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Kanizsa

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

Tanfolyam indul:
2010.10.08. 16 óra gépkezelõ 

(targonca, emelõgép, földmunkagép)
2010.10.11. 16 óra személyautó, 

motor, segédmotor
2010.10.13. 16 óra C+D+E

Részletfizetés
Diák kedvezmény

Ingyenes 
tankönyvkölcsönzés

Szeptember 25-én, szombaton
délelõtt már részesei lehettünk a
szegedi, mosonmagyaróvári, kecs-
keméti, budapesti és váci piarista
iskolák kórusai örömzenélésének,
akik a vendéglátók szkólájával és
vegyeskarával együtt Bölcs Al-
fonztól Bárdosig a kórusirodalom
elképesztõ gazdagságát csillantot-
ták meg. Az érzelmek széles skálá-
ján játszottak az eget ostromló
szenvedélytõl a halk esengésig, a
mosolygó szemû hála hangjaitól a
fergeteges allelujáig, hogy a dél-
utáni felsõtemplomi ünnepen a

Kodály-mise felemelõ megszólal-
tatói legyenek.

–  Mi magunk is meglepõdhe-
tünk, hogy ilyen fényes ünneplés
közepette találjuk magunkat – fo-
galmazott az iskola, a templom és
a természet hármasához, az evan-
géliumi rejtekhez szokott piaristák
nevében Vereb Zsolt igazgató atya
mise eleji köszöntõjében. – Pirrot-
ti Szent Pompiliusz születésének
300. évfordulója ösztönzést adott
arra, hogy az Istentõl ránk bízott
kincseket fölmutassuk ország-világ
elõtt. Bátorítást kapjunk e szerény

és csöndes szent példájából a jó-
ban való kitartásra, a sok sebbõl
vérzõ társadalom gyógyítására. A
Mamma bella szobor avatásának
október elejére történt tolódására
is utalt: – Az Úristen úgy gondolta,
tartson tovább az ünnepi örömünk.
Szavait kedves esemény követte, a
kanizsai gimnázium egy lengyel
diáklánya köszöntötte anyanyelvén
Juliusz Janusz apostoli nunciust,
akinek magyar nyelvû beszédét
részben saját maga, részben titká-
ra olvasta föl.

(folytatás a 2. oldalon)
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(folytatás az címlapról)
– A Szentatya magyarországi

képviselõjeként hoztam el nektek
XVI. Benedek pápa áldását, és
arról szeretnélek benneteket biz-
tosítani, hogy a Szentatya nagy
figyelmet szentel a katolikus ne-
velés ügyének. – kezdte az érsek
– Történetének kezdetétõl fogva
Magyarország mindig kereste
annak lehetõségét, hogy kimu-
tathassa az Egyházhoz való hû-
ségét, és a kommunizmus nehéz
évei sem választhatták el a ró-
mai pápától. Ma büszkén emlé-

kezhettek meg arról, hogy a vi-
lágon elsõként éppen ebben a
szép városban épült egy temp-
lom Pirrotti Szent Pompiliusz
tiszteletére. „A nevelés minde-
nekelõtt arról szól, hogy az em-
beri személyt formálja, felkészít-
se arra, hogy teljes módon élje
az életét – röviden, a bölcses-
ségre nevelést jelenti. Az igazi
bölcsesség elválaszthatatlan a
Teremtõ ismeretétõl.” – idézte a
pápa angliai útján elhangzotta-
kat. – A katolikus iskolának
olyan helynek kell lennie, ahol
megtanulják, hogy az Istenben
való hit és a parancsok megtar-
tása nem csak magánügy, tanú-
ságot kell tennie arról, hogy a

hitnek joga van arra, hogy tanít-
sák és megéljék a közéletben. Is-
tennek, a vallásnak joga van arra,
hogy jelen legyen a nemzet életé-
ben, az iskolákban, a hivatalok-
ban, az állam lelkiismeretében.
Örüljünk annak, hogy Magyar-
ország is követni akarja most Is-
ten megbecsülésének az útját a
közéletben. – hangsúlyozta. 

Balás Béla kaposvári me-
gyéspüspök állította a zsúfolá-
sig megtelt templom elé Pirrotti
Szent Pompiliusz vonzó szemé-
lyiségét, egyetértõen szólva fé-

lelem nélküli vallásosságáról. –
A szentekben az emberszeretõ
Isten diadalmaskodik. – fogal-
mazott. – Igen, él az Isten, köz-
tünk is vannak szentek. A Jele-
nések könyve megszámlálhatat-
lan seregrõl beszél. Használjuk
ki jól az idõt, lelkesedjünk a jó
példákon! Mi is tudunk a kellõ
pillanatban odabújni Istenhez!
– fejezte be intelmeit a fõpász-
tor.   

A szemerkélõ esõ se riaszt-
hatta vissza a misén résztvevõ-
ket, hogy a Felsõtemplomban
vendégeskedõ Pompiliusz-szob-
rot énekszóval, körmenetben kí-
sérjék vissza a Fõ utcán és a Su-
gár úton át a Piarista Iskoláig.
Ennek udvarán zengett tovább
az imádság és az ének: Isten
szent lányának, szép szûzi
Anyánknak hû gyermeke, légy
velünk! Oltalmazd lépteinket a
jubileumi esztendõben, hogy
Pirrotti Szent Pompiliusz taná-
csa szerint élhessünk: „Legye-
tek lélekben erõsek azon az
úton, amelyet Isten jelölt ki szá-
motokra. Engedjétek, hogy Is-
ten Boldogságos Anyja hordoz-
zon benneteket, mert õ be akar

kapcsolni az õ szeretetébe, s
meg akar tanítani, hogy Isten
szemével lássatok”

Juliusz Janusz érsek, apostoli
nuncius ezt követõen interjút adott
a Kanizsa Hetilapnak. 

Vendégünket Karol Wojty³a
krakkói érsek szentelte pappá. II.
János Pál pápának Nagykanizsán
is sok tisztelõje van. Sokan vár-
ják türelmetlenül a szentatya
boldoggá avatását,  ám meg-
nyugtatásukra az érsek úr –
Mindszenty József atyára érvé-
nyesen is – elmondta: ha egy
ilyen eljárás elhúzódik, az jó!
Egyáltalán nem elvesztegetett
idõ ez, mert ez idõ alatt növek-
szik az õ tisztelete. Arra a kér-
désre: mit írna be a Magyaror-
szágon igen népszerûvé vált
ilyenazenpapom.hu oldalra –
szülõhelyének és elsõ kápláni ál-

lomásának plébánosaira emléke-
zett. – Annak a háromezer lako-
sú falunak a plébánosa sok ne-
hézséggel küzdött meg. Amikor
felgyújtották templomát, a sem-
mibõl – abban az idõben! – két
év alatt teljesen újat épített. Elsõ
plébánosomat az egyházmegyé-
ben már Isten Szolgájaként tisz-
telik. Negyven ma is élõ pap kö-
szönheti neki a hivatását – és an-
nak a helynek hatezer lakosa
van! – emelte ki a nuncius atya. 

– Érsek úr feladata eltér más
diplomatákétól, akiknek saját ha-
zájuk érdekeit kell képviselniük.
Az Ön címe nem véletlenül: Ma-
gyarország nunciusa. Mit kér
imáiban a nagykanizsaiak számá-
ra a jövõ vasárnapra vonatkozó-

an? – hangzott a kérdés, melyre
az érsek úr a következõt válaszol-
ta: – Nyilván az emberekben él-
nek különbözõ értékek. Hagyo-
mányos magyar értékek, etikai
értékek, vallásos értékek is. Ami-
kor elmegyünk választani, asze-
rint döntünk, hogy az illetõ jelölt
az általunk vallott értékeket kép-
viselni tudja-e? Én azt hiszem,
hogy nagyon jó úton haladnak a
magyarok abból a szempontból,
hogy már nem hisznek a különbö-
zõ híres ígérgetéseknek, mint
hogy: ingyenes lesz a közlekedés
és ehhez hasonló dolgok.  Én úgy
látom, az emberek megtanultak
érték alapon választani. Remél-
jük, hogy így lesz! – fejezte be bi-
zakodva Juliusz Janusz apostoli
nuncius.

K.H.
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A Cseresnyés Péter alpolgár-
mester vezette közgyûlés szep-
tember 7-i döntése alapján a
Délzalai Vízmû ZRt. további,
közel ötven millió forint érték-
ben valósíthat meg vízközmû re-
konstrukciós feladatokat a ko-
rábban elfogadott 134 millió fo-
rintos kerethez képest. A beru-
házások csatorna- és vízvezeték
rekonstrukciós munkálatokat
tartalmaznak.

– A csatornarekonstrukció
négy helyszínen zajlik – tudtuk
meg Kendli Richárdtól, a cég
szolgáltatási igazgatójától. – En-
nek során a Teleki u. 1-3., a Ró-
zsa u. 14., a Munkás u. 12 vala-
mint a Kazanlak krt. 12. számú
társasházak bekötõvezetékeinek

felújítása történik meg. Az emlí-
tett munkák korábban már szere-
peltek a Kohéziós Alap nagypro-
jektben, de mivel sajnos nem tá-
mogathatóak, kikerültek a prog-
ramból.

– Milyen problémákat sikerül
orvosolni ezekkel a munkálatok-
kal?

– A probléma mindenhol ha-
sonló: a nem megfelelõ lejtéssel
megépült csatornaszakaszon
rendszeresen keletkeznek dugulá-
sok, ami folyamatosan üzemelte-
tési gondot jelent, ezért vált szük-
ségessé a csatornák átépítése. A
legkritikusabb helyzet a Teleki ut-
cai társasházak csatornaszaka-
szain alakult ki, ahol a nem meg-
felelõ üzemeltetési körülmények
alkalmanként pinceelöntésekhez,
állandó szaghatási problémákhoz
vezettek. A beruházások kereté-
ben mintegy fél kilométer gyûjtõ-
vezeték épül, közel negyven
szennyvízbekötés valósul meg és
ennél alig kevesebb víznyelõ be-
kötés átépítésére kerül sor.

– Említette, hogy vízvezeték re-
konstrukciós munkákra is sor ke-
rül.

– A Fõ úti, Petõfi és Hunyadi ut-
cák keresztezõdése közötti ingatla-
nok vízellátás biztonságának növe-
lése céljából van szükség a beru-

házásra, melynek keretében mint-
egy hetven méter hosszban épül-
nek vízvezeték összekötések.

– Tudomásunk szerint a Csen-
gery úton is zajlanak munkála-
tok…

– A város közgyûlésének koráb-
bi döntése tette lehetõvé a Csen-
gery út, Erdész u. és vasúti átjáró
közötti szakaszán az ivóvíz nyo-
móvezeték rekonstrukciós munká-
inak elvégzését. A munkálatokat
szeptember utolsó hetében kezd-
tük el. A 150 milliméter átmérõjû
öntöttvas vezetékszakasz még
1916-ban épült, az utóbbi idõ-
szakban tapasztalt rendkívül ma-
gas hibaszám miatt vált szüksé-
gessé a cseréje. A beruházás kere-
tében 650 méter ivóvíz gerincve-
zeték épül, amelyhez kapcsolódó-
an félszáz ivóvíz bekötés és három
tûzcsap átépítése valósul meg. Itt
el kell mondanom, hogy a kivite-
lezési munkák ideje alatt az építés
helyszínén forgalomkorlátozásra
lehet számítani. Egyben kérjük a
környéken lakókat és a forgalom-
ban résztvevõket, hogy ezen út-
szakaszon parkolással ne akadá-
lyozzák az építési munkákat! Se-
gítségüket és megértésüket kö-
szönjük!

K.H.

A szemerkélõ esõ ellenére ün-
neplõk kis csoportja gyûlt össze
a Farkas Ferenc Zene-és Arany-
metszés Mûvészeti Iskola elõtt
szeptember 25-én, ahol emlék-
táblát avatott a zenész tiszteleté-
re alakult Sigmund Romberg
Emlékbizottság. 

Halász Gyula, az Emlékbizott-
ság elnöke, valamint Simonyi
András, hazánk egykori wa-
shingtoni nagykövete leplezte le
a táblát, amelyet Ádám Kriszti-
án, a Fejtõ Ferenc emléktábla
társalkotója készített. Az avatást
reprezentatív fogadás követte a

mûvészeti iskola emeletén, ahol
Baráth Zoltán intézményigazga-
tó köszöntötte a vendégeket. Ki-
emelte, szeretnének sort keríteni
a zeneszerzõ kottáinak megszer-
zésére, hiszen ezzel is elõsegíte-
nék Romberg munkásságának
megismerését Kanizsán. Az in-
tézmény eddig is játszott Rom-
berg-mûveket, csak épp azt nem
tudták, hogy a zenész kanizsai
születésû. Ezzel sokan így van-
nak a városban, épp ezért van
nagy szükség hírének szélesebb
körû terjesztésére. Simonyi And-
rás emlékeztette a várost, mek-
kora érték van Kanizsa birtoká-
ban Romberg emlékének ápolá-
sával. A volt nagykövet hangsú-
lyozta, számos zseniális magyar
adott remekmûveket a világnak,
és a hazánkban jelen lévõ kreati-
vitást a jelenben is kötelessé-
günk  ápolni és kifejezésre jut-
tatni.

