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Szent IIstván üünnepe
Elsõ királyunk ábrázolása a Felsõ Templom üvegablakán. 

Emlékezõ írásunk a lap 3. oldalán, az ünnep részletes programja, a 16. oldalon olvasható.

Volán Oktatási Kft.
Nagykanizsa, 

Ady u. 30
Tel/fax: 93/516-634

OKÉV nyt. szám: 20-0003-04 AL: 0448

A Volán Oktatási Kft. 
Kirendeltsége értesíti régi 
és leendõ Ügyfeleit, hogy

ELKÖLTÖZÖTT!
Új címünk:

8800 Nagykanizsa, Ady u. 30.
(A Kerivel szemben)

INDULÓ TANFOLYAMOK

2010.08.23-án 16 órakor
INGYENES ELMÉLETTEL

gyorsított személyautó, motor és
segédmotor kategóriákban
2010.08.24-én 16 órakor

C+D+E
2010.08.25-én 16 órakor

árufuvarozó és személyszállító GKI
(régi belföldi és nemzetközi helyett)

Üdülési csekket elfogadunk!

Újraszentelték a 
felújított Miklósfai 
templomot 2. oldal

Megszépült a 
szabadhegyi feszület 2. oldal

Nagykanizsa  
elkerülõ utat kap 4. oldal

Fejlesztések 
a Bolyaiban 4. oldal

Palini falunap 5. oldal

Sánci vígasságok 5. oldal

Voks 6-7-8-9. oldal

Választási 
tudnivalók 10. oldal

Szurkolókra vár a
Bányász-pálya 12. oldal

Nemzetközi 
sakknagymester lett 15. oldal

Ünnepi program 16. oldal

AAjjáánnllóó
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A felújítást követõen Nagy-
boldogasszony napján, Mária
mennybevételének ünnepén
szentelték újra az 1765-ben
épült miklósfai templomot. A
bérmálással egybekötött
templomszentelést Dr. Székely
János, az Esztergom-Budapes-
ti Fõegyházmegye segédpüs-
pöke végezte el a templom bú-
csúnapján. A szép napsütéses
vasárnap délutánon sokan kí-
sérhették figyelemmel a temp-
lomkertben elhelyezett kivetí-
tõrõl a szertartást, ahol tizen-
hat fiatal részesült a bérmálás
szentségében. Közremûködött
a Jézus Szíve Plébánia Szent
Imre Kórusa. 

Dr. Székely János 1964-ben
született Budapesten. 1991-ben
szentelték pappá a fõvárosban.
2006-tól az Esztergomi Hittu-
dományi Fõiskola tanára és rek-
tora. A Szent Adalbert Központ
fõigazgató-helyettese, és a köz-
pont kápolnájának igazgatója.
A Magyar Sion fõszerkesztõje,
a Társadalmi-Oktatási-Kultu-
rális Szakterület püspöki hely-
nöke. 2007. november 14-tõl
kinevezett febianai címzetes
püspök. 

A szentmise kezdetén Székely
János a bérmálkozók szüleinek
köszönetet mondott azért, hogy
nemcsak továbbadták bõkezûen
az életet, és igyekeztek gyerme-
keiket nagy szeretettel, sok ál-
dozattal nevelni, hanem fontos-
nak tartották azt is, hogy a hit
kincsét tovább adják számukra.
Annyi mindenre tanítják ma-
napság a fiatalokat – mondta a
püspök atya, de talán arról,

hogy mit jelent embernek lenni,
miért legyen valaki becsületes
ember, hogyan lehet egy házas-
ságot szépnek nevezni egy éle-
ten át, hogyan nézzen majd va-
laki szembe a betegségekkel,
szenvedéssel, halállal, arról na-
gyon sok fiatal szinte sohasem
hall. Dr. Székely János a szent-
misét a gyönyörûen felújított
templom megáldásával kezdte,
majd egy középkori elbeszélés
felidézésével levonta annak ta-
nulságait is. Mindannyian
ugyanazt az életet éljük. Meg-

születünk, tanulunk, felnövünk,
dolgozunk, megöregszünk,
meghalunk. Csak vannak embe-
rek, akik ezt az utat egy kicsit
másképp járják végig. A felhõk,
a fák, a csillagok, a nevetõ
gyermekarcok mögött a teremtõ
végtelen szépsége, jósága rejtõ-
zik. Talán így fiatalon az ember
még nem is egészen tudja, hogy
milyen nagy kincs, amit ilyen-
kor kap, de késõbb egyre jobban

rádöbben arra, hogy a magunk
életét saját erõnkbõl nem tudjuk
beteljesíteni. Az ember élete
menthetetlenül töredékes ma-

rad, félbe marad. Nincsenek tel-
jesen tökéletes házasságok, tel-
jesen hibátlan emberi életutak.
Csak odaföntrõl tudunk erõt
kapni. A Biblia álma az emberi
társadalomról egy testvérvilág.
Sajnos körülöttünk egy nagyon
másfajta társadalmat építenek
sokan. A szabadversenyt hirde-
tik, ahol mindenki törtet önma-
gáért, pénzért, hatalomért, befo-
lyásért. Nem veszik észre, hogy

ebben a szabadversenyes világ-
ban egyre több a belülrõl meg-
keseredett ember. Nemcsak
azért, mert ebben a versenyben

Fliszár Károly fõesperes szentel-
te fel a Dr. Károlyi Attila önkor-
mányzati képviselõ által felújítta-

tott feszületet Szabadhegyen. A
méltatlanul rossz állapotban lévõ
keresztet képviselõi keretébõl tetet-

te rendbe a sánciak, szabadhegyiek
búcsúnapjára a városatya. A szép
munkát Dienes Gyula zalaszent-
balázsi pedagógusnak, a környezet
parkosítását pedig a VIA Kanizsa
Zrt.-ének, valamint a városi fõker-
tésznek köszönhetjük. 

A feszületet Vidákovics Francis-
ka és veje, Horváth János ügyvéd
és birtokos állítatta fel 1859-ben.
Fenntartását a hegyközség vállalta
el az 1860 májusában tartott ülé-
sén. Dr. Károlyi Attila megjegyez-
te: mi a hegyközség késõi leszár-
mazottai vagyunk, erkölcsi köteles-
ség terhel bennünket azért, hogy
elõdeink munkáját tiszteletben tart-
suk. Végül arra kérte Szabadhegy
lakóit, viseljék gondját a feszület-
nek.

KKaanniizzssaa –– „„ééppííttssüünnkk!!”” 2010. augusztus 19.2
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KKaanniizzssaa –– SSzzeenntt IIssttvváánn 2010. augusztus 19. 3

Cikkünk forrása Nagykani-
zsa egykori napilapja, a Zalai
Közlöny. Elsõ királyunk halálá-
nak 900. évfordulójára jelentet-
te meg benne Barbarits Lajos
fõszerkesztõ. Szerzõje Gazdag
Ferenc püspöki tanácsos, õ
kezdte meg az egykori Nepomu-
ki Szent János templom köré a
plébánia szervezését (mai fel-
sõtemplom). Idõszerûsége okán
osztjuk meg ezt a hetvenkét
éves írást Olvasóinkkal. Több
benne ugyanis az, ami összeköt,
mint ami elválaszt. Fõ üzenete a
nemzeti önrendelkezés és a tár-
sadalmi szolidaritás. 

Ünnepel a magyarság a csonka
hazában csakúgy, mint a trianoni
határokon túl, nemkülönben az
egész világon. Több milliónyi za-
rándoksereggé lesz a föld hátán
szétszórt magyar, hogy hálás ke-
gyeletének és köteles tiszteletének
adóját lerója elsõ szent királya,
István elõtt. Vándor lesz ma min-
den magyar, és lélekben Szent Ist-
ván sírjához zarándokol, mert él-
ni akar. Temetõt látogat, mert jö-
võt akar.

A vándor megdöbben, ha le-
megy a Nap és mellészegõdik
társul az éj, a sötétben keresi a
fényt, mely neki világít és irányt
mutat. A szétdaraboltság, a mun-
kanélküliség, a nincstelenség, a
fejvesztett iránytalanság és a sok
vezérhetnemség sötétsége szegõ-
dött mellénk, és kapkodva keres-
sük az irányt, a fényt, hogy to-
vább haladhassunk a nemzetek
országútján. Nem kell nekünk
Wotan istenek után futkosnunk,
weimari tölgyeket ültetnünk, van
útmutatónk, van irányítónk:
Szent István elsõ apostoli kirá-
lyunk. Õ nem a múlté, a feledé-
kenység homálya nem borult rá,
nem temette be az idõ homokja.
900 éves sírjából elénk áll, hogy
halhatatlan szellemének fényével
emberfeletti megpróbáltatások
között vergõdõknek irányt mutas-
son, a megfogyatkozott, de le
nem tört, élni akaró magyarok-
nak.

A megváltozott politikai és
gazdasági viszonyok között, az
új eszmeáramlatok kavargó káo-
szában Szent István fennkölt

alakja és szelleme kell, hogy le-
begjen törvényhozó testületünk
elõtt a jövõ alapozásában. A
koppányok szelleme nem tudta a
szentistváni gondolatokat letör-
ni, megsemmisíteni 900 évvel ez-
elõtt se. Bizton reméljük, hogy
szellemének világító és éltetõ ki-
sugárzásával útját állja a po-
gány romboló szellem elhatal-
masodásának és új távlatokat
mutat most is. 

Szebb jövõnk, akárcsak dicsõ
múltunk, vallási és politikai té-
nyezõkön nyugszik, ha elfordu-
lunk az elsõtõl, elbukunk a máso-
dikkal. Szent István nem a Turul,
a szent totemõs védõszárnyai
alatt indult el pogány eszmékkel
népe összekovácsolására, boldo-
gítására és jövõjének biztosítá-
sára, hanem apostoli kereszttel
és annak szellemével. A törzsszö-
vetség és vérségi kötelék nem bi-
zonyult elég erõsnek a honfogla-
lás állandósítására. A keresztény
Európában Szent István nemzete
sírját látta tátongni a pogány
vallásban, azért nem sajnálta fel-
áldozni Koppányt, Gyulát, Vá-
szolyt, csakhogy a kereszténysé-
get megerõsítse. A keresztények
Istene nem tûr maga mellett más
isteneket, azt akarja, azt kívánja,
hogy a neki kijáró hódolatunk
tömjénét csak õelõtte füstöljük el,
de azt is parancsolja, hogy: „ad-
játok meg a császárnak, ami a
császáré és Istennek, ami Iste-
né.”

István jól tudta, hogy Isten
nélkül nincs erkölcs, nincs elöl-
járói tisztelet, hisz: Minden or-
szág támasza és talpköve a tiszta
erkölcs, mely ha elvész, Róma
megdõl s rab igába görnyed. Ép-
pen ezért fiának adott intelmei
között az elsõ helyet a szent val-
lásnak adja. Ne féltse senki a ke-
reszténységtõl a nemzet elsor-
vasztását, savóvérûsítését. A ke-
reszténység a faji értékeket nem
semmisíti meg, csak nemeseb-
bekké és tökéletesebbekké teszi.
Akkor volt csak igazán nagy és
dicsõ a magyar, mikor királyai és
alattvalói szívét a mélységes,
igazi keresztény hit és krisztusi
szeretet dobogtatta.

Akkor zúdult ránk a tatár-török
pusztítás, mikor a hit, a vallásos-

ság megfogyatkozott a magyar-
ban, vagy õseink hitétõl elpártol-
tunk.

Szent István keresztény volt és
magyar, kimondhatjuk: a legelsõ
és legnagyobb fajvédõ. Azonban
nem tartja vissza magyar lelke és
magyar vér iránti szeretete a po-
gány lázadás véres elnyomásá-
tól, ha a kereszténység megmen-
tésérõl van szó. Viszont magyar
még a püspökkel szemben is, és
nem ereszti át országán II. Kon-
rád német császár követét, mert
a görög császárhoz való küldeté-
sében országa elleni törekvést
lát. Alattvalóit nem a véralkat,
vagy biológiai szempontok sze-
rint határozta meg, hanem egy
magasabb, egy szellemibb, val-
láserkölcsi, az Isten országának
eszméje szerint.

Szent István kereszténysége
nem jelenti a valutacsempészek
bárgyú dédelgetését, nem jelenti a
magyar vér kiszipolyozóinak va-
lóságos kitenyésztését, nem jelen-
ti a kartellek és kapitalista nagy-
hatalmak szekértologatását,
uszályhordozását. A keresztény-
ség jelent együttérzést a nyomor-
gó milliókkal, jelenti átölelését,
felkarolását még a lerongyolódott
magyarnak is. A kereszténység
bátorságot jelent, még az önérdek
ellenére is megnyitani a
wertheimkasszákat, kitárni a föld-
sorompókat. hogy ne kelljen a
magyarnak éhezni, koplalni, mun-
ka nélkül ténferegni, rongyokban
járni, vagy kivándorolni. Az éhe-
zõknek kenyeret osztogató Krisz-
tus, a sánták és bénák hóna alól
mankókat kiszedõ Krisztus ostort
fogott a kufár-kalmár lelkekre,
fogjon a magyar törvényhozás is
ostort mindazoknak, kiknek nincs
hitük, erkölcsük, áldozatkészsé-
gük – magyarnak lenni.

Korunkat a Vezér gondolata
hatja át, sajnos, ezek a vezetõk
nem mindig az igazság útjain jár-
nak, beleesnek a téves vallási esz-
mék, politikai eretnekségek út-
vesztõibe. Biztos vezért akarunk!
Ott van elsõ szent királyunk, Ist-
ván, kereszt a kezében, szent koro-
na a fején, Krisztus Igéje az aj-
kán. Legyen õ a mi vezérünk, mint
minden idõk legnagyobb magyar-
ja!

MMaaggyyaarr éérrddeekkeekk,, mmaaggyyaarr öösssszzeettaarrttoozzááss

ÖÖnnrreennddeellkkeezzééss,, sszzoolliiddaarriittááss

a gyönge, a beteg, az idõs, a
szegény mindig menthetetlenül
lemarad. Az erõsek világát
éljük, a sikeresekét, a gátlásta-
lanokét, akik képesek a mási-
kon átgázolni, hogy a maguk
pecsenyéjét megsüssék. Azokat,
akik képesek százmilliós végki-
elégítést szép nyugodtan zsebre
tenni és odébbállni. De talán
azért is sok a belülrõl megkese-
redett ember, mert nem arra
születtünk, hogy önmagunkért
törtessünk, hanem arra, hogy
szeressünk és alkossunk, hogy
adjunk és építsünk. – Legyetek
egy igazabb testvérvilág építõi!
– szólt e szavakkal a püspök úr
a bérmálkozókhoz.

A szentmise végén Bojtor Ró-
bert esperesplébános megkö-
szönte a miklósfaiak munkáját,
hiszen csak közös erõvel való-
sulhatott meg a templom felújí-
tása. Sokan ajánlottak fel gépi-
és kétkezi munkát anyagi áldo-
zatvállalással együtt. Bojtor Ró-
bert tudatta a megjelentekkel, a
rekonstrukció a templom álla-
potának felmérésével kezdõdött
el több, mint két évvel ezelõtt.
Utána kívül-belül leverték a va-
kolatot. Elõször az esõcsatorna
készült el, azt követte a falszi-
getelés a templombelsõ szigete-
lésével együtt. Megtörtént a vil-
lamoshálózat modernizálása, a
világítóberendezések, tizenkét
ablak, fõbejárati ajtó és a sek-
restye külsõ ajtóinak cseréje. A
fagerendás kórust lebontották,
eredeti méretét egyharmadával
megnövelve építették újra vas-
betonból. Két új oldalgaléria is
épült acélszerkezettel, valamint
üveg járófelülettel. A templom
homokkõ díszei is rászorultak a
restaurálásra. Új díszek, és járó-
burkolat emeli ki a templom
szépségét. Megtörtént a szobrok
aranyozása, a toronysisak cseré-
je és a parkosítás, valamint
megoldották a csapadékvíz el-
vezetését. A felújítás költségei-
nek mintegy felét a Kaposvári
Püspökség állta. A nagykanizsai
önkormányzat 2,5 millió forint
támogatást adott. A Nemzeti
Kulturális Alaptól 2,8 millió fo-
rintot nyertek utófinanszírozás-
sal. Miklósfa település lakói
mintegy ötmillió forinttal járul-
tak hozzá templomuk megszépí-
téséhez. A többi pénzt külföldi –
ausztriai, németországi, olasz-
országi – támogatóktól kapták.

