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KKaanniizzssaa

Egy kattintás, és naponta 
friss híreket, tudósításokat, 

riportokat olvashat. 

wwwwww..kkaanniizzssaauujjssaagg..hhuu

S akkor elérkezett november
21-ének 18:57 perce: a kanizsai
Hotel König egyik előadótermé-
nek ajtajában feltűnik a végtele-
nül szerény, de feszélyezettségek
nélküli fiatalember, Viswanathan
Anand. 

Az egész világon csak úgy isme-
rik, hogy az aktuális indiai sakk vi-
lágbajnok, akinek neve igazi „ütős”
márkanév. S ő végre megérkezett
Nagykanizsára, az Aquaprofit
NTSK igazolt játékosaként, hogy
Portisch Lajos, a Nemzet Sportoló-
ja mellett megvívja első tétmérkő-
zését kanizsai színekben.

A szűk meghívott kör előtt első-
ként Flumbort András, a klub veze-
tő edzője köszöntötte Anandot,
majd természetesen Nádasi Tamás,

az egyesület főszponzorának elnö-
ke és Cseresnyés Péter alpolgár-
mester is szólt az ázsiai fenomén-
hoz. A dél-zalaiak szavait követően
úgyszintén egy nem mindennapi
pillanathoz érkeztünk, hiszen
Anand a leendő csapattársain túl
Nagykanizsa városát is üdvözölte
nagy tisztelettel és barátsággal.

A fogadás perceiben aztán az el-
költött vacsora közben már igazán
kötetlen társalgásba fordult az es-
te, s még egy Indiát bemutató szí-
nes kötet is előkerült, mely a várt
hatást nyújtotta, hiszen a sakkozó
széles mosoly keretében mutatta
be szűkebb származási helyét.
Nyoma sem volt semmifajta ki-
mértségnek részéről, no és a meg-
hívottak részéről sem, s már azon
kaptuk magunkat, hogy nem is a

sakkról van szó a kisebb-nagyobb
beszélgetések alkalmával.

Bő két óra után tért vissza a
szombat este „sakkos medrébe”,
amikor lassan asztalbontáshoz ké-
szülődött a társaság, hiszen vasár-
nap 11 órától várt az erőpróba
Viswanathan Anandra, a német
bajnokságból számára ismerős
Vlastimil Babulával, a szombathe-
lyiek első táblásával. Bagonyai At-
tila, a kanizsai klub egyik játéko-
sának szavaival élve: „Szinte hihe-
tetlen, hogy egy világnagyság két
órát adott nekünk életéből…” 

Mint később kiderült, vasárnap
ellenfelének három és fél órát
adott, de az már egy másik, igaz,
ugyanilyen örömteli történet…

Polgár László
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KANIZSA DÉL-ZALAI HETILAP

Az Idősek Hete rendezvényso-
rozat lapzártánk után az Idősek
Kodály Zoltán utcai klubjában
folytatódott, ahol szerda délelőtt
Egy csésze tea címmel Soltész
Miklós országgyűlési képviselő-
vel, a Parlament Ifjúsági, Szoci-
ális és Családügyi Bizottságának
alelnökével beszélgetett Koller
Jutka, az Egyesített Szociális In-
tézmény igazgatója.

A délutáni rendezvényt Dr. Csákai
Iván önkormányzati képviselő, a
Szociális és Egészségügyi Bizottság
elnöke nyitotta meg. Ünnepi műsort
a Miklósfai Általános iskola diákjai
adtak. A zenés, táncos vendéglátáson
Sopár Balázs működött közre.

Csütörtökön a Corvin utcai Idő-
sek klubjában „Az én klubom”
címmel, rajzpályázat nyílt a klub-
tagok munkáiból. A megnyitót a
Hétszínvirág Óvoda ünnepi műso-
ra követte. A délutáni rendezvé-
nyen az időseket Balogh László
önkormányzati képviselő, az
OKISB elnöke köszöntötte, majd a
Hevesi Sándor Általános Iskola ta-
nulói adtak ünnepi műsort. A klub
20 éves fennállásáról Koller Jutka
ESZI igazgató emlékezett meg. 

Az Idősek Hete rendezvényso-
rozat utolsó állomása a Teleki úti
Idősek Otthona és Idősek Gondo-
zóházában volt. 

Az ünnepséget immár harmadik
éve Cseresnyés Péter alpolgármes-
ter, országgyűlési képviselő nyitot-
ta meg. Beszédében kiemelte: – So-
kan, sokféle receptet mondanak ar-
ról, mi a hosszú és egészséges élet
titka. Sokan esküsznek a borra, a
jó ételekre, a sportra, a hosszú sé-
tákra. Az egészséges élet mellett
azonban nagyon fontos, hogy jól
érezzük magunkat, és ahhoz, hogy
valaki jól érezze magát, közösségre
van szükség. Ahányszor itt jártam,
mindig azt tapasztaltam, egy na-
gyon jó közösség alakult ki. 

Befejezésül kellemes időtöltést
kívánt mindenkinek, hozzátéve azt
is, hogy nem csak az ünnepnapok
alkalmával, hanem a hétköznapo-
kon is. A délután további részében
„Anyám szavai” címmel Bali Ju-
dit és Farkas Tibor zenés irodalmi
műsora hangzott el. 

B.E.

AAzz  iiddõõsseekkeett

üünnnneeppeellttüükk

Az Idősek Kodály Zoltán utcai
klubjának Soltész Miklós ország-
gyűlési képviselő, a Parlament
Ifjúsági, Szociális és Egészség-
ügyi Bizottságának alelnöke, a
Fidesz-KDNP népjóléti kabinet-
jének vezetője volt a vendége.
Soltész Miklósnak egy csésze tea
mellett tett fel kérdéseket Koller
Jutka, az Egyesített Szociális In-
tézmény igazgatója. 

A felvetett kérdések kapcsán
többek között elhangzott, a szociá-
lis terület önmagában nem lóghat a
levegőben, ahhoz jól kell működ-
nie a gazdaságnak. Márpedig a
magyar gazdaság legnagyobb
gondja az, hogy a nagy multicégek
bagóért, nevetséges összegekért
dolgoztatják az emberek tömegét.
A Dániában, Hollandiában, Né-
metországban és Ausztriában jól
működő családi, mikro-, kis- és
középvállalkozások Magyarorszá-
gon nem életképesek, legalábbis
nagyon kevés. Ha ezeket nem erő-
sítjük meg, hiába szeretnénk a szo-
ciális területre még több pénzt.

– Nekem is nagyon hasznos volt
a találkozó – jegyezte meg az elő-
adást követő beszélgetésünk ele-
jén. – Az biztos, egy ország igazi
arcát az is mutatja, hogyan foglal-
kozik a rászorulókkal, nyilván az
anyagi lehetőségek figyelembe vé-
telével. Annyi mindenre folyik el
fölöslegesen a pénz az országban,

és ez a terület sokkal többet érde-
melne. 

– Egyfajta jövőképet is próbált
felvázolni. 

– Amennyiben a Fidesz-KDNP
kap felhatalmazást az ország ve-
zetésére, akkor az első elengedhe-
tetlen lépés a leltárkészítés lesz.
Második lépésként a szociális te-
rületen kell egy rendkívül gyors
tűzoltást elvégezni. Nem marad-
hatnak sem éhen, sem tüzelő nél-
kül az emberek. Nem kerülhetnek
utcára azok, akik önhibájukon kí-
vül veszítették el munkahelyüket,
és emiatt nem tudják törleszteni
lakáshiteleiket, vagy nem tudják
fenntartani a lakásukat, mert a

társadalom kötelessége, hogy őket
megvédje. Közép és hosszú távon
egy teljesen más szociálpolitikai,
családpolitikai szemléletet kell
megvalósítani. A produktív szoci-
álpolitikát, hogy aki eltartott, és
még teheti, az adjon is vissza a kö-
zösségnek. Igenis, nemcsak jogai,
hanem kötelezettségei is vannak
az eltartottaknak. Ezt nem a fo-
gyatékosokra, az idősekre értem,
hanem általában a szociális segé-
lyezettekre. A családpolitikában
mindenképp fontosnak tartjuk a
családok megerősítését, a családi
típusú, vagy a családi adózás be-
vezetését, mert ez az alapja annak,
hogy a fiatalok gyermekeket mer-
jenek vállalni, és fel is neveljék
őket. 

– Mint itt is elhangzott, az idő-
sek még reménykednek a 13. havi
nyugdíjban, hiszen sokan ebből a
pénzből tudtak karácsonyi ajándé-
kot vásárolni az unokáiknak. Való-
ban reménykedhetnek?

– Az anyagi helyzet egyik pilla-
natról a másikra nem lesz jobb,
mert a gazdaság nem bírja el.
Magyarország a velünk csatlako-
zó országok között az első volt
még 2002-ben, és az azt megelőző
időszakban, most pedig az utolsók
között vagyunk. Egyértelmű, egy
elrontott gazdaságpolitikának a
következménye, hogy ide süllyed-
tünk le. Ha a gazdaságpolitikát
megfordítjuk és megváltoztatjuk,

márpedig biztos vagyok benne,
hogy sikerülni fog, a támogatá-
soknak magasabbnak kell lenniük
akár a szociális területen, akár a
nyugdíjaknál, vagy a családtámo-
gatási rendszerben, mint most,
mert ez szinte a megélhetéshez
sem elég.

– Említette, nemcsak az orszá-
got járja, hanem a határon túlra is
elmegy tanulni, tapasztalatot sze-
rezni. 

– Két dolog miatt is. Egyrészt
a csángókhoz járok, őket próbá-
lom támogatni a barátaimmal, a
segítőkkel. Ez is egyfajta tanu-
lás, mert meg lehet tanulni, ho-
gyan élnek tisztes szegénységben

emberek úgy, hogy közben min-
dent megtermelnek maguknak. A
legnagyobb szegénységben, a
legeldugottabb falvakban még
ismerik az állattartást, a növény-
termesztést, ami sok magyaror-
szági településen megszűnt, és
ezt nagy bajnak tartom. A vidé-
ken élő emberek egy részét vis-
sza kell szoktatni ahhoz, hogy ne
a nagy bevásárló központokban
vegyék meg az élelmet, hanem
termeljék meg maguknak. Ez is
egy tapasztalat. Decemberben
például azért megyek Csaba
testvérhez Erdélybe, hogy az ő
gyermekvédelemben, illetve az
egyedül álló édesanyák érdeké-
ben megtett tapasztalatait átbe-
széljük. Kíváncsi vagyok rá, mi
az a törvényességi szabályozás,
jogi háttér, ami Romániában és
Erdélyben megengedi, hogy be-
fogadjanak, és különböző ottho-
nokban neveljenek gyerekeket és
segítsék őket, valamint mi az,
ami ezt Magyarországon meg-
akadályozza. A szigorú előírások
miatt nem az utcán heverő em-
ber, az utcán kolduló, csellengő
gyerek a fontos, hanem a jogsza-
bályok betartása. Szeretném
megtudni a szakembereiktől, mi
az, amiben Magyarországon vál-
toztatni kell ahhoz, hogy első
helyre kerüljön az ember, és csak
utána a mindenféle, életünket
megnehezítő előírás.
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– Nap mint nap hallani, nincs
akkora értéke, becsülete napjaink-
ban az embernek, mint annak ide-
jén Bánk bán Tiborcának volt. 

– Igen, így van. Csaba testvér
szeretett volna elindítani Magyar-
országon, Csobánkán egy anyavé-
delmi otthont, de olyan jogsza-
bályokba ütközött, hogy egyszerű-
en nem tehette meg. Itt kellene fel-
tenni a kérdést, hogy mi a fonto-
sabb? HCCP-konyha legyen egy
ilyen helyen, vagy kapjon minden
nap meleg ételt, és tető legyen a
feje felett? Sőt, nemcsak anyagi,
hanem lelki segítséget is kaphat a
nehéz élethelyzetbe került nő.

– A HCCCP rendszer bevezeté-
se éppen EU-s előírás volt. Vajon
ki lehet hagyni?

– Remélem! Mindazokat a ránk
erőltetett, egyébként Európa nagy
részén be nem tartott, és nem biz-
tos, hogy kötelező előírásokat ki
kell tisztítani a magyar jogrend-
szerből, mert csak az életünket ne-
hezítik. Senki nem tudja nyomon
követni – sem egy intézményvezető,
sem aki alkotja ezeket a jogszabá-
lyokat, rendeleteket –, és nem élet-
szagúak.

– Ön már többször is járt Nagy-
kanizsán. Nyilván tudta, hogy no-
vemberben lesz az Idősek hete
rendezvénysorozat.

– Igen. A szervezőknek külön
szeretnék gratulálni, mert tudom,
egy ilyen programsorozat meg-
szervezése rengeteg odafigyelést
igényel, plusz fáradtságot jelent. A
jelentősége azonban nagy, mert
felhívja a fiatalok figyelmét arra,
hogy az idősekkel való törődés ne-
kik is szükségletük lesz a jövőben.
Ha ezzel nem törődnek, ők sem
várhatnak el jobbat. Ha azonban
van pozitív példa, mindenképpen
elfogadóbb a társadalom. Arra
bíztatnám mindazokat, akikben
van erre készség, a köz érdekében
végzett munka emberileg sokszo-
rosan megtérül azokon keresztül
is, akiknek nyújtják. 

Bakonyi Erzsébet

(93)

A Nyugat-dunántúli Regionális
Munkaügyi Központ Nagykanizsai
Kirendeltség és Szolgáltató Köz-
pont, a Kanizsai TISZK és a Műve-
lődési Osztály Pályaválasztási Ki-
állítást és Szakmabemutató napot
rendezett a Zsigmondy-Széchenyi
SZKI sportcsarnokában.

A pályaválasztási fórum részt-
vevőit, a nagykanizsai és a régió-
ban működő iskolák, gazdálkodó
szervezetek képviselőit, a fórum
szervezőit Marton István polgár-
mester köszöntötte. Megnyitó be-
szédében hangsúlyozta:

– Ezekben a hetekben számos csa-
ládban, minden általános iskolában
napi téma a 8. osztályosok jövőbeni
sorsa. Magyarország azon kevés or-
szágok közé tartozik, ahol 18 év a
tankötelezettség, így minden 8. osz-
tályt sikeresen elvégzőnek meg kell
hozni a továbbtanulásról szóló dön-
tését. Városunk iskolaváros jellegé-
ből adódóan – 3 gimnázium, 4 szak-
középiskola és szakiskola, valamint
a régiós szakközépiskolák együtte-
sen – jó lehetőségeket kínálnak a
legjobb döntés meghozatalához. A
2008 nyarán megalakult Kanizsa
TISZK Nonprofit Kft. modern felsze-
reltségével és korszerű szakmakíná-
latával tovább szélesítette a válasz-
tékot. A jó pályaválasztáshoz szük-
ségszerűen hozzátartozik az álmo-
dozás is. Álmodozni a minden szem-
pontból kedvező iskolákról, szak-
mákról, élethelyzetekről. De valójá-
ban az jár hosszú távon jól, aki a re-

alitások talaján áll. Jól ismeri ön-
magát és adottságainak, képességei-
nek minél teljesebb kibontakoztatá-
sához jó iskolatípust választ. 

A polgármester a továbbiakban
arra kérte a tanulókat, jól használják
ki a délelőttöt, és a kiállító helyeken
a lehető legtöbb információt gyűjt-
sék össze annak érdekében, hogy a
szüleikkel, osztályfőnökeikkel kö-
zösen meghozott döntésük helyes le-
gyen. Végül köszönetet mondott a
Nagykanizsa és Térsége TISZK
Nonprofit Kft.-nek, a Nyugat-du-
nántúli Munkaügyi Központ Nagy-
kanizsai Kirendeltségének, a Zsig-
mondy-Széchenyi Szakképző Isko-

lának, és külön megköszönte az in-
tézmény faipari szakmacsoportjának
munkáját, mellyel hozzájárult a kiál-
lító helyek praktikus elkészítéséhez.

