
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KANIZSA DÉL-ZALAI HETILAP

November 17-én, kedden fél
hatkor a Könyvtárban lesz lát-
ható a teljes egyórás film, mely-
bõl az is kiderül, Kisfaludy And-
rás miért adta címnek: Elárul-
tak bennünket. A Polgári Egye-
sület ’56-os versünnepén a do-
kumentumfilmbõl fölvillantott
részletek után Bencsik András
személyes élményeket elevení-
tett föl: hogyan jutott el édesap-
ja a kommunista meggyõzõdés-
tõl a rendszer tagadásáig. 

A Cseresnyés Péter meghívására
érkezett újságírót Kóré Péter egye-
sületi elnök köszöntötte, idézve:
„Amikor a magyar október elõtt
tisztelgünk, nem a múltat, hanem a
jövõt ünnepeljük.” Kérte hallgató-
ságát, a tizenhét középiskolás vers-
mondását ne szakítsák meg taps-
sal. S ez valóban jó ötletnek bizo-
nyult, koncentráltabb élményt
nyújtván mindenkinek. Bár egyéni
siker nem ösztönözte õket, mégis a
maximumra törekedtek a fiatalok,
s jó szívvel tapsolták meg egymást
is a végén. Produkció helyett való-
di ünnepnek lehettünk részesei.
Minap valaki találóan mutatott rá
az ünnep és az ünnepség különbsé-
gére… Noha a diákok sorsolással
nyerték verseiket, többször érez-
tük, mintha ráöntötték volna egy-
egy közremûködõre, annyira talál-
kozott talpraesettsége a pesti srá-
cokéval. Az empátia, ebben az
esetben az ötvenhatos ifjúság lelki-
állapotába való beleélés kitüntetett
alkalma is volt ez a nap. A bensõ-
séges est végén Bencsik András
egy-egy elismerõ szó kíséretében
adta át a Polgári Magyarországért
Alapítvány pályázatán nyert
könyvutalványokat az öt középis-
kolából érkezett fiatalnak. Minden
bizonnyal megérdemlik, hogy itt
álljon nevük: Finta Máté, Horváth
Bálint, Cseszkó Delinke, Kupó
Márton, Szalai Gábor, Kurucz Sze-
basztián, Herbel Henrietta, Papp
Helga, Pelikán Péter, Gábor Vero-
nika, Szabó Veronika, Csordás Ni-
kolett, Zsiborás Fanni, Megyes
Melinda, Rinyai Ivett, Nikolics
Zsuzsanna, Klinger  Evelin. A ver-
sek letölthetõk a kommunizmusal-
dozatai.multiply.com oldalról.

K.H.

AA jjöövvõõtt
üünnnneeppeellttéékk

ÜÜzzeenneett aa kkaanniizzssaaiiaakknnaakk

Felhívás jjótékonysági jjátékgyûjtésre
Használt, jó állapotú játékokat gyûjtünk, hogy azok a gyermekek is örülhessenek karácsony napján, akik

nehéz körülmények között élnek. Kérjük mindazokat, akik segíteni tudnak 2009. december 22-ig a
Nagykanizsa Kossuth tér 6. szám alá az Angel Szépségszalonba (Tel.: 06-30-217-3922.) adják le
adományaikat, melyeket decemberben, karácsony elõtt Nagykanizsán az Erzsébet téren osztjuk ki. 

Támogatók: Marton Istvánné, Menyhárt Erika, Kanizsa TV, Kanizsa Rádió, Szuperinfó, Kanizsa Hetilap. 
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A Vasember ház dísztermében
került megrendezésre a Nagyka-
nizsai Regionális Fejlesztési
Konferencia. A rendezvény célja
a térségi fejlesztési lehetõségek
feltérképezése, a közös cselekvé-
si szándék keresése volt.

A meghívottak közt térségi pol-
gármesterek, önkormányzati kép-
viselõk, fejlesztõ szakemberek és
Horváth Jácint, a Nyugat-Dunán-
túli Regionális Fejlesztési Ügy-
nökség vezetõje volt.

A házigazda Nagykanizsai Civil
Kerekasztal nevében Budavölgyi
Kálmán köszöntötte a megjelente-
ket, majd Vass István a civil szer-
vezet urbanisztikai munkacsoport-
jának vezetõje tartott egy elõadást
„A térségi fejlesztés alternatívái"
címmel. Ezt követõen egy mode-
rált kerekasztal beszélgetéssel
folytatódott a rendezvény a fej-
lesztés útjairól, az együttmûködési
és a forráslehetõségekrõl.

Vass István elõadásában kifejtette,
hogy a lokális fejlesztéseknek iga-
zodniuk kell a térségi elképzelések-
hez, lehetõségekhez. Nem duplikálni
kell a projekteket, hanem egy egysé-
ges egészet kell képezni belõlük, ami
megfelel az igényeknek és elvárá-
soknak. A térség kitörési pontjaiként
a turisztikát, az oktatást, a logisztikát
és a szolgáltatások fejlesztését emel-
te ki. Fontosnak vélte, hogy a nagy-
beruházásokról, stratégiai fejleszté-
sekrõl szóló döntésekben jelenjen
meg az adott terület szakcsoportjai-
nak véleményalkotása.

A hozzászólások sorát Bobek Jó-
zsef, Sávoly polgármestere kezdte.
Bemutatta a MotoGP projektet és  a
hozzá kapcsolódó fejlesztési terveket.
Több ponton lát lehetõséget a térségi
együttmûködésre, viszont nehezmé-
nyezte, hogy a Zala Volán megszün-

tette járatát Sávolyra. A pálya évi 180
napon keresztül nyújt programokat,
amihez szervesen integrálódhatnak a
kiegészítõ zalai kulturális és gasztro-
nómiai rendezvények.

Horváth Ferenc, a Kerekasztal
elnökségi tagja felvetette, hogy a
Nagykanizsai repülõtér tulajdon-
viszonyának rendezésével és fej-
lesztésével városunk javíthatna a
kiemelt térségi programokhoz
való kapcsolódáson, mivel kiváló
alternatívát nyújt a repülõgéppel
érkezõknek a füves leszállópá-
lya.

Horváth Jácint, a Nyugat-Dunán-
túli Regionális Fejlesztési Ügynök-
ség vezetõje kifejtette, hogy a régió
éves fejlesztési alapja, (ami keve-
sebb, mint Nagykanizsa városának
költségvetése) nem fedi le teljes
mértékben az igényeket. A projek-
teket hosszú tervezési, egyeztetési
folyamat elõzi meg, amely alkal-
manként eléri a 2-5 évet. 

Marton István Nagykanizsa pol-
gármestere tájékoztatást adott a
város fejlesztési terveirõl, valamint
kitért a GE létszámleépítésével
kapcsolatosan kialakult helyzetre.

Lengyák István, a Kerekasztal
kulturális munkacsoport vezetõje,
egyben a Közmûvelõdési Tanács el-
nöke taglalta a kapcsolódási ponto-
kat a térségi kiemelt nemzetközi és
országos nagyrendezvények és
Nagykanizsa közmûvelõdési, kultu-
rális intézményei, valamint a Köz-
mûvelõdési Tanács között. Nevesí-
tette a jelen gazdasági körülmények
között azokat a reális lehetõségeket,
amelyekkel kapcsolódhatunk a tér-
ségi kulturális rendezvények sorába. 

Halmi Béla, Letenye polgármeste-
re a fejlesztési tervek végrehajtásánál
nehezítõ körülményként említette
azt, hogy kistérségi polgármesterek
közül többen nem látják át az össze-
fogás szükségszerûségét, nem tudnak
azonosulni a területfejlesztés szlo-

genjével „gondolkodj lokálisan, cse-
lekedj globálisan". Jó példaként emlí-
tette a csörnyeföldi hamvasztót,
amely külföldi tõke bevonásával jött
létre.

Czinki László kert- és tájépítõ mér-
nök kiváló kezdeményezésnek minõ-
sítette a rendezvényt, méltatta az elõ-
adót Vass Istvánt, de nem látja tisztán a
jövõt a konferencia végén sem. Nem
tud megnyugtató választ adni magá-
nak, arról, hogy hogyan tovább. Több
olyan az állam által finanszírozott irá-
nyító szervezet is van, amelynek köte-
lezõ lenne menedzselni a fejlesztések
koordinálását, de ezek a szervezetek
elbeszélnek egymás mellett, így nin-
csenek összhangban a tervek, sem a
források, sem a forráselosztás. A civil
szervezetek azért ilyen erõsek, mert
nagy helyet hagy számukra a hatalom,
mivel nem tud eleget tenni teljes mér-
tékben kötelezettségének.

A konferencia végén megfogalma-
zódott az igény, hogy a térségi civil és
vállalkozói szakemberekbõl létre kell
hozni azt a szakértõ csoportot, amely
segíteni tudja a fejlesztéseket. A ren-
dezvény folytatásaként pont e két cso-
port találkozóját tervezi a Nagykani-
zsai Civil Kerekasztal, amikor is a vál-
lalkozói és a civil szektor kapcsolatát
taglalják majd a közeljövõben.

K.H.

RReeggiioonnáálliiss ffeejjlleesszzttééssrrõõll

Az ázsiai és európai osztályok
szorosabb együttmûködése érdeké-
ben jött létre az Ázsia-Európa Isko-
lahálózat, mely az Ázsia-Európa
Alapítvány kiemelkedõ projektje. 

Minden évben egy nagyszabású
konferenciára kerül sor, ahol az
ASEM-országokból (The Asia-
Europa Meeting) jövõ középiskolai
tanárok együttmûködési projektjei-
ket prezentálják, véleményt cserél-
nek egymással, valamint a legjobb
projekteket díjakkal jutalmazzák. Je-
lenleg negyvenhárom európai és
ázsiai ország, valamint két szerve-
zet, az Európai Bizottság és a Délke-
let-ázsiai Nemzetek Szövetségének
Titkársága tartozik az ASEM-hez.

Idén a 8. Ázsia-Európa Iskola-
hálózat konferenciát a dániai Son-
denborgban rendezték 2009. októ-
ber 26. és 30. között. A szervezés-
ben és a rendezvény szponzorálá-
sában az Ázsia-Európa Alapítvány,
az Európai Bizottság valamint a

dán Oktatási Minisztérium vállalta
a fõ szerepeket. A konferencia le-
hetõséget biztosított az Ázsia-Eu-
rópa Alapítványnak, hogy jutalom-
ban részesítse a legsikeresebb pro-
jekteket a 2008-2009-es tanévbõl.
Ezeket a projekteket még az elõzõ
konferencián kezdeményezték Ko-
ta Kinabaluban, Malajziában. 

Az idei konferencia fõ célja az
ázsiai és az európai középiskolák
közötti kapcsolatok erõsítése volt az
infó-kommunikációs technológiák
adta lehetõségek felhasználásával,
témája a környezetvédelemhez kap-
csolódott: „Hogyan jelenik meg a
klímaváltozás és a fenntartható fej-
lõdés az ázsiai és európai iskolák
életében?”. A résztvevõknek alkal-
ma nyílt a témához kapcsolódó pro-
jektötleteik továbbfejlesztésére,
megismertetésére, valamint a kör-
nyezetvédelmi projektekrõl szóló
plenáris elõadások meghallgatására. 

Hazánkat két középiskolai tanár
képviselte ezen a rangos esemé-

nyen, akik közül az egyik a Bat-
thyány Lajos Gimnázium tanára,
Blasszauer János, aki az ötfõs nem-
zetközi koordináló bizottság tagja-
ként ötleteivel, tanácsaival járult
hozzá a konferencia sikeréhez. A
konferencia elsõ napján szekcióve-
zetõként Marie Agathe Odile her-
cegnõ nyitó beszéde után közvetle-
nül õ  köszöntötte az egybegyûlte-
ket, illetve vezette be az elõadáso-
kat, valamint moderálta az elõadá-
sokat követõ vitát. Tanítványaival
számos Internet-alapú projektben
fog részt venni a 2009-2010-es-
tanévben is. Meggyõzõdése, hogy
nyelvpedagógusként feladata meg-
mutatni a diákoknak, miképpen
tudják kiaknázni értelmesen az
Internet adta kommunikációs lehe-
tõségeket, illetve miképpen tudnak
angolul együttmûködni nemzetközi
diáktársaikkal az Internet segítségé-
vel a földrajzi korlátokat áthidalva.

K.H.

BBaatttthhyyáánnyyss ttaannáárr aazz ÁÁzzssiiaa ééss EEuurróóppaa
IIsskkoollaahháállóózzaatt KKoonnffeerreenncciiáánn
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A meghívóban szereplõ négy
napirend mellé egy ötödiket is
felvett a tárgyalások sorába a so-
ron kívüli közgyûlés, mégpedig a
városközpont rehabilitáció által
érintett állami utak tulajdonvi-
szonyának rendezéséhez kapcso-
lódó bérleti szerzõdés jóváha-
gyásáról szóló elõterjesztést.

Minderre azonban negyven perc
múlva került sor. 

Balogh László, az OKISB elnö-
ke jogszerûségi felvetéssel élt,
mivel nem volt elõterjesztés, és
nem történt semmi változás a ko-
rábbi közgyûlésen elõterjesztet-
tekhez képest. Félve attól, hogy
nem lesz eredményes a munka,
mert kevesen voltak, megkérdezte
a polgármestert, hogy rendjén
van-e így.

Marton István válaszában ki-
emelte: – Aki elolvasta az SZMSZ-
t, pontosan tudja, hogy egy köz-
gyûlési döntéssel szemben 3 napon
belül élhet a vétójogával, ha akar.
Attól kezdve kimondja a szabály-
zat, hogy 15 napon belül közgyûlés
elé kell hozni. Ezek között van
olyan téma, ami azért nem ment át,
mert viszonylag kevesen tartóz-
kodtak a teremben.

Dr. Tuboly Marianna jegyzõ –
Balogh Lászlónak is válaszolva –,
az SZMSZ-t idézte, mely szerint a
szabályzat elõírja, hogy mind a so-
ron kívüli és soros üléseknél,
Nagykanizsa SZMSZ-e csak írá-
sos elõterjesztést ismer. Jelen eset-
ben pedig nem készült a meghívó-
ban megjelölt négy napirendre írá-
sos elõterjesztés. 

Röst János képviselõ arra kér-
te a polgármestert, ne használja
a vétó szót, ilyen fogalom nem
szerepel sem az SZMSZ-ben
sem a törvényben. Arra van lehe-
tõsége, hogy a közgyûlési dön-
tést felfüggessze. Azután gya-
korlatilag a testületen múlik,

hogy akar-e rajta változtatni
vagy nem.

Marton István megjegyezte Röst
Jánosnak, hogy rosszul tudja, és ala-
posan olvassa el az SZMSZ-t. Újra
kell tárgyalni a napirendeket, és ha
nincs újból igenlõ döntés, akkor az
azt jelenti, hogy nincs döntés. 