Bakonyi Erzsébet
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KKaanniizzssaa –– KKrróónniikkaa 2010. augusztus 19.4

Csökken a Nagykanizsa bel-
városán átmenõ tranzitforga-
lom, a 61-es fõút új, a várost dél-
keletrõl elkerülõ nyomvonalon
éri el a 7-es fõutat. A tervek sze-
rint 2010. negyedik negyedév-
ben fejezik be a beruházást.

Mentesül az átmenõ forgalom
egy része alól a nagykanizsai bel-
város. A várost elkerülõ út épül
ugyanis a 61-es fõút új nyomvona-
laként. Az óránként 90 kilométe-
res sebességre tervezett fõút a Bu-
dapest – Murakeresztúr vasúti fõ-
vonalat keresztezve, azzal párhu-
zamosan továbbhaladva a 7-es fõ-
út csomópontjáig tart. A beruházás
tartalmazza az elõkészítési mun-
kákat, a teljes körû kivitelezést, a
forgalomba helyezéssel együtt.

A beruházás a kétszer egy sávos
forgalmi sávos, 3,29 kilométer
hosszú, a várost délkeletrõl elke-
rülõ síkvidéki út mellett tartalmaz-
za a 425 m hosszú kétszer egy sá-
vos bekötõutat Sánc irányában,
valamint az ugyancsak kétszer egy
sávos bekötõutat 70 m hosszon a
Kaposvári útra. Az elkerülõ szaka-
szon két csomópontot alakítanak
ki, közülük az egyik – közvilágí-
tással ellátott – körforgalom lesz, a
másik pedig jármûosztályozós
csomópont. A vasútvonal külön-
szintû keresztezésére 52 m nyílású
vasúti felüljáró készül.

A beruházó Nemzeti Infrastruk-
túra-fejlesztõ Zrt. (NIF) pályáza-
ton választotta ki a kivitelezõ ENV
61” Konzorciumot. A konzorciu-
mot az Euroaszfalt Építõ és Szol-
gáltató Kft. vezeti, tagja a Nemzet-
közi Vegyépszer Zrt. A beruházást
a tervek szerint 2011. harmadik ne-
gyedévében fejezik be.

A projekt az Európai Unió tá-
mogatásával, az Európai Regioná-
lis Fejlesztési Alap társfinanszíro-
zásával a Közlekedés Operatív
Program (KÖZOP) részeként va-
lósul meg. A támogatás aránya
100 százalék, ebbõl 15 százalék az
operatív programon belüli hazai
forrás, 85 százalék pedig európai
uniós támogatás. A támogatás ösz-
szege bruttó 3 630 243 139 forint.

nif.hu

NNaaggyykkaanniizzssaa
eellkkeerrüüllõõ 
uuttaatt kkaapp

A Cigány Holocaust Emlékmû-
nél tartott rendezvényen. Teleki
László, a helyi cigány kisebbségi
önkormányzat elnöke beszédében
hangsúlyozta:

– Akikkel nem végzett az éhség, a
járvány, akik megélték még ezt a na-
pot ott a táborban és reménykedtek
abban, hogy túlélik, egy éjszaka

alatt kiíródtak az emberiség testé-
bõl. A gázkamrák felé tereléskor – a
visszaemlékezõ német õr leírása
szerint – rájöttek a cigány férfiak a
szörnyû tervre, és fegyvertelenül is
megpróbáltak ellenállni. A küzde-
lem eredménye csak annyi volt,
hogy a gáz helyett a golyó, a me-
szesgödör tüze, a vasrúd végzett az

ellenállókkal, s máig látszatra nincs
értelme e lázadásnak. Hatvanhat
évvel ezelõtt a romák élete Magyar-
országon is veszélyben forgott: ez-
rek tûntek el nyomtalanul a nácik és
a nyilasok rémuralma alatt. Az em-
lékezés felelõsségünk, lehetõségünk
arra, hogy közösen ítéljük el a múlt
bûnös, szégyenletes tettét. A Roma
Holocaust mindannyiunk ügye, me-
lyet az egész emberiség ellen elkö-
vetett bûnként tartunk nyilván. Em-
lékeznünk kell, és elõre tekintenünk!
Nem szabad elfelejtenünk, hogy a
Holocaust nem Auschwitz-Birke-
nau-ban kezdõdött. A Haláltábor
valaminek a vége volt. Elõtte voltak
torzító újságcikkek, uszító parla-
menti beszédek, utcai skandálások
és uszító törvények.

A holocaustra, elmúlt századunk
legsúlyosabb következményekkel
járó tragédiája emlékezett még be-
szédében Marton István polgár-
mester, Dr. Károlyi Attila, a Ci-
gány Emlékszobor Alapítványá-
nak tagja, Dr. Suchman Tamás, a
MAZSÖK felügyelõ bizottsági el-
nöke és Göndör István országgyû-
lési képviselõ.

A megemlékezés kegyeleti ko-
szorúk elhelyezésével és közös
gyertyagyújtással zárult.

B.E.

AA cciiggáánnyy hhoollooccaauussttrraa eemmlléékkeezztteekk

Auschwitzban, az Auschwitz – Birkenau II. E táborban – közkele-
tû nevén cigány táborban –, 1944. augusztus 2-áról 3-ára virradóra
több, mint háromezer cigány származású embert, férfit és nõt, gye-
reket és idõset végeztek ki a tábor felszámolása miatt. Európában
minden évben ezekben a napokban emlékeznek a Roma Holocaust-
ra, cigányul a Porrajmosra. Nagykanizsán tizenöt éve emlékeznek
meg a Cigány Kisebbségi Önkormányzat szervezésében a Roma Ho-
locaust áldozataira, túlélõire.
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„Lehetõség kell a jelennek,
hogy legyen esély a jövõnek”-
Infrastruktúra és szolgáltatás
fejlesztése a nagykanizsai Bolyai
János Általános Iskolában cím-
mel tartott sajtótájékoztatót
Kodela Eszter projektmenedzser. 

Az önkormányzat 2007. októbe-
rében a Nyugat-Dunántúli Operatív
Program felhívására nyújtott be pá-
lyázatot, amely elnyerte az
191.065.644 forintos támogatást. A
munkaterület átadására 2010. au-
gusztus 3-án került sor, így jelenleg
is folyik a munka az iskola terüle-
tén. Kodela Eszter elmondta, hogy
a rekonstrukció során az épület pin-
céje és földszintje fog megújulni,
de a kivitelezésen belül sor kerül az
utólagos vízszigetelésre, hõszigete-
lésre, az érintett szinteken a lábazat,
a nyílászárók és a burkolatok cseré-
jére és a helyiségek akadálymente-
sítésére. Megújul továbbá az épü-

letgépészeti-és villamossági rend-
szer, az Erzsébet térre nézõ hom-
lokzat, és kiállításra kerül az itteni
kapuk fõbejárati funkciója.

Mivel az iskola fõépülete és az
udvari épület barokk stílusúak és
M III-as örökségvédelmi kategóri-
ába tartoznak, ezért természetesen
egyeztetni kellett a Mûemlékvé-
delmi Hivatallal, végül minden ki-
vitelezési tervben sikerült meg-
egyezni. A rekonstrukcióra vonat-
kozó pályázat kétfordulós, és több
ütemben valósul meg, emiatt hú-
zódnak a munkálatok.

A mûemléki, szakmai, környe-
zeti szempontok betartásával ki-
alakul nyolc darab IKT eszközök
fogadására alkalmas tanterem, egy
darab funkcionálisan alakítható
közösségi tér, a mozgáskorláto-
zottak számára is egyaránt bizton-
ságos közlekedést jelentõ EU-
konform épületrész (harminc da-
rab akadálymentesített helyiség,

egy darab vizesblokk, infokom-
munikációs akadálymentesítés),
energiatakarékos fûtés- és világí-
tási rendszerrel.

Az eszközbeszerzés célja, hogy
az intézményben a szakmai munkát
kiszolgáló, modern oktatási-nevelé-
si környezet alakuljon ki, így az is-
kola be fog szerezni a különbözõ
korosztályok méreteinek és az er-
gonómiai követelményeknek meg-
felelõ, mobilizálható, flexibilis, biz-
tonságos bútorzatot, valamint a hát-
rányos helyzetû tanulók felzárkóz-
tatásához kombinálható mozgásfej-
lesztõ, matematikai-logikai fejlesz-
tõ eszközöket, játékokat, hallássé-
rült tanulók fejlesztéséhez pedig
hallási differenciált fejlesztõ játé-
kokat, valamint az eszközökön kí-
vül az „implanthoz” kapcsolódó
adó-vevõ készülékeket.

Az érintett tantermeken végzett
munkálatok alatt a nebulóknak
három városi intézmény ad majd
otthont.

Z.A.

FFeejjlleesszzttéésseekk aa BBoollyyaaiibbaann
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Kedvezett az idõjárás a Palini
Falunapnak, amelyet második
alkalommal rendezett meg a Pa-
lin FC a lelkes lakosság segítsé-
gével.

Mint Kuti Lászlótól, a Palin
Futball Club elnökétõl megtud-
tuk, fõzõversennyel egybekötött
futballmérkõzésekbõl nõtte ki
magát a falunap. A jobbnál jobb
falatok elkészítése természetesen
most sem maradt el, hiszen a he-
lyi Nyugdíjas Klub szakácsai, va-

lamint a baráti társaságokból
szervezõdõ csapatok rendesen ki-
tettek magukért. Az egyik portán
például vörösboros marhalábszár
pörkölt készült paraszt dödöllével
körítve. Aki a szomját szerette
volna csillapítani, csak át kellett
sétálnia a bormustrához, ahol a
palini bortermelõk nedûit lehetett
megkóstolni. 

– Hiánypótlónak mondható ez a
nap, mert nincs semmilyen kulturális
programokat felvonultató rendezvénye
Palinnak. Nehéz a település lakossá-

gát összefogni, de a programok kivá-
lóan alkalmasak a közös élmények
szerzésére, és idén már természetesnek
vették az emberek a falunap megszer-
vezését. Hét évvel ezelõtt már volt kis-
pályás labdarúgó torna, és a mérkõzé-
sekkel kötöttük egybe a fõzõversenye-
ket. Tavaly ezt a hagyományosnak
mondható eseményt már falunapként
hirdettük meg. Szeretném megköszön-
ni a támogatók és a szervezõk segít-
ségét, különösen Kömûves Gyula és
Kiss Sándor közremûködését, akik a
kispályás futballt bonyolították. Reg-
gel kilenctõl kezdõdött meg a labdarú-
gó bajnokság, amelyre tizenhat csapat
nevezett, és ezzel párhuzamosan neki-
láttak a fõzõverseny résztvevõi az éte-
lek elkészítésének – tájékoztatta lapun-
kat Kuti László. 

Délután a játszóház ugrálóvár-
ral várta a kicsiket, és egész nap
részt lehetett venni kézmûves fog-
lalkozásokon. A délután folyamán
rendõrségi bemutatón ismerked-
hettek a nagyobbak a rendõrök
felszerelésével, eközben az
íjászkodást is kipróbálhatták a fo-
cipálya mellett a bátor érdeklõ-
dõk. Az RC modell repülõ bemu-
tató kis helikopterére sokan voltak
kíváncsiak, de nagy népszerûség-
nek örvendett a rönkdobó és bála-
gurító verseny, valamint a pónilo-
vas kocsikázás is.  A falunap sztár-
vendégei a Tüttõ János Nótaklub
tagjai voltak, és elsõsorban a foci-
csapatok fáradt tagjai fogadták
lelkesen az utánuk fellépõ fitness-
táncosokat. Este a tombolasorso-
lás után szabadtéri bál zárta az
eseménydús napot.

Z.A.

PPaalliinnii FFaalluunnaapp
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A helyiek kezdeményezésére,
hangulatos falunap részesei le-
hettek a sánciak. A szomszédos
Bagola, és a környékbeli falu-
napok sikerein felbuzdulva a
település lelkes lakói úgy dön-
töttek, õk sem maradnak ki a
sorból. 

A Sánci vigasságok, avagy fa-
lunap 2010. elnevezésû rendez-
vényt Jerausek István önkor-
mányzati képviselõ nyitotta meg.
Beszédében kiemelte: valami
megmozdult Sáncban. Bizonyítja
ezt a tavalyi Mikulás-ünnepség, a
Szívbetegek Egyesülete által fel-
karolt Sáncért-Szabadhegyért
Majális, és a mostani falunap. A
városatya említést tett a megvaló-

sult és a folyamatban lévõ fejlesz-
tésekrõl is. A posta bejáratánál lé-
võ megdõlt oszlopot lebontották
és újraépítették. Hamarosan meg-
oldódnak a parkolási gondok az
orvosi rendelõ, és az óvoda bejá-
ratánál is a vizesárok befedésével.
A József Attila utcában még idén
megépül a járda, de a városból ki-
vezetõ kerékpárút kialakításával –
tulajdonrendezés miatt – még vár-
ni kell tavaszig.

Szakács Gábor, a Hevesi Sándor
Mûvelõdési Központ munkatársa
sikeresnek ítélte meg a falunapot,
melyre mintegy hatvanan látogat-
tak el, s hallgatták meg a kulturális
mûsorban fellépõket. Nagy tapsot
kapott a Gyöngyvirág Nyugdíjas
Néptánccsoport, az Árvácska Dal-

kör, a Premier Táncklub, Bogdán
Norbert gitáros, Horváth György
kiskanizsai bordalnok, Viola Attila
bûvész, és az Eliseba Hastánccso-
port. Az ügyességi versenyekben
résztvevõk mellett a fõzõverseny
amatõr szakácsai is dicséretet kap-

tak. Nagy hozzáértéssel keverget-
ték és kóstolgatták a babgulyást, a
sertés- és körömpörköltet. A jó
hangulatot az esti bál még csak fo-
kozta…

B.E.

SSáánnccii vviiggaassssáággookk
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Nyárbúcsúztató túra. A „Fe-
dezzük fel együtt a Dél-zalai
dombvidéket” tájbejárás sorozat
augusztus 28-ai nyárbúcsúztató
túráján Bázakerettye, Budafa-
pusztai Arborétum, Kistolmács,
Zajk, Letenye szépségeivel ismer-
kedhetnek meg a természetbarát-
ok. A programban szerepel olaj-
történeti séta, filmvetítés, és für-
dés a letenyei termál strandon. (A
strandbelépõt mindenki maga fi-
zeti.) Találkozás: 6.15 órakor
Nagykanizsán, az autóbusz állo-
más 4. kocsi állásánál. Indulás
6.30-kor Bázakerettyére. Hazau-
tazás Letenyérõl: 15.45, 15.55,
vagy 16.20 órakor. Aki fürödni
szeretne, késõbb is hazaindulhat
busszal. A részvétel ingyenes, a
túrázók bázakerettyei túrabotem-
blémát kapnak ajándékba. Jelent-
kezni 25-éig lehet a 30/246-51-
90-es telefonszámon, vagy a pan-
nonturak@freemail.hu e-mail cí-
men.

Polgárõrök a Csónakázó-
tónál. A Zala Megyei Polgárõr
Szövetség Nagykanizsai Régiója
szervezésében hangulatos családi
napot tartottak a hétvégén a Dél-
zalai térség polgárõr egyesületei
a Csónakázó-tónál. Az önkor-
mányzati vendégház parkjában
számtalan érdekes program szó-
rakoztatta a polgárõröket és csa-
ládtagjaikat. Volt rendõrkutyás-
és táncbemutató, kötél- és trak-
torhúzó verseny, lengõteke, aszta-
litenisz, fõzõ- és borverseny. A
versenyszámok szünetében ma-
radt idõ bõven a beszélgetésre, ta-
pasztalatcserére, élménybeszá-
molóra is.
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Ünnepélyes keretek között tet-
ték le esküjüket a Helyi Válasz-
tási Bizottság tagjai augusztus 4-
én a Polgármesteri Hivatalban,
az ezt követõ ülésen pedig meg-
választották a bizottság elnökét
és elnök-helyettesét.

