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A Kanizsa Fúvós Egyesület
Zenekarának üdvözlõ dallamai-
val kezdõdött meg a Deák Fe-
renc téren Szent István napjá-
nak ünnepi mûsora. A Kanizsa
Lovasklub Hagyományõrzõ Hu-
szárjai és a Történelmi Vitézi
Rend Nagykanizsai Hadnagysá-
ga kezükben a nemzetiszín lobo-
góval vonult el a honfoglalás ko-
ri öltözéket viselõ hagyományõr-
zõk sorfala elõtt.

A zászlófelvonást követõen az
ünneplõ közönség átsétált a Szé-
chenyi térre, ahol a Himnusz el-
éneklése után Horváth István Rad-
nóti-díjas elõadómûvész szavalta
el Buda Ferenc költeményét.
Fliszár Károly fõesperes-plébános
megszentelte, Hella Ferenc refor-
mátus lelkész pedig megáldotta a
város új kenyerét, majd Dr. Már-
kus Ferenc Nagykanizsa Megyei
Jogú Város Díszpolgára köszön-
tötte ünnepi szavaival a város la-
kosságát. Hangsúlyozta államala-
pító királyunk érdemeit, valamint
emberi és nemzeti fejlõdésünket
elõmozdító tetteire emlékeztetett:
„Életmûvével, a keresztény király-
sággal Szent István kora került a
nemzet történelmének kapujába.
Nem túlzó büszkeség, sokkal in-
kább tárgyilagos értékítélet, ha el-
sõ királyunkat az egyetemes, ben-
ne a magyar történelem legna-
gyobb államférfijai mellé állítjuk. 

Elsõ királyunk politikájának
alapgondolata a fenntartható béke
volt. Ez erõsítette hatalmát, orszá-
ga ellenállóképességét. Megterem-
tette a belsõ összetartást, egységet,
és felkészült a késõbbi küzdelmek-
re. Ezt az igyekezetet így foglalta
össze: „Légy szigorú, de szelíd is
légy, ha kívánja a szükség.” Ez
országépítõ és országirányító te-
vékenységének alfája és ómegája.”
Dr. Márkus Ferenc beszédében
igyekezett összekapcsolni a múltat
a jelennel, útmutatást adva a jövõ-
re vonatkozólag: „A mai ünnep
igézetében arra gondolok, hogy
mi, itt lévõ, Szent Istvánra és mû-
vére emlékezõ 21. századi emberek
külön-külön és egyetemlegesen is
az õ és nagy utódai ítélõszéke elõtt
állunk. Azt képzelem, hogy ezer-
éves történelmünk minden esemé-
nyének és valamennyi jeles alakjá-
nak vizsgáló tekintete méri meg
mivoltunkat, értékességünket.
Minden egyes emberét! Akiben ha-
gyatékuk szárba szökkenõ vetését
találják, azt arra ösztönzik, hogy
gondozza, mûvelje, ápolja, növelje
szépre, nagyra. Az általuk adott
példa forduljon saját korunk érté-
keivel kiegészülve termõre. Mint
ahogy az újra és újra földbe került
búzából mindig szépen sült kenyér
lesz. Asztalunkra kerülve elõdeink-
re is emlékezve örömmel szegjük
meg, és kínáljuk minden honfitár-
sunknak.

Latolgassuk, hogy Szent István-
nal, valamint a hozzá hasonló törté-
nelmi nagyságainkkal vajon az ég
nyert-e nagyot, vagy mi, földi halan-
dók lettünk-e gazdagabbá? Aligha-
nem mindkét szféra. Az azonban biz-
tos, hogy nélkülük nem lettünk volna
olyanná, nagy történelmet megélt,
összeforrott, alkotó közösséggé,
amilyennek a világ megismert.

Szívbõl kívánom, hogy ezzel a
felismeréssel, meggyõzõdéssel el-
telve váljon ünneppé – régi magyar
nyelven azt jelenti: szent nappá –
mindenkiben nem csak ez a rövid
óra, hanem az egész napja, sõt, sze-
rettei körében töltött teljes élete.”
(dr. Márkus Ferenc ünnepi beszédé-
nek teljes szövegét honlapunkon
olvashatják.)

A megemlékezést Németh Rená-
ta népdalénekes és tanár régiesen
csengõ népdalai és a Kanizsa
Táncegyüttes kalocsai tánca tette
teljessé. Az ünnepséget záró Szó-
zatot együtt énekelte a közönség,
ezután pedig a népviseletbe öltö-
zött lányok körbekínálták a meg-
szentelt kenyeret.

Az ünneplést kikapcsolódással
köthették össze a város lakosai az
ünnepi programokból szemezget-
ve, így a zenei rendezvények
mellett gyerekprogramokkal, arc-
festéssel és kézmûves foglalkozá-
sokkal várták a családokat. A
koncertek nyitójaként fellépõ Kis
Hétrét Együttes népzenei motívu-
mokkal gazdagon átszõtt zenéje
töltötte be az Erzsébet-teret, majd
a Kanizsai Horvát Tamburazene-
kar lépett a színpadra. A Sheket
zenekar fiatal muzsikusai ügye-
sen ötvözték a folkzenét és a mo-
dern hangzást, de az õket követõ
Marcato Ütõegyüttes tudta csak
kicsalogatni az embereket az ár-
nyékból. A klasszikus rockot és a
blues-os dallamokat elõnyben ré-
szesítõk élvezhették az Old Mix
Kartell, majd az õket követõ The
Innocents együttesek zenéjét.
Sokan várták már az este sztár-
vendégének, Bencsik Tamarának
az elõadását, valamint a tûzijáté-
kot. 

Z.A.
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Egész napos kikapcsolódásra,
falunapra hívta Kis- és Nagy-
fakos lakóit a Fakosért Város-
rész Szépítõ Egyesület.

A kultúrház udvarán megjelen-
teket elsõként Nagy József György,
az egyesület elnöke köszöntötte.
Beszédében kiemelte, az elmúlt
idõszakban, amióta az egyesület
vezetõje, tisztán látszik, a falu la-
kói milyenfajta igényt támaszta-
nak vele szemben. Akarnak vala-
mit, s ehhez segítõ kezet kapott a
városvezetéstõl, pontosan csak egy
részétõl, mert sajnos Marton Ist-
ván, a jelenlegi polgármester min-
den kezdeményezésüket gáncsolta,
akadályozta, ezért arra kérik a vá-
ros mostani vezetését, és majd az
októberben megalakuló önkor-
mányzatot, hogy fokozott figye-
lemmel legyenek a fakosi város-
részre. 

A falunapot Cseresnyés Péter
alpolgármester, országgyûlési kép-

viselõ nyitotta meg. Köszöntõjé-
ben felidézte a télen tartott lakos-
sági fórumon felvetõdött kérdése-
ket, melyek között arról is szó
esett, mit lehet tenni annak érdeké-
ben, hogy az itt élõ közösség job-
ban érezze magát, kicsit kényel-
mesebben éljen, a járdán, az úton
biztonságosabban lehessen közle-
kedni, és az orvosi rendelõ olyan
képet mutasson, ami méltó egy
egészségügyi intézményhez. Amit
ott megígértek, szép-lassan telje-
sül. Hogy miért lassan, azt Jera-
usek István önkormányzati képvi-
selõ mondta el. Köszöntõjében
ugyan nem akart említést tenni
Marton Istvánról, nehogy valaki
azzal vádolja, kampánybeszédet
mond. Végül úgy döntött, köteles-
sége megvédeni magát amikor ha-
zugsággal vádolják, és kutya köte-
lessége elmondani az igazságot ak-
kor, amikor félrevezetõ hazugsá-
gokkal teli szórólappal látják el a
választópolgárokat. A kisfakosiak
joggal mondhatják – folytatta –,
hogy csak beszélt és ígérgetett az
elmúlt négy évben, amibõl nem
valósult meg semmi. Aki kívánja,
annak hivatalos irattal igazolja,
hogy a Sandi út felújítása a tavalyi
költségvetésben szerepelt, és a
közgyûlés megszavazta. Hiába
zengi Marton István azt, hogy õ a
törvényesség talaján áll, ennek a
törvényi kötelezettségének nem
tett eleget, és nem hajtotta végre. A
mai napig nem történt meg a Sandi
út járdafelújítása. Továbbá, a he-

lyiekkel együtt közösen tiltakozott
az orvosi rendelõ bezárása ellen.
Akkor a közgyûlési döntés szerint
soron kívüli felújítást szavaztak
meg, ami az ígéretek szerint au-
gusztusban megvalósul. Ám ami-
kor július végén az orvosi rendelõ
felújítása felõl érdeklõdött a hiva-
talban, szomorúan tapasztalta,
nem úgy áll, ahogyan kellene. Egy
olyan ígéretet kapott, hogy október
végéig mindenképpen megvalósul.
Többször fölvetette a Damjanich
utca útfelújítását, ami mindannyi-
szor bekerült a költségvetésbe, de
ezt a polgármester sorra kihúzta.
Azt a magyarázatot még el tudta
volna fogadni, hogy nincs rá pénz.
De azt, amikor több alkalommal
kérte, hogy a Damjanich utcában a
szennyvízelvezetés nyomvonala a
trehány munka miatt harmadik íz-
ben szakadt be, és nem történt még
intézkedés, erre semmilyen ma-
gyarázatot nem tud elfogadni.
Örömmel jelentette be, hogy hosz-
szú, fáradtságos munkával sikerült
Marton Istvánt jogosan szabadság-
ra küldeni, és megindulhatnak a
beruházások. Papírral tudja bizo-
nyítani, hogy a Damjanich utca
járdafelújítását október végéig be

kell fejezni a vállalkozónak. Tudja,
hogy ez a városrész a többi körzet
mellett lemaradt, ezért képviselõi
keretének több mint hetven száza-
lékát a fakosiak javára ajánlotta
fel. A kultúrház és a feszület felújí-
tására, valamint a harangláb újbóli
üzembehelyezésére. Nagy József
az elmondottakat kiegészítve hoz-
zátette: Mivel a százezer forintot
még nem kapta meg az egyesület,
a feszületet saját forrásból újították

fel, s a képviselõ felajánlását más
célokra használják fel a városrész
érdekében. 

Garai Ferenc, a rendezvény
megvalósulását támogató Polgárõr
Egyesület elnöke is szót kapott az
ünnepség megnyitóján. A tizenegy
éve mûködõ egyesület tevékenysé-
ge alatt mindössze három-négy
bûncselekmény történt a területen,
ám azok is felderítésre kerültek.
Fakoson jó élni! – hangsúlyozta,
de azt is megjegyezte, anyagi se-
gítséget a tagokon kívül mindössze
két embertõl kapnak. Most
leginkább részvételt várnak a kör-
nyéken élõktõl. A tagságot fiata-
lokkal és hölgyekkel is szeretnék
bõvíteni. 

A fakosi falunapot Röst János
önkormányzati képviselõ is meg-
tisztelte jelenlétével. 

A megnyitó kezdetére megérke-
zett a fagyis-busz, és a legkorsze-
rûbb kombájnok és útépítõ munka-
gépek között válogathattak a gye-
rekek a búcsúsok sátránál. A le-
bontásra, vagy felújításra váró is-
kolaépület – mint egy ottfelejtett
színházi díszlet –, emlékeztetett a
múltra a kultúrház elõtti téren. „ A
harangozó?  Itt lesz õ is” – vála-

szolták érdeklõdésemre az egyik
bogrács körül. „ Ki akar harangoz-
ni mindenkit!” – nyugtázták vicce-
sen. „Kilencvenhét éves, õ a leg-
idõsebb fakosi állampolgár” – for-
dította komolyra a szót Garai Fe-
renc polgárõr. Húsz éve vette át a
faluban a harangozás feladatát, mi-
után meghalt a korábbi harangozó,
s nem volt aki kiharangozza az el-
hunytakat. Eleinte naponta, ké-
sõbb csak a temetések alkalmával.
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Hogy mivel foglalkozott? Ezeket
az embereket a munka éltette.
Gyermekkoromban az én mamám
állandóan azt mondogatta nekünk,
hogy a férj mellett alázattal kell
lenni, a férjet ki kell szolgálni. Azt
is elmesélte, hogy õt is hátba dob-
ta a papa a csizmával, de akkor is

odavitte neki a vacsorát, mert az
asszonynak az a dolga, hogy ellás-
sa a családot, a gyerekeket. A falu-
si élet reggel három órakor kezdõ-
dött, és este tízkor fejezõdött be.
Hogy mikor lehet ismét harang-
szót hallani Kisfakoson, azt egy-
elõre senki sem tudja megmonda-
ni, mert felújításra szorul a harang-
láb. 