Kocsis Katalin könyvtáros me-
sélt a dualizmus korabeli Kanizsa
pezsgõ kulturális életérõl, az itteni
nagypolgárság zeneszeretetérõl.
Elmondta, Rosenberg Ádám,
Romberg édesapja magán-zeneis-
kolát is alapított a városban. Ma
már elképzelhetetlennek tûnik, de
szinte minden polgári családnál
megtalálható volt a zongora. Saj-
nos nem maradt fenn adat arra vo-
natkozólag, hogy merre lehetett
Kanizsán a Rosenberg-család ott-
hona, ezért döntött úgy a bizottság,
hogy ezen információ hiányában a
mûvészeti iskola falán helyezi el a
táblát.

A megemlékezõ gondolatokat a
Farkas Ferenc Énekegyüttes elõ-
adása tette teljessé, de az este fo-
lyamán még számos Romberg-
szerzeményt hallgathattak meg a
jelen lévõk. 

Az emléktáblát Nagykanizsa
önkormányzata és Halász Gyula,
az emlékbizottság elnöke állíttat-
ta.

Z.A.
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GGyyoorrss ddöönnttééss uuttáánn,, ggyyoorrss ccsseelleekkvvééss 20 éves 
A MINDENKI

HÁZA
(Miklósfa)

2010. október 9.
Egész napos 

program Miklósfán 
Szüreti felvonulás, 

Falunap és Házavató

Program
13.00 Szüreti felvonulás. 14.00
Mindenki háza újraszentelése,
szoboravatás. 15.00 Miklósfai
Általános Iskola tanulóinak
táncos-énekes elõadása.
15.20 Letenyei mazsorettek
bemutatója. 15.40 2010. évi
Kanizsai gyõztes bordalnokok
elõadása. 16.00 Szangria
tánccsoport (Surd). 16.20 Tót-
szentmártoni tamburazenekar.
16.40 Liszói tánccsoport.
17.00 Rozmaring táncegyüt-
tes, Miklósfai Általános Iskola
néptáncbemutató. 17.20 Ének-
mondó Együttes (bordalok).
17.40 Majos Lajos harmonika.
18.00 Németh Ferenc és tanít-
ványai, Farkas Tibor, Bogdán
Norbert elõadása. 19.30 Tom-
bola. 20.00 Bál.

33.qxd  2010.09.30.  14:31  Page 3



Gondi Zoltán egy szomorú ak-
tualitással kezdte minapi sajtó-
tájékoztatóját. 

– Az elmúlt napokban a
kiskanizsaiak ijedten figyelték a
Principális csatorna vízszintjének
emelkedését – hangsúlyozta –, s
tegnap bekövetkezett az, aminek
nem kellett volna bekövetkeznie. A
tûzoltók véleménye szerint a meder
eliszaposodott, növényzettel, bok-
rokkal van benõve, a víz áramlása
nem biztosított. Szemét is található
benne, ami akadályozza a víz elfo-
lyását. De miért nincs takarítva a
meder? Gondi Zoltán véleménye
szerint meg kell nézni, kik azok a
személyek, akik eddig információ-
val rendelkeztek, és bírtak azzal a
hatáskörrel, hogy a problémát or-
vosolják. Ezek nem új keletû prob-
lémák, az elmúlt években is elõfor-
dult nagyobb esõzéseknél hasonló
probléma. A képviselõjelölt a fele-
lõsök között megemlítette Marton
Istvánt, és a körzet jelenlegi képvi-
selõjét, Tóth Nándort. Bemutatott
két levelet is, az egyik 2008 júliusi,
a másik 2009 februári keltezésû. A
2009-es levelet Marton István pol-
gármesternek fogalmazta meg vá-
laszként a Nyugat-dunántúli Kör-
nyezetvédelmi és Vízügyi Igazga-
tóság. Marton István megkereste
õket, és jelezte a problémákat.
Gyakorlatilag egy helyzetképet
adott a vízügyi igazgatóság, mely-
ben 2008-ban rövid távú megol-
dásként ezt javasolták: „A 2009
évre kezdeményezzünk közösen
közmunkaprogramot az irtási, ka-
szálási munkákra. A program leve-
zetésében, illetve a legszüksége-
sebb munkák kijelölésében termé-
szetesen igazgatóságunk is részt
vesz.”

Tisztelt Polgármester Úr!
„A Nyugat-dunántúli Környezet-

védelmi Természetvédelmi és Víz-
ügyi Felügyelõség eljuttatta Igaz-
gatóságunkhoz a Principális csa-
torna fenntartottságáról, illetve a
belterületek védelme érdekében el-
végzendõ munkákról szóló levelét,
mivel a Felügyelõség nem fenntar-
tója a vízfolyásoknak. A Felügye-
lõség gyakorolja a hatósági jogkö-
röket, a Nyugat-dunántúli Környe-
zetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság,

pedig az állam kizárólagos tulaj-
donában lévõ vízfolyások (vízi lé-
tesítmények) kezelõje. Nagykani-
zsán a Principális csatorna és a
Bakónaki patak tartozik ezek közé.

Mindkét vízfolyás, de a Princi-
pális csatorna különösen kis esésû,
a természetes állapotában elfog-
lalja a völgyfenéki területet. A
„szabályozott” meder fenntartása
– ahogy az elmúlt idõszak is iga-
zolja – rendkívül nehézkes és költ-
ségigényes. Jelenleg Igazgatósá-
gunk a rendelkezésünkre álló fenn-
tartási keretekbõl csak a mûtár-
gyak (vízépítési és közlekedési)
közvetlen környezetének a rendsze-
res kaszálását tudja fedezni. 

A völgyfenéki területek rendezé-
se – különös tekintettel Kiskanizsa
árvízvédelmére – mindenképpen
szükséges. Ehhez hozzájárulhat a
Principális csatorna mederszelvé-
nyének bõvítése a belterületi sza-
kaszon a várostól délre és más ár-
vízvédelmi építése. (jobb parti töl-
tés, esetleg tározás a várostól
északra, stb.)

Rövid távú megoldásként java-
soljuk, hogy 2009. évre kezdemé-
nyezzünk közösen közmunka prog-
ramot az irtási, kaszálási munkák-
ra. A program levezetésében, illet-
ve a legszükségesebb munkák kije-
lölésében természetesen Igazgató-
ságunk részt vesz.

Hosszabb távon a megoldás
csak nagyobb térségben lehetsé-
ges. Igazgatóságunk 2004. évben a
teljes Principális csatorna vízgyûj-
tõ területre elkészíttetett egy tanul-
mányt, ami igényeket és lehetõsé-
geket tárt fel. Ennek alapján rész-
letesebb esetleg kisebb területre
szólóan javasoljuk, hogy a város a
Principális csatorna, Lazsnak csa-
torna és mellékágaik, valamint a
teljes völgyfenéki terület rendezé-
sére keressen pályázati lehetõsé-
get. Nézeteim szerint ez is sokkal
eredményesebb lehetne, ha Nagy-
kanizsa MJV és Igazgatóságunk
közösen pályázna a szükséges fel-
adatok ellátására.

Mivel a vízfolyás menti külterü-
letek gyakorlatilag teljes mérték-
ben a NATURA 2000 kijelöléshez
tartoznak elsõként a Nyugat-du-
nántúli Környezetvédelmi, Termé-
szetvédelmi és Vízügyi Felügyelõ-
séggel, a Balatoni Nemzeti Park
Igazgatóságunkkal közös helyszíni
bejárással összekötött egyeztetést
javasolunk. Ez lehetne az alapja

annak, hogy az igények és a lehe-
tõségek közti összhangot megpró-
báljuk megteremteni.

További egyeztetésre természe-
tesen készséggel állunk rendelke-
zésre.

Szombathely, 2008. július 22.
Tisztelettel: Nádor István igazgató”
A levél kapcsán fölmerül a kér-

dés, hogy ennyi jó szándékú segít-
ség láttán miért nem foglalkozott a
képviselõtestület a felvázolt lehe-
tõségekkel. Nos, mint ahogy a le-
vél eredeti példányáról kiderül,
Marton István csak annyira érde-
mesítette, hogy Tárnok Ferencnek,
a Városfejlesztési Osztály vezetõ-
jének címezve annyit írt rá: beszél-
jük meg. 

„Furcsállom, hogy a szocialisták
ezt éppen most akarják kampányté-
maként felhasználni” – fogalma-
zott egyértelmûen Tóth Nándor ön-
kormányzati képviselõ az üggyel
kapcsolatban, aki az érintett körze-
tet a Principális csatornánál jól is-
meri. Elmondása szerint, mintha
egyesek még szándékosan meg is
lovagolták volna a jelenlegi, sajná-
latosan árvizes helyzetben egyálta-
lán nem szûkölködõ idõszakot.

De hogy is kerek a történet?
Tulajdonképpen még 2007 õszén
kezdõdött, amikor Tóth Nándor
elõször élt interpellációval a köz-
gyûlésben e témában, s ebben azt
taglalta, hogy a Principális csa-
torna mentén elhelyezkedõ
kiskanizsai területek miatt fontos
lenne valamit kezdeni a csatorna
„állagjavításával” kapcsolatosan.
Idõközben a polgármester hivata-
los levélváltásokon keresztül ar-
ról értesülhetett a szombathelyi
székhelyû Nyugat-Dunántúli
Környezetvédelmi és Vízügyi
Igazgatóságtól, hogy pályázatok
útján e probléma megoldására in-
kább kínálkozna esély. Ehhez
ugyanis az is társult, hogy a csa-
torna tulajdonosa az állam, s a
vízügyesek csak a felügyeletét
végzik, ráadásul idõközben a
NATURA 2000 program alá is
vonták azt a területet. (A képvise-
lõ ezt érintve nyomatékosította,
hogy az említett program ugyan
szigorú kitételekkel él a környe-

zetvédelmi folyamatok területén.
Ez azonban nem jelenti azt, hogy
a felmerülõ, s a lakosságot is hat-
ványozottan érintõ veszélyhely-
zetek esetében ne lehetne megol-
dást találni. Ahogy Tóth Nándor
fogalmazott: „a NATURA 2000
egyáltalán nem veszélyes ilyen
szemszögbõl, tehát nem kell tar-
tani tõle.” Tehát az egész prog-
ram úgy lett összeállítva, hogy
ilyen helyzetekben a természet és
az emberi környezet harmóniá-
ban maradhasson.)

Magyarul érdemi változás
2008 nyaráig nem következett be,
ezért sem volt véletlen, hogy
2009 tavaszán Tóth Nándor ismét
interpellációval élt a kiskanizsa-
iak érdekében. gyakorlatilag már
elodázhatatlanná vált a fenékkot-
rás lehetõsége, de ha az nem is
valósulhatott meg, Egry Gyula
tûzoltóparancsnok a helyzet meg-
oldásában segített, hiszen a csa-
tornát sikerült kitisztítattni.

„2010 tavaszán azonban már
láttuk, hogy végképp akuttá vált a
probléma, s valami végleges meg-
oldást kell találni a Principálison,
melyet gyakorlatilag ötven esz-
tendeje nem tettek rendbe” – foly-
tatta a képviselõ. – Ezért is bízunk
a regionális fejlesztési tanácsban,
valamint Cseresnyés Péter mun-
kájában, hogy orvosolni képesek
ezt az egyelõre megoldatlan kér-
dést.”

„A témával kapcsolatban azt
is ki merem jelenteni, hogy ez
nem az eltelt négy esztendõ hiá-
nyossága, s most a szocialisták
úgy beszélnek róla, mintha az el-
múlt nyolc esztendõben nem õk
lettek volna igazán döntéshely-
zetben országos szinten. Hiszen
akkor került sor forráselvonásra
többek között a szombathelyi víz-
ügynél is” – reagált Tóth Nándor
képviselõ, majd így folytatta: –
„Ettõl függetlenül persze a vá-
rosnak is van feladata, nevezete-
sen, hogy az államtól ki kell
kényszeríteni tulajdonosi felada-
tát, vagyis a csatorna rendbeté-
telét. Emellett a lakosságnak is
jobban kell majd figyelni a kör-
nyezetére, vagyis a hulladékot ne
dobják a Principálisba. Minden-
esetre a tûzoltóság eddig is, s a
napokban is rengeteget segített a
lakosságon, s úgy érzem, képvi-
selõi szinten is igyekeztünk a le-
hetõ legtöbbet tenni a témában,
vagyis nem igaz, hogy efölött el-
siklottunk az utóbbi idõkben.”

B.E. - D.J. - P.L.

KKaanniizzssaa –– PPrriinncciippáálliiss 2010. szeptember 30.4

ÁÁrraadd aa PPrriinncciippáálliiss,, MMaarrttoonn aa hhiibbááss

AA lleevvééll,, aammeellyyrrõõll
sseennkkii sseemm ttuuddootttt

KKiinneekk jjöötttt jjóóll 
aa mmeeggeemmeellkkeeddeetttt
vvíízzsszziinntt??
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Önöknek joguk van tudni, hogy Cseresnyés Péter országgyûlési fizetése,
költségtérítése valamint alpolgármesteri fizetése havonta közel 2 millió

forintjába kerül az adófizetõknek.