Dr. Tuboly Marianna jegyzõ
hozzászólásában elmondta, ezen a
jogvitán már rég túl kellett volna
tenni magukat. Vele együtt több jo-
gász egybehangzó véleménye az,
hogy a polgármesternek nincs vé-
tójoga. Ahhoz van joga, amit az
önkormányzati döntés és az
SZMSZ is megfogalmaz, hogy a
döntés ismételt tárgyalását kérje. A
döntés megszületett, érvényben
van, éppen ezért szükség lett volna
egy olyan tartalmú elõterjesztésre,
amely a döntés hatályon kívül he-
lyezésére irányul, és egy új javas-
lattal áll elõ. Ez az elõterjesztés hi-
ányzik.

Az SZMSZ-t így is, úgy is értel-
mezve, végül konszenzus született
a városatyák között, hiszen aho-
gyan dr. Kolonics Bálint, az ÜJKB
elnöke fogalmazott, azért jöttek el,
mert tárgyalni akarják a napirende-
ket. 

A munkát a városközpont reha-
bilitáció által érintett állami utak
– Fõ út, Eötvös tér, Huszti tér, Pe-
tõfi utca – tulajdonviszonyainak
rendezéséhez kapcsolódó bérleti
szerzõdés megvitatásával folytat-
ták. Többen hiányolták a határo-
zati javaslatban megjelölt ingat-
lanok megnevesítését és a hozzá
tartozó térképet. Mivel Tárnok
Ferenc, a Városfejlesztési Osz-
tály vezetõje felhívta arra a fi-
gyelmet, hogy a témáról koráb-
ban már döntött egyszer a testü-
let, végül 18 igennel úgy szavaz-
tak, menjen a maga útján a szer-
zõdés.

A Kanizsa Vízilabda SE a
2009/2010-es versenykiírás õszi
fordulóinak zavartalan finanszíro-
zása érdekében 2 millió forint pót-
támogatást kért a várostól. A sza-
vazáson egymillió forintos támo-
gatás ment át. 

A Kanizsa és Környéke Kulturá-
lis és Hagyományõrzõ Egyesület
kérelmét megszavazták, az egye-
sület használhatja a Király út 47.
szám alatti 83 négyzetméter alap-
területû pincehelyiséget. A civil
szervezet vállalja a pince saját erõ-
bõl történõ felújítását, és csekély
összegû bérleti díjat is fizet. Dr.
Károlyi Attila képviselõ hiányolta
az elõterjesztésbõl az alapszabályt,
Papp Ferenc pedig azt vállalta,
hogy az OKISB-vel együtt figye-
lemmel kísérik az egyesület mun-
káját. 

A Nagykanizsa-Bagola Város-
szépítõ Egyesület támogatására 15
százalékkal kevesebbet, 6 millió
forintot szavazott meg a közgyû-
lés. Az önkormányzat a Bagolai
Városszépítõ Egyesülettel 2000.
május 10-én kötött, húsz évre szó-
ló keret-megállapodás alapján
2007. július 9-én három évre szóló
támogatási szerzõdést kötött. A
költségvetési rendeletben erre a
célra 2009-ben 7.100.000 forintot
terveztek. 

Dr. Károlyi Attila képviselõ
megjegyezte, bögyében van az
egész szerzõdés, és kellõ önmér-
sékletet kért az egyesület elnökén
keresztül a bagolaiaktól is. Nem
folyik a bõségszaruból a pénz –
hangsúlyozta, s ha rajta múlna,
biztosan megtagadná a szerzõdés

teljesítését, de végül arra kérte a
társait, hogy támogassák. 

A 2010. évi ellenõrzési terv
megállapítására elõterjesztett ja-
vaslat Marton István polgármester
módosító javaslatával – hat igen,
hét nem szavazattal, öt tartózko-
dással – nem ment át a szavazáson. 

Dr. Tuboly Marianna jegyzõnõ
hozzászólásában kiemelte, a bel-
sõ ellenõrök szakmai független-
sége felelõsséget is jelent. Fele-
lõsséget annyiban, hogy felmérik
az önkormányzat kockázati té-
nyezõit, hiszen több milliárdos
vagyonnal gazdálkodik. Ezt a
belsõ ellenõröknek át kell tekin-
teni. Két emberrel akarja elvé-
geztetni azt a feladatot a polgár-
mester, amely három emberre lett
tervezve. Kérte a közgyûlést, szí-
veskedjen átdolgozni az ellenõr-
zési tervet, hogy két fõ kapacitás-
ra szóljon, ami ugyanakkor azt
jelenti, hogy a közgyûlés nem
tartja szükségesnek az ellenõrzé-
sek tartalmát.

Röst János arra kérte a képvise-
lõket, kapcsolják vissza a gépüket,
a polgármester úr módosítását le
lehet szavazni, nem kell azzal de-
monstrálni, hogy kikapcsolják. 

Artner Lászlóné belsõ ellenõrzé-
si vezetõ egy kormányrendeletet
idézve elmondta, hogy a belsõ el-
lenõrzést kockázatelemzés alapján
kell elvégezni. A polgármester ál-
tal vázolt célellenõrzés nem meg-
oldás, a törvény nem engedi, hogy
célellenõrzéseket végezzenek.
Terv szerint kell dolgozniuk, mert
ha célellenõrzést kellene végezni-
ük, akkor megtehetnék, ha valaki
nem szimpatikus, évente elmenné-
nek hozzá öt-hat alkalommal is, a
többi intézmény meg kimaradna.
Kockázatelemzés alapján kell a
létszámot megállapítani, és egy
ekkora intézményhálózatra még a
három ember is kevés, négy fõ is
tudna dolgozni ahhoz, hogy min-
dent alaposan meg lehessen nézni.
A válaszában Marton István meg-
erõsítette a korábbi véleményét,
mely szerint a célellenõrzéseknek
van foganatja. 

Bakonyi Erzsébet

TTeessttüülleettii ddöönnttééss aazz áállllaammii uuttaakkrróóll,, 
aa bbaaggoollaaiiaakk ttáámmooggaattáássáárróóll

Egyelõre klubhelyiség nélkül,
21 fõvel megalakult a Nyugdíjas
Klub Palinban.

Az Általános Iskolában meg-
tartott alakuló ülésen megvá-
lasztották a klub vezetõségét is.
Elnök: Fazekas Péterné, gazda-
sági felelõs: Dániel László, kul-

túrfelelõs-szervezõ: Márkus Jó-
zsefné.

Az alakuló ülést Balogh István
vezette le Bicsák Miklós önkor-
mányzati képviselõ jelenlétében. A
klub tagjai kéthetenként tartanak
összejöveteleket. November 17-
én, december 1-jén, december 15-
én és január 5-én, 16-18-óráig –

Péntek Lászlóné igazgatónõ segít-
ségének köszönhetõen – az iskolá-
ban, amíg a város nem biztosít szá-
mukra klubhelyiséget. A klubszoba
kialakítására Bicsák Miklós képvi-
selõnek már van elképzelése,
melyhez várja a város támogatását. 

B.E.

NNyyuuggddííjjaass KKlluubb aallaakkuulltt PPaalliinnbbaann

NNeeggyyvveenn ppeerrccnnyyii
jjooggáásszzkkooddááss

EEggyymmiilllliióó ppóóllóórraa

BBaaggoollaa mmeeggkkaappttaa
jjáárraannddóóssáággáátt

VViittaa aazz
eelllleennõõrrzzéésseekkrrõõll
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Elment egy nagy formátumú ta-
nár, oktatási vezetõ, pozitív gon-
dolkodása örökre példa marad. 

„Lelkem alatt a Semmi, a lét
alatt halál, és jó, jó visszamenni!
a tiszta semmi vár.” – írta Nemes
Nagy Ágnes. A bõ vérû patak,
tengernyi betû, tanulmány, adat, a
jó gazda szeretetteljes gondolko-
dása, mit ránk hagytál. Most be-
zárkóztál, nem volt elég a teher,
melyet cipeltél, mi ellen hõsi har-
cot vívtál önmagaddal, önmagad-
ért, s a családért. Nyers erõ mun-
kált benned, mit a szellem veze-
tett. Erõs õsi gyökerek tartottak, s
kísértek utadon: a gyakorlat és a
tudomány. Tanultál és vezettél, ír-
tál és oktattál. Együtt élt Benned
az elmélet ismerete és a gyakorlat
készsége. Csak most rémlik föl
hiányod, a szörnyû tudat-lét hiá-
nya mar belénk, és nem segít már
semmi. Örök emlék leszel, ki-
fogyhatatlan tárháza a múltnak.
Mert az ünnepek és a hétköznap-
ok egyszerûsége Benned öltött
testet, egyik a másikat egészítette
ki. A kort, mely nehéz teherként
telepedett ránk, Te jól tudtad ke-

zelni. A lehetõség mindig adott
volt, és éltél is vele. A gyönyörû
kor rendjére vártál, mindhiába.
De magadban megteremtetted
azt. Te voltál a rend, Te voltál a
szárnyaló tudat. Hiába emésztett
bármiféle öntudat, vártál, veze-
keltél, nyers szavakkal pokolra
mentél, de csak az igazat, a tisz-
tességet, s a jót tetted és fogadtad
el. Mûvelted magad, Pécsett a Ta-
nárképzõ Fõiskolán tanári okle-
velet, majd az Eötvös Lóránt Tu-
dományegyetemen pedagógiai
diplomát szereztél. 1976-ban
doktoráltál. Tanulmányokat írtál,
elõadásokat tartottál, a Járási Mû-
velõdési Osztályt vezetted. Emel-
lett a szõlõmûvelés adott enyhet.
A szorgalom és kitartás hérosza,
a küzdelem, az akarat, a tenni
akarás meghátrálásra késztette a
kórt, ám a gyõzelem csak idõle-
ges lehetett. Tûrtél. Bírtál. Küz-
döttél. Küzdésed erõsít bennün-
ket, hogy ne adjuk föl. Példát
mutattál kitartásból, s ember tud-
tál maradni, fricskát dobtál az el-
múlásnak. A hit erõt munkált
benned. A jelen, a nagy-nagy hi-

ány, s a töretlen idõ bennünk sej-
lik föl. S olyan, mintha ismeret-
len tûzvész lobbanna bennünk.
Hiányod pótolhatatlan, emléked
bennünk rezdül tovább. De
hisszük a bárány tisztaságát,
amint Pilinszky írta: „ A bárány
az, ki nem fél közülünk, egyedül
õ, a bárány, kit megöltek. Végig
kocog az üvegtengeren, és trónra
száll. És megnyitja a könyvet.”
És a könyvben jelen vagy örökre,
kitörölhetetlenül. Az ember halá-
la után 20 grammal könnyebb
lesz. Ez a 20 gramm a lélek, s a
tiéd már az Elysiumi mezõkön
van.

Isten veled, találkozunk!
Dezsõ Ferenc

KKaanniizzssaa –– AA mmii üüggyyeeiinnkk 2009. november 12. 5

GGEE:: bbüüsszzkkee öönnttuuddaatt

Nagyon nagyot zuhantunk.
De megmaradt a büszke öntudat,
…Vagyunk, vagyunk!
És akarunk még lenni!...
írta – meglehet más helyzetben

– Reményik Sándor, de érzéseit
manapság sok izzós oszthatja. 

Ám az önsajnálat csak bénít. 
Száz éve, Szegeden, egy letû-

nõfélben lévõ világot mentett meg
a feledéstõl az író, Tömörkény Ist-
ván. Az Új talicska irányában ol-
vasásakor például tanúi lehetünk,
mennyi fortélya van, amíg egy
kubikus elégedetten kiválasztja
mindennapos munkaeszközét.

Szakmai kultúra, csapatszel-
lem – nagy szavak. De a mögöt-
tük lévõ konkrét tartalmat ki
örökíti meg? 

Összegyûjteni a szemléletes-
tréfás szavakat, ahogy a lassan
forgó búra adagolóra azt mond-
ja az izzós: pörgõ.

A zaj miatt kialakult jelbeszé-
det, ahogyan kézzel jelzik: enni
mentem, figyelj! Vagy: nézz hátra!

Azt az érzékenységet, amely
ujjbeggyel kétszázad milliméter
vastagság-eltérést is meg tud kü-
lönböztetni. Az izzólámpák wolf-
ram-spirálját egy áramot nem ve-
zetõ fémbõl, molibdénbõl készült
szál tartja. Vastagsága típustól
függõen 0,12 vagy 0,10 mm. Ha
tévedésbõl nem az elõírt kerül a
kezébe, megérzi a mûszerész.

Ballag a tárcsagyártó gépek
mellett egy targoncás. Látja,
egyiknél elakadt a szalag. Nem az
õ dolga lenne. Megigazítja. Miért?

Fejkenõ géptõl más beosztás-
ba kerül egy asszonyka. Kérdi
mûvezetõjét: – Mikor kerülök
vissza a gépemre? A szókimon-
dó ember visszakérdez: – Hol
van megírva a munkaszerzõdé-
sedben, hogy az a te géped?

Móricz fogalmazta meg Tö-
mörkényrõl: „minden élõszóra re-
zonált, s mind meg akarta és mind
meg tudta írni.” Lesz-e ennek a
világnak Tömörkénye? Ilyen em-
ber nem születik minden század-
ban. Ezért a Kanizsa Lokálpatrió-
ta Hetilap biztosan helyet ad min-
den számbavételnek: mi az, ami
miatt – hõség, zaj, éjszakázás,
amint az idõszakos orvosi vizsgá-
lat lapja írja: fokozott pszichikai
terhelés ellenére - oly sokan azt
vallják: jó (volt) izzósnak lenni…
Van rá két év két hónapunk…

Papp János

IInn mmeemmoorriiaamm ddrr.. KKoottnnyyeekk IIssttvváánn

Ünnepélyes keretek között le-
tették a Nagykanizsa és Térsége
TISZK Szakképzés-szervezési
Kiemelkedõen Közhasznú Non-
profit Kft. új Központi Képzõhe-
lyének alapkövét. 

Az Európai Unió támogatásával,
az Európai Regionális Fejlesztési
Alap társfinanszírozásával megva-
lósuló beruházás 267 millió forint-
ba kerül, a tervezett befejezésének
idõpontja 2010. május 31.

A Kanizsa TISZK Erdész utcai
telephelyén felépülõ képzõ hely
munkálatairól Marton István pol-
gármester tájékoztatta a meghívot-
takat. A kétszintes, 1.004 m2 alap-
területû épületben nyolc labor és
tanterem, négy iroda, közlekedõ és
elõterek, valamint kiszolgáló he-
lyiségek kapnak helyet. 

A tervezõ Plander László elkép-
zelései szerint az épület elõre gyár-
tott vasbeton vázszerkezettel, tégla
kitöltõ falazattal készül. 

A gépészeti munkáknál újszerû
megoldásokat is alkalmaznak, ki-
alakítanak egy talaj-kollektoros
hûtési-fûtési rendszert, amely biz-
tosítja az épület szellõztetését, fû-
tését, légkondicionálását.

Az építkezést követõen a fenti
helyiségekben megtörténik a ki-
emelt szakmacsoportok (gépé-
szet, kereskedelem-marketing,
üzleti adminisztráció, környezet-
védelem és vízgazdálkodás) esz-
közeinek beszerzése. A kivitele-
zési munkák elvégzésére két
nagykanizsai székhelyû vállalko-
zás, a Kozó Bau Kft. és a Ter-

moszerviz Kereskedelmi Szolgál-
tató és Innovációs Kft. kapott
megbízást. 