Dr. Tuboly Marianna jegyzõ kö-
szöntötte Cseresnyés Péter alpol-
gármestert, a bizottság tagjait, dr.
Lukácsa Erzsébetet, dr. Kövessy
Rolandot, dr. Nemes Pált és dr.
Márkus Ferencet. Ezt követõen
Cseresnyés Péter átadta a jelenlévõ
tagoknak a megbízóleveleket, az
ünnepélyes eskütétel után pedig
kezdetét vette az ülés. A bizottsági
elnök dr. Kövessy Roland, az el-
nök-helyettes dr. Nemes Pál lett,
emellett döntés született a hatás-
kör-átruházással kapcsolatban, mi-
szerint a bizottsági tagok felhatal-
mazhatják az elnököt, hogy kisebb
súlyú panaszokat ülés keretében
megtárgyalhasson. 

A Demokratikus Roma Veze-
tõk Szövetsége nevében egyebek
mellett Nagy József György elnök
tartott sajtótájékoztatót, mely-
nek apropóján sor került az
együttmûködésbe bevont szerve-
zetekkel létrejött megállapodás
aláírására is. A tájékoztatón töb-
bek között elhangzott:

A DRVSZ 2002-es megalakulá-
sa óta folyamatosan bõvülõ tevé-
kenységgel képviseli a Magyaror-
szágon élõ hátrányos helyzetû, el-
sõsorban roma származású szemé-
lyek érdekeit. Tevékenysége során
kiemelt feladatként kezelte, hogy
minél szélesebb körben ismert le-
gyen a szervezet és munkássága,
annak reményében, hogy több
szervezettel összefogva, nagyobb
szabású feladatokat is megvalósít-
son, lebonyolítson.  

Szövetségünk tudatosan készült
arra, hogy megjelenjen az orszá-
gos szervezetek között, ennek ér-
dekében 2008. február 6-án orszá-
gos hatókörûvé vált. Eddig tag-
szervezetei a dunántúli régióból
kerültek ki, viszont mostanra meg-
érett az országos szintû mûködés-
re. A DRVSZ alapvetõ stratégiája
kétirányú. Gazdaságilag független

autonóm szervezet, mint ahogy
azok is, akik a szövetséghez csat-
lakoznak. A közéleti tevékenysé-
gét ügyvivõ testület irányítja. A
testület tagjai a megyei tagszerve-
zetek elnökei, akik egyenrangú
szavazati joggal rendelkeznek.

Célunk olyan új erõt felmutatni
a roma közéletben, amely hiteles,
és legmagasabb szinten is tudja
képviselni a Magyarországon élõ
romák érdekeit. Egy olyan együtt
gondolkodó, felelõsségteljes egy-
séget kívánunk létrehozni, amely
partnere a kormány gazdasági
programjainak és ennek a stratégi-
ai programjának aktív részese tud
lenni. A szövetség hosszú távú cse-
lekvési tervének alapja, hogy a va-
lódi értéket képviselõ gyakorlati
tapasztalatot ötvözze a roma értel-
miség biztos tudásával. El szeret-
nénk kerülni, hogy a roma lakossá-
got bármiféle politikai irányzat
megossza. A magyarországi ci-
gányságot sújtó évtizedes gondo-
kat ugyanis csak közösen, felelõs-
ségteljes és tudatos gondolkodás-
sal, tevékenységgel lehet kezelni.
Aktív részesei akarunk lenni sor-
sunk jobbra fordulásának elõsegí-
tésében. Az ügyvivõ testület elvár-
ható feladata, hogy azt a politikai
irányt kövesse, amely képes arra,
hogy a magyarországi romákat ki-
vezesse a kilátástalan helyzetük-
bõl. 

Céljaink között szerepel önálló
országos lista állítása az OCÖ vá-
lasztások során. Képesek és alkal-
masak vagyunk arra, hogy egyen-
rangú partnerségen alapuló szerve-
zetként képviseljük a romák és va-
lamennyi hátrányos helyzetû társa-
dalmi csoport érdekeit.

A Demokratikus Roma Vezetõk
Szövetsége magáénak vallva a
jobboldali értékeket, ennek men-
tén kívánja a roma érdekeket a to-
vábbiakban is képviselni. Tervei-
vel összhangban partnerségen ala-
puló együttmûködést valósított
meg olyan roma szervezetekkel,
melyek a múltban és a jelenben is
bizonyították és bizonyítják tevé-
kenységükkel, hogy a romák kép-
viseletét, segítését tartják elsõren-
dû feladatuknak. Az együttmûkö-
dés hosszú távon biztosítja a nagy-
szabású programok megvalósítá-
sának szakmai hátterét, erejét, il-
letve lehetõséget teremt a választá-
si ciklusokon átnyúló következetes
érdekképviselet megvalósítására.

A különbözõ roma-szervezetek
együttmûködésének eredménye-
ként a Demokratikus Roma Veze-
tõk Szövetsége (Nagykanizsa), a

„Khetanipe”- A romák összefogá-
sáért Egyesület (Pécs), a Napkerék
Egyesület (Kaposvár), valamint a
Tolna Megyei Független Roma Ci-
vil Egyesület (Bonyhád) választási
szövetsége valósult meg, melynek
hivatalos szentesítésére is sor ke-
rült. Szignójával a megállapodást a
DRVSZ részérõl Nagy József
György, a „Khetanipe”-tõl Lakatos
Szilvia, a Napkerék képviseletében
Bogdán Imre, míg a tolnaiaktól
Babai László látta el. 

Ennek értelmében a szervezetek
a 2010 októberében megtartandó
kisebbségi választások alkalmával
a DRVSZ színeiben indítják jelölt-
jeiket, valamint közös országos
listát állítanak. Együttmûködésük
a kölcsönösség, a partnerség és
egyenrangúság szellemében a ro-
mák hatékony érdekképviseletét
kívánja megvalósítani.

Közös sajtótájékoztatót tarott
a három párt, melynek alkalmá-
val bejelentették, Kanizsai De-
mokraták Választási Szövetsége
néven fognak együttmûködni az
önkormányzati választásokon.
Közös polgármester-jelöltjük dr.
Károlyi Attila, aki hangsúlyozta
a demokratikusság fontosságát,
és nagy arányú munkahely-te-
remtést szeretne megvalósítani.

Böröcz Zoltán, az MSZP nagy-
kanizsai elnöke köszöntötte a je-
lenlévõket, és elmondta, demokra-
tikusan mûködõ pártokként hozták
létre a szövetséget. Úgy gondolják,
programjuk megvalósítható alter-
natívát kínál, valamint felelõsség-
teljes és komoly vezetést ígérnek.
Kardos Ferenc elmondta, az MDF,
mint jobboldali konzervatív párt,
azért csatlakozott a szövetséghez,
mert a baloldalban látja a demok-
ratikus együttmûködés lehetõsé-
gét, és a lokálpatrióta politizálás
célját tûzte ki zászlajára. Vélemé-
nye szerint a Fidesz és Marton Ist-
ván tehetõ felelõssé a városban ki-
alakult helyzetért, Szányiné Ko-
vács Mária, az MSZDP helyi elnö-
ke pedig hozzátette, ha elõbb létre-
jön a baloldal együttmûködése,
nem így alakult volna az elmúlt
négy év. 

Kanizsai Demokraták Választási
Szövetsége (KDVSZ): MSZP,
MSZDP, MDF.

KDVSZ Polgármester jelöltje:
Dr. Károlyi Attila. A KDVSZ

egyéni körzetekben induló önkor-
mányzati képviselõjelöltek: 1. vk.
Böröcz Zoltán, 2. vk. Kardos Fe-
renc, 3. vk. Szányiné Kovács Má-
ria, 4. vk. Dr. Károlyi Attila, 5. vk.
Kisgyura János, 6. vk. Bogár Fe-
renc, 7. vk. Korpics Krisztián, 8.
vk. Ifjovics Ferencné, 9. Dr. Fodor
Csaba, 10. vk. Õri Sándor, 11. vk.
Gondi Zoltán, 12. Somoskeõy Ist-
ván (visszalépett Teleki László ja-
vára - a Szerk.)

KDVSZ kompenzációs lista: 1.
Dr. Károlyi Attila, 2. Dr. Fodor
Csaba, 3. Böröcz Zoltán, 4. Bogár
Ferenc, 5. Kardos Ferenc, 6. Gon-
di Zoltán, 7. Szányiné Kovács Má-
ria, 8. Kisgyura János, 9. Tüttõ Ist-
ván, 10. Somoskeõy István
(visszalépett Teleki László javára -
a Szerk.)

Dr. Károlyi Attila, az MSZP, az
MSZDP és az MDF közös pol-
gármester-jelöltje, valamint
Kardos Ferenc, az MDF elnöke
tartott sajtótájékoztatót a nagy-
kanizsai MDF szervezetének fel-
függesztése miatt kialakult hely-
zettel kapcsolatban. 

– Az MDF országos elnöke fel-
függesztette a nagykanizsai MDF
szervezetet, mert az elnökség úgy
ítélte meg, nem szolgálja a terve-
zett együttmûködés a párt érdekeit.
Tiszteletben tartjuk Makay Zsolt
elnök úr és az elnökség döntését.
Így helyi szervezetként semmilyen
formában sem vesz részt az MSZP-
vel illetve MSZDP-vel kötött vá-
lasztási együttmûködésben az
MDF – hangzott el.

Kardos Ferenc és Kisgyura Já-
nos azonban magánemberként to-
vábbiakban is konzervatív értéke-
ket vallóként – mivel személyesen
azonosulni tudnak a város érdeké-
ben létrejött lokálpatrióta és de-
mokratikus Kanizsáért Szövetség
céljaival – a szövetség által támo-
gatott független jelöltként vállal-
ják a képviselõ-jelöltséget, és kö-
szönik a szövetséget létrehozó pár-
tok vezetésének, tagságának bizal-
mát. Döntésük legfõbb oka, hogy
hisznek a demokratikus döntések-
ben, és bírják a nagykanizsai kon-
zervatív szimpatizánsok támogatá-
sát.

Marton István sajtótájékoztató
keretében mutatta be a Halis István

LLeetteettttéékk aazz eesskküütt aa
HHeellyyii VVáállaasszzttáássii 
BBiizzoottttssáágg ttaaggjjaaii

HHiitteelleess eemmbbeerreekkkkeell 
aa rroommáákk kkééppvviisseelleettéébbeenn

SSzzöövveettssééggrree lléépp 
aazz MMSSZZPP,, aazz MMSSZZDDPP
ééss aazz MMDDFF

AAzz MMDDFF kkiimmaarraadd

HHoonnllaappppaall 
kkaammppáánnyyooll aa KKKKEE
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Városi Könyvtárban a Kanizsáért
Közéleti Egyesület (KKE) új hon-
lapját. Hangsúlyozta, hogy várják
a lakosság visszajelzéseit, észrevé-
teleit a weblappal kapcsolatban.

„Két hónappal a választások
elõtt elsõként – és egyedüli valós al-
ternatívát nyújtva – a Kanizsáért
Közéleti Egyesület nagyszerû csa-
pattal, remek programmal és új, in-
teraktív weboldallal vág neki a
megmérettetésnek. A kanizsaert.hu
bemutatja az elmúlt ciklus eredmé-
nyeit és egyesületünk programjá-
nak gerincét az elkövetkezõ négy
évre. Ebben az útfelújításoktól
kezdve a forradalmian új elképzelé-
seket tartalmazó vállalkozás-, és
munkahelyteremtés-támogatási
csomagig mindenki megtalálja a
számára vonzó elképzeléseket.
Emellett friss és naprakész hírekkel
is szolgálunk a város közéletét ille-
tõen. A honlap legnagyobb értéke,
hogy szolgáltatásain keresztül min-
den választópolgárt meg szeretne
szólítani és bevonni abba az alkotó
folyamatba, melyet az épülõ, szépü-
lõ, fejlõdõ városunk eszménye kí-
ván. Tisztelettel kérem minden kani-
zsai polgártársamat, bizalommal
böngéssze oldalunkat, véleményé-
vel, ötleteivel segítse munkánkat!
Dolgozzunk együtt Kanizsáért, a
Tisztesség, a Szakértelem és az El-
hivatottság jegyében!”

Sajtótájékoztató keretein belül
mutatta be polgármester-jelöltjét
a Civil Összefogás Nagykanizsá-
ért Egyesület, egyúttal ismertette
a szervezet legfontosabb célkitû-
zéseit és irányelveit is.

Szántó Miklós elnök mutatta be
az egyesület polgármester-jelölt-
jét, dr. Németh Györgyit, valamint
a képviselõ jelölteket, dr. Etler Ot-
tót, Bartha Lászlót, dr. Varga Imrét
és dr. Németh Pétert. Az egyesület
mind a tizenkét körzetben indít je-
lölteket, és ezzel alternatívát sze-
retnének nyújtani a város lakossá-
gának, hogy ne csak a pártok je-
löltjeire, hanem civil emberekre is
lehessen szavazatokat adni. 

– Jelöltjeink nem pártpolitiku-
sok, hanem a civil életben, a saját
szakterületükön kimagasló tudás-
sal és teljesítménnyel hívták fel
magukra a figyelmet. Keresztény
konzervatív szellemiségûek, alkal-
masak arra, hogy a nagykanizsai
embereket képviseljék. –  mondta

el Szántó Miklós. – Szeretném
majd segítségül hívni Nagykanizsa
lakosait, így elgondolásom szerint
ötletládát helyeznék el az Erzsébet
téren, ahova jó szívvel várom a vá-
ros minden polgárának ötletét, fel-
vetését, tervét. Hittel vallom, hogy
a családok, az asszonyok békés,
nyugodt gyermekvállalásához és
neveléséhez biztonságra van szük-
ség. Hittel vallom, hogy itt, szûk
hazánkban is ragaszkodni kell
nemzetünk és Európa hagyomá-
nyos erkölcsi értékeihez, a keresz-
ténység értékrendjéhez. – foglalta
össze dr. Németh Györgyi, vala-
mint kiemelte, a Civil Összefogá-
sért Egyesület tagjai a szakterület-
ükhöz értõk, ott már bizonyított
személyek, vállalkozók, akik mun-
kát szeretnének adni a város lakos-
ságának.

Az egyesület olyan testületi
munkát szeretne végezni, amely-
ben a legfontosabb szempont a vá-
ros érdeke. Szakmaiságot szándé-
koznak a város önkormányzatába
és irányításába belevinni, és már
kész terveket is kidolgoztak okta-
tási, kulturális és gazdasági téma-
körökben. Minden bejutott párttal
együttmûködnének, politikai ho-
vatartozástól függetlenül, annak
érdekében, hogy egy élhetõbb, bé-
késebb várost hozzanak létre.

Legkésõbb jövõ hét csütörtökén
(megjelenésünk napján - a Szerk.)
fogják nyilvánosságra hozni a vá-
lasztókerületek jelöltjeinek teljes
listáját.

A Kós Károly és Podmaniczky-
díjjal kitüntetett Nagykanizsai
Városvédõ Egyesület elõdje 1892-
ben alakult és a II. világháború
végéig mûködött. Az újjáalaku-
lásra 1987-ig várni kellett. Ekkor
százhúsz magánszemély és tizen-
öt jogi személy közremûködésé-
vel szervezõdött ujjá. 

Az egyesület – alapszabályában
foglaltak szerint – tömöríti mind-
azokat, akik készek önzetlenül te-
vékenykedni a város építészeti,
környezeti értékeinek megõrzésé-
ért, korszerû és esztétikus fejlesz-
téséért, szépítéséért. Ápolja a lakó-
hely hagyományait, erõsíti a lakos-
ság szülõhelyének, otthont adó
környezetének szeretetét. 