Nagykanizsán vannak akik 20-30 ezer forintból kénytelenek megélni havonta.

Az MSZP-MSZDP nagykanizsai szervezete felszólítja Cseresnyés Pétert, 
adjon számot tevékenységérõl: 

MIT CSINÁLT AZ ELMÚLT NÉGY ÉVBEN KÖZEL 100 MILLIÓ FORINTÉRT!

MSZP-MSZDP nagykanizsai szervezetei

Tisztelt Kanizsaiak!

Több mint három hónapja, hogy
a közgyûlésen jelenlévõ képvise-
lõk több mint kétharmadának
(MSZP, SZDSZ, MSZDP, FI-
DESZ, + független képviselõ) ele-
ge lett Marton István botrányaiból
és azonnali hatállyal kiadta a hát-
ralévõ szabadságát. 

Ezen idõszak alatt sem a Hiva-
talban, sem a közgyûlési munká-
ban nem hiányzott Marton István.
Szakszerû, nyugodt légkörû köz-
gyûlések voltak, botrányok nélkül.
A Városháza falára visszakerült
(virtuálisan) a „Városháza” felirat,
mert már mindenki csak „Bolon-
dokházának” hívta addig, és meg-
szûnõben van a hivatalban a féle-
lem és a rettegés.

De mit csinált Marton István ez
idõ alatt?

Már az elsõ héten jelentkeztek
nála az elvonási tünetek és eszelõs
választási kampányba kezdett. Jár-
ta a várost, mindenhol szidalmazta
az „ellene vétkezõket”. Miután a
szûk támogatói kört lefárasztotta,
újabb „áldozatokat” keresett. Ami-
kor már mindenki elmenekült elõ-
le, újságot kezdett írni. Nyolc! Az-

az nyolc! újságot adott ki a kam-
pányban és ott folytatta az addigi
szájkaratéját, rágalmazásokkal,
hazugságokkal fûszerezve. Min-
den potenciális személyt megkere-
sett, hogy lépjen vissza a javára,
hízelgett, ígért vagy burkoltan fe-
nyegetett a várható jövõképpel. 

A kampányköltségeinél két-
marokkal szórta a pénzt, csak be-
csülni lehet – már 6 millió felett
járhat –, de az hírlik, hogy 10 mil-
liós keret felett rendelkezik.Ha be-
legondolunk, hogy nemrégen még
a feleségének akart kifizettetni a
közgyûléssel bruttó 100 eurót ki-
küldetési napidíjként, akkor na-
gyon érdekes kérdéseket vet fel a
kampánypénz eredete… Korrupci-
óról beszél, miközben a szerzõdé-
sek közel 100 %-át õ írta alá!

Egyedüli messiásnak hirdeti
magát, hogy kizárólag csak õ al-
kalmas vezetni Kanizsát, ezzel öt-
venezer embert lenézve. 

Az eddigi elõzmények polgármes-
teri pszichés történései, valamint az
önkormányzati választási kampány-
ban eddig megjelentek indokolták
kezdeményezésemet, hogy a polgár-
mesterjelöltek pszichológiai vizsgá-
laton vegyenek részt. Derüljön ki,
hogy van-e olyan személy, akinél
pszichoszomatikus vagy egyéb pszi-

chés tünetek jelen vannak. Marton
Istvánt felszólítottam, hogy mutas-
son példát a jelölteknek (ha már a
jegyzõi pályázatnál elõíratta) és ve-
gyen részt pszichológiai vizsgálaton.
Média tanácsadói jól ismerhetik,
mert lebeszélték róla. Ugyanúgy
nincs válasz arra a korábbi felszólítá-
somra sem, hogy a közélet szereplõi
világíttassák át magukat (az átvilágí-
tási jkv.-em a szerkesztõségben), iga-
zolja, hogy nem volt III/III-as besú-
gó. Azokkal szemben, akik akkor
külkereskedéssel is foglalkoztak,
még indokoltabb az elvárás.

Marton szlogenjei: tisztesség,
szakértelem, elhivatottság.

Belefér-e a tisztesség fogalmába
embereken való átgázolás, meg-
alázás, egzisztenciális megsemmi-
sítés? Tisztességes dolog-e az,
ahogy meghálálta Cseresnyés Pé-
ternek, hogy polgármestert csinált
belõle, vagy ahogy meghálálta Ko-
vács Antalnak, a Vízmû korábbi
vezérigazgatójának, aki felvette a
Vízmûhöz, hogy meglegyen a
nyugdíj alapja és Marton elsõk kö-
zött rúgatta ki.

Belefér-e a tisztességbe az áru-
lás fogalma? Elárulta a FIDESZT
és a FIDESZ szavazóit is, de kilé-
pett korábban az MDF-FKgP frak-
cióból is. 

Belefér-e a tisztességbe, hogy
minden pártot lelejmolt, majd
odébb állt? Marton István 7 párttal
került társas viszonyba, ezek a pár-
tok átok alatt állhattak, mert közü-
lük 6 (MSZMP, MDF, KDNP,
MDNP, FKgP, MIÉP) eltûnt a he-
lyi közéletbõl, de jelentõs károkat
szenvedett el a FIDESZ is! 

Szakértelem? Ugyan! A nagy
trükkje az volt, hogy mindig kikiál-
totta magát válságmenedzsernek és
csõdbiztosnak. Aztán a válságot elõ
is idézte és csõdöt is mondott. Mi
lett a Bútorgyárral? Megszûnt!
Marton István volt az Igazgatóság
elnöke. Mi történt az Olajbányász-
szal? Megszûnt! Marton volt a ve-
zetõje. 

2006-ban megkapta élete legna-
gyobb lehetõségét. Mi volt az elsõ
dolga? Bosszút állt mindenkin,
azon is, aki az oviban elvette tõle a
kisvödröt, aztán vagy õ jelentett
fel valakit, vagy õt jelentették fel.
Botrányt botrányra halmozott. 

Mit csinált? Azt mondta, hogy õ
mindenhez ért, neki nem kell gaz-
dasági program. 

Két év semmittevés alatt hátra-
felé mutogatott, majd meghárom-
szorozta az adósságot, úgy, hogy
nagy része mûködési hitel. 

(folytatás a 6. oldalon)

MMaarrttoonn FFllúúggooss 
ffuuttaammaa IIII..
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A négy év alatt 80 milliárdot
meghaladta a város költségvetése.
Mikor akar ezzel elszámolni? Me-
lyek azok a nagyberuházások, amit
õ kezdett el és fejezett be? 

„Elhivatottság”? Ugyan már!
Marton hatalmat akar (a bosszú
hatalmát), nyugdíjasként meg
pénzt akar keresni és élvezni akar-
ja a külföldi utazgatásokat. Az el-
múlt 20 év alatt szinte kizárólag az
önkormányzathoz kapcsolható jö-
vedelme volt, úgy, hogy egyik
pártba sem lépett be az MSZMP
után, hogy ha kell, mindig odébb
tudjon állni. 

Polgármesterként egy munkahe-
lyet hozott létre, a sajátját, 64 éves
nyugdíjasként. 

Most a 68. évében van. Marton
az hirdeti, hogy most megnyeri a
polgármester-választást, és a 72.
évében 2014-ben meg még egy-
szer nyer, és 2018-ban, a 76. évé-
ben fejezze be 3 ciklusos polgár-
mesterként, a polgármesteri hinta-
székben. 

Akarom mondani hantaszékben. 
Marton???
Aztán … miért???

Röst János

Lakossági fórumát megelõzõ-
en Kovács László volt külügymi-
niszter és Dr. Károlyi Attila pol-
gármesterjelölt az önkormány-
zati választások tétjérõl beszélt a
Kodály Zoltán Mûvelõdési Ház-
ban tartott sajtótájékoztatón.

– Általában az a tétje –, hangsú-
lyozta Kovács László –, hogy az
emberek életkörülményeit bizonyos
értelemben jobban befolyásolja, mi-
lyen összetételû az önkormányzat
ott, ahol élnek, mint az, hogy milyen
színû a kormány. Mert a hétköznapi
életfeltételek közvetlenebbül függ-
nek a nagykanizsai önkormányzat-
tól mint attól, hogy Budapesten mi-
lyenek a politikai erõviszonyok, bár
természetesen az sem közömbös.
Van még egy tétje egy önkormány-
zati választásnak. Ha nagyon túlsú-
lyos egy kormány, akkor az önkor-
mányzatok bizonyos ellensúlyt je-
lenthetnek, ami soha nem árt. Nem
véletlen, hogy a legtöbb európai or-
szágban két parlamenti választás
között félidõben van az önkormány-
zati választás. Akkor történik bizo-
nyos korrekció, ha két év után kide-
rül, a kormány nem mûködik, amit
az önkormányzati választáson sza-
vazataikkal a választók visszaiga-

zolnak. A mostani választások tétje,
hogy október 3-a után legalább az
önkormányzatok képezzenek bizo-
nyos ellensúlyt. A szocialista párt az
egyetlen következetesen ellenzéki
párt, amelyik bírálja a kormányt és
saját kezdeményezéseket is tesz.
Közismert dolog, hogy a demokrá-
cia lassan, nehézkesen mûködik,
többe is kerül, mint a diktatúra,
mégsem hiszem, hogy valaki jó
szívvel a diktatúra mellett szavazna
csak azért, mert az olcsóbb, gyor-
sabb és hatékonyabb – fogalmazott
Kovács László. – Most az a helyzet
–, folytatta, – hogy gyakorlatilag
minden olyan tisztségben, ahol a
párttól való függetlenség és a sem-
legesség a demokrácia szellemében
kötelezõ lenne, ott most mindenütt
fideszes pártkatonák ülnek. Az ér-
dekegyeztetõ tanácsban azt mondta
a miniszterelnök, hogy nem lehet az
érdekegyeztetés folyamatában az
emberek, a választók elsöprõ több-
ségének az akaratát figyelmen kívül
hagyni. Vajon mindabból, amit a
kormány az elmúlt hónapokban tett,
egy is szerepelt a választási prog-
ramban? Választási programot
nem is látott senki, de amik elhang-
zottak ígéretként, azok között nem
szerepelt ez a fajta teljes narancs-
uralom megteremtése. Nem biztos,
hogy minden választó õrájuk szava-
zott volna. Errõl szó sem volt a vá-
lasztási kampányban. Forradalom
zajlott le, mondják. Én azt mondom,
választás volt. Rendszerváltás tör-
tént, én azt mondom, kormányvál-
tás történt. Hiába van kifüggesztve
a nemzeti együttmûködés rendsze-
rérõl szóló nyilatkozat, ettõl még
nem lesz nemzeti együttmûködés.
Az az állítás is meglehetõsen cini-
kus, hogy mindent az emberekkel
együtt tesznek. Az ellenzékkel és a
civil szervezetekkel szóba nem áll-
nak, semmiféle egyeztetés nincs. Ha
megnézzük végülis mi történt, azt
látjuk, hogy néhány, a választási
kampányban elhangzott hazugság-
nak már megtörtént a közvetett be-
ismerése. Láthatóan egy közvetett
beismerés, hogy arra készülnek,
folytassák a Bajnai kormány által
meghatározott pályát, mert nem azt
az utat követik, amirõl a választási
kampányukban beszéltek. Legmar-
kánsabb ígéretük az azonnali adó-
csökkentés volt. Szeptember 1-je is
elmúlt, és semmiféle nagyarányú
adócsökkentés nincs. Valóban
nagyarányú, mert felére csökkenti a
jól keresõk adóterhét, és megnöveli
a rosszul keresõkét. Aki bruttó két-
százezer forintnál kevesebbet keres,
annak megnõ az adója. Ha erre

kértek volna felhatalmazást, keve-
sebb szavazatot kaptak volna – ösz-
szegezte Kovács László.

Dr Károlyi Attila polgármes-
terjelölt a helyi választások tétjé-
rõl elmondta, helyben sem más,
mint országosan, hiszen tudjuk,
az elmúlt négy évben Fidesz-ura-
lom volt a városban. Amit elõzõ
nyilatkozataiban is próbált su-
gallni, a narancsszínû Magyaror-
szág azt is fogja jelenteni, az ön-
kormányzatok a központi akarat
végrehajtói lesznek. 

A Nagykanizsai Polgári Egyesü-
let soha nem árult zsákbamacskát.
Nemrég elõzõ elnökünk, Dezsõ ta-
nár úr emlékezett vissza, hogy
egyesületünk 2001-ben a polgári
kormány támogatására alakult. Ám
milyen macskát rejteget az önkor-
mányzati választáson a Fidesszel
szemben indult egyik-másik szer-
vezet zsákja? E téren nem egy
megmosolyogtató nyilatkozattal
találkozhatunk. – mondta Vukics
József, a Nagykanizsai Polgári
Egyesület sajtótájékoztatóján,
majd idézte Szántó Miklóst, aki ar-
ról beszélt: Fontosnak tartják és
örömmel vették, hogy a tavaszi vá-
lasztásokat a Fidesz nyerte, „Orbán
Viktornál jobb miniszterelnöke
nem lehet az országnak” – mondta.