A beszédek végén elindultunk a
Sandi utcába, hogy beszélgessünk
Margit nénivel, a harangozóval.
Horváth György bordal énekes
hangja kísért végig bennünket a
rekkenõ melegben. Jobbról a virá-
gos, rendezett udvarok mögött
zöld dombok szaladtak egymás fe-
lé. Az õsz közeledtére a telt kuko-
ricacsövek barnuló bajusza figyel-
meztetett bennünket. Margit néni-
vel nem tudtunk beszélni, a napok-
ban elesett, megütötte magát – vá-
laszolta a menye, aki szintén a
Margit nevet viseli. Hogy mivel
teltek a napjai? Gyerekeket, uno-
kákat nevelt. Volt napszámos, s
férje halála után konyhai dolgozó
egy étteremben, és takarítónõ a bú-
torgyárban. Fél éve vasárnapon-
ként még bejárt busszal szentmisé-
re a sánci templomba – ezt már
Jutka dédunokájától tudtuk meg. 

Visszaérve a falu központjába,
éppen helyet cseréltek a szereplõk
a színpadon. Az idõsebbek beszél-
gettek, a gyerekek játszottak,
csúszdáztak. Garai Ferenc és
Klepács István polgárõrökkel
megnéztük a szennyvízcsatorna
fölötti gödröket a Damjanich utcá-
ban. Több mint húszat számoltak
meg belõlük az alig két kilométer-

nyi területen. Amikor reklamáltak,
a kivitelezõ beleborított egypár au-
tónyi sódert a gödrökbe, és ledön-
gölték. Ebben az utcában még szá-
mos, beépíthetõ telek akad. Az ut-
ca végén álló pléhkrisztus két év-
vel ezelõtt még árnyas fák alatt pi-
hent. Most már éri a napfény, ki-

vágták mögüle az erdõt. A közelé-
ben, Dömötör Annus néni „mese-
házikóját” ugyanúgy körbeölelik a
virágok, mint harminc évvel ez-
elõtt, de Annus néni már nem lakik
itt. A fia elköltöztette a régi ház-
ból, ahol oly sokszor felkerestük a
sánci rokonaival. „Ma már Szép
Kisfakos!” – erõsíti meg vélemé-
nyét a bosszúságok ellenére Garai
Ferenc. „Csak nem fedezték még
fel a városiak. Ez jó is, meg nem
is.” – tette hozzá. 

Klepács István és felesége be-
invitált bennünket hétvégi házuk
udvarára. Az épületet saját maguk
építették. A nyarat itt töltik, a telet
meg a városban. Míg a kilátásban
gyönyörködünk, a szemben lévõ
domboldalról ezernyi napraforgó-
virág mutatja felénk mosolygós
arcát. A telekrõl egy sudár napra-
forgó integet vissza nekik. A házi-
gazda „gyógyszert” hoz ki a pin-
cébõl, s kis kupicákba tölti. A te-
raszról, vendéglátónk meditáló
helyérõl még egy pillantást ve-
tünk a tájra. „ Azt látnák, milyen
gyönyörû, amikor õzcsorda fut
végig a domboldalon!” – fokozta
kíváncsiságunkat. A falunapra
visszatérve az egyesület elnöke
még marasztal bennünket. A bált
nem várjuk meg, de visszajövünk
Kisfakosra – ígértük, hiszen még
nem láttuk az észak felé folyó pa-
takot, s szívesen megnéznénk az
erdõszéli domboldalt akkor is,
amikor köd borítja, s szarvasok
sokasága szalad keresztül a szán-
táson… 

Bakonyi Erzsébet
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A mûszaki átadást követõen
forgalomba helyezték a 74. szá-
mú fõút új, négy és fél kilomé-
teres, Palint elkerülõ szakaszát.
A közel kétmilliárd forintos be-
ruházás nyolcvanöt százalékát
az EU finanszírozta, a maradék
tizenöt százalék hazai forrás
volt.

A 74. számú fõút Vasvár és
Zalaegerszeg kapcsolatát bizto-
sítja Nagykanizsával. A város
Palin településrészén átvezetõ
útszakasz az utóbbi években
erõs forgalmat vezetett le, bal-
esetveszélyessé vált. Az új elke-
rülõ szakasz 4,5 kilométeren,
kétszer egy forgalmi sávval
épült meg Palint nyugatról ke-
rülve. Az út az M7-es autópálya
Nagykanizsa-Észak csomópont-
jától indul, és a Principális-csa-
torna hídjánál csatlakozik a 74.
számú fõúthoz, közvetlenül a
Nagykanizsa-Zalaegerszeg vas-
útvonal mellett haladva, észak-
déli irányban.

A kivitelezést végzõ Terrag-
Asdag Kft-t a Nemzeti Infrastruk-
túra Fejlesztõ Zrt. (NIF) nyílt köz-
beszerzési eljáráson választotta ki.
A munka során a kivitelezõ 66
ezer köbméter kavicsot terített le
és tömörített az ingoványos altala-
jon. 49.500 négyzetméter felületen
történt aszfaltbeépítés. Az útszaka-
szon három csomópont került ki-
alakításra, gyalogos vasúti átjáró
létesült, és a projekt részeként
megépült a zsigárdmajori bekötõút
csatlakozása is. 

A palini elkerülõ út megépítése
két évet vett igénybe. A környé-
ken élõk számára az elkerülõ út a
lakott környezet tehermentesíté-
sét, a gyorsabb, biztonságosabb
közlekedés feltételeit teremti
meg. A NIF Zrt. számítása szerint
az új út közvetlenül és közvetve
naponta nyolcezer helybeli és át-
utazó életébe hoz kedvezõ válto-
zást. 

A projekt az Európai Unió tá-
mogatásával, az Európai Regioná-
lis Fejlesztési Alap társfinanszíro-
zásával valósult meg az Új Ma-
gyarország Fejlesztési Terv égisze
alatt, a Közlekedés Operatív Prog-

ram közúthálózat-fejlesztés priori-
tásán belül. 

Az átadási ünnepségen megje-
lenteket Knausz Péter, a NIF be-
ruházási mérnöke köszöntötte,
majd Cseresnyés Péter alpolgár-
mester, országgyûlési képviselõ
adott tájékoztatót a beruházás te-
lepülésre gyakorolt hatásáról: „A
74-es út átadása egy újabb lépés
mind a város, mind a térség köz-
lekedésének fejlesztésben. Fellé-
legezhetnek a paliniak és a Ma-
gyar utca északi részén élõk, mert
lényegesen kevesebb nehézgép-
jármû fog a belsõ utakon áthalad-
ni, így ezt a területet közvetlenül,
a belvárost közvetetten tehermen-
tesíti a nagy forgalom alól. Keve-
sebb lesz a környezetkárosító ha-
tás, kevesebb por, kisebb zaj – és
lehetne még folytatni a felsorolást
–, éri az itt lakókat. A közlekedés
szempontjából is jelentõs elõrelé-
pés a használatbavétel, mert la-
kott terület érintése nélkül, biz-
tonságosan lehet elérni az ország
közlekedésének egyik ütõerét, az
M7-es autópályát, s a 61-es elke-
rülõ segítségével a délkeleti irány
is egyszerûbben, lakott terület
érintése nélkül lesz elérhetõ.
Mindez már nem csak a város, ha-
nem a megye, és a régió szem-
pontjából is fontos tényezõ. A 74-
es elkerülõ a meglevõ ipari par-
kunk közelében csatlakozik rá az
M7-es autópályára, feltárva új le-
hetõségeket, új területeket térsé-
günk számára. Az eredmény tehát
kézzel fogható, jótékony hatását a
késõbbiekben fogjuk érezni és ér-
tékelni. Ezért köszönetet kell
mondanunk, mondanom minden-
kinek, akik az elkerülõ út megva-
lósításában részt vettek.”

Beszédében Horváth Norbert
projektvezetõ kiemelte, a zöldme-
zõs beruházásként épült útszakaszt
nem volt egyszerû megépíteni. A
tõzeges, lápos területen különleges
technológiával lehetett az altalaj-
tömörítést elvégezni ahhoz, hogy
egyáltalán utat lehessen építeni. A
két évbõl közel egy évig azért dol-
goztak, hogy közlekedni lehessen
a munkagépekkel. 

B.E.

FFoorrggaalloommbbaa hheellyyeezzttéékk
aa 7744.. sszzáámmúú ffõõúútt PPaalliinntt
eellkkeerrüüllõõ sszzaakkaasszzáátt
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Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata nyilvános versenytárgyaláson értékesíti az alábbi ingatlanait:
Hrsz. Helye Nettó kikiáltási ár Versenytárgyalások idõpontjai

(Ft) Augusztus Szeptember Idõ
961 Kinizsi u. 20/2. lakóház, udvar 11.297.000 - 1, 15, 29. 9:00
3817 Csengery u. 111. - telephely 5.350.050 - 1, 15, 29. 10:00
1188/3/A/5
1188/3/A/6 Fõ út 7. irodák és manzard 23.185.000 - 1, 15, 29. 10:30
3779/17 Csengery úti szántó (ipari ter.) 15.000.000 - 1, 15, 29. 11:00
3779/21 Csengery úti szántó (ipari ter.) 16.650.000 - 1, 15, 29. 11:30
30155/3 Miklósfa, Iskola u. építési telek 6.100.000 - 1, 15, 29. 13:30
30155/4 Miklósfa, Iskola u. építési telek 6.100.000 - 1, 15, 29. 14:00
4372 Lazsnaki kastély 53.445.000 - 14:30
0128/12  külterületi gyep 610.000 25. 09:00

A versenytárgyalás helye:  Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Vagyongazdálkodási Iroda (Nk, Er-
zsébet tér 7. II. em. 6. ajtó) Tel.: 93/500-724. Versenytárgyalási felhívás és részletes tájékoztatás a fenti elérhetõségeken
kérhetõ.

ÖÖnnkkoorrmmáánnyyzzaattii iinnggaattllaannookk nnyyiillvváánnooss vveerrsseennyyttáárrggyyaalláássaaii

Még a mai szûkösebb
idõkben is a nyár a hosz-
szabb-rövidebb, közelibb-
távolibb utazások szezonja.
Élményekkel töltekezve, bi-
zonyára Olvasóink közül is
sokan, örömmel hoznák ha-
za magukkal mindazt, ami
nyaralásukon tetszett. 

Lapunk várja fényképpel
vagy akár szövegesen mind-
azt a jó ötletet, amelyet Ol-
vasóink szívesen látnának
megvalósulni városunkban
is. Kérjük, jeligésen küldjék
el nekünk, és mi, lapunk
küldetésének megfelelõen, a
következõ négy hétben
örömmel adunk helyet
ezeknek a lokálpatrióta, rö-
vid útibeszámolóknak. 

Címünk lapunk 2. olda-
lán az impresszumban, hon-
lapunkon az elérhetõségre
kattintva olvasható. 

Szeptember végén aján-
dékkönyvekkel háláljuk
majd meg ezeket az olvasói
leveleket! 

Osszuk meg a nagyobb
közösséggel is mindazt,
amelyrõl családi körben
örömmel beszámoltunk! 

A Kanizsa 
Lokálpatrióta Hetilap

szerkesztõsége

Olvasónk, Martonné Németh
Mária, a Szent Imre Kórus karna-
gya az alábbi levéllel fordult hoz-
zánk: „A Kanizsa Hetilap augusz-
tus 19-i számában a 2. oldalon
megjelent egy írás „Szeressünk és
alkossunk, adjunk és építsünk”
címmel. A cikk a miklósfai temp-
lom újraszentelésérõl szól. Az elsõ
bekezdés záró mondata: Közremû-
ködött a Jézus Szíve Plébánia
Szent Imre Kórusa. A kórusnak 10

éve vagyok karnagya, de a miklós-
fai templomban soha nem énekel-
tünk, így ezen az ünnepi szentmi-
sén sem. Feltételezem, hogy más
kórus énekelt. Talán õket bántja a
tévedés"

Tisztelt Martonné Németh Mária!
Tévedésünkért az érintettek szí-

ves elnézését kérjük. Az ünnepi
szentmisén a miklósfai templom
énekkara énekelt. Nem is akármi-
lyen színvonalon.

Nyaraláskor 
megtetszett 
– hhazahoznám!  

BBooccssáánnaattoott kkéérrüünnkk

– Mi is az a TISZK? 
– A Nagykanizsa és Térsége

TISZK Szakképzés-szervezési Ki-
emelkedõen Közhasznú Nonprofit
Kft. által létrehozott és fenntartott
KanizsaTISZK Felnõttképzési
Szakképzõ Iskola, a felnõtt kor-
osztály igényeire épülõ esti tago-
zatú felnõttoktatást végzõ intéz-
mény. 

– Milyen szakmákat oktatnak
az intézményben?

– Az oktatott szakmák a nagyka-
nizsai középiskolák profiljára épül-
nek. Az oktatások helyszínei is el-
sõdlegesen a hazai és nemzetközi
tapasztalattal rendelkezõ oktatói
bázissal és korszerûen felszerelt
képzõhellyel rendelkezõ szakkép-
zõ intézmények. Mindez garancia
arra, hogy a KanizsaTISZK szerve-
zésében elsajátított szakma ver-
senyképes, és biztos tudást takar. 