Az egyesület valamennyi „újko-
ri” önkormányzati választáson
képviselõjelöltet állított, mind a ti-
zenöt helyi választókerületben és

eredményeképpen minden önkor-
mányzati ciklusban képviselõi
mandátumhoz jutott. A jelöltek
minden esetben köztiszteletben ál-
ló szakemberek voltak.  Az egye-
sület képviselõi a testületben is fo-
lyamatosan megtartották függet-
lenségüket, frakciókhoz sohasem
csatlakoztak.  

Az egyesület elnöksége jóvá-
hagyta a 2010. évi önkormányzati
választásra vonatkozó képviselõ
jelöltjeinek listáját. A jelöltektõl az
egyesület – a korábbiakhoz hason-
lóan – ideológiai – világnézeti irá-
nyultságot nem követelt meg, ki-
zárólag városhoz való kötõdésü-
ket, szakmai felkészültségüket és
végzett munkájukat minõsítette. 

A jelöltek névsora választókerü-
letenként az alábbi: 1. vk. Schmidt
László, 2. vk. Varga Zoltán , 3. vk.
Dr. Varga Endre, 4. vk. Dr. Bálint
Máté, 5. vk. Dr. Szekeres András,
6. vk. Kovács József, 7. vk. Piecs
Adrienn, 8. vk. Cserti Tibor, 9. vk.
Sónicz István, 10. vk. Imre Béla,
11. vk. Bozsoki Imre, 12. vk. Sala-
mon Sándor Imréné.

Az egyesület önálló polgármes-
ter jelöltet nem állít. Jelöltjei a
kampányban, megválasztásuk ese-
tén a testületben mindig a mérték-
tartást, megfontoltságot, a mások
iránti tiszteletet és a tisztességes
munkába vetett hitet tekintik el-
sõdlegesnek. A siker és fejlõdés
kulcsát változatlanul az összefo-
gásban látják. Ebben kívánnak
partnerek lenni. 

Már régóta készül a Fidesz az
október 3-ai választásra, mondta
Cseresnyés Péter, a Fidesz pol-
gármester-jelöltje.

Kiemelte, programjukat még
nem ismertetik, a jelen sajtótájé-
koztató célja a jelöltek bemutatko-
zása, ugyanakkor nyomatékosítot-
ta elveik legfontosabb pontjait. To-
vábbra is nagy hangsúlyt fektetnek
a belváros rekonstrukciójára, az
útfelújításokra, a szép, élhetõbb
belváros képének kialakítására.  

A mai nappal elkezdõdött az
õszi önkormányzati választás aján-
lószelvényeinek kipostázása, így
bár hivatalosan még nem, valójá-
ban azonban elindult a választásra
és a választási kampányra történõ
felkészülés. 

A Fidesz nagykanizsai szerveze-
te is döntött a jelöltekrõl: 1. vk.

Papp Nándor, 2. vk. Bene Csaba,
3. vk. Balogh László, 4. vk. Kovács
János, 5. vk. Dr. Csákai Iván, 6.
vk. Bizzer András, 7. vk. Gyalókai
Zoltán, 8. vk. Jerausek István, 9.
vk. Szõlõsi Márta, 10. vk. Karádi
Ferenc, 11. vk. Tóth Nándor, 12.
vk. Dénes Sándor.

– Az elmúlt idõszakban határo-
zottságot és komoly eredményeket
felmutató frakciónk tagjai mellett
Dénes Sándor és Kovács János in-
dul színeinkben. Folytatni fogjuk
az elkezdett fejlesztéseket, hisz az
elmúlt négy évben mi küzdöttünk a
belváros rekonstrukciójáért, a
szennyvízprojekt befejezõ munká-
latait is mi végeztük el. Ez a két be-
ruházás az elmúlt évek két legna-
gyobb beruházása. Ezek mellett  –
a teljesség igénye nélkül – megújul
a Bolyai Általános Iskola jelentõs
része, épül az inkubátor ház,
Kiskanizsán az egészségház. Ko-
moly erõfeszítések eredményeként
minden évben jelentõs összegeket
fordítottunk intézményi felújítások-
ra (iskolákra, orvosi rendelõkre),
út- és járdaépítésekre, megküzdve
a szavakban erõsekkel, ám a tet-
tekben gyengékkel. Elítéljük a má-
sok pocskondiázását elõtérbe he-
lyezõ politizálást. Jöjjön az akár
civil szervezõdésektõl, akár politi-
kai pártoktól. Elvünk, hogy a város
érdekét szem elõtt tartva dolgo-
zunk, félretéve minden más szem-
pontot. Eddigi tevékenységünkbõl
tisztán látszik, hogy minden, a vá-
ros fejlõdését elõsegítõ tervet, ötle-
tet támogattunk, akármelyik oldal-
ról is jött. Ezt a politikai filozófiát,
elvet szem elõtt tartva kívánjuk a
következõ négy évet is végigdol-
gozni a kormány támogatását is
magunk mögött tudva. Újra csak a
Fidesz! – mondta befejezésül Cse-
resnyés Péter.

A Polgármesterjelölt: Gábris
Jácint egyetemi oktató.

1. vk. Balogh János építõmér-
nök, 2. vk. Benedek Tamás ker-
tészmérnök, 3. vk. Leveli Attila lát-
szerész, 4. vk. Molnár Gyula tech-
nikus, 5. vk. Takács Gyula, egyete-
mista, 6. vk. Kovács József gé-
pészmérnök, 7. vk. Pócza Attila
nyugdíjas, 8. vk. Szép Zsolt agrár-
mérnök, 9. vk. Gábris Jácint egye-
temi oktató, 10. vk. Lengyel Mik-
lós mûvezetõ, 11. vk. Tiszai Péter
banki ügyintézõ, 12. vk. Dolmá-
nyos József vállalkozó.

BBeemmuuttaattkkoozzootttt 
aa CCiivviill ÖÖsssszzeeffooggááss
NNaaggyykkaanniizzssááéérrtt

IInndduullnnaakk aa 
VVáárroossvvééddõõkk iiss

BBeemmuuttaattkkoozzttaakk 
aa FFiiddeesszz-KKDDNNPP
jjeellööllttjjeeii

JJoobbbbiikk
MMaaggyyaarroorrsszzáággéérrtt
MMoozzggaalloomm
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A jelöltállításról és aktuális
kérdésekrõl tartott közös sajtó-
tájékoztatót Lelkó Tamás, az
MSZP-MSZDP Kanizsáért! ösz-
szefogás kampányfõnöke, vala-
mint Bogár Ferenc önkormány-
zati képviselõjelölt az MSZP
nagykanizsai irodájában.

Lelkó Tamás ismertette az
MSZP polgármester- és önkor-
mányzati képviselõ-jelöltjeinek
névsorát, továbbá elmondta, az
ajánlószelvényeket a lakosság a na-
pokban megkapta, jelöltjeik és ak-
tivistáik már el is kezdték össze-
szedni. A napokban postaládákba
kerülõ szóróanyagokon szerepel a
jelölt telefonszáma és e-mail címe
is. Elõre köszönetet mondott mind-
azoknak, akik õket támogatják. 

Bogár Ferenc elöljáróban megje-
gyezte: „Az ajánlószelvények pos-
tázásával, a pártok és jelölõszerve-
zetek választásokon induló jelöltje-
inek nyilvánosságra hozatalával
hivatalosan is megkezdõdött a
2010-es önkormányzati választá-
sok kampánya. A továbbiakban kri-

tikusan szólt a választókhoz eljutta-
tott kampányhirdetések tartalmá-
ról: Tudatosan eddig csak a meg-
kezdett és soha nem látott fejleszté-
sekrõl, Kanizsa szépülésérõl – ami
önmagában valóban dicséretre
méltó tény – esik szó, de a hirdeté-
sek megalkotói arról elfelejtettek
szólni, hogy a város mûködésével,
gazdálkodásával, ágazati struktú-
ráival baj van. Nézzük a tényeket:
2006-ban a város év eleji hitelállo-
mánya egymilliárd száznyolcvanki-
lencmillió forint volt. 2010. év ele-
jére ez már több mint háromszoro-
sára, négymilliárd százhatmillió
forintra emelkedett. A Fideszes vá-
rosvezetés ehhez 2010-ben még
kétmilliárd kettõszáznyolcvannégy-
millió forint hitelt kíván fölvenni,
elérve ezzel a város hitelképesség-
ének kilencven százalékát. Az oly
sokat emlegetett csatornaprojekt
várhatóan négyszázmillió forint
önrészét is hitelbõl kellett volna fe-
deznünk – amit mi, kanizsai polgá-
rok dobtunk össze a drasztikusan
megemelt vízdíj részeként –, akkor
Nagykanizsa valóban csõdbe jutott
volna. A gondokat még tetézi, hogy
2006-hoz képest több, mint kétsze-
resére, várhatóan mintegy nyolc-
százmillió forintra emelkedik a vá-

ros mûködési hitelfelvétele. Ma-
gyarul, amit felélünk, a belsõ fo-
gyasztásunkra, a város üzemelteté-
sére fordítunk. Ha ezeken a belsõ
aránytalanságokon, a túlhaladott
ágazati struktúrán nem változta-
tunk a közeljövõben, a város való-
ban mûködésképtelenné válhat, és
akkor még nem is szóltam a lakos-
ságot sújtó növekvõ munkanélküli-
ségrõl, a munkahelyteremtés teen-
dõirõl. Úgy érzem, ezekkel a való-
ságos gondokkal és a rájuk adható
válaszokkal, megoldási javaslatok-
kal is kéne kampányolni a pártok-
nak, a polgármester-jelölteknek a
jól hangzó beruházások említése, a
semmitmondó frázisok puffog-
tatása helyett. Úgy érzem, ezzel mi
jelöltek, pártok tartozunk Nagyka-
nizsa polgárainak, ezzel a felelõs-
séggel tartozunk városunknak.”

Az Egyesület szakítva a ma-
gyar politika káros hagyomá-
nyaival, nem pártként, de nem is
sajátos részérdekeket megjelení-
tõ csoportosulásként lépett szín-
re. – kezdte sajtótájékoztatóján
Marton István.

Elmondta: „Amikor nyilvánva-
lóvá vált, hogy a Nagykanizsára
telepedett politikai formációk ku-
darcra vannak ítélve, mert kudarc-
ra ítélnék a várost, a "Kanizsáért-
közgyûlési frakció" példátlan építõ
munkába kezdett! Egyesületünk a
pártokkal ellentétben nem szava-
zógépeket, hanem a város felvirá-
goztatását szolgáló feladatok meg-
oldásához értõ szakembereket ke-
resett az élet minden területérõl.
Közgazdász, mérnök, orvos, peda-
gógus, technikus, de még mûvész is
tagja a csapatunknak.

Jelöltjeink megõrzik a múltból
mindazt, melyet érdemes megõriz-
ni – erre garancia Bicsák Miklós,
Horváth István, Polai József, és
reményeim szerint az én szemé-
lyem is – és lecseréli azt, aminek
nincs helye a testületben: a tehet-
ségtelenséget, az erkölcsi relativiz-
must, a visszahúzást, a gátlástalan
frakciófegyelmet és a feszültség ál-
landó gerjesztõit. Az új, szakértõ
és tiszta szellem képviselõi között
már tapasztalt, a közéletben jártas
személy, és fiatal, a közért, kerüle-
tükért való tenni akarástól fûtött
jelöltek egyaránt helyet kaptak.
Így biztosítva van a tökéletes
egyensúly. Az egyensúly, mely

Halász Gyula, az SZDSZ helyi
szervezetének ügyvivõje tartott
sajtótájékoztatót az aktuális ön-
kormányzati ügyekkel kapcso-
latban.

Az SZDSZ Nagykanizsai Szer-
vezete az 2006-2010-es önkor-
mányzati ciklus kezdete óta kiemelt
fontosságot tulajdonít a munkahely-
teremtés elõsegítésére, vállalkozá-
sok Nagykanizsára telepítésének
önkormányzati feladataira. Ennek
során több konkrét javaslatunk is el-
hangzott, továbbá folyamatosan
kérdések felvetésével és az azokra
adott válaszokkal próbáltuk Marton
István polgármester terveit, elkép-
zeléseit megismerni úgy a zöldme-
zõs, mint a barnamezõs beruházá-
sokkal kapcsolatban. A polgármes-
ter három és három-negyedévi tevé-
kenysége és annak eredménye köz-
ismert minden nagykanizsai számá-
ra. Elmaradt a befektetési hullám,
noha az M7-es autópálya teljes ki-
épülésével Nagykanizsa pozíciója
ersõdött. Kihasználatlan lehetõsé-
gek okozta helyzettel kell szembe-

sülnünk 2010-ben. Egy konkrét pél-
dát is említenénk. Ez év február 15-
én elindult a TÁMOP 2.4.3/B/1-
09/1 pályázati konstrukció, amely
új lehetõséget kínál Szociális Szö-
vetkezetek létrehozásával a munka-
nélküliség csökkentésére. Az év vé-
gére újabb problémák várhatóak a
foglalkoztatás terén, ezért az
SZDSZ 5 pontos javaslatot terjeszt
az Önkormányzat felé.

Azonnal dönteni kell a TÁMOP
2.4.3/B/1-09/1 pályázathoz kap-
csolódó elõterjesztésrõl

Nagyobb vállalkozások, kama-
rák, kistérségi szervezetek, mun-
kaügyi hivatal bevonásával azon-
nali tárgyalás megkezdését java-
soljuk a foglalkoztatás növelésére.

Kormányzati segítség kérése a
várható foglalkoztatási krízis
feloldására-Matolcsy György mi-
niszter úr megkeresése

Horvát-magyar, szlovén-ma-
gyar gazdasági és együttmûködési
fórumok elindítása

Nemzetközi gazdasági kapcsola-
tok rendszerének beindítása pl. az
elõzõ indiai nagykövet Ranji Rae

részérõl elhangzott ígéret a gazda-
sági kapcsolatok elõsegítésére.

Természetesen sürgõsséggel,
önálló képviselõi elõterjesztésben
már a mai napon beadtam a
TÁMOP pályázat elõkészítésére
vonatkozó kezdeményezésünket,
amely több lényeges, a város leg-
fontosabb problémáira hívja fel a
figyelmet.

Nagykanizsa Megyei Jogú Vá-
ros területén évek óta a legsúlyo-
sabb, legégetõbb probléma a mun-
kanélküliek számának növekedé-
se, a város gazdaságának leépülé-
se. A külsõ negatív hatások elle-
nére, a város önkormányzatának
feladata, kötelessége ennek mér-
séklése, új vállalkozások váro-
sunkba településének elõsegítése,
a foglalkoztatottság növelésében
való aktív részvétel. Ebben kínál
lehetõséget a 2010. február 15-én
elindult KoopeRáció TÁMOP
2.4.3/B/1-09/1 pályázati konst-
rukció, amely Szociális Szövetke-
zetek formájában kínál lehetõsé-
get a munkanélküliség csökkenté-
sére. A pályázatok végsõ beadási
határideje 2010. december 20.

Az önkormányzat, a partnerség
elve alapján vehet részt ebben a
pályázat megvalósításában.

Az önkormányzati együttmûkö-
dés területei ezen a téren a követ-
kezõk lehetnek: feladatátadás, in-
gatlanátadás, pénzbeli támogatás,
mely bizonyos állami normatívák
átadása révén is megvalósulhat,
megrendelõként is részt vehet az
önkormányzat bizonyos feladatok
elvégzésében

Ahhoz, hogy az önkormányzat
ebben a pályázatban partnerként
részt vehessen, haladéktalanul
tárgyalásokat kell kezdeni non
profit szervezetekkel és a kama-
rákkal.

Határozati javaslat:
1. Nagykanizsa Megyei Jogú

Város Közgyûlése felkéri Marton
István polgármestert, hogy foly-
tasson elkészítõ tárgyalásokat a
kamarákkal, és a non-profit szer-
vezetekkel a TÁMOP 2.4.3/B/-
09/1 pályázatban való részvétel
elõsegítésére.

