
XXII. éévfolyam 331. sszám
2010. sszeptember 116.LLOOKKÁÁLLPPAATTRRIIÓÓTTAA HHEETTIILLAAPP

KanizsaEgy kattintás 
weblapunkra, 

és naponta friss híreket, 
tudósításokat, 

riportokat olvashat.

Tekintse meg 
KÉPGALÉRIÁNKAT, 
írjon FÓRUMUNKBA,

vagy adjon fel
INGYENES 

APRÓHIRDETÉST
(regisztrációhoz kötött)

wwwwww..kkaanniizzssaauujjssaagg..hhuu

(93)

VOKSH 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.

Cseresnyés Péter
Fidesz-KDNP

Dr. Károlyi Attila
MSZP-MSZDP

Marton István
Kanizsáért Közéleti
Egyesület

Dr. Németh Györgyi
Civil Összefogás 
Nagykanizsáért Egyesület

Gábris Jácint
JOBBIK Magyarországért
Mozgalom

Önkormányzati vválasztás 22010. ooktóber 33. –– PPolgármesterjelöltek NNagykanizsa

Látogatást tett a Piarista Isko-
lában Cseresnyés Péter alpolgár-
mester, akit Vereb Zsolt igazgató
atya tájékoztatott a Szent Pom-
piliusz születésének 300. évfordu-
lója alkalmából szeptember 25-
én kezdõdõ ünnepségekrõl. 

Bevezetõben elmondta: Campi
Salentinában – itt hunyt el 1766-
ban – is számon tartják, hogy ked-
ves szentjük a mi városunkban ka-
pott elõször templomot, a mai Pia-
rista Kápolnát, közvetlenül az
1934-es szentté avatást követõ év-
ben. A városvezetõ az igazgatói iro-
da elõtti folyosón megtekintette az
életérõl rendezett kiállítást. Pompil-
iuszt, a nagyformátumú pedagógust
mindig oda küldte a piarista rend,
ahol iskolát kellett alapítani, vagy
rendbe tenni. Messze megelõzte
korát több szempontból is. A túl szi-
gorú, rideg vallásossággal szemben

az isteni irgalom hirdetõje volt, ez
jellemezte prédikációit és lel-
kivezetését egyaránt. Szociális ér-
zékenysége nem csak élelmiszer-
osztásban nyilvánult meg – ennek
emlékét õrzik a róla elnevezett ci-
pók –, de a szegények melletti kiál-
lásáért a Nápolyi Királyságból is
számûzték. Campi Salentina és a
szülõváros, Montecalvo Irpino sze-
retnék bevonni Nagykanizsát is
együttmûködésükbe, melynek Cse-
resnyés Péter semmi akadályát nem
látta, hiszen már intézmények közti
eleven kapcsolatról van szó.

Az alpolgármester örömmel érte-
sült arról, hogy XVI. Benedek pápa
követe, Juliusz Janusz érsek lesz a
szombat délutáni mise fõcelebrán-
sa. – A nuncius városunkba érkezé-
se minden kanizsai számára meg-
tiszteltetés – mondta. – A nagykani-
zsai piarista iskola 200 tanéve so-
rán sokat adott a városnak, termé-
szetes, hogy ünnepük mögé a város
is fölsorakozik. A misét követõ rö-
vid forgalomkorlátozásra külön fel-
hívja a kanizsaiak figyelmét.

Vereb Zsolt igazgató atya bemu-
tatta azt a helyszínt, ahol a Pirrotti
Szent Pompiliusz által annyira
tisztelt Szépséges Anyácskának –
Mamma Bella – nevezett Szûz-
anya szobra, Kligl Sándor alkotása
elhelyezésre kerül. A Sugár útra
nyíló nagykapu tengelyében, az
udvar nyugati szélén hét lépcsõfok
magasában, emberközelben néz
majd az arra haladókra a bronz

szobor a szombat esti avatást kö-
vetõen. Az atya köszönetét fejezte
ki mindazoknak, akik adománya-
ikkal hozzájárultak megvalósításá-
hoz. Mint emlékezetes, egy éve a
Piarista Iskola 200. tanévének
megkezdésekor társadalmi szerve-
zetek, önkormányzatok és magán-
személyek „Szobrot köszönetül”
jeligével a város és a megye hálá-
ját kívánták kifejezni a tanítórend-
nek, mint mondták, jelképes ösz-
szeggel.

A vasárnap folytatódó ünnepbõl
(részletes program a 16. oldalon)
az igazgató atya kiemelte a Csóna-
kázó tó partján megrendezendõ
Pompiliádot, amely leginkább a Já-
ték határok nélkül vetélkedõhöz
hasonlítható, persze szerényebb
feltételekkel. Mûsorvezetõje az a
Szebényi Dániel lesz, aki az
Eurosport lovas szakkommentáto-
raként és a Pegazus címû lovas ma-
gazin fõszerkesztõjeként ismert, és
maga is piarista diák volt Vácott.
Hétfõn a városi iskolák felsõ tago-
zatosai is megmérkõznek.

Befejezésül az egyre fejlõdõ is-
kola életének néhány mozzanatáról
kapott tájékoztatást a városvezetõ.
Megkezdte munkáját ugyanis a
gimnázium dráma tagozata, a zala-
egerszegi színház tevõleges segít-
ségével. Elsõ közös munkájuk az
Ádámok és Évák címû produkció
lesz, árulta el Vereb Zsolt igazgató.

K.H.
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A nagykanizsai jegyzõi pályá-
zatnál Marton István polgármes-
terként opcionálisan (nem kötele-
zõen, de ajánlott) pszichológiai al-
kalmassági vizsgálatot íratott elõ a
jegyzõjelöltek részére.

A jegyzõjelöltek a pályázati el-
járás során ennek eleget is tettek.

Az elmúlt négy év polgármeste-
ri pszichés történései (az országos
és a helyi sajtóban sok alkalom-
mal megjelent flúgos futamok),
valamint az önkormányzati vá-
lasztási kampányban eddig megje-
lent polgármester-jelölti írásos és
szóbeli megnyilvánulások indo-
kolják, hogy Nagykanizsán a pol-
gármesterjelöltek (mint leendõ vá-
rosvezetõk) pszichológiai vizsgá-
laton vegyenek részt. Derüljön ki,
hogy van-e olyan személy, akinél
pszichoszomatikus vagy egyéb
pszichés tünetek jelen vannak és
ez által a jelölt nem alkalmas ve-
zetõnek.

Marton Istvánt az elõzmények
okán felszólítjuk, hogy mutasson
példát a jelölteknek és a saját költ-
ségén pszichológiai vizsgálaton
vegyen részt.

Vagy Marton István megint vi-
zet prédikál és bort iszik?

Új Pólus Egyesület

– A Civil Összefogás Nagykani-
zsáért Egyesület polgármesterje-
löltjeként és képviselõjelöltjeként
ülünk itt és ma három témában kí-
vánjuk tájékoztatni a sajtó tisztelt
képviselõit. – mondta Dr. Németh
Györgyi polgármesterjelölt és Dr.
Etler Ottó a 8. választókerület kép-
viselõjelöltje.

Az elsõ témaként nagyon fontos
számunkra megköszönni a város
lakosságának támogató szívessé-
gét, megköszönni a nekünk adott
nagy számú ajánlószelvényt. Innen
jelentem, hogy jelöltjeinket mind a
12 választókerületben nyilvántar-
tásba vették, magam pedig polgár-
mesterjelöltként nyertem nyilván-
tartásba vételt. (…)

Kérjük, hívjuk, várjuk viszont a vá-
ros lakosságát október 3-án - válassza-
nak és szavazzanak a változásra.

Szeretném megköszönni a ren-
geteg bátorítást, a segítõ szándé-

kot, az elismerõ szavakat a jobbító,
javító szándékunkkal szemben.

Innen üzenem, hogy a Civil
Összefogás Nagykanizsáért Egye-
sület valóban a változás lehetõsé-
gét jelenti a város számára minden
eddigivel szemben. Egy idõsebb
hölgy bátorító szavait idézném:
"Önök valóban a biztos változás."
Ez a gondolat adta a kampány ve-
zérmondatunk második részét:
„Civil összefogással a biztos válto-
zásért!”

Második témánk a város helyze-
térõl szól. Nagykanizsán a munka-
nélküliség magasabb az országos
átlagnál, decemberben ez a szám
több százzal, akár ezerrel is nõhet,
aztán jövõ tavasszal újabb több
száz embert bocsátanak el a GE-
bõl. Városunkban a fizetõképes
kereslet egyre csökken, így a gaz-
daság ellehetetlenedik, a szolgálta-
tók, a kereskedõk, a vállalkozók
nem tudnak a jelenlegi feltételek
mellett új munkahelyeket létrehoz-
ni, sõt tovább nõhet a munkanél-
küliség, fenyeget a csõd.

Ha megvalósul a költségvetési
terv januárra a mindenkori legna-
gyobb mûködési és beruházási hi-
telállománya lesz Nagykanizsá-
nak, ráadásul jórészt svájci frank-
ban. Minden egyes nagykanizsai
embernek az újszülöttõl kezdve,
fejenként közel 100.000 Ft adóssá-
ga lesz. Ennek tükrében kár a szá-
mokról vitázni, és arról, hogy ki
rontotta el és mikor, a tény hogy ez
elképesztõ a számunkra. És mire
ment el a pénz? Valóban nagyon
fontos és elismerésre méltó a vá-
rosközpont rehabilitációja, a kór-
ház újabb fejlesztése, a körforgal-
mak építése, de mindez a sok pénz
hány új munkahelyet teremt? Ne-
hogy azt higgyük, hogy ezeket a
beruházásokat majd nagykanizsai-
ak valósítják meg. Úgy látjuk,
hogy a nagyberuházásokat olyan
módon írják ki, hogy egyetlen ka-
nizsai vállalkozó sem nyerheti
meg. Az elmúlt években egyetlen
nagyobb munkát sem tudott meg-
nyerni nagykanizsai vállalat!  Ezek
után semmi értelme a számháború-
nak, változás kell! (…)

Harmadik téma: a médiában és
itt-ott közszájon terjedõ hírek, vé-
lemények, miszerint a Civil Össze-
fogás Nagykanizsáért jelöltjeit

esetleg a bosszú fûti, vagy anyagi
érdek vezérli, esetleg a jobboldalt
akarja ellehetetleníteni, aztán pél-
dául: hogy a tõke akarja a politikai
hatalmat megragadni, stb. Tessék
elhinni: nem politikai hatalom
kell! Jó lenne, ha a politika szó
visszanyerné méltó rangját, tartal-
mát, miszerint a politizáló ember a
közügyek iránt érdeklõdõ személy,
közügyeket szolgáló személy.
Máraitól vett idézettel élve: „Az
életnek igazi értéket csak az a szol-
gálat adhat, amellyel az emberi kö-
zösségek ügye felé fordulunk.”
Tessék elhinni: ez a hitvallásunk!

Nos, igen érdekvezérelt embe-
rek vagyunk: mert az az érdekünk
– mint sokan másoknak itt ebben a
városban – hogy gyermekeink itt-
hon maradjanak, hogy tanulmá-
nyaik befejezése után hazajöjje-
nek, mert jövõt, mert lehetõséget
látnak Nagykanizsában. Igen, az
az érdekünk, hogy Nagykanizsa az
a város legyen, ahol jó élni, ahol jó
lakni. Igen, az az érdekünk, hogy
az utcán, a lakásunkban mindenki
biztonságban  legyen, az az érde-
künk, hogy ne koldusok vegyenek
körül bennünket, az az érdekünk,
hogy legyen elkölthetõ pénz sport-
ra is, mûvelõdésre is, az az érde-
künk, hogy az utcákon ne kosz és
lehangoló szürkeség, üres üzletek
vegyenek körül bennünket, hanem
legyen lehetõség a tisztességes jö-
vedelemszerzésre és elégedett ar-
cokat láthassunk. (…)

Tessék csak végiggondolni az
elmúlt idõszak eseményeit! A
bosszú kikre volt jellemzõ? A vá-
rosvezetésre, a képviselõtestületre!
(…) Hol vannak a közügyeket
szolgáló személyek? El tudja azt
képzelni valaki itt Nagykanizsán
csak például az utolsó képviselõ-
testületi ülés után, hogy a város je-
lenlegi polgármestere és jelenlegi
alpolgármestere október 3-a után
tisztességes, becsületes összefo-
gással nekilát városérdeket szol-
gálni? Van ember, aki elhiszi, hogy
ugyanezek az emberek és képvise-
lõk a tisztségben maradásuk esetén
mások lesznek, mint eddig? Meg-
szûnik a Kanizsát lejárató múltbéli
gyakorlat? A képviselõk szemé-
lyeskedõ gyalázkodása? Nem!
Nem lesznek mások! Új emberek
kellenek! Változás kell, Kedves

Kanizsaiak! A gyökeres változás
kell! 

Kampányrendezvény

A Kanizsáért Közéleti Egyesület
tartott sajtótájékoztatót szeptem-
ber 10-én, melynek alkalmával
Horváth István Cseresnyés Péter
alpolgármester vállalkozások tá-
mogatásával kapcsolatos sajtótájé-
koztatójára reagált, Marton István
pedig a helyi cégek segítésére kí-
nált alternatívát vázolta fel.