Marton István is elõszeretettel
hivatkozik a Fidesz kormány mi-
nisztereire.

Sõt, hozzá hasonlóan a szocia-
listák polgármesterjelöltje, Dr.
Károlyi Attila is Matolcsy minisz-
ter úrnak a tavaszi kanizsai fóru-
mán felvázolt ipartelepítési elkép-
zeléseit ismétli. Augusztus végén
arról beszélt, legyen városunk a
zöld energiák gyártóbázisa!

Mindezek arra utalnak, a Fidesz
növekvõ népszerûségét szívesen
meglovagolnák ezek a zsákbamacs-
kát áruló szervezetek. Ám hihetõ-e,
hogy a Fidesz elnöke ne a saját
pártja jelöltjét támogatná? Aligha!
Ahogy egyesületünk elnöke, Kóré
Péter nyilatkozta minap, az az érde-
kes, Orbán Viktor kit ajánl.

Befejezésül egy személyes meg-
támadtatás okán kell szólnom.
Horváth István a Helyi Választási
Bizottság elé került szellemes szó-
rólap és elõzõ sajtótájékoztatóm
között rokonságot vélt fölfedezni.
Városunk honlapján
http://www.nagykanizsa.hu/in-
dex.php?m=1&id=317 négy kat-

tintás után bárki elolvashatja en-
nek a – megtévesztõ módon –
Marton István aláírásával terjesz-
tett írásnak teljes szövegét. Ebben
csak azt a közös mondatot talál-
tam, melyet már annyian isme-
rünk: „Idõs ember vagyok, megér-
demlem a kényelmet.” Jó szívvel
kívánjuk, október 3. után élvezze
is ezt a megérdemelt pihenést.

A Nagykanizsai Polgári Egyesü-
let pedig azt javasolja a kanizsai-
aknak, hogy szavazatukkal Cseres-
nyés Péternek és a Fidesz-KDNP
jelöltjeinek adjanak lehetõséget a
városért végzendõ munkára októ-
ber 3-án.

Sajtótájékoztatót tartott a Ci-
vil Összefogás Nagykanizsáért
Egyesület. Az eseményen Szántó
Miklós elnök elsõként fölolvasta
az újságíróknak azt a már nyil-
vánosságot kapott levelet, a-
melyben az egyik internetes por-
tál Választási zsákbamacska cí-
mû írására reagált. 

Majd így folytatta: „Kedves
Fideszesek! Ha mi a Fidesz nö-
vekvõ népszerûségét akarnánk
meglovagolni, akkor nem pró-
bálkoznánk pártoktól függetle-
nül, Civilként megmérettetni ma-
gunkat a választásokon! Nem tu-
dom, hogy figyelik-e Önök a civil
szervezetekkel szembeni meg-
nyilvánulásokat! Gyakorlatilag
sem az MSZP, sem a Jobbik, mint
párt nem támadja a civil szerve-
zeteket, csak a Fidesz! Nagyka-
nizsán legalábbis így van. Õk
még a demokráciát 20 év után
alapszinten sem ismerik? Jobb-
oldali beállítottságú embereket
ellenségként támadják! A helyi
szervezésnek nem kellene ezen
elgondolkodni? Vajon Orbán
Viktor örülne ennek? Nem hi-
szem. Õ azt mondta, mindenkire
szüksége van! Ebbe talán bele-
férnek a jobboldali elkötelezett,
keresztény konzervatív nézeteket
valló, a civil életben kiemelkedõ
vállalkozói teljesítményt elért je-
löltjeink és pártoló tagjaink is.
Ha ez nem így lesz, Orbán Vik-
torról is átértékelem véleménye-
met, de õ erre eddig nem adott
okot, szemben a helyi Fidesz
képviselõkkel.”

KKoovvááccss-DDrr.. KKáárroollyyii::
AA vváállaasszzttááss ttééttjjee

CCÖÖNNEE:: 
„„OOrrbbáánn VViikkttoorrrróóll 
iiss ááttéérrttéékkeelleemm
vvéélleemméénnyyeemmeett””

FFiiddeesszz bbõõrrbbee
bbúújjnnáánnaakk
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Kanizsai lokálpatrióta és a város
fejlõdéséért aggódó polgár jogán
néhány gondolat a soron követke-
zõ helyi polgármesteri és képvise-
lõ választáshoz. Mint minden vá-
lasztás elõtt, nagykanizsai recept-
ként megkezdõdött az a széthúzás,
ami jellemzi a helyi politikai lég-
kört. A város jelenlegi és jövõbeli
aspiráns politikusainak egy része a
kétfarkú kutyapárt programjához
hasonló elképzelésekkel lép fel,
ami nem mindig a tartalmat, ha-
nem a kivitelezés lehetetlenségét
jelenti. Természetesen arra gondo-
lok, hogy hatalmon lévõ politikai
támogatás és pénz nélkül akarnak
megoldani dolgokat, amelyet min-
denkinek tudni kell, hogy lehetet-
len (nagyon sok példát látunk a
múltból és sokan azok akarják,
akik akkor nem engedték). Jóma-
gam arra a változásra szavaztam,
ami azt ígérte, hogy mindent, ami
hátráltatja a gazdasági fejlõdést,
legyõzi a korrupciót, sikeressé te-
szi az egészségügy mûködését és
még sorolhatnám, de nem teszem.

Azt látni, hogy a csírák megje-
lentek, és ezek hova fejlõdnek a
városban, a választópolgárok vá-
lasztásától is függ. Azt gondolom,
mindenki elismeri, hogy aki meg-
fogadja a zenekart, az állítja össze
a hangverseny tartalmát. A zene-
kart megválasztottuk, és ennek
tagja a jelenlegi alpolgármester,
mint országgyûlési képviselõ és a
gyõztes pártnak polgármesterje-
löltje.

Azt gondolom, saját életébõl
mindenki tudja, hogy aki nem
akarta a zenekart, nem nagyon tud
beleszólni a repertoárba. Most erre
mindenki felkaphatja a fejét, hogy
hogy nem, mikor demokrácia van.
Nagyon egyszerû az oka, mert ez
számonkérhetõ, felelõsséggel jár
és a hamis játékért is a zenekar a
felelõs. Néhányan azt hangoztat-
ják, hogy ez nem jó zene, pedig
még nem hallották a zenekart ját-
szani. Ez pedig nagyon nagy baj.

Nézzünk vissza, volt egy kor-
mány 8 évig, aki nem tudta elõre
vinni a várost, bár beszélünk utca-
kövezésrõl és egyebekrõl, de hol
van a munkahely? Pedig erre vár
mindenki. Nézzünk vissza az el-
múlt négy év polgármesteri tevé-
kenységére, aki mindenkit okol a
kudarcokért, csak azt felejti el,
hogy mindenért az elsõ számú ve-

zetõ a felelõs. Pedig még csapat-
ban is tudott volna dolgozni. Én
egy világhírû multinacionális vál-
lalat egyik vezetõje vagyok, és
szerzõdésem szerint még egy dara-
big, 63 éves korral, azt gondolom,
annak, aki ismeri ilyen cégek mû-
ködését, tudja, hogy ezt sem a po-
litika, sem a jótékonykodás, ha-
nem csakis a telejesítmény teszi le-
hetõvé. Hát ezért javaslom min-
denkinek, hogy ne akarja azt, hogy
cél és legfõképpen eszköz nélküli
vezetõt válasszon, mert minden
hét bírósági perekkel, eredmények
nélkül és széthúzással telne el. Na-
gyon egyértelmû mi következhet.
Ha ez a zenekar jó muzsikát ját-
szik, több évre meg fogja kapni a
bizalmat, ha nem, akkor négy év
múlva meg lehet tartani a búcsú-
koncertet. De arra szeretnék ösztö-
nözni mindenkit, hogy adjuk meg
a lehetõséget a zenélésre, remélem
élvezni fogjuk, és akik eddig ha-
misan játszottak lépjenek a Kani-
zsáért tenni akarók táborába. Biz-
tos vagyok benne, hogy minden
zenekar szívesen játszik jól meg-
komponált darabokat, hiszen a kö-
zönségsiker a jól felfogott érdeke.
Azon senki ne csodálkozzon, hogy
rossz darabokat nem akar játszani
senki. Legnagyobb probléma,
hogy az eredménytelen emberek
nem jó hallásúak, csak a hatalom
mindenek felett. Azt gondolom,
hogy ez hasonló Esze Tamás talpa-
saihoz, akik ellentétben a mostani
harcba indulókkal, jó célért, de ha-
tásos fegyver nélkül indultak a
csatába. Hát én azt javasolnám,
most ne induljanak. Csak káoszt,
egy város jövõbeli lehetõségeinek
csökkentését és az elleségeskedést
hozhatják.

Az országnak van egy döntõ
többséggel megválasztott kormá-
nya. Övék a felelõsség. El nem tu-
dom képzelni azt a küzdelmet,
ahol a csapatok nem hadrendbe
állva érik el a gyõzelmet. Ezért
minden Kanizsáért tenni akarónak
azt javaslom, (nem fogadott pró-
kátorként) szavazza meg azt az el-
képzelést, amit a parlament felkí-
nált, hogy legyen a városnak a ve-
zetõ párt bizalmát élvezõ polgár-
mestere, mint politikai lobbyveze-
tõ, és olyan fiatal, a vezetõ politi-
kusokkal szimpatizáló gazdasági
végzettséggel, nyelvismerettel
rendelkezõ morálisan feddhetetlen
munkatársai, akik irányítják a vá-
rost, és kiaknázzák a polgármester
politikai hovatartozását. Ebben se-
gíthetnek a Kanizsáért tenni akaró
civilek, helyi ellenzéki parlamenti

képviselõk és azok is, akiknek az
elmúlt 8 év alatt ez nem sikerült.
Bár a testvérem azt mondja, aki
politológus, hogy ez álom, én azt
állítom, hogy lehet nagyokat ál-
modni, mert már élettapasztala-
tom alapján elmondhatom, hogy
kitartással és akarással és összefo-
gással azok teljesülnek. Ehhez ma
jó alapot ad az a többség, amit már
megválasztott Magyarország la-
kossága.

Név és cím a Szerkesztõségben

Ezt az össznépi sörözést 
én másképp látom 
Nagykanizsán
Pista! Mi a lópikulát tanultál te

azon a pártszemináriumon annak ide-
jén? Csak a felét jegyezted meg a tan-
anyagnak. Május 1-én nemcsak a sör
jár a proletárnak, hanem a virsli is. 

Én követelem a régi hagyományok
és a közös munkásmozgalmi múlt mi-
att a virslit. A gyerek majd ott fog
hisztizni, hogy megígérted fater a
virslit a sör mellé, mert régen úgy
volt. Hazudósnak fog tartani a gyerek.
Pista, nekem kell az a virsli. Nem sza-
vazok rád, ha nem lesz virsli. Van még
annak a nagyon tudatlannak lóvéja,
aki fizeti a kampányodat, préselj ki
belõle még háromezer pár virslit. Ne
legyetek pitiánerek. Elvégre polgár-
mester akarsz lenni nem? Nem rezes-
bandát meg toronyórát kérek lánccal,
ha bár az sem ártana, hanem csak a
jussomat akarom a kommunista sza-
bályok szerint. Sört és virslit.

Nem nagyon értem a logikádat,
mert én azt tettem volna, hogy vala-
melyik kocsmába befizettem volna
sörmenzára a pácienseket, de vasár-
napra. Inni csak akkor lehetne, ha le-
szavazott az illetõ és hitelt érdemlõ-
en, legalább két tanúval bizonyítja,
hogy rád húzta az x-et. Amit csinálsz
az azért nem jó, mert másnapra kijó-
zanodnak az emberek és józanul
semmiképpen nem fognak rád sza-
vazni. Lehet, hogy a kampányfõnö-
köd lõtt ennyire mellé a dolgoknak,
de még kirúghatod, van rá öt napod.

Szavazatvásárlás – sörért 
Nagykanizsán?
Tényleg ennyire le kell aljasod-

nia egy, a tisztességérõl, szakérte-
lemrõl, elhivatottságról papoló
szervezetnek néhány szavazat re-
ményében? Pláne annak a szerve-
zetnek, amelyik egyébként halálo-
san meg van róla gyõzõdve, hogy
csak õk, és senki más nem esélyes
a vasárnapi választásokon?

Azért én nagyon szégyellem ma-
gam minden kanizsai nevében…
Merthogy a cirkuszi bohócság már
megszokott tõlük, de az, hogy némi
alkoholt is bevetnek azért, hogy biz-
tosra mehessenek, ez már észbontó!
Remélem, egyetlen kanizsai lakos
sem gondolja komolyan, hogy ilyen
csapat kezébe kell adni egy megyei
jogú város irányítását!