Az esemény végén, a zajló
alapozási munkákkal egy idõ-
ben Marton István és Mérksz
Andor közösen helyezték el az
épület dokumentumait, közöt-
tük a lapunk legutóbbi számát
is tartalmazó alapkõletételi ur-
nát.

B.E.

TTIISSZZKK:: ÉÉppüüll aazz úújj kkééppzzõõhheellyy
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Örömmel olvastam a Kanizsa
Hetilap hasábjain Mózes Pál elem-
zõ írását Nagykanizsa jelenlegi
helyzetérõl. De a mostani helyzet
megfogalmazására a tragikus jelzõ
sem elég alkalmas. 

Tisztelt Nagykanizsaiak! Mivé
lett ez a nemrégiben mindenki
által irigyelt szép városunk? Me-
lyek azok az okok, amelyek ide
juttatták városunkat, és mi a
megoldás ezekre a problémákra,
ha van? Van-e kivezetõ út, jövõ-
kép?

Soha nem a megfelelõ embert,
embereket választottuk meg a vá-
ros vezetésére, irányítására. Eb-
ben a politika a fõ bûnös, mert ott
szokás pártfegyelemrõl beszélni
és nem a közérdekrõl. Ahol a
pártfegyelem az elsõ, ott a józan
ész az utolsó. Mi, nagykanizsai
emberek is felelõsek vagyunk a
kialakult helyzetért. Azt válasz-
szuk meg, aki a legtöbbet ígéri.
Felelõsségre vonás nincs! Így a ri-
zikó is nulla! És indulhat a szabad
rablás! Hova lettek a nagykani-
zsai munkahelyek az elmúlt 20
évben? Mint újságíró számtalan
esetben szembesültem azzal a tén-
nyel, hogy akik egyszer hatalom-
ra kerültek, azoktól nem lehetett
számon kérni ígéreteik betartását.
A munkahelyek pedig fogynak,
ami a város halálát okozhatja. Mi
lesz a városunkkal? - kérdem is-
mételten. Néhányan most futkos-
nak, mint pók a falon, a GE Hun-
gary gondjai miatt, pedig a prob-
léma nem új keletû.  Jönnek a vá-
lasztások, így gyorsan mutatniuk
kell, hogy mennyire aggódnak,
pedig mindez csak szemfényvesz-
tés! Milyen politikusok azok
egyébként, akik akkor értesülnek
az állampolgárok bajairól, amikor
azok már „meghaltak”?  

Januártól csökkenõ támogatást
kapnak az önkormányzatok a kor-
mánytól. A nem létezõ munkahe-
lyek adói is hiányozni fognak a vá-

ros kasszájából! A városnak pedig
mûködnie kell. A nincsbõl hogyan
oldják meg az egymással állandóan
veszekedõ képviselõk a város gond-
jait? Adót emelnek? Mert csak ez az
egyetlen út, de ez járhatatlan. Közel
5000 munkanélküli Nagykanizsán
és körzetében. Egy év múlva közel
2000 jön hozzá. 7000 munkanélkü-
li! Még rá gondolni is szörnyû! Kit
adóztatnának meg? Mibõl fizetné-
nek adót azok az emberek, akiknek
munkahelye sincs? Sõt kenyérre
sem futja? Húsz évvel ezelõtt min-
denkinek volt Nagykanizsán mun-
kahelye. Nézzék meg azokat a fiata-
lokat, akik iskoláikat befejezvén azt
mondják, miért jöjjek ide vissza?
Van munkahely? Még ha pályázati
pénzbõl is, de saját tõkét is hozzá
kell tenni, amikor valami újat akar-
nak építeni. Azt kérdezik egyre töb-
ben, miért kell 5-6 évenként az Er-
zsébet teret mindig átépíteni? Ha el-
fogynak a munkahelyek ki lesz kí-
váncsi egy ismét felújított Erzsébet
térre? Szebb legyen a város? Benne
vagyok! De örülnek-e majd azok a
kanizsai emberek az Erzsébet tér
látványának, akik a kukákból lesz-
nek kénytelenek kikaparni a mások
maradékát, hogy éhen ne haljanak!
Azt mondják ilyen nem lesz! Mér-
get mernének rá venni? Több he-
lyen érdeklõdtem, hogy mennyi is
Nagykanizsa adóssága, és minden-
hol más számokat mondanak! A
legvalószínûbb a körülbelül 4 milli-
árd forint. Rosszul gazdálkodtak!
Persze, mert a mi pénzünket herdál-
ják el, nem a sajátjukat. Ha elfogy,
veszünk fel újabb hitelt – mondják!
De azt is nekünk kell visszaadni és
nem nekik. Az önkormányzati ülé-
seket szinte már senki nem nézi. Pe-
dig õket is mi választottuk, mi
Nagykanizsaiak! Régebben azért
nézték, hogy jót derüljenek. Ma in-
kább nem kapcsolnak oda, mert ma
még csak érzik, de holnap tudják,
ezért is mi fogunk fizetni!

Ki a felelõs mindezekért?
Az állampolgár, a nagykanizsai

ember! Õk azok, akik 20 év óta
hisznek abban, hogy az új hatalom
elsõ dolga lesz a megígért kerítést
kolbászból elkészíteni. Tudják
hány embernek mondtam a szemé-
be az elmúlt 20 év alatt, hogy ön
mást tett, mint amit ígért? Ugye
igazam van akkor, ha azt mondom,
az ilyen emberek nem a város ér-
dekeiért vállalták a pozíciójukat?
Hogy csak néhány nevet említsek
Tarnóckzky Attila, Litter Nándor,
Böröcz Zoltán, Cseresnyés Péter,
Göndör István! Természetesen õk
szentül meg vannak gyõzõdve ar-
ról, hogy nélkülük itt sem tartana a
város, de ez a hitük magánügy! És
egyre több ember jön rá, hogy
tényleg becsapták õket! 

Kóklerek, szerencselovagok
próbálkozásai tették városunkkal
azt, aminek most szenvedõ alanyai
vagyunk! Vajon miért hallgatunk a
felelõsök megnevezésével?

Akiknek nincs munkahelye,
azoknak betegség esetén a gyógy-
ulás reménytelen! Akiknek nincsen
pénze, azok meg fognak halni!
Ilyen világot akartunk? Dehogy,
tisztelt honfitársaim, de „átkúrtak”
bennünket, nem is kicsit. És hagy-
tuk! Ismét csak azt mondhatom,
azért tartunk itt, mert ilyenek va-
gyunk! Mi okoztuk ezt! Kicsinyes,
önzõ a másik embert, embertársun-
kat semmibe vevõ irigy emberek
vagyunk. És ennek fantasztikusan
örül a politikai hatalom! Amíg az
emberek egymást szapulják, addig
a politikai „elit” kaszál! Anyagilag
és erkölcsileg is! 

Nincs becsülete a munkának!
Alantas munka lett a szak- és a se-
gédmunka. Menedzserek, szakta-
nácsadók, ügyvédek, orvosok, po-
litikusok, bankárok, pedagógusok,
brókerek, mûvészek, sztárok akar-
nak lenni az emberek! És kérdem
én, ki fogja megtermelni az élel-
met, ruhát, energiát és fogyasztási
cikkeket? 

A város utcáin járva szomorúan
szembesülök azzal a látvánnyal,
hogy idegenként járják útjukat az
emberek. Vadidegenként mennek
el egymás mellett, vagy lökik fel
egymást. Nincs egy elnézést vagy
egy bocsánat szó, de helyette van
anyázás, köcsögözés. Tudják,
hogy mennyire örülnek ennek vá-
lasztott vezetõink? Addig mehet a
„mutyi” ezerrel és a kétkezi mun-
kával értéket teremtõk teljes ki-
fosztása. Akkor fölébredni, amikor
már mindenüket elvesztették késõ

lesz! Ezért is tettem fel a kérdést a
címben: ki beszél itt demokráciá-
ról? Mert ez nem az! Ez diktatúra,
amely demokráciának neveztetett!
2001 decemberében feltettem a
kérdést az Extra nevû újságban,
idézve Orbán Viktor veretes mon-
dását „ Hölgyeim és Uraim, a jövõ
elkezdõdött ? … „

Azóta eltelt kilenc év! Mi kez-
dõdött el? A megsemmisülés talán,
de nem a jövõ! 

Jó pár évvel ezelõtt, amikor a
Király úti háztömb belsõ udvara
került terítékre, volt egy lakossági
fórum a polgármesteri hivatalban.
Marton István vezette, bár akkor
még csak képviselõ volt! Az egyik
lakó egy kicsit hosszabban beszélt,
mint ahogyan szerette volna, ezért
leállította. A lakónak viszont még
lett volna mondandója, ezért Mar-
ton István megvonta tõle a szót!
Hát erre a stílusra bátorkodtam eb-
ben az írásban is célozni! Addig,
amíg kell az állampolgárok szava-
zata, hogy megnyerjék a zsíros ál-
lást, addig csúszómászó módra,
amikor megnyerték, diktátor
üzemmódra kapcsolnak. Attól a
pillanattól, „választópolgár”, ne-
ked, Kuss a neved!

A kérdés továbbra is nyitott! Mi
lesz Nagykanizsával? Jövõ május-
ban parlamenti, õsszel önkormány-
zati választások! Újabb négy ilyen
évet nem él túl ez a város! A levi-
tézlett politikusokat el kell távolíta-
ni a hatalom közelébõl is. A politi-
kát ki kell ebrudalni a városveze-
tésbõl. Ott csak szakemberekre van
szükség! Olyanokra, akik vissza-
hívhatók, tehát leválthatók, ha
rossz döntést hoznak! Tessék min-
denkinek vállalni a felelõsséget tet-
teiért. Amikor a kétkezi munkás-
ember hibázik, fegyelmi és elbo-
csátás a jussa! De választott veze-
tõink soha nem hibáznak, és aki ezt
meg meri kérdõjelezni, azonnal a
bíróságon találja magát! Akkor lesz
végre rend és munkahelyek is
Nagykanizsa városában, ha meg-
szûnnek ezek a kardinális problé-
mák! A városnak csak akkor lesz
jövõje! Csak rajtunk Nagykanizsa-
iakon múlik mindez, de ehhez ke-
zet kellene nyújtanunk ismerõse-
inknek, valós vagy vélt ellensége-
inknek és az idegeneknek is. Én
ebben látom a legnagyobb problé-
mát. Olyan mélyre süllyedtünk,
hogy erre már nagyon kicsi esélyt
látok. Szeretnék büszke lenni szü-
lõvárosomra! Amiben tudok, én se-
gítek, de társak is kellenek ehhez.

Vizvári József

KKii bbeesszzééll iitttt DDeemmookkrráácciiáárróóll??
KKaanniizzssaa jjeelleennee ééss jjöövvõõjjee!!

Megváltozott!
Az Idõsügyi Tanács fogadóórájának idõpontja megváltozott, az

új idõpontok a következõk: november 16. (hétfõ): 10-12 óra,
december 14. (hétfõ): 10-12 óra. A helyszín változatlan, továbbra is
a Családsegítõ Központban (Zrínyi u. 51.) várják az információt,
tanácsot, segítséget kérõket.
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Aváros, mint település olyan orga-
nikus képzõdmény, mely egész élete
során folyamatosan változik, fejlõ-
dik. A magyar települések a városok
erejüknél fogva gyorsabban változ-
tak, gyarapodtak, melynek révén fej-
lõdésük dinamikusabb, látványosabb
lett. Az évszázadok során a térségek
központjának szerepkörét is kivívták,
képessé váltak térségi funkcióik ellá-
tására is. Ezek a funkciók folyamato-
san gyarapodtak, tartalmuk egyre
gazdagabb lett. Változásukat csak
idõlegesen tudták lassítani, esetleg
derékba törni természeti katasztrófák,
pusztító háborúk. Kivételek akadtak,
például: Pompei, Karthagó. A leg-
újabb kori történelem is produkált ha-
sonló pusztításokat, ilyenek a jövõ-
ben is bármikor, és bárhol elõfordul-
hatnak. A mi városunkat is több száz
éves története során rombolták hábo-
rúk, pusztító tüzek és járványok. Szü-
lettek természetesen rossz és eléggé
át nem gondolt, a távlatot nem jól fel-
ismerõ döntések is, de a változás, fej-
lõdés, ha nem is töretlenül, de folyta-
tódott. A városok és települések sok
száz éves története annyi energiát hal-
mozott fel, akkora hitet teremtett az
emberekben, hogy azok minden õket
ért kudarcot, károkozást túléltek, eze-
ken új élet sarjadt, sõt rajtuk új ener-
gia, még erõsebb hit keletkezett. Ön-
magában is a város, benne az embe-
rek, mindig és minden bajra megta-
lálták a legmegfelelõbb gyógymódot.
Az urbanisták szokták volt mondani,
hogy a város idõnként önmaga elron-
tója, ugyanakkor a doktora is egyút-
tal. Az ember, akiért a települések
vannak, olyan csodálatos lény, amely
az életre született és egyre jobban
akar élni. Ez az élni akarás és termé-
szetesen a lehetõségek – melyek
ugyancsak nem függetlenek az em-
bertõl – szimbiózisa hívta életre segít-
ségül a különbözõ szakmákat és a tu-
dományt, melyekre építve egyre in-
kább élhetõbb városok és települések
jöhettek létre. 