– Melyek a képzés fõ irányai?
– A mûszaki-informatika (CAD-

CAM informatikus – CNC-pro-

gramozó), környezetvédelem
(megújulóenergia-gazdálkodási
technikus), egészségügy (ápoló,
gyógyszertári asszisztens), ügyvi-
tel (irodai asszisztens), és kereske-
delem-vendéglátás (kereskedõ,
vendéglõs, pincér, cukrász, sza-
kács, panziós–falusi vendéglátó).

– Hány év a képzések idõtar-
tama?

– Egy vagy két év. Egy részük
érettségire épülõ szakma, másik
részének belépési feltétele az álta-
lános iskolai végzettség. A képzés
ingyenes, akinek nincs még isko-
larendszerben, államilag finanszí-
rozott szerzett OKJ-s végzettsége.
Így azok a felnõttek is piacképes
szakmához juthatnak, akik eddig
végzettség hiányában esetleg el-
helyezkedési nehézséggel küzdöt-
tek. Azoknak a jelentkezõknek,
akik nem jogosultak az állami
normatív támogatásra, féléven-
ként 85.000 forintba kerül a kép-
zés, melyet részletekben is tör-

leszthetnek. A jelentkezõk 8.000
forint regisztrációs díjat fizetnek,
melyet – ha a képzés mégsem in-
dulna el – visszatérít az intéz-
mény.

– Indul-e újabb képzés a kö-
zeljövõben?

– A 2010. szeptember elsõ heté-
ben induló program mellett 2011.
február 1-jétõl két további felsõfo-
kú szakma – titkárságvezetõ,
Pénzügyi szakügyintézõ – meg-
szerzésére kínálunk lehetõséget. A
jelentkezés határideje õszi kezdés
esetén augusztus 31., keresztfél-
évesnél január 15.

– Hol található az iskola?
– Az iskola székhelye Nagyka-

nizsán az Erdész utca 30-ban talál-
ható. A képzésekkel kapcsolatos
információk az intézmény
www.kanizsatiszk.hu honlapján
olvashatók, illetve kérhetõk a
titkarsag@kanizsatiszk.hu e-mail
címen, vagy a +36/30.467 4882, és
a 93.510.251-es telefonszámon.

SSzzaakkkkééppzzééss ffeellnnõõtttteekknneekk aa TTIISSZZKK-bbeenn
HHaatt kkéérrddééss,, hhaatt vváállaasszz aa ffeellnnõõttttkkééppzzééssii sszzaakkkkééppzzõõ iisskkoolláárróóll

A szórakoztató zene világába
kalauzolta el a zenét és a falusi
életmódot kedvelõket a Czinki
Nosztalgia Parasztudvar Kendli-
majorban.

Az idén is nagy sikerrel zajló
Kendlimajori Nyár címû esemény-
csokor nyárbúcsúztató összejöve-
telén több, mint negyvenen gyûl-
tek össze a nosztalgia-parasztud-
var pajtaszínházában, s hallgatták
meg Baráth Adrienn zenetanár és
leánya harmonika, illetve fuvolajá-
tékát. Az esten megszólalt az édes-
apa, Baráth Béla tárogatója is.

Az eseménysorozat csúcsrendez-
vénye az elõzõ heti udvarnap volt. A
táj szépsége mellett legelészõ állatok
is lekötötték Dr. Czinki László nyu-
galmazott kert- és tájépítõ mérnök
hagyományos paraszti életmódot, ál-
latokat, tárgyakat bemutató birtokán
a városlakók figyelmét. A Magyaror-
szágon egyedülálló, Európa legszebb
100 üdülõudvarainak egyike Nagy-
kanizsától tíz kilométerre található.

B.E.

KKeennddlliimmaajjoorrii
nnyyáárr
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Nagykanizsán az ÚJ PÓLUS
Közéleti és Kulturális Egyesület
minden körzetben indít jelölte-
ket az önkormányzati választá-
sokon. Együtt kívánunk mûköd-
ni a testületben minden demok-
ratikusan gondolkodó párttal és
jelölõ szervezettel, partneri vi-
szonyt kialakítva. 

A választás tétje a város bizton-
ságos mûködtetése, továbbfejlõdé-
se, az elinduló fejlesztések fel-
gyorsítása. 

A városi programunk kiemelt fe-
jezetei: Munkahelyteremtés! Tér-
ségfejlesztés! Regionális szerepkör!

A jelenlegi állóvíz, a program-
nélküliség, a bizonytalanság és a
zavarkeltés nem lehet vonzó jövõ-
kép a kanizsaiaknak. 

Ezért a város fejlõdéséhez szak-
mailag felkészült, nagy munkabí-
rású, higgadt képviselõkre van
szükség.

Az ÚJ PÓLUS képviselõjelölt-
jei az élet más területén már bizo-
nyítottak, és civil kurázsival is ren-
delkeznek. 

1. vk.: Röst János üzemmérnök,

2. vk.: György Pál mérnök-vállal-
kozó, 3. vk.: Szennay Zoltán vál-
lalkozó, 4. vk.: Béres János épí-
tésztechnikus, 5. vk.: Magyar Valé-
ria ingatlan-tanácsadó, 6. vk.: Var-
ga Zoltán közgazdász, 7. vk.: Ha-
lász Gyula marketing menedzser,
8. vk.: Lackenbacher Szilvia mes-
terfodrász,- szakoktató, 9. vk.:
Czuczi Tünde vám-ügyintézõ, 10.
vk.: Kulbencz Ferenc környezetvé-
delmi mérnök, 11. vk.: Hohl Lász-
ló ügyvezetõ igazgató, 12. vk.: Né-
meth István hálózati igazgató.

Civil kurázsi! Csak a város!
Az Új Pólus képviseletében:

Röst János

Nem szeretnénk elemi iskolá-
ba kívánkozó továbbképzésre
használni a helyi, illetve megyei
médiumokat, de Cseresnyés Pé-
ter tegnapi sajtótájékoztatóján
olyan kijelentések hangzottak el,
amik minden alapot nélkülöz-
nek, ráadásul súlyos fogalmi és
értékrendbeli zavarokról árul-
kodnak. Cseresnyés Péter azt ve-
tette Egyesületünk szemére,
hogy értelmezni mertük hóna-
pokkal korábbi kijelentéseit, mi-
szerint számára nem élvez prio-

ritást Nagykanizsa ügye az Or-
szággyûlésben. Majd elkezdi
idézni saját magát, ami épp állí-
tásainkat támasztja alá. Nem
tudjuk eldönteni, hogy a “képvi-
selni”, vagy a “prioritás” szavak
jelentésével nincs tisztában Cse-
resnyés Péter, de készséggel el-
magyarázzuk neki mindkettõt. A
prioritás annyit tesz, hogy Nagy-
kanizsa érdeke minden egyéb ér-
deket felülír, akár a frakciófe-
gyelmet is. Ha nem kapunk alóla
felmentést, akkor is. Az, hogy
valaki mérlegel, megpróbál fel-
mentést kérni, sunyin lavírozik
az érdekek között, az minden,
csak nem karakán érdekképvise-
let! De ezt a hónapokkal korábbi
kijelentésén kívül az elmúlt 9
éves teljesítménye is igazolja.
Persze ha akad Cseresnyés Péter
parlamenti munkájának akár
csak egyetlen momentum is,
amibõl Nagykanizsa város profi-
tált, akkor örömmel megkövet-
jük. Egyesületünk nem mocsko-
lódik, sosem állít valótlanságot,
de arra nyugodtan készülhet
mindenki, aki csak kolonc volt
városunk nyakán, hogy rá fo-
gunk mutatni minden olyan tett-
re, mely ellentétes volt Nagyka-
nizsa érdekeivel! Mert itt a vá-
lasztások ideje, a politikusokat
pedig el kell számoltatni!

Horváth István, a Kanizsáért
Közéleti Egyesület szóvivõje

***
A vita tárgya „Már parlamenti

kampányában bevallotta, hogy
számára Nagykanizsa nem élvez
prioritást, elsõdleges feladatának
azt tekinti, hogy megnyomja a
gombot, amire utasítják.” (ZH
online 2010. április 08.) Forrás: a
Kanizsáért Közéleti Egyesület
kiadványának 1. száma

A hivatkozás szó szerint: „Ha
választókörzetének érdeke úgy kí-
vánja, hajlandó lenne- e megszeg-
ni a parlamenti frakciófegyelmet?
(szólt a ZH kérdése) A fegyelme-
zett együttmûködés minden jól mû-
ködõ közösséggel, így a politikai
közösségekkel szemben is jogos el-
várás. Saját választókerületem ér-
dekeit elõször az elõkészítõ mun-
kák során kell határozottan képvi-
selnem. Amennyiben országos ér-
dek felülírná a helyi érdekeket, ak-
kor 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."

No comment...

Önök kérték, hogy kiadványu-
kat elolvasva véleményünket
mondjuk el önöknek, így élek a le-
hetõséggel! 

Valóban meg kell tisztítani a vá-
rost a politikai és gazdasági antita-
lentumoktól. Valóban felmérhetet-
len károkat okoztak az elmúlt 20
évben! Az ötletük, hogy becsüle-
tes, hozzáértõ embereket gyûjtse-
nek egybe és így induljanak az ön-
kormányzati választás megnyeré-
sére, roppant dicséretes, de a kér-
déseimre, amelyekre a rendszer-
váltás óta nem kaptam választ sen-
kitõl, sajnos az önök kiadványa
sem adott semmi biztató választ!

Egyesületükben olyan emberek
jöttek össze, „akik már bizonyítot-
ták a köz iránti elkötelezettségü-
ket”! Akkor hogyan lehetséges,
hogy Nagykanizsa mégis olyan
mélyre süllyedt, amilyen mélyre
csak település süllyedhetett! Akkor
ezek a „képviselõk, iskolaigazga-
tók, jogászok, vállalkozók” eddig
miért nem emelték fel szavukat?
Miért nem hallottuk jajkiáltásukat,
hogy most már legyen elég! A nya-
kunkon az önkormányzati válasz-
tás, és hirtelen ezek az emberek
egyik pillanatról a másikra Nagyka-
nizsáért mélységesen aggódó lokál-
patriótákká váltak. Nagyon örültem
annak, hogy nevek is elhangzottak
végre, hogy kik milyen károkat is
okoztak a városnak! De sokkal töb-
ben vannak, akik a háttérben meg-
bújnak és majd a választások után
lépnek színre, hogy folytathassák
városromboló tevékenységüket,
mert szakmai analfabéták. Soha
nem díjaztam, amikor kiadnak egy-
egy kiadványt pénzemberek, vagy
hozzájuk köthetõ lobbi-szerveze-
tek, és abban töményen dicsérni
kezdik magukat. Mint most Marton
István, aki kerek egyszerûséggel ki-
jelenti, hogy persze, hogy sikerülni
fog az újjáválasztása, mert ha õ
nincs, akkor Nagykanizsa már ha-
lott város! Zsenialitását dicséri,
hogy polgármestersége négy évét a
rendszerváltás utáni legsikeresebb
idõszaknak nevezi, mert csak ez idõ
alatt több pénzt nyert a város pályá-
zatokon (23,5 milliárd forint), mint
az azt megelõzõ 16 évben. Bravó!
Közben tovább nõtt a munkanélkü-
liek aránya. Tudjuk, titok arról be-
szélni, hogy mennyi is valójában a
munkanélküliek aránya Nagykani-
zsán. 

(folytatás a 6. oldalon)
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A Felnõttképzési 
Szakképzõ Iskola

Nem sikerült a felvételid?
Tanulj technikus szintû szakmát

Ápoló - 3 év
Gyógyszertári asszisztens - 2 év
CAD-CAM informatikus (CNC-programozó) - 2 év
Megújulóenergia-gazdálkodási technikus - 2 év
Kereskedõ - 1 év
Vendéglõs - 1 év

Elmúltál 18 és nincs még érettségid?
Választhatsz alábbi képzéseink közül:

Irodai asszisztens - 2 év
Pincér - 1 év
Cukrász - 1 év
Szakács - 1 év
Panziós, falusi vendéglátó - 1 év

Felsõ korhatár nincs!
Elsõ szakma esetén ingyenes, esti tagozatú, OKJ-s végzettséget adó

képzéseinkrõl további információ: www.kanizsatiszk.hu
Érdeklõdés: titkarsag@kanizsatiszk.hu,

telefon: 0630/467-4882 vagy 0693/510-251 

AAzz ÚÚjj PPóólluuss EEggyyeessüülleett
jjeellööllttjjeeii

SSaajjttóókköözzlleemméénnyy

TTiisszztteelltt KKaanniizzssááéérrtt
KKöözzéélleettii EEggyyeessüülleett!!
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(folytatás az 5. oldalról)
Az meg maga a csoda, ha hirte-

len több száz munkanélküli kiesik a
regisztráció hatálya alól, mert õk at-
tól a pillanattól már nem is létez-
nek. Én 1989 óta vagyok újságíró.
Most 2010 júniusában, szülõváro-
somban, Nagykanizsán közel
7000 embernek nem volt munká-
ja. És ezek csak a regisztrált em-
berek. Tudom, hogy közel 2000
azok száma, akik már nem szere-
pelnek semmilyen adatbázisban.
Igaz, ezek közül, fõleg a fiatalab-
bak, egyre nagyobb számban
mennek szerencsét próbálni kül-
földre. Több tucatot ismerek sze-
mélyesen ezek közül én is. És itt
van a GE nagykanizsai gyárának
helyzete. Idén 370 ember, jövõre
800-1200 ember csoportos lét-
számleépítését jelentették be. Tö-
kéletesen igaz lesz az az állításom,
amelyet 2009. novemberében a
Kanizsa hetilapban megjelent „Ki
beszél itt demokráciáról” cikkem-
ben írtam, hogy 2011 végére
10000 nagykanizsainak nem lesz
munkája. És erre az írásomra idén
májusban Marton István a Kiskas-
tély udvarán levõ cukrászdánál
„Firkász”-nak nevezett.