2. Nagykanizsa Megyei Jogú
Város Közgyûlése a 2010. szep-
temberi soros ülésén megtárgyal-
ja, hogy az önkormányzat a part-
nerségbõl fakadóan, milyen terü-
leteken és milyen formában támo-
gatja a Szociális Szövetkezetek
mûködését.

SSZZDDSSZZ ssaajjttóókköözzlleemméénnyy

MMSSZZPP-MMSSZZDDPP
aa jjeellööllttáállllííttáássrróóll

FFeelllleebbbbeenntt aa ffááttyyooll,,
õõkk aa KKKKEE jjeellööllttjjeeii
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egyedüli alternatíváját kínálja a
jelenleg is többségben lévõ politi-
kai érdekszövetségek. Ennek fé-
nyében szeretnénk megkérni – vi-
lágnézetétõl függetlenül – Nagyka-
nizsa minden lakóját, hogy támo-
gassák a Kanizsáért Közéleti
Egyesület munkáját, jelöltjeinket.

A Kanizsáért Közéleti Egyesület
abból a szempontból is üdítõ kivé-
tel, hogy a pártokkal, és egyéb in-
dulókkal szemben programja is
van, politikai hangulatkeltés he-
lyett konkrétumokkal foglalkozik.
Céljaink, megoldási javaslataink
ismertetése egyesületünk lapjában
folyamatos, illetve honlapunkon is
elérhetõ a kanizsaert.hu címen!

A Kanizsáért Közéleti Egyesület
jelöltjei: 1. vk. Bicsák Miklós kép-
viselõ, könyvkötõ-mester, 2. vk.
Plander Pál autóvillamossági mû-
szerész, 3. vk. Lukács József köz-
gazdász, 4. vk. Megyesi Zsolt olaj-
ipari technikus-számítástechnikai
programozó, 5. vk. Horváth István
képviselõ, mûszerész, 6. vk. Peter-
ka Henrietta vállalkozó, 7. vk. Vass
István vegyészmérnök, 8. vk. Mar-
ton István polgármester, gépész-
mérnök-gazdasági mérnök, 9. vk.
dr. Kolonics Judit urulógus-
onkológus szakorvos, 10. vk. Csi-
csek Anna MÁV munkavédelmi
vezetõ, 11. vk. dr. Füle Lajos szü-
lész-nõgyógyász fõorvos, 12. vk.
Polai József képviselõ, pedagógus.

– A napokban megjelent a pos-
taládákban egy Marton István
személyéhez köthetõ, bár impresz-
szum nélküli kiadvány, amely tele
van hazugságokkal. – mondta
Cseresnyés Péter, a Fidesz-
KDNP polgármester jelöltje
minapi sajtótájékoztatóján. 

– Lehet, hogy a szerkesztõk ezért
nem adták hozzá a nevüket. Mind-
egy. A lényeg, hogy a megtévesztõ
szóróanyag nagy része nyílt és
burkolt hazugság személyemrõl és
a Fideszrõl. Ezek a valótlanságok
egyébként, ha nem lenne kampány
szóra sem lennének érdemesek, de
nem mehetek el mellettük, mert
amellett, hogy hiteltelenítik a pol-
gármestert és csapatát, törvényt is
sértenek és alkalmasak a választók
befolyásolására. Most egy példán
keresztül bemutatom mennyire hi-
teles Marton István és környezete,
azok, akik ebben az impresszum
nélküli, úgynevezett újságban íro-

gatnak, nyilatkoznak, vagy hason-
ló kiadványokban nyilatkozni fog-
nak rólam.

Nézzük a hiteltelenség bizonyí-
tékát:

Marton István újságja a követke-
zõket állítja, hivatkozva egy a Zalai
Hírlapban megjelent cikkre: „Már
parlamenti kampányában bevallot-
ta, hogy számára Nagykanizsa nem
élvez prioritást, elsõdleges felada-
tának azt tekinti, hogy megnyomja
a gombot, amire utasítják (hivatko-
zás: ZH Online, április 8.)"

Ezzel szemben a valóság a követ-
kezõ. Idézzük szó szerint a Hírlap
cikkét: „Ha választókörzetének ér-
deke úgy kívánja, hajlandó lenne- e
megszegni a parlamenti frakciófe-
gyelmet? (szólt a ZH kérdése) A fe-
gyelmezett együttmûködés minden
jól mûködõ közösséggel, így a poli-
tikai közösségekkel szemben is jo-
gos elvárás. Saját választókerüle-
tem érdekeit elõször az elõkészítõ
munkák során kell határozottan
képviselnem. Amennyiben országos
érdek felülírná a helyi érdekeket,
akkor mérlegelnem kell, kérek-e fel-
mentést a frakciófegyelem alól, hi-
szen frakciónkban eddig is lehetett a
választókerületi sajátos érdeket
képviselni. Amennyiben erre szük-
ség lesz, meg fogom tenni ezt."

A Tisztesség, a Szakértelem és az
Elhivatottság újságjának jelszava
tehát ezzel az egyetlen idézettel ha-
zugsággá válik. Az elhangzott válasz
ugyanis pont az ellenkezõjét bizo-
nyítja, mint amit Marton István hi-
teltelen kiadványa állít. Felháborító,
hogy a kampány szinte még el sem
kezdõdött, de már a mocskolódásé
lett a fõszerep Marton és az õt hátul-
ról irányító szocialisták jóvoltából.

Természetesen jogi lépéseket fo-
gok tenni, hiszen ez sajtóvétség,
azt azonban leszögezem, nem va-
gyok hajlandó egy mocskolódó
kampányba belemenni, ezért a to-
vábbiakban nem foglalkozom a
hazudozókkal és az általuk leírt
hazugságokkal. Ehelyett továbbra
is Nagykanizsa és az itt élõ embe-
rek érdekében fogok dolgozni.

KKaanniizzssaa –– VVookkss 2010. augusztus 19. 9

Ezúton tájékoztatjuk a választópolgárokat, hogy Szõlõsi Márta önkor-
mányzati képviselõ fogadóórája augusztus hónapban elmarad. Ezen idõszakban
a 06-30/301-81-85-ös telefonszámon illetve a szolosi.marta@fidesz.hu; szmar-
ta25@hotmail.com e-mail címen áll rendelkezésükre.

Halász Gyula önkormányzati képviselõ fogadóórát tart minden szombaton
10-11 óráig a Városkapu köruti autóbuszállomásnál található Stílus
Bútorházban. Telefon: 06-30/470-03-12; e-mail: halaszgyula1@gmail.com

KKééppvviisseellõõii ffooggaaddóóóórráákk

A helyi rendelet szerint városunkban a maradékszemét gyûjtésére
használatos 1100 l-es konténerek tisztántartásáról a közszolgáltató kötelessége
gondoskodni évente öt alkalommal.

Ezúton tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a Saubermacher-Pannonia Hul-
ladékgyûjtõ Kft. munkatársai 2010. augusztus 24-én, 25-én, 26-án (kedden,
szerdán és csütörtökön) zárt rendszerû, gépi konténermosást végeznek az egész
városban. Kérjük a házmesterek, illetve lakók segítségét abban, hogy a fent
említett napokon biztosítsák a hozzáférhetõséget a hulladékgyûjtõ edényekhez.

Via Kanizsa Városüzemeltetõ Nonprofit Zrt.

KKoonnttéénneerrmmoossááss

Tájékoztatjuk Nagykanizsa város lakosságát, hogy a Saubermacher-
Pannonia Hulladékgyûjtõ Kft. 2010. augusztus 20-án a hulladékszállítási
program szerint végzi tevékenységét, azaz lesz szemétszállítás. 

Kérjük a lakosságot, hogy az ünnepre való tekintettel reggel 7 óráig he-
lyezzék ki hulladékgyûjtõ edényeiket, s szabálytalan parkolással az ürítést
ne akadályozzák

.

Felhívjuk a választópolgárok figyelmét arra, hogy a jogszabályváltozások
következtében Nagykanizsán a választókerületek és ennek következtében a
szavazókörök területi beosztása is jelentõsen átalakult. A változás több szava-
zóhelyiség címét is érinti.

A 2010. augusztus 16. és augusztus 19. között kézbesített választási értesí-
tõk tartalmazzák azon szavazóhelyiségnek a címét, ahol a választópolgárok a
szavazataikat leadhatják.Kérünk mindenkit, hogy az értesítõn szereplõ szava-
zóhelyiség címét figyelmesen olvassa el, szavazás céljából ne a korábban meg-
szokott, hanem az értesítõn szereplõ címen jelenjen meg.

A választókerületek és szavazókörök területi beosztása, továbbá a szavazó-
helyiségek címe a  www.nagykanizsa.hu honlapon, vagy a Polgármesteri Hiva-
talban (Erzsébet tér 7. I. emelet 11. 12., illetve Eötvös tér 16. fsz. 4.) is megte-
kinthetõ. Tájékoztatás az alábbi telefonszámokon kérhetõ: 93/500-898, 93/500-
918, 93/500-752.

Dr. Tuboly Marianna, a Helyi Választási Iroda vezetõje

VVáállttoozznnaakk aa sszzaavvaazzóókköörröökk

Ezúton tájékoztatjuk Nagykanizsa város lakosságát a Szent István napi ren-
dezvény által érintett helyi járatok jelzéseirõl, indulási idõpontjairól, illetve a
terelõ útvonalairól :

6-jelzéssel Városkapu körúttól indul: 21.30 órakor –...Deák tér - Rozgonyi
út - Kalmár utca - Dédász ..... ( Dél-Zalai Áruház megállóhely kimarad )

6-jelzéssel Rozmaring utcától indul: 21.00 órakor – ...Dédász - Zrinyi út
(ideiglenes megálló ) - Deák tér... (Dél-Zalai Áruház megállóhely kimarad)

6/A-jelzéssel Kiskanizsa,Temetõtõl indul: 20.35 órakor – ...Dédász - Zrinyi
út (ideiglenes megálló ) - Deák tér...( Dél-Zalai Áruház megállóhely kimarad )

8-jelzéssel Szentendrey Edgár utcától indul: 21.20 órakor – ...Kisfaludy sa-
rok - Apolló Mozi... (Dél-Zalai Áruház megállóhely kimarad )

18-jelzéssel Kalmár utcától indul: 20.45 órakor, 21.05 órakor, 21.45 órakor
– Kalmár utca - Zrinyi út ( ideiglenes megálló ) - 1.sz.Posta...(Dél-Zalai Áru-
ház megállóhely kimarad )

18-jelzéssel Vasutállomástól indul: 20.55 órakor, 21.15 órakor, 21.55 órakor
–....1.sz. Posta - Zrinyi út ( ideiglenes megálló ) - Kalmár utca  ( Dél-Zalai Áru-
ház megállóhely kimarad )

20-jelzéssel Kalmár utcától indul: 21.15 órakor, 21.45 órakor – Kalmár ut-
ca - Zrinyi út (ideiglenes megálló ) - 1.sz. Posta ....( Dél Zalai Áruház
megállóhely kimarad)

AAuugguusszzttuuss 2200-ii ffoorrggaallmmii rreenndd vváállttoozzááss

Nagykanizsa Megyei Jo-
gú Város Önkormányza-
ta nyilvános versenytár-

gyaláson értékesíti ingatlanait.
Az  ingatlanokról, azok nettó kiki-
áltási áráról, a versenytárgyalások
helyszínérõl valamint idõpontjáról
az alábbi elérhetõségeken tájéko-
zódhat: Nagykanizsa Megyei Jogú
Város Polgármesteri Hivatala Va-
gyongazdálkodási Iroda (Nk, Erzsé-
bet tér 7. II. em. 6. ajtó) Tel.: 93/500-
724. 

MMaarrttoonn mmooccsskkoollóóddáássaa 
aa ttiisszztteesssséégg jjeeggyyéébbeenn
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KKaanniizzssaa –– VVookkss 2010. augusztus 19.10

HELYI ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELÕK 
ÉS POLGÁRMESTEREK VÁLASZTÁSA

Dr. Sólyom László köztársasági elnök a helyi önkormányzati képviselõk és
polgármesterek általános választását 2010. október 3-ára (vasárnapra) tûzte ki.

A választói névjegyzék, választókerületek, szavazókörök
A névjegyzékbe történõ felvételrõl szóló értesítõt az ajánlószelvényekkel

együtt 2010. augusztus 16. és augusztus 19. között a posta kézbesíti a választó-
polgárok részére, ezenkívül a választás fontosabb tudnivalóiról háztartásonként
lakossági tájékoztató is kiküldésre kerül.

Ha valaki nem kap értesítõt, a Helyi Választási Irodában (Nagykanizsa, Eöt-
vös tér 16. földszint 4.) munkaidõben érdeklõdhet annak okáról.

Aki a névjegyzékbõl kimaradt minél elõbb kezdeményezze a névjegyzékbe
vételét, mert a választás napján erre már nem lesz lehetõsége.

Az értesítõben tájékoztatást adunk azon szavazóhelyiségnek a címérõl, ahol
leadhatják szavazatukat.

A jogszabályváltozásoknak megfelelõen a választókerületek és szavazókörök
felülvizsgálata megtörtént. Nagykanizsa közigazgatási területén 12 egyéni vá-
lasztókerület és 48 szavazókör került kialakításra.

A korábbi beosztáshoz képest a szavazókörök területi beosztása, továbbá több
szavazókör szavazóhelyiségének címe módosult, ezért kérjük, hogy az értesítõn
a szavazókör címét figyelmesen olvassák el, szavazás céljából ne a korábban
megszokott, hanem az értesítõn szereplõ címen jelenjenek meg.

A választókerületek és szavazókörök területi beosztása, továbbá a szavazóhe-
lyiségek címe a  www.nagykanizsa.hu honlapon, vagy a Polgármesteri Hivatal-
ban (Erzsébet tér 7. I. emelet 11., 12., illetve Eötvös tér 16. fsz. 4.) is megtekint-
hetõ. Tájékoztatás az alábbi telefonszámokon kérhetõ: 93/500-898, 93/500-918,
93/500-752.

A névjegyzék 2010. augusztus 18-tól augusztus 22-ig tekinthetõ meg a Polgár-
mesteri Hivatal Nagykanizsa, Eötvös tér 16. szám alatti épületében a földszint 4.
számú irodában.

A névjegyzékbõl való kihagyás, illetõleg törlés vagy a névjegyzékbe való fel-
vétel miatt kifogást 2010. augusztus 18-tól augusztus 22-én 16,00 óráig nyújthat-
nak be az érintettek.

A módosított névjegyzék 2010. október 1-jén 16,00 óráig tekinthetõ meg a
Polgármesteri Hivatal Nagykanizsa, Eötvös tér 16. szám alatti épületében.

Jelölés és a választás rendszere
Az értesítõvel együtt két típusú ajánlószelvény kerül kiküldésre. Az egyik

ajánlószelvényen egyéni választókerületi képviselõjelöltet, a másikon polgár-
mester jelöltet lehet ajánlani.

a.) A települési önkormányzati képviselõk választása
A települési önkormányzati képviselõket Nagykanizsán a választópolgárok

vegyes választási rendszerben választják meg. A 12 egyéni választókerületben 1
- 1 képviselõ kerül megválasztásra, 5 mandátum pedig a jelölõ szervezetek kom-
penzációs listáiról, a töredékszavazatok arányában kerül kiosztásra.

Képviselõjelöltet ajánlani a sárga színnel jelölt ajánlószelvényen lehet. Képvi-
selõjelölt az lehet, akit az adott választókerületben lakóhellyel rendelkezõ válasz-
tópolgárok legalább 1%-a jelöltnek ajánlott. 