Elnézését kérem az olvasóknak,
hogy a kályhától indultam el, hiszen
minden dolog, történés és változás
valahonnan elindul, és valamilyen
irányban folytatódik. Ez az irány
azonban számukra nem lehet közöm-
bös, mert ennek mi vagyunk, vagy le-
szünk az élvezõi, vagy szenvedõ ala-
nyai. Ezért nekünk, a város polgárai-
nak az irány milyenségének alakítá-
sában részt kell venni. Hogy ezt ho-
gyan tegyük? Például úgy, hogy a tör-
ténésekrõl nekünk legyen tudomá-

sunk és véleményünk, ezt legyen hol
elmondani a döntéshozóknak, a dön-
téshozóknak pedig legyen elhárítha-
tatlan kötelessége ezeket meghallani,
realitásukat figyelembe véve rájuk
építeni. Nekünk pedig késznek kell
lenni arra, ha igénylik közremûködé-
sünket a megvalósítás elõsegítésé-
ben, azt meg is tegyük. Ez az egész
ugyanis vélhetõen rólunk szól, értünk
történik. Ezt a követelményt csak az
urbanisztika, az emberek akarata és
jogos igénye, a lehetõségek szabta
keretek között optimalizálhatja a leg-
eredményesebben. Hogy a városok
történetük során dinamikusabb, lát-
ványosabb fejlõdést futottak be a töb-
bi településhez képest, teljesen rend-
jén való, objektív folyamat. Csak így
képesek a városok húzóhatással lenni
a térségi települések fejlõdésére, tér-
ségi funkcióik révén pedig magasabb
szintû ellátást, szolgáltatást számukra
biztosítani. Szerencsénkre, ma ez kü-
lönösen így van, mert az EU kedvez-
ményezi, jelentõs mértékben támo-
gatja a térségre is kiható projekteket a
kistérségi társulás intézményes kere-
tei között. A várost és térségét érintõ
projektek elõkészítését, indítását és
végrehajtását elhatározó testületben a
városnak ugyanannyit érõ kompeten-
ciája van, mint minden más település-
nek. Elvileg tehát kizárt, hogy a kis-
térség települései törekvéseik révén
egymás rovására elõnyhöz jussanak,
vagy hátrányt szenvedjenek. Remél-
hetõleg, a kialakult gyakorlat is ezt a
követelményt érvényesíti. Ezért idõz-
tem annyit a város és térsége egymás-
hoz való viszonyánál, mert a város-
és településpolitika fejlõdése, a vele
szembeni követelmény alakulása és a
realitás olyan szakaszához érkezett,
amikor minden település projektjei
érintik, vagy érinthetik más települé-
sek hasonló törekvéseit. Ilyenek pél-
dául a környezetvédelem és ártalmak,
a víziközmûvek, a háztartási hulladék
kezelése, az oktatás, az egészségügyi
ellátás és a közlekedés egyes kérdé-
sei, csak a legfontosabbakat említve.
Ezt a követelményrendszert sugároz-
za felénk az EU fejlesztési- és támo-
gatási politikája. De a saját valósá-
gunk, az élet is könyörtelenül ezt vár-
ja el tõlünk. Ezek egyeztetett, össze-
hangolt, a kölcsönös érdekek mentén
történõ kezelése, megvalósítása, csak
erõsítheti a felhasznált anyagi eszkö-
zök hatékonyságát a térség települé-
seinek harmonikusabb fejlõdését. Ez
elejét veszi annak az elkerülendõ je-
lenségnek, amely szerint egyes tele-

pülések mesterségesen erõltetett fej-
lesztése, mások sorvadásának elõse-
gítése következzék be. Ezt a súlyos
hibát az 1970-es évek fejlesztési poli-
tikája majdnem elkövette (fejlesztés-
re, nem fejlesztésre, vagy visszafej-
lesztésre ítélt települések kategorizá-
lása). A város és településpolitikai,
városfejlesztési stratégáknak, ha van-
nak ilyenek, tudniuk kell, hogy a vá-
ros mint képzõdmény életébe való
minden markánsabb beavatkozás
számottevõ felelõséggel jár, nem nél-
külözheti az urbanisztikai tudomá-
nyok eszköztárának és lehetõségei-
nek igénybevételét. Ilyen beavatko-
zás a most napirenden lévõ városköz-
pont rekonstrukciója, soron lévõ fel-
adatként pedig a közlekedés markáns
átrendezése. Ez több évre szóló fel-
adat. Hogy ez a látványosságon túl
milyen eredményes lesz, attól függ,
és ez minden városra, minden na-
gyobb beavatkozás esetén igaz, hogy
az éppen regnáló döntéshozók, mie-
lõtt a beavatkozást  elkezdik, képesek
voltak-e a város perspektíváját, távla-
tait több évtizedekre szólóan, többé-
kevésbé megbízhatóan megrajzolni,
követendõ utat mutatva a következõ
idõszakok döntéshozóinak. Az ilyen
döntéseknél a minimum követel-
mény az, hogy helyrehozhatatlan,
vagy csak nagy áldozatok árán hely-
rehozható, hibás döntések ne szüles-
senek.

Avárospolitikai stratégáknak azt is
tudniuk kell, hogy a város mindenko-
ri döntéshozóinak az évtizedek során
nagyon is eltérõ városépítõ filozófiá-
val, elég gyorsan és ciklikusan válto-
zó anyagi erõforrásokkal, folyamato-

san változó technikai, technológiai és
mûszaki vívmányokkal kell és lehet
számolni. Ez részben megkönnyíti,
részben pedig megnehezíti a straté-
gák dolgát. De ezekkel együtt is em-
bert próbáló feladat, a folyamatban az
elvárható kontinuitás érvényre jutásá-
nak megteremtése. 

Néhány mondatban már érintettem
a ciklusonként változó és rendelke-
zésre álló erõforrásokat. Ma kimon-
dottan kedvezõ feltételek állnak a mi
rendelkezésünkre is, hiszen az EU
nagyvonalú támogatásával számol-
hatunk, ha a felzárkóztatásunkat elõ-
segítõ, az élhetõbb város feltételeinek
megteremtését szolgáló, a várost és
térségét egyaránt érintõ projekteket
tudunk kidolgozni és elég meggyõzõ-
en felmutatni. Ez most stratégiai je-
lentõségû kérdés, hogy gyorsan cse-
lekedjünk, minél több projekt álljon
bemutatásra készen, mert a rendelke-
zésünkre álló támogatások mértéke
sem vég nélküli. Befolyásolja a támo-
gatások nagyságrendjének hatásait a
tagországok gazdasági teljesítményé-
nek alakulása, ciklikusságának idõn-
kénti  bekövetkezése. A világpolitika
alakulása pedig az EU számára is elõ-
idézheti más prioritások elõtérbe he-
lyezését. A demokráciákban, így a mi
társadalmi és politikai viszonyaink
között is rangos szerepe van a népes-
ség jogos igényeinek, tevõleges
akaratának az emberi tényezõknek ál-
talában. Erre építeni kell és lehet, tár-
sadalmi kohéziót erõsítõ szerepérõl
pedig a mi városunkban sem mond-
hatunk le.

Mózes Pál
nyugalmazott tanácselnök

GGoonnddoollaattookk aa vváárrooss ééss ttéérrssééggee tteelleeppüüllééssppoolliittiikkáájjááhhoozz

A Budapesti Operett Színház fiatal mûvészei, a hazai musical- és ope-
rettélet legismertebb képviselõi. A Rómeó és Júlia címû musical fõszerepe-
iben felejthetetlen alakítást nyújtanak. A közelmúltban megjelent Musical
Duett 1. és Musical Duett 2. lemezük rendkívüli népszerûségre 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. 

Belépõdíj: 2900 Ft

38.qxd  2009.11.12.  13:47  Page 7



KKaanniizzssaa –– VVáárroosshháázzaa 2009. november 12.8

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

1. Cseresznyés utca (13466/32 hrsz) – Alsószabadhegyi utca ( 13443/8 hrsz) – Pásztor
utca (13441, 13443/5, 13443/2, 13443/1 hrsz-ok) – Szabadhegy utca (13468/2 hrsz) hatá-
rolt tömb rendezése – Pásztor utca nyomvonalának módosítása

2. Hevesi Sándor, Teleki, Kaposvári utcák szabályozási szélességének korrekciója
3. Lazsnak utca – Vadalmás utca – Herkules utca – Szálfa utca által határolt tömb ren-

dezés alá vonása az elõkert csökkentése céljából
4. Magvetõ utca – Alkotmány utca – 4120 hrsz-ú közút – 4150 hrsz-ú út – a (4170– 87)-

ig tartó hrsz-ú földrészek déli határán tervezett kiszolgáló út – 4188/1 hrszú közút által ha-
tárolt tömb övezeti besorolásának módosítása

5. 059 hrsz-ú út – Damjanich utca – 20307 hrsz-ú út – belterületi határ által határol tömb
építési övezeti besorolásának módosítása

6. Erdész utca – Csengery utca – 3779/18 hrsz-ú út – vasúti pályatest által határolt tömb
övezeti besorolásainak felülvizsgálata

7. 649/18 hrsz-ú út – 649/37 hrsz-ú közterület – Gábor Áron utca – 652/4 hrsz-ú orszá-
gos közút által határolt tömb övezeti besorolásának módosítása

8. Vörösmarty M. utca – Petõfi S. utca – Rákóczi utca – Sugár utca tömbje besorolásá-
nak felülvizsgálata

9. Varasdi utca – Kisrác utca – Felsõtemetõ utca – Pápai utca – Bajcsai utca által hatá-
rolt tömb szabályozásának módosítása

10. Petõfi Sándor – Honvéd – Dózsa György utcák közötti tömb szabályozásának mó-
dosítása – a 71. szám alatti ingatlanra tervezett út megszüntetésének ügye

11. Vámház utca – Raktárház utca – 652/4 hrsz-ú országos közút – Gábor Áron utca ál-
tal határolt tömb egyes útjai szabályozásának módosítása

12. Sikátor utca – Árpád utca – Magyar utca által határolt tömb építési övezeti besoro-
lásának módosítása

13. Erzsébet tér – Fõ utca – Sugár utca – Rozgonyi utca által határolt tömb övezeti be-
sorolásának módosítása

14. Gárdonyi u. – Szentgyörgyvári u. – Veres P. u. – Marek J. u. által határolt tömb köz-
terület-szabályozásának módosítása

15. Csengery utca (3779/8 hrsz) – jelenlegi belterületi határvonal – tervezett kiszolgáló
út (3866/10 és 3899 hrsz) által határolt tömb övezeti besorolásának módosítása

16. Kórház utca – Szekeres József utca – 2544 hrsz-ú közlekedési terület – Teleki utca
által határolt tömb 2501 és 2502 hrsz-ú ingatlanok közötti övezeti határának módosítása

17. 4089 hrsz-ú közterület – szombathelyi vasútvonal – 4076 hrsz-ú árok – Alkotmány
utca (4066/2 hrsz) által határolt tömbbe tervezett út megszüntetése

18. Zemplén Gyõzõ u. (3063/4 hrsz) – 3058 hrsz-ú út – 3063/6 hrsz-ú út – Városkapu
körút (3064 hrsz) által határolt tömb szabályozásának módosítása

19. Mûemléki környezet határvonalának felülvizsgálata
A tervdokumentációt – a vonatkozó hatályos jogszabályok elõírásaira figyelemmel –

2009. december 6-ig kifüggesztjük a Polgármesteri Hivatal elõcsarnokában, ahol munka-
napokon megtekinthetõ.

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

Városi Fõépítész, Nagykanizsa 

SSzzaabbáállyyoozzáássii tteerrvv,, HHeellyyii ÉÉppííttééssii SSzzaabbáállyyzzaatt

Ügyintézõ: Junger M. Tárgy: Értesítés döntéshozatalról a Nagykanizsa, Huszti tér 5. sz.
alatti építéshatósági ügyben. Szám: 6/1798-18/2009.                             

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

CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 80. § (3) bekezdése alapján értesítem az érintetteket,
hogy Nagykanizsa Megyei Jogú Város Jegyzõje a 6/1798/2009. számú Nagykanizsa,
Huszti tér 5. szám alatti 1371/6. hrsz-ú ingatlanon meglévõ épületben az 1371/6/A/1. hrsz-
mal jelölt üzlet 1371/6/A/19. hrsz-mal jelölt garázs helyiséggel történõ bõvítésére vonat-
kozó építéshatósági ügyben a benyújtott építési engedély kérelmet elbírálta és döntését
meghozta. 

Mivel a fenti építéshatósági eljárással érintett ingatlannal rendelkezni jogosultak száma
jelentõs, ezért ezen ügyfeleket a határozat meghozataláról hirdetményi úton tájékoztatjuk
a fenti jogszabályi elõírásnak megfelelõen az alábbiak szerint.

A hirdetmény 2009. november 2-tól kerül kifüggesztésre Nagykanizsa Megyei Jogú
Város Polgármesteri Hivatalának hivatalos hirdetõtábláján. Az eljáró hatóság megnevezé-
se:  Nagykanizsa Megyei Jogú Város Jegyzõje 8800 Nagykanizsa, Eötvös tér 16,.
ügyszáma: 6/1798/2009., tárgya: építési engedély. A kérelmezõ ügyfél neve: Mosonyi Jó-
zsef, 8800 Nagykanizsa, Halvax u. 15. A kérelemmel érintett ingatlan valamint az érintett
ingatlannal közös határvonalú (telekhatárú) ingatlanok (hatásterület): Nagykanizsa 1371/6.
hrsz-ú ingatlan. 

Felhívom az érintettek figyelmét, hogy az elsõfokú építéshatóság fenti ügyben megho-
zott döntése és az ügy iratanyaga a Polgármesteri Hivatal Építéshatósági Osztályán, az
alábbi helyen és idõpontban megtekinthetõ: Nagykanizsa, Eötvös tér 16. III. emelet 304.
Hétfõ:8-12, 13-16.30, szerda: 8-12, 13-17, péntek:  8-12 

A Ket. 98. § (1) bekezdése kimondja: "Az ügyfél az elsõ fokú határozat ellen fellebbez-
het. A fellebbezési jog nincsen meghatározott jogcímhez kötve, fellebbezni bármilyen ok-
ból lehet, amelyre tekintettel az érintett a döntést sérelmesnek tartja."

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

Államigazgatási Hivatal Zalaegerszegi Kirendeltségéhez címzett, de Nagykanizsa Megyei
Jogú Város Polgármesteri Hivatal Építéshatósági Osztályhoz két példányban benyújtandó
és 30.000 Ft értékû illetékbélyeggel ellátott fellebbezéssel lehet élni.

ÉÉppííttéésshhaattóóssáágg - 66//11779988-1188//22000099..

Papp Ferenc önkormányzati képviselõ fogadóórát tart 2009. november 20-án (pén-
teken) 16 órától az MSZDP irodában. (Nk., Rozgonyi u. 1. I. em.)

KKééppvviisseellõõii ffooggaaddóóóórraa

A Nyugat-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ Nagykanizsai
Kirendeltség és Szolgáltató Központ “Pályaválasztási Kiállítás és
Szakmabemutató” napot rendez.

Helyszín: Zsigmondy Vilmos és Széchenyi István Szakképzõ Isko-
la sportcsarnoka (megközelítés a Király Pál utcai bejárat felõl)

Idõpont: 2009. november 18. (szerda) 9.00-16.00 óra között

Nagykanizsai Kirendeltség és Szolgáltató Központ

Ha nincs természetes támasz, egy hozzátartozó (család, barátok) aki
az átmeneti idõszakban befogadná a gyermekeket, felügyeletét ellátná,
akkor számukra lehet a helyettes szülõi gondozás egy ideális megoldás.

A Helyettes szülõi hálózat a gyermekek gondozásában, nevelésében
átmenetileg akadályozott, krízishelyzetbe jutott családoknak nyújt
segítséget, tehát nem hatóságként jár el. A gyermek nem kerül gyer-
mekvédelmi intézménybe.

A nagykanizsai Családsegítõ és Gyermekjóléti Központ szeretné a
már mûködõ Helyettes szülõi hálózatát bõvíteni.

A jogszabályi elõírások szerint helyettes szülõ lehet: aki elmúlt 24
éves, büntetlen elõéletû, háziorvosa szerint gyermekgondozásra
alkalmas egészségileg, otthona gyermekelhelyezésre megfelelõ (ren-
dezettség, szülõktõl külön szobában való elhelyezés lehetõsége), sik-
eresen elvégezte a helyettes szülõ képzést (50 órás tanfolyam).

Lehet családos vagy egyedülálló, gyermekes vagy gyermektelen, idõs
vagy fiatal... Ha kedvet érez mások gyermekének gondozására... Ha
nem csak barátainak, rokonainak segít szívesen, hanem idegeneknek
is... Ha nem jelent gondot, hogy megszokott életritmusa felborul egy-
egy idõszakra... Ha szereti az új kihívásokat, új élményeket...