Aki ennyire nem tudja elviselni,
ha véleményt nyilvánítanak  egy-
egy intézkedésérõl, az nem lehet al-
kalmas utcaseprõnek sem, nem pol-
gármesternek. Félreértés ne essék!
Nem tudok róla én sem, hogy ne
lenne becsületes. Nem tudok róla,
hogy korrupció árnyéka is vetült
volna rá. De azt tudom, és nagyon
sokan tudják a városban, hogy
szakembernek gyenge. Képviselõ-
nek, polgármesternek szintúgy,
hiszen a Kögáznál, a Bútorgyárban
és sehol, ahol eddig dolgozott, nem
alkotott maradandót. Átlagember.

Uraim és Hölgyeim! Azt, hogy
mi milyen tökös gyerekek va-
gyunk, azt nem a barátoktól, ro-
konoktól, komáktól kell megkér-
dezni, mert õk elfogultak. Fõleg,
ha ennek a rokonságnak hála még
jól fizetõ, bújtatott munkahellyel
is jár az ismeretség. Az utca em-
berét is legyenek szívesek meg-
kérdezni! Egy kicsit többen is
vannak, mint a rokonok. A bérbõl
és fizetésbõl élõket is lesznek szí-
vesek megkérdezni, de úgy lá-
tom, hogy a világtól elrugaszko-
dott politikusok számára ez a
népcsoport lényegtelen szem-
pont. Persze, most pár hónapig,
októberig nem, de utána ismét
senkik lesznek.

De ezek a jelzõk mindenkire ér-
tendõk, akik az elmúlt 20 év alatt va-

lamilyen módon hozzájárultak a vá-
ros lezüllesztéséhez, mivel választá-
sok jönnek, próbálják magukat is-
mét eladni. Örömmel olvastam Cse-
resnyés úr, Karádi úr, Szõlõsi Márta
kemény bírálatát, de a legtöbb kép-
viselõ neve is megérett volna a fel-
sorolásra. Vannak például szakmai
analfabéták a polgármesteri hivatal-
ban, akik még egy fa kivágását sem
tudják levezényelni, ugye Lancsák
úr? De a sort sokáig lehetne folytat-
ni. Marton úr polgármesterként mi-
ért nem elõbb kezdte el a nem meg-
felelõ emberek eltávolítását? Aki
utólag bírálja a hozzá nem értõket,
az saját tudatlanságáról tesz tanúbi-
zonyságot. Miért az utolsó pillanat-
ban kíván hirtelen okos lenni?

Most ilyen körülmények között,
amikor a város adóssága közelít a
9 milliárd forinthoz, arról beszélni,
hogy milyen fantasztikus volt az
elmúlt négy év Marton István ve-
zetésével, az arcpirító!

Kinek a fejébõl pattantak ki azok
a fantasztikus képek, hogy milyen-
nek kell lennie a jövõ Nagykani-
zsájának? Szökõkútsorok, pavilo-
nok az Erzsébet téren, Eötvös té-
ren, Deák téren, korcsolyapálya,
zenepavilon, szobrok, sétálóut-
cák… Dõlnek majd a turisták. A
szegényeknek meg ingyen strand a
Csótón. Ide fogjuk csalogatni az
ország minden részérõl az embere-
ket, hogy megmutathassuk ország-
nak-világnak, hogy milyen jó érzés
büszkének lenni városunkra. 

Mondják meg õszintén, ki talál
ki ilyen terveket? És ez mennyibe
került az adófizetõknek? 

Arról esetleg tudnának mondani
valamit, hogy mikor indulhatnak
be a termelõ gyárak, üzemek?
Esetleg arra kaphatnánk választ,
hogy mikor lesz értelme búzát vet-
ni a földbe, hogy a parasztember is
meg tudjon élni a földjébõl?

Rózsás János írót, akit ismerek
és tisztelek is arra kérném meg,
hogy ha nem látja tisztán a mai vi-
lág dolgait, inkább ne szóljon hoz-
zá. Higgye el, ezt a világot az idõ-
sek teljes mélységében már nem
láthatják át. Abba kell hagyni a
múlton való rágódást! Felejtsük el
azt a hazug, demagóg mondatot,
hogy „az a nép aki nem ismeri a
múltját, nem lesz jövõje sem!”

Addig rágódunk a múltunkon,
míg kipusztul a magyarság. Mi-
lyen kijelentés az tisztelt Rózsás
Úr, hogy „ meg kell az itt élõknek
tanulni, hogy nem elég panaszkod-
ni, hanem tenni is kell közös ügye-
inkért!” Én nem panaszkodást hal-
lok az utcákon, hanem elégedetlen

embereket. Azért elégedetlenek,
mert 20-40-60 éve hisznek olyan
embereknek, akik a választások
elõtt csodát ígérnek, utána meg jön
a fekete leves. Vagy ön szerint az
embereknek nem szabad panasz-
kodni sem? Tenni szeretnének, de
nincs hol és nincs mit, mert tönk-
retették munkahelyeiket. Minden-
ki nem foglalkozhat könyvírással,
mert akkor éhen hal a világ! Javít-
sanak ki, ha tévedek, ma Magyar-
országon demokrácia van? A Kani-
zsáért Közéleti Egyesület jelszava
a tisztesség, a szakértelem és az el-
hivatottság. Rendben van, de a
fantazmagória oldalaira való lát-
ványtervek helyett nem kaphat-
nánk valamilyen konkrétumot,
mondjuk arról, hogyan fog 50000
Nagykanizsai ember megélni
2012-ben? Mert azok, akik a bár-
sonyszékekben fognak ülni októ-
berben, tudom, azoknak nem lesz
problémás megvenni a napi betevõ
falatokat és kifizetni a közüzemi
számlákat. Hogy a többi ember él-
e, hal-e, a politikai élet szereplõit
eddig sem nagyon foglalkoztatta. 

Miért nem ejtenek szót arról,
hogy lassú és bürokratikus az ügyin-
tézés a polgármesteri hivatalban.
Teljes átalakításra lenne szükség.
Miért nem történik semmi? Mert ez
így jó, és azt kell hinnem, hogy
önöknek is. Tombol a korrupció.
Nincs közbiztonság. Emelkedõ árak,
nélkülözés, bûnözés, kilakoltatások
egyre nagyobb számban. És az önök
lapjában rózsaszín álmokat szövö-
getnek, amikor pedig azonnali „mû-
tétre” van szüksége a városnak.

Szívesen tiszteletemet tenném
önöknél, ha szükségét látnák egy
elbeszélgetésnek. Nyitott vagyok
mindenre. Érvekkel, és csak érvek-
kel lehet meggyõzni. Az erõ érvek
és a szakmaiatlanság érvei nálam
hatástalanok. 

Kiadványuk elég szép külsõleg,
de nagyon kevés a választás meg-
nyeréséhez, mert csak az önök öt-
letei vannak benne, és túl szépek a
felvázolt jövõ képei, hogy igazak
és hihetõk legyenek! 

Tisztelettel: Vizvári József

Dr. Károlyi Attila az MSZP-
MSZDP közös polgármester-
jelöltje tartott sajtótájékoztatót
augusztus 24-én, melynek alkal-
mával ismertette polgármesteri
programjának fõbb pontjait. 

Dr. Károlyi Attila elõször arról
beszélt, hogy a helyi vállalkozók
városban tartásában, az ehhez
szükséges feltételek megteremté-
sében látja a munkahelyteremtés
problémájának megoldását. Kitért
a megújuló energiák programjának
fontosságára, valamint egy új vá-
rosháza felépítésének tervére.

„Véleményem szerint az ipar-
ûzési és az építményadót draszti-
kusan csökkenteni kell, hogy a
vállalkozók könnyebben tudjanak
új munkahelyeket teremteni. A ka-
nizsai cégek nem offshore cégek,
nem viszik ki a pénzt a városból,
itt hagyják a helyiek zsebében. 

Nagyon hasonló Nagykanizsa
helyzete az 1920-as évek Magyar-
országához. Az 1930-as évek ele-
jén Krátky István polgármester sír-
va nézett körül Nagykanizsán.
Mert mi történt ebben az idõszak-
ban? Elvágták a vasútvonalat és a
közutat, így Kanizsa hasonló hely-
zetbe került, mint Debrecen, vagy
mondhatnánk a keleti országrész-
bõl bármely más várost, amelynek
se vasútja, se közútja nem volt.
Mit tettek az emberek? A vállalko-
zók, a nagykanizsai iparos társada-
lom, a polgárok összefogtak, és
ennek eredménye lett, hogy 1945-
re a város visszanyerte régi nagy-
ságát, régi hitét. Itteni emberek
hozták létre a vállalkozásokat.
Alapítottak sörgyárat, és volt vaj-
gyár is a városban. Vasúti fordító-
kört telepítettek, Weiser János léte-
sített vasöntödét, szeszgyárat üze-
meltettek, sõt, kanizsai cég  szállí-
totta a konyakot Párizsba. Miért ne
lehetne újrateremteni ezt az elõ-
nyös helyzetét a városnak? 

Hívõ ember vagyok, ezért úgy
gondolom, hogy Isten az, aki te-
remt. Mi csak a feltételeket hoz-
zuk létre az ipar betelepüléséhez.
A városnak nem iparterületeket
kell eladnia, hanem vásárolnia
kell, méghozzá azokon a területe-
ken, ahol ipartelepítést  lehet vég-
rehajtani. 

Szeretném elmondani, hogy a
vállalkozások támogatásán kívül
rendkívül fontos és célkeresztbe
állítandó a megújuló energiák
programja. Például nem csak be-
szélni kellene a gázmotorról!
Négy évet szerencsétlenkedtünk
az önkormányzatban, de a gázmo-
tor még mindig nincs beépítve a
bagolai szeméttárolóba. Nem
csak szélgenerátort kell telepíteni,
hanem a gyártást is meg kell cé-
lozni. Szélgenerátor-gyártáshoz
az Európai Unió rendkívül nagy
támogatást ad. Nagykanizsa a
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szakképzett munkaerõ létrehozá-
sára szakosodott. A Széchenyi és
Cserháti szakképzõ iskolák a  me-
zõgazdasági és ipari gépgyártás-
hoz képezik a tanulókat, tehát
szakembereink vannak, csak a
feltételeket kell megteremtenünk
a munkához. Olyan területeket
kell létrehozni, ahol van víz, vil-
lany, és ezek megfelelõ közutak-
kal vannak ellátva. A termálvíz-
hasznosítást is meg kell céloz-
nunk, és a geotermikus energiát is
fel kell használnunk. A Csónaká-
zó-tó környékén a termálvízzel
kapcsolatos megalomániás elkép-
zeléseimrõl már lemondtam. Vi-
szont létre kell hozni a meleg-
vizes fürdõt a kanizsai strand
mellett a Sétakert egy bizonyos
területén, ugyanis szégyen és
gyalázat, hogy a kanizsai csalá-
dok Gelsére és Zalakarosra járnak
fürdeni. 

A másik fontos témája a sajtótá-
jékoztatónak a Nagykanizsai Pol-
gármesteri Hivatal épületeinek le-
hetséges egyesítése, új épület lét-
rehozása. A Hivatal dolgozói ván-
dorolnak egyik helyrõl a másikra,
ráadásul ezeket az épületeket mind
fûteni kell, ami horribilis összege-
ket emészt fel. Véleményem sze-
rint vállalkozók bevonásával
mélygarázst kell kialakítani a volt
kanizsai piac helyén a Dél-Zala
Áruház mellett, a mélygarázs fölé
üzletsor kell, és két vagy három
szinten kellene létrehozni az új
Polgármesteri Hivatalt. A régi épü-
letek eladásából befolyt összegbõl
létre lehet hozni egy korszerû,
geotermikus energia hasznosításá-
val és mélygarázzsal kiépített vá-
rosházát. Emellett vannak terveink
a visszavásárolt Olajbányász Pálya
felújítására, az NTE 1866 – Olaj-
bányász labdarúgó csapatának sze-
replésére vonatkozólag, amelyet
mind városi pénzbõl kell finanszí-
rozni. 