„Megdöbbenve hallhattuk a mi-
nap Cseresnyés Péter alpolgármes-
ter sajtótájékoztatóját, amikor ar-
ról beszélt, miként támogatta a he-
lyi vállalkozásokat az elmúlt négy
esztendõben. Éppen õ, aki gyakor-
latilag a budapesti cégek trójai fa-
lovaként mûködött az önkormány-
zatnál. Ha csak a felszínt nézzük,
már akkor is a budapesti ügyvédi
irodáknak juttatott zsíros megbízá-
sokat, vagy a párttársa cége által
végzett átvilágításokat találunk-
amit két évvel ezelõtti beszámoló-
jában képes volt saját politikai
csúcsteljesítményeként elõvezetni.
Ha pedig mélyebbre ásunk, még
ennél is sokkal szomorúbb kép tá-
rul elénk. Pártjával kétszer szavaz-
tatta le a munkahelyteremtés támo-
gatási rendelet bõvítését, a leg-
utóbbi közgyûlésen pedig odáig
merészkedett, hogy saját- bitorolt-
hatáskörben vette le a napirendrõl,
mert úgy tûnik, hogy ez a kérdés-
kör teljesen hidegen hagyja. A leg-
jobb lenne talán, ha Cseresnyés
Péter produkciója felõl a kanizsai
vállalkozókat kérdeznénk! Való-
színû, hogy egészen másképp érté-
kelnék azt, mint önmaga. Persze
érthetõ, hogy Cseresnyés úr meg-
próbálja letagadni az elmúlt négy
évét, megvezetni a választókat,
hisz az objektív tények ismereté-
ben nem nyerhet, de ha ilyen átlát-
szó valótlanságokkal próbálkozik,
akkor nagyon alábecsüli a kanizsai
emberek értelmét…Ilyen könnyen
nem viheti a bõrünket a vásárra!”

Marton István a következõ el-
képzeléseit osztotta meg a sajtó
képviselõivel: „Ha reálisan akarjuk
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értékelni az elmúlt négy évet a ka-
nizsai vállalkozások szemszögé-
bõl, akkor több egymás ellen ható
folyamatot figyelhetünk meg. A
ciklus elején eszközölt gazdaság-
élénkítõ döntések nyomán dinami-
kus fejlõdésnek indult a város gaz-
dasága. Ilyen volt az iparûzési adó-
mentesség felsõ határának feleme-
lése, félmillió forintról 2,5 millió
forintra (mely a válság idõszaká-
ban több száz céget mentett meg a
csõdtõl, több száz munkahelyet
mentett meg a megszûnéstõl), a
munkahelyteremtési támogatási
rendeletünk versenyképessé tétele
a kisvállalkozások számára, vala-
mint az Ipari Park fejlesztése is.
Sajnos azonban a gazdasági világ-
válság – mint mindenhol az ország-
ban – visszavetette iparunkat. Az
sem vigasz, hogy akkor, ha nem
dolgozunk olyan keményen – mi-
közben a Hivatalban még a párt-
lobbistákkal is meg kellett küzdeni
–, a válság még ennél is sokkal je-
lentõsebb károkat okozhatott vol-
na… A feladat adott, a Kanizsáért
Közéleti Egyesület pedig készen
áll annak megoldására! Kidolgo-
zott, egymásra épülõ programjaink
szavatolják, hogy a beruházási
kedv élénkülésével Nagykanizsa
célterületté válik, és sikerre lesz
ítélve! Újraválasztásom esetén, és
a többség birtokában azonnal meg-
történik majd a munkahely-
teremtési támogatási rendszer bõ-
vítése a középvállalatokra is –
hogy õk is bõvíthessék a foglalkoz-
tatottságot, ne csak a kisebb cégek!
– mely tervemet a jelenlegi testület
kétszer is leszavazta. Ezután pedig
– a gazdaságunk teljesítményének
függvényében – az iparûzési adó
mértékét is csökkenteni fogjuk
úgy, hogy a város abból származó
összbevételét inflációt követõ
mód befagyasztjuk. Magyarul mi-
nél több adófizetõt sikerült ide
csábítani, annál kisebb lesz a fize-
tendõ százalék. Bátran állíthatom,
hogy ez korszakalkotó, és az or-
szágban példa nélküli, de példa-
mutató elképzelés, akár csak a jö-
võ technológiáinak szentelt bete-
lepülési kedvezmény is. Ha meg-
kapjuk a bizalmat, élni fogunk ve-
le!”

Kampányrendezvény

Polgármesteri programját ismer-
tette sajtótájékoztatóján Dr. Káro-
lyi Attila, az MSZP-MSZDP pol-
gármesterjelöltje.

Elkészült az MSZP és az
MSZDP Összefogás Kanizsáért
városi programja a 2010-14-es év-
re, mely a résztvevõk egyeztetése
után szeptember 15-ig felkerül a
világhálóra, és valamennyi nagy-
kanizsai állampolgár olvashatja –
jelentette be elöljáróban Dr. Káro-
lyi Attila –, majd a programból is-
mertetett néhány fontos momentu-
mot. Elõször is feltett céljuk, hogy
a választások után meg kívánják
vizsgálni a Fideszes városvezetés
2006-2010-es idõszakában végre-
hajtott átvilágításainak pénzügyi
hátterét, a megrendelések teljesíté-
sét, különös tekintettel a megren-
delõkre, az átvilágítókra, a pénz-
ügyi teljesítésre. Ebben a körben
számítanak arra, hogy csontvázak
fognak kihullani a szekrényekbõl.
Itt arra gondolnak, hogy különös
átvilágító tevékenység történt a
Vízmûnél és a Polgármesteri Hiva-
talban, melyekre jelentõs, több tíz-
milliós összegeket fizetett ki a vá-
rosvezetés.

Dr. Károlyi Attila a továbbiak-
ban kiemelte, szívügyének tekinti
azt, hogy Nagykanizsa, Zrínyi
Miklós és Csokonai Vitéz Mihály
városává váljon a következõ ön-
kormányzati ciklusban. Ezt a célt a
város imázsában centrális helyre
kell tenni, például Zrínyi Miklós
hadtörténeti- és hadijátékokkal,
valamint Csokonai irodalmi na-
pokkal. Zrínyi Miklós nemcsak
Csáktornya, hanem Nagykanizsa
hõse is, ebben együtt kell mûködni
a horvátokkal, hiszen a két ország
története ezer szállal összefonódik,
s ennek az uniós térségi kapcsola-
tokban is meg kell jelenniük. Ka-
nizsa városa és környéke Zrínyi-
nek mindig szívügye volt. Az új
Zrínyi várat – melynek feltárása
jelenleg is folyik –, Belezna köz-
ség mellett építette fel. A múltban
rendkívül nagy kultusza volt
Nagykanizsán Zrínyi Miklós köl-
tõnek és hadvezérnek, jelzi ezt az
1895-ben megalapított, nevét vise-
lõ mûvészeti kör. Erõteljesen kell
nyitni Horvátország felé, nemcsak
a piaci pozíciók visszaszerzése vé-
gett. – hangsúlyozta. A munka-
helyteremtésben és az oktatásban
számtalan lehetõség nyílik meg:
horvátországi magyar gyermekek
Nagykanizsán, magyarországi hor-
vát gyermekek Horvátországban
vehetnek részt iskolai oktatásban.
A munkahelyteremtésben az euró-
pai uniós pályázatok elnyerésére
pedig sokkal nagyobb a lehetõség
regionális együttmûködéssel, a két
ország közös pályázataival. 

Az MSZP-MSZDP polgármes-
terjelöltje a célok sorában megem-
lítette, 2010-14 között meg kell
építeni a Strandfürdõ területén a
két termálmedencét nemcsak azért,
mert már minden településnek van
a környéken, hanem azért is, hogy
az idõs embereknek ne kelljen el-
utazniuk. Megjegyezte azt is,
Nagykanizsa szolgáltató mintavá-
rossá válhatna, ha a Városháza
épületében mûködhetne a TB és az
Adóhatóság is. Ennek lehetõségét
meg kell vizsgálni. A munkahe-
lyteremtési programmal kapcsolat-
ban még megjegyezte, a sormási-
akkal együttmûködve az ipari par-
kot minél elõbb helyzetbe kellene
hozni. Nem szabad megengedni,
hogy nyerészkedõ ingatlanügynö-
kök vásároljanak fel szabad földte-
rületet az önkormányzat helyett.

Kampányrendezvény

– Tegye fel a kezét, aki már el-
döntötte, kire szavaz! – kezdte
Lázár János, a Fidesz frakcióve-
zetõje a pénteki kampánynyitón,
majd a karokat látva javasolta: –
Akkor mehetünk is sörözni! – Ám
mégis jól jártak mindazok, akik a
rákövetkezõ két és fél órás szipor-
kázását meghallgatták. Hódmezõ-
vásárhely polgármestere megszív-
lelendõ érvekkel látta el a kanizsa-
iakat. – Tavasszal azok a volt szo-
cialista szavazók is a Fideszre
voksoltak, akik nem szeretik, de
egyedül benne láttak reményt. Ele-
get hallották a kétharmaddal való
riogatást, de nem ijedtek meg tõle.
Sõt, közülük az otthon maradottak
is annak tudatában tették ezt, hogy
sportnyelven szólva ezzel elenged-
ték a Fidesz gyõzelmét. Ugyanígy,
most õsszel is csak az a kérdés, mi
jó Nagykanizsának? Minden más
duma! – fejezte ki magát a saját
szavai szerint a Barbaricumból ér-
kezett szilaj vásárhelyi. – A város
elkövetkezõ 20-30 évét, régióbeli
súlyát eldönti a közeljövõben a
közigazgatási reform. Különösen
egy olyan megyében, ahol két me-
gyei jogú város van, s közülük Ka-
nizsa az, amelyik nem megyeszék-
hely. Nagyon észnél kell lenni,
mert jó döntésnek jó következmé-
nyei, rossz döntésnek rossz követ-
kezményei lesznek. Cseresnyés Pé-
ter élvezi a kormánypárt bizalmát,
butaság lenne a szövetségeket ke-
resõ kormány kinyújtott kezét visz-
szautasítani. – mondta. – A GE-

bõl elbocsátandók nehéz helyzetét
is egyedül kormányzati segítség-
gel lehet megoldani. Messze nem
arról van szó, kit szeretek, hanem
arról, megválasztom a kormány
emberét. Megválaszolta az „egy
fenékkel két lovat” közismert el-
lenvetést is, mondván, ennek
egyetlen vesztese a család, a város
csak nyer ezen. Egyébként – szó-
lalt meg belõle a frakcióvezetõ – a
parlament leghasznosabb tagjai a
polgármesterek, akik közelebbrõl
ismerik a magyar valóságot, mint
a minisztériumok. Péterrõl –
ahogy Lázár János is emlegette a
kanizsaiak polgármesterjelöltjét –
megbecsüléssel szólt, aki jó szö-
vetséges, kiváló és alapos ember.
Aki a választások után mindenki-
nek a polgármestere lesz. Az or-
szág és a város újjáépítéséhez ren-
geteg pénzre lesz szükség, de még
több bizalomra. A szocialisták
mind a kettõt ellopták. További
megszorításokról szó sem lehet,
nem csak azért, mert nincs már az
embereken olyan ruhadarab, ame-
lyen zseb van. Azért sem, mert
nincs szükség rá, az államnak ön-
magán kell spórolnia. BKV-ra,
MÁV-ra utalva elmondta: ahol
volt pénz ellopni, ott van pénz mû-
ködtetni is. A 2013-ig rendelkezés-
re álló európai uniós alapok is
elegendõ fedezetet nyújtanak a he-
lyi oktatás, az egészségügy, a vas-
út korszerûsítésére, csak nem kell
ellopni. Mert a mi kormányzásunk
– folytatta – négy év múlva levon-
ható mérlege az lesz, lehet, hogy a
teljesítmény nem olyan volt, mint
amit vártak, de nem loptunk. Az
elmúlt miniszterelnökök legna-
gyobb bûnének azt tartotta, hogy
tudták és hagyták párttársaik és
koalíciós partnerük lopását – em-
lékeztetett Medgyessy Péter sza-
vaira: Az SZDSZ tele van korrup-
ciós ügyekkel. Nem az adófizetõk
moráljával volt baj az elõzõ nyolc
évben, hanem az adókat felhasz-
nálók moráljával. – Az országban
nem érezni választási hangulatot,
kivéve Kanizsát, ahol a szocialis-
táknak, úgy látszik, van pénzük
óriásplakátokra. A deviza-hitele-
sek sorsán is könnyítõ tapolcai
frakcióülésrõl érkezett Lázár Já-
nos, aki szólt arról is, az 5 év mo-
ratórium nem a futamidõ meg-
hosszabbítását, hanem a törlesz-
tés szüneteltetését jelenti. A ter-
mõföld védelmérõl, a nagybirtok-
okkal szemben a kisgazdaságok
jelentõségérõl is beszélt a hallga-
tóság kérdéseire válaszolva.