Az a nagy büdös helyzet, hogy a
Marton-bagázs tagjai nagyon is tisz-
tában vannak azzal, esélyük vasár-
nap éppen annyi, mint trójai falónak
az Epsoni Derbin. Így hát végsõ két-
ségbeesésükben egy utolsó próbál-
kozást bevetnek: megitatják az arra
kapható jónépet egy kis árpa lével,
hátha akad közöttük, aki ezért cseré-
be rájuk adja majd a voksát. Ez áll
ugyanis a Marton-újság legújabb ki-
adványának címlapján: a szombati
só bizniszen (tudom, hogy nem így
kell írni) 3000 pohár sör várja a leg-
korábban érkezõket.

Én, ha most a Fidesz helyében
lennék, nem is csinálnék mást:
mozgósítanék a szombati bulira.
Minden fideszes menjen oda, hajt-
son le egy pohárkával a hûsítõ ne-
dûbõl, oszt vasárnap reggel meg
szavazzon a Cseresnyésre meg a
fideszes jelöltekre.Mert az azért
mégis csak durva, hogy egy Mar-
ton István azt merészeli feltételez-
ni egyetlen egy kanizsai szavazó-
polgárról is, hogy egy pohár sörrel
megvásárolható!Ember! Le kelle-
ne szállni a földre, és tisztelni kel-
lene az embertársakat, akikért állí-
tólag olyan nagyon szeretnél dol-
gozni. Bár úgysem hiszi már el
senki azt sem, amit kérdezel, de
legalább azt a látszatot illene kelte-
ned, hogy értelmes lényeknek tar-
tod õket. Már ez sem megy?

Akkor tényleg nem marad más,
csak az alkohol. Csak nem a lakos-
ságnak, hanem a saját csapatnak
szétosztva. Úgy talán könnyebben
elviselitek majd együtt azt a mére-
tes buktát, ami vasárnap vár rátok!
Hogy stílszerûen köszönjek el,
Prost, hukk!

www.bakkker.hu

Tisztelt Zakó László ország-
gyûlési képviselõ és Gábris Jácint
polgármester-jelölt Urak!

Duplakordonos közbiztonsági
telepek helyett biztonsági õrizet
lehetne a megoldás címmel pár sor
erejéig kérném tisztelettel a szíves
figyelmüket. 

(folytatás a 8. oldalon)

KKaanniizzssaa –– VVookkss2010. szeptember 30. 7

MMaarrttoonn mmaajjáálliissáánn 
rrööhhöögg aa bbaakkkkkkeerr..hhuu

HHaammiiss zzeennéésszzeekkeett 
eerrõõlltteettnnéénneekk 
aa zzeenneekkaarrbbaa

NNyyíílltt lleevvééll aa
JJoobbbbiikkoossookkhhoozz
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KKaanniizzssaa –– 2010. szeptember 30.8 KKaanniizzssaa –– VVookkss
(folytatás a 7. oldalról)

Egy európai jogállamban nyil-
ván kivitelezhetetlen, és szerintem
a Jobbik által is csak egy kam-
pányfogásnak szánt, egyre több-
ször felemlegetett elképzelés he-
lyett – véleményem szerint – jobb
megoldás kínálkozik, méghozzá a
büntetés-végrehajtás területén.
Amennyiben valóban a társada-
lomra veszélyes bûnelkövetõk (le-
gyen az bármilyen nemzetiségû,
vagy etnikai csoporthoz tartozó is)
jelentette probléma valódi megol-
dásán gondolkoznak, ajánlanék
szíves figyelmükbe egy jogálla-
mi, európai megoldást.

A büntetés-végrehajtás és a ve-
szélyes bûnelkövetõk kezelése
volt a téma a freiburgi Max-
Planck Institut és a Pécsi Tudo-
mányegyetem Állam és Jogtudo-
mányi Kara által közösen szerve-
zett Kriminológiai Nyári Egyete-
men, a nyár elején. Az 5 napos
konferencia horvát, német, cseh,
bolgár, grúz és magyar résztvevõi
– olyan neves személyek, mint
például Korinek László krimino-
lógus, tanszékvezetõ vagy Hans-
Jörg Albrecht, valamint számos
más szakember, doktorandusz és
hallgató – elsõsorban a freiburgi
egyetem kutatási eredményeit vi-
tatták meg, és idén kiemelt szere-
pet kapott a büntetés-végrehajtás.
Az egyik figyelemreméltó német
kezdeményezés volt az úgyneve-
zett „Sicherungsverwahrung”,
magyarul „biztonsági õrizet”. En-
nek lényege az, hogy az igazán ve-
szélyes és visszaesésre hajlamos
(vagy várhatóan visszaesõ) bûnö-
zõket büntetésük kitöltése után is
a börtönben tartja, a társadalom
védelme érdekében. Ezután rend-
szeres idõközönként az elítélt fe-
lülvizsgálatokon vesz részt, ahol
szakemberek döntenek arról, hogy
a fogvatartott a társadalomba visz-
szaengedhetõ-e? E gyakorlat Né-
metországon kívül már Svájcban
és Ausztriában is bevezetésre ke-
rült. Véleményem szerint ennek az
új rendszernek magyar adaptáció-
jában hatalmas lehetõségek rejle-
nek, természetesen és elsõsorban a
társadalom védelme szempontjá-
ból és érdekében. Megfelelõ jog-
alkotói támogatás birtokában egy
jogállami, európai, bármely politi-
kai csoportosulás által támogatha-
tó és nem mellesleg hatékony
megoldás állna rendelkezésre a
büntetés-végrehajtásban a bûnel-
követõk kezelésére és szükség
esetén a társadalomtól való elszi-
getelésére.

Megtisztelõ figyelmüket meg-
köszönve, maradok tisztelettel:

Nagykanizsa, szeptember 17.
Papp Attila 

– Amit Marton István most csi-
nál, az egy csalás. – erõsítette
meg Kövér László a kormány-
párt országos választmányi elnö-
ke hétfõn a Honvéd Kaszinó Tü-
körtermében, azt, amit hallgatói
már amúgy is tudtak. 

Mintha nem is választás elõtt
állnánk. Nyolc év szocialista hazu-
dozás után meglehetõsen szokat-
lan volt az az õszinteség, mellyel
Cseresnyés Péter polgármester je-
lölt vendége, az Országgyûlés el-
nöke szólt gazdasági és erkölcsi
bajainkról, közös felelõsségünk-
rõl, hogy hagytuk idáig jutni az or-
szágot, s arról, mennyire egymásra
vagyunk utalva. Egyszerûen nincs
más választás, nincs még egy esé-
lyünk. A súlyos helyzet elõidézõi-
rõl kendõzetlen szavakkal szólt: –
Az MSZP azt hirdeti óriásplakáto-
kon: mi leszünk az ellensúly az ön-
kormányzatokban. Elnézést. Mi
igyekszünk a lejtõn megállítani a
szekeret. Még nem kezdtük el fölfe-
lé tolni, csak próbáljuk a lendüle-
tét fékezni, még mielõtt leérne a
lejtõ aljára, szeretnénk megállíta-
ni. Ha jól értem, az ellensúly arról
szól, mi fölfelé akarjuk húzni, õk
pedig lefelé?  Kénytelen vagyok
erre gondolni, és ezt egy freudi el-
szólásnak tekintem, egy olyan
nemszándékolt õszinte beszólás-
nak, amelybõl kitûnik: nem változ-
tak semmit sem. A miniszterelnök
úr használt egy képet az õszi parla-
menti ülésszak kezdetén az MSZP-
hez szólva. – Amikor ég a ház, me-
lyet önök gyújtottak fel – zsarátno-
kot dobtak a zsindelyre! – amikor
mindenki homokot lapátol, vizet
húz, önök elegánsan félreállnak,
mondván, nem így kell tüzet oltani.
Amihez én hozzá szoktam tenni: ha
csak ezt csinálnák! De hátuk mö-
gött ott egy kanna benzin, alig vár-
ják, hogy ráloccsanthassák a tûz-
re. És ezt szó szerint kell érteni.
Írástudók árulása, ez a találó szó
erre. Azok az úgynevezett közgaz-
dászok, azok az úgynevezett véle-
ményformáló értelmiségiek, akik-
nek egy szavuk sem volt az ország
tönkretételekor, ma képesek oszta-

ni az észt. És míg a politikusokat a
választók négyévente le tudják vál-
tani, ezeket az embereket senki
nem választotta meg, így vissza
sem hívhatja. A szocialisták már
elvesztették hitelüket, ne engedjük
ki õket abból a politikai karantén-
ból, amelybe jutottak. Gyurcsány
Ferenc atekintetben igazságosan
járt el, hogy a saját pártját ugyan-
olyan mély gödörbe rugdosta, mint
az országot.  Abban a helyzetben,
amelyben most vagyunk – tért rá
arra, mennyire nem mindegy, kit
választunk polgármesternek –
nincs elfecsérelni való erõnk meg
idõnk. Ahhoz, hogy meg tudjuk ol-
dani azt a problémahalmazt, ami
elõttünk áll, ahhoz mindenkinek
egy irányba kell húzni a szekeret.
Akikkel egy nyelven beszélünk,
akikkel együtt harcoltuk meg küz-
delmeinket, azokkal könnyebb
együttmûködni. Nem kell fölösle-
ges vitákkal fecsérelni az idõt.
Nem kell azt kutatni, vajon való-
ban akarja az együttmûködést,
vagy csak csalfa szándékkal az el-
len tör.  – vajon véletlen-e, ha Kö-
vér László elõbbi mondatait hallva
a Tükörtermet megtöltõ hallgató-
ság ugyanarra gondolt?

A DRVSZ jelöltjei közös
sajtótájékoztatót tartottak. 

A ligetvárosi rémhírekkel kapcso-
latban Nagy József, a szövetség elnö-
ke úgy fogalmazott: A DRVSZ meg-
döbbenéssel hallotta azokat a rémhí-
reket, melyek az egyébként is a nehéz
körülmények között, létbizonytalan-
ságban élõ romák, cigányok megfé-
lemlítését célozzák. A választási
kampány során elhangzó hazug hírek
a ligetvárosi városrész lakosainak be-
kerítésérõl, gettósításáról, a kijárási
tilalom bevezetésérõl szólnak. Ezek
közül természetesen semmi nem
igaz. A DRVSZ tiltakozik a felelõtlen
politikai ámokfutók hazugságai ellen,
akiknek provokációi súlyos nehézsé-
geket okozhatnak a városrészen élõk
mindenapjaiban, az eddigi roma-ma-
gyar békés együttélésében. Arra kérik
a lakosságot, hogy ezeknek a megala-
pozatlan tévképzeteknek semmilyen
körülmények között ne higgyenek! 

Nagy József György sajtótájé-
koztatóját követõen Horváth Zol-
tán, Dalnoki József és Horváth Já-
nos képviselõjelöltek választási
visszaélésekrõl beszéltek.

Horváth Zoltán elmondta: Teg-
nap érkezett az irodájukba egy
hanganyagot és annak tartalmát is-
mertetõ névtelen levél. Bár átadott
egy-egy példányt a levélbõl a sajtó
képviselõinek, azt is megjegyezte,
nem igazán meri mutogatni, mert
attól tart, nagyobb baja lehet belõ-
le, mint annak, aki ezt a bûncselek-
ményt elkövette. A levél szerint a
kisebbségi önkormányzati válasz-
tásokon induló másik szervezet je-
löltje pénzt ajánl fel a MACIFÉSZ
képviselõjelöltnek, hogy az õ szí-
neiben induljon. Az anyagot bead-
ták a Választási Bizottsághoz, ahol
érdemi vizsgálat nélkül elutasítot-
ták õket arra hivatkozva, hogy a
hangfelvétel augusztus 30-án tör-
tént, és két napon belül kellett vol-
na továbbítani. Horváth Zoltán fel-
háborítónak tartja, hogy nem indul-
hat egyenlõ eséllyel az, akinek
nincs pénze. Háromféle "színben"
indulnak a jelöltek a cigány önkor-
mányzati választásokon, s valami
módon a DRVSZ plakátjait valakik
letépik. Sok roma ember és civil
szervezet támogatását élvezve
azért indulnak a választásokon,
hogy változzon valami Nagykani-
zsán, mert azt tapasztalják, nem na-
gyon mehetnek problémáikkal a
romák a CKÖ-höz, inkább a Szoci-
ális Osztályt választják. Van egy
közösségi ház a városban, ami
szintén nem nyitott. Erre az is pél-
da, hogy a Kanizsa Csillagai
Együttes évek óta nem kaphat ott
egy próbatermet. Egyébként sem
nyitott semmilyen kulturális célra a
ház. Ezen szeretnének változtatni.

Az elmondottakkal mindkét je-
lenlévõ képviselõjelölt egyetér-
tett. Dalnoki József még hozzátet-
te: Nem értik a Választási Bizott-
ság hozzáállását. Tapasztalatai
alapján valóban itt az ideje, hogy
történjen valami Kanizsán, mert
több mint tíz éve egy jelenlegi
kaszt irányítja a nagykanizsai
CKÖ-t, melynek összetétele szin-
te nem változik. Úgy érzik, mint
cigányok, ki vannak rekesztve a
Bogdán János Közösségi Házból.
Valóban nem szívesen lépik át a
küszöbét, az embernek görcsbe
rándul a gyomra, ha belép. Nem
teljes mértékben van a cigányo-
kért a CKÖ. Ezt le lehet mérni a
rendezvényeken, programokon.
Nem a cigánysággal foglalkozik,
s ezen szeretnének változtatni,
természetesen tisztességes mód-
szerekkel. Egyenlõ esélyekkel
szeretnének indulni, és megmé-
rettetni magukat az október 3-ai
választáson.