Kiss Ambrus, a Nyugat-Dunán-
túli Regionális Munkaügyi Köz-
pont főigazgatója köszöntőjében
kiemelte, a nagykanizsaiak kezde-
ményezése nélkül nem valósulha-
tott volna meg a rendezvény. A he-
lyi összefogást közös akaratnyil-
vánítás és közös munka követte.

A kiállításon a középiskolák
mellett a Pannon Egyetem is be-
mutatkozott.

B.E.
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A soron kívüli közgyűlés a
meghívóban szereplő 2010. évi
víz-, és csatornadíjak megállapí-
tásáról szóló előterjesztésen kí-
vül még egy javaslatot, az SWC
Kanizsa Kereskedelmi és Szol-
gáltató Kft-vel wakeboard pálya
létrehozása céljából kötendő
használati szerződés megkötésé-
re előterjesztett javaslatot is a
napirendjére tűzött.

Cseresnyés Péter alpolgármes-
ter ügyrendi javaslatában kérte,
hogy a közgyűlés vegye fel a napi-
rendre a vízmű üzleti tervét, mert

ez alapján lehet a vízdíj ármegha-
tározását megtárgyalni, és arról
egy korrekt döntést hozni. Az al-
polgármester javaslatát nem vették
napirendre.

Marton István polgármester ja-
vaslata a vízellátás és csatorna-
szolgáltatás köbméterenkénti díjá-
nak 10 százalékos csökkentéséről,
valamint Gyalókai Zoltán négy
módosító javaslata a – 3 százalé-
kos díjemelésről, a 0 százalékos,
az 5 és a 10 százalékos díjcsökken-
tésről – nem ment át a szavazáson
a mintegy két és fél órás vita után.
Bár Cserti Tibor képviselő kezde-

ményezte az újraszavazást, Marton
István azonban lezárta a vitát. 

A wakeboard pálya létrehozása
céljából kötendő használati szer-
ződés megkötésére előterjesztett
javaslat tárgyalására pályázat be-
nyújtása miatt volt szükség. A ha-
tározati javaslat szerint a közgyű-
lés felkéri a polgármestert az elfo-
gadott módosításoknak megfelelő
használati szerződés kidolgozásá-
ra, és a pályázat benyújtásához a
használatba adásra vonatkozó
szándéknyilatkozat kiadására. 

B.E.

NNeemm  ccssöökkkkeenntteettttéékk  aa  vvíízzddííjjaatt
Úgy érzem, nem mehetünk el szó

nélkül a múlt pénteken dicstelenül
lezajlott vízmű közgyűlés esemé-
nyei mellett. Egyrészt mert az ösz-
szeesküvésekhez hasonlóan a nyil-
vánosság teljes kizárásával zajlott,
másrészt pedig mert a szenvedő ala-
nyok mi magunk, Kanizsa, sőt
egész Dél-Zala lakói vagyunk. A
vízmű ülését megelőző önkormány-
zati közgyűlésen sajnos a fidesz-
szdsz koalíció megakadályozta,
hogy javaslatom értelmében a víz-
díj jövőre 10 %-kal csökkenjen, de
szerencsére az a Cseresnyés Péter
és a Vízmű által szorgalmazott ter-
vezet sem ment át, mely értelmében
a vízdíj jövőre ismét emelkedne.
Ekkor még senki sem hitte, hogy
Papp Nándor – aki vélhetően né-
hány milliónyi sportköri júdáspénz
fejében vállalta a fidesz-szdsz koa-
líció megbízását, hogy  a város és
az itt lakók érdekei helyett ezen pár-
tokat képviselje a vízmű közgyűlé-
sében – semmissé teszi azon ered-
ményünket, hogy legalább a díj-
emelést meg tudtuk akadályozni.
Ugyanis annak ellenére, hogy a
közgyűlés – egyébként jogtalanul
tartott puccsülésen – őt bízta meg a
képviseleti joggal, csupán addig
volt jelen az ülésen, amíg garantálta
annak határozatképességét, majd
még a szavazás előtt elment, ahol
pedig a kanizsai közgyűlés döntésé-
nek hiányában tartózkodnia kellett
volna, tehát megakadályozni a díj-
emelést, mely így a tulajdonosok
kevesebb, mint 30 százalékának
szavazatával léphetett érvénybe.
Szó se róla, személyében teljes
mértékig méltatlan Kanizsa város
képviseletére, és őszintén remélem,
hogy többet nem is tűnik fel  még a
Vízmű közgyűlés közelében sem,
csak egy valamiről ne feledkezzen
meg, és adja vissza a megbízását,
hogy az arra érdemes eljárhasson az
itt élők jogos érdekében. Monda-
nám, hogy Papp Nándor mulasztást
követett el, de itt nem erről van szó,
hanem előre kitervelt módon, hátsó
szándékkal – azáltal, hogy eltávo-
zott a szavazás előtt –, kijátszva a
kanizsai határozatot, lehetővé tette
az újabb jogtalan sarc kivetését! Ez
az eljárás még a mostanság sokat
látott kanizsai emberek szemében is
kirívó, országosan pedig példátlan.
Papp Nándor és az őt mozgató báb-
mesterek nem kerülhetik el a fele-
lősségre vonást!

Marton István polgármester
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Múlt héten a rendkívüli köz-
gyűlésnek és más pártok sajtótá-
jékoztatóinak is a vízdíjcsökken-
tés volt a témája, a Fidesz helyi
frakciójának nevében szintén ez
ügyben szólalt fel Fertig István
elnökségi tag és Karádi Ferenc
önkormányzati képviselő pénte-
ken délután.

– Kibújt a szög a zsákból. –
kezdte Fertig István. – A tegnapi
rendkívüli közgyűlésen érezhető és
látható volt, hogy egy előre egyez-
tetett, talán a szokásos kocsmai ta-
lálkozók egyikén megbeszélt forga-
tókönyv szerint viselkedett a szocia-
lista és a szociáldemokrata frakció
minden tagja, és a polgármester úr
is. Már a napirend megszavazása
előtt a vízmű vezérigazgatójának
személye és a jelenlegi vezetése volt
a célpont. A vízdíjról szóló előter-
jesztés tárgyalása során aztán ki-
bontakozott Marton István a szidal-
mazás, az alkalmatlanság és még
sok hasonló jelző emlegetése köz-
ben. Nem a vízdíj mértéke a fontos
ezeknek az embereknek, nem a vá-
roslakók terheinek csökkentése, ha-
nem ezeket az egyeztetést igénylő
helyzeteket kihasználva egy általuk
vélhetően stratégiai gazdasági po-
zíció megszerzése. Miért? Talán
azért, mert már nem Böröcz Zoltán
cége takarít évi körülbelül 20 millió
forintért, dr. Fodor Csaba kikerült
a felügyelő-bizottságból, és a Csáki
szalmája szemlélet is megszűnt a
vízműnél. Úgy látszik annak az ol-
dalnak nehéz ezt elviselni, s nem is
sikerül megemészteni a rendet és a
fegyelmet.

– A történet bája az, hogy Mar-
ton István a Gyalókai Zoltán bi-
zottsági elnök úr által javasolt
10%-os díjcsökkentésre azt találta
mondani, hogy ezt a 10%-ot ő nem
tudja támogatni. – vette át a szót
Karádi Ferenc. – Így saját javasla-
tát fúrta meg – pedig a lakosság
részére pontosan ugyanazt a csök-
kentést tartalmazta a Gyalókai fé-
le -10%, mint az ő eredeti javasla-
ta. A különbség az volt, hogy a
várható csökkenő bevételt nem a
vízmű működéséből javasolta el-
venni annak érdekében, hogy a
működés biztonsága megmarad-
jon. Ez már nem tetszett a polgár-
mester úrnak, mert nem valósult
volna meg az a vélhető célja, hogy
a vízmű bevételének csökkentésén
keresztül okozzon likviditási prob-
lémát a működtetés során. Így az-
tán később sajtótájékoztatók soro-
zatán keresztül gyalázhatná to-
vább a szerinte alkalmatlan me-
nedzsmentet. Sajnos partnerei, se-
gítői is vannak ebbéli törekvésé-
ben, hiszen közös a cél, mégpedig
az, hogy bebizonyítsák, hogy csak
ők alkalmasak a város és a vízmű
vezetésére. Megtapasztalhattuk
mindannyian, hogy mit jelent az
ország minden lakója számára az
a szövetség, amely minden helyzet-
ben hazudozva akarja hatalmát
fenntartani. Nem történik ez más-
ként Nagykanizsán sem, ezért nem
kívánok az MSZP és az MSZDP
szitkozódó nyilatkozataira vála-
szolni. Az ő szájukból az évezredes
normák emlegetése aztán tényleg a
vicc kategóriájába tartozik. Az pe-
dig szemenszedett hazugság, hogy
a Fideszesek nem szavaztak a díj-
csökkentésre. Elmondtuk és a kö-
vetkező alkalommal is a díjcsök-
kentésre fogunk szavazni, hiába

akarják az MSZP-sek és az
MSZDP-sek csúsztatásokkal félre-
vezetni a kanizsai embereket. Egy
biztos, vízdíj ügyben telehazudták
az étert annak érdekében, hogy a
valós szándékukat elrejtsék a
Nagykanizsaiak elől.

„A tegnapi közgyűlésen képvi-
selt álláspontjával megmutatta a
FIDESZ-frakció, nem érdekli őket
a kanizsai emberek sorsa, nem tö-
rődnek a szegényekkel, a nagycsa-
ládosokkal, az egyedülállókkal, és
a kisnyugdíjasokkal sem” –
kezdődik Tóth László MSZP
frakcióvezető sajtóközleménye,
majd így folytatódik: 

“Hiába hajtogatták hétről hétre
2002-2006 között, hogy mennyire
az emberekért vannak, és hogy
mennyire nem értenek egyet a víz-
díjak emelésével, mostanra kide-
rült, nem volt ez több akkor sem,
mint politikai érdek, ócska kam-
pányszöveg. Tegnap alpolgármes-
terük, a korábbi harcos polgárér-
dek-védő mélyen hallgatott, mi
több háromszázalékos emelést ja-
vasolt. Talán nem jutottak eszébe a
négy évvel ezelőtt oly ékesszólón
megfogalmazott érvei, melyeket
hétről-hétre vízmű-ügyben han-
goztatott? Kár!

A FIDESZ-frakció politikai ér-
deke tegnap nem esett egybe a ka-
nizsai emberek érdekével, bátran
áldozták hát fel választóik érdekét. 

Bene Csaba frakcióvezető tegnap
azt hangsúlyozta, az emberek érdeke
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az emelés, mi több, már korábban
kellett volna, mondta. Egy pillanatra
sem jutott eszébe a frakcióvezető úr-
nak, hogy pontosan az ő pártja által
indított rágalomhadjárat, indulatkel-
tés volt az oka annak, hogy a koráb-
bi önkormányzat jó esetben is csak
az infláció mértékével emelhette a
szolgáltatás díját. Arcátlan dolog azt
számon kérni a korábbi városvezeté-
sen, aminek a megvalósítását ponto-
san ők, politikai érdekeiket akkor is a
város érdeke elé helyezve akadá-
lyozták meg. Tegnap Bene Csaba
frakcióvezető úr bevallotta, fideszes
elődei pontosan tudták, hogy négy
évvel ezelőtti akcióik árát is a kani-
zsai emberekkel fizettetik majd meg.
És mi tagadás, kamatostul meg is fi-
zettették hazugságaik, demagóg ígé-
reteik árát, és kishíján tegnap még
majdnem árat is sikerült emelniük. 

A fideszesek felszólalásaiból és
módosító javaslataiból kiderült, a
város ügye nekik nem fontos. 

Bizottsági elnök társuk, aki a vá-
ros érdekeinek védelmére esküdött,
esküjét megszegve a Vizmű gazda-
sági érdekeit szívén viselő határo-
zati javaslatot készített. Mindez az
ő szemszögéből nézve talán érthe-
tő, hiszen a Vízmű felügyelő bizott-
ságának elnökeként is jövedelem-
hez jut. Mindez erkölcsi, etikai ag-
gályokat vet fel, de hát nem ez az
első eset, amikor a politika felülírja
az évezredes normákat. 

A FIDESZ-frakció tegnap ismét
becsapta választóit. Hazugságuk-
kal, választóik cserbenhagyásával
szomorú jövőt vázoltak a város la-
kói elé, akik előtt politikai rémtette-
iket majd ismét ellenfeleik pocs-
kondiázásával, politikai "sztáj-
lisztjuk" ékesszóló mondataival
kendőzik el. 

A vízdíjak 10%-os csökkentése
előterjesztést az MSZP frakció
mind a hat tagja támogatta, míg a
FIDESZ, SZDSZ és Városvédő
Egyesület képviselői nem támogat-
ták.”

A Magyarországi Szociálde-
mokrata Párt önkormányzati
képviselőinek közleménye  a
2009. november 19-i közgyűlé-
sen történtekkel kapcsolatban.

„A közgyűlésen politikai vádas-
kodásoktól sem mentes éles vita
bontakozott ki a vizdíjcsökkentés
ügyében. A Magyarországi Szoci-

áldemokrata Párt képviselőiként
Nagykanizsa városnak és lakóinak,
a szegényeknek, a nagycsaládosok-
nak, az egyedülállóknak és a kis-
nyugdíjasoknak az érdekeit egy-
aránt szolgáló 10%-os csökkentést
tartalmazó előterjesztés mellett tet-
tük le voksunkat. A javaslat 2010-
ben mintegy 80 millió forinttal
csökkentette volna a Vízmű árbe-
vételét, de lehetővé tette volna ez-
zel egyidejűleg a lakossági vízdíj
csökkentését. A Fidesz a Vímű 3
%-os üzemeltetési díjemelési ja-
vaslatainak erőltetésével ezt a vál-
tozatot elvetette. A díjcsökkentést
teljes mértékben a szennyvíz pro-
jekt önrészére félretett pénzből ol-
dották volna meg. Így ahelyett,
hogy csökkenteni tudtuk volna a
lakosság terheit további hitelfelvé-
telre kényszerülnénk.

A végszavazáskor a város lakói-
nak kedvező változatot az MSZDP,
az MSZP képviselői és Marton Ist-
ván polgármester szavazta meg, a
Fidesz, az SZDSZ és a Városvédő
Egyesület képviselői a Vízmű há-
romszázalékos emelését tartalmazó
változatokra szavazott.”

– Marton István ismételten meg-
szegte a szavát, amit a konstruktív
együttműködésre és a kulturált
közéleti viselkedésre adott a mik-
lósfai „etikai kódex” aláírásával –
ezzel az vezérgondolattal kezdte
tájékoztatóját Röst János, szdsz-s
önkormányzati képviselő.

„Hisztériakeltése a vízdíj körül
a nyári, Vízmű elleni személyes
bosszúhadjáratának a folytatása,
ami a vezérigazgató elleni „pan-
cser puccsban” csúcsosodott ki, és
abban az időszakban már a törvé-
nyesség látszatára sem adva 13 al-
kalommal sértette meg a rendele-
teket és a jogszabályokat.

A törvénysértéseit újabb három
ponttal gyarapította:

1. A Vízmű által októberben
megküldött Üzleti tervet megtár-
gyalásra nem terjesztette elő a köz-
gyűlésnek (erre három alkalommal
is lehetősége volt). Ez a Szindiká-
tusi szerződés szerint kötelező az
aláíró önkormányzatoknak.

2. A jegyzői észrevételt a tör-
vénysértés megszüntetésére sem-
mibe vette, és az alpolgármesteri
előterjesztést – ami ennek kiküsz-
öbölésére történt – még szavazásra
sem tette fel, hogy a közgyűlés
egyáltalán megtárgyalhassa.