Végezetül javasolok egy polgár-
mester-jelölti vitát a tisztelt jelöl-
tekkel, melynek alkalmával  felvá-
zolhatják elképzeléseiket és terve-

iket a tisztséggel kapcsolatban.”
A Kanizsa nyári szünete alatt

már megindult a verseny a vá-
lasztók kegyeiért. Olvashattunk-
hallhattunk szebbnél szebb szó-
lamokat. A tavaszi gyõztessel
szemben egyszerre mindenki ke-
resztény, hazafi és demokrata
lett. Ám ahogy már tavasszal ír-
tam, Homérosz óta, több ezer
éve mondjuk a hamis szépségrõl,
a romlást hozó hízelgésrõl: szi-
rének dala. Ahogyan áprilisban
nem értek célt, úgy õsszel is
csak a józanság segíthet jól vá-
lasztani. Szóba se álljunk velük.

A trójai háború más szállóigét,
közmondást is hagyott ránk. Félek
a görögöktõl, még ha ajándékot
hoznak is. A trójai falovat ugyanis,
melyet a kilenc éve sikertelenül
ostromló görögök harcosaikkal töl-
töttek meg, maguk az ostromlott
trójaiak vonszolták a falak mögé.
Hiába intette õket a népét féltõ La-
okoón. A bölcs tanács nem kellett,
inkább a pusztulást hozó ajándék.

Akit Jupiter el akar veszíteni,
annak elveszi az eszét. – mondhat-
nánk erre, hisz a trójai mondakör
népszerû lett a rómaiak között is.
A mi Zrínyink is elõszeretettel
idézte e mondást.

Hát arra emlékszünk-e, mi váltotta
ki a trójai háborút? Zeusz nem hívta
meg a viszály istennõjét, Eriszt az is-
tenek lakomájára. Úgy állt bosszút,
hogy közéjük dobta – fogalom is lett
belõle – Erisz almáját. Az aranyal-
mán a címzés: A legszebbnek. Pal-
lasz Athéné, Héra és Afrodité vetél-
kedésében a trójai királyfi, Párisz íté-
lete döntött. Afroditének adta, aki egy
szép asszony, a spártai király felesé-
ge, Heléné szerelmét ígérte érte. Az
asszonyrablásból pedig a Tróját el-
pusztító háború lett. Írásom elején a
választópolgárok józanságában bíz-
tam. Olyan képviselõket várunk, aki-
ket nem tántoríthat el senki és semmi.
Nem kérünk a görögök ajándékából.

Papp János
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1. VÁLASZTÓKERÜLET

001. szavazókör
Cím: Palini Ált.Isk. Alkotmány u. 81.

Alkotmány út teljes közterület 
Bakónaki út teljes közterület
Borkõ út teljes közterület
Durgó Katalin utca teljes közterület
Egerszegi út teljes közterület
Förhénc hegy teljes közterület
Kalász utca teljes közterület
Lovarda utca teljes közterület
Magvetõ utca teljes közterület
Napsugár utca teljes közterület
Öregförhénc út teljes közterület
Újförhénc út teljes közterület
Virághegyi út teljes közterület

002. szavazókör
Cím: Palini Ált.Isk. Alkotmány u. 81.

Boróka utca teljes közterület
Felsõerdei erdészlak utca teljes közterület
Felsõerdõ utca teljes közterület
Forrás utca teljes közterület
Förhénc utca teljes közterület
Gesztenyés utca teljes közterület
Herkules utca teljes közterület
Inkey Boldizsár utca teljes közterület
Kámáncs puszta lakóház teljes közterület
Kámáncsi erdészlak teljes közterület
Kertész utca teljes közterület
Lazsnak utca teljes közterület
Majorkert utca teljes közterület
Õz utca teljes közterület
Szálfa utca teljes közterület
Szarvas utca teljes közterület
Vadalmás utca teljes közterület
Vadrózsa utca teljes közterület

003. szavazókör
Cím: Közútkezelõ Magyar u. 158.

Hársfa utca teljes közterület
Ifjúság utca teljes közterület
Lámpagyár utca teljes közterület
Magyar utca 124-tõl végig folyamatos 

házszámok
Ûrhajós utca teljes közterület

004. szavazókör
Cím: Idõsek Klubja, Corvin u. 2.

Garay utca teljes közterület
Kinizsi utca 100-tól végig páros házszámok
Magyar utca 82-tõl 123-ig  folyamatos 

házszámok

2. VÁLASZTÓKERÜLET

005. szavazókör
Cím: Zala Volán Virág B. 4.

Akácfa utca teljes közterület
Belus József utca teljes közterület
Bethlen Gábor utca teljes közterület
Cserfõ hegy teljes közterület
Cserfõ út teljes közterület
Dózsa György utca 17-tõl 95/A-ig páratlan házszámok
Dózsa György utca 22-tõl 114/0008-ig páros házszámok
Egry József utca teljes közterület
Gábor Áron utca teljes közterület
Halvax utca teljes közterület

Kinizsi utca 74-tõl 98-ig páros házszámok
Kinizsi utca 91-tõl végig páratlan házszámok
Nyírfa utca 1-tõl 9/B-ig páratlan házszámok
Nyírfa utca 2-tõl végig páros házszámok
Sikátor utca 33-tól végig folyamatos házszámok
Virág Benedek utca teljes közterület

006. szavazókör
Cím: Vagyongazd.Zrt. /Ipari Park/ Garay u. 21.

Balaton utca teljes közterület
Dózsa sportpálya teljes közterület
Dózsa György utca 97-tõl 107-ig páratlan házszámok
Dózsa György utca 114/A-tól 132/A-ig páros házszámok
Honvéd utca teljes közterület
Kanizsai Dorottya utca teljes közterület
Madách Imre utca teljes közterület
Mészáros Lázár utca teljes közterület
Petõfi Sándor utca teljes közterület
Toldi Miklós utca teljes közterület

007. szavazókör
Cím: Zeneiskola Sugár út 18.

Bedõ Albert utca teljes közterület
Bolyai János utca teljes közterület
Erkel Ferenc utca teljes közterület
Fáy András utca teljes közterület
Jókai utca teljes közterület
Kinizsi utca 38-tól 72-ig páros házszámok
Kinizsi utca 51-tõl 85-ig páratlan házszámok
Sugár út 25-tõl végig páratlan házszámok
Sugár út 40-tõl végig páros házszámok
Takarék utca teljes közterület
Vörösmarty utca teljes közterület

008. szavazókör
Cím: Idõsek Klubja Corvin u. 2.

Árpád utca teljes közterület
Corvin utca teljes közterület
Dózsa György utca 1-tõl 15-ig páratlan házszámok
Dózsa György utca 2-tõl 20-ig páros házszámok
Magyar utca 17-tõl 80-ig folyamatos házszámok
Nyírfa utca 11-tõl végig páratlan házszámok
Rákóczi utca 1-tõl 23-ig páratlan házszámok
Rákóczi utca 2-tõl 28-ig páros házszámok
Sikátor utca 1-tõl 30-ig folyamatos házszámok

3. VÁLASZTÓKERÜLET

009. szavazókör
Cím: Zeneiskola Sugár út 18.

Arany János utca teljes közterület
Kazinczy Ferenc utca teljes közterület
Kinizsi utca 2-tõl 34/E-ig páros házszámok
Kinizsi utca 3-tól 47/A-ig páratlan házszámok
Királyi Pál utca teljes közterület
Magyar utca 2-tõl 16-ig folyamatos házszámok
Május 1. utca teljes közterület
Muraközi utca teljes közterület
Rákóczi utca 25-tõl végig páratlan házszámok
Rákóczi utca 30-tól végig páros házszámok
Sugár út 13-tól 23-ig páratlan házszámok
Sugár út 14-tõl 38/A-ig páros házszámok

010. szavazókör
Cím: B. L. G. és Eü. SzKI, Nagykanizsa Rozgonyi u. 23.

Fõ út teljes közterület
Hunyadi utca teljes közterület
Kálvin tér teljes közterület

NAGYKANIZSA VVÁROS VVÁLASZTÓKERÜLETEINEK ÉÉS SSZAVAZÓKÖREINEK TTERÜLETI BBEOSZTÁSA
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Kölcsey utca teljes közterület
Múzeum tér teljes közterület
Rozgonyi utca teljes közterület
Sugár út 1-tõl 7-ig páratlan házszámok
Sugár út 2-tõl 12-ig páros házszámok

011. szavazókör
Cím: Zsigmondy-Széchenyi SzKI, Nagykanizsa Hunyadi 18.

Berzsenyi Dániel utca teljes közterület

012. szavazókör
Cím: Tûzoltó Laktanya Kossuth tér 25.

Bajza utca 7-tõl 7/B-ig folyamatos 
házszámok

Bajza utca 9-tõl végig folyamatos házszámok
Deák Ferenc tér teljes közterület
Eötvös tér teljes közterület
Huszti György tér teljes közterület
Platán sor 4.
Teleki utca 1-tõl 3. D-ig páratlan házszámok

4. VÁLASZTÓKERÜLET

013. szavazókör
Cím: Dr. Mezõ Ferenc Gimn. Platán sor 3.

Platán sor 1-tõl 5/B-ig páratlan házszámok
Platán sor 8-tól 10/A-ig páros házszámok
Rózsa utca 1-tõl 1/C-ig páratlan házszámok
Teleki utca 5-tõl 9/B-ig páratlan házszámok
Teleki utca 38-tól 66-ig páros házszámok

014. szavazókör
Cím: Kõrösi Csoma S. Ált. Isk, Nagykanizsa Csokonai 1.

Bartók Béla utca teljes közterület
Hevesi Sándor utca 1-tõl végig páratlan házszámok
Kodály Zoltán utca 2.
Platán sor 9/C.

015. szavazókör
Cím: Péterfy Sándor Ált.Isk. Attila u. 2.

Kodály Zoltán utca 1. A-tól H-ig folyamatos házszámok
Kodály Zoltán utca 4-tõl végig folyamatos házszámok

016. szavazókör
Cím: Dr. Mezõ Ferenc Gimn. Platán sor 3.

Attila utca teljes közterület
Platán sor 7-tõl 9/B-ig páratlan házszámok
Platán sor 9/D-tõl végig páratlan házszámok
Platán sor 12-tõl végig páros házszámok
Rózsa utca 2-tõl 8. C-ig páros házszámok

5. VÁLASZTÓKERÜLET

017. szavazókör
Cím: Péterfy S. Ált. Isk. Attila u. 2.

Kisberki utca teljes közterület
Liszt Ferenc utca 3.
Liszt Ferenc utca 6., 8.
Postakert utca teljes közterület
Rózsa utca 10-tõl-10/D-ig

018. szavazókör
Cím: Szivárvány E.Gy.M.I. Rózsa u. 9.

Dózsa György utca 109-tõl végig páratlan házszámok
Dózsa György utca 134-tõl végig páros házszámok
Irtás utca teljes közterület 

019. szavazókör

Cím: Szivárvány E.Gy.M.I. Rózsa u. 9.

Hevesi Sándor utca 2-tõl végig páros házszámok
Liszt Ferenc utca 1-tõl 2/D folyamatos házszámok
Liszt Ferenc utca 4.
Rózsa utca 11-tõl 19/E-ig páratlan házszámok
Rózsa utca 12.

020. szavazókör
Cím: Szivárvány E.Gy.M.I. Rózsa u. 9.

Zemplén Gyõzõ utca 1-tõl 3. B-ig páratlan házszámok
Zemplén Gyõzõ utca 2-tõl 4. D-ig páros házszámok

6. VÁLASZTÓKERÜLET

021. szavazókör
Cím: Hevesi S. Ált.Isk. Hevesi S. u. 2.

Rózsa utca 14-tõl végig páros házszámok
Rózsa utca 21-tõl végig páratlan házszámok 

022. szavazókör
Cím: Szivárvány E.Gy.M.I. Rózsa u. 9.

Kazanlak körút 1-tõl végig páratlan házszámok

023. szavazókör
Cím: Hevesi S. Ált.Isk. Hevesi S. u. 2.

Munkás utca 1-tõl 3/B-ig páratlan házszámok
Munkás utca 2-tõl végig páros házszámok

024. szavazókör
Cím: Hevesi S. Ált.Isk. Hevesi S. u. 2.

Kazanlak körút 2-tõl 12/C-ig páros házszámok
Munkás utca 5-tõl végig páratlan házszámok

7. VÁLASZTÓKERÜLET

025. szavazókör
Cím: Hevesi S. Ált.Isk. Hevesi S. u. 2.

Zemplén Gyõzõ utca 5-tõl végig páratlan házszámok

026. szavazókör
Cím: Hevesi S. Ált.Isk. Hevesi S. u. 2.