Az egyéni választókerületi jelölt nyilvántartásba vételéhez a nagykanizsai
egyéni választókerületekben legalább az alábbi számú érvényes ajánlószelvény
szükséges:

1. számú választókerület 36 db
2. számú választókerület 36 db
3. számú választókerület 37 db
4. számú választókerület 39 db
5. számú választókerület 35 db
6. számú választókerület 37 db
7. számú választókerület 36 db
8. számú választókerület 37 db
9. számú választókerület 38 db
10. számú választókerület 35 db
11. számú választókerület 31 db
12. számú választókerület 32 db
Kompenzációs listát nem kell ajánlani, azt az a jelölõ szervezet állíthat, amely

legalább 7 egyéni választókerületben egyéni jelöltet tudott állítani.
A szavazáskor a választópolgárok kizárólag egyéni jelöltre szavazhatnak. Vá-

lasztókerületenként csak egy jelölt választható, az a jelölt lesz az adott választó-
kerületben képviselõ, aki a legtöbb érvényes szavazatot kapta.

b.) A polgármester választása
Polgármester-jelöltet ajánlani a fehér ajánlószelvényen lehet. Polgármesterje-

lölt az lehet, akit a Nagykanizsán lakóhellyel rendelkezõ legalább 845 választó-
polgár érvényes ajánlószelvényen jelölnek ajánlott.

Csak egy jelöltre lehet szavazni. Az lesz a település polgármestere, aki a jelöl-
tek közül a legtöbb érvényes szavazatot kapta.

Ajánlószelvény
Ha élni kíván ajánlási jogával, akkor azt úgy teheti meg, ha a megküldött hi-

vatalos ajánlószelvényt kitölti (rávezeti családi és utónevét, lakcímét, személyi
azonosítóját, az ajánlott személy családi és utónevét, a jelölõ szervezet nevét, il-
letõleg a független jelölés tényét), saját kezûleg aláírja, majd azt átadja a támo-
gatni kívánt jelöltnek, vagy megbízottjának, illetve a jelölõ szervezet képviselõ-
je részére. Az ajánlás nem vonható vissza.

A választásra jelöltet ajánlatni 2010. szeptember 3-ig lehet.
Egy választópolgár egy jelöltet ajánlhat. Aki ugyanazt a jelöltet többször aján-

lotta, vagy aki több jelöltet is ajánlott, annak valamennyi ajánlása érvénytelen.

TELEPÜLÉSI KISEBBSÉGI VÁLASZTÁSOK

A Helyi Választási Bizottság a települési cigány, horvát és német települési ki-
sebbségi önkormányzati választásokat 2010. október 3-ára (vasárnapra) tûzte ki.

Választói jegyzék, értesítõ
A települési kisebbségi választáson azok a választópolgárok szavazhatnak, il-

letve jelöltként azok indulhatnak, akiket kérelmükre a kisebbségi választói jegy-
zékbe 2010. július 15-ig felvett a helyi választási iroda vezetõje.

Arról, hogy a kisebbségi választást kitûzték, és a kisebbségi választáson sza-
vazhat, valamint a szavazás helyérõl 2010. augusztus 16. és augusztus 19. között
postai úton úgynevezett kisebbségi értesítõt kap valamennyi kisebbségi választói
jegyzékben szereplõ választópolgár. A kisebbségi választói jegyzék nem nyilvá-
nos !

Kisebbségi szavazókörök, szavazás
Kisebbségi önkormányzati képviselõk választásán a szavazásra az e célra lét-

rehozott önálló szavazókörben kerül sor.
A kisebbségi szavazókörök a következõk:
Szavazókör száma: Szavazókör címe:
800. számú kisebbségi szavazókör  Rozgonyi Úti Általános Iskola 

Nagykanizsa, Rozgonyi u. 25.
801. számú kisebbségi szavazókör  Rozgonyi Úti Általános Iskola

Nagykanizsa, Rozgonyi u. 25.

A települési kisebbségi választáson csak az a választópolgár szavazhat, aki
szerepel az adott kisebbségi választói jegyzékben.

Szavazni csak személyesen, a választópolgár lakóhelyén, a kisebbségi szava-
zókörben lehet.

Lakóhelytõl eltérõ helyen igazolással szavazásra nincs lehetõség.
A települési kisebbségi önkormányzat képviselõ-testületébe megválasztható

képviselõk száma 4 fõ. Ennél kevesebb jelölt esetén a választás nem tartható meg.
A szavazólapok kisebbségenként külön-külön készülnek, és a választópolgár

csak annak a kisebbségnek a szavazólapját kapja kézhez, amely kisebbség vá-
lasztói jegyzékén szerepel.

Legfeljebb 4 jelöltre lehet szavazni. Az a 4 jelölt lesz képviselõ, aki a legtöbb
érvényes szavazatot kapta.

Jelöltállítás
A települési kisebbségi önkormányzat képviselõjelöltjeit nem a választópol-

gárok ajánlják, hanem kisebbségi szervezetek állíthatják.
Jelöltet 2010. szeptember 3-án 16,00 óráig olyan társadalmi szervezet állíthat,

melynek 2007. január 1-jét megelõzõen alapszabályában rögzített célja az adott
nemzeti vagy  etnikai kisebbség képviselete.

Független jelöltek indulására a törvény nem biztosít lehetõséget.
Jelölt csak az a kisebbségi választói jegyzéken szereplõ magyar állampolgár

lehet, aki a nemzeti és etnikai kisebbségek jogairól szóló törvényben meghatáro-
zott 13 kisebbség egyikéhez tartozik, ezt vállalja és kinyilvánítja, a helyi önkor-
mányzati képviselõk és polgármesterek választásán választójoggal rendelkezik,
továbbá, nyilatkozik arról, hogy: az adott kisebbség képviseletét vállalja, az adott
kisebbség közösségi nyelvét ismeri-e, az adott kisebbségi közösség kultúráját és
hagyományait ismeri-e, korábban volt-e más kisebbség kisebbségi önkor-
mányzatnak tagja vagy tisztviselõje. A fenti feltételeknek együttesen kell
megfelelni. A jelölt nyilatkozatának tartalmát bárki megismerheti. 

A választással kapcsolatos további információk megtekinthetõk a
www.valasztas.hu, vagy a www.nagykanizsa.hu honlapon.

VVáállaasszzttáássii ttuuddnniivvaallóókk
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KKaanniizzssaa –– HHiirrddeettééss 2010. augusztus 19. 11

1.  Nagykanizsa, Csengery u. 4. fsz. 1. 87 m2 alapterületû üzlethelyiség (volt
OTP Garancia iroda)
Az induló bérleti díj: üzlet 87 m2, 1500 Ft/m2/hó + ÁFA = 1875 Ft/m2/hó. A licitlépcsõ:
100 Ft/m2/hó + ÁFA = 125 Ft/m2/hó. A bérlemény megtekinthetõ 2010. augusztus 23.
8 óra 30 perctõl 9 óráig. A versenytárgyalás ideje: 2010. augusztus 25. 10 óra.

2. Nagykanizsa, Csengery u. 5. fsz. 4. 80 m2 alapterületû üzlethelyiség (volt uta-
zási iroda) + 108 m2 pince
Az induló bérleti díj: üzlet 80 m2, 1500 Ft/m2/hó + ÁFA = 1875 Ft/m2/hó. A licitlépcsõ:
100 Ft/m2/hó + ÁFA = 125 Ft/m2/hó. Az induló bérleti díj: pince 108 m2, 500 Ft/m2/hó
+ ÁFA = 625 Ft/m2/hó. A licitlépcsõ: 50 Ft/m2 + ÁFA = 63 Ft/m2/hó. A bérlemény meg-
tekinthetõ 2010. augusztus 23. 11 órától 11 óra 30 percig. A versenytárgyalás ideje:
2010. augusztus 25. 10 óra 10 perc.

3.  Nagykanizsa, Csengery u. 5. fsz. 3. 28 m2 alapterületû üzlethelyiség (volt
papírbolt nem utcafronti, lépcsõházi)
Az induló bérleti díj: üzlet 28 m2, 1000 Ft/m2/hó + ÁFA = 1250 Ft/m2/hó. A licitlép-
csõ 50 Ft/m2 + ÁFA = 63 Ft/m2/hó. A bérlemény megtekinthetõ 2010. augusztus 23.
11 órától 11 óra 30 percig. A versenytárgyalás ideje: 2010. augusztus 25. 10 óra 20
perc.

4. Nagykanizsa, Csengery u. 6. fsz. 1. 93 m2 alapterületû üzlethelyiség (volt
Two Big Brothers) 
Az induló bérleti díj: üzlet 93 m2, 1500 Ft/m2/hó + ÁFA = 1875 Ft/m2/hó. A licit-
lépcsõ 100 Ft/m2 + ÁFA = 125 Ft/m2/hó. A bérlemény megtekinthetõ 2010. augusz-
tus 23. 8 óra 30 perctõl 9 óráig. A versenytárgyalás ideje: 2010. augusztus 25. 10 óra
30 perc.

5. Nagykanizsa, Deák tér 13. - Kölcsey u. 2. 36 m2-es alapterületû üzlethelyi-
ség (volt mobiltelefon javítási üzlet) 
Az induló bérleti díj: üzlet 36 m2, 1500 Ft/m2/hó + ÁFA = 1875 Ft/m2/hó. A licit-
lépcsõ 100 Ft/m2 + ÁFA = 125 Ft/m2/hó. A bérlemény megtekinthetõ 2010. augusz-
tus 23. 12 óra 30 perctõl 13 óráig. A versenytárgyalás ideje: 2010. augusztus 25. 10
óra 40 perc.

6. Nagykanizsa, Eötvös tér 27. fsz. 6. 237 m2-es alapterületû üzlethelyiség (volt
Pyrmont)
Az induló bérleti díj: üzlet 237 m2, 1200 Ft/m2/hó + ÁFA = 1500 Ft/m2/hó. A licitlép-
csõ 100 Ft/m2 + ÁFA = 125 Ft/m2/hó. A bérlemény megtekinthetõ 2010. augusztus
23. 12 órától 12 óra 30 percig. A versenytárgyalás ideje: 2010. augusztus 25. 10 óra
50 perc.

7. Nagykanizsa, Erzsébet tér 1. fsz/7. 141 m2-es alapterületû üzlethelyiség (volt
Leonardo)
Az induló bérleti díj: üzlet 141 m2, 2500 Ft/m2/hó + ÁFA = 3375 Ft/m2/hó. A licit-
lépcsõ   100 Ft/m2 + ÁFA = 125 Ft/m2/hó. A bérlemény megtekinthetõ 2010.
augusztus 23. 13 óra 30 perctõl 14 óráig. A versenytárgyalás ideje: 2010. augusztus
25. 11 óra.

8. Nagykanizsa, Erzsébet tér 10. fsz/1. 76 m2-es alapterületû üzlethelyiség (volt
festékbolt) 
Az induló bérleti díj: üzlet 76 m2, 1500 Ft/m2/hó + ÁFA = 1875 Ft/m2/hó. A licit-
lépcsõ   100 Ft/m2 + ÁFA = 125 Ft/m2/hó. A bérlemény megtekinthetõ 2010.
augusztus 23. 9 órától 9 óra 30 percig. A versenytárgyalás ideje: 2010. augusztus 25.
11 óra 10 perc.

9. Nagykanizsa, Erzsébet tér 16. fsz/2. 64 m2-es alapterületû irodahelyiség
(volt nyomda iroda helyiség)
Az induló bérleti díj: iroda 64 m2, 2200 Ft/m2/hó + ÁFA = 2750 Ft/m2/hó. A licit-
lépcsõ 100 Ft/m2 + ÁFA = 125 Ft/m2/hó. A bérlemény megtekinthetõ 2010. augusz-
tus 23. 9 óra 30 perctõl 10 óráig. A versenytárgyalás ideje: 2010. augusztus 25. 11
óra 20 perc.

10. Nagykanizsa, Erzsébet tér 18. fsz/2. 117 m2-es alapterületû üzlethelyiség
(volt cipõbolt)
Az induló bérleti díj: üzlet 117 m2 , 2700 Ft/m2/hó + ÁFA = 3375 Ft/m2/hó. A licitlép-
csõ 100 Ft/m2 + ÁFA = 125 Ft/m2/hó. A bérlemény megtekinthetõ 2010. augusztus
23. 10 órától 10 óra 30 percig. A versenytárgyalás ideje: 2010. augusztus 25. 11 óra
30 perc.

11. Nagykanizsa Erzsébet tér 20. szám alatti 131 m2 alapterületû földszinti üz-
let/iroda 

Az induló bérleti díj: üzlet/iroda 131 m2, 3500 Ft/m2/hó + ÁFA = 4375 Ft/m2/hó. A
licitlépcsõ: 100 Ft/m2 + ÁFA = 125 Ft/m2/hó. A bérlemény megtekinthetõ 2010.
augusztus 23. 10 órától 10 óra 30 percig. A versenytárgyalás ideje: 2010. augusztus
25. 11 óra 40 perc.

12. Nagykanizsa Erzsébet tér 20. szám alatti 170 m2 alapterületû emeleti üz-
let/iroda 
Az induló bérleti díj: üzlet/iroda 170 m2, 1700 Ft/m2/hó + ÁFA = 2125 Ft/m2/hó. A
licitlépcsõ 100 Ft/m2 + ÁFA = 125 Ft/m2/hó. A bérlemény megtekinthetõ 2010.
augusztus 23. 10 órától 10 óra 30 percig. A versenytárgyalás ideje: 2010. augusztus
25. 11 óra 50 perc.

13. Nagykanizsa Erzsébet tér 20. szám alatti 60 m2 alapterületû üzlethelyiség
(rövidáru bolt) 
Az induló bérleti díj: üzlet 60 m2, 2300 Ft/m2/hó + ÁFA = 2875 Ft/m2/hó. A licit-
lépcsõ 100 Ft/m2/hó + ÁFA = 125 Ft/m2/hó. Az induló bérleti díj: raktár 40 m2,
1000 Ft/m2/hó + ÁFA = 1250 Ft/m2/hó. A licitlépcsõ 100 Ft/m2 + ÁFA = 125
Ft/m2/hó. A bérlemény megtekinthetõ 2010. augusztus 23. 10 órától 10 óra 30 per-
cig. A versenytárgyalás ideje: 2010. augusztus 25. 12 óra.

14. Nagykanizsa, Fõ út 8. fsz/3. szám alatti 114 m2-es alapterületû üzlethelyi-
ség (volt GE)
Az induló bérleti díj: üzlet 114 m2, 1500 Ft/m2/hó + ÁFA = 1875 Ft/m2/hó. A licit-
lépcsõ 100 Ft/m2+ ÁFA = 125 Ft/m2/hó. A bérlemény megtekinthetõ 2010. augusz-
tus 23. 13 órától 13 óra 30 percig. A versenytárgyalás ideje: 2010. augusztus 25. 12
óra 10 perc.

15. Nagykanizsa, Fõ út 8. fsz/8. szám alatti 63 m2-es alapterületû üzlethelyiség
(volt Amplifon)
Az induló bérleti díj: üzlet 63 m2, 1500 Ft/m2/hó + ÁFA = 1875 Ft/m2/hó. A licit-
lépcsõ 100 Ft/m2 + ÁFA = 125 Ft/m2/hó. A bérlemény megtekinthetõ 2010. augusz-
tus 23. 13 órától 13 óra 30 percig. A versenytárgyalás ideje: 2010. augusztus 25. 12
óra 20 perc.

16. Nagykanizsa, Király u. 47. 2. em. 18 m2-es alapterületû irodahelyiség (volt
ügyvédi iroda)
Az induló bérleti díj: iroda 18 m2, 1500 Ft/m2/hó + ÁFA = 1875 Ft/m2/hó. A licit-
lépcsõ: 100 Ft/m2/hó + ÁFA = 125 Ft/m2. A bérlemény megtekinthetõ 2010. augusz-
tus 23. 14 órától 14 óra 30 percig. A versenytárgyalás ideje: 2010. augusztus 25. 12
óra 30 perc.

17. Nagykanizsa, Király u. 47. 2. em. 6 m2-es alapterületû irodahelyiség (volt
ügyvédi iroda)
Az induló bérleti díj: iroda 6 m2, 1500 Ft/m2/hó + ÁFA = 1875 Ft/m2/hó. A licitlép-
csõ 100 Ft/m2 + ÁFA = 125 Ft/m2. A bérlemény megtekinthetõ 2010. augusztus 23.
14 órától 14 óra 30 percig. A versenytárgyalás ideje: 2010. augusztus 25. 12 óra 40
perc.