3. Az általa beterjesztett 10%-os
vízdíjcsökkentés szabálytalan volt,
a Szindikátusi szerződéssel ellen-
tétes, arról szavazni sem volt értel-
me, mert elfogadása esetén sem
lett volna végrehajtható.

Marton István személyeskedő
közgyűlési magatartása alkalmas a
Vízmű Zrt. üzleti jó hírnevének
megsértésére, ezzel jelentős üzleti
károkat okozhat.

A Városüzemeltetési Bizottság
szabályos és törvényes javaslatai
közt szerepelt (az elnök módosító
javaslatával) a 0% díjemelés és az
5 és a 10%-os díjcsökkentés törvé-
nyes lehetősége.

„Marton István és zenekara”
mindháromra nemmel szavazott,
így „Marton István és zenekara”
akadályozta meg a vízdíj csökken-
tését Nagykanizsán. Ezzel óriási
öngólt rúgtak a vízdíj csökkentésé-
re és ezáltal a lakossági terhek
csökkentésére. Marton István sza-
botálta el az üzleti terv megtárgya-
lását és azt a lehetőséget, hogy
Papp Nándor a Zrt. közgyűlésén ér-
demben az önkormányzat nevében
szavazhasson. Ennek híján a szava-
zásban jogszerűen, ezen napirendi
pontnál nem is vehetett részt. Mar-
ton Istvánnak az ezzel kapcsolatos
ellentétes állításai nem igazak, és
tudatosan akarja Papp Nándort is
lejáratni a közvélemény előtt.

Az SZDSZ mindhárom Bizottsá-
gi javaslatra igennel szavazott, ezzel
elő akartuk segíteni, hogy végre ki-
alakulhasson egy konszenzusos
közgyűlési többség vízdíj ügyben. 

A szolgáltatók reális díjemelése
a jövő évi inflációt és gazdasági
visszaesést figyelembe véve az 5%
körüli díjemelés. Ez a szolgáltatás
jellegéből fakadóan  +- 1-2%-ot
eltérhet. A Bizottság által javasolt
0 %-nál a Szennyvízprojekt önré-
szére fordítható összeg az évi 200
millióval szemben 167 millió Ft,
5% díjcsökkentésnél ugyanez 118
millió Ft, 10% díjcsökkentésnél ez
58 millió Ft. A következő 2-3 év-
ben előzetesen még közel 450 mil-
lió Ft hiányzik az önrészből. 

Ezek alapján belátható, hogy
mely díjjavaslatok reálisak, szaksze-
rűek, és hisztéria, demagógia nélkül
támogathatóak.  A meg nem emelt
előirányzat: 5% és az 5%-os csök-
kentés relatíve 10% csökkenésnek
felelne meg. Az SZDSZ ezt tartaná a
jelenlegi helyzetben reálisan elfo-
gadhatónak. Így a lakosságnál is je-
lentkezne érzékelhetően a csökke-
nés, és a 10 milliárdos Szennyvíz-
projekt sem kerülne veszélybe.”

(folytatás a 6. oldalon)
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Bruce Willis immár 21 éves ak-
ciófilmje, a Drágán add az életed!
méltán kerülhet jegyzetünk címé-
ül, két okból is. Gladiátorképző-
nek nevezik ugyanis az izzósok
azokat a gépeket és csarnokokat,
melyek nap mint nap próbára te-
szik szívósságukat. Itt derül ki:
nem ismernek lehetetlent. Mert
nincs két egyforma nap, de jó ér-
telemben vett fanatizmussal addig
nem nyugszanak, míg túl nem jár-
nak a gép eszén. Mi ehhez képest,
amit John McClane művel?

Van egy másik, nem kevésbé jo-
gos ok. Ha múlt jegyzetünkben azt
vettük számba, miért jó izzósnak
lenni, most fordítsunk a dolgon. A
vállalatnak miért jó, hogy ilyen
emberek az izzósok? A GE 2011.
végén elbocsátásra kerülő dolgo-
zói legyenek hát nagyon is tudatá-
ban saját értéküknek! Drágán add
az életed, azaz ne add olcsón! A
munkabér a munkaerő ára – írta
már József Attila. Vajon kinek az
érdeke, hogy olcsóbban jusson az
izzós munkaerő értékeihez. A féle-
lem és depresszió sulykolása töl-
tötte ki a minap egy napilap cikkét.
Rettegő emberekkel pedig akármit
meg lehet csinálni. Egy másik na-
pilapban (magyarhirlap.hu) olvas-
tam, egy Amerikában élő magyar
retinasebésszel készült interjúban:

– Milyenek a magyar fiatalok?
– Okosak, de félénkek, nincs

önbizalmuk.
– Ez nem függ össze a sze-

génységgel, a pénztelenséggel?
– Nem, ez politikai döntés, ezt

szinte beléjük nevelik. Emlékez-
zünk csak arra, amikor a szocia-
lista Kovács László azt mondta,
merjünk kicsik lenni. Ameriká-
ban egy politikus ilyen monda-
tért a süllyesztőbe került volna.

– Magyarországon melyik a
nagyobb gond: a morális züllés
vagy a gazdasági problémák?

– A morális. A magyar nép
ügyes, szorgalmas, a gazdaságot
talpra tudja állítani, de ehhez er-
kölcsi megújulás szükséges, s
olyan vezetők, akik ezért tesznek,
és saját személyükkel is példát
mutatnak. De az bűn, ha azt
mondják az ország vezetői: mer-
jetek kicsik lenni. Ennek az üze-
nete, hogy elégedjetek meg azzal
ami van, legyetek lúzerek. De ez
nem így van, ez a nép ennél töb-
bet érdemel. 

Papp János
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(folytatás az 5. oldalról)

Az elmúlt hét záróakkordjaként
egy régóta húzódó, a közgyűlés hi-
telét és tekintélyét teljes mérték-
ben aláásó ügy végére tett pontot a
Zala Megyei Bíróság. Mint arra
valószínűleg sokan emlékeznek, a
múlt év végén és ez év elején a
közgyűlés akkor még többségét
adó Cseresnyés-Röst tandem által
vezérelt politikai formációk kez-
deményezésére – koholt vádakkal
– fegyelmi eljárások (3) indultak
Marton István polgármester ellen.
Azt nem tudni, hogy csupán besá-
rozni kívánták-e a nevét, vagy ön-
magukból kiindulva tényleg azt
hitték, hogy minden politikusnak
vannak sötét üzelmei – bár ismer-
niük kellett Marton István 1990
óta tartó megalkuvást nem tűrő
munkáját, így vélhetően mégis-
csak az előbbiről van szó. Mivel a
nyomozó hatóságok lesöpörték a
vádakat, kénytelenek voltak ahhoz
a fórumhoz fordulni, mely a meg-
felelő számú szavazat mellett igaz-
talan döntést is hozhat, így lett vé-
gül Nagykanizsa MJV képviselő-
testülete az ítész. A Polgármester
Úr azonnal fellebbezett a bírósá-
gon a hamis – határozott kérése el-
lenére a nyilvánosság kizárásával
hozott – közgyűlési döntések el-
len, melynek a bíróság természete-
sen helyt adott, és megsemmisítet-
te a megrovásokat. Ekkor a
FIDESZ-SZDSZ koalíció már
csak előre menekülhetett, az adófi-
zetők pénzét nem kímélve, tovább
folytatta a pereskedést, de hiába,
hisz a fellebbviteli tárgyaláson
helyben hagyta a Zala Megyei Bí-
róság a Munkaügyi Bíróság I. fokú
ítéleteit a fegyelmik megszünteté-
séről. Természetesen joggal várha-
tó el, hogy eztán a kanizsai politi-
kai  élet többszörösen visszaeső
kútmérgezői, a fegyelmik értelmi
szerzői, Röst és Cseresnyés urak,
vonuljanak ki a helyi közéletből.
Ismerve őket, erre a következő ön-
kormányzati választásokig nem
kerül majd sor, ahogy Kanizsa pol-
gárai azt a több millió forintot sem
látják majd viszont – csupán egy
tétel a sok közül: a Cseresnyés Pé-
ter vezette Fegyelmi Tanács tizen-
ötször(!) annyi pénzt fizetett a ha-
veri ügyvédi irodának, mint amen-
nyit a Bíróság indokoltnak ítélt –,

amellyel ezen piszkos játékok
megkurtították a város kasszáját...

Stadler Petra sajtószóvivő

– Marton István polgármester
úr 2009. november 23-án nem
mondott igazat, szokásához híven
erős csúsztatásokkal vezette félre
Nagykanizsa és környéke lakóit. –
mondta sajtótájékoztatóján
Papp Nándor, fideszes képviselő
válaszolva a polgármester vízdí-
jakkal kapcsolatban kiadott
közleményére. (Lásd Tisztelt
Kanizsai Polgárok címmel a 4.
oldalon – a Szerk.) 

– Sem a jegyzői törvényességi
észrevételre, sem közgyűlési ka-
pacitálásra nem volt hajlandó a
Délzalai Víz- és Csatornamű Zrt.
2010. éves üzleti tervét még napi-
rendre sem venni. Ezzel mindösz-
sze annyit ért el, hogy Nagykani-
zsa Megyei Jogú Város közgyűlés-
ének az önkormányzat vagyon-
gazdálkodásának rendjéről szóló
3/2009. (II.11.) számú rendeleté-
nek 22.§ (1) bekezdésének foglal-
tak szerint a Délzalai Víz- és Csa-
tornamű Zrt. közgyűlésén az üzle-
ti terv kérdésében közgyűlési dön-
tés nélkül a képviseletet jogszerű-
en nem gyakorolhattam. Polgár-
mester úr az önkormányzati köz-
gyűlés után megkérdezett, hogy
„mivel holnap nem szavazhatsz,
ezért mit fogsz csinálni?”. Vála-
szom őszinte volt, tájékoztattam,
hogy: „Az első két napirendi
pontban szavazhatok, mert van
érvényes döntés, azt követően
nem veszek részt a szavazáson.”
Tudomásul vette. Nem nyugodha-
tott meg, mert közel másfél órán
keresztül a távozásomat óhajtotta
a Vízmű Zrt. közgyűlése alatt
Liszó és Surd képviseletében.
Mint hallomásból értesültem, még
büszke is volt, hogy ilyen szaksze-
rűen képviselte Liszót és Surdot
Nagykanizsa helyett. A milliós
pénzek említése durva rágalma-
zás volt, főleg úgy, hogy a polgár-
mester úr tudja, nem voltak, nin-
csenek és nem is lesznek ilyenek. 

– Polgármester úr! – szólította
meg Papp Nándor a város első
emberét. – Egy bölcs, atyai
jóbarátom mondta, hogy gyűlölet-
tel nem lehet várost vezetni. Kívá-
nom, hogy Ön is rájöjjön erre egy-
szer!

„A Jobbik Magyarországért Moz-
galom Letenyei Szervezete az elmúlt
időszakban – hasonlóan a Jobbik
nagykanizsai kezdeményezéséhez –
ruha-, ruhaneműgyűjtést hirdetett
meg az arra rászoruló letenyeiek ja-
vára. A letenyei jobbikosok a Magyar
Karitász helyi szervezetének kíván-
ták átadni az összegyűjtött felajánlá-
sokat, ahol az akció meghirdetésekor
a kezdeményezést még el is fogadták.

Rövid idő alatt akkora mennyisé-
gű ruhát ajánlottak fel a segíteni
akaró városlakók, hogy az csak két
tömött teherautóra fért fel. A humá-
nus kezdeményezés ekkor vett szo-
morú fordulatot: lelkes tagtársaink-
kal – vélhetően felsőbb utasításra –
közölték, hogy a Jobbiktól, mint po-
litikai szervezettől nem veszik át az
adományokat. Lefordítva ez annyit
jelent karitászul, hogy a szerencsét-
len családok a tél küszöbén inkább
nélkülözzék a meleg holmit, mint-
sem megkapják egy szélsőségesnek
bélyegzett párt segítő karjaiból.

Csalódott, de büszke tagjaink
ezek után a szomszédos Nagykani-
zsára fuvarozták a több tonnányi
ruhát, ahol a nem finnyás helyi
Vöröskereszt köszönettel vette át a
rakományt. Így került nagyon sok
letenyei honfitársunk felajánlása
nagykanizsai rászorultakhoz. Lel-
kében mindkét fél boldog, azon-
ban a szervezők, a közvetítők, mi
jobbikosok csalódottak is va-
gyunk. Ha már a Magyar Karitász
így gondolkodik, mi lehet azok fe-
jében, akiknek tevékenységének
eredményeképpen terjedőben van
ez a fajta torz gondolkodás.

A Jobbik Letenyei Szervezete
ezúton köszöni meg minden ada-
kozó önzetlen segítségét. Ígérjük,
hogy senki, semmilyen eszközzel
nem fogja tudni nemzetünk meg-
segítésére irányuló akaratunkat
megtörni!” Szebb jövőt!

Kiss Norbert elnök, 
Jobbik Letenye,

Zakó László elnök, 
Jobbik Zala Megyei Választmány
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39. szám (november 19.): „Minél inkább magyarázkodsz, annál
kevésbé hisznek neked. ” Nyertes beküldő: Vida Attila,
Nagykanizsa, Olaj u. 25. I/1. 
Bakonyi Erzsébet Angyal mélyvörösben című verseskötetét Szerkesz-
tőségünkben személyesen veheti át.

RReejjttvvéénnyyüünnkk  nnyyeerrtteessee

KKaanniizzssaaii

hháárroommsszzöögg

Várhatóan a jövő hónap ele-
jén kerül a boltokba Röst János
fenti című könyve. Ízelítőül az
előszót idézzük:

Ez a könyv egy különleges,
egyedülálló alkotás, ahogyan
rendkívüli és egyszervolt az a 20
esztendő is, amelyről szól. 

A mű írója és szerkesztője Röst Já-
nos, a mindenki „Röstjani”-ja, aki
szintén különleges, színes egyénisége
a kanizsai közéletnek, a politika sója
és show-ja, akit lehet szeretni, lehet
nem szeretni, de Kanizsán nem lehet
nem ismerni és nem elismerni…

Ennyi egyediség után nem cso-
da, hogy nehéz meghatározni e
könyv műfaját. Bárhol nyitjuk ki,
mindenhol más: itt lexikális adatok
sora, ott monográfia, amott fotóal-
bum vagy éppen megkapó életkép;
másutt könnyed humorú vagy ma-
ró vitriollal teli írás tárul elénk.

Ez a könyv igazi űrt tölt be: A
rendszerváltás első 20 évének kor-
rajza egy liberális kanizsai közéle-
ti ember szemével és érzésvilágá-
val.

Közéleti információkban gaz-
dag, szellemes, néha meghökken-
tő, olykor fanyar, de őszinte „Úti-
kalauz”, amely Rólunk szól: kani-
zsaiakról, az országról, de magára,
ismerősére vagy környezetére is-
merhet bárki, aki az elmúlt 20 évet
velünk együtt, itt élte le Nagykani-
zsán, kis hazánkban…

Jó szívvel ajánlom 
mindenkinek!

Kovács Kálmán 
országgyűlési képviselő,

volt informatikai miniszter

Köszönet
ANapfény Rákbetegek és Hozzá-

tartozóik Nagykanizsai Egyesülete
köszönetét fejezi ki mindazoknak,
akik felajánlották számukra szemé-
lyi jövedelem adójuk 1%-át.
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Mi tagadás, városunk utcáit, a
közvélekedést a GE kanizsai gyá-
rának bejelentett létszámleépítése
uralja. Azt hiszem teljes joggal. A
gyár a város gazdaságának a ve-
zérhajója. A legtöbb embert foglal-
koztató, Európa szerte ismert, or-
szágunk nagymúltú, elismert üze-
me volt. A foglalkoztatottak köré-
ben jelen volt, és még van is min-
den emberi generáció, tehát vala-
milyen szinten és mértékben a
gyár sorsának alakulása sokakat
érint közvetlenül is. De érinti a vá-
rosban a korábban nem ismert,
nem honos munkarendszert, tech-
nikát, technológiát, új munkakul-
túrát. Joggal hittük, ezért is áldoz-
tunk oly sokat rá, hogy mindez ha-
gyományteremtő lesz, életünk ré-
szévé válik, amíg csak szükségünk
lesz fényforrás termékekre. 