Kazanlak körút 14-tõl végig páros házszámok
Városkapu körút páratlan házszámok
Zemplén Gyõzõ utca 6-tól végig páros házszámok

027. szavazókör
Cím: Hevesi S. Ált. Isk. Hevesi S. u. 2.

Városkapu körút páros házszámok

028. szavazókör
Cím: Hevesi S. Ált. Isk. Hevesi S. u. 2.

Péterfai utca teljes közterület

8. VÁLASZTÓKERÜLET

029. szavazókör
Cím: Sánc Klubhelyiség, Kaposvári u. 11, OEVK: 02, TEVK: 08

Alsó Szabadhegyi út teljes közterület
Bikavér út teljes közterület
Boroskupa út teljes közterület
Cseresznyés utca teljes közterület
Dongás út teljes közterület
Ezerjó út teljes közterület
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Felsõ Szabadhegyi út teljes közterület
Harmat utca teljes közterület
Hegybíró utca teljes közterület
Hegyhát út teljes közterület
Ilona utca teljes közterület
József Attila utca teljes közterület
Kanyar utca teljes közterület
Kápolnás út teljes közterület
Kaposvári út teljes közterület
Kilátói út teljes közterület
Kövidinka út teljes közterület
Látóhegy lakóház teljes közterület
Látóhegyi út teljes közterület
Lopótök út teljes közterület
Nagyrécsei vasútállomás teljes közterület
Oportó út teljes közterület
Othelló út teljes közterület
Pásztor utca teljes közterület
Rizling út teljes közterület
Szabadhegy utca teljes közterület
Szabadhegy teljes közterület
Szürkebarát út teljes közterület
Tersánczky utca teljes közterület
Új Élet utca teljes közterület
Úttörõ utca teljes közterület
Zengõ út teljes közterület

030. szavazókör
Cím: Kultúrterem Bagoly u. 21.

Bagoly utca teljes közterület
Bánom teljes közterület
Barátgödöri út teljes közterület
Csalogány köz teljes közterület
Édenkert út teljes közterület
Fülesbagoly utca teljes közterület
Hegyalja út teljes közterület
Keresztfai út teljes közterület
Kis Éden út teljes közterület
Kisbagolai hegy teljes közterület
Kisbagolai út teljes közterület
Kishegyi út teljes közterület
Kútvölgyi út teljes közterület
Látóhegy teljes közterület
Nagybagolai hegy teljes közterület
Nagybagolai út teljes közterület
Pontyos út teljes közterület
Présház út teljes közterület
Rigó út teljes közterület
Romlottvári út teljes közterület
Szent György út teljes közterület
Szentgyörgyvári hegy teljes közterület
Szõlõsgazda út teljes közterület
Szõlõskert utca teljes közterület
Vaspálya sor teljes közterület

031. szavazókör
Cím: Kisfakos Faluház, Sandi utca 14.

Damjanich utca teljes közterület
Dankó utca teljes közterület
Sandi utca teljes közterület

032. szavazókör
Cím: Idõsek otthona Teleki utca 19/B.

Bagolai sor utca 27-tõl végig folyamatos házszámok
Búzavirág utca teljes közterület
Ibolya utca teljes közterület
Kaán Károly utca teljes közterület
Levente utca teljes közterület
Muskátli utca teljes közterület
Õrház utca teljes közterület
Pipacs utca teljes közterület
Sánci utca teljes közterület
Szekeres József utca 30-tõl végig páros házszámok

Szekeres József utca 45-tõl végig páratlan házszámok
Táncsics tér teljes közterület
Téglagyári utca teljes közterület
Teleki utca 76-tól végig páros házszámok

033. szavazókör
Cím: Kõrösi Csoma S. Ált. Isk. Csokonai u. 1.

Csokonai utca teljes közterület
Teleki utca 11-tõl végig páratlan házszámok

9. VÁLASZTÓKERÜLET

034. szavazókör
Cím: Kossuth téri Óvoda, Kossuth tér 6.

Bagolai sor utca 1-tõl 25-ig folyamatos házszámok
Bajza utca 1-tõl 6-ig folyamatos házszámok
Bajza utca 8.
Batthyány utca teljes közterület
Kisfaludy Sándor utca 25-tõl végig páratlan házszámok
Kisfaludy Sándor utca 28-tól végig páros házszámok
Kórház utca teljes közterület
Kossuth Lajos tér teljes közterület
Ligeti utca teljes közterület
Mária utca teljes közterület
Semmelweis utca teljes közterület
Széchenyi tér teljes közterület
Szekeres József utca 1/A-tól 41-ig páratlan házszámok
Szekeres József utca 2-tól 28/A-ig páros házszámok
Tavasz utca teljes közterület
Teleki utca 2-tõl 36/A-ig páros házszámok
Thury György utca teljes közterület

035. szavazókör
Cím: Zrínyi Miklós Ált. Isk. Zrínyi u. 38.

Csengery út 1-tõl 43/A-ig páratlan házszámok
Csengery út 2-tõl 40-ig páros házszámok
Herman Ottó utca teljes közterület
Katona József utca teljes közterület
Kisfaludy Sándor utca 10-tõl 22-ig páros házszámok
Kisfaludy Sándor utca 17-tõl 21-ig páratlan házszámok
Zrínyi Miklós utca 41/A-tól 56-ig folyamatos házszámok

036. szavazókör
Cím: Zrínyi Miklós Ált. Isk. Zrínyi u. 38.

Ady Endre utca 1-tõl 27-ig folyamatos házszámok
Erzsébet tér teljes közterület
Kisfaludy Sándor utca 1/A-tól 15-ig páratlan házszámok
Kisfaludy Sándor utca 2-tõl 8-ig páros házszámok
Szent Imre utca teljes közterület
Zárda utca teljes közterület
Zrínyi Miklós utca 1-tõl 40/A-ig folyamatos házszámok

037. szavazókör
Cím: Fõiskolai Kollégium Zárda u. 2.

Ady Endre utca 30-tól végig folyamatos házszámok
Csányi László utca teljes közterület
Csengery út 44-tõl 76-ig páros házszámok
Csengery út 45-tõl 67-ig páratlan házszámok
Nagyváthy utca teljes közterület
Szemere utca teljes közterület

10. VÁLASZTÓKERÜLET

038. szavazókör
Cím: Zsigmondy-Széchenyi SzKI, Vécsey utca 6.

Babóchay utca teljes közterület
Bõsze Kálmán köz teljes közterület
Csengery út 69-tõl 83-ig páratlan házszámok
Csengery út 78-tól 80/C-ig páros házszámok
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Erdész utca 1-tõl 27-ig páratlan házszámok
Erdész utca 2-tõl 18-ig páros házszámok
Határõr utca teljes közterület
Kassa utca teljes közterület
Maort utca teljes közterület
Olaj utca teljes közterület
Papp Simon sétány teljes közterület
Só utca teljes közterület
Tárház utca teljes közterület
Tripammer Gyula utca teljes közterület
Vasút utca teljes közterület
Vécsey utca teljes közterület
Wlassics utca teljes közterület 

039. szavazókör
Cím: Kodály Mûvelõdési Ház Csengery út 67.

Csengery út 82/A-tól végig páros házszámok
Csengery út 87-tól 117-ig páratlan házszámok
Erdész utca 20-tól végig páros házszámok
Erdész utca 29/A-tól végig páratlan házszámok
Máv vasúti õrház teljes közterület
Potyli malom teljes közterület
113.Sz. õrház teljes közterület
68.sz. õrház teljes közterület
70/A.sz. õrház teljes közterület

040. szavazókör
Cím: Mindenki Háza Kápolna tér 20.

Barka köz teljes közterület
Bocskai István utca teljes közterület
Gárdonyi utca teljes közterület
Hóvirág utca teljes közterület
Mátyás király utca teljes közterület
Mórichelyi út teljes közterület
Mórichelypuszta teljes közterület
Patak köz teljes közterület
Szentendrei utca teljes közterület
Szentgyörgyvári utca teljes közterület
Teleki Blanka utca teljes közterület

041. szavazókör
Cím: Mindenki Háza Kápolna tér 20.

Bem József utca teljes közterület
Csiky Gergely utca teljes közterület
Dr. Marek József utca teljes közterület
Hõsök tere teljes közterület
Iskola utca teljes közterület
Kápolna tér teljes közterület
Kiss János utca teljes közterület
Krúdy Gyula utca teljes közterület
Miklósfa utca teljes közterület
Nagy Lajos utca teljes közterület
Parkerdõ utca teljes közterület
Pityer utca teljes közterület
Szaplányos út teljes közterület
Veres Péter utca teljes közterület

11. VÁLASZTÓKERÜLET

042. szavazókör
Cím: Rozgonyi Úti Ált. Isk. Rozgonyi u. 25.

Báthory utca teljes közterület
Kalmár utca teljes közterület
Király utca teljes közterület
Sabján Gyula utca teljes közterület
Vár utca teljes közterület
Vásár utca teljes közterület
Településszintû lakcímmel rendelkezõk

043. szavazókör
Cím: Általános Iskola és Óvoda Nagyrác u. 26.

Bornemissza Gergely utca teljes közterület
Cserfa utca teljes közterület
Dobó István utca teljes közterület
Fenyõ utca teljes közterület
Haladás utca teljes közterület
Halis István utca teljes közterület
Kõrisfa utca teljes közterület
Pivári utca teljes közterület

044. szavazókör
Cím: Általános Iskolai ebédlõ Nagyrác u. 26.

Jakabkúti utca teljes közterület
Nagyrác utca teljes közterület
Szigeti utca teljes közterület
Tõzike utca teljes közterület

045. szavazókör
Cím: Kultúrterem Törökvári utca 65.

Állami erdészház teljes közterület
Törökvári utca teljes közterület
Vöröshegyi utca teljes közterület

12. VÁLASZTÓKERÜLET

046. szavazókör
Cím: Általános Iskola Bajcsy-Zsilinszky u. 67.

Bajcsy-Zsilinszky út 65-tõl végig folyamatos házszámok
Cigány utca teljes közterület
Gördövényi utca teljes közterület
Kossuth Lajos utca teljes közterület
Körmös utca teljes közterület
Malomkerti utca teljes közterület
Március 15. tér teljes közterület
Rozmaring utca teljes közterület
Szepetneki út 22-tõl végig páros házszámok
Szepetneki út 25-tõl végig páratlan házszámok

047. szavazókör
Cím: Polgárm.Hiv. Kir. Szent-Flórián tér 30.

Alsótemetõ utca teljes közterület
Bába utca teljes közterület
Bajcsai út teljes közterület
Bajcsy-Zsilinszky út 1-tõl 14/A-ig folyamatos házszámok
Felsõtemetõ utca teljes közterület
Hunyadi tér teljes közterület
Kisrác utca teljes közterület
Munkácsy Mihály utca teljes közterület
Pápai utca teljes közterület
Ráckert utca teljes közterület
Szepetneki út 1-tõl 23-ig páratlan házszámok
Szepetneki út 2-tõl 20/A-ig páros házszámok
Tornyos köz utca teljes közterület
Varasdi utca 1-tõl 13-ig páratlan házszámok
Varasdi utca 2-tõl 32-ig páros házszámok

048. szavazókör
Cím: Általános Iskola Bajcsy-Zsilinszky út 67.

Bajcsy-Zsilinszky út 15-tõl 64/A-ig folyamatos házszámok
Berek köz utca teljes közterület
Hajgató Sándor utca teljes közterület
Homokkomáromi utca teljes közterület
Kismezõ utca teljes közterület
Õrtorony utca teljes közterület
Szent Flórián tér teljes közterület
Szent Rókus utca teljes közterület
Templom tér teljes közterület
Varasdi utca 17-tõl végig páratlan házszámok
Varasdi utca 34-tõl végig páros házszámok
Zsigárdi köz utca teljes közterület
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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

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Jegyzõje pályázatot hirdet a Polgár-
mesteri Hivatal Városfejlesztési Osztályán  beruházási ügyintézõ  munka-
kör betöltésére

Ellátandó feladatok:  
- Az osztályvezetõ kijelölése alapján részvétel az önkormányzati beruházá-

sok, felújítások elõkészítésében, szakszerû operatív végrehajtásában, admi-
nisztrációjában, pályázatok elõkészítésében.

- Az éves költségvetés beruházásokkal, felújításokkal kapcsolatos tételeinek
tervezéséhez, valamint beszámolókhoz és elõirányzat módosításokhoz javaslat
készítése.

- Az önkormányzati beruházások programjainak, beruházási okmányainak
kidolgozása.

- A befejezett beruházásokról szóló elszámolások, üzembe helyezési okmá-
nyok elkészítése.

- Támogatásokhoz, egyéb fejlesztési forrásokhoz szükséges mûszaki doku-
mentációk, pályázati munkarészek kidolgozása. 