FFiiddeesszz::
MMiinnddeennkkiinneekk eeggyy
iirráánnyybbaa kkeellll hhúúzznnii 
aa sszzeekkeerreett

HHaannggffeellvvéétteell bboorrzzoolljjaa
aa ddeemmookkrraattiikkuuss
cciiggáánnyyookk kkeeddééllyyéétt
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H I R D E T M É N Y a helyi önkormányzati képviselõk és polgármesterek vá-
lasztásával kapcsolatos tudnivalókról

A szavazás helye, mozgásában gátolt választópolgár szavazása
Valamennyi választópolgár a lakóhelye szerint kijelölt, az Értesítõn feltüntetett sza-
vazókörben szavazhat. Amennyiben mozgásában akadályozva van (például egész-
ségi állapota miatt), úgy a szavazást megelõzõen a jegyzõtõl, a szavazás napján a
szavazatszámláló bizottságtól írásban kérhet mozgóurnát. Ebben az esetben a sza-
vazatszámláló bizottság két tagja fogja felkeresni a mozgóurnával.

Hogyan szavazhat, ha a szavazás napján bejelentett tartózkodási helyén tar-
tózkodik?
Az a választópolgár, aki a lakóhelyén túl 2010. június 16-ig tartózkodási helyet lé-
tesített és az legalább a választás napjáig érvényes, a lakóhelye szerint illetékes he-
lyi választási iroda vezetõjétõl (jegyzõtõl) igazolást kérhet a tartózkodási helyén
történõ szavazáshoz. Igazolással bejelentett tartózkodási helyén, az igazoláson
megjelölt szavazókörben szavazhat. Az igazolást személyesen, vagy meghatalma-
zott útján lehet kérni legkésõbb 2010. október 1-jéig 16.00 óráig, illetve ajánlott le-
vélben úgy, hogy az legkésõbb 2010. szeptember 28-án megérkezzen a Polgármes-
teri Hivatal Nagykanizsa, 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.valasz-
tas.hu honlapon, illetve elérhetõ a választási irodában. Az igazolási kérelemben
meg kell adnia nevét, személyi azonosítóját (ismertebb nevén személyi szám), lak-
címét, annak a településnek a nevét, ahol a bejelentett tartózkodási helye van.
Abban az esetben, ha a szavazás napján külföldön vagy Magyarországon, de nem
a bejelentett tartózkodási helyén tartózkodik, választójogát nem tudja gyakorolni.
A települési kisebbségi önkormányzati választásokon a lakóhelytõl eltérõ helyen
igazolással szavazásra nincs lehetõség.

Mit vigyen magával a szavazáskor?
Csak akkor jogosult szavazni, ha a személyazonosságát és lakcímét megfelelõen
igazolja az alábbi igazolványok valamelyikével:

a.) lakcímét tartalmazó érvényes személyazonosító igazolvány (azaz a régi típusú
személyi igazolvány);
b.) a lakcímigazolvány mellett a kártya formátumú személyazonosító igazolvány,
útlevél vagy 2001. január 1-jét követõen kiállított kártyaformátumú vezetõi enge-
dély.
A személyazonosság igazolására alkalmas a kártya formátumú ideiglenes személy-
azonosító igazolvány is, a lakcímet pedig tanúsítja a lakcímbejelentésrõl szóló át-
vételi elismervény. Ha a bejelentett tartózkodási helyén kíván szavazni, és elõzete-
sen nem kérte felvételét a névjegyzékre, az "Igazolás a tartózkodási helyen történõ
szavazáshoz" elnevezésû nyomtatványt is vigye magával!

Mit kell még tudnia a szavazásról?
Szavazni csak személyesen, a választópolgár lakóhelyén vagy igazolással a 2010. jú-
nius 16-ig létesített tartózkodási helye szerinti szavazóhelyiségben lehet. Azok a vá-
lasztópolgárok, akiknek lakcíme a lakcímbejelentésre vonatkozó jogszabály értelmé-
ben, csak Nagykanizsa megnevezést tartalmazza a 42. számú szavazókör - Rozgonyi
Úti Általános Iskola Nagykanizsa, Rozgonyi út 25. szám alatt szavazhatnak.
Kisebbségi önkormányzati képviselõk választásán a szavazásra két önálló, csak a
kisebbségi választásra kialakított szavazókörben kerül sor. Mindkét kisebbségi sza-
vazókör a Rozgonyi Úti Általános Iskolában (Nagykanizsa, Rozgonyi u. 25. szám)
mûködik. A települési kisebbségi választáson csak az a választópolgár szavazhat,
aki szerepel az adott kisebbségi választói jegyzékben.

Szavazni csak személyesen, 2010. október 3-án (vasárnap) reggel hat órától es-
te hét óráig lehet.
Amikor felkeresi a szavazókört, a szavazatszámláló bizottság köteles ellenõrizni
valamennyi választópolgár személyazonosságát és lakcímét. Ezután a bizottság a
választópolgár jelenlétében lepecsételi és átadja a szavazólapokat, melyek átvétel-
ét a választópolgárnak a névjegyzék aláírásával kell igazolnia.
A szavazás titkossága érdekében használja a szavazófülkét!
Érvényesen szavazni a jelölt neve melletti körbe tollal írt két egymást metszõ vo-
nallal lehet (+ vagy X). A szavazólapokat a borítékba helyezve az urnába kell dob-
ni. Az a választópolgár, aki elrontja a szavazólap kitöltését, és ezt még a szavazó-
lap urnába dobása elõtt jelzi, a szavazatszámláló bizottság a rontott szavazólapokat
egy alkalommal kicseréli.
Amennyiben az önkormányzati választással kapcsolatosan bármely egyéb kérdése
merül fel, forduljon a helyi választási irodához, vagy keresse fel a www.valasz-
tas.hu,, illetve a www.nagykanizsa.hu internetes oldalt.

Amit aa sszavazásról ttudni kkell

A program 2008. október 1-jén indult az Új Magyarország Fejlesztési Terv keretében, az Európai Szociális
Alap társfinanszírozásával, mely 315.000.000 Ft-ot bocsátott a Nagykanizsa és Térsége TISZK Szakképzés-szer-
vezési Kieme lkedõen Közhasznú Nonprofit Kft. rendelkezésére a pályázati cél végrehajtása érdekében. 

A megvalósításban részt vettek a KanizsaTISZK alapítói:
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata,
Csapi és Zalaújlak Községi Önkormányzatok Intézményfenntartói Társulása,
Pannon Egyetem,
DKG-EAST Olaj-és Gázipari Berendezéseket Gyártó Zrt.,
Gázipari Gépgyár Kft., valamint a KanizsaTISZK partneriskolái:
Batthyány Lajos Gimnázium és Egészségügyi Szakközépiskola,
Cserháti Sándor Mûszaki Szakképzõ Iskola és Kollégium,
Dr. Mezõ Ferenc Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskola,
Thúry György Kereskedelmi, Vendéglátó és Idegenforgalmi Szakképzõ Iskola,
Zsigmondy Vilmos és Széchenyi István Szakképzõ Iskola,
Térségi Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola és Kollégium Csapi.

A TÁMOP-2.2.3-07/2-2F-2008-0030 projekt során megvalósult a szakmastruktúra fejlesztése, a rugalmas képzési szerkezet kialakítása, a stra-
tégiai és fejlesztési döntések összehangolása, valamint az integrációval kapcsolatos szervezetfejlesztés. Létrejött a TISZK szintû modultérképbõl
levezetett tananyag-fejlesztési rendszer, kulcskompetenciák mérési-értékelési rendszere, a munkaerõpiac igényeire rugalmasan reagálni tudó fel-
nõttképzési rendszer és az ahhoz kapcsolódó vizsgarendszer.

A projektnek köszönhetõen megteremtõdtek Nagykanizsa és Térsége TISZK Nonprofit Kft. mûködési feltételei, amely rugalmasan alkal-
mazkodva a változó gazdasági körülményekhez, képzési kínálatának sokszínûségével, az oktatás magas színvonalával kíván megfelelni a
"Versenyképesebb jövõ" jelmondatnak. Az eddigi sokrétû együttmûködés és tartalmi fejlesztés garanciája a további sikeres munkának.

T Á M O P - 2 . 2 . 3 - 0 7 / 2 - 2 F - 2 0 0 8 - 0 0 3 0
"Versenyképesebb jövõ" – A korszerû szak-
képzés megalapozása Nagykanizsán és
térségében, Térségi Integrált Szakképzõ
Központ létrehozásával címû projekt 2010.
szeptember 30-ával lezárult. 
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Az építkezés a második szakaszába ért, amely alatt jelzõlámpás forgalom irá-
nyítás mellett a Fõ út félpályás lezárása várható. Az Eötvös térrõl a Balatoni út-
ra kivezetõ forgalmi ág kétirányúvá válik, így a Balatoni út felõl a balra kanya-
rodás is ezen keresztül lehetséges. Ebben az idõszakban a szegélyépítések, a
közvilágítási hálózat kiépítése, a belsõ körforgalom, valamint a járda építések
munkálatai valósulnak meg. Az építkezés második szakasza várhatóan 4 hetet
vesz igénybe. 
Az esõzések következményeként a beruházás késedelmet szenved, mivel a le-
zúdult csapadék miatt, a korábban elkészített munkarészeknél jelentõs helyre-
állításokat kellett elvégezni.
A forgalmi rend változás miatt, a csomóponton történõ áthaladásról bõvebb in-
formációt a http://fejlesztes.nagykanizsa.hu/index.php/forgalmi_rend_valtozas,
elérhetõségen, a „Huszti tér –Forgalomkorlátozás” címszó alatt megjeleníthetõ
pdf kiterjesztésû dokumentum 2. oldalán kaphatnak.

FFoorrggaallmmii rreenndd vváállttoozzááss - HHuusszzttii ttéérr

Felhívjuk a választópolgárok figyelmét arra, hogy a jogszabályváltozások kö-
vetkeztében Nagykanizsán a választókerületek és ennek következtében a sza-
vazókörök területi beosztása is jelentõsen átalakult. A változás több szavazóhe-
lyiség címét is érinti. A 2010. augusztus 16. és augusztus 19. között kézbesített
választási értesítõk tartalmazzák azon szavazóhelyiségnek a címét, ahol a vá-
lasztópolgárok a szavazataikat leadhatják. Kérünk mindenkit, hogy az értesítõn
szereplõ szavazóhelyiség címét figyelmesen olvassa el, szavazás céljából ne a
korábban megszokott, hanem az értesítõn szereplõ címen jelenjen meg.

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

Dr. Tuboly Marianna, a Helyi Választási Iroda vezetõje

VVáállttoozzttaakk aa sszzaavvaazzóókköörröökk 

Dátum Gyógyszertár neve, Címe, telefonszáma Ügyeleti idõ
2010. október 1. SALVIA RÓZSA U. 6. 93/536-610 17.00 - 08.00
2010. október 2. SZENT GYÖRGY KIRÁLY U. 53. 93/510-135 12.30 - 08.00
2010. október 3. GYOPÁR ADY E. U. 12. 93/510-160 08.00 - 07.30
2010. október 4. KANIZSA FÕ U. 5. 93/510-267 18.30 - 07.30
2010. október 5. CENTRUM(INTERSPAR) TÁBORHELY U. 4. 93/516-278 19.00 - 08.00
2010. október 6. SZENT KRISTÓF ERZSÉBET TÉR 8/2.93/510-151 22.00 - 06.00
2010. október 7. BELVÁROSI ERZSÉBET TÉR 1.93/310-403 18.00 - 07.30
2010. október 8. KELETI ZEMPLÉN GY. U. 6.93/310-402 18.00 - 08.00
2010. október 9. KIRÁLY KALMÁR U. 4. 93/536-620 12.30 - 08.00
2010. október 10.ZSÁLYA (TESCO) BOSZORKÁNYU. 2.93/516-280 08.00 - 08.00
2010. október 11. SZENT KRISTÓF ERZSÉBETTÉR 8/2. 93/510-151 22.00 - 06.00
2010. október 12.KIRÁLY KALMÁR U. 4. 93/536-620 17.30 - 07.30
2010. október 13.GYOPÁR ADY E. U. 12. 93/510-160 19.30 - 07.30
2010. október 14.ARANYSZARVAS ROZGONYI U. 1. 93/311-531 18.00 - 07.00
2010. október 15.FAGYÖNGY SZEKERES J. U. 2-8.93/310-367 16.30 - 08.00
2010. október 16.BELVÁROSI ERZSÉBET TÉR 1.93/310-403 12.00 - 08.00
2010. október 17.ARANYSZARVAS ROZGONYI U. 1. 93/311-531 08.00 - 07.00
2010. október 18.ZSÁLYA (TESCO) BOSZORKÁNYU. 2. 93/516-280 20.00 - 08.00
2010. október 19.CENTRUM(INTERSPAR) TÁBORHELY U. 4. 93/516-278 19.00 - 08.00
2010. október 20.KANIZSA PLAZA EURÓPATANÁCS U. 2.93/510-073 19.00 - 08.00
2010. október 21.SZENT KRISTÓF ERZSÉBETTÉR 8/2. 93/510-151 22.00 - 06.00
2010. október 22.SZENT GYÖRGY KIRÁLY U. 53. 93/510-135 18.30 - 08.00
2010. október 23.KANIZSA FÕ U. 5. 93/510-267 08.00 - 08.00
2010. október 24.KIRÁLY KALMÁR U. 4. 93/536-620 08.00 - 07.30
2010. október 25.ARANYSZARVAS ROZGONYI U. 1. 93/311-531 18.00 - 07.00
2010. október 26.KIRÁLY KALMÁR U. 4. 93/536-620 17.30 - 07.30
2010. október 27.GYOPÁR ADY E. U. 12. 93/510-160 19.30 - 07.30
2010. október 28.BELVÁROSI ERZSÉBET TÉR 1.93/310-403 18.00 - 07.30
2010. október 29.FAGYÖNGY SZEKERES J. U. 2-8. 93/310-367 16.30 - 08.00
2010. október 30.ZSÁLYA (TESCO) BOSZORKÁNYU. 2.93/516-280 20.00 - 08.00
2010. október 31.SZENT KRISTÓF ERZSÉBET TÉR 8/2.93/510-151 08.00 - 06.00