A kérdés az, hogyan ítéljük meg
a történteket. Derült égből villám-
csapásként, vagy valami más tör-
tént. Az én határozott válaszom az,
hogy nem egyik napról a másikra
alakult így, hanem egy jól körülha-
tárolható, hosszú folyamat termé-
ke lepett meg bennünket. Nekem
többen is feltették a kérdést, ho-
gyan élem meg én, aki bábáskod-
tam a létrehozásában sokadma-
gammal, és most esetleg meg kell
élnem a felszámolását is. A vála-
szom az volt, ha így lesz, és meg-
érem, az maga lesz a dráma, legin-
kább azoknak, akiket ez közvetle-
nül is érint. Nem tudom, hogy a
Kanizsa Hetilapot olvasó és nem
olvasó honfitársaim hogy vannak
vele, nekem úgy tűnik, hogy az ön-
kormányzat tisztségviselői és
egyes képviselők úgy interpretál-
ják a GE kanizsai gyárát a legna-
gyobb mértékben érintő létszámle-
építést, mintha az minden előz-
mény nélküli volna. Erről szó sem
lehet, itt egy nagyon csúnya piac-
vesztés következett be. Ilyesmi a
civilizált piaci viszonyok között
működő országok és gyárak döntő
többségében nem szokványos tör-
ténet. Akik ezt a történést ebben a
kontextusban akarják nekünk köz-
vetíteni, ne fáradozzanak, mert így
nem hihető el. Ha mégis ezt teszik,
akkor kénytelenek leszünk azt fel-
tételezni, hogy akarva-akaratlanul
valakinek a mulasztásait, hozzá
nem értését vagy saját felelősségü-
ket csökkenteni, vagy elfedni akar-
ják. Ez csúnya dolog lenne. Ilyen
nagy világcég egyik legnagyobb

gyára, mint a kanizsai, csak úgy
kerülhet ilyen helyzetbe, ha nem
folyamatos és nem elég intenzív a
gyártmány- és termékfejlesztés,
korszerűsítés, kutatás. Ha nincs
ilyen fejlesztés, ennek természete-
sen sok oka lehet. Nekem, a külső
szemlélő számára is kézzelfogha-
tónak tűnik két, azaz két ok. Az
egyik az, hogy a működés és ter-
melés tervezett költségei ezt nem
tartalmazzák, valamint a realizált
eredmény – profit – a szükséges
fejlesztési ráfordításokat nem bírja
el. A másik ok lehet, ha erre vala-
milyen oknál fogva nincs is meg a
szándék. Az én számomra ez az
opció tűnik a legvalószínűbbnek.
A piac megtartásáért folyó könyör-
telen versenyben a több éve tartó
fokozatos lemaradás tendenciája
még a külső szemlélő számára is
kiáltóvá vált. Ennek megjelenési
formája az volt, hogy ingadozott
elég nagy mértékben a piac rende-
lésállománya, és ennek megfelelő-
en hol nőtt, hol csökkent a foglal-
koztatottak száma. Ezt a kiáltó ten-
denciát az elmúlt évek önkor-
mányzati tisztségviselői nem is-
merték fel. A benne rejlő veszélyt
nem érzékelték, ezért lépéseket,
intézkedéseket sem kezdeményez-
tek. 

Ezért a gyárért az 1960-as évek-
ben a város komoly áldozatokat
hozott. A Tungsram akkori vezető-
ivel a kölcsönös érdekek alapján –
versenyben más városokkal, köz-
tük a megyeszékhellyel – „harcol-
tunk”, ennek alapján is a városnak
joga és kötelessége lett volna a
szükséges lépéseket kellő időben
kezdeményezni. Elgondolkodtató,
hogy a piacvesztés évek óta tartó
folyamata  nem szúrt szemet sen-
kinek a felelős vezetők közül. A
helyi gyár (most már nyugdíjas ko-
rú) hosszú éveken át volt igazgató-
ja az előző ciklusban a polgármes-
ter fizetett tanácsadója volt. Neki
minden kétséget kizáróan tudnia és
látnia kellett, hogy a GE felsőve-
zetői milyen jövőt szántak a kani-
zsai gyárnak, és mire mehet ki a já-
ték, ha nincs gyártmány- és ter-
mékfejlesztés. Az már a végered-
mény szempontjából csaknem kö-
zömbös, hogy az általam említett
két ok közül melyik a valódi, a
szükséges forrás, vagy a szándék
hiánya. Az alkalmazottakat, csa-
ládtagjaikat, és több ezer embert a
város lélekszámának közel tíz szá-

zalékát érintő állásvesztés, kere-
setkiesés azt hiszem deklarálható
tény. Az itt gyártott fényforrásra,
bocsánat égőkre, a fogyasztáspiac
nem tart igényt. Győzött a konku-
rencia, az energiatakarékos fény-
forrás. A történés paradoxona,
hogy mi, kanizsaiak is a korszerű
fényforrásban vagyunk érdekeltek. 

A tanulság itt maradt nekünk ka-
nizsaiaknak, ha van vagy lesz, aki
majd egyszer levonja azt mindany-
nyiunk javára. Egyelőre a jelei en-
nek még nem láthatóak. Pedig
jobb helyeken ilyen és hasonló tör-
ténéseknél az önkormányzat tiszt-
ségviselői, a pártok képviselői
fegyverszünetet hirdetnek, félrete-
szik ellentéteiket, vitáikat, össze-
zárnak, hátha még érdemes. Közös
gondolkodásba kezdenek, minden
lehetséges alternatívát mérlegel-
nek, melyek legalább a kármentés
szempontjából szóba jöhetnek.
Kezdeményezéseket tesznek a vá-
ros gazdaságának főszereplőivel
szoros együttműködésben a célra-
vezető út megtalálásában. A gya-
kori sajtótájékoztatók erről nem
szólnak, az egymásra mutogatás-
ról, a keresztbe beszélésről, a fele-
lősség áthárításáról a kormányra
annál inkább. A polgármester úr
azt is képes volt kimondani, hogy
neki ebben már nincs teendője.
Hát kinek van, ha nem neki? A
kormánynak is természetesen
megvan a maga, senki másra át
nem ruházható felelőssége. A hír-
adásokból tudjuk, hogy a kormány
650 milliót biztosított a GE részé-
re, munkahely megőrzésre. A hír-
adásokból tudjuk azt is, hogy en-
nek csak a töredékét használták
fel, sőt a maradékát hajlandóak
visszautalni. Számomra ennek a
történetnek az az olvasata, hogy az
általam vélelmezett két ok közül a
második az igazi. Ellenkező eset-
ben a felhasználás megtörtént vol-
na, és valamennyi munkahely
megőrzésével járt volna. 

Nem kell nagy emlékezőtehet-
séggel megáldottnak lenni ahhoz,
hogy ne emlékeznénk a három év-
vel ezelőtti kampány részleteire is
akár. Minden párt, minden polgár-
mester és képviselőjelölt program-
jában rangos helyet kapott a mun-
kahelyteremtés és -megőrzés ígé-
rete. Most önvizsgálat, kármentés,
kiútkeresés helyett egymásra mu-
togatás és a felelősség áthárítása
folyik. Valamennyi még múlhat

azon, hogy a városi politikai elit
képes-e a cselekvésben megújulni.
Én magam szkeptikus vagyok, kü-
lönösen annak láttán, hogy a város
két országgyűlési képviselője be-
szélő viszonyban sincs. Polgár-
mesterünk úgyszintén nincs fel-
hőtlen viszonyban az országgyűlé-
si képviselőkkel. Ha netán előfor-
dul, hogy találkoznak, és a kézfo-
gás elkerülhetetlen, a szemük ak-
kor sem találkozik feltétlenül. Pe-
dig ők hárman tehetnének a leg-
többet, ha képesek volnának
együtt járni ugyanazon az úton.
Nem kéz a kézben járásra gondo-
lok. Azon viszont elgondolkod-
tam, ha ez a focinyelven szólva
belső hármas együtt focizna a vá-
ros egyetemes érdekeinek pályá-
ján, mégha más színekben is, a na-
gyobb siker reményében pöcköl-
hetnék be a közös labdát a válasz-
tási programjukban beígért mun-
kahelyteremtés és –megőrzés kép-
letes kapujába. Én szívesen vállal-
nám ezen a pályán a szigorúan
semleges és képletes bíró szerepét. 

Paradigmaváltás kell. Tényleg
kell, szerintem elkerülhetetlen, de
hogy lehetséges-e, nem tudjuk. Én
azért elmondom, hátha mégis. Vál-
tás kell mindenek előtt a pártok
egymáshoz való viszonyában. Nem
vagyok naiv, nem a lehetetlen ösz-
szeborulást várom. Tisztában va-
gyok azzal, hogy az egyes pártok-
nak más és más az ideológiai, vi-
lágnézeti és politikai alapvetésük.
De a város egyetemes érdekei men-
tén illene megtalálni az elkerülhe-
tetlen találkozási pontokat. Ennek
érdekében át kellene értékelnünk
kompromisszum-kereső készségü-
ket és képességüket. Helyi politi-
kusaink gyakran hivatkoznak nem-
zeti ikonjainkra. Bibóra, Máraira,
Fejtőre a demokrácia követelmé-
nyeivel összefüggésben, a gyakor-
lat viszont ennek az ellenkezőjét
tükrözi nekünk. Polgármesterünk
is át kell, hogy értékelje a demok-
rácia felfogását, és azt ültesse át
napi vezetési, irányítási gyakorla-
tába, konszolidálnia kell vezető
társaival munkakapcsolatát. Erősít-
se meg a környezetet professzioná-
lis tekintélyű gazdasági, pénzügyi
szakemberekkel, akik a város gaz-
daságának minden rezdülését ké-
pesek érzékelni és megfelelő intéz-
kedéseket a kellő időben kezdemé-
nyezni a város gazdaságának fő-
szereplőivel közös együttműködés-
ben. A mai piaci viszonyok között
ez fontos követelmény. 

Mózes Pál 
nyugalmazott tanácselnök

MMiinntt  ddeerrüülltt  ééggbbõõll  aa  vviilllláámmccssaappááss??
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KKaanniizzssaa  ––  VVáárroosshháázzaa 2009. november 26.8

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlését 2009. december 2. (szerda)
17.00 órára közmeghallgatás céljából összehívom.

Az ülés helye: Medgyaszay Ház (Nagykanizsa, Sugár u. 5.)
A közgyűlésre tisztelettel meghívom.

Marton István polgármester

MMeegghhíívvóó  kköözzmmeegghhaallllggaattáássrraa

Bicsák Miklós az 1. számú választókerület (Garai, Űrhajós, Hársfa,
Ifjúság utca lakói) önkormányzati képviselője 2009. december 2-án,
szerdán 16 órától 17.30 óráig fogadóórát tart a Kinizsi utca 97. szám
alatti bélyegzőgyártó irodában. Aznap 18 órától 20 óráig Bicsák Mik-
lós Palin és Korpavár lakossága számára tart fogadóórát a palini új Ál-
talános Iskolában.

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

KKééppvviisseellõõii  ffooggaaddóóóórráákk

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata nyilvános versenytárgya-
láson értékesíti az alábbi ingatlanát:

Hrsz. Helye, jellemzői Kikiáltási ár Időpont
2475/2 Nagykanizsa, Bajza u. 13.     nov. 30.
(megosztás után)   5 lakásos lakóépület + minden 

(teljes felújítása szükséges) 26.400.000 Ft + áfa következő
hétfő

A versenytárgyalás helye: Nagykanizsa Vagyongazdálkodási és Szolg. Zrt.
8800 Nagykanizsa, Garay u. 21. Az ingatlan teljes felújítás szükséges. Az in-
gatlan adatait tartalmazó iratokba az érdeklődők részére betekintési és másolá-
si lehetőséget biztosítunk.  A lakásokból a szerelvények el vannak távolítva, az
ingatlan felújítás nélkül használatra  nem alkalmas. A versenytárgyaláson való
részvétel feltétele: 1.000.000 Ft azaz Egymillió forint árverési  előleg befizeté-
se  lebonyolító bankszámlájára vagy pénztárába. A versenytárgyalás részletes
szabályai a versenytárgyalási dokumentációban kerül közlésre. 

További információk, iratbetekintési lehetőség előzetes telefonos egyeztetést
követően,  munkaidőben: Nagykanizsa Vagyongazdálkodási és Szolg. Zrt.
(8800 Nagykanizsa, Garay u. 21.) Telefon: 93/311-241. 16-os mellék.

VVeerrsseennyyttáárrggyyaallááss

Ügyintéző: Gerencsér M. Tárgy: Értesítés döntéshozatalról a Nagykanizsa,
Csengery u. 3776/1. hrsz. alatti ingatlanon építmények építése ügyében. Szám:
6 /2468-27/ 2009.

Hirdetmény
A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló

2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 80. § (3) bekezdése alapján ér-
tesítem az érintetteket, hogy a  Nagykanizsa Megyei Jogú Város Jegyzője
6/2468-26/2009. számú, Nagykanizsa, Csengery u. 3776/1. hrsz. alatti ingatla-
non ipari-logisztikai központ építésére vonatkozó építéshatósági ügyben, dön-
tését meghozta. Mivel a fenti építéshatósági eljárással érintett ingatlannal köz-
vetlenül határos ingatlanokkal rendelkezni jogosultak száma jelentős, a továb-
bi ügyfeleket a határozat meghozataláról hirdetményi úton tájékoztatjuk a fen-
ti jogszabályi előírásnak megfelelően az alábbiak szerint. A hirdetmény 2009.
november 19-től kerül kifüggesztésre Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgár-
mesteri Hivatalának hivatalos hirdetőtábláján. Az eljáró hatóság megnevezése:
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Jegyzője 8800 Nagykanizsa, Eötvös tér 16.,
ügyszáma:  6/2468-26/2009., tárgya: építési engedély. A kérelmező ügyfél ne-
ve: URETA HUNGRÍA KFT. 1053 Budapest, Szép u. 5. fsz. 2.

A kérelemmel érintett ingatlan valamint az érintett ingatlannal közös határ-
vonalú (telekhatárú) ingatlanok (hatásterület): Nagykanizsa 3776/1., 3775/2.,
3775/4., 3774/26., 3776/2. hrsz. alatti ingatlanok

Felhívom az érintettek figyelmét, hogy az építésügyi hatóság fenti ügyben
meghozott döntése és az ügy iratanyaga a Polgármesteri Hivatal Építéshatósá-
gi Osztályán, az alábbi helyen és időpontban megtekinthető: Nagykanizsa, Eöt-
vös tér 16. III. emelet 305. Hétfő: 8-12, 13-16.30, szerda: 8-12, 13-17, péntek:
8-12.  A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól
szóló (továbbiakban:Ket.) 98 §. (1) bekezdése kimondja: "Az ügyfél az elsőfo-
kú határozat ellen fellebbezhet. A fellebbezési jog nincs meghatározott jogcím-
hez kötve, fellebbezni bármely okból lehet, amelyre tekintettel az érintett a
döntést sérelmesnek tartja."

Erre figyelemmel az eljáró hatóság a fellebbezési lehetőségét döntésében az
alábbiak szerint biztosította: "Határozatom ellen a kézhezvételtől számított 15
napon belül a Nyugat-dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal Zalaeger-
szegi Kirendeltségéhez címzett, de a Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgár-
mesteri Hivatal Építéshatósági Osztályhoz két példányban benyújtandó 30.000
Ft értékű illetékbélyeggel ellátott fellebbezéssel lehet élni."