A helyettes szülõi szolgáltatás célja, hogy segítse a gyermek veszé-
lyeztetettségének megelõzését vagy a veszélyeztetettség megszün-
tetését azzal, hogy ideiglenesen pótolja a gyermeke gondozásában
akadályozott szülõ gondoskodását, amely gondoskodás a szülõ
akaratával megegyezik.

Ezt az ellátást a szülõ önkéntesen veszi igénybe, amely során a
helyettes szülõ a vérszerinti szülõ kérésére vagy beleegyezésével –
átmeneti idõre – a gyermeket otthonába fogadja, és ott teljes körû
ellátásáról gondoskodik.

A helyettes szülõ azért dolgozik, hogy a gyermek minél elõbb vis-
szatérhessen vérszerinti családjához.

A helyettes szülõk kiválasztását az egészségügyi alkalmasságot iga-
zoló háziorvosi szakértõi vélemény és környezettanulmány elõzi meg.
A helyettes szülõk arra az idõre, amíg otthonukban ideiglenesen gyer-
meket fogadnak, feladataik ellátásáért díjazásban részesülnek.
Tevékenységük nem minõsül munkaviszonynak.

A Helyettes szülõi hálózat jó mûködése érdekében a Gyermekjóléti
Központ a helyettes szülõnek szakmai tanácsot és segítséget nyújt.

A helyettes szülõség a gyermeket és egész világát elfogadó meg-
bízatás, amely megköveteli, hogy saját érdekeinket háttérbe szorítva
tudjunk szülõk lenni és fenntartás nélkül képesek legyünk elfogadni
az elhelyezett gyermek családi kötelékeit.

Ha a fentiek felkeltették érdeklõdését, további információkért
kérjük, forduljon a Családsegítõ és Gyermekjóléti Központhoz:

Nagykanizsa, Zrínyi M. u. 51. Tel.: 93/311-207

Várjuk Nagykanizsa és környéki érdeklõdõk jelentkezését.

Helyettes sszülõk kkerestetnek!
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Két éves tárgyalássorozat
elõzte meg a magyar Aquaprofit
Zrt. és a kínai Shenzeni Környe-
zetvédelmi Mûszaki Központ
környezetvédelmi és vízgazdál-
kodási vegyesvállalat alapításá-
ról szóló megállapodásának ez
év júliusi aláírását.

A felek a szándéknyilatkozat alá-
írásakor megállapodtak abban,
hogy az együttmûködés által létre-

hozandó közös vállalat ötven-ötven
százalékos aránnyal, egymillió
Euro törzstõkével kerül bejegyzés-
re, s elindították az ahhoz szüksé-
ges engedélyek beszerzését. Nádasi
Tamástól, az Aquaprofit Zrt. elnö-

kétõl megtudtuk, hogy a vállalat
szeretné, ha év végéig létrejönne a
bejegyzés. Két héttel ezelõtt a ma-
gyar Parlamentben a partnerek
újabb dokumentációt, a cégalapí-
tásról szóló nyilatkozatot látták el
kézjegyükkel. Az eseményen jelen
volt Bajnai Gordon miniszterelnök
és Xi Jinping kínai alelnök is. A kí-
nai alelnök a Kínai Népköztársaság
fennállásának 60 éves évfordulója
alkalmából rendezett ünnepségre, s

a magyar-kínai üzletember találko-
zóra érkezett hazánkba. Ezen az üz-
letember-fórumon Nádasi Tamás-
nak a KEXPORT Ázsia Klub elnö-
keként lehetõsége nyílt, hogy üdvö-
zölje a kínai partnereket, az alelnö-

köt, s hogy bemutassa a közeljövõ-
ben létrejövõ vállalatot, beszéljen a
hozzá kapcsolódó lehetõségekrõl.
A jövõ héten kerül sor Kínában a
közös iroda ünnepélyes átadására, s
onnantól kezdõdhet a közös munka
is, elõször csak induló projektekkel.
A legnagyobb jelentõségû minta-
projekt az a komplex vízgazdálko-
dási terv, mely aztán egyre több
megbízást hozhat a cég számára, s
nem utolsósorban segíthet Kína
ivóvízkészletének növelésében.

Jövõ héten lesz a China Hightech
Fair nevû kiállítás is, melyen a két
partnercég együtt vesz részt, közö-
sen mutatják be a China Waters
Engiering nevû új vállalatot, s re-
mélhetõleg itt is sikerül újabb meg-
állapodásokat kötni. Az Aquaprofi-
ton kívül még négy-öt magyar cég
képviselteti magát ezen a kiállításon.

– Kanizsának is mindenképpen
hasznos ennek a vállalatnak a létre-
jötte, két szempontból is. – fejtette ki
véleményét Nádasi Tamás. – Elõször
is a Shenzen Investment Holding be-
fektetõként a legkorszerûbb techno-
lógiákat képviselõ és munkahelyeket
teremtõ megjelenése óriási lehetõség
lenne Nagykanizsának, másrészt, és
talán ebbõl kifolyólag hosszútávon

esélyünk lesz támogatni a nagykani-
zsai és a városkörnyéki vállalkozáso-
kat. Ehhez persze az kell, hogy váro-
sunk belügyei is rendezõdjenek.

S.E.

CChhiinnaa WWaatteerrss EEnnggiieerriinngg

Zün Jing de Xi Jinping 
fú zhú shí xian shing!
Tisztelt Alelnök Úr, 
Tisztelt Miniszterelnök Úr!
Hölgyeim és Uraim!

– Nagy öröm számomra, hogy e
rangos esemény meghívottjaként az
Önök jelenlétében szólhatok! Rövid
köszöntõm témája az országaink kö-
zötti szakmai párbeszéd egyre hang-
súlyosabb eleme, a világszerte a tár-
sadalom, a gazdaság és a politika fi-
gyelmének középpontjában lévõ ter-
mészeti érték: a víz, a róla történõ
felelõs gondoskodás, a fenntartható
gazdálkodás. – kezdte beszédét
Nádasi Tamás. – „Legfõbb jóság
hasonlatos a vízhez.” A több mint
két évezrede élt nagy kínai filozófus
Lao Ce bölcsessége napjainkban
még inkább érvényes. Az egészsé-
ges ivóvíz, a vízgazdálkodási és kör-
nyezetvédelmi kérdések és vizeink
turisztikai, illetve energetikai hasz-
nosítása egyre inkább felértékelõ-
dik. Cégünk, az AQUAPROFIT ala-
pításakor még nem is gondoltuk,

hogy néhány évtized múlva ez a két
szó – Aqua és Profit – mennyire ösz-
szekapcsolódik, mennyivel több tar-
talmat nyer, s mekkora szükség lesz
arra a tudásra, amelyet munkatár-
saink képviselnek. A magyar szaktu-
dás mélyen gyökerezik: már a római
idõkben híresek voltunk a fürdõink-
rõl, ásványvizeinkrõl és a termálvi-
zeink gyógyító hatásáról. Hazánk
természeti adottságai alapján a vi-
zek országa, ezért is jöhetett létre a
nemzetközi viszonylatban is kima-
gasló szaktudás országunkban. A
vízzel való gazdálkodás egyszerre
jelent mennyiségi és minõségi köve-
telményeknek való megfelelést.
Büszkék vagyunk arra, hogy a ma-
gyar tervezõk, fejlesztõ mérnökök
elismertsége Európán is túlmutat, és
a világ számos pontján találkozha-
tunk munkásságuk gyakorlati ered-
ményeivel. 

Tisztelt Alelnök Úr, Tisztelt
Miniszterelnök Úr!

Társaságunk Közép-Európában
több területen is piacvezetõ, nagy-
projektjeink közül kiemelkedik Euró-

pa legnagyobb ivóvízminõség-javító
programjának irányítása. A régiónk-
ban megszerzett szaktudást szeret-
nénk Kínában kamatoztatni, ennek
érdekében tanulmányoztuk a kínai
környezetvédelem és vízgazdálkodás
súlyponti kérdéseit. Peking és Shen-
zhen mellett több kínai tartomány-
ban folytat tárgyalásokat környezet-
fejlesztési projektek közös megalapo-
zásáról. A Shenzhen Investment Hol-
dinggal folytatott tárgyalás eredmé-
nyeként a mai napon megállapodást
írtunk alá a vegyesvállalat alapításá-
ról. Közös elképzeléseink szerint Kí-
na legnagyobb környezetvédelmi
vállalatának létrehozásához tesszük
le az alapokat. A magyar környezet-
ipari vállalkozásokat egyesítõ Ázsia
Klub elnökeként is felelõsséggel
mondhatom, hogy Magyarország Kí-
na méltó szakmai partnere lesz az
ázsiai térség környezetvédelmi és víz-
gazdálkodási helyzetének javításá-
ban. Közös céljaink megvalósításá-
hoz számítunk az Önök támogatásá-
ra! Köszönöm megtisztelõ figyel-
müket!

Ahogy azt már megszokhat-
tuk, a szeptemberi döcögõs
kezdés után októberben, no-
vemberben beindul az élet az
iskolákban, versenyek, bálok,
bemutatók és egyéb progra-
mok váltják egymást. Nincs ez
másként a Batthyány Lajos
Gimnázium és Egészségügyi
Szakközépiskola háza táján
sem.

Bizony már az elsõ félévben
készülni kell a következõ tanév-
re is – már ami a mostani általá-
nos iskolás nyolcadikosok, és a
BLG esetében a negyedikesek
toborzását illeti. Ezt hivatott
szolgálni a hagyományos nyílt
nap, mely a nyolcadikos diákok
és szüleik számára november
16-án, hétfõn 14 órakor, a ne-
gyedikes diákok és szüleik szá-
mára pedig november 21-én,
szombaton 9 órakor lesz a gim-
názium aulájában. A vendégek
meghallgathatnak egy tájékozta-
tót az iskoláról, illetve lehetõség
lesz a kötetlen beszélgetésre, va-
lamint az iskola végigjárására.
Szintén ebbõl a célból, de új
kezdeményezésként indul útjára
a „Szélesre tárjuk a kaput” elne-
vezésû program, melynek kere-
tei között az iskola vezetõsége és
tanári gárdája lehetõvé teszi az
érdeklõdõ diákoknak és szüleik-
nek, hogy bepillantást nyerjenek
a tanórák rejtelmeibe. A nyolca-
dikosok és szüleik ezt november
17-én, kedden 8 óra 15 perctõl, a
rendezvényterembõl elindulva
tehetik meg. A negyedik osztá-
lyosokat és szüleiket ugyanilyen
programmal november 24-én,
kedden 7 óra 30 perckor várják a
rendezvényterembe, ahonnan el-
indulhatnak a különbözõ tan-
órákra.

Említést kell tennünk még
egy programról, mely a
batthyánys diákoknak szól.
Minden évben, minden iskolá-
ban hagyomány a gólyák avatá-
sa. A BLG-ben az idei, 9-12. év-
folyamosoknak rendezett gó-
lyabálra november 13-án, pén-
teken kerül sor, a mûsorra sze-
retettel várják az elsõs tanulók
szüleit is.

S.E.

EElljjöövveennddõõ 
eesseemméénnyyeekk 
aa BBaatttthhyyáánnyybbaann
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November 10-i sajtóközle-
ményében az alábbi hírt tette
közzé Marton István polgármes-
ter.

Minden felelõs önkormány-
zati döntéshozónak kötelessége
folyvást kutatnia azokat a lehe-
tõségeket, melyek könnyebbsé-
get jelentenek a település pol-
gárainak, hozzájárulnak a prob-
lémák orvoslásához, és segély-
kezet nyújtanak, amikor szük-
ség van rá. Válságos gazdasági
helyzetben ez különösen így
van. Én is ennek szellemében
jártam el mindig, és járok el
most is, midõn alaposan meg-
vizsgálva a kanizsai emberek
anyagi lehetõségeit és a dél-za-
lai vízmû gazdálkodását, arra
teszek javaslatot, hogy a jövõ
évben 10%-al csökkentsük Ka-
nizsán a víz- és csatornadíj
árát. Ez több tízezer családnak
jelentene könnyebbséget, szá-
zaknak, talán ezreknek pedig
akár életmentõ segítséget is je-
lenthet, végsõ soron pedig jó a
vízmûnek is, mert így lényege-
sen kevesebb ügyfél válhat fi-
zetésképtelenné, akiken aztán
csak hosszas és költséges jogi

procedúra után lehetne számon
kérni tartozásukat.

Szinte már hallom a saját zse-
büket féltõ érintettek jogtalan
tiltakozását, akik szerint ez ki-
vitelezhetetlen, de nekik nincs
igazuk, és ezzel õk is tisztában
vannak. És nem csak azért mon-
dom ezt, mert Pécsen épp né-
hány héttel korábban sikerült
hasonlóan csökkentést eszkö-
zölni... A különbség csupán
annyi, hogy ott egy külföldi cég
extraprofitját fizettették meg az
emberekkel, míg nálunk a kü-
lönbözõ személyi összefonódá-
sok által megbízásokhoz jutó
érdekcsoportok extraprofitját, a
több tízmilliós vezetõi végki-
elégítéseket, és a menedzsment
gyengeségét, amit például a
mintegy megháromszorozódott,
immár több, mint kétszáztízmil-
liós kintlévõség összege is je-
lez. Nem is beszélve arról, hogy
az elõzetes tervekhez képest a
csatornahálózat bõvítéséhez is
valamivel kevesebb forrást kell
biztosítanunk. Könnyen belát-
ható tehát, hogy szakszerû, tisz-
tességes gazdálkodással ez a
csökkentés bizony gond nélkül
megléphetõ, mi több hosszú tá-

von is fenntartható. Ez pedig
közös érdekünk!

Ennek tükrében bízok abban,
hogy a közgyûlés minden ereje
csatlakozik javaslatom támoga-
tóihoz, és nem csak hangzatos
szólamokkal kívánják “szolgál-
ni” a kanizsai emberek érdekét.
Márpedig nehéz lenne nem az
embereknek való hátatfordí-
tásként értékelni, ha pártérdek-
bõl, vezetõi utasításra leszavaz-
nák a díjcsökkentést – mely ja-
vaslat több, a Vízmû gazdálko-
dását pontosan ismerõ szakértõ-
vel történt egyeztetés nyomán
született –, mi több a vezérigaz-
gató által kért – végtelenül arcát-
lan, pimasz, az utóbbi évek
drasztikus áremelkedése fényé-
ben még tárgyalásra is méltatlan
– ismételt díjemelésre voksolná-
nak. Egyszerûen nem tehetjük
meg, hogy a dolgozók, rászoru-
lók, nyugdíjasok pénzét lyukas
zsákba töltsük, pláne, ha a lyuk
nem a véletlen mûve, és az
szdsz-fidesz koalícióban nem
mutatkozik szándék a foltozás-
ra...

De még egyszer rögzítem, remé-
lem erre nem kerül sor, és végre
egyhangúlag ki tud állni a testület
a kanizsai emberek érdeke mellett.
Azért, hogy bekövetkezhessen a
díjcsökkentés, módosító javaslat-
tal fogok élni a november 19-i –
általam összehívott – soron kívüli
közgyûlésen.