GGyyóóggyysszzeerrttáárrii üüggyyeelleett - ookkttóóbbeerr

Nagykanizsa Megyei Jogú Város
Közgyûlésének Városfejlesztési,
Környezetvédelmi és Idegenfor-
galmi Bizottsága pályázatot ír ki
falfirkák eltüntetésének támogatá-
sáról szóló 81/2007. (XII. 21.) sz.
önkormányzati rendelet szerinti
önkormányzati támogatás elnyeré-
sére.
A támogatásra rendelkezésre álló
keretösszeg 2010. évben 500 000
Ft.
A pályázati kiírás és a pályáza-
ti adatlap kérhetõ Nagykanizsa
Megyei Jogú Város Polgármes-
teri Hivatal Fõépítészi Csoport
Irodáján ügyfélfogadási idõben
(Nagykanizsa, Erzsébet tér 7.
II. em. 14.), vagy letölthetõ a
www.nagykanizsa.hu honlap-
ról.
A pályázat befogadásához szüksé-
ges a közpénzekbõl nyújtott támo-
gatások átláthatóságától szóló
2007. évi CLXXXI. törvény sze-
rinti összeférhetetlenség, illetve
érintettség fennállásáról, vagy hiá-
nyáról szóló nyilatkozat kitöltése
és csatolása.

Városi Fõépítész Nagykanizsa 

PPáállyyáázzaatt 
ffaallffiirrkkáákk 
eellttûûnntteettéésséérree
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Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyûlése  pályázatot ír ki könyvvizsgálói fel-
adatok ellátására 2010. december hó 1-tõl 2013. május 31-ig terjedõ idõszakra a
Nagykanizsai Szociális Foglalkoztató Nonprofit Kft-nél. Pályázatot azok a szerve-
zetek és magánszemélyek nyújthatnak be, akik a törvényi elõírásnak megfelelnek, és
a társasági könyvvizsgálat területén legalább 5 éves gyakorlattal rendelkeznek. Apá-
lyázathoz kérjük csatolni: szakmai önéletrajzot, könyvvizsgálói jogosultságot igazo-
ló dokumentumot, a könyvvizsgálói kamarai tagságról szóló igazolást, felelõsség-
biztosítási kötvény másolatát, erkölcsi bizonyítványt (3 hónapnál nem régebbi), re-
ferenciajegyzéket, vállalási díjat, ennek késõbbi változtatási feltételeit, fizetési felté-
teleket, munkaprogram tervezetet a feladat ellátására, nyilatkozatot, hogy összefér-
hetetlenség nem áll fenn.
Amennyiben az ajánlattevõ gazdasági társaság, az ajánlatnak tartalmaznia kell: ere-
deti, vagy hitelesített 30 napnál nem régebbi cégkivonatát, felelõsségbiztosítási köt-
vény másolatát, könyvvizsgálói kamarai tagság igazolását, a tényleges könyvvizs-
gálatot végzõk megjelölését és szakmai önéletrajzát, referenciajegyzéket.
A beérkezett pályázatokat Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyûlése a 2010.
novemberi ülésén bírálja el. A pályázatokat 2010. október 15-én 12.00 óráig - 3 pél-
dányban, zárt borítékban, "Könyvvizsgálói pályázat" feltüntetésével - kérjük eljut-
tatni Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteréhez (8800 Nagykanizsa, Er-
zsébet tér 7.) A boríték 2010. október 15. 12.00 óra idõpont elõtt nem bontható fel. 
A pályázattal kapcsolatos felvilágosítást Dr. Berlinger Henrikné a társaság ügy-
vezetõje ad. (Telefon: 93/509-740)

PPáállyyáázzaatt - kköönnyyvvvviizzssggáállóóii ffeellaaddaattookkrraa

"B" TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS. Nagykanizsa Megyei Jogú Város Ön-
kormányzata az Oktatási Minisztériummal együttmûködve  ezennel kiírja
a 2011. évre a Bursa Hungarica Felsõoktatási Önkormányzati Ösztöndíj-
pályázatot.

felsõoktatási tanulmányokat kezdeni kívánó fiatalok számára. A pályázatra
azok az önkormányzat területén állandó lakóhellyel rendelkezõ, hátrányos szo-
ciális helyzetû fiatalok jelentkezhetnek, akik:
a.) a 2010/2011. tanévben utolsó éves, érettségi elõtt álló középiskolások;
b.) felsõfokú diplomával nem rendelkezõ, felsõoktatási intézménybe még fel-
vételt nem nyert érettségizettek;
és a 2011/2012. tanévtõl kezdõdõen felsõoktatási intézmény keretében teljes
idejû (nappali tagozatos) alapfokozatot és szakképzettséget eredményezõ alap-
képzésben, egységes, osztatlan képzésben vagy felsõfokú szakképzésben kí-
vánnak részt venni. 
A pályázók közül csak azok részesülhetnek ösztöndíjban, akik 2011-ben elõ-
ször nyernek felvételt felsõoktatási intézménybe és tanulmányaikat a
2011/2012. tanévben ténylegesen megkezdik.
Az ösztöndíj idõtartama 3 x 10 hónap, azaz hat egymást követõ tanulmányi félév.
Az ösztöndíj folyósításának kezdete a 2011/2012. tanév elsõ féléve, keresztfél-
éves képzés esetén a 2011/2012. tanév második féléve.
Az ösztöndíj-folyósítás feltétele, hogy a támogatott pályázó hallgatói jogviszo-
nya a 2010/2011. tanév elsõ félévében illetve keresztféléves képzés esetén a
2010/2011. tanév második félévében megfeleljen a pályázati kiírásnak. Ameny-
nyiben a támogatott pályázó hallgatói jogviszonya nem felel meg a pályázati
kiírásnak, a támogatott az ösztöndíjra való jogosultságát elveszíti.
A pályázat kötelezõ mellékletei:
1. Igazolás a pályázó és a vele egy háztartásban élõk egy fõre jutó havi nettó
jövedelmérõl.
2. Igazolás a pályázó és a vele egy háztartásban élõk egy fõre jutó havi nettó
jövedelmérõl, amely nem haladhatja meg a mindenkori öregségi nyugdíjmini-
mum 150%-át, jelenleg 42.750 Ft-ot.
2. A szociális rászorultsága igazolására az alábbi okiratok: jövedelem igazolás
(APEH adónyilvántartási csoportjától jövedelem-igazolás; munkáltatói kere-
setigazolás;), rendszeres nevelési segély-igazolás; munkanélküli segély folyó-
sításáról szóló határozat; elvált szülõk esetén jogerõs bírósági ítélet; fél/árvaság
esetén igazolás fél/árvaellátásról illetve halotti bizonyítvány másolata; eltartott
testvérek iskolalátogatási igazolása; családi pótlék összegérõl igazolás; hatósá-
gi igazolás az egy háztartásban élõ személyekrõl.
A pályázati ûrlap csak a fent meghatározott kötelezõ mellékletekkel együttesen
érvényes, valamely melléklet hiányában a pályázat formai hibásnak minõsül.
A pályázatot az állandó lakóhely szerint illetékes települési önkormányzat Pol-
gármesteri Hivatalánál írásban, a hivatalban hozzáférhetõ pályázati ûrlapon, a
pályázó által aláírva, egy példányban kell benyújtani. 
(Polgármesteri Hivatal Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. - Mûvelõdési és Sportosz-
tály). A pályázat benyújtási határideje: 2010. október 29. A teljes pályázati ki-
írás a www.nagykanizsa.hu honlapon a felhívásoknál.

BBuurrssaa HHuunnggaarriiccaa ““BB””

"A" TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS. Nagykanizsa Megyei Jogú Város Ön-
kormányzata az Oktatási és Kulturális Minisztériummal együttmûködve
ezennel kiírja a 2011. évre a Bursa Hungarica Felsõoktatási Önkormány-
zati Ösztöndíjpályázatot felsõoktatási  hallgatók számára a 2010/2011. tan-
év második és a 2011/2012. tanév elsõ félévére vonatkozóan.

A pályázatra azok az önkormányzat területén állandó lakóhellyel rendelkezõ,
hátrányos szociális helyzetû felsõoktatási hallgatók jelentkezhetnek, akik a
képzésre vonatkozó keretidõn belül, teljes idejû (nappali tagozatos) alapfoko-
zatot és szakképzettséget eredményezõ alapképzésben, mesterfokozatot és
szakképzettséget eredményezõ mesterképzésben, egységes, osztatlan képzés-
ben vagy felsõfokú szakképzésben folytatják tanulmányaikat.Az ösztöndíj idõ-
tartama 10 hónap, azaz két egymást követõ tanulmányi félév (2010/2011. tan-
év második, illetve a 2011/2012. tanév elsõ féléve).
Az ösztöndíj folyósításának kezdete legkorábban: 2011. március.
Az ösztöndíj-folyósítás feltétele, hogy a támogatott pályázó hallgatói jogviszo-
nya a 2010/2011. tanév második félévében megfeleljen a pályázati kiírásnak.
Amennyiben a támogatott pályázó hallgatói jogviszonya nem felel meg a pá-
lyázati kiírásnak, a támogatott az ösztöndíjra való jogosultságát elveszíti.
A pályázat kötelezõ mellékletei:
1. A felsõoktatási intézmény által kitöltött eredeti Jogviszony-igazolás.
3. Igazolás a pályázó és a vele egy háztartásban élõk egy fõre jutó havi nettó
jövedelmérõl, amely nem haladhatja meg a mindenkori öregségi nyugdíjmini-
mum 150%-át, jelenleg 42.750 Ft-ot.
3. A szociális rászorultsága igazolására az alábbi okiratok:Jövedelem-igazolás
(APEH adónyilvántartási csoportjától jövedelem-igazolás; munkáltatói kere-
setigazolás;), rendszeres nevelési segély-igazolás; munkanélküli segély folyó-
sításáról szóló határozat; elvált szülõk esetén jogerõs bírósági ítélet; fél/árvaság
esetén igazolás fél/árvaellátásról illetve halotti bizonyítvány másolata; eltartott
testvérek iskolalátogatási igazolása; családi pótlék összegérõl igazolás; hatósá-
gi igazolás az egy háztartásban élõ személyekrõl.
A pályázati ûrlap csak a fent meghatározott kötelezõ mellékletekkel együttesen
érvényes, valamely melléklet hiányában a pályázat formai hibásnak minõsül.
A pályázatot az állandó lakóhely szerint illetékes települési önkormányzat Pol-
gármesteri Hivatalánál írásban, a hivatalban hozzáférhetõ pályázati ûrlapon, a
pályázó által aláírva, egy példányban kell benyújtani. 
( Polgármesteri Hivatal Nagykanizsa, Erzsébet tér 7.  - Mûvelõdési és Sportosz-
tály)
A pályázat benyújtási határideje: 2010. október 29.
A teljes pályázati kiírás a  www.nagykanizsa.hu honlapon a felhívásoknál.

BBuurrssaa HHuunnggaarriiccaa ““AA””

ÜNNEPI PROGRAM
október 6.