ÉÉppííttéésshhaattóóssáágg  --  66//22446688--2277//22000099..

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése 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 előkert csökkentése céljából
4. Magvető 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 – Petőfi S. utca – Rákóczi utca – Sugár utca tömbje besorolásá-
nak felülvizsgálata

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

10. Petőfi 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 – Fő 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 Győző u. (3063/4 hrsz) – 3058 hrsz-ú út – 3063/6 hrsz-ú út – Városkapu
körút (3064 hrsz) által határolt tömb szabályozásának módosítása

19. Műemléki környezet határvonalának felülvizsgálata
A tervdokumentációt – a vonatkozó hatályos jogszabályok előírásaira figyelemmel –

2009. december 6-ig kifüggesztjük a Polgármesteri Hivatal előcsarnokában, ahol munka-
napokon megtekinthető.

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

Városi Főépítész, Nagykanizsa 

SSzzaabbáállyyoozzáássii  tteerrvv,,  HHeellyyii  ÉÉppííttééssii  SSzzaabbáállyyzzaatt

KISKANIZSÁN A SARLÓS 
BOLDOGASSZONY

KATOLIKUS CARITÁSZ 
2009. december 4-én 

pénteken 9 órától 17 óráig 
és december 5-én 

szombaton 9 órától  
13 óráig

JÓTÉKONYSÁGI 
VÁSÁRT

rendez a templom melletti 
közösségi házban. 

A bevételt és a pénzadományokat
a Kiskanizsán élő idős, 
egyedülálló emberek 

karácsonyi megajándékozására, 
és a rászorulók megsegítésére

fordítjuk.

Meghívó
A nagykanizsai Horvát 

Kisebbségi Önkormányzat 
nevében tisztelettel meghívom

a horvát virágkötők 
bemutatkozójára, 

amelyen adventi koszorúk, 
érdekes virágkompozíciók 

kerülnek szemléltetésre illetve
eladásra.

Rendezvényünk helyszíne:
Vasemberház Tükörterme 

Időpont: 2009. november 27.
(péntek) 15 óra

Minden érdeklődőt szeretettel
várunk
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December 5-én, szombaton 9
és 15 óra között várják a tiszta,
jó minőségű ruhát, használati
tárgyat, tartós élelmiszert a pali-
ni templom nyáron elkészült kö-
zösségi termébe – tudtuk meg az
immár húsz éve szorgoskodó
szervezőktől. Az adományok a
Karitász közvetítésével jutnak el
a rászorulókhoz.

– Segítséget elfogadni, tudom,
sokszor nehéz. – fűzte hozzá a hír-
hez az Alsótemplom megszépítése
miatt városszerte becsült Horváth
Lóránt plébános. – Ám aki elfogad,
tulajdonképpen maga is ad. Lehe-
tőséget, hogy jót tegyünk, hogy fe-
lülemelkedjünk saját önzésünkön.
Gondoljanak erre a nehéz helyzet-
be jutottak, boldog emlékű II. Já-
nos Pál pápa tanított így. Közbeve-
tőleg, bizonyára sokan örülnek an-
nak, hogy jövőre várható a lengyel
pápa boldoggá avatása.

– Hallottam, legutóbb a mura-
keresztúri hittanosokkal együtt ki-
rándultak az alsótemplomi gyere-
kek Gelsére.

– Tartalmas közösségi progra-
mokat kínálunk egész évben a ki-
sebb és nagyobb ifjúságnak.
Balatonedericsi túránkat a Cso-
dabogyós barlangba máig emle-
getik az ifik. Adventi kézműves
műhely lesz a legközelebbi, va-
sárnaponként pedig idézeteket
osztogatnak a gyerekek, mosolyra
indítva azokat is, akik megkese-
redtek. Tapasztalják csak meg,
adni jó!

- A jókedv ragadós. Ezért ké-
szülnek újabb CD-vel?

– Fésűs Éva meséi kötik össze
azokat az énekes-mesés lemeze-
ket, melyeket plébániánk adott ki
az elmúlt években. Úgy látszik, ki-
meríthetetlen kincsesládába nyúl-
tunk…

– A Kanizsa olvasói már ismer-
hetik Iváncsits Tamás rockoperáit.

– Valóban, városunk szülöttének
– elneveti magát – nagyatádi va-
gyok, de már kanizsaiként beszé-
lek. Tehát a Bólyon kántorkodó Ta-
más dalait, rockoperáit sokan sze-
retik. A vértanú Brenner Jánosról
szóló A jó pásztor után a Péter és

Néró című kerül bemutatásra a
HSMK-ban december 11-én, pén-
teken 18.30-kor. Ugyanaz a csapat
adja elő, mint az előzőt, a bólyiak,
a szerény 300 forintos belépő a te-
rembérlethez járul hozzá.

– Az idősebbeknek mit ajánl?
– Keddenként hatkor a plébáni-

án jó szellemű filmeket vetítünk.
Bár december 8-án lesz az idei
utolsó ilyen alkalom, a jövő évben

bizonyára folytatjuk. 
– Közeledik, már el is kezdődött

a Karácsony előtti vásárlási láz.
Erről mi a véleménye?

– Senki nem az ajándéknak örül,
hanem az ajándékozó szeretetének.
Ne feledkezzünk meg erről a sze-
mélyességről, így lehet majd bol-
dog a Karácsony esténk.

P.J.

KKaanniizzssaa ––  AA  mmii  üüggyyeeiinnkk  2009. november 26. 9

Ügyintéző: Gerencsér M. Tárgy: Értesítés döntéshozatalról a Nagykanizsa,
02011/6. hrsz-ú ingatlan telekalakítása ügyében. Szám: 6 /2524-11/ 2009.

Hirdetmény

A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló
2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 80. § (3) bekezdése alapján ér-
tesítem az érintetteket, hogy a  Nagykanizsa Megyei Jogú Város Jegyzője
6/2524-10/2009. számú, Nagykanizsa, 02011/6. hrsz. alatti ingatlan telekalakí-
tására vonatkozó építéshatósági ügyben, döntését meghozta. 

Mivel a fenti építéshatósági eljárással érintett ingatlannal közvetlenül hatá-
ros ingatlanokkal rendelkezni jogosultak száma jelentős, a további ügyfeleket a
határozat meghozataláról hirdetményi úton tájékoztatjuk a fenti jogszabályi
előírásnak megfelelően az alábbiak szerint.

A hirdetmény 2009. november 19-től kerül kifüggesztésre Nagykanizsa Me-
gyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának hivatalos hirdetőtábláján. 

Az eljáró hatóság megnevezése:  Nagykanizsa Megyei Jogú Város Jegyzője
8800 Nagykanizsa, Eötvös tér 16., ügyszáma: 6/2524-10/2009., tárgya: telek-
alakítási engedély. A kérelmező ügyfél neve: Plánder József  8800 Nagykani-
zsa, Királyi P. u. 15.

A kérelemmel érintett ingatlan valamint az érintett ingatlannal közös határ-
vonalú (telekhatárú) ingatlanok (hatásterület): Nagykanizsa 02011/6., 02011/4.,
02011/5., 02011/7., 02009., 02012., hrsz. alatti ingatlanok.

Felhívom az érintettek figyelmét, hogy az építésügyi hatóság fenti ügyben
meghozott döntése és az ügy iratanyaga a Polgármesteri Hivatal Építéshatósá-
gi Osztályán, az alábbi helyen és időpontban megtekinthető: Nagykanizsa, Eöt-
vös tér 16. III. emelet 305. Hétfő: 8-12, 13-16.30, szerda: 8-12, 13-17, péntek:
8-12.A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szó-
ló (továbbiakban:Ket.) 98 §. (1) bekezdése kimondja: "Az ügyfél az elsőfokú
határozat ellen fellebbezhet. A fellebbezési jog nincs meghatározott jogcímhez
kötve, fellebbezni bármely okból lehet, amelyre tekintettel az érintett a döntést
sérelmesnek tartja."

Erre figyelemmel az eljáró hatóság a fellebbezési lehetőségét döntésében az
alábbiak szerint biztosította: "Határozatom ellen a kézhezvételtől számított 15
napon belül a Nyugat-dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal Zalaeger-
szegi Kirendeltségéhez címzett, de a Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgár-
mesteri Hivatal Építéshatósági Osztályhoz két példányban benyújtandó 30.000
Ft értékű illetékbélyeggel ellátott fellebbezéssel lehet élni."

ÉÉppííttéésshhaattóóssáágg  --  66//22552244--1111//22000099..

2009. október 22 - december 10-ig

AAkkii  eellffooggaadd,,  mmaaggaa  iiss  aadd

Legutóbb éppen idekerülésem
előtt, immár 30 éve festették át
külsőleg a kápolnát – emlékezett
vissza Szabó Ádám plébános. 

Nyilván nehéz eldöntenie, mi-
nek örüljön jobban: a templomát
szerető közösség áldozatkészségé-
nek, vagy a kivitelező, Beke Fe-
renc és csapata lelkiismeretes
munkájának. A Szent Imre egy-
házközség plébániatemplomába
jár diákmisére a szomszéd Piarista
Iskola ifjúsága. A gyerekek is
megcsodálják – eddig nem vehet-

ték észre – a gondos kezeknek kö-
szönhetően jobban érvényesülő
kagylóformájú vakolatdíszeket. A
Szent Pompiliusz titulusú piarista
kápolna 1935-ben készült el, a
szerzetesrendek és iskoláik szét-
szóratását követően került a veszp-
rémi, 1993-as megalapítása után a
kaposvári egyházmegyéhez. A
kommunista diktatúra miatt 44
éves szünetre kényszerült, idén
200. tanévét kezdte meg a nagyka-
nizsai Piarista Iskola.

P.J.

AAddvveennttrree  mmeeggsszzééppüülltt
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Volán Oktatási Kft.
Nagykanizsa,
Zárda út 2.

Tel/fax: 93/516-634

OKÉV nyt. szám: 20-0003-04 AL: 0448

Tanfolyam indul

2009.11.30-án 16 órakor
12.18-án 16 órakor
téliszünetes gyorsított

személyautó, motor és segéd-
motor kategóriákban. 

12.08-án 16 órakor
“C” és “C+E”

12.10-én 16 órakor “D”

Diákkedvezmény!
Részletfizetés! Ingyenes 

tankönyvkölcsönzés!
Üdülési csekket elfogadunk!

Fizibusz a Bolyai iskolában 
A Budapesti Elektromos Művek

és az Észak-magyarországi Áram-
szolgáltató Nyrt. kezdeményezé-
sére jött létre a Fizibusz program.
A két részvénytársaság fokozott
felelősséget érez azért, hogy az ál-
taluk biztosított villamos energia a
lehető leghatékonyabban, a kör-
nyezetet legkevésbé terhelő mó-
don kerüljön felhasználásra. Meg-
győződésük, hogy a gyerekek kör-
nyezettudatos energiafelhaszná-
lásra történő felkészítését nem le-
het elég korán elkezdeni. Ezért in-
dították útjára az Energia Suli kez-
deményezést, amelyet kibővítettek
a Fizibusz programmal, hogy ház-
hoz vigyék az ismereteket. Forga-
lomba állítottak egy speciális mik-
robuszt, felszerelve minden olyan
demonstrációs eszközzel és tech-
nikai felszereléssel, amely elen-
gedhetetlenül szükséges egy izgal-
mas és maradandó élményt nyújtó
rendhagyó tanórához. A Fizibusz
nemcsak hasznos, hiszen a termé-
szettudományokat közelebb hozza
a gyerekekhez, hanem emlékeze-
tes, vidám perceket is jelent. Az
előadás első részében általános
energetikai kísérleteket, míg a má-
sodikban főleg elektromossággal
kapcsolatos kísérleteket mutatott
be Tóth Pál, aki az ország közel
négyszáz iskolájában járt az el-
múlt két és fél évben, és több mint
80 ezer diákkal találkozott. 

Városi szülőértekezlet
Első alkalommal rendezett váro-

si és városkörnyéki szinten pálya-
választási szülőértekezlet a hivatal
Művelődési Osztálya a végzős ál-
talános iskolai tanulók és szüleik,
osztályfőnökeik, a pályaválasztási
felelősök és természetesen az in-
tézményvezetők számára. Céljuk,
– mondta Szmodics Józsefné osz-
tályvezető, hogy megkönnyítsék a
szülők döntését annak érdekében,
hogy a legmegfelelőbb iskolát tud-
ják kiválasztani a gyermeküknek.
A város hat középiskolája, a
TISZK és a Csapi Szakiskola be-
mutatkozása révén az érdeklődők
jobban megismerhették a képzési
lehetőségeket. A HSMK-ban meg-
rendezett értekezleten a Munka-
ügyi Központ is képviseltette ma-
gát. Konzultációs lehetőségekre is
sor került, ahol egyéni problémái-
kat, kérdéseiket tehették föl a szü-
lők a kiválasztott intézmény veze-
tőinek, képviselőinek. A szervezők
fontosnak tartják, hogy a szülők ne
csak papíron tudjanak tájékozódni
a különböző képzési formákról,
hanem élőszóban is.

EEggyyéévveesseekk  aa  hháárrmmaassiikkrreekk
Emléklappal és egy óriási aján-

dékcsomaggal köszöntötte váro-
sunk önkormányzata nevében
Marton István polgármester és
Bene Csaba önkormányzati képvi-
selő a tavaly októberben született
hármas ikreket, Ocsovai Leventét,
Emesét és Orsit. A kicsik egyálta-
lán nem voltak zavarban a sok lá-
togató – az önkormányzat és a saj-
tó munkatársainak – jelenléte mi-
att. Édesanyjuk, Katalin szerint
hozzászoktak már, hogy csodájuk-
ra járnak, amióta a világra jöttek.
Katalin egyáltalán nem bánja,
hogy egyszerre hárman érkeztek,
mindig is nagy családot szerettek
volna férjével, Tamással, az apró-
ságok rengeteg örömöt hoztak az
életükbe. 

Húsz hímivarú nyárfát ültet-
tek el a „Város tüdeje” akció
keretében a Péterfy Sándor Ál-
talános iskola 5. B osztályos di-
ákjai, az Erdészeti Tudományos
Intézet Sárvári Kísérleti Állo-
más tudományos munkatársa,
Benke Attila, a Pannon Pellet
Kft. nevében Moór András, va-
lamint Gáspár András, a VIA
Kanizsa Nonprofit Zrt. vezér-
igazgatója a Thúry téri park-
ban.

Ezen hímivarú fáknak az elő-
nye, hogy gyorsan nő, s nem
okoz allergiát. A faültetést ha-
gyományőrző szándékkal hir-
dették meg. Benke Attila kö-

szöntőjében elmondta, hogy
akkor válik az ültetésben részt-
vevők munkája kézzelfogható-
vá, ha ezek a fák majd árnyékot

adnak az alattuk megpihenők-
nek.

S.E.

NNyyáárrffaaüülltteettéésssseell  aa  „„VVáárrooss  ttüüddeejjéééérrtt””......

Esküvő címmel belgiumi tur-
néjuk műsorát mutatta be va-
sárnap este a HSMK színházter-
mében a Musica Antiqua együt-
tes, a Saltarello és a Zalagyöngye
táncegyüttesek.

A Musica Antiqua együttes immár
hat éve rendszeresen vendégszerepel
Belgiumban. Minden alkalommal
egy tematika köré épülnek a műsor-
számok, az idén a lakodalom volt a
téma. Ez alkalommal az együttes a
két táncegyüttessel közösen készült
erre a programra. A zenészek és a ve-
lük színpadra lépő Saltarello táncosai
a reneszánsz kor udvarába egy eskü-
vőre, míg a Zalagyöngye táncosai a
Bojtár együttes kíséretével egy ma-
gyar parasztlakodalom vigadalmaiba
engedtek betekintést. 