- Támogatásokhoz szükséges anyagok, pályázatok elõkészítése.
- Beruházási statisztika készítése a KSH részére.
- Tulajdonosi  nyilatkozatok, hozzájárulások elkészítése.
- Testületi elõterjesztések tervezetének elkészítése.
- A jóváhagyott beruházások, felújítások tervezésében, szervezésében, kivi-

telezési munkák koordinálásában, helyszíni ellenõrzésében közremûködés.
- A beruházások vállalkozásba adásában, a beruházási és közbeszerzési sza-

bályzat és/vagy a Közbeszerzésekrõl szóló tv. szerinti eljárásban közremûködés.
- Közremûködés a településrendezési tervek készíttetésében.
- Közremûködés a Közgyûlés bizottsági ülésein.
A kinevezés a köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény

(Ktv.) alapján közszolgálati jogviszonyban, teljes munkaidõben, határozatlan
idõre szól, hat hónap próbaidõ kikötésével.

Pályázati feltételek: magyar állampolgárság, büntetlen elõélet, cselekvõké-
pesség, a köztisztviselõk képesítési elõírásairól szóló 9/1995 (II. 3.) Korm. ren-
delet 1. sz. mellékletének I/19. Településfejlesztési és - rendezési, valamint tele-
pülésüzemeltetési feladatok c. pontjában felsorolt szakképesítések valamelyike

Elõnyt jelent: beruházói gyakorlat.
Apályázatnak tartalmaznia kell: a pályázó szakmai életrajzát, motivációs levelet, há-

rom hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt (vagy igénylésére vonatkozó igazo-
lást), a pályázatban feltételként megjelölt  iskolai végzettséget, szakképesítést tanúsító
okiratok másolatát, a 2007. évi CLII tv. alapján a vagyonnyilatkozati kötelezettség vál-
lalására vonatkozó nyilatkozatot, arra vonatkozó nyilatkozatot, hogy a pályázat elbírá-
lásában résztvevõk a pályázati anyagot megismerhetik, a Ktv. 9. § és 21. §-ai alapján
elõzetes összeférhetetlenségi nyilatkozatot beruházói gyakorlat hivatalos igazolását.

Az illetmény és egyéb juttatások megállapítására a Ktv. vonatkozó szabályai,
a 47/2001.(X.10.) önk. rendelet, a polgármesteri hivatal Szervezeti és Mûködé-
si Szabályzata,  valamint Közszolgálati Szabályzata alapján kerül sor. 

A pályázatokat Dr. Tuboly Marianna jegyzõnek címezve (Nagykanizsa Megyei
Jogú Város Polgármesteri Hivatala, 8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7.) kell benyúj-
tani. A pályázatok benyújtásának határideje: 2010. szeptember 15. A pályázat elbí-
rálásának határideje:  2010. szeptember 30. A munkakör 2010. október 1. naptól
tölthetõ be.

A pályázattal kapcsolatban további felvilágosítás kérhetõ a 93/500-706 vagy
500-759-es telefonszámon. Részletes pályázati kiírás közzétéve a Kormányza-
ti Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ Internetes olda-
lán (www.kozigallas.gov.hu, vagy www.kszk.gov.hu). 

ÁÁlllláássppáállyyáázzaatt - bbeerruuhháázzáássii üüggyyiinnttéézzõõ II..

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Jegyzõje pályázatot hirdet a Polgár-
mesteri Hivatal Városfejlesztési Osztályán beruházási ügyintézõ  munka-
kör betöltésére

Ellátandó feladatok:  
- Az osztályvezetõ kijelölése alapján részvétel az önkormányzati beruházá-

sok, felújítások elõkészítésében, szakszerû operatív végrehajtásában, admi-
nisztrációjában, pályázatok elõkészítésében.

- Az éves költségvetés beruházásokkal, felújításokkal kapcsolatos tételeinek terve-
zéséhez, valamint beszámolókhoz és elõirányzat módosításokhoz javaslat készítése.

- Az önkormányzati beruházások programjainak, beruházási okmányainak
kidolgozása.

- A befejezett beruházásokról szóló elszámolások, üzembe helyezési okmá-
nyok elkészítése.

- Támogatásokhoz, egyéb fejlesztési forrásokhoz szükséges mûszaki doku-
mentációk, pályázati munkarészek kidolgozása. 

- Támogatásokhoz szükséges anyagok, pályázatok elõkészítése.
- Beruházási statisztika készítése a KSH részére.
- Tulajdonosi  nyilatkozatok, hozzájárulások elkészítése.
- Testületi elõterjesztések tervezetének elkészítése.
- A jóváhagyott beruházások, felújítások tervezésében, szervezésében, kivi-

telezési munkák koordinálásában, helyszíni ellenõrzésében közremûködés.
- A beruházások vállalkozásba adásában, a beruházási és közbeszerzési sza-

bályzat és/vagy a Közbeszerzésekrõl szóló tv. szerinti eljárásban közremûködés.
- Közremûködés a településrendezési tervek készíttetésében.
- Közremûködés a Közgyûlés bizottsági ülésein.
A kinevezés a köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény

(Ktv.) alapján közszolgálati jogviszonyban, teljes munkaidõben,  helyettesítés
céljából, 2010. 12. 31-ig tartó határozott idõre szól  próbaidõ kikötésével.

Pályázati feltételek: magyar állampolgárság, büntetlen elõélet, cselekvõképesség, a
köztisztviselõk képesítési elõírásairól szóló 9/1995 (II. 3.) Korm. rendelet 1. sz. mellék-
letének I/19. Településfejlesztési és - rendezési, valamint településüzemeltetési feladatok
c. pontjában felsorolt szakképesítések valamelyike. Elõnyt jelent: beruházói gyakorlat.

Apályázatnak tartalmaznia kell: a pályázó szakmai életrajzát, motivációs levelet, há-
rom hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt (vagy igénylésére vonatkozó igazo-
lást), a pályázatban feltételként megjelölt  iskolai végzettséget, szakképesítést tanúsító
okiratok másolatát, a 2007. évi CLII tv. alapján a vagyonnyilatkozati kötelezettség vál-
lalására vonatkozó nyilatkozatot, arra vonatkozó nyilatkozatot, hogy a pályázat elbírá-
lásában résztvevõk a pályázati anyagot megismerhetik, a Ktv. 9. § és 21. §-ai alapján
elõzetes összeférhetetlenségi nyilatkozatot, beruházói gyakorlat hivatalos igazolását.

Az illetmény és egyéb juttatások megállapítására a Ktv. vonatkozó szabályai,
a 47/2001.(X.10.) önk. rendelet, a polgármesteri hivatal Szervezeti és Mûködé-
si Szabályzata,  valamint Közszolgálati Szabályzata alapján kerül sor. 

Apályázatokat Dr. Tuboly Marianna jegyzõnek címezve (Nagykanizsa Megyei Jo-
gú Város Polgármesteri Hivatala, 8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7.) kell benyújtani.
A pályázatok benyújtásának határideje: 2010. szeptember 30. A pályázat elbírálásá-
nak határideje:  2010. október 15. A munkakör 2010. október 20. naptól  tölthetõ be.

A pályázattal kapcsolatban további felvilágosítás kérhetõ a 93/500-706 vagy
500-759-es telefonszámon. Részletes pályázati kiírás közzétéve a Kormányza-
ti Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ Internetes olda-
lán (www.kozigallas.gov.hu, vagy www.kszk.gov.hu). 

ÁÁlllláássppáállyyáázzaatt - bbeerruuhháázzáássii üüggyyiinnttéézzõõ IIII..

Polai József a 15. számú választókerület önkormányzati képviselõjének fogadóórája
augusztus hónapban elmarad. Ezen idõszakban Polai József önkormányzati képviselõ a
30/297-5479-es telefonszámon áll rendelkezésükre.

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

Ezúton tájékoztatjuk a választópolgárokat, hogy Szõlõsi Márta önkormányzati képvi-
selõ fogadóórája augusztus hónapban elmarad. Ezen idõszakban a 06-30/301-81-85-ös te-
lefonszámon illetve a szolosi.marta@fidesz.hu; szmarta25@hotmail.com e-mail címen áll
rendelkezésükre.

Dr. Csákai Iván önkormányzati képviselõ 2010. szeptember 6-án 18 órától fogadóórát
tart a Hevesi Sándor Általános Iskolában. Meghívott vendég: Cseresnyés Péter országgyû-
lési képviselõ, Nagykanizsa Megyei Jogú Város alpolgármestere

Bicsák Miklós az 1. számú választókerület (Garai, Ûrhajós, Hársfa, Ifjúság utca lakói)
önkormányzati képviselõje 2010. szeptember 1-jén, szerdán 16 órától 17.30 óráig fogadó-
órát tart a Kinizsi utca 97. szám alatti bélyegzõgyártó irodában. Aznap 18 órától 20 óráig
Bicsák Miklós Palin és Korpavár lakossága számára tart fogadóórát a palini új Általános
Iskolában.

Horváth István a 8. számú választókerület önkormányzati képviselõje fogadóórát tart
2010. szeptember 1-jén (szerdán) 18,00 órától a Hevesi Sándor Általános Iskolában. 

KKééppvviisseellõõii ffooggaaddóóóórráákk
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Horoszkóp

Egyre jobban idegesíti, hogy többet kell dol-
goznia azért, hogy tartani tudja az eddig
megszokott életszínvonalát. Lépjen túl ezen
a sérelmén, és gondoljon arra, ez az idõszak
is elmúlik egyszer, és hamarosan jobb lesz. 

Szeret barkácsolni, érdeklik az aprólékos, fi-
gyelmet igénylõ tevékenységek. Az élet apró
örömeihez az evés is hozzátartozik. Tehát ha
kedvetlen, és szereti az édességet, vegyen ke-
zébe fakanalat, habverõt, és süssön süteményt.

Uralkodó bolygója istenének, Merkúrnak
köszönhetõen kíváncsisága változatlan.
Továbbra is fáradhatatlanul vonzódik az
új dolgok iránt. A bolygóállások új sze-
mélyautó képét jelzik a láthatáron. 

Határtalan energiával rendelkezik. Képes
lesz befejezni mindazt a házkörüli munkát,
amit egész nyáron elhalasztott. Tyúkanyó-
ként gondoskodott egész évben szerettei-
rõl. Errõl továbbra se feledkezzen meg.

Kedvezõ napokra számíthat anyagi szem-
pontból. Vágyai felsorolásában ne legyen
telhetetlen, mert nem a mesebeli Aranyhal
teljesíti a kívánságát, hanem például a fõ-
nöke, a társa, és esetleg a családtagjai.

Szórakoztató hétre számíthat. Ennek az le-
het az oka, hogy minden eseményt pozitívan
szemlél maga körül. Ha azt szeretné, hogy
így teljenek tovább a napjai, kritikus meg-
jegyzéseit tartogassa késõbbi idõpontra. 

Változatlanul továbbra is szereti a nyüzsgõ
társaságot, a féktelen fecsegést. Ne feledje el,
párválasztásnál számíthat a Vénusz Istennõ
oltalmazására. Nyugodtan tervezzen be ma-
gának egy fantasztikus hétvégi pihenést.

Egy sikertelen próbálkozása után világvége
hangulatba kerül, de gyógyírként egy kiadós
séta is hasznára válhat, és hamar túlteszi magát
a kudarcon. Ha ideges, ne az óráját nézegesse
folyton, inkább feledkezzen rá a felhõkre.

Változatos, nagy feladatokra számíthat
ezekben a napokban. A siker, az érvénye-
sülés azonban ne tegye túlságosan maga-
biztossá, mert a saját problémáit nem
oldja meg ön helyett senki. 

Ne kergessen illúziókat, és ne várjon cso-
dákra. Vágyainak szabjon határt, és valósít-
sa meg õket saját maga. A reménytelennek
tûnõ nehéz helyzetekbõl is ki lehet mászni,
csak türelem, és akarat kérdése az egész.

Próbálkozzon szerencsejátékkal, hiszen
szerencsésen megoldotta mostanában a
gondjait. Gyakrabban meditáljon telihold
idején, hátha megsúgják önnek a nyerõ
számokat a csillagok.

Ne váljon a munka rabjává, használja ki a kel-
lemes idõt, és töltõdjön fel energiával. Ha úgy
érzi, érdekes dolgok történnek önnel, ez azt is
jelentheti, hogy elfogadták a környezetében,
és a kedvében akarnak járni ismerõsei.