Kampányrendezvény
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A Délzalai Víz- és Csatornamû ZRt.
Nagykanizsán és még 102 településen vé-
gez víziközmû szolgáltatást. Az elmúlt
három esztendõben komoly infrastruktúra
fejlesztésbe kezdtünk, melyek céljai a
szolgáltatás és az üzembiztonság a kor el-
várásainak megfelelõ színvonalára emelé-
se.

A legjelentõsebb, a leglátványosabb fej-
lesztések a Molnári Vízmûnél történtek,
mely Nagykanizsa és további 22 település
vízellátását biztosítja. A mûszaki berende-
zések cseréjét nem csupán a kor szava in-
dokolta, hanem az is, hogy mûködtetésük
költséges, kisebb a hatékonyságuk. Ezért
került sor azoknak a korszerû berendezé-
seknek a beépítésére, amelyek a vízter-
melésben és víztisztítási technológiában
mûködnek.

2008. évben gépészeti és villamos fel-
újításra került a szivattyúház, mely során
a korábbiaknál jóval korszerûbb energia-
takarékosabb berendezésekre cseréltük a
meglévõket. Az újonnan beépített szivat-
tyúk vezérlése a mindenkori víz-
igényeknek megfelelõen automatika se-
gítségével történik.

2009. év folyamán a víztisztítási tech-
nológiához sûrített levegõt szolgáltató
dugattyús kompresszorok, valamint a
szûrõberendezések visszaöblítéséhez le-
vegõt juttató öblítõ fúvók cseréje történt.
A 2009. évig mûködõ berendezések tö-

mítetlenségüknél fogva napi 3-5 liter
olajjal szennyezték a vízbázisunkat, cse-
réjüket nem lehetett tovább halogatni. Az
új csavarkompresszor és forgódugattyús
fúvó berendezések az európai csúcsminõ-
séget képviselik, az energia felhasználá-
suk a régi gépekhez viszonyítva 50%-ra
csökkent, amely alacsony zajszinttel, és
maximális üzembiztonsággal párosul. Az
új berendezések vezérlése egy újonnan
beépített PLC ipari számítógép segítségé-
vel teljesen automatikusan zajlik.

A felújítás következõ állomása a molná-
ri szûrõ gépház volt. A korábbi években
elmaradt karbantartások és a meglévõ
szerelvények elöregedése miatt a telepi

vízveszteség közel 20%-ra emelkedett,
amely napi 2000 m3 tisztított ivóvizet je-
lentett. 

2009. év folyamán a tömítetlen tolózá-
rak cseréje, javítása, a technológiai csõve-
zetékek korrózióvédelme, festése megtör-
tént, melyek eredményeképpen a telepi
vízveszteség 1% alá csökkent.

2009 tavaszán a fentiek mellett a Csá-
pos I. kút villamos felújítása a kapcsoló-
ház felújításával, a teljes vezérlés cseréjé-
vel megvalósult. A kútban lévõ elavult
búvárszivattyúkat új típusú szivattyúkra
cseréltük.

2009. évtõl folyamatosan újítjuk fel
a vízmû szûrõ berendezéseit, amelyek
a kutakból kinyert víz szûrését, vas-
és mangántalanítását végzik. A szûrõk
felújításakor szûrõtöltetet cserélünk,
illetve az elkorrodált csõvezetékek
kiváltása történik. (Több évtizede
nem történt szûrõtöltet csere.)

TTiisszztteelltt KKaanniizzssaaii LLaakkoossookk!!
TTiisszztteelltt HHööllggyyeemm!! TTiisszztteelltt UUrraamm!!

Ilyen volt

Kompresszorház az 1973-ban 
beépített gépekkel

Ilyen lett

Új csavarkompresszor
és forgódugattyús fúvó

Ilyen volt

Tömítetlen tolózárak a szûrõ gépház 
felújítása elõtt

Ilyen lett

Szûrõ gépház a felújítás után

Ilyen volt

Csápos I. kút régi kapcsolószekrénye

Ilyen lett

Csápos I. kút új vezérlõszekrénye
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A molnári vízbázison létesült Nagyát-
mérõjû II. kút 2006-ban leállításra került,
azóta nem üzemelt. A kút a gépészeti fel-
újítás, tisztítás, majd a kút épületének
rendbetétele után, jelenleg a vízbázison
termelt vízmennyiség 10%-át biztosítja.

Az ellátási területünkön ivóvíz áteme-
lõk gépészeti és villamos felújítása folyt
2009. és 2010. években Becsehelyen,
Letenyén és Lovásziban. Az új korszerû
szivattyútelepek üzembiztosak, energia-
felhasználásuk átlagosan 30%-kal csök-
kent, vezérlésük teljesen automatikus. 

Nagykanizsa és 22 település hosszú tá-
vú és biztonságos vízellátásának biztosí-
tása érdekében felújításra került a C.II. je-
lû csápos kút. A felújítás azért vált szük-

ségessé, mert a meglévõ csápok annyira
elkorrodálódtak, beszakadtak, hogy azok
víztermelésre alkalmatlanok voltak. 

A kút létesítés kori vízhozama 208 m3/h
volt, ez az érték a 2009. évi felújítás elõtt

60 m3/h-ra csökkent.A rekonstrukció so-
rán 2x5 darab rozsdamentes csáp került
kihajtásra, új kezelõépület épült, teljesen
rozsdamentes gépészet, új szivattyúk és
vezérlõszekrény lett telepítve. A felújított
Csápos II. kút víztermelési kapacitása 405
m3/h, ez majdnem kétszerese a lé-
tesítéskori vízhozamának, ezáltal a kút
hosszútávon is képes biztosítani a régió
vízellátását.

Az ivóvizes diszpécser központot a
nagykanizsai Magyar úti telephelyünkrõl
a Molnári Vízmû telepre helyeztük át, ez-
zel párhuzamos tevékenységeket szüntet-
tünk meg. Ez úgy volt lehetséges, hogy a
régi kézi vezérlésû gépészeti és villamos
szerelvényeket kicseréltük új teljesen au-
tomatizált berendezésekre.

Nagykanizsa, 2010. szeptember 13.

Tisztelettel:      

Kassai Zoltán
Elnök-vezérigazgató

Ilyen volt

Régi összetömörödött szûrõtöltet

Ilyen lett

2009-ben felújított ivóvíz átemelõ
rozsdamentes gépészete és szivattyúi 

Becsehelyen

Ilyen volt

Ilyen lett

Ilyen lett

Ilyen lett

Csápos II. kút a régi gépészeti
szerelvényekkel

Felújított Csápos II. kút rozsdamentes
gépészeti szerelvényekkel

Ilyen lett

Felújított szûrõtartály belsõrész

Ilyen lett

Nagyátmérõjû II. kút a felújítás után

A Csápos II. kút kezelõépülete

Új vezérlõszekrény 
a frekvenciaváltókkal
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Tisztelt Nagykanizsai 
Választópolgár!

2010. október 3-án, vasárnap új
önkormányzati testületet és új polgár-
mestert választunk magunknak. Fon-
tos döntés elõtt állunk: arról kell kö-
zösen határoznunk, hogy folytatódik-
e a városban a botránypolitizálás,
vagy a békés fejlõdés útján indulunk
el. Meggyõzõdésem, hogy az utóbbi
lehetõség mellett kell döntenünk, ez a
megoldás.

Sajnálatos, hogy az elmúlt négy év
nem nyugalmat hozott Nagykanizsa
számára, hanem sokszor felesleges,
rengeteg energiát felemésztõ vitát,
veszekedést, mesterségesen felkorbá-
csolt indulatokat. A kanizsaiak joggal
kérdezhetik, hogy a 2006-ban az álta-
lunk támogatott polgármesterrel
szemben miért szûnt meg a bizal-
munk, miért nem támogattuk õt az el-
múlt években. Õszintén el kell mon-
danom – csakúgy, mint a város polgá-
rai – mi is nagyot csalódtunk Marton
Istvánban. Véleményünk szerint elhi-
bázott döntéseivel súlyos károkat
okozott a városnak, a helyi szocialis-
tákkal megkötött háttéralkuja követ-
keztében irányíthatatlanná vált tele-
pülésünk.

Megoldást kell találnunk városunk
gazdasági gondjaira, és ennek érdeké-
ben végre félre kell tennünk sérelme-
inket. A megoldáshoz olyan vezetést
kell magunknak választanunk, amely
szorosan együttmûködve a Fidesz irá-
nyította kormánnyal fejlõdõ pályára
állíthatja Nagykanizsát. Az Orbán-
kormány gazdasági kilábalást szolgá-
ló lépéseivel, az adó- és járulékcsök-
kentéssel, a magyar kis- és középvál-
lalkozók segítségével a munkahelyte-
remtést állította programja közép-
pontjába. Ezt a cselekvési programot
országgyûlési képviselõként Nagyka-
nizsa érdekében minden erõmmel tá-

mogatom, hiszen a város számára is
ez jelenthet megoldást. Az adócsök-
kentés több munkahelyet, biztosabb
megélhetést nyújt. Megválasztásom
esetén vállalom, hogy olyan vállalko-
zás-fejlesztést ösztönzõ programot
dolgozunk ki, amellyel több munkale-
hetõséghez juthatnak a nagykanizsai-
ak. Meg kell állítanunk a családok el-
szegényedését, igazságosabb szociális
rendszert kell építenünk. A kanizsai-
akhoz hasonlóan nem szeretem a mel-
lébeszélést, a józan ész diktálta meg-
oldások embere vagyok: meglátásom
szerint Nagykanizsának Orbán Viktor
kormányzása idején fideszes polgár-
mesterre van szüksége.

Nagykanizsa válságban van. Egyre
nõ a munkanélküliség és a kilátásta-
lanság.

A fiatalok tömegével hagyják el a
várost a jobb megélhetés reményé-
ben. A nyugdíjból élõ szüleink, nagy-
szüleink egyre nehezebben jönnek ki
havi járandóságukból, miközben egy
életen át becsületesen dolgoztak. Fej-
lesztenünk kell a városi közlekedést,
az egészségügyi ellátást. Egyértelmû,
hogy a város gondjait egy huszárvá-
gással nem lehet orvosolni, de igenis
együtt el tudunk indulni azon az úton,
amely Nagykanizsa számára a sikeres
jövõt jelentheti.

Ez a megoldás. Vállalom, hogy
megválasztásom esetén kormánypárti
országgyûlési képviselõként, pártál-
lástól függetlenül minden kanizsai
polgármestere leszek, számíthatnak
rám.

Az elmúlt hetekben, hónapokban
rengeteg bíztatást kaptam Önöktõl.
Köszönettel tartozom ezért, és mind-
azoknak, akik az ajánló szelvényeik-
kel kifejezték: bíznak bennem, a mi
irányításunkkal képzelik el a város
további vezetését. Sokan elmondták:
a kormányváltás után végbenõ válto-
zások végre jó irányba viszik Ma-
gyarország sorsát, és remélik, ez
Nagykanizsán sem fog másként ala-
kulni.

Ezért választottuk jelmondatunk-
nak: Újra Fidesz! Mert fontos Nagy-
kanizsa számára is, hogy a nemzeti
összefogás részévé váljon. 

Kérem, október 3-án személyes
döntésével támogasson engem, és a
Fidesz-KDNP képviselõjelöltjeit az
önkormányzati választáson.

Cseresnyés Péter
Fidesz-KDNP polgármesterjelölt

Tisztelt Választópolgárok!

Engedjék meg, hogy pár szóban
bemutatkozzam, és röviden összefog-
laljam célkitûzéseinket, terveinket.

Nagykanizsán születtem és nõttem
fel. Feleségemmel az Ady Endre ut-
cában lakunk. Ötgyermekes, pedagó-
guscsaládból származom. Több dip-
lomám és szakmai végzettségem van.
2004-tõl a Cserháti Sándor Mûszaki
Szakképzõ Iskola és Kollégiumban
dolgozom, mint középiskolai tanár,
illetve 2008-tól két évig az iskolave-
zetés tagjaként, szakmai igazgatóhe-
lyettes voltam. A Pannon Egyetem
Nagykanizsai Kampuszán oktatok
külsõ óraadóként már több éve. Szak-
tanácsadóként, szakértõként számos
területen (tanügyigazgatás, informati-
ka, könyvtártudomány, szakképzés,
minõségirányítás, gazdálkodás, jog,
stb.) tevékenykedek, több országos
szervezetnek is tagja vagyok. Elért
eredményeimrõl, fejlesztési/újítási
törekvéseimrõl, munkámhoz kapcso-
lódó nagyobb történésekrõl igyekez-
tem folyamatosan beszámolni a helyi
médiának, valamint az országos szak-
lapoknak. Számos pályázat írásában,
lebonyolításában is részt vettem.

Azért tartjuk szükségesnek az in-
dulásunkat, mert az elmúlt évek során
nem váltak valóra a korábban mások
által már megfogalmazott ígéretek,
nem történtek jelentõsebb változások
a város fejlõdése, az emberek jobb
élete érdekében.

Mindenkinek fel kell tennie a kérdést
magában: Ezt akartam? Elégedett va-
gyok azzal, ami itt folyik?

A Jobbik válasza egyértelmû NEM
ezekre a kérdésekre. Kiábrándító, mi-
kor csak bezárt üzleteket, a helyükön
pedig újonnan nyíló bankokat és
gyógyszertárakat látunk, ha végigsé-
tálunk az utcákon. Tagadhatatlanul
még mindig nagy a munkanélküliség.