A nagykanizsai program filmve-
títéssel kezdődött, melyen a turné
főbb állomásai voltak láthatóak. A
vetített élménybeszámolóról nem
maradhattak le a városnézések és az
oldottabb mozzanatok pillanatai
sem. A két részre tagolt program el-
ső blokkjában a Musica Antiqua
együttes és Saltarello táncosai kor-
hű ruhákban és természetesen korhű
zenével idézték a reneszánsz vilá-
gát. A második részben hamisítha-
tatlan magyar temperamentummal,
kitűnő tánckoreográfiával rukkolt
elő a Zalagyöngye együttes. Nagy
sikerű produkciókhoz nagymérték-
ben járult hozzá a Bojtár együttes,
melynek tagjai ezen az estén is kitű-
nően húzták a talpalávalót. 

Cz.Cs.

EEsskküüvvõõii  hhaanngguullaattookk
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Olyan hirtelen és váratlanul
mentél el, hogy még mindig
nem tudjuk elhinni a tényt,
hogy már nem vagy köztünk. A
sírod mellett állva is arra gon-
doltunk, hogy ez csak egy tréfa
lehet az élettől! Ez nem lehet
valóság! Nem lehet igaz, hisz a
doktor néninek az a dolga, hogy
gyógyítsa a beteg kisgyermeke-
ket. Nekünk még szükségünk
lenne Rád! RÁD, aki végtelen
alázattal, szeretettel, türelem-
mel tetted a dolgodat. Te nem
halhatsz meg, hiszen Te vagy a
mi doktor nénink! 

Jó volt Rád nézni. Mindig
mosolyogtál, mindig megvi-
gasztaltál bennünket. Mindegyi-
künkhöz volt egy-két kedves
szavad. Végtelen nyugalmat,
békét árasztott egész lényed. Je-
lenlétedben elvonultak a felhők,
derűs lett az égbolt, elmúlt a fáj-
dalom. Jó volt a közeledben len-
ni, jó volt melletted, jó volt is-
merni Téged.

Sokunknak példa volt és lesz
odaadó, lelkiismeretes gyógyító
munkád, a családodat átölelő
tiszta, szerető gondoskodásod,
fogékonyságod az elesettek
megsegítésére, kifogyhatatlan
energiád a sok-sok jótékony cé-
lú rendezvény szervezésében,
támogatásában, aktív jelenléted
a város életében. Honnan is volt
minderre erőd!?  

Kedves Doktor Néni!
Ugye tudod, hogy most na-

gyon fáj a szívünk, de kényte-
lenek vagyunk elfogadni a
megváltoztathatatlant. Rette-
netesen hiányzol! Köszönjük,
hogy voltál nekünk. Nagyon
nagy az űr, amit magad után
hagytál, bár gondoskodó szere-
teted továbbra is érezzük oda-
fentről. Ha felnézünk az égre, a
napsugárban a Te kedves mo-
solyodat véljük majd látni. Ha
susog a szellő, benne a Te lágy,
megnyugtató szavaidat véljük
majd hallani. 

Drága Marika Doktor Néni!
Nyugodjál békében!

Szivárvány Fejlesztő
Központ

DDrráággaa  

DDookkttoorr  NNéénnii!!
„Hazánk tudománya, gazda-

sága, innovációja és versenyké-
pessége” címmel tartotta a Gaz-
dálkodási és Tudományos Társa-
ságok Szövetsége „Hogyan to-
vább Magyarország az Európai
Unióban” című előadás- és vita-
sorozatának ötvennyolcadik, a
Magyar Tudomány Napja alkal-
mából megrendezett szakmai fó-
rumát, melyre a város gazdálko-
dó és civil szervezetei, intézmé-
nyei, a kamarák képviselői mel-
lett meghívták az érettségi előtt
álló középiskolásokat, illetve a
főiskolásokat is. 

A program a GTTSZ Nyugat-
dunántúli Régiója, a Nagykanizsa
és Térsége TISZK Nonprofit Kft.,
Nagykanizsa Megyei Jogú Város
Polgármesteri Hivatala és a Ma-
gyar Közgazdasági Társaság helyi
szervezetének közreműködésével
valósult meg.

Vörösmarty Mihály Gondolatok
a könyvtárban című versével kö-
szöntötte a megjelenteket Tulman
Géza tanár, majd a szakmai fóru-
mot Marton István polgármester a

következő gondolatokkal nyitotta
meg: „A mai napon a tudományra,
a tudósokra, Széchenyi István gróf-
ra, a Magyar Tudományos Akadé-
mia alapítójára emlékezünk. Szé-
chenyi Istvánra, a legnagyobb ma-
gyarra, aki irodalmi és gyakorlati
munkásságával nemzeti felemelke-
désünket szolgálta, aki befogadta
és terjesztette az európai szellemi-
séget, aki sok területen Magyaror-
szágot európai szintre emelte. A
Magyar Tudományos Akadémiára,
amely intézmény fennállása 184
évében mindig betöltötte küldeté-
sét. Emlékezünk és ünnepeljük a tu-
dósokat, akik a külföldiekkel közös
kutatásokkal, felfedezésekkel, a
nemzetközi tudományos közéletben
való részvétellel kapcsolták Ma-
gyarországot a világhoz. Ők ha-
zánk nem hivatalos nagykövetei, a
rólunk alkotott kép kedvező alakí-
tói. A tudományra, a tudásra emlé-
kezünk, amely védettséget, hatal-
mat és biztonságot ad az egyénnek,
a közösségnek és egyidejűleg ran-
got, tekintélyt a nemzetnek.”

A polgármesteri köszöntő után
Janzsó Antal, a GTTSZ Nyugat-

dunántúli Régiójának társelnöke, a
szakmai fórum levezető elnöke fel-
kérte az előadókat, hogy mutassák
be témájukat. Prof. dr. Szabó Gá-
bor akadémikus, egyetemi tanár, a
Magyar Innovációs Szövetség el-
nöke „A magyar tudomány hazai
és nemzetközi jelentősége, nemzet-
gazdaságunk versenyképessége”
címmel tartott előadást. Prof. dr.
Horn Péter akadémikus, egyetemi
tanár a globális élelmiszerellátás
kihívásairól és lehetőségéről be-
szélt, dr. Krállics György egyetemi
docens, a miskolci Nanotechnoló-
giai Kutatóintézet osztályvezetője
szakterületét, a nanotechnológiát
mutatta be. Dr. Polay József, a he-
lyi Közgazdasági Társaság elnöke
városunk közgazdasági környeze-
téről és fejlesztéséről szólt. A jelen-
lévők egy művészeti előadásnak is
szem- és fültanúi lehettek: a Farkas
Ferenc Zene- és Aranymetszés
Művészeti Iskola elektroakusztikus
kamaracsoportja „Improvizáció az
Ember tragédiájára” című produk-
ciójukat adták elő.

S.E.

TTuuddoommáánnyyooss  sszzaakkmmaaii  ffóórruumm

December 1-jén, kedden 18
órakor Semjén Zsoltot, a Keresz-
ténydemokrata Néppárt elnökét
várja a HSMK-ba a Berzsenyi
Polgári Kör. Újabb állomásához
érkezett tehát rendezvénysoro-
zatuk, a Visszaszámlálás. Már
csak 130-140 nap van hátra a
parlamenti választás valószínű
időpontjától. A Kanizsához is
kötődő politikus egyik korábbi
interjújából idézünk:

– A szociális igazságosság értel-
mében a baloldali emberek számá-
ra is programot kell adnunk. Ez kö-
vetkezik az alapelveinkből is, hi-
szen a keresztény szociális tanítás
világosan kimondja, hogy sem a
munka tőke nélkül, sem a tőke
munka nélkül fenn nem állhat. Ám
a munka elsődleges a tőkével szem-
ben, mert jobban hozzátartozik az
ember személyiségéhez. A
keresztényszociális tanítás alapján
a feladatunk a munka jogának a
védelme a tőke diktatúrájától. A
mai politikai életben a legzavaróbb
probléma a jobb és bal fogalmának
a tudatos manipulálása. Az MSZP

legnagyobb blöffje az, hogy szocia-
listának, baloldalinak mondja ma-
gát. Pedig egy másfajta koordiná-
ta-rendszerben a KDNP – mivel a
munkát tartja elsődlegesnek a tő-
kével szemben –, mérsékelt balol-
dali pártként, az MSZP-be átöltö-
zött SZDSZ viszont szélsőjobbolda-
liként mutatkozik. Ugyanis a multi-
nacionális, globalista tőke abszolút
prioritása alapján lényegében ta-
gadja a munka jogát, azt, hogy az
államnak feladata a munka jogá-
nak a biztosítása, ha szükséges, a
tőke érdekeinek korlátozásával is.

– Ön hisz abban, hogy sikerül
majd sok tisztességes baloldali
embert kiragadni az MSZP fogsá-
gából?

– Igen. A szocialista elit naponta
leplezi le önmagát, ezt egyre több
baloldali érzelmű ember látja, csak
nem volt eddig olyan erő, ami a
keresztényszociális alternatívát biz-
tosította volna. A szocialista párt an-
nak a klientúrának a pártja, amely a
Kádár-rendszerben meglévő politi-
kai privilégiumait átváltotta gazda-
sági tőkére, s a gyárigazgató elv-
társból gyártulajdonos úr lett. Talán

könnybe lábad a szemük az Interna-
cionálé hangjaira, de valójában a
legvadabb kapitalizmusban érdekel-
tek, hiszen ők az új burzsoázia. Az is
szimbolikus jelentőségű, hogy a szo-
cialista párt miniszterelnöke először
egy multimilliárdos bankár, majd két
szintén multimilliárdos seftelő. Ez
körülbelül olyan, mintha a KDNP
miniszterelnök-jelöltje Cicciolina
lenne. Vagy mondok egy másik pél-
dát: olyanra sem volt példa, mint
amit az MSZP – éppen öt éve – de-
cember 5-én művelt, amikor egy
kormány a saját nemzete ellen kam-
pányolt. De arra sem, hogy egy ma-
gát szocialistának nevező párt pedig
a nagytőke strómanjaként az egész-
ségbiztosítás privatizációja mellett
érvelt. Pedig annak a következmé-
nye az lett volna, hogy a milliomo-
soknak osztályon felüli ellátás jut, a
népnek meg marad, ami marad. Er-
re mondtam, hogy ezek után a Ma-
gyar Szocialista Pártnak a nevéből
ki kellene venniük azt, hogy magyar,
azt, hogy szocialista, és maradjon
az, ami volt: a Párt. 

K.H.

SSeemmjjéénn  aa  ttiisszztteessssééggeess  bbaallooddaalliiaakkéérrtt

Dr. Dénesné Dr. Csere Mária
emlékére
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Nagykanizsa és környéke érté-
kes népi kultúráját mutatták be
a Soknemzetiségű Kultúrával az
Európai Unióban Kisebbségi
Művészeti Gálaesten a HSMK-
ban. A megjelenteket elsőként
Kovácsné Mikola Mária, az intéz-
mény igazgatóhelyettese köszön-
tötte. 

A gálaest célja az volt, hogy a
tánc, az ének, a népzene révén
megerősítsék szűkebb pátriánk
méltó helyét az európai kultúrában.
Büszkeséggel és elégedettséggel
tölthet el bennünket, hogy váro-
sunkban harmonikus együttműkö-
désben él a többségi társadalom a
kisebbségekkel, tiszteletben tartva
azok kulturális szokásait, művésze-
ti értékeit. 

Marton István polgármester be-
szédében hangsúlyozta: 

– Nagykanizsán régi hagyomá-
nya van a különböző nemzeti és et-
nikai csoportok művészeti értékeit
bemutató kulturális programok-
nak. Egy-egy ilyen találkozáskor

lehetőség kínálkozik arra, hogy
megismerjék és elfogadják egymás
kulturális értékeit, a különböző
nemzeti és etnikai csoportok. Ma
olyan művészeti gálaestet rende-
zünk, ahol bemutatkozhatnak a vá-
ros és térsége horvát, cigány, né-
met és magyar hagyományőrző
művészeti együttesei.

Hangsúlyozzuk, nálunk harmo-
nikus együttműködésben él a több-
ségi társadalom a kisebbségekkel,
tiszteletben tartva azok szokásait,
eltérő látásmódját, művészeti esz-
közeit. Mindezzel útmutatást
adunk azoknak a fiataloknak, akik
eddig nem ismerték fel a saját kul-
túrájuk pozitívumait, illetve a ve-
lük együtt élő más nemzetiségi et-
nikai csoportok értékeit. 

A műsorban fellépett a Kanizsa
Csillagai Együttes, a szepetneki
Királyi Pál ÁMK német nemzeti-
ségi ifjúsági csoportja, a Kanizsa
táncegyüttes, a Kanizsai Horvát
Kórus és a Horvát Néptánccsoport. 

A rendezvényt Teleki László or-
szággyűlési képviselő, a Cigány

Kisebbségi Önkormányzat elnöke
nyitotta meg. Megnyitó beszédé-
ben kiemelte:

– Beszélünk az oktatásról, a
foglalkoztatásról, viszont nagyon
sokszor nem említjük meg a kultú-
rát, amely talán az egyik legna-
gyobb híd szerepét tölti be Ma-
gyarországon a kisebbségek kö-
zött. Felelős politikus ma Ma-
gyarországon csak akkor tud ki-
állni egy ilyen kulturális rendez-
vényen, ha komolyan gondolja
azt, hogy az oktatás és a foglal-
koztatás mellett a kultúrának is
teret kell hagyni. A társadalom
számára nagyon fontos üzenet,
hogy a romák tanulni szeretnének,
ugyanazt szeretnék elérni, mint
bárki más ebben az országban,
vagy Európában. Diplomát sze-
rezni, ahhoz viszont sokszor kell
külső, kormányzati vagy önkor-
mányzati segítség, de nem utolsó
sorban fontos a személyek, azaz a
mi felelősségünk is. 

B.E.

SSookknneemmzzeettiissééggûû  kkuullttúúrráávvaall  aazz  EEUU--bbaann

Mérsékelt érdeklődés mellett
került megrendezésre az elmúlt
szombaton a VOKE Kodály Zol-
tán Vasutas Művelődési Házban
a II. Országos Roma Fesztivál. 

Az esemény délután 14 órakor
Nagy József, a DRVSZ elnöké-
nek köszöntőjével vette kezde-
tét. Az elnök köszöntőjében el-
mondta, hogy tulajdonképpen ez
már a 7. fesztivál, mivel a
DRVSZ elődje a Dunántúli Ro-
ma Vezetők Szövetsége már öt-
ször rendezett korábban hasonló
fesztivált. Sajnálatát fejezte ki
az érdeklődés hiánya miatt, hi-
szen a kultúráról, a kultúráért
szól a rendezvény. Tapasztalata
szerint egyre kevesebb ember
fordul a kultúra irányába. Véle-
ménye szerint a közeledés meg-
lágyítaná az emberek lelkét.
Nagy József hangsúlyozta, hogy
városunk oly sok kitűnő roma
művészt, szakembert adott az or-
szágnak, hogy méltán lehetne
Nagykanizsa a magyarországi
cigányság fellegvára. Reményét
fejezte ki, hogy a kultúra ápolói-
nak lesz jövője. A mindenkori
kormánynak a kultúrára több

pénzt kell szentelni. Végül kö-
szönetet mondott a fesztivál tá-
mogatóinak. A DRVSZ elnöke
után Cseresnyés Péter alpolgár-
mester, parlamenti képviselő
mondott köszöntőt. Köszöntőjé-
ben a fesztivál közösségteremtő
szerepének adott hangsúlyt,
majd reményét fejezte ki, hogy a
jövőben még több alkalom adó-
dik egymás kultúrájának megis-
merésére. Harmadik felszólaló-
ként Kolompár Orbán, az OCÖ
elnöke szólt a megjelentekhez.
Beszédében a fesztivál iránti
csekély érdeklődést a cigányem-
berekben elültetett félelemmel
magyarázta. „Olyan világot
élünk, amikor az emberek fél-
nek. Nem mernek közösségekbe
menni, hiszen halljuk és látjuk
az ország történéseit. Ma már
összecsapnak a cigányemberek
és a gárdisták egymással” jelen-
tette ki az OCÖ elnöke, majd az
ország fasizálódásáról, a Horthy
korszak szellemének egyre gya-
koribb felidézéséről beszélt. Fé-
lelmének adott hangot a kakas-
tollas csendőrség visszaállításá-
nak lehetősége, a Jobbik térnye-
rése, a Magyar Gárda működése

miatt. Beszédében a politikai elit
összefogását sürgette a cigány-
ságot fenyegető eszmék vissza-
szorítása érdekében. Kolompár
Orbán a továbbiakban reményét
fejezte ki, hogy a roma társada-
lom elnyeri azt a teljes állampol-
gári rangot, amit az elmúlt 5-10
év elvett. A roma társadalom fel-
ismeri a saját érdekeit, ha már az
értékeit felismerte. Az érték fel-
ismerésének ékes bizonyítéka-
ként a fesztivált jelölte meg. 