18. Nagykanizsa, Bartók u. 8. 129 m2-es alapterületû üzlethelyiség (volt Posta)
Az induló bérleti díj: üzlet 129 m2, 1200 Ft/m2/hó + ÁFA = 1500 Ft/m2/hó. A licit-
lépcsõ 100 Ft/m2 + ÁFA = 125 Ft/m2/hó. A bérlemény megtekinthetõ 2010. augusz-
tus 23. 12 órától 12 óra 30 percig. A versenytárgyalás ideje: 2010. augusztus 25. 12
óra 50 perc.

19. Vásárcsarnok emeletén különbözõ alapterületû 20-42 m2 emeleti üzletek
Az induló bérleti díj: üzlet 1000 Ft/m2/hó + ÁFA = 1250 Ft/m2/hó, amely a vil-
lany és a víz kivételével a rezsiköltséget is tartalmazza. A licitlépcsõ 100
Ft/m2/hó + ÁFA = 125 Ft/m2/hó. A bérlemények megtekinthetõek 2010. augusztus
23. 7 óra 30 perctõl 8 óra 30 percig. A versenytárgyalás ideje: 2010. augusztus 25.
13 óra.

20. Nagykanizsa Petõfi u. 5. szám alatti különbözõ alapterületû irodahelyisé-
gek
Az induló bérleti díj: iroda 1020 Ft/m2/hó + ÁFA = 1275 Ft/m2/hó, amely a rezsit
is tartalmazza. A licitlépcsõ 100 Ft/m2/hó + ÁFA = 125 Ft/m2/hó. A bérlemény meg-
tekinthetõ 2010. augusztus 23. 13 órától 14 óráig. A versenytárgyalás ideje: 2010.
augusztus 25. 13 óra 10 perc.

A VERSENYTÁRGYALÁSOK HELYE: 
Nagykanizsa Vagyongazdálkodási és Szolgáltató Zrt. Kis tárgyaló I. emelet

Nagykanizsa Garay u. 21. 
Érdeklõdni: 311-241, 30/2273-192

Nagykanizsa Vagyongazdálkodási és Szolgáltató Zrt. Nagykanizsa Garay u. 21.
nyílt versenytárgyalást hirdet önkormányzati tulajdonú üzletek bérbeadására
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Dombóvár FC – Nagykanizsai
TE 1866 2-1 (0-0). NB III Dráva-
csoport labdarúgó-mérkõzés, 1.
forduló. Dombóvár, 200 nézõ.
Vezette: Nagy I. István. G.:
Müller (60.), Szûcs M. (70.);
Szõke (58.)

NTE: Markek – Antalics, Boros,
Pozsgai (Berta, 87.), Bagarus –
Ujvári, Hegedûs (Billege, 77.),
Rácz Sz., Szõke (Kisharmadás,
71.)– Nagy T., Cs. Horváth G.
Edzõ: Koller Zoltán.

Sajnos, amitõl tartani lehetett,
bekövetkezett, hiszen a felké-
szülés ideje alatt „agyonnyerte”
magát a kanizsai együttes, a baj-
noki bemutatkozás viszont nem
sikerült jól. Bár, gyorsan tegyük
hozzá, a Dombóvár masszív csa-
pat benyomását keltette, ráadá-
sul Szõke Ádám gólja (0-1) mel-
lett helyzetek is jelezték a kani-
zsai fölényt. Sajnos, ez olyany-
nyira felpaprikázta a tolnaiakat,
hogy szûk negyedóra alatt meg-
fordították a találkozó állását,
ami késõbb a gyõzelmet jelen-
tette számukra. Koller Zoltán, a
vendégek edzõje ugyanakkor a
hazaiak vezetése után is bízott a
pontszerzés „nem lehetetlen
küldetésében”, hiszen 13 perc-
cel a vége elõtt támadóval vál-
totta a középpályáról Hegedûs
Milánt.

Tekintsünk azonban elõre, hi-
szen augusztus 22-én ismét NB-s
labdarúgó mérkõzést rendeznek a
Bányász-pályán – nyolc hosszú
esztendõ után. Az e hétvégi, má-
sodik forduló tartogatja a kanizsai
léptékkel mért szenzációs találko-
zót, hiszen vasárnap 17 órától a
Nagykanizsai TE 1866 a Mohácsi
TE ellen mérkõzik – a Bányász
pályán. 2002 májusa után tehát is-
mét NB-s mérkõzést rendeznek a
Zárda utcai stadionban.

Bizonyára ez a drukkerek fantá-
ziáját is megmozgatja majd, va-
gyis nem elképzelhetetlen a négy
számjegyû nézõszám a sokat látott
labdarúgó pályán, ahol egykor a
Ferencváros vagy épp az Újpest is
számtalanszor szerepelt.

A helyszínhez – vagyis a Bá-
nyász pályához – kapcsolódó né-
hány érdekesség:

Olajbányász Sporttelep
Építés és átadás éve: 1964-65.

(Hivatalos) befogadóképessége:
7000 nézõ (ebbõl ülõhely 2000).
Pálya mérete: 103x63 m. Futópá-
lya: salakos van. Nézõcsúcs: 15
ezer (1994. szeptember 21.; Nagy-
kanizsai Olajbányász SE – Ferenc-
városi TC 0-2 – NB I). Utolsó NB-
s mérkõzés: Kögáz-Nagykanizsa
FC – Hévíz 1-4 (kanizsai gólszer-
zõ: Catalin Azoitei) – NB I B Nyu-
gati csoport (2002. május 18.).

Érdekes adalék lehet az adatok-
hoz, hogy a pálya avatómérkõzé-
sén (1965. augusztus 23-án) is a
Mohácsi TE volt az ellenfél egy
NB III-as mérkõzésen. Akkor a
Nagykanizsai Bányász 5-3-ra nyert
a baranyaiak ellen, a gólokat Major
(3), Lukács és Kiss jegyezték...

P.L.

Jú l ius
1 6 - á n
volt tíz
esztende-
je, hogy
a Nagy-
k a n i z s a

FC elsõ osztályban szereplõ lab-
darúgó-csapata a dél-zalai város-
ban a nagyhírû jugoszláv Partizan
Beograd együttesét fogadta. A
megelõzõ napokban hirtelen lett
nagy nyüzsgés a Bányász-pályán,
hiszen társadalmi munkában még
a szurkolók is segédkeztek a sta-
dion kipofozásában – mégiscsak
az a legénység érkezett Nagykani-
zsára, amelyik (többek között) an-
no a BEK-ben az elsõ mérkõzést
játszhatta még az '50-es években.
Tíz esztendeje már igencsak nép-
szerûek voltak edzõtáborozás vé-

gett a horvát és szlovén „üdülõ-
övezetek”, a jugoszláv/szerb fut-
ball egyik zászlóshajója éppen
Szlovéniából ruccant át Kanizsá-
ra, ahol Kepe Arnold bíráskodása
mellett 2-1-re meg is nyerte a
meglepõen nagy iramú találkozót.
Az NFC (egy ideig vezetést jelen-
tõ) találatát a román Daniel Usvat
szerezte, a találkozón pedig csere-
ként az NTE jelenlegi edzõje,
Koller Zoltán is pályára lépett. A
vendégekrõl még annyit, hogy
Mateja Kezsman néhány héttel
korábban szerzõdött tõlük a PSV
Eindhovenhez, s a Nagykanizsán
fellépõ huszonegy tagú keretük-
bõl tizenhatan voltak vagy lettek
késõbb válogatottak… (A ké-
pünkön látható Igor Duljaj idõvel
például 52 fellépésig jutott szerb
színekben.)

Tulajdonképpen már a mérkõ-
zéssel egy idõben felröppent a hír,
hogy a görög Panathinaikosz is
szívesen átruccant volna egy edzõ-
mérkõzésre, de arra a kanizsai
szakmai stáb nem bólintott rá…

Nem sokkal késõbb (július 30-
án) már bajnokin pattogott a labda
az Olajbányász-pályán, és a
Zalahús-ZTE FC látogatott a
Nagykanizsa FC otthonába. A
megyei rangadóhoz mérten
„mindössze” nyolcezren látogat-
tak ki a találkozóra, s ahogy az
már tendencia volt, a meccs nem
hozott túlzottan sok izgalmat, a
vége 0-0 lett. Az eddigi utolsó
kanizsai, legmagasabb osztálybeli
megyei derbin így állt fel az NFC:
Gelencsér - Pálfi, Toleszki, Agics
(Zahorecz), Farkas J. - Kovács L.
(Buza), Popovics, Nagy Cs. -
Usvat - Gordian (Kocsis), Bog-
nár. Edzõ: Mihalecz István.

Polgár László
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SSzzuurrkkoollóókkrraa vváárr aa BBáánnyyáásszz-ppáállyyaa
Miklósfa SE (megyei II. osztály

Déli-cs. bajnoka) - Kentaur
Andráshida SC (megyei I. osztály
2.) 1-1 (0-0). Megyei I. osztályú
labdarúgó-mérkõzés, 1. forduló.
Nagykanizsa-Miklósfa, 200 nézõ.
Vezette: Szente. G.: Gerencsér
(82.); Török (91.)

Miklósfa: Rékli - Tóth T.,
Csepregi A., Papp, Miskevics
(Ladeczky) - Jakab (Matyók),
Verebélyi, Béli, Pongrácz
(Osmanollaj) - Auer, László R.
(Gerencsér). Edzõ: Kiss István.

Andráshida: Babina - Bakonyi
(Dobos A.), Török, Németh Z.
(Kovács L.), Pintér - Csáki, Tóth
L., Bandics, Varga Sz. (Pászti) -
Rohonci, Sági G. Edzõ: Dobos
Sándor.

Remek mérkõzésre volt kilátás,
hiszen egy újonc az elsõ hazai
mérkõzésén mindig meg akarja
mutatni tudását, fõképp, ha az el-
lenfél az elõzõ szezon ezüstérme-
se. Nos, így is történt, igaz az el-
sõ játékrészben inkább a vendé-
gek játéka dominált, ezért sem
volt véletlen Rohonci két-kapufás
lövése a 35. percben. A 38.-ban
aztán László Roland rontott száz
százalékos ziccert Babina kapuja
elõtt, majd még további két ke-
csegtetõ lehetõség maradt ki –
testvériesen elosztva a csapatok
között az elsõ játékrész hajrájá-
ban.

A második félidõben valame-
lyest esett a színvonal, majd a ta-
lálkozó végsõ szakaszába érve
Csepregi András szabadrúgását
hárította a kapufa segítségével
Babina. Majd jött az igazi villanás,
hiszen a csereként pályára lépõ
Gerencsér 23 méteres lövéssel ve-
zetéshez juttatta a hazaiakat a 82.
percben (1-0). Ezzel azonban még
nem volt vége, hiszen Török fejjel
a 91. percben egyenlített (1-1),
mellyel valóban „méretes köve-
ket” görgetett le az andráshidai
kispadnál toporzékoló játékostár-
sai szívérõl…

Ahogy a találkozót követõen a
vendégek részérõl Dobos Sándor
fogalmazott: a Miklósfával a "me-
gye egy" csak erõsödött, s alátá-
maszthatjuk, a kilátogató több
mint kétszáz nézõ a játékot látva
aligha volt csalódott.

P.L.

Egy ppercen 
múlott…
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Horoszkóp

Kissé fáradtabb lehet a héten. Lehetõleg
ne kapcsolódjon be szakmai vitákba, a vé-
leménynyilvánításával még várjon néhány
napot. A hétvégi városi programok adnak
még lehetõséget a kikapcsolódásra.

Ha a barátai nem is, a csillagok segítik vissza-
találni arra a régi útra, amit elhatározott. Túl-
zott határozottságával nemcsak másokat tá-
volít el magától, hanem a saját lehetõségei elé
is akadályokat állít. Legyen mértéktartóbb.

Jó kommunikációs készségének köszön-
hetõen mostanában szinte bármit elérhet,
amit akar. Ha azonban nem szeretne idõ
elõtt kifáradni, lassítson, és töltsön több
idõt inspiráló környezetben. 

Folyamatosan mások szolgálatába állítja a
képességeit, ezért ne csodálkozzon azon,
ha a párja emiatt zsörtölõdik. Ha nem ta-
nul meg nemet mondani, energiatartalékai
csökkennek, és hamar kifárad.

Továbbra is sokat dolgozik azért, hogy a
családjának megadjon mindent. Anyagi
biztonsága érdekében hajlamos arra is,
hogy kockáztassa az egészségét. Ne te-
gye ezt, szánjon több idõt a pihenésre.

Bizonyára tudja, a családja akkor is sze-
reti, ha nem vállal el erõn felül minden
munkát. A racionalitás helyett idõnként
hagyatkozzon a megérzéseire. Különö-
sen vásárlás esetén igaz ez!

A hétvégén hajlamossá válhat a heves ér-
zelmi megnyilvánulásra. Ismerkedjen
bátran, a legkényesebb helyzetekbõl is
nyertesen fog kikerülni. A gondjai felso-
rolását hagyja késõbbi idõpontra.

Szélsõséges megnyilvánulásaival szinte
megrémiszti kedvesét. Próbáljon meg ural-
kodni érzelmein, és minél elõbb hozza
helyre a hibás lépéseit. Halmozza el aján-
dékokkal, kedveskedjen, amíg nem késõ.

Továbbra is tartozni szeretne valahová,
de a függetlenség iránti ragaszkodása
sokkal erõsebb. Ha alkalmazkodóbb és
gyengédebb amikor kell, már boldoggá
teheti a párját, s ez mindenkinek jó. 

A hosszú hétvégére tervezzen be stressz-
oldó kirándulást. A gondokat hagyja ott-
hon, hódítsa meg barátaival a természe-
tet. Kalandozásra bõven talál lehetõséget
a városban, vagy akár a városon kívül.

A hosszú hétvégén engedje el magát, ne te-
gyen semmit, csak lustálkodjon. Az anyagiak
miatt se aggódjon. Párjával, barátaival akár
kiülhetnek egy dombtetõre is. Ott még arra
sem kell ügyelni, hogy kinek mit mond.

Vigyázzon jobban a pénzére, kerülje a túlköl-
tekezést. Ha örömet talál a munkájában, az
sem zavarja, hogy nem követheti barátait kül-
földi kiruccanásra. A hosszú hétvégét min-
denképpen töltse pihenéssel és barátkozással.

III.21.–IV.19. Kos

IV.20.–V.20. Bika

V.21.–VI.21. Ikrek

VI.22.–VII.22. Rák

VII.23.–VIII.22. Oroszlán

VIII.23.–IX.22. Szûz

IX.23.–X.22. Mérleg

X.23.–XI.22. Skorpió

XI.23.–XII.21. Nyilas

XII.22.–I.20. Bak

I.21.–II.19.  Vízöntõ

II.20.–III.20.  Halak

Egy kattintás 
weblapunkra, 

és naponta friss
híreket, 

tudósításokat, 
riportokat olvashat.