Lehet magyarázni így, vagy úgy a kö-
rülményeket, de ami tény az tény:
igenis, munkahelyeket kell teremteni,
és újra kell gondolni a közmunka, a
szakképzés kérdéseit! Sokhelyütt kri-
tikán aluli az, ahogyan a dolgozókkal
bánnak a munkáltatók. A közterek
sokszor piszkosak, az utak minõségé-
rõl pedig nem tudunk a jó ízlés hatá-
rain belül nyilatkozni. Többen pa-
naszkodnak, hogy ha leszáll az est,
nem mernek kimenni, mert attól kell
tartaniuk, hogy inzultálják õket. So-
kak szerint már fényes nappal is
problémát jelent ez. Tovább is sorol-
hatnánk, mennyi minden vár még
megoldásra.

Mi nem ígérgetni akarunk, hanem
cselekedni! Programunk is ezt a célt
szolgálja, konkrétan rámutatva és
megoldásokat kínálva a problémák-
ra. Ki kell, hogy mondjuk: a város
jelenleg vegetál. Sürgõs változtatá-
sok szükségesek, mert a helyzet év-
rõl évre csak romlik! Programunk-
ban olyan átfogó kérdésekkel foglal-
kozunk – a teljesség igénye nélkül –,
mint a munkahelyteremtés, városfej-
lesztés, közbiztonság, oktatásügy,
pályázatkezelés, vállalkozásösztön-
zés, ügyintézés, egészségvédelem,
üvegzseb, városgazdálkodás, kör-
nyezetvédelem ügye. Mi a rend párt-
ján állunk, „koalíciót” csak vele tu-
dunk elképzelni! Számunkra csak
ügyek léteznek, paktumok, háttéral-
kuk nem! Mindent támogatunk,
megszavazunk, ami jó a köznek,
semmit, ami jó egy-két bennfentes-
nek. Programunkról bõvebben az
alábbi honlapunkról, weblapunkról
(www.nagykanizsa.jobbik.hu vagy
http://gjnk.freebase.hu), illetve a ké-
sõbbiek során kézbesítendõ szóróla-
punkról tájékozódhatnak. Kérjük, ha
módjukban áll, szenteljenek idõt el-
olvasásukra!

Képviselõjelöltjeink mindenféle
egyéni érdekek és lobbi akarattól
mentesen, a tényleges jobbítás nemes
szándékával szeretnének hozzáfogni
a munkájukhoz. Mi hiszünk Nagyka-
nizsa jövõjében, és tenni is akarunk
érte! 

Ehhez kérjük az Önök segítségét,
támogatását!

Tisztelettel: 
Gábris Jácint polgármesterjelölt,
a  9. vk. képviselõjelöltje, illetve 

a további  11 választókerület 
képviselõjelöltjei

CCsseerreessnnyyééss PPéétteerr
FFiiddeesszz-KKDDNNPP

GGáábbrriiss JJáácciinntt
JJoobbbbiikk MMaaggyyaarroorrsszzáággéérrtt MMoozzggaalloomm
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1951-ben születtem Nagykanizsán,
tisztviselõ családból származom. Két
felnõtt fiam és egy 8 éves kisleányom
van, házastársam ügyviteli alkalma-
zott, igazságügyi fõiskolát végzett.
Nagykanizsai tanulmányaim után Pé-
csett szereztem jogi diplomát. Ügyvéd
vagyok, 2010 óta a Kamara titkára.
Magyar ralibajnok voltam, jelenleg az
autósport szövetség egyik fegyelmi
vezetõje vagyok. Két könyvem jelent
meg történelmi tárgykörben, egyik az
"Inkey breviárium", a másik a "Nagy-
kanizsa város elöljárói", ezekre na-
gyon büszke vagyok. 2006-ban a Ke-
leti városrész képviselõje lettem.

Amit ígértem választóimnak, be-
tartottam:  buszmegállót a Teleki ut-
cára, a Csokonai utca forgalomcsilla-
pítását, rendõrségi körzeti megbízotti
irodát a Keleti városrésznek, a Bartók
Béla utca közvilágításának javítását,
ugyanitt két bekötõ út teljes felújítá-
sát a nyár végéig, a Thury tér rende-
zését és berendezését: kerítést a kõke-
resztnek, új padok telepítése, mobil
wc a játszótérnek, kutyarülékgyûjtõ
edények, mûkõ asztalitenisz asztalok. 

Négyéves képviselõi munkám leg-
nagyobb sikerének városunk kisleá-
nyainak méhnyakrák elleni térítés-
mentes oltását tartom, amiért vala-
mennyi képviselõtársamnak hálával
tartozom.

Kérem támogasson azért, hogy
folytassuk a munkát: a város lakóiért,
a városért: munkahely, lakás és oktatás
a várospolitika centrumába. Igazságos
adórendszert kell mûködtetni, városi
vállalkozóinkat akként kell helyzetbe
hozni, hogy elõnyben részesítjük õket
a városi megrendelésekkel, csökkent-
jük az iparûzési adót és az építmény-
adót, meg kell védeni az állampolgárt
az alapvetõ kockázatoktól, mint példá-
ul a munkanélküliség. Biztosítani kell
minden gyermeknek a hozzáférést az
oktatáshoz,  az állampolgárnak a társa-

dalombiztosításhoz. Racionalizálni
kell a város gazdasági társaságainak a
mûködését, vissza kell fogni a költe-
kezést, össze kell vonni a város külön-
bözõ helyein mûködõ polgármesteri
hivatali szervezeti egységeket, ezért
meg kell vizsgálni annak lehetõségét,
hogy új városházát építünk a régi piac
területén a városközpontban, vállalko-
zói tõke bevonásával. Erõteljes lobbi
tevékenységet kell kifejteni a kor-
mányzat felé munkahelyteremtés vé-
gett, fel kell készülni Horvátország
uniós csatlakozására, hogy a schen-
geni határnyitással visszaszerezze
Nagykanizsa a Trianonban elvesztett
piaci pozícióit, nyitni kell a Muraköz
felé.  Szorosabbra kell fûzni kapcsola-
tainkat a határon túl élõ magyarokkal,
erõnkhöz mérten segítenünk kell õket.
Le kell vezényelni a csatorna-szenny-
vízprojektet és a városközpont rehabi-
litációt, vissza kell szerezni a múzeu-
mi önállóságot a megyétõl, Nagykani-
zsa szellemi örökségét meg kell õrizni
és magasabb szinten továbbfejleszte-
ni: tudományos konferenciákkal, a
mûvészek támogatásával, új kulturális
programok szervezésével: Nagykani-
zsa Zrínyi Miklós és Csokonai Vitéz
Mihály városa kell, hogy legyen. Élre
kell állni a megújuló energiaprogram-
ban a termálvíz, geotermikus energia,
napenergia és szélenergia hasznosítás-
nak, utóbbinak a gyártását is célozva,
termálmedencével kell bõvíteni a vá-
rosi strandfürdõt. Lobbizni kell a gyor-
sasági motorkerékpár pálya megépíté-
séért Sávolyon, mert a sármelléki re-
pülõtérrel együtt mindkét objektum
Nagykanizsa térségi szerepét erõsíti.
2014-ig Nagykanizsa minden útjának
jó minõségû aszfaltburkolatúnak kell
lennie. El kell készülnie a tanuszodá-
nak a Csokonai utcában, fel kell újíta-
ni az Olajbányász pályát, másodvonal-
ban kell szerepelnie a városi labdarúgó
csapatnak, kiemelt támogatás a minõ-
ségi- és tömegsportnak.

Pályázatfigyelõ és író, egyben
naprakész pályázati csapatot kell lét-
rehozni. Már csak három évünk van
az uniós költségvetésbõl: 2013-ban
üt az óra, és ha most nem cselek-
szünk, minden reményünk meghiú-
sulhat.

Össze kell fogni tehát mindenki-
nek: városi polgároknak, közgyûlés-
nek: a széthúzás ideje lejárt.

Dr. Károlyi Attila 
MSZP-MSZDP polgármesterjelölt

Marton István az egyetlen polgár-
mesterjelölt, a Kanizsáért Közéleti
Egyesület pedig az egyetlen szervezet,
mely nemcsak a jelszavakkal dobálózik,
hanem részletes, kidolgozott programot
kínál minden felelõsen gondolkodó ka-
nizsai lakosnak. Programunk a fejlõdés,
a munkahelyteremtés, a felelõs gazdál-
kodás és a tisztakezû, tisztaszívû politi-
ka programja, Nagykanizsa város jövõ-
jének záloga! Erre garancia, hogy Egye-
sületünk megmentette mindazon értéke-
ket, melyet a jelen testületbõl megmen-
teni érdemes, emellett pedig megfelelõ
alternatívát állított a semmittevéssel, a
dacpolitizálással és a pártfegyelemre
épülõ szabadrablással szemben. De ami
ennél is fontosabb, terveink nem a leve-
gõben lógnak, hanem a forrást, és a
megvalósítás mikéntjét is melléjük ren-
deltük. A hely szûkös volta csupán nagy
vonalakban engedi ismertetni progra-
munk részleteit, mely felõl portálunkon
(www.kanizsaert.hu) bõvebben is tájé-
kozódhatnak.

A városfejlesztés területén tovább
visszük a már jól ismert belváros re-
konstrukciót a második ütemmel, illet-
ve folytatjuk sikeres programunkat a le-
robbant lakótömbök (pl. Citromsziget)
kiürítésével, és megkezdjük a szociális
városrehabilitációt, a szociális bérlaká-
sok fejlesztését a Ligetvárosban. Meg-
valósítjuk a Csótó elmaradt fejlesztését,
valamint folytatjuk a játszótereink mo-
dernizálását, új játszótereket építünk és
megújulhat a Sétakert is! Megvalósít-
juk a térség rendszerváltás utáni törté-
netének legnagyobb szabású beruházá-
sát, a csatornahálózat bõvítéses re-
konstrukcióját, méghozzá a korrupció
számûzésével. Ezzel párhuzamosan pe-
dig kiépítjük a vezetékes vizet a hegy-
községekben. Újraértelmezett termál-
programunk révén pedig Kanizsán
épülhet meg a „vizes sportok Tatája”,
nemzetközi rangú edzõkomplexu-
munk!

A munkahelyteremtést sem bízzuk a
véletlenre, és nem csak a válság végét
várjuk a babérjainkon ülve, hanem
kibõvítjük a munkahelyteremtést támo-
gató rendszerünket – melyet a jelenlegi
testület megakadályozott! –, új támoga-
tási rendszert alakítunk ki a betelepülõ
vállalkozásoknak, és fokozatosan csök-
kenteni fogjuk a helyi iparûzési adó
mértékét. Emellett pedig megszerezzük
a homokkomáromi lõtér ránkesõ terüle-
tét, hogy legyen hely az igazán nagy
beruházásoknak is. Célunk az – melyet
tudatos és kitartó munkával elérünk
majd –, hogy 2014-ig 6 % alá csökkent-
jük a munkanélküliséget Nagykanizsán
(jelenleg az országos átlag 11%-os).

A közlekedésfejlesztés területén vég-
hezvisszük a város történetének legna-
gyobb szabású út- és járda felújítási
programját „Egymilliárd lépés Nagyka-
nizsán” címmel. Ennek keretében 2013-
ig a város majd’ minden útja megújul-
hat! Úthálózatunkat is bõvíteni kívánjuk,
folytatjuk a Kalmár utca továbbépítését
a Dózsa György útig, valamint az
Alsószabadhegyi utcát is megépitjük.

A térségi infrastruktúra fejlesztésekor
pedig arra törekszünk, hogy az M9-es
nyugatról kerülje meg városunkat, ezzel
bezárva a külsõ körgyûrût is. Aszociális és
oktatási infrastruktúra fejlesztése szintén
prioritást élvez. Folytatni fogjuk iskolare-
konstrukciós programunkat, részben meg-
újul a Mezõ Gimnázium, a Bolyai, a Zrí-
nyi és a a Hevesi iskola is. Emellett felújít-
juk a Múzeum düledezõ épületét, véghez-
visszük a Kórház – már megnyert – közel
négymilliárdos fejlesztését , mely nyomán
infrastruktúráját tekintve az ország leg-
színvonalasabb kórházainak egyike lesz a
kanizsai. Továbbá – ha írnak ki pályázatot
a témában – akkor végre megépülhet a
Városi Sportcsarnok is, hiszen vállaljuk,
hogy kigazdálkodjuk az önrészt! 

Ami a város igazgatását illeti, a
többség birtokában – vezetõi szinten –
felülvizsgáljuk a hivatal mûködését,
nem hagyjuk tovább adósodni, csõdbe
menni a várost mûködtetõ önkormány-
zati cégeket, és a kellõ felhatalmazás
birtokában ügyfélbarát önkormányzatot
alakítunk ki. Ezek nem sutba dobható
választási ígéretek, hanem az elkövet-
kezõ négy év feladatai, melyet higgadt,
felelõs munkával el fogunk végezni, a
Tisztesség, a Szakértelem és az Elhiva-
tottság jegyében!