Az OCÖ elnökének beszéde
után a rendezvény szervezői Cse-
resnyés Péternek Ferkovics József
festményének ajándékozásával kö-
szönték meg a fesztivál támogatá-
sában nyújtott segítségét. 

A megnyitó után következő
kulturális műsorban Körmendi
András szájharmonikán ját-
szott és nótákat énekelt. Fel-
léptek a Nagyberki Vári, A Fe-
hér Kígyó, a Rumungro Fiúk
hagyományőrző együttesek, a
Kanizsa Csillagai és a Nagyka-
nizsai Vörös Rózsák Hagyo-
mányőrző Cigány Néptánc
Együttes.

Czene Csaba

IIII..  OOrrsszzáággooss  RRoommaa  FFeesszzttiivvááll

Ismét a fővárosban versenyez-
tek a Premier Táncklub növen-
dékei a hétvégén a Ritmus csa-
patok Pontszerző versenyén. Az
egész napos viadalon huszonöt
egyesület százhúsz produkcióval
állt a zsűri elé.

A Premieres lányok hat produk-
cióval neveztek a megmérettetésre.
Junior egyéni showtánc kategóriá-
ban hét indulóból Szollár Alexand-
ra második helyezést ért el a Kalóz-
lány című koreográfiával. Felnőtt
látványtánc egyéni kategóriában
Toplak Dóra második lett „Csak la-
zán!” című műsorszámával. Gyer-
mek showtánc csapat kategóriában
(Bunczom Evelin – Bunczom Fanni
– Kománovics Kyra – Kolonics Ka-
rolina – Farkas Kira – Pete Do-
rottya) a „Vakáció” című produkci-
ójukkal a második helyig jutottak
tizennégy indulóból. Junior
showtánc kategóriában a Glavák
Katalin – Verkman Nóra – Bun-
czom Evelin – Papócsi Petra –
Szollár Alexandra összeállítású csa-
pat a „Sex and The City” produkci-
óval a dobogó második fokára áll-
hatott. Első helyen végzett a felnőtt
csapat (Glavák Katalin – Sipos Esz-
ter – Németh Petra – Toplak Dóra –
Verkman Nóra) show kategóriában
„New York” című műsorszámuk-
kal. Kuzma Péter Szamba koreog-
ráfiája (Glavák Katalin – Sipos Esz-
ter – Papócsi Petra – Szollár Ale-
xandra – Németh Petra – Toplak
Dóra – Verkman Nóra) pedig lát-
ványtáncban érdemelte ki a máso-
dik helyezést nyolc induló közül.

A csapat az országos bajnoki
döntőn mérettetik meg legköze-
lebb, decemberben.

S.E.

TTaarroollttaakk  aa

PPrreemmiieerreess

lláánnyyookk

Remekeltek a batthyánysok
- helyesbítés
Remekeltek a batthyánysok című
tudósításunkban tévesen írtuk az
egyik díjazott nevét. A cikkben sze-
replő Szokol Krisztián helyett helye-
sen Szokol Krisztina az, aki a csapat
tagjaként bejutott a döntőbe, majd
első helyen végzett társaival együtt a
Lázár Ervin anyanyelvi vetélkedőn.
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HHoorroosszzkkóópp

Érdeklődő hangulatban lesz ezekben a na-
pokban. Naprakész a munkájában, amiért
nem csak otthon, hanem munkahelyén is
megdicsérik. Estére elfárad, a stressz ellen
vegyen ki néhány nap szabadságot.

A szokásosnál érzékenyebbé válik, ami fel
is tűnik a családjának. Idegeskedésre nincs
oka, jól mennek a dolgai, amit betervezett,
meg is tudja valósítani. Ne sajtoljon ki az
egészségesnél több erőfeszítést magából.

Változékony lehet a hangulata. Bizonyára
több pihenésre van szüksége. Ügyeljen arra,
hogy munkatársai, vagy üzletfelei ezt ne ve-
gyék észre. A felgyülemlő feszültséget old-
ja fel masszázzsal, úszással, vagy sétával.

Ha anyagi sikereket akar elérni, hallgasson a
megérzéseire. Ha határozottan, ugyanakkor
meggyőzően beszél a megbeszéléseken,
biztosan ér el eredményt. Otthon azonban ne
ön legyen mindig a vezéregyéniség.

Előfordulhat, hogy a megszokottnál nehezeb-
ben viseli a telefonhívásokat. Ha úgy érzi,
már az is megnyugvást jelent, ha a hétvégén
kikapcsolja, hát tegye meg. Kipihenten mind-
járt pozitív szemlélettel kezdheti a hetet.

Előfordulhat, hogy az elkövetkező napokban
mindenben a hibát keresi. Atökéletességre tö-
rekszik, pedig egészsége érdekében nem árta-
na, ha kicsit lazítana, és visszafogná magát. A
partnerére szerencsére mindenben számíthat.

Fontosnak tartja, milyen benyomást kelt má-
sokban. Igyekszik harmóniát teremteni az éle-
tében, s ha ez netán nem sikerül, elkedvetlene-
dik, s érzelmei kiülnek az arcára. Ilyenkor ke-
ressen valami elfoglaltságot, ami örömet okoz.

Álmodozó hangulatában elfelejtheti fon-
tos elintéznivalóit. Ne szégyellje, írja fel
egy papírra a teendőit. Érzelmi életében
szép napokra számíthat. Elégedjen meg
ezzel, és élvezze tovább az életet.

Változékonnyá válhat a hangulata. Időnként
zavarja a nyüzsgés, és legszívesebben senki-
hez sem szólna egy szót sem. S mivel min-
dig tudja, mi a helyes lépés, a végén helyre-
hozza a hibáit, és ismét jó lesz a hangulata. 

Egy kellemes téli kiránduláson töri rég-
óta a fejét, de az időből folyamatosan ki-
csúszik. Gondolkodjon egy kicsit és ha-
tározza el, hogy mit akar, és akkor úgy
fognak alakulni a dolgok.

Az ünnepekre való készülődés tölti ki a
szabadidejét. Senkit sem szeretne ki-
hagyni az ajándékozásból, anyagi lehető-
ségei azonban határt szabhatnak a nagy-
vonalúságának.

Némi gond lehet az önbizalmával, ami
kihat a mindennapjaira. Az első sikerrel
járó feladat azonban szerencsére megvál-
toztatja a hangulatát, és mindjárt gördü-
lékenyebben telnek a napjai. 

III.21.–IV.19. Kos

IV.20.–V.20. Bika

V.21.–VI.21. Ikrek

VI.22.–VII.22. Rák

VII.23.–VIII.22. Oroszlán

VIII.23.–IX.22. Szűz

IX.23.–X.22. Mérleg

X.23.–XI.22. Skorpió

XI.23.–XII.21. Nyilas

XII.22.–I.20. Bak

I.21.–II.19.  Vízöntő

II.20.–III.20.  Halak

Kutyák, macskák, 
iratok, 

rendszámtáblák 
és egy babakocsi.

Novemberben
eddig ezeket 

juttattuk vissza
gazdáiknak az

Önök segítségével!

Az Ön rádiója
FM 95,6 MHz

SMS szám:
06-30/30-30-956

A megfejtéseket személyesen szerkesztőségünkbe vagy levélcímünkre, a 8801 Nagykanizsa, Pf. 154-re várjuk! 
A helyes választ beküldők között Bakonyi Erzsébet Angyal mélyvörösben című verseskötetét sorsoljuk ki.
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IINNGGAATTLLAANN
Gyékényesen az „A” szektorban

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

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

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

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

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

Nk-án a belvárosban téglaépület-
ben 74 m2-es, három szobás, egyedi
fűtéses lakás + 18 m2-es raktárhelyi-
ség + kamra helyiség eladó. Érd.:
20/9349-110 (7129K)

Nk-án a Dózsa György 117/B. alatt
II. emeleti, cirkofűtéses, 79 m2-es, há-
rom szobás lakás eladó. Irányár: 11,8
millió Ft. Érd.: 30/396-1910 (7130K)

Városkapu krt. 16. szám alatt
felújításra szoruló 54 m2-es, két
szobás, nagy konyhás lakás eladó.
Érd.: 20/541-0542 (7131K)

Belvároshoz közeli, II. emeleti,

amerikai konyha - nappalis, egy há-
lószobás, igényes lakás bútorozottan,
2009. december 1-től albérletbe ki-
adó. Kaució szükséges. Érd.: 20/253-
3433 (7126K)

Vendéglátásra alkalmas (de más
célra is használható), kb. 100
négyzetméteres (két terem, raktár,
közlekedő, személyzeti- és nyilvá-
nos helyiségek) üzlet teljes felsze-
reléssel kiadó. Érd.: 30/227-3294
(7116K)

Külön bejáratú udvari lakás hosz-
szú távra kiadó. Kaució szükséges.
Érd.: 20/458-0110 (7133K)

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

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

Toshiba 72 cm képátlójú színes,
txt-es, sztereo TV 22.000 Ft-ért el-
adó. Érd.: 20/931-1283

Fujitsu Siemens Amilo típusú
laptop újszerű állapotban, jogtiszta
Windows Vista Homa Basic szoftver-
rel 110.000 Ft-ért eladó. 17” WXGA
kijelző, Intel CeleronM 1,86 GHz
processzor, 120 GB winchester, 1
GB RAM, wifi, WLAN, DVD író

dual layer, csatlakozók. Érd.:
30/9932-534 (7145K)

Készpénzért vásárolok régi dísz-
tárgyakat, festményeket valamint sö-
tét alapszínű Zsolnay tárgyakat. Érd.:
Nagykanizsa 30/332-8422 (7136K)

Fenyőfa eladó karácsonyfának
Letenyén (normand, ezüst, luc). Érd.:
30/374-6481 (7146K)

Eladó 90x160-as fa, bukó-nyíló
ablak hőszigetelt üveggel, újszerű
állapotban. Tel.: 30/226-7812
(7147K)

Masszázs a nagykanizsai Uszodá-
ban! (A szolgáltatás belépőjegy nélkül
is igénybevehető.) Teljes testre, 30
perces lazító masszázs 1500 Ft. Szol-
gáltatások: alakformáló-, talp-, egyéb
masszázs, fényterápia, méregtelenítés,
stb. Hívásra házhoz is megyek! Elérni
és bejelentkezni a 30/481-2323 tele-
fonszámon lehet (6273K)

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

TV szerviz a Kórház u. 3-ból Ady
u. 11. szám alá költözött. Nyitva: 9-
15 óráig. Távirányítók 1990-től kap-
hatók. Tel.: 30/597-1530. (7138K)

“Egy termék, amelyről eddig csak
álmodozhattak a nők.” Világújdon-
ság. Érd.: 20/9591-157 (7142K)

Kedvezményes pihenés Club Do-
bogómajor üdülőfaluban, Cserszeg-
tomajon (Hévíztől 800 m-re) 2009.
december 12-19-ig négy fő részére,
két szobás apartmanban. Részvételi
díj: 40.000 Ft + idegenforgalmi adó.
Az üdülőfalu területén melegvízű
fedett medence, pezsgőfürdő és sza-
una ingyenesen használható. Étke-
zés az üdülőfalu éttermében is meg-
oldható. Érd.: Faragó Tibor Letenye,
Petőfi u. 68. Tel.: 93/343-704
(7139K)

Úszásoktatás! Úszóedzői képesí-
téssel, 5 éves kortól úszásoktatást
vállalok. Tel.: 93/312-798, 30/319-
7662 (7140K)

Fogyni szeretne? Ajánlok egy kifi-
zetődő megoldást. Érd.: 20/9591-157
(7141K)

48 éves független férfi rendezett
egzisztenciával keresi párját hoz-
záillő hölgy személyében. Jelige:
„Találkozás”. Leveleket a Szer-
kesztőségbe kérem: Pf. 154.
(7143K)

Kell ennél jobb ajánlat? Új lakások vásár-
lásával megspórolhatja az illetéket! Városköz-
pontban, és a városközponthoz közel 50-60
m2-es, erkélyes, panorámás amerikai konyhás
+ 2 szobás lakások kedvező áron eladók! 

Olcsó lakások 5 millió Ft körüli érték-
ben! 

Nagykanizsa városközpontjában, 1.
emeleten, 2 szobás, 65 m2-es + 41 m2 galé-
riás, padló- és cirkofűtéses, erkélyes, igé-
nyesen felújított, klímás lakás eladó!
Irányár: 16,5 millió Ft. Hivatkozási szám:
2009/DU/151

Nagykanizsa északi városrészében
földszinti, 1+2 félszobás, gázkonvektoros,
erkélyes, részben felújított társasházi lakás
saját udvarrésszel, csendes, nyugodt he-
lyen eladó! Irányár: 10,5 millió Ft. Hivat-
kozási szám: 2009/DI/615

Nagykanizsa északi városrészében
földszinti, amerikai konyhás nappali + 2
szobás, cirkofűtéses, nagy teraszos, igé-
nyesen kialakított, újszerű sorházi lakás
zárt parkolóval, és saját, fedett autóbeálló-
val eladó! Irányár: 18,99 millió Ft. Hivat-
kozási szám: 2009/DI/501

Kizárólag nálunk! Nagykanizsa város-
központjában 2. emeleti, 1+3 félszobás,
cirkofűtéses, csendes helyen lévő, világos,

tágas, olcsón fenntartható, újszerű társas-
házi lakás, az udvaron zárt parkolóval na-
gyon jó áron eladó! Irányár: 10,5 millió Ft.
Hivatkozási szám: 2009/DI/389

Takaros családi ház Nagykanizsától 6
km-re! Egyszintes, 2+1 félszobás, 120 m2-
es, cserépkályhás, nagy teraszos, részben
felújított állapotú, csendes, jól megközelít-
hető helyen található. Irányár: 9,5 millió
Ft. Hivatkozási szám: 2009/DI/416

Nagykanizsa városközpontjában, csen-
des helyen lévő, 1. emeleti, négyszobás,
cirkofűtéses, nagy teraszos, igényesen fel-
újított, tágas társasházi lakás eladó! Irány-
ár: 15,5 millió Ft. Hivatkozási szám:
2009/DI/302

Új típusú lakás 160000 Ft/m2-es árban!
Nagykanizsa északkeleti városrészében,
csendes helyen, 1. emeleti, amerikai kony-
hás nappali + 2 szobás, cirkofűtéses, két
nagy erkélyes, praktikus térelosztással ki-
alakított, kitűnő állapotú, újszerű lakás el-
adó! Irányár: 12,5 millió Ft. Hivatkozási
szám: 2009/DI/276

Csak nálunk! Nagykanizsa városköz-
pontjában 3. emeleti, 1+2 félszobás, egye-
di fűtéses, erkélyes, teljesen, ízlésesen fel-
újított társasházi lakás eladó! Irányár: 8,2
millió Ft. Hivatkozási szám: 2009/DU/228

Érdeklődjön ingatlanközvetítő irodánkban: Draskovics Ingatlan, Nagykanizsa,
Sugár út 2. Internetes elérhetőségünk: www.draskovicsingat.hu  

"TŰVARÁZS-VARÁZSTŰ"
Mihály Edith x-szemes mesekép kiállítása
Megtekinthető: december 15-ig

"KARÁCSONYVÁRÓ"
kézműves kiállítás a Szociális 
Foglalkoztató dolgozóinak munkáiból 
Megtekinthető: december 20-ig
A kiállított termékek megvásárolhatók 
december 8-án és 9-én, 9-12 óráig

November 27. 19 óra
SZINETÁR DÓRA ÉS BERECZKI
ZOLTÁN MUSICAL ESTJE 
Belépő: 2 900 Ft 

November 28. 15 óra
KÉZMŰVES JÁTSZÓHÁZ
Mikulás ajándékok készítése

November 28. 18 óra
A KANIZSAI FÚVÓS EGYESÜLET
ZENEKARÁNAK ÉVADZÁRÓ
HANGVERSENYE
Közreműködik: Mazso Girls (Letenyei
Mazsoretcsoport) Belépődíj: 800 Ft

November 30. 10 és 14 óra 
"CSODÁS HÉTKÖZNAPOK"
kacagó koncert
Égből pottyant vendégek: Levente Péter
és Döbrentei Ildikó. Belépődíj: 600 Ft

November 30. 19 óra
FILHARMÓNIA BÉRLET
Nemzeti Énekkar

Vezényel: Antal Mátyás. Közreműködik:
Bizják Dóra - zongora. Belépődíj: 2 500 Ft

December 2. 17 óra
MEDINA KINCSEI - gyöngyékszerek
kiállítása. Megnyitja: Farkas Tibor

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

"VALÓSÁG ÉS KÉPZELET"
Kiállítás Sass Brunner Erzsébet és 
Brunner Erzsébet Indiában

KARII PIPPO KORTÁRS GRAFIKUS
PLAKÁTKIÁLLÍTÁSA

KANIZSAI GRAFIKÁK - kiállítás
Bene János alkotásaiból

November 27. 19 óra
JAZZ KLUB - Juhász Gábor Trió

Belépődíj: 800 Ft. Arendezvénysorozatot az
OKM a PANKKK program keretében támogatja. 