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

Volán Oktatási Kft.
Nagykanizsa, 

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

OKÉV nyt. szám: 20-0003-04 AL: 0448

A Volán Oktatási KFT.
értesíti a régi és leendõ Ügyfeleit,

hogy új néven és új helyen 
továbbra is várja Önöket:

VOKSH KFT. 8800 Nagykanizsa,
Ady E. u. 30. Tel./fax: 93/516-634,

30/491-7051

Kategóriás képzések: személyautó,
motor, segédmotor, tehergk. vezetõ,
nehézpót és autóbuszvezetõ
Szaktanfolyami képzések: ADR,
gépkezelõ (targonca, emelõgép, föld-
munkagép), árufuvarozó és személy-
szállító GKI (a régi belföldi és nemzet-
közi helyett)

Induló tanfolyamainkról 
érdeklõdni a fenti címen 
és telefonszámon lehet.
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TTÁÁRRSS

VVEEGGYYEESS

BBÉÉRRLLEETT

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 54 m2-es, két
szoba + konyha + spájz + fürdõszo-
bás, egyedi fûtéses, részben felújított
házrész hozzá tartozó kertrésszel el-
adó. Tel.: 0630/227-3294 (7271K)

Építési vállalkozók figyelem!
Ha a belvárosban (Hunyadi utca)
akar 700 m2-es, társasház építésére
alkalmas 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 állapot-
ban eladó. Érd.: 0630/448-6072
(7260K)

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

Masszázs a nagykanizsai Uszodá-
ban! (A szolgáltatás belépõjegy nél-
kül is igénybe vehetõ.) Szolgáltatá-
sok: alakformáló-, talp-, egyéb masz-
százs, fényterápia, méregtelenítés,
stb. Hívásra házhoz is megyek. Ér-
deklõdni és bejelentkezni: a
+3630/481-2323 telefonszámon lehet
(6273K)

65/173/45 éves nõ, aki családi
harmóniára vágyik, keresi káros
szenvedélytõl mentes, nõtlen vagy
özvegy kanizsai férfi ismeretségét
komoly kapcsolat céljából. Kézzel
írott bemutatkozó leveleket „Értel-
mes élet” jeligére a Pf.: 508-ra kérek.
(7270K)

53 éves magas, vidám férfi, rende-
zett egzisztenciával keresi hasonló
korú, és jellemû független hölgy is-
meretségét. Jelige: „Vidámság”
(7272K)

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

A Farkas Ferenc Zene- és Arany-
metszés Mûvészeti Iskola csoportos
tárgyak (szolfézs) óraelosztására
2010.09.02-én csütörtökön 14-17
óráig, fõtárgyi óraelosztására
2010.09.03-án pénteken 14-17 óráig
kerül sor az intézmény székhelyén.
(Nagykanizsa Sugár u.18.)

A Batthyány Lajos Gimnázi-
umban az ünnepélyes tanévnyitó
2010. augusztus 31-én, kedden 18
órakor lesz.

A Hevesi Sándor Általános Is-
kola tanévnyitója 2010. augusztus
31-én (kedd) 17 órakor lesz.

Hirdetésszervezõt keresünk!
Jelentkezni személyesen, vagy a szerkesztõségbe

eljuttatott fényképes önéletrajzzal lehet!
Követelmény: jó kommunikációs készség, 

legalább középfokú végzettség.
Azonos munkakörben eltöltött gyakorlat és számlaképesség elõnyt jelent.

Kanizsa Újság Kft., 8800 Nagykanizsa, Király u. 47. Pf.: 154.
Tel./fax: 0693/312-305, e-mail: kanizsahetilap@chello.hu
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Idén Egerben rendezték az 54.
Úszó Serdülõ Országos Bajnok-
ságot, melyen a Délzalai Vízmû
SE versenyzõi is bizonyítottak –
erre legjobb példa Abay Nemes
Anna (1996) serdülõ országos
bajnoki címe az 50 m gyors szá-
mában. 

A kanizsaiak tehetsége azt meg-
elõzõen még 100 m gyorson csapott
másodikként a célba. Tihanyi László
(1994) a 100 m pillangó elõdöntõjé-
ben második lett, a fináléban pedig
végül negyedik helyen végzett.

Abay Nemes Anna a fõ napján
már serdülõ országos bajnoki cí-

met szerzett végig imponáló úszást
bemutatva 50 m gyorson az egri
uszodában. A kanizsai versenyzõ
az elõfutamok során ugyan csak a
negyedik legjobbként jutott to-
vább, a középdöntõbõl viszont már
másodikként került a fináléba. Ott
robbantott, s a döntõben végül
27:93-as idõeredményével gyõz-
tesként „foghatott falat”. Az elért
ideje egyben megyecsúcs is lett.

Az egri hosszú hétvége záró ese-
ményei is tartogattak érmes helye-
zéseket a Délzalai Vízmû SE úszó-
i számára, hiszen Abay Nemes An-
na (hogy mindhárom érembõl le-
gyen egy…) 200 m gyorson szer-
zett bronzot, Tihanyi László
(1994) pedig korosztályában 50 m
pillangón zsebelt be szintén egy
harmadik helyezést, edzõjük, Pol-
gár Sándor nagy-nagy örömére.

Polgár László

AAbbaayy sseerrddüüllõõ bbaajjnnookkii ccíímmeett sszzeerrzzeetttt

Az elmúlt napokban, hetekben
több olyan sportoló is akadt, akik
valamilyen módon kötõdnek
Nagykanizsához, illetve a város-
ban folyó utánpótlás neveléshez.
Ezért is szemezgettünk (olykor
világraszóló) eredményeik között.
(Zárójelben a sportoló nevelõ-
egyesületeit, illetve sportágukat
tüntettük fel.)

Biczó Bence (CWG-
NVSE/Délzalai Vízmû SE; úszás)
– a 17 esztendõs úszó kiválóság -
2006 eleje óta immár pécsi szí-
nekben – elõbb a helsinki ifjúsági
Eb-n 200 m pillangón aranyérmet,
majd az elmúlt héten ezt Szinga-

púrban, az Ifjúsági Olimpián is
megismételte.

Varga Zsófia (KDKK/KVSE;
kosárlabda) – az ajkai születésû,
de kanizsai nevelésû 21 eszten-
dõs erõcsatár a nõi Eb-selejtezõk
során Sopronból mutatkozhatott
be a felnõtt válogatottban, s a
Bulgária elleni találkozón kettõ,
Montenegróval szemben öt, a
finnek ellen pedig ugyancsak öt
pontig jutott.

Deme Imre (Kiskanizsai MSK,
MÁV NTE; labdarúgás) – az NB
II Nyugati csoportjának elsõ for-
dulójában a feljutásra aspiráló
PMFC ellen gyõztes találatot

szerzett a Tatabánya színeiben az
NB I-es rutinnal is rendelkezõ 27
éves középpályás, majd a Bp.
Honvéd II elleni hazai bajnokiju-
kon 79 percig volt a pályán.

Nagy Gergõ (NUFC; labdarú-
gás) – a ma is kanizsai lakhellyel
bíró 18 esztendõs labdarúgó 25.
NB II-es bajnokiján mutatkozott
be a Nyugati csoportban szereplõ
Kozármisleny SE színeiben az új
idény elsõ bajnoki fordulójában –
akkor 45 percet kapott –, aztán
legutóbb a Pécsi MFC elleni helyi
rangadón is pályára léphetett a
futballista.

P.L.

AAkkiikkrree KKaanniizzssáánn iiss ffiiggyyeell((hheett))nneekk

Ha kicsit ugyan késõbb a terve-
zettnél, de Kiskanizsán megrendez-
ték a mini-foci világbajnokságot,
melyet egyben összekötöttek a Mó-
ricz Kupa gyõztes Homok-
komáromi utca bankettjével is az
ötletgazdák. A képünkön látható
csapatok szereléseinek színeibõl ki-
tûnhet, hogy a dobogósok a „né-
met”, „argentin” és „holland”
együttesek lettek, a gólkirályi címet
pedig a kék-fehéreknél szereplõ
Kuzma László (alsó sor, jobbról a
harmadik) zsebelte be 5 találattal.

Ünnepeltek

A szlovákiai Galántán idén is
megrendezték az ökölvívók csa-
patversenyét, melyen dél-zalai ök-
lözõk is részt vettek egy soproni-
kanizsai „vegyes” színeiben. Ná-
dori Tibor (48 kg) és Korpics Ist-
ván (75 kg) minden megerõltetés
nélkül hozta saját meccsét, a vég-
eredmény azonban 8:8 lett.

Az említett kanizsai sportolók
ezen a hétvégén már hazai környe-
zetben is megmutathatják magu-
kat, hiszen augusztus 28-án rende-
zik a VIII. Plaza Kupa küzdelmeit.
A boxmeccsek a rendezvény kere-
tében 15 órától kezdõdnek, s
innentõl minden fellépésnek
valóban jelentõsége van, mivel
lassan kezdõdhet a visszaszámlá-
lás a december 8-11. között Nagy-
kanizsán rendezendõ felnõtt or-
szágos bajnokságig. 

LLaassssaann aa ffeellnnõõtttt oobb
kkeerrüüll ffóókkuusszzbbaa

Ahogy arról lapunk elsõként –
még augusztus elején internetes
portálján – beszámolt, valamivel
több mint nyolc esztendõ után ismét
(az avatómeccs után gyakorlatilag
pontosan 45 esztendõvel) NB-s baj-
noki labdarúgó-mérkõzést rendez-
tek a Bányász Sporttelepen.

Nagykanizsai TE 1866  (12.) –
Mohácsi TE (5.) 2-2 (2-2)

NB III Dráva-csoport labdarú-
gó-mérkõzés, 2. forduló. Nagyka-
nizsa, Olajbányász-pálya, 350 né-
zõ. Vezette: Rákosi (Sörös J., Bei-
dek). G.: Ujvári (20.), Nagy T.
(30.); Gál T. (33.), Halászi (44.)

NTE: Markek – Antalics, Kot-
nyek, Boros, Bagarus – Ujvári
(Szelei, 89.), Hegedûs, Rácz Sz.
(Billege, 66.), Szõke (Kishar-
madás, 77.) – Nagy T., Horváth G.
Vezetõedzõ: Koller Zoltán. 

A találkozó képérõl mindennél
beszédesebbek az edzõ szavai, így
értékelésbe hosszasan tán fölösle-
ges is belemenni. Mindössze any-
nyit jegyeznénk meg, hogy a hét-
közi 0-7-es Pécs elleni Magyar
Kupa vereséget nem sikerült lélek-
tanilag fontos gyõzelemmel feled-
tetni.

Koller Zoltán: „Kétgólos
elõnyünk után, ha nincsenek a
hibáink, a gyõzelem is benne
volt a játékunkban, reálisan ér-
tékelve 2-2 után viszont a dön-
tetlen igazságos végered-
mény.”

KKééttggóóllooss eellõõnnyy uuttáánn
rreeáálliiss ddöönntteettlleenn
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A szavazás helye, mozgásában gátolt választópolgár szavazása
Valamennyi választópolgár a lakóhelye szerint kijelölt, az Értesítõn feltünte-

tett szavazókörben szavazhat.
Amennyiben mozgásában akadályozva van (például egészségi állapota mi-

att), úgy a szavazást megelõzõen a jegyzõtõl, a szavazás napján a szavazat-
számláló bizottságtól írásban kérhet mozgóurnát. Ebben az esetben a szavazat-
számláló bizottság két tagja fogja felkeresni a mozgóurnával.

Hogyan szavazhat, ha a szavazás napján bejelentett tartózkodási helyén
tartózkodik

Az a választópolgár, aki a lakóhelyén túl 2010. június 16-ig tartózkodási he-
lyet létesített és az legalább a választás napjáig érvényes, a lakóhelye szerint il-
letékes helyi választási iroda vezetõjétõl (jegyzõtõl) igazolást kérhet a tartózko-
dási helyén történõ szavazáshoz. Igazolással bejelentett tartózkodási helyén, az
igazoláson megjelölt szavazókörben szavazhat.

Az igazolást személyesen, vagy meghatalmazott útján lehet kérni legkésõbb
2010. október 1-jéig 16.00 óráig, illetve ajánlott levélben úgy, hogy az legké-
sõbb 2010. szeptember 28-án megérkezzen a Polgármesteri Hivatal Nagykani-
zsa, Eötvös tér 16. szám alatti épületébe. Igazolás kiadását követõen már nincs
lehetõség arra, hogy kérje visszavételét a lakóhelye szerinti névjegyzékbe, és a
lakóhelyén szavazzon.

A kérelem benyújtásához letölthetõ nyomtatvány áll rendelkezésre a
www.valasztas.hu honlapon, illetve elérhetõ a választási irodában. Az igazolá-
si kérelemben meg kell adnia nevét, személyi azonosítóját (ismertebb nevén
személyi szám), lakcímét, annak a településnek a nevét, ahol a bejelentett tar-
tózkodási helye van.

Abban az esetben, ha a szavazás napján külföldön vagy Magyarországon, de
nem a bejelentett tartózkodási helyén tartózkodik, választójogát nem tudja gya-
korolni.

A települési kisebbségi önkormányzati választásokon a lakóhelytõl eltérõ
helyen igazolással szavazásra nincs lehetõség.

Nagykanizsa, 2010. augusztus 23.

Dr. Tuboly Marianna jegyzõ, a Helyi Választási Iroda vezetõje

AA hheellyyii öönnkkoorrmmáánnyyzzaattii kkééppvviisseellõõkk 
ééss ppoollggáárrmmeesstteerreekk vváállaasszzttáássáárróóll
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