K.H.

KKaanniizzssaa –– AA mmii üüggyyeeiinnkk 2009. november 12.10

MMûûssoorrvváállttoozzááss!!

A Móricz Zsigmond 
Mûvelõdési Ház 
programjában 

november 23-án 17 órára
meghirdetett író-olvasó 

találkozó idõpontja 
november 16. (hétfõ) 
17 órára változott. 

Helyszíne 
az intézmény könyvtára. 

A Kiskanizsai Könyvbarátok
Klubja által szervezett esemény

vendége Bakonyi Erzsébet, 
újságíró, fotoriporter. 

Közremûködnek: 
Rósz Péter és Varga Döníz

versmondók. 
Az elsõ fokon eljáró keszthe-

lyi Városi Bíróság november
10-ei tárgyalásán bûncselek-
mény hiányában felmentette
Marton István polgármestert a
lapunk fõszerkesztõje által kez-
deményezett rágalmazási per-
ben. (Az ítélet nem jogerõs.) 

Mint ismeretes a Kanizsa Új-
ság Kft. ügyvezetõjének megvá-
lasztásakor a közgyûlésen azt
mondta Marton István: 

„Csak én úgy gondolom, hogy
egy cégvezetõnek minden pilla-
natban elérhetõnek és teljes mér-
tékig beszámíthatónak kell lenni,
ami viszont nem biztos, hogy ga-
rantálható, ha valaki napi rend-
szerességgel leissza magát.” 

Minderrõl a Zalai Hírlap így
tudósított: 

„... Az újság jelenlegi fõszer-

kesztõje meghallgatása kínos inci-
denssé fajult, miután Marton Ist-
ván polgármester nagy nyilvános-
ság elõtt olyan kijelentést tett, ami
arra utalt, hogy a lap fõszerkesz-
tõje minden nap leissza magát.”

Ugyanez a szuperhir.hu-n
eképp került közlésre:

„A vita a teremben odáig fajult,
hogy Marton István a lap fõszer-
kesztõjének életmódját, italozási
szokásait kifogásolta.”

A fentiek ismeretében a tár-
gyaláson a polgármester és vé-
dõje, dr. Málly Vera arra hivat-
kozott, hogy ez a mondat nem
Dóró Jánosra vonatkozott, ha-
nem általánosságban az ügyve-
zetõkre. Tanúvallomásukban
ezt erõsítették meg Bárdosi Gá-
bor, Bicsák Miklós, Horváth
István és Polai József önkor-
mányzati képviselõk is.

PPeerrtt nnyyeerrtt 
aa ppoollggáárrmmeesstteerr

MMaarrttoonn 1100%%-kkaall ccssöökkkkeenntteennéé aa VVíízzddííjjaatt

Dóró János, a Kanizsa Újság
KFT. ügyvezetõ-fõszerkesztõje
nagy nyilvánosság elõtt elköve-
tett rágalmazás vétsége miatt
feljelentést tett Marton István
polgármester ellen a Keszthelyi
Városi Bíróságon. 

A tegnapi napon a bíróság I.
fokú ítéletében a polgármestert
felmentette, és indoklásában
megállapította, hogy bûncselek-
ményt nem követett el. 

Dóró János az ítélet ellen fel-
lebbezést jelentett be.

Nagykanizsa, 
2009. november 11.
Stadler Petra személyi titkár

SSaajjttóó-
kköözzlleemméénnyy
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„Nyelvünk egyetlen kincsünk,
melyet / Apáink örökségibõl / El
nem rabolt még az enyészet…

Petõfi Sándor

Néhány év szünet után ismét fel-
lépett Kanizsán Ferenczi György
és a Rackajam. Régebben évente
legalább egy koncert erejéig hall-
hatóak voltak városunkban, s a tag-
cseréket követõ jelenlegi felállású
zenekarral most eljöttek bemutat-
kozni. A Medgyaszay Házban fer-
geteges koncertet adtak, a közön-
ség próbálkozása a másodszori
visszatapsolásra azonban – sokak
sajnálatára – már nem jött össze.

Ferenczi Györggyel a koncertet
megelõzõen beszélgettünk zené-
rõl, életrõl, Petõfirõl.

– Ha a muzsikátok mûfajáról
kérdez titeket valaki, azt mondjá-
tok fúziós zene az, amit játszatok.
Hallunk benne reggae-t, magyar
népzenét, funkyt, rhytm&bluest,
és még sok mindent fel lehet ben-
ne fedezni, ha az ember fülel. Ho-
gyan alakult ez ki?

– Mindannyian hoztuk a saját
ízlésünket, a saját tudományunkat.
Nem is akartuk, hogy bárki beska-
tulyázzon bennünket bármilyen
mûfajba, így jól jött, hogy minden
tag más zenei kultúrában nõtt fel,
másfajta zenével foglalkozott gye-
rekkorától kezdve. A raszta srác

(Apáti Ádám – a szerk.) például az
elektromos zenék irányából jött, a
mandolinos (Pintér Zsolt – a
szerk.) rajong az Appalache-hegy-
ségbeli népzenéért, a bluegrass-
ért, Levente megint másért van
oda, Gabi klasszikus zenész volt, s
újabban dzsesszt játszik még. En-
nek köszönhetõen mind beletesz-
szük a saját egyéniségünket.

– Több lemezeteken is szerepel-
nek magyar klasszikusok, legin-
kább Petõfi-feldolgozásokat hall-
hatunk tõletek, és elismerõen nyi-
latkozol a szabadságharc költõjé-
rõl minden alkalommal. Mit jelent
számodra Petõfi Sándor?

– Magyartanárt – minden érte-
lemben, így lehetne a legjobban
megfogalmazni. Megtanít saját
anyanyelvemen beszélni és énekel-
ni. De nem csak Petõfi, hanem Jó-
kai is. Kettejüket én mindig együtt
szeretem emlegetni. Tõlük lehet
megtanulni igazán, hogyan keres-
sük magunkban azt, mit jelent ma-
gyarnak lenni a 21. században.
Úgy gondolom – és szerintem nem
csak én vagyok ezzel így –, hogy
Petõfi hiteles mûvész lesz minden
korban, mert õ karddal a kezében
meghalt a magyar szabadságharc-
ért, õt már nem lehet besározni és
befeketíteni, korrumpálni. Õt már
semmi nem tudja a magyar ember-
tõl elvenni.

– Ezért is választottátok az õ
költeményeit az album anyagá-
hoz?

– Kaptunk egy felkérést a Kaláka
együttes vezetõjétõl, Gryllus Dáni-
eltõl, hogy a Hangzó Helikon soro-
zat részeként készítsük el az albu-
mot. Mi választhattuk ki a verseket,
így teljesen szabad kezet kaptunk.
Úgy érzem, a zenekarnak teljesen
megváltozott az élete, amióta elkez-
dett verseket, s különösen Petõfi-
verseket muzsikálni. Sokkal igénye-
sebb és tartalmasabb lett a zenénk.

– Egy ideje sok énekes, zenekar
nyúl klasszikusok költeményeihez.
Többen feldolgozták József Attila,
Wass Albert költeményeit is.

– Jól is teszik! Bizony, Wass Alber-
tet is elõ kell venni, Kányádit, Arany
Jánost és másokat. Ezért van a
Hangzó Helikon is. Nagyon-nagyon
fontos ez, mert a zene révén a fiatal-
ság megismeri ezeket a költõket,
megismeri és megszereti. A mûvészek
azért teszik a dolgukat, hogy általuk
a fiatalság közelebb kerüljön ezekhez
a csodálatos írókhoz, költõkhöz.

– Kicsit tegyük félre a muzsikát,
beszéljünk mindennapi dolgokról!
Magyarázhatjuk sok mindennel,
de tény, hogy az emberek többsé-
gén eluralkodott a keserûség, pesz-
szimistán néznek a jövõ felé…

– …kivéve minket.
– A mûvészek nem úgy látják,

mint az átlagember.
– Reálisan látják a mûvészek. Mi

fiatal korunktól fogva megszoktuk,
hogy nincs havi fix fizetés, lehet,
hogy másnap nem lesz mit enni,
nem lesz pénzünk. Így nõttünk fel,
ebben szocializálódtunk. Nekünk
nem újság, ehhez hozzászokni. A
társadalomnak most kell megszokni
ezt, és ez nagyon nehéz számukra,
de ebben abszolút nem õk a hibá-
sak. Az átlagembereknek mindig is
az volt a dolguk, hogy reggel be-
menjenek dolgozni, tisztelettel, be-
csülettel elvégezzék a munkájukat –
na õk csúnyán át lettek verve, mert
most se munkájuk, se pénzük. Mást
se hallottunk az elmúlt hatvan év-
ben, mint hogy dolgozni mindenki-
nek kötelezõ, s ez az utolsó húsz év-
ben kezdett nagyon rossz irányt
venni. Én 1985 óta úgy élek, hogy
nem tudom, mi lesz holnap, bármi-
kor bármi történhet, de én ezt vá-
lasztottam, nekem ez így tökélete-
sen megfelel.

Steyer Edina

FFeerreenncczzii GGyyöörrggyy vviisssszzaattéérrtt KKaanniizzssáárraa

NÉVJEGY: FERENCZI GYÖRGY ÉS A RACKAJAM
Megalakulás: 1992.; mai felállás: 2005.
Tagok: Ferenczi György (ének, szájharmonika, hegedû), Apáti

Ádám (ének, szájzongora), Bizják Gábor (kürt), Jankó Miklós (ének,
dob), Kormos Levente (ének, gitár), Pintér Zsolt (mandolin).

Lemezek (a teljesség igénye nélkül): Csárdafunk (2005), Petõfi
(2006), Milyen lárma?! (2007).

Mûfaj: fúziós zene, azaz ötvözõdik benne a magyar népzene, a
rhytm&blues, a funky, a reggae, a hip-hop és a groove, mindez a ma-
gyar klasszikusokkal fûszerezve, úgy mint Petõfi Sándor, Weöres Sán-
dor, Ady Endre, Radnóti Miklós.

Fo
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Vendégségben a Kanizsa Big
Bandnél

Hámori Jánost a Budapest Jazz
Orchestra alapító tagját, trombitá-
sát látta vendégül szombaton este
a Plakát Házban a Kanizsa Big
Band. A teltházas bulin jól bevált
szokás szerint közismert jazz
standardokat hallhatott a közön-
ség. A zenekar repertoárját a nyár
folyamán Balatonbogláron bõví-
tette. A Balaton déli partján má-
sodik alkalommal került megren-
dezésre a Budapest Jazz Orches-
tra által létrehozott big band tá-
bor. Az új produkciók üde színt
hoztak az együttes mûsorába. A
vendég szólista játéka igazolta
hírnevét. Hámori János nem csak
kitûnõ komponista, hanem kitûnõ
kürtös és trombitás egy személy-
ben. Külön öröm, hogy a Kanizsa
Big Band fiatal és tehetséges mu-
zsikusai minden egyes koncert al-
kalmával mindig igyekeznek új
szólókkal fûszerezni elõadásukat.
Igyekezetüket a közönség ez al-
kalommal is lelkes tapssal jutal-
mazta.

Utazás. Fenti címmel nyílt ki-
állítása a német származású Josef
Hasenöhrlnek a Hevesi Sándor
Mûvelõdési Központban múlt hé-
ten pénteken. A december 1-ig lát-
ható tárlatot Lehota M. János esz-
téta ajánlotta a megjelentek figyel-
mébe. A festõmûvész az elmúlt hu-
szonöt év termésébõl válogatott a
bemutatóra, leginkább olajfestmé-
nyeket. Szülõhazájában, Németor-
szágban 2006-ig tanárként dolgo-
zott, majd onnantól kezdve sza-
badúszó mûvészként a Nagykani-
zsához közeli Paton él. 1986 óta
számtalan csoportos, 1990 óta
egyéni kiállításai voltak szerte a
világon: Európában (Ausztria,
Finnország, Franciaország, Hor-
vátország, Magyarország, Német-
ország, Oroszország, Románia,
Spanyolország, Szerbia, Szlová-
kia), Amerikában (Boston), Afri-
kában (Kairo) és Ázsiában (Tel
Aviv) is.

Az idõ. Tóber László, autodi-
dakta elõadómûvész (ének-tangó-
harmonika) Az idõ címû énekes-
zenés délutánjára várták az érdek-
lõdõket a Kodály Zoltán Mûvelõ-
dési Házban. A mûsorban elhang-
zottak sanzonok, megzenésített
versek és Máté Péter dalai. Közre-
mûködtek: N. Lendvai Mária,
Császár Richárd, Kovács Szilvia
és Lendvayné Heizler Éva. A mû-
sort Riersch Zoltán vezette, a házi-
gazda Kámánné Szép Terézia igaz-
gató volt. 
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Csíkszeredában rendezték a
XV. Nemzetközi Sporttörténeti
Konferenciát a Közép-európai
Sportakadémia keretében. 

A szervezést az Európai Sport
Hagyományõrzõ Egyesület, a
Zalai Sportmúzeumért Alapít-
vány, a Dr. Mezõ Ferenc Olimpi-
ai Baráti Kör (Kis János elnök),
valamint a Hargita Megyei
Sportigazgatóság (Csíki András
sportigazgató) és a Román Olim-
piai Akadémia Hargita Megyei
Fiókja (Ráduly Róbert Kálmán
igazgató) végezte. 

A konferencián hat elõadás
hangzott el, volt könyvbemutató
és beszélgetés Novák Károly Ede
paralimpiai ezüstérmes, világbaj-
nok kerékpárossal. A városháza
nagyterme zsúfolásig megtelt.
Többek között jelen volt Basa Já-
nos, Antal Elõd, Gál Sándor,
Nagy Béla, Nagy Zoltán olimpi-
kon jégkorongozók, Takács Ist-
ván négyszeres bajnok jégkoron-
gozó, Hodos László, a bobosok
edzõje, valamint Buslig Gyula
(Gyergyószentmiklós), Sántha
Károly (Sepsiszentgyörgy),

Jakocs Zoltán (Székelyudvarhe-
ly) sportvezetõk, Borbáth István
Ágoston edzõ, a Olimpiai emlék-
mû megtervezõje, és még sokan
mások.

A program nyitányaként Ráduly
Róbert Kálmán Csíkszereda polgár-
mestere, a Román Olimpiai Akadémia
Hargita Megyei Fiókjának igazgatója
beszélt, majd Csíkszeredaiak magyar
színekben a téli olimpiákon címmel
hallhattak elõadást Dr. Hencsei Pál
egyetemi tanártól, illetve Csanádi Ár-
pád O. B.K. elnök, a Sporttörténészek
Nemzetközi Társaságának tagjától.  