Tekintse meg 
KÉPGALÉRIÁNKAT,

írjon
FÓRUMUNKBA,

vagy adjon fel
INGYENES 

APRÓHIRDETÉST
(regisztrációhoz kötött)

wwwwww..kkaanniizzssaauujjssaagg..hhuu
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SSZZOOLLGGÁÁLLTTAATTÁÁSS

IINNGGAATTLLAANN
Gyékényesen az „A” szektorban

közvetlenül a vízparton kétszintes
(40 m2  szintenként) nyaraló eladó.
(Víz, szennyvíz, villany.) Érd.:
+3630/227-3294 (7180K)

Kanizsa Centrumban a Sziget kávé-
zó eladó. Tel.: 0630/9565-937 (7268K)

Csengery utcában két szoba +
konyha + spájz + fürdõszobás, egye-
di fûtéses, részben felújított házrész
hozzá tartozó kertrésszel eladó. Tel.:
0630/227-3294 (7271K)

Építési vállalkozók figyelem! Ha
a belvárosban (Hunyadi utca) akar
700 m2-es, társasház építésére alkal-
mas telket, hívjon! Érd.: +3630/448-
6072 vagy +3630/227-3294 (7108K)

Belvárosi zárt parkolóhelyek ki-
adók. Érd.: +3630/481-2323 (7183K)

170 literes prés újszerû állapotban
eladó. Érd.: 0630/448-6072 (7260K)

Kerámiákat (Kiss Roóz, Kovács
Margit, stb.) valamint Herendi, Zsol-
nay porcelánokat vásárolok. Érd.:
0630/332-8422 (7269K)

Masszázs a nagykanizsai Uszodá-
ban! (A szolgáltatás belépõjegy nélkül
is igénybe vehetõ.) Szolgáltatások:
alakformáló-, talp-, egyéb masszázs,
fényterápia, méregtelenítés, stb. Hí-
vásra házhoz is megyek. Érdeklõdni
és bejelentkezni: a +3630/481-2323
telefonszámon lehet (6273K)

65/173/45 éves nõ, aki családi har-
móniára vágyik, keresi káros szenve-
délytõl mentes, nõtlen vagy özvegy
kanizsai férfi ismeretségét komoly
kapcsolat céljából. Kézzel írott bemu-
tatkozó leveleket „Értelmes élet” jel-
igére a Pf.: 508-ra kérek. (7270K)

53 éves magas, vidám férfi, rende-
zett egzisztenciával keresi hasonló ko-
rú, és jellemû független hölgy ismeret-
ségét. Jelige: „Vidámság” (7272K)

Fényre sötétedõ és dioptriás 
napszemüveg lencse akció 10-30% között

2010. augusztus 31-ig

ÁÁllllááss 
varró szakirányú megegyezés szerint
pék szakirányú 90.000 Ft
minõségellenõr középfokú 90.000 Ft
CO, AWI minõsített hegesztõ szakirányú 90.000 Ft
pultos középfokú 90.000 Ft
kárpitos szakirányú 100.000 - 105.000 Ft
óvónõ felsõfokú megegyezés szerint
kárügyintézés, munkafelvevõ szakirányú 110.000 Ft
agrármérnök felsõfokú 140.000 Ft
gépészmérnök felsõfokú megegyezés szerint
gondnok alapfokú 73.500 Ft
esztergályos (Marcali) szakirányú megegyezés szerint
gyógytornász (Marcali) szakirányú megegyezés szerint
gyógytornász és sportanimátor felsõfokú megegyezés szerint
CNC gépbeállító szakirányú megegyezés szerint

BÕVEBB FELVILÁGOSÍTÁS
a munkahelyi ajánlatokról a Nyugat-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ

Nagykanizsai Kirendeltség és Szolgáltató Központban, 
a Nagykanizsa, Fõ út 24. szám alatt vagy a http://www.nyugatrmk.hu webcímen kaphatnak.

Ügyfélfogadási idõ: hétfõ–kedd–csütörtök: 8.00–12.00 
és 13.00–15.00 óra között, péntek: 8.00–12.00 óra

Nyugat-ddunántúli RRegionális MMunkaügyi KKözpont
Nagykanizsai KKirendeltség éés SSzolgáltató KKözpont

Tisztelt 
Nagykanizsai VVállalkozók!

A Nagykanizsai Inkubátorház és Innovációs Központ 2010
októberétõl várja azon vállalkozásokat, cégeket, amelyek kedvezõ
bérleti konstrukcióval, korszerû körülmények között kívánnak
irodát, mûhelyt bérelni.

A fejlesztés a Nagykanizsai Ipari Parkban, a volt Gábor Áron
laktanya legénységi épületének korszerû, energia-hatékony
felújításával valósul meg. Olyan alacsony rezsiköltségû, ked-
vezõ üzleti környezetet biztosít, amelynek segítségével a vál-
lalkozások megerõsödési esélye jelentõen növekszik.

A projekt megvalósulását követõen a közel 2500 m2

területû épület 30 vállalkozás befogadására lesz alkalmas.

irodabérlet, tárgyaló/elõadó bérlet,
eszközbérlet (fax, scenner, projektor, stb.),
közös helyiségek használata (könyvtár, teakonyha, mosdó),
irodai szolgáltatások, 
bankautomata,
recepciós szolgáltatások, postai szolgáltatás.

üzletviteli tanácsadás,
jogi tanácsadás,
pályázati tanácsadás, pályázatírás,
marketing tanácsadás,
weblap szerkesztés,
vállalkozói képzések,
rendezvényszervezés.

Amennyiben érdekli Önt a Nagykanizsai Inkubátorház és Innovációs Központ
által nyújtott kedvezõ iroda-, mûhely bérleti lehetõség, valamint a vállalkozások
részére nyújtott széleskörû szolgáltatási csomag, úgy várjuk jelentkezését.   

További információt kaphat Mihovics Zoltán projektmenedzsertõl, a
mihovics.zoltan@nagykanizsa.hu email címen vagy 06-30-5752943 telefonszámon. 

ALAPSZOLGÁLTATÁSOK:

EMELT SZINTÛ SZOLGÁLTATÁSOK
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A napokban munkába állt az
új vezetõedzõ, Farkas László a
Kanizsa KK-DKG East NB I B-s
férfi kosárlabda együttesénél, s a
Cserháti-csarnokban rögtön egy
laza átmozgató tréninget is vezé-
nyelt a játékosoknak. Az elsõ
összejövetelre gyakorlatilag
mindenki befutott, a zalaeger-
szegi és a kaposvári szekció is le-
parkolt autóival a középiskola
elõtt.

A kanizsai születésû, majd a
ZTE-nél, Sopronban és Kaposvá-
ron is megfordult egykori kitûnõ
kosaras, Farkas László lényegében
visszatért az egyesülethez, hiszen
az új évezred elsõ éveiben játékos-
ként is megfordult a KKK-DKG
East-nél.

– A felkészülés idõszakában heti
négy tréninggel számolunk, amibõl
az egyik mindenképp erõnléti lesz
– kezdte bevezetésképp az új szak-
vezetõ. – A dobóedzésekben sem
lesz hiány, s a foglalkozások két
órája alatt a taktikának is jut
szerep. A bajnokság közben aztán
a ritmus annyiban változik, hogy
akkor áttérünk a heti háromszori
készülésre.

– Mit lehet tudni a játékoskeret
alakulásról?

– Az már ismert, hogy Vertetics
Ádám visszatért Zalaegerszegre,
az amerikai Chris Rodgers nem
érkezett vissza, Koma Dániel ka-
nizsai színekben való további sze-
replése pedig egyelõre még kér-
déses (a pécsi vonal is él), míg
Kasza Dániel mûtétje miatt vala-

mivel késõbb áll majd rendelke-
zésemre. Mindenesetre, ha Koma
távozik, akkor az irányító és a be-
dobó mellett center posztra is kell
még találnunk játékost.

– A felkészülési találkozók terén
mi a jelenlegi helyzet?

– Egy gyõri torna lenne szûk két
hét múlva, de annak ebben a hely-
zetben nagy értelmét nem látom, a
továbbiakról pedig mostantól fo-
gunk egyeztetni.

Ezt követõen azért volt olyan já-
tékos, akinek a keddi edzés kerí-
tésmászással indult, mivel a csar-
nok bejárata a megadott kódszám-
ra nem reagált, így erõsítés gya-
nánt nem maradt más hátra, mint
nekirugaszkodni a rácsoknak…    

Polgár László

EEddzzõõkkéénntt iiss bbiizzoonnyyííttaannaa sszzüüllõõvváárroossáábbaann

A Nemzetközi Sakkszövetség
(FIDE) elnöksége a norvégiai
Tromsö-ben tartott ülésén három
magyar játékosnak, köztük a
nagykanizsai születésû és nevelésû
dr. Flumbort Andrásnak ítélte meg
a nagymesteri címet, melynek ér-
telmében elnyerte(ék) a legmaga-
sabb rangfokozatot. (A három
sakkozó közül egy másik, Gonda
László is az Aquaprofit-NTSK iga-
zoltja volt az elmúlt szezonban.)

– Õszinte leszek, nem sokan keres-
tek a helyi sajtó részérõl a norvégiai
döntés okán, s ezért is esik jól az ér-
deklõdése – fogalmazott a háromszo-
ros bajnok Aquaprofit-Nagykanizsai
TSK immár csapatvezetõ játékosa, a
ma már inkább a fõvárosban „széke-
lõ” Flumbort András. – Tulajdonkép-

pen a legrangosabb elérhetõ fokozat-
ról beszélünk, ami nem titok, hogy ré-
gi nagy vágyam volt. Az más kérdés,
hogy az utóbbi években lassabb tem-
póban haladtam felé.

– Mit jelent ez pontosan?
– Kissé váratlan volt számomra

a FIDE-döntés, mivel fogalmazha-
tunk úgy is, gyakorlatilag a „pro-
fi” sakkot egy ideje már abba-
hagytam. Ennek azért különös a
jelentõsége, hiszen három nagy-
mesteri normát kell megszerezni,
aminek egyenes feltétele, hogy
egyéni versenyeken szükséges va-
lóban nagy játékerõt képviselõ
sakkozók ellen eredményesen sze-
repelni. Én két lépcsõfokon voltam
már túl, de amint már említettem,
az utóbbi idõben játékosként már
nem a korábbi intenzitással ültem

asztalhoz. Tulajdonképpen csak a
német Bundesliga küzdelmei kínál-
tak arra alkalmat, hogy a harma-
dik norma-teljesítést is begyûjt-
sem, s úgy tûnik, az eredmények
alapján ez mostanra össze is jött.

– Hova helyezzünk el egy ilyen
nemzetközi nagymesteri címet?

– Jelenleg egyedülállónak te-
kinthetõ ez Kanizsán (önmagamat
kanizsai nevelésnek tekintve), s a
lényege, hogy a FIDE negyedéven-
te sorra kerülõ ülésein döntenek
róla, arra azonban nagyon figyel-
nek a szövetségnél, hogy a nemzet-
közi nagymesteri címet alapos in-
dokkal ítéljék oda.

– Ez a „szintre emelés” esetleg
ismét visszacsábítja komolyabban
is a sakktáblák mellé?

– Azoktól amúgy sem szakadtam
el, hiszen idestova már három esz-
tendeje az Aquaprofit-NTSK csa-
patvezetésében mind fajsúlyosab-
ban részt vállalhatok. Valamilyen
szinten tehát a sakk sportági szer-
vezésére tettem át a hangsúlyt,
mondhatni a menedzselési felada-
tokból veszem ki nagyobb mérték-
ben a részem. Annyi bizonyosnak
látszik, hogy az elkövetkezendõ sze-
zonban a Bundesliga kimarad, s in-
kább a civil élet felé orientálódom.
Munkába álltam már egy fõvárosi
ügyvédi irodánál, valamint az emlí-
tett elfoglaltságaim mellett polito-
lógiai tanulmányaimat folytatom.

P.L.

NNeemmzzeettkköözzii ssaakkkknnaaggyymmeesstteerr lleetttt

Mesterek egymás között. Kercsmarics József és Flumbort András (jobbról).

Befejezõdtek Kiskanizsán a
XXXVII. Móricz Kupa kispályás
labdarúgó-torna küzdelmei, mely-
nek végén a felnõttek mezõnyében
egy régen látott utcanév került a
kupára, hiszen a Homokkomáromi
nyerte a versengést. 

Elõzetesen talán voltak esélye-
sebbnek tekintett csapatok (Baj-
csai I., Bajcsai II., Jakabkuti) az
utcák, terek gárdáinak mezõnyé-
ben, végül azonban a fiatalos len-
dület (vagy tán a tudás, kinek
hogy tetszik...) utat tört magának,
s a fináléban a Homokkomáromi
2-0-ra gyõzte le az Õrtorony le-
génységét. A döntõbeli gólokat
Novák Gábor és Dénes Kálmán
szerezték.

Horváth Ferenc csapatvezetõ
anno tizenkét éve, a Homok-
komáromi utca addigi utolsó,
1998-as gyõzelme alkalmával azt
nyilatkozta a Kanizsa Dél-Zalai
Hetilap hasábjain a díjátadó Pintér
Attila (jelenleg a Gyõri ETO FC
trénere) társaságában, hogy remél-
hetõleg lesz majd egy újabb gene-
ráció, melynek tagjai tíz év múlva
is magasba emelhetik a serleget.

Nos, az a tíz esztendõ tizenkettõ
lett, mindenesetre vasárnap az es-
tébe nyúlóan nagy volt a vígasság
a csapat egyik törzshelyén, ahol a
pezsgõzés sem maradhatott el a
csapattagok részérõl.

A XXXVII. Móricz Kupa vég-
eredménye.

Felnõttek. Döntõ: Homokko-
máromi – Õrtorony 2-0 (G.: Novák
Gábor, Dénes Kálmán); 1.
Homokkomáromi, 2. Õrtorony, 3.
Jakabkuti. Gólkirály: Pintér Ferenc
(Bajcsai utca II.) 11 gól. Ifjúsági: 1.
Homokkomáromi, 2. Körmös, 3.
Kõrisfa. Gólkirály: Póka Ferenc
(Körmös utca) 4 gól. Serdülõ: 1.
Cigány, 2. Kossuth utca. Gólkirály:
Szabó Bence (Cigány utca) 7 gól.
Öregfiúk: 1. Bajcsai, 2. Szepetneki,
3. Felsõtemetõ. Gólkirály: id. Póka
Ferenc (Bajcsai utca) 5 gól.

A gyõzteseknek és helyezettek-
nek Marton István polgármester,
valamint az elõzõ NB I-es idény-
ben az ötödik helyen végzett, illet-
ve Magyar Kupa-döntõs Zalaeger-
szegi TE FC két labdarúgója, Ko-
csárdi Gergely és Vlaszák Géza
adta át a díjakat.

P.L.

TTiizzeennkkéétt éévv uuttáánn 
aa HHoommookkkkoommáárroommii
uuttccaa
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KKaanniizzssaa –– ÜÜnnnneeppeelljjüünnkk eeggyyüütttt!! 2010. augusztus 19.16

Programok
Augusztus 19. (csütörtök)
Hevesi Sándor Mûveldési Központ

17.00 „Élõ népmûvészet”
Kiállítás a HSMK Hímzõ Mûhelye, 
valamint Czibor Imre fazekas népi  iparmûvész 
és Herman Edit fazekas alkotásaiból. 
Megnyitja: Papp Ferenc, a HSMK nyugalmazott igazgatója. 
A kiállítás megtekinthetõ: szeptember 4-ig

Augusztus 20. (péntek)
Deák Ferenc tér

9.30 Ünnepi térzene
a Kanizsa Fúvós Egyesület Zenekara közremûködésével
Vezényel: Ámon István karnagy 

9.45 Ünnepélyes zászlófelvonás 
Közremûködnek: a Kanizsa Lovasklub 
Hagyományõrzõ Huszárjai és a Történelmi Vitézi Rend 
Nagykanizsai Hadnagysága

Széchenyi tér 
(a Hevesi Sándor Mûveldési Központ fõbejárata elõtt)

10.00 Ünnepi mûsor
Szent István napja alkalmából
Köszöntõt mond: Dr. Márkus Ferenc, Nagykanizsa Megyei Jogú 
Város Díszpolgára. Az új kenyeret megszenteli: Fliszár Károly 
fõesperes-plébános. Szereplõk: Baracskai Anikó versmondó, 
Horváth István Radnóti-díjas versmondó és a Kanizsa Táncegyüttes

Alsóvárosi templom

18.00 Szent István-napi ünnepi szentmise
Szentbeszédet mond: Horváth Tamás csóti plébános

Erzsébet tér 

14.30 Kis Hétrét Együttes 
15.30 Kanizsai Horvát Tamburazenekar
16.30 Sheket Zenekar
17.30 Marcato Ütegyüttes 
18.30 OldMix Kartell 
19.30 The Innocents 
20.30 Sztárvendég: Bencsik Tamara 
21.00 Tüzijáték
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