Marton István 
Kanizsáért Közéleti Egyesület 

polgármesterjelölt

DDrr.. KKáárroollyyii AAttttiillaa 
MMSSZZPP-MMSSZZDDPP

MMaarrttoonn IIssttvváánn
KKaanniizzssááéérrtt KKöözzéélleettii EEggyyeessüülleett
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Dr. Németh Györgyi Éva va-
gyok, 1977 óta dolgozom ügyvéd-
ként Nagykanizsán. Az a hír járja
rólam, hogy a „szegények ügyvéd-
je” is vagyok. Ez az állítás igaz,
mert számos önzetlen, jószolgálati
megnyilvánulásom van a szakma
területén és a közéletben is. Soha
nem szerettem a sztárügyvéd kife-
jezést, vidéki ügyvédként kevésbé
kerülünk a szakma reflektorfényé-
be. Ars poeticám a megbízhatóság,
az alapos, lelkiismeretes munka.

2001-ben elsõk között választottak
be az igazságügyi tárcánál az akkor
megalakult Roma Antidiszkriminá-
ciós Ügyfélszolgálati Hálózat tagjai
közé. A Zala Megyei Területi Ügyvé-
di Kamara Etikai Bizottságának elnö-
ke vagyok. A Horvát Kisebbségi Ön-
kormányzatnál is ismernek jogse-
gélynyújtóként. A helyi jogászi köz-
életben eltöltött csaknem három évti-
zed a vezetés, az irányítás és a szerve-
zés területén tett meglehetõsen jártas-
sá. Szorgalmazója és éltetõje voltam
a történelmi értékkel bíró csáktor-
nyai-muraközi jogászokkal fennálló
szakmai-baráti kapcsolatnak.

Hiszek a tisztesség, a munka, az
összefogás, a közösség megtartó
és felemelõ erejében. Különös
megtiszteltetés számomra a Civil
Összefogás Nagykanizsáért Egye-
sület részérõl a polgármester je-
löltségre való felkérésem. Külön
öröm, hogy olyan emberek bizal-
mát élvezem, akikkel közös a gon-
dolkodásunk, a szellemiségünk,
akik becsületes, kreatív, okos,
szorgalmas munkával tettek és
tesznek Nagykanizsáért. Mi mind-
annyian azt valljuk, hogy a válto-
zás, felemelkedés csak a helyi em-
berek összefogásával valósulhat
meg. Ne a pártpolitika diktáljon!
Alulról építkezve, összefogással,
közösségeket teremtve szeretnénk

városunk jövõjét alakítani: Reális
és átfogó célokat kitûzni, amelyek
20-50 évre szabják meg az irányo-
kat. A célok kitûzésekor a helyzet
elemzésén túl figyelembe kell
vennünk a lehetõségeket és tiszte-
letben kell tartanunk a város la-
kosságának szándékát, igényét.

Nem mindegy, hogy Nagykani-
zsából ipari várost tervezünk az az-
zal járó környezetszennyezéssel,
vagy turisztikai, kulturális, netán
egészségügyi központot, azok kelle-
metlenségeivel. Ezért a helyes út
megtalálásához találkozókat szerve-
zünk a társadalom különféle cso-
portjaival. Nem mindegy, hogy a vá-
ros legjobb területeit – mint pl. a volt
laktanyaépületet – egy vegyipari
üzemnek, egy újabb kereskedelmi
cégnek, vagy mondjuk egy növény-
kertben elhelyezett konferenciaköz-
pont, netán egy nemzetközi játék-
park építõjének adjuk át. A városban
számtalan olyan ingatlan van,
amelynek a kitûzött célok szerint
kell új, hatékony funkciót találni.
Ilyen többek között például a zsina-
góga épülete, amire sok pénzt fogy a
város kasszájából. Foglalkozni kell
az iskolákkal, miután felújításukra
most rengeteg pénzt költenek. Né-
hány éven belül ezek közül néme-
lyekre iskolaként sajnos már nem
lesz szükség, ezért hamarosan fontos
eldönteni, melyiknek mi legyen a
sorsa még akkor is, ha a döntés fájó.

Rövidtávon azonban az azonnali
munkahelyteremtés, a tisztességes
jövedelemhez jutás a legfontosabb.
Ennek megoldására olyan tervvel
rendelkezünk – a kormány által
meghirdetett programot figyelembe
véve –, amely fokozatosan, majd be-
látható idõn belül lényegesen csök-
kenti a munkanélküliek számát.

A pozitív változást csak a helyi
emberek alkotó javaslataival, lo-
kálpatriotizmusukból adódó tenni
akarásukkal, széleskörû összefo-
gással tartjuk megvalósíthatónak.
Ehhez kérem, illetve kérjük tiszte-
lettel a nagykanizsaiak bizalmát
és felhatalmazását.

„Az életnek igazi értéket az a
szolgálat adhat, amivel az emberi
közösségek ügye felé fordulunk.”
(Márai Sándor)

Dr. Németh Györgyi
Civil Összefogás Nagykanizsáért

polgármesterjelölt
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A Kanizsa Térségi Integrált
Szakképzõ Központ intézmény-
bejárást tartott, ahova az általá-
nos és középiskolák igazgatói, a
kamarák és a munkaügyi köz-
pont képviselõi valamint az ön-
kormányzat mûvelõdési osztálya
voltak hivatalosak.

Mérksz Andor, a Kanizsa
TISZK ügyvezetõ igazgatója el-
mondta lapunknak, hogy a talál-
kozó apropója az iskolák intéz-
ményvezetõinek tájékoztatása
volt, hiszen ettõl a héttõl már ér-
keznek a tanulók a képzési köz-
pontba. Az 1200 négyzetméteres
épület infrastrukturális fejlesztése,
valamint az eszközbeszerzés 2009
novemberében kezdõdött meg, és
most zárult le ez a hosszú folya-
mat.

– A kereskedelem, a gépészet és a
környezetvédelem szakmacsoport-
ban alakítottunk ki laboratóriumo-
kat és szaktantermeket. A környezet-
tudatosság oktatására különösen
nagy figyelmet fordítunk, ezért a
környezetvédelmi laboratórium ki-
alakításánál arra törekedtünk, hogy
a tanulóknak be tudjuk mutatni egy-
egy szakma okozta környezetszeny-
nyezés káros hatásait. Ha egy szak-
mán belül veszélyes anyagokkal kell
dolgozni, a gyerekek meg tudják
vizsgálni a víz, levegõ szennyezett-
ségét, ezzel el tudjuk érni, hogy ne
csak olvassanak minderrõl, hanem
a valóságban is meg tudják tapasz-
talni a környezetvédelem elõnyös
hatásait. Fontosnak tartom egyik
tanirodánkat, ahol szimulálható egy
adott vállalat minden részegysége.
Van recepciós pultja, pénzügyi, gaz-

dálkodási, PR részlege, továbbá
rendelkezik egy úgynevezett CAD-
CAM teremmel, ahol szoftverek se-
gítségével, elektronikus úton tudnak
mûszaki rajzokat készíteni a diákok,
3D-s szkennerünk segítségével pe-
dig egy tárgy több vetületét is meg
tudjuk jeleníteni. Multifunkcionális
termünkben elektronikus tananyag
oktatása zajlik majd, ami például az
idegennyelv-oktatásnál nagy elõnyt
jelent. Tréning szobánkban hátrá-
nyos helyzetû és felzárkóztató fog-
lalkozást igénylõ tanulóknak nyúj-
tunk speciális oktatást, pályaorien-
tációs termünkben pedig lehetõsé-
get biztosítunk az általános iskolá-

soknak, hogy megismerkedjenek
egy-egy szakmával. Egyre gyako-
ribb ugyanis, hogy a középiskolás
gyerekeknek nincsenek konkrét is-
mereteik az általuk választott szak-
mával kapcsolatban – foglalta össze
Mérksz Andor.

A Kanizsa TISZK-et 2008. június
26-án jegyezték be hivatalosan, és
nem csak nappali tagozatos diákok
tanulhatnak a korszerûen felszerelt
tantermekben, hanem  felnõttképzés
is folyik a központ falain belül. A
szakképesítéssel nem rendelkezõ
munkanélküliek részére ingyenesek
bizonyos  képzések, illetve akinek
fizetnie kell, jóval alacsonyabb áron
tudja igénybe venni a TISZK szol-
gáltatásait, mint egy másik, profit-
orientált intézményben.

Z.A.

KKoorrsszzeerrûû kkééppzzééss aa TTIISSZZKK-bbeenn

Fo
tó

: Z
ie
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er
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ni

ta

E két egymástól eltérõ és mégis
szorosan összefüggõ terület hang-
súlyosan szerepel az Új Pólus
Közéleti és Kulturális Egyesület
programjában. – mondta sajtótájé-
koztatóján Halász Gyula önkor-
mányzati képviselõ. 

„Meggyõzõdésünk, hogy Nagy-
kanizsa jövõje, azon múlik, hogy
sikerül-e új vállalkozások Nagy-
kanizsára telepítését elõsegíteni, a
jelenlegi vállalkozások mûködését
fenntartani és a humán erõforrása-
inkat jobban hasznosítani. Leg-
alább ilyen fontos terület a lakás-
helyzet javítása, a bajbajutott de-
vizahitelesek segítése és a fiatal
családok, valamint a rászorulók
bérlakáshoz juttatása. Össztársa-
dalmi érdek, hogy a ’80-as évektõl
beindult népességfogyást megál-
lítsuk. 

Nagykanizsán közel 1400 ön-
kormányzati kezelésben álló lakás
van. Az elmúlt években meghozott
döntések következtében, és az
egyes lakások mûszaki állapota
miatt 139 lakással csökkent a bér-
lakásállományunk. Az eddigi ön-
kormányzati ciklusokban történ-
tek pozitív lépések a bérlakás
helyzet javítására, de még mindig
sok a tennivaló. 

Az Új Pólus Egyesület az aláb-
bi pontokban foglalja össze a leg-
fontosabb teendõket: 1. Fel kell
készülni a hamarosan kiírásra ke-
rülõ hazai és Európai Uniós pá-
lyázatok fogadására (pl. új Szé-
chenyi-terv). 2. Folytatni kell a
Dózsa György út 73-75-ben élõ
családok új helyre költöztetését.
3. Új lakáskoncepció kidolgozá-
sára van szükség, az új támogatá-
si rendszerek és a formálódó új-
fajta bérlakás konstrukciók miatt.
4. Meg kell újítani a tárgyaláso-
kat az új vezetésû Honvédelmi
Minisztériummal, a honvédségi
kijelölésû, jelenleg üresen álló
bérlakások tulajdonjogának meg-
szerzése érdekében. 5. A tömb-re-
habilitáció kapcsán felszabadult
ingatlanok értékesítése nyomán,
bérlakás alapot kell létrehozni,
amely új bérlakások vásárlására
és pályázati önrészre nyújtana fe-
dezetet. 6. Társadalmi párbeszéd-
re van szükség a lakás-ügyekkel
foglalkozó szervezetekkel, és a
kamarákkal. 7. Tervet kell készí-
teni a Kanizsai Dorottya Kórház
vezetésével közösen, hogy mi-
ként vonható be a bérlakás-kon-
cepcióba a volt Nõvérszálló épü-
lete. 

MMuunnkkaahheellyy ééss llaakkhhaattááss

31.qxd  2010.09.30.  14:27  Page 10



KKaanniizzssaa –– VVáárroosshháázzaa2010. szeptember 16. 11

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala pályázatot hir-
det építéshatósági ügyintézõ munkakör betöltésére

Ellátandó feladat: 
Építésügyi hatósági ügyek döntés elõkészítésében való közremûködés (hely-

színi szemlék és ellenõrzések, hiánypótlási elõkészítõ és egyéb adminisztráci-
ós feladatellátás) és végrehajtása Nagykanizsa körzetközponti közigazgatási te-
rületén. A munkakörben önálló döntés-elõkészítõ feladatok ellátására csak épí-
tésügyi vizsgával (annak megszerzését követõen, illetõleg a vizsga alóli mente-
sülés feltételeinek fennállta esetén) kerülhet sor.

A kinevezés a köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény
(Ktv.) alapján közszolgálati jogviszonyban, teljes munkaidõben, tartósan távol
lévõ ügyintézõ helyettesítése céljából határozott idõre szól, 6 hónap próbaidõ
kikötésével.

Pályázati feltételek: magyar állampolgárság, cselekvõképesség, büntetlen
elõélet, egyetemi vagy fõiskolai szintû építészmérnöki, építõmérnöki (szerke-
zetépítõ, magasépítõ üzemmérnöki) szakképzettség, fõiskolai szintû település-
mérnöki (városgazdasági mérnöki) szakképzettség, vagy ezekkel egyenértékû-
nek elismert végzettség

Elõnyt jelent: okleveles építészmérnöki végzettség, "B" kategóriás gépjármû
vezetõi engedély, építésügyi vizsga (vagy a 343/2006. (XII.23.) Korm. rend. 6.
§ (3) bek. alapján a vizsga alóli mentesítés), építésügyi hatósági gyakorlat, né-
met vagy angol nyelv társalgási szintû ismerete.