A Hargita lábától Lake Placid-ig.
Csíki jégkorongozók az ötkarikás
játékokon címmel Csíki András
Hargita Megyei sportigazgató szólt
a jelenlévõkhöz. Ezt követõen
Olimpikonok a filmvásznon témá-
ban a körmendi Mecsériné Doktor
Rozália könyvtárvezetõ tartott re-
ferátumot. Hegedûs László, a
magyarkanizsai  FÉNY Civil
Egyesület elnöke A Tiszavidék
sportélete címmel szólt a hallgató-
sághoz. A postás, a kifutófiú , a ko-
nyakfaló, a berber és a többi csoda-
bogár… ( Az olimpiai maratonik rö-
vid története) volt témája a szom-

bathelyi Horváth Vilmosnak és Hal-
may Zoltánnak. Bemutatták Becze
Zoltán csíkszeredai újságíró Hár-
man a dobogó tetején, Sikeres
Olimpikonjaink kisfilmjét. A
könyvbemutatók sorában (Olimpiák
hõsei, Téli olimpiák) Kis János Eu-
rópai Sport Hagyományõrzõ Egye-
sület és Dr. Mezõ Ferenc Olimpiai
Baráti Kör elnöke is helyt kapott.

Ezt követõen Dobos László, a Csí-
ki Hírlap újságírója Novák Károly
Ede olimpikonnal, a Pekingi Para-
limpiai Játékok ezüstérmesével, vi-
lágbajnok, illetve világbajnoki ezüst-
érmes kerékpárosával beszélgetett.

A szakmai program kiegészült
az Olimpiai emlékmû megkoszo-
rúzásával, a Vákár Lajos jégcsar-
nok, a Városi Sportcsarnok és a
rövidesen átadásra kerülõ 400
méteres gyorskorcsolyázó pálya
megtekintésével. A rendezvényen
jelenlévõ Albert Tibor, Tusnád-
fürdõ polgármestere bejelentette,
hogy õk is szívesen rendeznének
a közeljövõben hasonló sporttör-
téneti konferenciát. Megjegyzen-
dõ, hogy Korondon és Kolozsvá-
ron is megegyezés született a he-

lyi rendezésû jövõ évi konferenci-
áról. 

A kísérõ programok is életre
szóló élményt jelentettek a részt-
vevõknek, hiszen találkozhattak
Kallós Zoltán néprajzkutatóval.
A kirándulások során ellátogat-
tak a bonchidai Bánffy-kastély-
ba, csíkrákosi és a csíksomlyói
templomokba, a tordai hasadék-
ba, az 1000 éves határra, vala-
mint a gyimesbükki Rákóczi-vár-
hoz. 

A deleágció résztvevõi koszo-
rúztak Korondon Lõrincz Márton,
Parajdon Keresztes Lajos birkózó

olimpiai bajnokok házánál, vala-
mint Csíkszeredán az olimpiai em-
lékfalnál, és Mádéfalván a székely
emlékmûnél. 

A küldöttség tagjai voltak: Kis
János (elnök), Csonka Laura,
Ruszinné Rábai Rita, Ruszin Anna,
Mátrai Károly, Nagy Zoltán,
Csonka Ferenc, Farkas Valter, Lo-
vász László, Gerencsér Árpád. 

A rendezvény a Nemzeti Civil
Alapprogram és a Nagykanizsai
MJV Önkormányzatának támoga-
tásával valósult meg. 

KKaanniizzssaaiiaakk aa ccssííkksszzeerreeddaaii SSppoorrttttöörrttéénneettii KKoonnffeerreenncciiáánn

2009. október 22 - december 10-ig
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Horoszkóp

Mostanában lelassíthatja egy kicsit a tempó-
ját. Fektessen kevesebb energiát a munkájá-
ba, és igyekezzen szorosabbra fûzni kapcso-
latát a párjával. Ha kell, spóroljon és lepje
meg egy kellemes hétvégi utazással. 

A munka, a túlórázás tölti ki mindennapja-
it, sõt a hétvégéjét is. A társa is ugyanígy
van ezzel. Örüljön, hogy dolgozhatnak, de
vigyázzon arra is, hogy ne sérüljön a kap-
csolatuk. Hagyjanak idõt egymásra is.

Szinte minden napját kitölti a mozgás.
Nemcsak megnyugszik tõle, hanem új ötle-
tek is eszébe jutnak. Ezek nemcsak anyagi
hasznot hoznak, hanem a párját is feldob-
ják, és színesebbé válnak a hétköznapjaik.

Az eddigieknél sokkal nagyobb ener-
giát fektessen be élete szervezésébe.
Ha anyagi elõbbre jutást szeretne el-
érni, mindenképpen ezt az utat vá-
lassza. 

Minden lehetõséget kihasznál ahhoz,
hogy jó eredményeivel kitûnjön a kör-
nyezetébõl. Szervezõkészségével sok
mindent elérhet, de ennek ellenére a vi-
tatkozó kedve a régi marad. 

Munkája eredményeként most azt is
megteheti, hogy utazzon, új tájakat is-
merjen meg. Ha pénzügyi befektetésen
gondolkodik, kérjen tanácsot hozzáértõ-
tõl. 

Romantikus napokra számíthat. Vénusz,
a szerelem bolygója széppé teszi az éle-
tét, és visszafogja a meggondolatlan lé-
pésektõl. Bátran fogjon bele egy régi
terve megvalósításába.

Az önmegvalósítás gondolata foglalkoz-
tatja ezekben a napokban. Járjon többet
a szabadba, a természetbe, és gyûjtsön
energiát a Napból. Kitartásának meglesz
az eredménye.

Változtasson idõbeosztásán, és mozogjon
többet, hogy ne szedjen fel plusz kilókat
már a tél elején.  Továbbra is szívesen
kezdeményez vitákat, de a morgás helyett
szemlélje könnyedebben az életet. 

Higgadtabb lesz a szokásosnál, és a
csend helyett a zajos társasági életet
igényli. Mások gondjait hallgassa meg
figyelemmel, de törõdjön a sajátjával is.
Így élete kiegyensúlyozottabbá válhat. 

Változatos napokra számíthat. Ne erõvel,
hanem kommunikációval igyekezzen
megoldani a dolgait. Ha így tesz, nem
mondhatja sem a családja, sem a munka-
társa önre, hogy önzõ. 

Határozott tervei vannak munkáját
illetõen. Ha úgy adódik, hogy vezetõ po-
zícióba kerül, megmutathatja mire képes,
de arra vigyázzon, hogy nehogy átessen a
ló túloldalára.

III.21.–IV.19. Kos

IV.20.–V.20. Bika

V.21.–VI.21. Ikrek

VI.22.–VII.22. Rák

VII.23.–VIII.22. Oroszlán

VIII.23.–IX.22. Szûz

IX.23.–X.22. Mérleg

X.23.–XI.22. Skorpió

XI.23.–XII.21. Nyilas

XII.22.–I.20. Bak

I.21.–II.19.  Vízöntõ

II.20.–III.20.  Halak

Elveszett?
Megtalálta?

Segíthetünk?

Kanizsa Rádió
510-986
516-700

FM 95,6 MHz
SMS szám:
06-30/30-30-956

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

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

Gyékényesen az „A” szektorban köz-
vetlenül a vízparton kétszintes (40 m2 szin-
tenként) nyaraló eladó. (Víz, szennyvíz,
villany.) Érd.: 30/227-3294 

Városközpontban három szobás, 76
m2-es, egyedi fûtéses, 4. emeleti lakás el-
adó. Érd.: 30/411-4010 (7107K)

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

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

Kell ennél jobb ajánlat? Új lakások vá-
sárlásával megspórolhatja az illetéket!Város-
központban, és a városközponthoz közel 50-
60 m2-es, erkélyes, panorámás amerikai
konyhás + 2 szobás lakások kedvezõ áron el-
adók! Érdeklõdjön ingatlanközvetítõ iro-
dánkban: Draskovics Ingatlan, Nagykanizsa,
Sugár út 2. Internetes elérhetõségünk:
www.draskovicsingatlan.hu

Nagyon kedvezõ áron eladó, vagy ki-
sebb lakás beszámítával elcserélhetõ Nagy-
kanizsa városközpontjában lévõ 74 m2-es, 2.
emeleti, cirkofûtéses, tetõtéri lakás. Irányár:
10,5 millió Ft. Érdeklõdjön ingatlanközvetí-
tõ irodánkban: Draskovics Ingatlan, Nagy-
kanizsa, Sugár út 2. Internetes elérhetõsé-
günk:  www.draskovicsingatlan.hu. Hivat-
kozási szám: 2009/DI/389

Eladó Katonaréten egyszintes, nagy kony-
hás és 2 szobás, cirkofûtéses, teraszos, felújí-
tott családi ház melléképülettel vagy kisebb,
városközponti, 1. emeleti  lakás beszámításá-
val elcserélhetõ. Irányár: 19,5 millió Ft. Ér-
deklõdjön ingatlanközvetítõ irodánkban:
Draskovics Ingatlan, Nagykanizsa, Sugár út
2. Internetes elérhetõségünk: www.draskovic-
singatlan.hu. Hivatkozási szám: 2009/DI/517

Eladó Nagykanizsa északi városrészében
kitûnõ állapotú, 88 m2-es, cirkofûtéses, nagy
teraszos, zárt parkolós, kiskertes társasházi la-
kás. Irányár: 18, 99 millió Ft. Érdeklõdjön in-
gatlanközvetítõ irodánkban: Draskovics Ingat-
lan, Nagykanizsa, Sugár út 2. Internetes elér-
hetõségünk: www.draskovicsingatlan.hu. Hi-
vatkozási szám: 2009/DI/501

Eladó nagyon olcsó eladási áron Nagy-
kanizsa északkeleti városrészében új típu-
sú, 78 m2-es, 1. emeleti,  cirkofûtéses, két
erkélyes lakás. Érdeklõdjön ingatlanközve-
títõ irodánkban: Draskovics Ingatlan,

Nagykanizsa, Sugár út 2. Internetes elérhe-
tõségünk: www.draskovicsingatlan.hu. Hi-
vatkozási szám: 2009/DI/276

Eladó Nagykanizsa északkeleti város-
részében, csendes, nyugodt helyen földszin-
ti, 1+ 2 félszobás, konvektoros, erkélyes, fel-
újított, társasházi lakás garázzsal. Irányár.
10,5 millió Ft. Érdeklõdjön ingatlanközvetí-
tõ irodánkban: Draskovics Ingatlan, Nagy-
kanizsa, Sugár út 2. Internetes elérhetõsé-
günk: www.draskovicsingatlan.hu. Hivatko-
zási szám:  2009/DI/615

Somogybükkösdön külön bejárattal és
lakrésszel felújításra elõkészített egyszintes
(70+50 m2-es) családi ház a hozzá tartozó
melléképületekkel  és gazdálkodásra alkal-
mas nagy területtel kedvezõ áron eladó. Ér-
deklõdjön ingatlanközvetítõ irodánkban:
Draskovics Ingatlan, Nagykanizsa, Sugár út
2. Internetes elérhetõségünk: www.draskovic-
singatlan.hu. Hivatkozási szám: 2009/DI/405

Nagykanizsa központjához közeli, csen-
des helyen, a 3. emeleten, 4 szobás, 107 m2-
es, cirkofûtéses, tetõtéri, kitûnõ állapotú, új
típusú lakás eladó! Érdeklõdjön ingatlanköz-
vetítõ irodánkban: Draskovics Ingatlan,
Nagykanizsa, Sugár út 2. Internetes elérhetõ-
ségünk: www.draskovicsingatlan.hu. Hivat-
kozási szám: 2009/DI/273

Kedvezõ áron eladó Szepetneken egy-
szintes, 103 m2-es, 4 szobás, cirkófûtéses,
kitûnõ állapotú, új típusú, teraszos családi
ház 1890 m2-es telekkel. Érdeklõdjön ingat-
lanközvetítõ irodánkban: Draskovics Ingat-
lan, Nagykanizsa, Sugár út 2. Internetes el-
érhetõségünk: www.draskovicsingatlan.hu.
Hivatkozási szám: 2009/DI/125

Nagykanizsa központjában, 1. emeleten
4 szobás, 65 m2-es + 41 m2 galériás padló- és
cirkofûtéses, erkélyes, szépen felújított lakás
eladó. Érdeklõdjön ingatlanközvetítõ iro-
dánkban: Draskovics Ingatlan, Nagykanizsa,
Sugár út 2. Internetes elérhetõségünk:
www.draskovicsingatlan.hu. Hivatkozási
szám: 2009/DU/151

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

Üzlet kiadó! Vendéglátásra alkalmas
(de más célra is használható), kb. 100
négyzetméteres (két terem, raktár, köz-
lekedõ, személyzeti- és nyilvános helyi-
ségek) üzlet teljes felszereléssel. Érd.:
30/227-3294 (7116K)

Bútorozatlan albérletet keres egyedül-
álló, diplomás férfi határozott idõre. Tel.:
30/226-7812 (7120K)

Nk-án családi ház vagy belvárosi lakás
hosszú távra kiadó. Kaució szükséges. Érd.:
20/409-5034 (7125K)

Belvároshoz közeli, II. emeleti, ameri-
kai konyha - nappalis, egy hálószobás, igé-
nyes lakás bútorozatlan, 2009. december 1-
tõl albérletbe kiadó. Kaució szükséges.
Érd.: 20/253-3433 (7126K)

50 mázsa léalma (20 Ft/kg), valamint 50
mázsa kiváló minõségû étkezési alma (70
Ft/kg-tól) eladó Letenyén. Ugyanitt vajkör-
te eladó 85 Ft/kg áron. Érd.: 30/9932-534.

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

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

Toshiba 72 cm képátlójú színes, txt-es, szte-
reo TV 22.000 Ft-ért eladó. Érd.: 20/931-1283

Fujitsu Siemens Amilo típusú laptop
újszerû állapotban, jogtiszta Windows Vista
Homa Basic szoftverrel 110.000 Ft-ért el-

adó. 17” WXGA kijelzõ, Intel CeleronM
1,86 GHz processzor, 120 GB winchester, 1
GB RAM, wifi, WLAN, DVD író dual
layer, csatlakozók. Érd.: 30/9932-534 

Konkrét üzleti terv alapján vállalkozás-
hoz befektetõt keresek minimum 5 millió
Ft-tal. Megtérülés egy év alatt + 40% nye-
reség. Érd.: 20/409-5034 (7128K)

Gyógypedikûrt és pedikûrt vállalok
kedvezõ áron. Szükség esetén házhoz is
megyek. Érd.: 30/270-8592 (7121K)

Meghibásodott távirányítóját (tv, hifi,
video, dvd) megjavítom. Tel.: 20/510-
2723 (7122K)

48 éves független férfi rendezett egzisz-
tenciával keresi párját hozzáillõ hölgy sze-
mélyében. Jelige: „Találkozás”. Leveleket
a Szerkesztõségbe kérem: Pf. 154.

Középkorú, de nem középkori gondolkodá-
sú férfi nem ritkítja, hanem keresi párját tartós
kapcsolat céljából. Leveleket a szabolege-
ny03@gmail.com e-mail címre kérem. 