December 3. 10 óra
TÉLAPÓNK KRAMPUSZA
Gáspár Enikő színművésznő előadása
Belépődíj: 600 Ft
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Anand, Anand és megint csak
Viswanathan Anand… Persze,
nem is meglepő, hogy az elmúlt
hét Nagykanizsán  a sakk feno-
ménról szólt, hiszen a csapatbaj-
nokság második fordulójára az in-
diai világbajnok már befutott a
dél-zalai városba és a Szombathe-
lyi Haladás VSE ellen az első táb-
lán bizonyította is páratlan tudását
a helybéliek előtt. („Nagyon örü-
lök, hogy elérkezett ez a pillanat, s
szeretnék mind több örömet szerez-
ni a klubnak játékommal" – így
köszöntötte kanizsai egyesületét a
regnáló világbajnok.) Mint kide-
rült a mérkőzés előtt, a cseh Vlas-
timil Babula ellen ülhetett asztal-
hoz a kanizsaiak „legmárkásabb"
igazolása (bár, azt rögtön tegyük
hozzá, nem szabad elfeledkezni

Portisch Lajosról, a Nemzet Spor-
tolójáról sem, aki szintén először
sakkozott kanizsai színekben),
hogy aztán a játék tartson majd há-
rom és fél órát a Hevesi Sándor
Művelődési Központ falai között.
Nem volt egy egyszerű parti, s az
mindenképp Babula dicsérete,
hogy színvonalas meccs kereke-
dett összecsapásukból, amit Anand
is kiemelt a mérkőzését követő saj-
tótájékoztató után. („A 26. lépés-
ben éreztem, hogy a javamra for-
dulhat az állás, de előtte a 14-24.
lépés között nagyon keményen oda
kellett figyelnem.") Anand számára
nem volt ismeretlen ellenlábas, hi-
szen a cseh rendszeresen asztalhoz
ül a német bajnokságban a Werder
Bremennél, igaz, Németországban
is a távol-keleti ász az igazi nagy-

ság. A kanizsai játékosnak végül
39 lépésre volt szüksége a győze-
lem kiharcolásához, majd termé-
szetesen nem maradhatott el az
elemző „fél óra" sem a parti zárása
után. („Tényleg nagyon élveztem
mind a mérkőzést, mind a Kani-
zsán töltött szűk két napot. Egy
fantasztikus társaságot ismertem
meg az itt sakkozók személyében és
nagyon bízom abban, hogy mie-
lőbb ismét itt sakkozhatok majd" –
zárta már vasárnap este a beszélge-
tést a kissé érthetően fáradtnak tű-
nő Anand.) 

A mérkőzést amúgy 10:2-re
nyerte a házigazda Aquaprofit
Nagykanizsa TSK és biztosan ve-
zeti a tabellát.

P.L.
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… 20 esztendeje: a labdarúgó
NB II Nyugati csoportjának őszi
szezonzáróján N. Olajbányász
SE (10.) – Szekszárd (13.) 0-1.
Az NB III Bakony csoportjában
a MÁV NTE (8.) sem járt job-
ban Győrben ( - MÁV DAC, 0-
3). A sakkozók NB II-es pontva-
dászatában viszont az élbolyban
tanyázó N. Tungsram SE 8:6-ra
győzte le a Komlói Bányászt. A
férfi asztaliteniszezők NB II-es
bajnokságában az N. Tungsram
SE megszerezte első győzelmét
a szezonban, a BVM Dunaújvá-
ros volt „az áldozat”, a Duna-
partiak ellen 10:6-ra nyertek
Zborai Gyuláék. A Kanizsai
Vízmű úszói közül Horváth Ág-
nes és Szabó Dénes hozott
aranyérmet a soproni XI. Csík
Ferenc emlékversenyről. A női
asztalitenisz NB I-ben Hejőc-
sabai Cementművek – Kanizsa

Bútorgyár (Gazsi 5, Gál 4)
11:14, valamint Statisztika –
Bútorgyár 23:2.

… 15 esztendeje: a labdarúgó
NB I őszi záró felvonásában 8000
néző előtt Fehér Csaba még
egyenlített, de a végén N. Olajbá-
nyász SE (10.) – Kispest HFC (3.)
1:5. A megyei első osztályban Pá-
ka (3.) – Kiskanizsai MSK (7.) 0-
1 (g.: Ambrus István). A Varga Jó-
zsef edzette N. Olajbányász női
NB I B-s kézilabda együttese (Bú-
za 6 gól) a Tököl SE-t verte
idényzáróján 27-17-re. A férfiak
NB I-es küzdelemsorozatában
Komló – Tungsram SE (Szergej
Kuzmicsov 9 gól) 27-22. A sakk
NB I-ben megszerezte első győ-
zelmét a Tungsram, a kanizsaiak a
Haladást verték 6,5:5,5-re Szom-
bathelyen. A Kisgyura István
edzette Szmodics Attila (MÁV
NTE) vívó serdülő bajnoki címet

szerzett. A női kosárlabda Magyar
Kupában a 16 közé jutott a MÁV
NTE (-Ikarus 80-61; Lackner
30/21).

… 10 esztendeje: a portugáliai
junior vívó Eb-n kard fegyver-
nemben Dani Diána 11. lett. A
labdarúgó PNB 15. fordulójában
Haladás-Milos (15.) – Olajbá-
nyász FC (14.) 2-0.

… 5 esztendeje: a női kézilab-
da NB I B-ben NTE 1866 MÁV
Rt.(10.) – Szombathely 29-32, a
legeredményesebb az egyben tré-
ner Szloboda Judit volt 12 találat-
tal. A férfiaknál a Sótonyi László
edzette, alsóházban tanyázó Izzó
SE-nek (Pálos 8) sem termett ba-
bér hazai pályán (- Szentendre 24-
28). A női kosárlabda NB I B-ben
a harmadik helyen álló, Farkas
József vezette Kanizsa DKK 93-
67-re verte a MAFC együttesét.

Polgár László

EEzz  ttöörrttéénntt  ((nnoovveemmbbeerr  2266  ––  ddeecceemmbbeerr  22..))……

�� Asztalitenisz. A női Extraliga
küzdelemsorozatában a Kanizsa
Sörgyár SE együttese előbb Kecs-
keméten szenvedett vereséget
(2:6), majd az elmúlt évad bajno-
ka, a BSE-FŐGÁZ volt a kanizsa-
iak vendége, és 2:6 lett a vége. A
dél-zalaiak ezzel lejjebb csúsztak
a tabellán, jelenleg kilencedikek.

�� Cselgáncs. A zágrábi nemzet-
közi versenyen az NTE 1866 dzsú-
dósai közül az U11-esek korosztá-
lyában Sólyomvári Dávid (27 kg)
és Huszár Máté (30 kg) első helye-
zést ért el. Máté a diák C korosztá-
lyos magyar bajnokságban máso-
dik lett, míg a felnőtt III. osztályú
bajnokságon Zakál Mónika 63 kg-
ban szerzett harmadik helyet.

�� Kézilabda. Jól sikerült a Nagy-
kanizsai Izzó SE női és férfi csapata
számára is a legutóbbi játéknap, mi-
vel az NB I B-s hölgyek a Tolna KC
ellen győztek hazai pályán 32-26-ra,
míg a férfiak az NB II Északnyugati
csoportjában a szentgotthárdi vere-
ség (25-29) után a SZESE Győr
együttesét múlták felül 33-30-ra a
Zsigmondy-csarnokban. A hölgyek
csoportjukban megerősítették tize-
dik helyüket, míg Tóth László együt-
tese a negyedik.

�� Kosárlabda. A férfi NB I B-s
bajnokságban a Kanizsa KK-DKG
East (3.) gárdája korántsem szokvá-
nyos győzelmet aratott a Russay-
csarnokban, a 148-53-as győzelem
elszenvedője a Sárvár csapata volt,
mely lényegében az ifjúsági legény-
ségével állt ki anyagi problémái mi-
att a találkozóra. A hölgyeknél a Ka-
nizsai Vadmacskák (9.) az amatőr
NB I-es ligában a TFSE-nél vendég-
szerepelt, és kikapott 80-41-re.

�� Labdarúgás. Az NB III Drá-
va csoportjában befejeződött az
őszi szezon, s az NTE 1866 együt-
tese a harmadik helyen telelhet. A
13. fordulóban hazai pályán Vis-
novics László csapata mintegy 300
néző előtt játszott 0-0-s döntetlent
a második Dombóvárral. Véget ér-
tek a városi kispályás bajnokság
küzdelmei is, s az első osztályban
a Tip Top lett a bajnok. A másod-
osztályból a Kanizsa Ablak, a har-
madból a Magic Gold, míg a ne-
gyedből az Arizona léphet feljebb
első helyezettként.

�� Vízilabda. Az OB I B Fehér
csoportjában listavezető Heat
Group Kanizsa VSE legutóbb a
sereghajtó Bertók Sport Club
Szentest látta vendégül, s végül
biztosan nyert a kanizsai egység
12-5-re. Az OB II-ben a második
számú csapat a Fehérvár Póló
Sport SE-t győzte le 9-6-ra.  

AA  vviilláággsszzttáárr  iimmppoonnáállóó  jjááttéékkáávvaall

A vívók 50 éves szakosztályukat
ünnepelték Nagykanizsán. Ha nem is
a várt létszámban, de közel kétszázan
azért jelen voltak a rendezvényen,
melyen a magyar női kardválogatott
keretének tagjai (Nagy Orsolya, Vár-
helyi Anna, Várhelyi Kata) is fegyvert
ragadtak egy kis bemutató apropóján.
Az ellenfél a kanizsaiak "vegyes" vá-
logatottja volt Dani Dianával, Ma-

gyar Zsanettal, Mátyás Szabinával,
Piecs Adriennel, s ezúttal valóban
nem a végeredményen volt a hang-
súly, de a helyiek azért kitettek magu-
kért. Tóth Tamás edzőtől így járt a
gratuláció mindegyiküknek, s míg ezt
láttuk, közben sokan forgatták a kani-
zsai vívás történetét bemutató köny-
vet, s mesélték az anekdotákat egy-
másnak. Történetek garmadája szólt

például a különböző válogatottak él-
ményeiről, vagy hogy idővel apjukat
váltották a Perlaky-gyerekek a páston,
de a legújabb, VB-6. helyet jelentő
belfasti „túra” Magyar Zsanettel sem
hiányozhatott a repertoárból. A csar-
nokbeli programok után aztán a szű-
kebb körben ünneplők a vívóterem fe-
lé vették az irányt, ott kívánva a szak-
osztálynak sikerekben még gazda-
gabb, újabb 50 esztendőt.    

P.L.

FFééll  éévvsszzáázzaaddrraa  eemmlléékkeezzvvee
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Nagykanizsa, Király u. 31/H.
(A Buszpályaudvarral szemben! Rózsaszínű ház)

Nyitva tartás:
Hétfő - péntek: 7.00 - 17.00, szombat: 8.00 - 12.00

Telefon: 30/936-3923
Nagykanizsa, Teleki u. 34. (udvarban)

Szerda, csütörtök, péntek: 9.00 - 17.00, szombat: 9.00 - 12.00

Szakszervezeteknek, közületeknek, 
viszonteladóknak kedvezmény! Születésnapra, névnapra táblacsokoládék, 

desszertek, ajándékcsomagok nagy választékban kaphatók!

A FŐNÖK EZT ESZI: mogyorókrémes, konyakmeggyes, kókusz
likőrös, meggy likőrös, tojáslikőrös, banánkrémes, gumicukros,

trüffel krémes, irish krém ízű szaloncukrok!

MMeegghhíívvóó
A Jézus Szíve Plébánia közössége 

és a Nagykanizsai Civil Kerekasztal Egyesület
tisztelettel meghívja Önt, kedves családját, barátait, rokonait 

és ismerőseit az 

Adventi gyertyagyújtás ünnepe, az áhítat és a szeretet estje
keretében

A nagykanizsai Simon család megsegítésére 
rendezendő jótékonysági estre 

a Felső Templomban
2009. november 28. (szombat) 19 óra

A templomban a család megsegítésére összegyűjtött összeget 
a szervezők a sajtó nyilvánossága előtt adják át 

Simon József tanulónak

A műsorban közreműködnek: Honvéd Kaszinó Városi Diákszínpada,
Péczely Attila Népzenei Csoport, Zalakomári Dalárda, Farkas Dóra, Horváth
Kristóf, L. Heizler Éva, Moór Máté, Simon Nikolett, Spajler Istvánné, Szabol-
jev Erzsébet, Szántó Réka, Szoborits Nikoletta, Tóber László
Zenei szerkesztő: N. Lendvai Mária
Szerkesztő: Riersch Zoltán 

A rendezvény kiemelt támogatói: Jézus Szíve Plébánia (Fliszár Károly
főesperes - plébános). Halis István Városi Könyvtár, Kanizsa Dél-Zalai Heti-
lap, Kanizsa Rádió, Kanizsa TV, Nagykanizsai Civil Kerekasztal Egyesület,
Nagykanizsai Maraton, Napfény Rákbetegek és Hozzátartozóik Egyesülete,
Szuperhír.hu, Szuperinfó, Takács László Irodalmi Kör, Zalai Hírlap

Felhívás jótékonysági játékgyűjtésre

Használt, jó állapotú játékokat gyűjtünk, 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
előtt Nagykanizsán az Erzsébet téren osztunk ki. 

Támogatók: Marton Istvánné, Menyhárt Erika, Kanizsa TV, Kanizsa
Rádió, Szuperinfó, Kanizsa Hetilap. 
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