A pályázatnak tartalmaznia kell: szakmai önéletrajzot, motivációs levelet, az
iskolai végzettséget, szakképesítést igazoló okiratok másolatát, három hónapnál
nem régebbi erkölcsi bizonyítványt, nyilatkozatot, miszerint a pályázati anyag
tartamát a pályázat elbírálásában résztvevõk megismerhetik, a 2007. évi CLII tv.
alapján a vagyonnyilatkozati kötelezettség vállalására vonatkozó nyilatkozatot,
a Ktv. 9. § és 21. §-ai alapján elõzetes összeférhetetlenségi nyilatkozatot.

Az illetmény és egyéb juttatások megállapítása a Ktv. vonatkozó szabályai,
a 47/2001. (X.10.) önk. rendelet, a polgármesteri hivatal Szervezeti és Mûkö-
dési Szabályzata, valamint Közszolgálati Szabályzata alapján történik.

A pályázatokat dr.Tuboly Marianna jegyzõnek címezve (8800 Nagykanizsa, Er-
zsébet tér 7.) kell benyújtani. A pályázatok benyújtásának határideje: 2010. szep-
tember 30. A benyújtott pályázatok elbírálásának határideje: 2010. október  22.

A munkakör a benyújtott pályázatok elbírálását követõen azonnal betölthetõ.
A pályázattal kapcsolatban további felvilágosítás kérhetõ a 93/500-706,

93/500-800 telefonszámon. 
A részletes pályázati kiírás közzétéve a Kormányzati Személyügyi Szolgál-

tató és Közigazgatási Képzési Központ internetes oldalán (www.kszk.gov.hu
vagy www.kozigallas.hu).

ÁÁlllláássppáállyyáázzaatt - ééppííttéésshhaattóóssáággii üüggyyiinnttéézzõõ

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

A "Hazavárunk" ösztöndíjat Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormány-
zata a felsõoktatásban tanuló nagykanizsai fiatalok számára lakóhelyükhöz tör-
ténõ kötõdés céljából és az oktatási intézménybe történõ eljutás költségeinek
enyhítésére alapította.

Az ösztöndíj iránti kérelmet az a nagykanizsai állandó lakóhellyel rendelke-
zõ, magyar állampolgárságú hallgató nyújthat be, aki lakóhelyén kívül, állami-
lag elismert magyarországi felsõoktatási intézmény nappali tagozatán, elsõ dip-
loma megszerzése érdekében folytat tanulmányokat, legfeljebb 25. életévének
betöltéséig.

Az ösztöndíj összege a lakóhelytõl az iskolalátogatási bizonyítványt kiállító
intézmény székhelyéig, tanulmányi félévre vonatkozóan 3 alkalommal történõ
oda-vissza utazás költsége. Az ösztöndíj megállapítása az adott pályázati félév
elején érvényes másodosztályú vasúti menetjegy, illetve vasúti összeköttetés
hiányában autóbuszjegy diákigazolvánnyal igénybe vehetõ kedvezményes ára
alapján történik. Az igényléshez benyújtandó a hallgatói jogviszony igazolása,
a lakcímet igazoló hatósági igazolvány másolata, valamint a kitöltött és aláírt
pályázati ûrlap.

Az ösztöndíj két egymást követõ tanulmányi félévre (azaz 10 hónapra)
szól, tehát a korábban ösztöndíjat elnyert hallgatók nem kapják meg automa-
tikusan a támogatást, nekik is évente pályázniuk kell. A Polgármesteri Hiva-
tal félévente, a szükséges igazolás benyújtását követõen, utólag utalja a tá-
mogatást.

Az ösztöndíj kiírása, az azt szabályozó módosított rendelet és a pályázati ûr-
lap letölthetõ a www.nagykanizsa.hu honlapról, valamint személyesen besze-
rezhetõ a Polgármesteri Hivatal Eötvös téri és Erzsébet téri portáin, továbbá a
Mûvelõdési és Sportosztályon.

Egyúttal emlékeztetjük az ösztöndíjat a 2009/2010-es tanévben igénybe vett
hallgatókat, hogy ha újra nem pályáznak, a tanulói jogviszony igazolásuk ere-
deti példányát vagy aláírt diplomamásolatukat legkésõbb szeptember 30-ig ad-
ják le a Mûvelõdési és Sportosztályon, ez feltétele az elmúlt félévre vonatkozó
támogatás átutalásának.

Érdeklõdni a Mûvelõdési és Sportosztályon lehet az 500-714-es telefonszá-
mon. A pályázat beadási határideje: 2010. szeptember 30.

„„HHaazzaavváárruunnkk”” öösszzttöönnddííjj ppáállyyáázzaatt

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata nyilvános versenytár-
gyaláson értékesíti az alábbi ingatlanait:
Hrsz./Helye/Nettó kikiáltási ár (Ft)/Versenytárgyalások idõpontjai
961./ Kinizsi u. 20/2. lakóház, udvar/11.297.000/09.29. 9:00
3817./ Csengery u. 111. - telephely 5.350.050/09.29. 10:00
1188/3/A/5., 1188/3/A/6 / Fõ út 7. irodák és manzard/23.185.000/09.29. 10:30
3779/17./Csengery úti szántó (ipari ter.)/15.000.000/09.29. 11:00
3779/21./Csengery úti szántó (ipari ter.)/16.650.000/09.29. 11:30
30155/3./Miklósfa, Iskola u. építési telek/6.100.000/09.29. 13:30
30155/4./Miklósfa, Iskola u. építési telek/6.100.000/09.29. 14:00
4372./Lazsnaki kastély/53.445.000/ 14:30 óra
0128/12./külterületi gyep/610.000/ 09:00 óra
A versenytárgyalás helye:  Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hi-
vatala Vagyongazdálkodási Iroda (Nk, Erzsébet tér 7. II. em. 6. ajtó) Tel.:
93/500-724. Versenytárgyalási felhívás és részletes tájékoztatás a fenti elérhe-
tõségeken kérhetõ.

NNyyiillvváánnooss vveerrsseennyyttáárrggyyaalláássookk

Balogh László a nagykanizsai 3. számú választókerület önkormányzati képviselõje,
OKISB-elnök továbbra is elérhetõ a 30/2040865-ös telefonszámon vagy a balogh.lasz-
lo61@chello.hu e-mail címen.

Szõlõsi Márta önkormányzati képviselõ elérhetõ a 06-30/301-81-85-ös telefonszámon
illetve a szolosi.marta@fidesz.hu; szmarta25@hotmail.com e-mail címeneken.

Lakossági fórum. A Keleti városrészben élõk számára lakossági fórumot tartanak
Bizzer András, Dr. Csákai Iván, Gyalókai Zoltán önkormányzati képviselõk 2010.
szeptember 20-án 18 órakor a Hevesi Sándor Általános Iskolában. A fórumra minden
érdeklõdõt tisztelettel várnak.

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 ZALAI MATEMATIKAI TEHETSÉGEKÉRT
ALAPÍTVÁNY

a TÁMOP-3.4.4/B-08/1-2009-0052 számú pályázatának 
megvalósulása érdekében 

MATEMATIKASZAKKÖRÖKETINDÍT
5-12. évfolyamosok részére. 

A szakkörök helyszíne a Pannon Egyetem Kampuszának  B épülete
(Nagykanizsa, Zrínyi Miklós u. 18.). A foglalkozások kéthetente 15
órától vannak, az elsõ idõpontja középiskolásoknak szeptember 22., 

általános iskolásoknak szeptember 29.
A szakkörökre minden érdõklõdõ diákot szeretettel várunk, 

részvétel mindeki számára ingyenes. További információk a 93-516-153-as 
telefonon, illetve az Alapítvány www.zalamat.hu honlapján találhatók.
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Pályázati felhívás könyvvizsgálói feladat ellátására

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyûlése  pályázatot ír ki könyvvizsgá-
lói feladatok ellátására 2010. december hó 1-tõl 2013. május 31-ig terjedõ idõ-
szakra a Nagykanizsai Szociális Foglalkoztató Nonprofit Kft-nél.

Pályázatot azok a szervezetek és magánszemélyek nyújthatnak be, akik a
törvényi elõírásnak megfelelnek, és a társasági könyvvizsgálat területén leg-
alább 5 éves gyakorlattal rendelkeznek.

A pályázathoz kérjük csatolni: szakmai önéletrajzot, könyvvizsgálói jogo-
sultságot igazoló dokumentumot, a könyvvizsgálói kamarai tagságról szóló
igazolást, felelõsségbiztosítási kötvény másolatát, erkölcsi bizonyítványt (3 hó-
napnál nem régebbi), referenciajegyzéket, vállalási díjat, ennek késõbbi változ-
tatási feltételeit, fizetési feltételeket, munkaprogram tervezetet a feladat ellátá-
sára, nyilatkozatot, hogy összeférhetetlenség nem áll fenn.

Amennyiben az ajánlattevõ gazdasági társaság, az ajánlatnak tartalmaznia
kell: eredeti, vagy hitelesített 30 napnál nem régebbi cégkivonatát, felelõsség-
biztosítási kötvény másolatát, könyvvizsgálói kamarai tagság igazolását, a
tényleges könyvvizsgálatot végzõk megjelölését és szakmai önéletrajzát, refe-
renciajegyzéket.

A beérkezett pályázatokat Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyûlése a
2010. novemberi ülésén bírálja el.

A pályázatokat 2010. október 15-én 12.00 óráig – 3 példányban, zárt borí-
tékban, "Könyvvizsgálói pályázat" feltüntetésével – kérjük eljuttatni Nagyka-
nizsa Megyei Jogú Város Polgármesteréhez (8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér
7.) A boríték 2010. október 15. 12.00 óra idõpont elõtt nem bontható fel.

A pályázattal kapcsolatos felvilágosítást Dr. Berlinger Henrikné a társaság
ügyvezetõje ad. (Telefon: 93/509-740)

ÁÁlllláássppáállyyáázzaatt - kköönnyyvvvviizzssggáállóó

A Z
EURÓ

"Közlekedj okosabban, élj egészségesebben"
NAGYKANIZSA, Erzsébet tér - Fõ út. Idõpont: 2010. szeptember 22. (szerda)
Rendezvény programjai:
08.00 óra Megnyitó. Szan-Dia Fittness SC bemutatója. Vasemberke Kupa in-

dítása 12 órás vetélkedõ
8.30-11.00 óra KRESZ Park 
9.00-16.00 óra Egészségsátor. (vérnyomás-testsúly-koleszterinszint mérés,

drogtáska bemutató, étkezési útmutató, vitalograph mérés-tüdõkapacitás)
9.00-16.00 óra Elsõsegély bemutató
9.00 óra Óvodások kerékpáros menete. "Biztonságos utcákat és egészséges

levegõt a gyerekeknek"
9.00-14.00 óra Zala Volán Zrt. autóbusz bemutató
9.00-16.00 óra Szívbetegekért Egyesület prevenciós sátra
9.45 óra Óvodások  zenés tornabemutatója
10.00 óra Zirano Színház elõadása
9.00-15.00 óra Speed Gun labdarúgójáték az Adidastól
12.00 óra Streetball bajnokság
13.00 óra Korosztályos Városi Utcai Futóverseny
14.00 óra Váltófutás korcsoportonként, nemenként és intézményenként 1-1 fõ 
16.00 óra Streetball, futóverseny, eredményhirdetés, 
17.30 óra Kerékpáros felvonulás indulás kb:10km
19.00 óra Kerékpáros felvonulás érkezés
20.00 óra Vasemberke Kupa eredményhirdetés
20.10 óra Koncert, Bogdán Norbert - gitár
Lezárt területek: 10.00-15.00 óráig Erzsébet tér /Erzsébet tér 21-tõl - Roz-

gonyi út sarokig/ 12.30-15.00 óráig Fõ út / Csengery út saroktól - Múzeum tér
bejárat - Király út Dél Zalai Áruházig. Lezárt terület esõ esetén nincs. 

Esõ esetén a verseny helyszíne: Medgyaszay Ház (Nagykanizsa, Sugár út 5.)
Esõ esetén a program: 10 óra Megnyitó, 10-14 óra „Egészségsátor”

(Medgyaszay Ház elõtere), 10-14 óra Elsõsegély bemutató (Medgyaszay Ház
elõtere), 10.15 óra Óvodások zenés tornabemutatója, 10.45 óra Bábszínház, 10-
16 óra Speed Gun labdarúgójáték (Zsigmondy tornacsarnok)

Utcai futóverseny
A verseny rendezõje: Nagykanizsa MJV Polgármesteri Hivatal. A verseny

ideje: 2010. szeptember 22. /szerda/ 13.00. A verseny helye: Erzsébet tér - Fõ
út (Favorit Kisáruház - Csengery úti keresztezõdés között, 1 kör = 500 m)

Streetball bajnokság
A verseny rendezõje: Nagykanizsa MJV Polgármesteri Hivatal. A verseny

ideje: 2010. szeptember 22. /szerda/ 11.00 órától. A verseny helye: Erzsébet tér,
keleti oldal /az úton /. A verseny résztvevõi: a benevezett 3+1 fõs csapatok.
Kategóriák, korcsoportok: nõi, férfi. A vegyes csapatok a férfiak közé kerülnek
besorolásra.

EEuurróóppaaii AAuuttóómmeenntteess NNaapp pprrooggrraamm

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,  helyettesítés
céljából, 2010. 12. 31-ig tartó határozott idõre szól  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 te-
lepülésüzemeltetési feladatok c. pontjában felsorolt szakképesítések valamelyi-
ke. Elõnyt jelent: beruházói gyakorlat. 