November 15. 19 óra
MÉSZÁROS ÁRPÁD ZSOLT ÉS
SIMÉNFALVY ÁGOTA
JÓTÉKONYSÁGI MUSICAL
ESTJE. Belépõdíj: 2500 Ft
November 16. 19 óra
Hevesi bérlet - Presser Gábor -
Sztevanovity Dusán - Horváth Péter:
PADLÁS félig mese, félig musical
Belépõjegy: 2500 Ft
November 18. 18 óra
SOKNEMZETISÉGÛ KULTÚRÁVAL
AZ EURÓPAI UNIÓBAN
kisebbségi mûvészeti gálaest 
November 19. 10 és 14 óra 
Gyermekszínházi bérlet
PIROSKA ÉS A FARKAS - táncmese
A VSG-Danszgrupp (Budapest) 
elõadása. Belépõdíj: 650 Ft
November 20. 19 óra
ZSÉDA ROUGE TOUR 2009. - Zséda
élõ lemezbemutató koncertje. Belépõdíj:
I. hely: 2900 Ft, II. hely: 2700 Ft

November 12. 14.30 óra
A MAGYAR NYELV, ÉS MAGYAR
HAZAFISÁG -  Melocco Miklós 
Kossuth- és Prima Primissima-díjas 
szobrászmûvész elõadása
November 20. 20 óra
POKOLGÉP - AKUSZTIKUS 
KONCERT
Belépõdíj: 1 600 Ft 

"UTCÁK, TEREK, VÁROSOK"
Z. Soós István alkotásaiból
November 14. 16-22 óra
MÚZEUMOK ÕSZI ÉJSZAKÁJA
kiállítás és teaház. A teaház és az est 
vendége: Bethlenfalvy Géza Kelet-kutató,
egyetemi tanár

KANIZSAI GRAFIKÁK - kiállítás
Bene János alkotásaiból
November 18. 17 óra 
KARII PIPPO KORTÁRS GRAFIKUS
PLAKÁTKIÁLLÍTÁSA
Megnyitja: Gamus Árpád a pécsi Városi
Galéria igazgatója

November 13. 18 óra
MESÉS ESTEK 
FELNÕTTEKNEK 
Berecz András mesemondó estje
Belépõdíj: 800 Ft
November 14. 18 óra
NAGYKANIZSAI 
NÉPTÁNCOS ÉS NÉPZENEI 
TALÁLKOZÓ
Részvételi díj: 1 500 Ft
November 19. 10 és 14 óra
Gyermekszínházi sorozat
HÜVELYK PANNA
Óperenciás Színház elõadása
Belépõdíj: 600 Ft

37. szám (november 5.):
„Az igazság az értelem napja, a gúny a hiúság próbatétele.”
Nyertes beküldõ: Bene Józsefné, Nagykanizsa, Sugár út 1.
Bakonyi Erzsébet Angyal mélyvörösben címû verseskötetét 
Szerkesztõségünkben személyesen veheti át.

Rejtvényünk nnyertese
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… 20 esztendeje: a labdarúgó
NB II Nyugati csoportjában az él-
lovas Kanizsán 4-0-ra gyõzte le a
Madár Gábor vezette Olajbá-
nyászt (8.). Jugoszláviában túrá-
zott az õszi szezon után az Olajbá-
nyász SE nõi NB I B-s kézilabda-
csapata: (– Cakovec  28-26; Má-
tyás 16, Juhász 5, Búza 4 gól). A
labdarúgó megyei elsõ osztályban
egy ma már szintén nem létezõ
klub vitézkedett, Honvéd Thury
SE (8.) – Pacsa 4-1 (15.) (g.: Ma-
gyar /3/, Galgóczi), az NB III Ba-
kony csoportjában MOTIM TE
(8.) – MÁV NTE (5.)3-0. A nõi ko-
sárlabda NB I B õszi hazai idény-
záróján MÁV NTE (Simonné 25,
Ácsné 17) – Sabaria SE 80-82. A
férfi teke NB II-ben az újonc Kani-
zsa Üveggyár (Németh S. 451 fa)
6:2-re gyõzte le a Z. Tungsram SE-
t (5.). A sakk OB II-es bajnokság-
ban egy furcsa eredmény született:
Tapolcai H. Mereszjev SE – N.
Tungsram SE 8:5 (1 függõ játsz-
ma; a kanizsai gyõztesek Bagonyai
Attila, Papp Nándor, Sziva Antal).
A katowicei sportakrobatika ifjú-

sági világbajnokságra Király And-
rás, Kütsön István, Takács András
és Vizlendvai László szerzett kvó-
tát Kanizsáról.

…15 esztendeje: a labdarúgó
NB III-ban a MÁV NTE (14.) –
Hévíz (16.) megyei rangadón 1-0
született, a gólt Németh István je-
gyezte. A "Vasút" remekelt a nõi
NB I B-s kosárlabda bajnokság-
ban is a Tatabánya ellen (96-70;
Toma Zita 20 pont). Az Olajbá-
nyász a nõi kézilabda NB I B-ben
23-22-re nyert a Magyar Kábel el-
len (Gombor Ágnes 8 gól). Keszei
Ferencet, az Olajbányász NB I-es
futballcsapatának trénerét egy
meccs erejéig a szövetség a lelá-
tóra számûzte a játékvezetõ állító-
lagos megsértése miatt, miközben
Baranyai Istvánt újból az Olajbá-
nyász SE ügyvezetõ elnökévé vá-
lasztották. Major Zsófia, az N.
Vízmû SE úszója remekelt a zág-
rábi nemzetközi versenyen 100 m
pillangón, 200 m vegyesen, illet-
ve 50 és 100 m gyorson.

… 10 esztendeje: a PNB 13.
fordulójában Kispest HFC (11.)

– Olajbányász FC (12.) 0-0, míg
az NB III õszi záró fordulójában
Balatonfüred (6.) – MÁV NTE
(3.) 0-1 (g.: Herman István). Az
idegenbeli sikerek a sakk NB I-
ben is folytatódtak: Statisztika –
Tungsram SK 5,5:6,5. Zsinórban
harmadik gyõzelmüket zsebelték
be az Olajbányász NKC kézisei
(- Fonyód 21-20; lg.: László 6,
Szõkéné 5 gól). Az ökölvívó ju-
nior ob-n Fata Szilárd (48 kg) és
Szekeres László (63,5 kg) is baj-
noki címet szerzett, elõbbi KBK-
s klubtársát, Márton Norbertet
gyõzte le a fináléban.

… 5 esztendeje: a nõi kézilab-
da NB I B-ben NTE 1866 MÁV
Rt. – Tököl 32-29, a Szloboda Ju-
dit játékos-edzõ által irányított
csapatban a legtöbb gólt Tóth
(11/2) szerezte, majd egy elma-
radt meccset pótoltak, melyen
NTE (László Renáta, Tóth 7-7
gól) – Gyõri ETO II 23-26. A fér-
fiaknál N. Izzó SE (Kiss József 7
gól) – Alba Regia KC szintén 23-
26.

Polgár László

EEzz ttöörrttéénntt ((nnoovveemmbbeerr 1122-1188..))……

Kiskanizsai Sáskák Sportegye-
sület (7.) – Nagykanizsa-Bagola
VSE (3.) 1-1 (1-1). Labdarúgó
Megyei II. osztály, Déli-csoport,
15. forduló. Kiskanizsa, 150 nézõ.
G.: Budai (45.); Kovács B. (42.)

Nos, egy biztos, a Bagola szá-
mára különösen rosszul jött a dön-
tetlen, hiszen listavezetõként érke-
zett a kiskanizsai Hunyadi térre, az
elért 1-1-es eredménnyel azonban
visszacsúszott a harmadik helyre.
Futballra nem épp a legalkalma-
sabb idõben csipkedték magukat a
játékosok, de góllal kecsegtetõ tá-
madást keveset vezettek a felek.
Valamivel tán aktívabbak voltak a
bagolaiak, de a kapus Csáki Lász-
lóval az élen derekasan állták a ro-
hamokat a hazaiak. A félidõ hajrá-
jában Hoffman Tamás beadását az-
tán értékesítette Kovács Balázs (0-
1), majd szinte pontosan az elsõ
félidõ lefújása elõtt Budai Barna-
bás eresztett meg egy löketet jó 27
méterrõl, ami Kiss Rudolfot meg-
tréfálva akadt is a jobb sarokban
(1-1). Hogy a vendégek portása
érintve érezhette magát a találat-
ban, azt az öltözõfolyosón tekinte-
te hûen tükrözte, no meg az, hogy
a második játékrészre már Németh
Tibor állt a gólvonalra… 

A második 45 percben jól tartot-
ta magát a Kiskanizsa, bátrabban
törtek elõre, így viszont a Bagola is
dönthetett volna a maga javára a
három pont sorsáról. Nem tették,
így maradt a csuromvizessé ázott
csapatok számára a döntetlen. 

Mennyivel másabb kívülrõl és
kívülállóként: 

A második félidõben (visszatérõ
sérülés miatt) lecserélt kiskanizsai
Vincze Zsolt szerint „belülrõl” rop-
pant küzdelmes volt a találkozó,
amit a korlát mellõl nem lehetett
maximális egyetértéssel nyugtázni.
A lefújás után aztán két kiskanizsai
– kissé paprikás hangulatú – ama-
zon illette a játékvezetõi tényke-
dést idézhetetlen jelzõvel, amivel
jelezni kívánták, szerintük messze
nem volt a legmagasabb szintû a
sporik ténykedése. Hát, a szurkolói
lélek már csak ilyen…    

P.L.

Nagykanizsai TE 1866 (7.*) –
Pogány-Tamkó Trans (9.) 1-0 (1-
0). NB III Dráva csoport labdarú-
gó-mérkõzés, 11. forduló. Nagy-
kanizsa, 100 nézõ. Vezette: Szom-
mer. G.: Nagy T. (42.)

Igencsak mély talajon dögö-
nyözhették egymást a két csapat
játékosai, de becsületükre váljék,
hogy küzdelmes mérkõzésen dön-
tötték el, hogy végül hová kerülje-
nek a bajnoki pontok. Ujvári Máté
az elsõ játékrész derekán ziccer-
ben hibázott, a 42. percben viszont
már megszerezte a vezetést az

NTE, amikor is Rácz Szabolcs
jobb oldali beadását Nagy Tamás
lõtte a kapuba (1-0).

Fordulás után a vendéglátók
kontratámadásokra rendezkedtek
be, és zárt védekezésük ellenszerét
nem találta a pogányi együttes, mi
több, továbbra is inkább Visnovics
László játékosai veszélyeztettek,
az más kérdés, hogy valamennyi
lehetõségüket elpuskázták, vagy
éppen korábban az NB I-es Kani-
zsánál is megfordult Kovácsevics
Árpád védett bravúrral. Mindent
egybevetve a hazaiak megérde-

melten tartották otthon a három
pontot.

Idõközben az NTE legénysége a
Fegyelmi Bizottság döntése értel-
mében megkapta a Komlói BSK el-
len kétszer is elmaradt találkozó há-
rom pontját 3-0-s gólkülönbséggel,
amivel a kanizsai gárda a tabellán a
negyedik helyre léphet elõre. Mivel
ez még a hivatalos táblázatban nem
szerepel, ezt nem vettük figyelembe.

Edzõi mérleg
Visnovics László: „Örülhetünk

az újabb bajnoki pontoknak, ami
tulajdonképpen még hárommal
gyarapodott, így a fél szezon végé-
re lassan egyenesbe kerülhetünk.” 

P.L.

UUggrroottttaakk aa ttaabbeelllláánn

Nagykanizsai Izzó SE (10.)–
VKL SE Gyõr (8.) 23-22 (13-10).
NB I B-s nõi kézilabda-mérkõzés,
Nyugati-csoport, 8. forduló. Nagy-
kanizsa, 130 nézõ. 

Nem túl izgalmas, de felettébb küz-
delmes találkozón szerezte meg elsõ
hazai gyõzelmét az idei NB I B-s baj-
nokságban az Izzó SE nõi szekciója. A
hazai együttes húzóembere egyértel-
mûen László Renáta volt, aki feledtet-

te az elõzõ, marcali meccsen mutatott
teljesítményét, hiszen ezúttal nyolc ak-
ciógóllal örvendeztette meg együtte-
sét. Ezzel gyakorlatilag kiváltotta
Gombor Ágnes mostani gyengébb já-
tékát, s annak, hogy Zsigmond György
némileg felforgatva küldte pályára
kezdõcsapatát, lett az is az eredménye,
hogy példának okáért Borsi Bianka is
többet tudott magára vállalni – mind
támadásban, mind védekezésben…

Az elsõ játékrész biztosnak
mondható elõnyére mindenesetre
így is szüksége volt a vendéglá-
tóknak – hogy kitartson végig a
vezetés. Ugyan a héten lázas
Matetits Gabriella teljesítményén
érzõdött a betegség okozta kiha-
gyás, a fiatal szélsõk játéka (a már
említett Borsi Bianka és Papp
Zsanett) teljesítménye révén a ka-
nizsai együttes behúzhatta hazai
elsõ sikerét.

P.L.

IItttthhoonn iiss vvaann ggyyõõzzeelleemm

VVáárroossrréésszzii
ccssaappaattookk
ccssaattáájjaa
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Novemberi ajánlatunk:
Szaloncukrok az alábbi ízekben kaphatók!

kókuszos
gesztenyés

marcipán ízû
zselés

kakaós
almás-fahéjas

rumos dió
cherry-meggy

rum-puncs 
eper ízû

málna ízû
túró ízû

tejkaramell
vajkaramell
csokikrémes
tiramisu ízû

irish krém ízû
trüffel ízû
konyakos

banán

gumicukros
mogyorókrémes
konyakmeggyes

kókusz likõr
meggy likõr

vilmoskörte likõr ízû
capuccino likõr

tojáslikõr
vadász ét

vadász tej feketeerdõ
vadász-tejkrémes

banánkrémes
gesztenyekrémes

diókrémes
marcipánkrém

kávékrém
ír-krémlikõr

erdeti gyümölcs krém
konzum

diabetikus
Mikulások, mikuláscsomagok kaphatók!

Nagykanizsa, Király u. 31/H.
(A Buszpályaudvarral szemben! Rózsaszínû ház)

Keresse a                      feliratot!
Nyitva tartás:

Hétfõ - péntek: 7.00 - 17.00, szombat: 8.00 - 12.00
Telefon: 30/936-3923

Nagykanizsa, Teleki u. 34. (udvarban)
Szerda, csütörtök: 9.00 - 17.00, szombat: 9.00 - 12.00

Ajánlatunk a készlet erejéig érvényes!

BOLERO ITALPOR
45 Ft

NESCAFE 3IN1 (10 db-os)
360 Ft

TCHIBO FAMILY (250 gr)
360 Ft

PALOMA (250 g)
380 Ft

KARAVÁN (250 gr)
390 Ft

NÁPOLYI (500 gr)
280 Ft

OMNIA KÁVÉ (250 gr)
480 Ft

RAFFAELLO (T15)
595 Ft

MERCI DESSZERT (200 gr)
745 Ft

BARACKMAG,
CSOKIPARÁNY (500 gr) 400 Ft

Szakszervezeteknek, közületeknek, 
viszonteladóknak kedvezmény! Születésnapra, névnapra

táblacsokoládék, desszertek, ajándékcsomagok 
nagy választékban kaphatók!
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