A pályázatnak tartalmaznia kell: a pályázó szakmai életrajzát, motivációs le-
velet, három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt (vagy igénylésére
vonatkozó igazolást), a pályázatban feltételként megjelölt  iskolai végzettséget,
szakképesítést tanúsító okiratok másolatát, a 2007. évi CLII tv. alapján a va-
gyonnyilatkozati kötelezettség vállalására vonatkozó nyilatkozatot, arra vonat-
kozó nyilatkozatot, hogy a pályázat elbírálásában résztvevõk a pályázati anya-
got 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 Me-
gyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala, 8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7.)
kell benyújtani. 

A pályázatok benyújtásának határideje: 2010. szeptember 30. A pályázat el-
bírálásának határideje:  2010. október 15. A munkakör 2010. október 20. nap-
tól  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

Értesítjük a T. Utazóközönséget, hogy 2010. szeptember 22-én megren-
dezésre kerülõ Európai Autómentes Nap rendezvény miatt forgalomeltere-
lések lesznek. 

2010. szeptember 22-én ( szerda ) 12.00 - 15.30 óra között a Fõ út - Csengery
út- Zárda utca közé esõ szakaszának lezárása miatt a helyijárati autóbuszok nem
érintik a Dél - Zalai megállópárt egyik irányból sem. Az útvonal K-i irányból:
...Deák tér- Sugár út-Rozgonyi út- Vásár út-Kalmár utca-..., Ny-i irányból:...Király
úti körforgalom-Zrinyi utcai ideiglenes megállóhely - Csengery út-Deák tér -..

A 18-as jelzésû helyijáratok mindkét irányban a Zrínyi úton közlekednek.
Lezárásra kerül még 2010. szeptember 22-én 8.00-17.00 óráig az Erzsébet

tér K-i oldala.
A lezárás idején az érintett járatok a : 4-es, 6-os, 6/A, 6/C, 8-as, 10-es, 18-as,

20-as, C3-as.

EEuurróóppaaii AAuuttóómmeenntteess NNaapp - ffoorrggaalloommeelltteerrlléésseekk
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Horoszkóp

Kellemesen alakulhatnak a mindennapjai,
ha ingerültség nélkül, kimérten mondja el
véleményét a kellemetlenebb hírekrõl. Ha
nyugtalan, fusson egy órát, de ezt se tegye
egyedül, hívja magával a párját.

Mindig fontosnak tartotta az anyagi megbe-
csülést, most azonban rájött, van ennél is
fontosabb. Ha a párkapcsolata stabil, némi
kompromisszummal túlteszi magát az anya-
gi nehézségen, és megoldja a problémáját.

Az érzelmi biztonságot tartja a legfonto-
sabbnak mostanában. Apárját minden tervé-
ben, kívánságában maga mellett érezheti.
Ne foglalkozzon pénzügyekkel, inkább él-
vezze a korán beköszöntött õsz szépségeit.

Ha szeretné biztonságosabbnak tudni
pénzügyeit, mutasson nagyobb hajlandó-
ságot a munkára. A stresszes helyzetek át-
vészelése érdekében pihenjen többet, és
minél elõbb szedje össze magát. 

Nem lehet panasza a napokban. Ha tisztá-
ban van a saját érdekével, hamarabb számít-
hat elismerésre. Az eddigieknél sokkal job-
ban vigyázzon az egészségére és a munká-
jára. A hétvégén pedig pihenjen, lazítson.

Különleges hétre számíthat. Jobbnál-jobb
ajánlatokat kap ismerõseitõl. A sok jó mellett
még egy táncos bulira szóló meghívás is szóba
kerülhet. A pozitív változás nemcsak munka-
társaira, hanem családjára is jó hatással lesz.

Kedvezõ híreket sugallnak a csillagok, anya-
gi helyzete javul. A gyorsan érkezõ pénzt ér-
demes beosztani, vagy környezetváltozásra,
utazásra tartalékolni. Ne induljon el egyedül,
kísérõkre, útitársakra könnyen szert tehet.

A csillagok arra intik, járja a saját útját, él-
je a saját életét, és ne törõdjön azzal, hogy
mások mit szólnak hozzá. Ne hagyja visz-
szahúzni magát, hogyha hibát követ el,
úgyis önnek kell azt jóvátenni.

A környezetében történõ változások némi
izgalmat okoznak a mindennapjaiban. A ro-
hangálás helyett maradjon nyugodtan, és
várja meg, míg lecsendesednek a hullámok,
aztán ragadja meg a kedvezõ lehetõségeket.

Nagy horderejû változásokra számíthat ezek-
ben a napokban. Családja, barátai is egyetér-
tenek önnel mindenben. Ha egy váratlan, kül-
földi utazás lehetõségére hívják fel a figyel-
mét, ne tiltakozzon, fogadja el az ajánlatot.

Szép napok eljövetelére számíthat. Aktivitása
felerõsödik, egyre gyakrabban gondolkodik
el azon, mitõl érezhetné magát jobban? Pró-
báljon meg elõször önmagának válaszolni
okosan, s utána kérjen segítséget barátaitól.

Az idõjárás változékony lesz, ön azonban
pozitív változásokra számíthat magánélet-
ében. Ha netán a párja akarja meglepni va-
lami szép ajándékkal, ne feledkezzen el a
viszonzásról.

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

DÉL-ZALAI
MOZAIK

A Kanizsa Rádió 
közéleti magazinja

Minden 
vasárnap 

18:05

Kanizsa Rádió 
06/93/510-986

Az Ön rádiója
FM 95,6 MHz

SMS szám: 06-30/30-30-956
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IINNGGAATTLLAANN
17+18 lakásos társasház építésére al-

kalmas belvárosi telek építési engedéllyel
eladó. Tel.: +3630/901-9013 (7274K)

Csengery utcában 54 m2-es, két szoba
+ konyha + spájz + fürdõszobás, egyedi
fûtéses, részben felújított házrész hozzá
tartozó kertrésszel eladó. Tel.: 0630/227-
3294 (7271K)

Kiskanizsai kétszintes, kertes, saját
építésû, jó állapotban lévõ családi ház
kedvezõ áron eladó. Kis lakást, vagy bu-
dapesti ingatlant beszámítok. Ár: 13,8
millió Ft. Érd.: http://kanizsa.uw.hu,
0630/901-5222 (7275K)

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)

Szentgyörgyvári hegy III. hegyhá-
ton 1 hold terület eladó kis halastóval,
5000 db fával. Villany van. Érd.:
0693/315-526 (7277K)

Keleti városrészben felújított, 1,5
szobás, 48 m2-es, IV. emeleti, egyedi
fûtéses lakás eladó, vagy földszinti, il-
letve udvari lakásra cserélhetõ. Érd.:
0630/315-4904 (7282K)

Kisfakoson 110 m2-es családi ház
(két szoba, nappalis) reális áron eladó.
Irányár: 12 millió Ft. Tel.: 0630/813-
5799 (7283K)

Nk belvárosában 1+2 félszobás,
egyedi fûtéses, vízórás lakás eladó
vagy kisebbre cserélhetõ. Érd.:
0630/9590-413 (7284K)

Garázs Nk-án a Platán soron jó álla-
potban eladó. Tel.: 0620/9159-152
(7285K)

FÕISKOLÁSOKNAK! Csengery
utcában 54 m2-es, két szoba + konyha +
spájz + fürdõszobás, egyedi fûtéses, be-
rendezett lakás több diáknak kiadó!
Tel.: 0630/227-3294 (7271K)

Készpénzért vásárolok könyvet,
festményt, porcelánt, régi népi paraszt-
bútorokat, használati tárgyakat és teljes
hagyatékot. Érd.: 0620/555-3014
(7276K)

Eladó: zöld színû, bõr sarokgar-
nitúra (ágyazható), bükk színû háló-
szoba garnitúra (gardróbszekrény,
francia ágy, éjjeliszekrény, komód),
fenyõ sarokszekrény + két éjjeli-
szekrény. Fémvázas, fehér, bõr hin-
taszék, valamint egy darab 70 cm-es
Sony TV. Érd.: 0630/937-1599
(7279K)

Masszázs a nagykanizsai Uszodában!
(A szolgáltatás belépõjegy nélkül is igény-
be vehetõ.) Szolgáltatások: alakformáló-,
talp-, egyéb masszázs, fényterápia, méreg-
telenítés, stb. Hívásra házhoz is megyek.
Érdeklõdni és bejelentkezni: a +3630/481-
2323 telefonszámon lehet (6273K)

Meghibásodott távirányítóját (TV,
DVD, HIFI, stb.) megjavítom. Érd.:
0620/510-2723 (7280K)

Különóra Nk-án általánostól
egyetemig, matematika, analízis,
valószínûségszámítás, statisztika,
számvitel, közgazdasági tárgyak-
ból. Érd.: 0630/668-6307 (7281K)

Megbízható hölgy takarítást vál-
lal irodaházak, lépcsõházak, stb. Na-
ponta 13 órától, valamint hétvégén
egész nap. Érd.: 0630/384-0946
(7286K)

Hamarosan induló szakmai képzé-
seink Nagykanizsán: ruházati eladó,
kereskedõ, boltvezetõ, óvódai dajka,

biztonsági õr. Érd.: 0670/948-0949,
www.felnottiskola.hu (7287)

Masszázs! Reumatikus, izületi problé-
mákra, vérkeringés harmonizálására,
stressz, feszültség okozta izomcsomók, le-
tapadások oldására. Idõpont egyeztetés és
bejelentkezés: 0630/540-6664 (7288K)

50 éves egyedülálló hölgy keresi
komoly kapcsolat céljából egyedülálló
férfi ismeretségét. Leveleket „Boldogság”
jeligére kérek a Szerkesztõségbe. (7289K)

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 SZOLGÁLTATÁSOKMultifokális lencse AKCIÓ – 30%!
2010. szeptember 1- 30-ig

A Nagykanizsai Cukorbetegek Egyesülete szeptember 24-én
pénteken 15.30-kor a Kanizsai Dorottya Kórház tanácstermében
tartja klubfoglalkozását, amelyen Dr. Késmárki Nóra fõorvos asz-
szony a Perifériás betegségek a diabetesben címmel tart elõadást.
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Nagyatád Vencel TK (6.) –
Nagykanizsai Teke SE (7.) 3:5
(2995: 3031fa)

NB II Dél-nyugati csoport férfi
teke csapatmérkõzés, 2. forduló.
Nagyatád. Kanizsai pontszerzõk:
Bánhegyi János (476), Magyar
Zoltán (530), Bende Zsolt (515).
Értékes kanizsai gyõzelem
született a tabellaszomszéd somo-
gyiaknál.

Nagykanizsai Teke SE – Mokka
TK Barcs 5:3 (1724 : 1582 fa)

NB III-as férfi tekemérkõzés.
Nagykanizsa. Kanizsai pontszer-
zõk: Istiván Attila (465), Kreiner
László (428), Léder István (420).
Nem volt kérdéses a dél-zalaiak
sikere.

Kiskanizsai Sáskák SE (3.) –
Becsehely SE (9.) 3-1 (1-0)

Megyei II. osztályú labdarúgó-
bajnokság, Déli csoport, 5. fordu-
ló. Nagykanizsa-Kiskanizsa, 150
nézõ. Vezette: Vizi (Bors, Major)
G.: Farkas M. (22., 48.), Takács A.
(88.); Péter (92.)

Kiskanizsa: Csáki - Csordás,
Gyulai, Horváth Gergõ - Anger -
Visnovics (Szabó B.), Rajnai (Ta-
kács A.), Horváth Gábor (Földesi),
Simon (Kálovics) - Kálcsics, Far-
kas M. (Kozó). Edzõ: Ifjovics Fe-
renc.

A múlt vasárnap délelõtti mér-
kõzésen egy gyõzelemmel, ha idõ-
legesen is, de átvehette a Sáskák
együttese a vezetést a Déli csoport
tabelláján. Azért sem ígérkezett
unalmasnak a találkozó, hiszen az
idény elõtt alaposan átalakított és a

táblázat harmadik helyén álló Be-
csehely látogatott Kiskanizsára.

Nem is kerekedett rossz játék,
az elsõ gól pedig valóban szépség-
díjas volt, hiszen Farkas Máté 20
méterrõl pókhálózta ki a jobb felsõ
sarkot (1-0), emellett a hazai hátsó
alakzatnak is szüksége volt néhány
esetben a kellõ odafigyelésre a
meccs további menetében.

További kanizsai érdekeltségû 
mérkõzések:
NB III Dráva csoport: NTE 1866

(13.) – Tolle UFC Szekszárd (15.) 0-2
Megyei I. osztály: Tormafölde

SE (10.) – Miklósfa SE (12.) 3-2,
miklósfai g.: Gerencsér (2).  

Megyei II. osztály, Déli csoport:
Zalakomár Egyetértés SE (10.) –
Nagykanizsa-Bagola VSE (8.) 2-0.

Megyei III. osztály, Déli csoport:
Palini FC (3.) – Bázakerettye SE

(8.) 5-2, palini g.: Dene, Somogyi,
Zborai, Horváth T., Munkácsy.
Nyugati csoport: Bajcsa SE (13.) -
Zalka SE Bárszentmihályfa (4.) 0-7.

Nõi NB II, Nyugati csoport: NTE
1866 (1.) – Pécsi VSK (4.) 3-1, kani-
zsai g.: Szappanos, Hozlár, Buczkó.

Kitekintõ
A 21 esztendõs kanizsai

(Nagykanizsa FC, MÁV NTE)
Bozsoki Imre – stabil csapattagsá-
got kiharcolva – az NB II-ben
ugyan már két esztendeje bemutat-
kozott a ZTE FC II színeiben, új
állomáshelyén, a Kozármisleny
SE-ben az 5. fordulóig kellett vár-
nia a debütálásra. Ami gyõzelem
alkalmával került sorra, hiszen a
baranyaiak 2-0-ra nyertek az ETO-
Parkban a Gyõr II ellen. 

P.L.

AA sszzééppssééggddííjjaass ggóólléérrtt mmeeggéérrttee

Újszászon rendezték a lábtoll-
labdázók 15. Hungarian Open
versenyét, melyen a Nagykani-
zsai Zemplén SE sportolói csa-
patban két ezüstérmet nyertek. A
férfiak mezõnyében az Arany
Bálint-Hartai Attila-Takács End-
re-Tóth Gábor négyes, míg a nõk-
nél a Prukker-Gozdán Ágota-
Dominkó Dóra-Végh Dóra-Varga
Adrienn együttes állhatott a do-
bogó második fokára.    

Ha gyõzelmet a kanizsaiak nem
is szereztek, de elismerésben volt
részük Prukker-Gozdán Ágota ré-

vén. A Magyar Lábtoll-labda Szö-
vetség ugyanis még az elmúlt év
elején alapította a Magyar Lábtoll-
labdázás Örökös Bajnoka díjat azon
aktív pályafutásukat befejezõ játé-
kosok számára, akik a felnõtt baj-

nokságokon és a magyar nemzetkö-
zi bajnokságokon legalább 25 baj-
noki címet nyertek. Ennek alapján a
Hungarian Open keretében Fehér
János fõtitkár köszöntötte az aktív
versenyzéstõl visszavonuló
Prukker-Gozdán Ágotát, a Nagyka-
nizsai Zemplén SE játékosát, és ad-
ta át neki az Örökös Bajnok-díjat.

KKaanniizzssaaii öörröökkööss bbaajjnnookk

Névjegy: Prukker-Gozdán Ágota
Születési hely, idõ: Nagykanizsa, 1983. január 20.
Sportága: lábtoll-labda. Edzõi: Takács Tamás, Budavölgyi Kálmán.
Klubja: Zemplén DSE/Nagykanizsai Zemplén SE (1997-)
Legnagyobb sikerei: 8-szoros világbajnoki - 3. (2000-), 4-szeres Eb-
1. (2001-), 7-szeres egyéni magyar bajnok (1999-), 10-szeres Hun-
garian Open-gyõztes, 4-szeres German Open-gyõztes, köztük egyéni
elsõ (2009) 

Nagykanizsai Izzó SE –
Hõgyészi SC 30-25 (12 - 11)

NB II Dél-nyugati csoport kézi-
labda-mérkõzés, 1. forduló.
Nagykanizsa, NTE-csarnok, 100
nézõ. Vezette: Rozina, Suszter. 

Izzó SE: Dolezsár - Füle (3) Kiss
G. (2), Baranyai (11/9), Horváth B.
(3), Fónagy, Németh R. (2). Csere:
Felde (1), Balogh Z. (7), Tóth A.,
Kovács B., Répási (1), Horváth B.,
Sziva. Edzõ: Tóth László.

Villámrajtot vett a hõgyészi
legénység (mely mostanság az
egykori kanizsai közönség-ked-
venc, Ányos Józsefet is soraiban
tudhatja), hiszen a félidõ elsõ tíz
percében a vendégcsapat nyolc
góljára csak eggyel tudtak vála-
szolni a hazaiak, azt követõen vi-
szont mintha ellõtték volna puska-
porukat a piros mezes látogatók. A
játékrész derekán már egyenlített
az Izzó SE, s elõnyét egy idõn túli
hetessel 30 percnyi játék után meg
is tartotta a Nagykanizsa.

A folytatásban egészen az 50.
percig kiegyenlített volt a játék,
majd a befejezõ tíz percben
fokozatosan növelték elõnyüket
Baranyai Norberték, s így elmond-
ható, hogy nem érdemtelenül
szerezték meg a gyõzelmet az Izzó
SE férfi kézilabdázói a néha
igencsak kemény ütközésekkel
tarkított találkozón.

A hölgyek NB I B-s bemu-
tatkozását már nem kísérte ilyen
siker, hiszen hazai környezetben
kaptak ki a Szent István Építõktõl
30-28-ra.

HHééttggóóllooss hhááttrráánnyy
uuttáánn……

A Magyar Tájékozódási Futó
Szövetség döntése értelmében
2011. május 21-22-én Nagykani-
zsa láthatja vendégül a Diákolim-
pia Országos Döntõjének résztve-
võit. A döntéssel párhuzamosan
Salgótarjánban volt a tájfutók
Rövidtávú Országos Bajnoksága,
több mint 800 induló részvételé-
vel. Nagykanizsáról két társaság
is részt vett, egyrészt a Nagykani-
zsai Zalaerdõ (NKZ) hat futója és
a Zalaegerszegi Tájékozódási Fu-
tó Club (ZTC) tizennégy kanizsai
versenyzõje, akik közül legtöb-
ben a Batthyányi Gimnázium di-

ákjai. Varga József (NKZ) az F50
kategóriában (50 év felett, 55
alatt) országos bajnok lett, fia,
Varga Zsombor (NKZ) az F14-
ben (14 alatt) harmadik, csupán 5
másodperccel elmaradva a gyõz-
testõl. A mindössze egy éve ver-
senyzõ Porgányiné Henrich Pi-
roska (ZTC) az N35-ben negye-
dik helyen végzett. Mátra-
keresztesen már a Pontbegyûjtó
Országos Csapatbajnokságot ren-
dezték, ahol ZTC-sek együtt a
kanizsaiakkal alkottak eredmé-
nyes csapatot. Végül két kanizsa-
iakra épülõ csapat is érmet nyert.

Erdõs Márton és Porgányi Márk
kiegészülve a zalaegerszegi Fe-
kete Ágostonnal bravúros ezüst-
érmet szerzett a 14 éven aluli fiúk
között. De az anyukák sem akar-
tak elmaradni fiaiktól: Erdõsné
Németh Ágnes és Porgányiné
Henrich Piroska kiegészülve a
zalaegerszegi Kovács Judittal
bronzérmet szereztek a legfiata-
labb szenior hölgyek között.

A kanizsai-egerszegi kooperá-
ció tehát remekül mûködött a
tájfutó versenyeken.

P.L.

NNóóggrrááddbbaann rreemmeekkeelltt VVaarrggaa JJóózzsseeff 
JJöövvõõrree ddiiáákkoolliimmppiiaaii ddöönnttõõ KKaanniizzssáánn

GGyyõõzzeelleemm iitttthhoonn 
ééss iiddeeggeennbbeenn iiss
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Virággal és ötezer forint érté-
kû ajándékutalvánnyal gratulált
Pécsy Gyulánénak Cseresnyés
Péter alpolgármester és Bali Ve-
ronika irodavezetõ szeptember
14-én a Tourinform irodájában.
Az újdonsült kártyatulajdonos a
2010. március 1-étõl kibocsátott
Kanizsa Kártya ötszázadik átve-
võje. 

Pécsy Gyuláné ismerõseitõl ér-
tesült a kártya által nyújtott ked-
vezményekrõl, és elsõsorban a he-

lyi járatos bérletre vonatkozó ked-
vezõbb ár miatt döntött megvásár-
lása mellett, de a késõbbiekben
színházbérletet is szeretne. A helyi
szupermarketekben ugyancsak ol-
csóbban vásárolhat a kártyával.

A Kanizsa Kártya a városhoz
tartozás egyik szimbóluma, és szá-
mos kedvezményre jogosít, a kár-
tyatulajdonosok például uszoda,
busz- és színházbérlethez juthat-
nak hozzá olcsóbban. 

Z.A.

ÁÁttaaddttáákk aazz ööttsszzáázzaaddiikk kkáárrttyyáátt

A szombati ünnep elõtt már szer-
dán Kiskanizsán, csütörtökön az Al-
sóvárosi templomban, pénteken pe-
dig Miklósfán mutatnak be szentmi-
sét Szent Pompiliusz szobrának je-
lenlétében 18 órai kezdettel.

Szeptember 25. szombat
Délelõtt 10-tõl 12-ig: A ma-

gyarországi piarista iskolák kó-
rusainak hangversenye a Felsõ
templomban. 16 óra: Ünnepi

szentmise a Felsõtemplomban.
Fõcelebráns: S. E. R. Juliusz
Janusz apostoli nuncius, érsek.
Szentbeszédet mond: Balás Béla
kaposvári megyéspüspök. Kb.
17 és 18 óra között: Átvonulás
ünnepélyes körmenetben Szent
Pompiliusz szobrával a Felsõ-
templomból a Piarista kápolná-
hoz. Ez alatt rövid idõre forga-
lomkorlátozásra kell számítani a

Fõ út és a Sugár út keresztezõdé-
sében, valamint a Sugár úton.
Ezt követõen kerül sor Kligl
Sándor Mamma Bella szobrának
avatására az iskola udvarán. 

Szeptember 26. vasárnap 
9 óra: Ünnepi szentmise a Csó-

nakázó-tó partján, majd 10.30-tól:
Pompiliád – ügyességi verseny az
ország piarista gimnáziumai csa-
patainak. Ezzel egyidõben a
nagykanizsai piarista gimnazisták
fõzõversenye.

PPoommppiilliiuusszz üünnnneeppssééggeekk vváárroossuunnkkbbaann 

Az elmúlt évek sikeres prog-
ramja volt a „Moziünep” elneve-
zésû országos rendezvény. A ko-
rábbi szervezõ cég az idén nem
akarta megrendezni a fesztivált, de
a Cinema Nagykanizsát üzemelte-
tõ vállalkozás úgy döntött, hogy –
helyi szinten – idén is szükség van
négy olyan napra, amikor minden
a filmrõl és a moziról szól.

Ez évben tehát a rendezvény
„Filmünnep” címmel valósul meg
szeptember 16-19. között a nagy-
kanizsai moziban. Csütörtöktõl va-
sárnapig minden elõadásra és bár-
melyik filmre a helyár csak 600 Ft,

ami 30%-os kedvezményt jelent a
szokásos jegyárakhoz képest.

A hétvégén ezen a kedvezmé-
nyes helyáron lehet megnézni az
Angelina Jolie fõszereplésével
készült új sikerfilmet, a Salt ügy-
nököt is.  Mindemellett a nyár két
népszerû filmje is újra mûsorra
kerül, gyermekeknek a Toy story
3, felnõtteknek pedig a Szex és
New York 2. 

A mozi üzemeltetõi vasárnap
délután 15.30-kor egy ingyenes ve-
títést is tartanak a mozibarátoknak,
de erre az elõadásra elõzetesen –
legkésõbb szombat estig – kell je-

lentkezni a mozi  telefonszámán
vagy személyesen. Az ingyenes
elõadáson Giuseppe Tornatore Os-
car-díjas filmjét a Cinema Par-
adiso-t vetítik. Jegyek az elõadásra
korlátozott számban igényelhetõk.

A mozi iránt érdeklõdõknek kü-
lönleges alkalom lesz az is, hogy
szintén vasárnap, délután 14.30-tól
meg lehet tekinteni  a mozi géphá-
zát, az ott található vetítéstechnikai
berendezéseket és a Dolby Digital
hangrendszer eszközeit. 

Négy napon keresztül folyama-
tos kedvezménnyel és kiegészítõ
programokkal  várnak mindenkit
a Cinema Nagykanizsa munkatár-
sai.

FFiillmmüünnnneepp aa KKaanniizzssaaii MMoozziibbaann

A Miklósfai Általános Iskola
évnyitó kiállításán az intézmény
egykori tanulója, Bébecz Evelin
mutatkozott be alkotásaival. A
mûvészeti oktatásra nagy hang-
súlyt fektetõ intézmény galériá-
jában Sajni József igazgató kö-
szöntötte a megnyitó ünnepség
résztvevõit, a tanulókat és az ér-
deklõdõket. 

A tárlatot Ambrus Márta peda-
gógus nyitotta meg. Evelin öt év-
vel ezelõtt végzett az iskolában,
jelenleg fogtechnikusnak készül.
Szabadidejében szórakozásból
foglalkozik a festészettel, rajzolás-
sal. Szénrajzot, pasztellképeket,
különféle grafikai technikákat és
néhány festményt láthatunk tõle
szeptember 25-ig, tanítási napo-
kon 8-16 óra között. Témái között
tájképek, csendéletek és emberáb-
rázolás szerepel. Színmegoldásai-
ban a lírai színkapcsolások a jel-
lemzõk, hiszen Evelin egyénisége
is ilyen. Harmónia, derû, szépség
sugárzik a képeibõl. 

B.E.
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