Aradi udvar
9.45 Térzene

10.00 Himnusz 
A Hevesi Sándor Általános Iskola diákjainak ünnepi mûsora 

Ünnepi beszédet mond: 
Cseresnyés Péter alpolgármester, országgyûlési képviselõ

Koszorúzás
Szózat

Székelykert
14.00 Hagyományõrzõ huszárok

nyomában indul a Hevesi Sándor Általános Iskola 
és a keleti városrész menete

a Polgári Kanizsáért Alapítvány szervezésében a Székely kertbe. 
A nyergestetõi szabadságharcosok emlékfenyvesénél 

ünnepi beszédet mond: Cseresnyés Péter alpolgármester, 
országgyûlési képviselõ

Kérjük, hogy koszorúzási szándékukat elõzetesen jelezzék 
a Hevesi Sándor Mûveldési Központban (Tel: 310-465, 311-468)
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8800 Nagykanizsa, Ady E. u. 1.
Tel./Fax.: 06-93/516-670

Tel.: 06-93/516-671 
Mobil: 30/754-3616

E-mail:  nakkik@nakkik.hu
Honlap: www.nakkik.hu

MKIK elnökségi ülések
A Magyar Kereskedelmi és Ipar-

kamara Elnöksége augusztus 16-án
kibõvített, rendkívüli ülést tartott,
amelyen a kamarai törvénymódosítás
elõkészítésérõl, valamint egyes ka-
marai feladatok aktuális helyzetérõl
tárgyaltak. Kamaránkat Draskovics
Szilárd alelnök képviselte.

Szeptember 15-én tartotta soron
következõ elnökségi ülését a Magyar
Kereskedelmi és Iparkamara. Az el-
nökségi ülés napirendi pontjai közt
szerepelt a 2011. I. félévi EU elnök-
ség elõkészületeirõl szóló tájékozta-
tás, a Duna Stratégia elõkészületeirõl
szóló beszámoló, javaslat a gazdasá-
gi kamarai rendszer reformjára és a
gazdasági kamarákról szóló 1999.
évi CXXI. Törvény módosítására, a
közbeszerzési törvény szerinti elõze-
tes vitarendezésben és a jogorvoslati
eljárásban történõ kamarai részvétel-
rõl, az MKIK állásfoglalása a Szé-
chenyi Terv vitairatról, illetve együtt-
mûködési megállapodás az MKIK és
a Gyakorlati Oktató Szervezetek
Egyesülete között. Az elnökségi ülé-
sen dr. Polay József vett részt. 

Ülésezett a Regionális 
Konzorciumi Tanács
A Regionális Konzorciumi Ta-

nács augusztus 24-én Szombathe-
lyen tartotta munkaértekezletét,
amelyen a Nagykanizsai Kereske-
delmi és Iparkamarát Mádé Károly
alelnök és dr. Balogh Imre szakkép-

zési tanácsadó képviselte. Az ülés
fõ témája: a 2010/2011-es tanév be-
iskolázása, az egyes szakmák beso-
rolása, olyan szempontból, hogy az
azokat választók milyen mértékû tá-
mogatásban részesüljenek.

Új prioritások 
a fogyasztóvédelemben
Augusztus 25-én a Nemzeti Fo-

gyasztóvédelmi Hatóság Fõigazga-
tója, Pintér István látogatást tett Za-
laegerszegen, ahol a szakmai érdek-
képviseletek képviselõivel találko-
zott. Együttmûködési megállapodás
megkötését tervezik a kamarával és
az érdekképviseleti szervezetekkel.
Prevenciós mûködésükkel a hang-
súlyt a tájékoztatásra és az oktatás-
ra helyezik. A fórumon dr. Polay
József elnök képviselte kamaránkat. 

Legjobb Nagykanizsai 
Fõzõcsapat
Szeptember 2-3-án került megren-

dezésre a VII. Bor- és Dödölle Feszti-
vál, ahol a Nagykanizsai Kereskedel-
mi és Iparkamara elismerésben része-
sítette a „Legjobb Nagykanizsai Fõ-

zõcsapatot”. A Kamara díját, az okle-
velet és az ajándékutalványt dr. Polay
József Kamaránk elnöke adta át. 

Készülnek a Pécsi 
Fodrászversenyre
Szeptember 6-án tartotta összejö-

vetelét kamaránk fodrász klubja Ta-
kács Tibor fodrászmester vezetésé-
vel. A klubfoglalkozás témái a Bio
hajfestékek, a különbözõ hajvágás-
ok begyakorlása volt, mellyel már a

pécsi fodrászversenyre készülnek
hajszobrászaink.

Minõsített ajánlattevõk
jegyzéke
2009 novembere óta több egyez-

tetõ megbeszélés zajlott le kama-
ránknál arról, hogy a helyi kis- és
középvállalkozások hogyan lenné-
nek támogathatók az Önkormányzat
közbeszerzési eljárásainak során.

Ennek eredményeképpen szep-
tember 7-én a Közgyûlés elfogadta
a Nagykanizsai Kamara javaslatát a
minõsített ajánlattevõk jegyzékének
vezetésérõl. 

A közgyûlést követõen Cseres-
nyés Péter alpolgármester és dr.
Polay József elnök közös sajtótájé-
koztatót tartottak a közbeszerzési
törvény várható módosításáról és
annak helyi szabályozásáról.

TISZK Központi 
Képzõhely bemutatása 
A tervezett határidõre befejezõdött a

TISZK Központi Képzõhely épület-
együttese, ahol szeptembertõl három
szakmacsoportban kezdõdött el az ok-
tatás. Az új épület bemutatóját szeptem-
ber 9-én tartották, melyen dr. Polay Jó-
zsef elnök és dr. Balogh Imre szakkép-
zési tanácsadó képviselte kamaránkat. 

Monarchia Alapítású Kamarák 
Kongresszusa és Üzletember
Találkozó
A Pécsi Kamara szeptember 9-12

között rendezte meg a Monarchia
Alapítású Kamarák Kongresszusát,
melynek témája a Közép-európai
belsõ kereskedelemfejlesztés. 

A kongresszusra 16 országból
281 gazdasági diplomata, kamarai
vezetõ és üzletember érkezett. A
rendezvény célja, hogy a kamara és

a helyi gazdasági szereplõk kapcso-
latai gyarapodjanak, és új üzletek
szülessenek. A kongresszuson Cser-
ti József alelnök és Varga Zsófia tit-
kár képviselte kamaránkat.

Az európai B2Fair hálózat segít-
ségével szervezett üzletember talál-
kozón 382 üzleti tárgyalást bonyolí-
tottak le. A találkozón a GE Hunga-
ry Kft. képviseletében Harangozó
Zoltán és Konkoly László vett részt.

NAKKIK elnökségi ülés

Kamaránk szeptember 20-án tar-
totta elnökségi ülését. Az elnök be-
számolt az elõzõ elnökségi ülés óta
eltelt idõszak eseményeirõl, tájé-
koztatót tartott az I. féléves gazdál-
kodásról, valamint elõkészítették a
Kamara 10. évfordulós ünnepségét. 

Négy ász a Széchenyi Kártya Programban
Az immár kilenc éves, maximum 25 milliós, 1+1 éves Széchenyi Kártya folyószámlahitel mellett meg-

jelentek a SZÉCHENYI KÁRTYA PROGRAM LEGÚJABB ELEMEI:
Augusztustól: a forgóeszközhitel az átmeneti likviditási problémák áthidalásán túl, a piac megtartásá-
ra és bõvítésére jelent optimális hitelformát. A hitelösszeg maximum 25 millió forint, a futamidõ akár 3

év is lehet.
Szeptembertõl: A beruházási hitel a beruházási kedv ösztönzését és a KKV szektor versenyképességé-
nek növelését célozza, új vagy használt ingatlanok vásárlásán, gépek beszerzésén, üzleti tulajdon meg-
szerzésén, vagy infrastruktúra bõvítésén keresztül. A hitelösszeg maximum 50 millió forint, legfeljebb

10 éves futamidõre.
Mindkét hiteltípushoz a Kormány 2%-os kamattámogatást és garancia-díjtámogatást ad.

Jövõ januártól: Az önerõhitel lehetõséget ad azoknak vállalkozásoknak, amelyek kizárólag önerõ hiá-
nyában nem tudtak részt venni EU-s pályázatokon. 
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Környezetvédelmi termékdíj - 
Kamarai tagoknak ingyenes 
átvizsgálás
Az UniBrillant Adatszolgáltató

Kft. lehetõséget kínál cégeknek kör-
nyezetvédelmi termékdíj szempont-
jából való átvizsgálásra. Az átvizs-
gálásnak a célja, hogy a vállalkozás
a mostani befizetésekkel szemben
(koordináló szervezet, VPOP,
egyéb), milyen összeget (akár több
millió Ft) tudna megtakarítani. Az
Iparkamarai és KISOSZ tagoknak
az átvizsgálás ingyenes! 

A közbeszerzési törvény 
módosítása – nagyobb 
esély a kisebb cégeknek
A kis- és középvállalkozások hely-

zetbe hozása, valamint az adminisztrá-
ció egyszerûsítése a célja a közbeszer-
zési törvény módosításának, amely
szeptember 15-én lépett hatályba. 

Az új szabályok közül kiemelés-
re érdemes az, hogy az ajánlatké-
rõknek kötelezõ lesz elfogadniuk a
részajánlatokat is. A beszerzés ré-
szekre osztásával már a kisebb cé-
gek is nyújthatnak be ajánlatot.

Új kizárási szabályt is megfogal-
maz a módosítás: nem lehet ajánlat-
tevõ az, aki tartozik az alvállalkozó-
jának. A közbeszerzési értékhatárok
az alábbiak szerint módosulnak:
áru- vagy szolgáltatás esetén 25
millió forint, építési beruházás ese-
tén 80 millió forint. 

Bõvebb információ: Csikné Mol-
nár Tünde közbeszerzési referens
(info@nakkik.hu)

Megkezdõdött az építõipari 
kivitelezõk ellenõrzése

2010. január végéig minden építõ-
ipari tevékenységet folytató  egyéni és
társas vállalkozásnak regisztrálnia
kellett a Magyar Kereskedelmi és
Iparkamaránál. A türelmi idõ április 1-
én lejárt, megkezdõdött az ellenõrzés.

Az ellenõrzés célja, elõsegíteni
azt, hogy minél több építõipari kivi-
telezõi tevékenységet folytató vál-
lalkozás rendelkezzenek a tevé-
kenység folytatásához szükséges jo-
gosultsággal. 

Az eddigi tapasztalatok szerint a
vállalkozások eleget tettek kötelezett-
ségüknek és a névjegyzékben nyil-

vántartott adataik megegyeztek az el-
lenõrzéskor dokumentált adatokkal. 

Tomasits István bádogos mester-
nél végzett ellenõrzés során munka-
társaink mindent rendben találtak.

Informálódjon kamaránk 
honlapjáról! 
www.nakkik.hu
Egyre népszerûbb a kamarai tagok

körében az internetes partnerkereskedés,
a saját termék reklámozása. Az
Üzlet@Hálón a magyar kereskedelmi és
iparkamarák adatbázisa, egy e-piactér a
kamarai tagcégek és partnereik számára,
ahol céginformációk, termékek és szol-
gáltatások részletes leírása, üzleti ajánla-
tok, K+F információk, szálláshelyek,
vendéglátóhelyek, üzleti hírek találhatók.

Az Üzlet@Hálón oldal elõnye,
hogy saját felhasználónévvel és jel-
szóval maga a cég aktualizálhatja
saját adatait, elhelyezhet fotókat,
ábrákat is. Az oldalt térítésmentesen
csak kamarai tagok használhatják 

Soha nem késõ egy kiváló, ingye-
nes lehetõséggel élni, melynek célja
a vállalkozók üzleti kapcsolatainak
szélesítése, bõvítése.

Bemutatkoznak 
Kamaránk Tagjai

Horváth Balázs, 
a Saubermacher-Pannonia Kft. 
ügyvezetõje

Társaságunk Nagykanizsán
1993. 09.01-én kezdte meg tevé-
kenységét. Munkánkat a Város-
gazdálkodási Vállalat hulladék-
gyûjtésben alkalmazott dolgozói –
32 fõ – átvételével és gépei megvá-
sárlásával kezdtük.

1995. július 1-én Nagykanizsa
Megyei Jogú Város Önkormányza-
tával közösen megalakításra került
a Nagykanizsa-Saubermacher-Ryno
Hulladéklerakót Üzemeltetõ Kft.
Ez a társaság üzemelteti a
Nagykanizsa-Bagola-Regionális
Hulladéklerakót, ahol jelenleg
mintegy 80 település hulladéka
kerül lerakásra. Nagykanizsa vá-
rosában a hulladékgyûjtésen kí-

vül köztisztasági feladatokat is
ellátunk, valamint cégünk részt
vesz a hóeltakarítási és síkosság-
mentesítési munkákban is. 

1996. 08. 01-tõl Nagyatád város
hulladékgyûjtését, gépi úttisztítását,
a közutak téli síkosság mentesítését,
valamint a hó eltakarítását szintén
cégünk végzi. 2002. óta társaságunk
Saubermacher-Pannonia Kft. néven
folytatja tevékenységét.

A folyamatosan magas szinten biz-
tosított szolgáltatás eredményekép-
pen a társaságunkkal partneri szerzõ-
déses viszonyba került önkormány-
zatok száma jelentõsen megnõtt. A
lakossági hulladék összegyûjtésébe,
a rendszeres hulladékgyûjtésbe be-
kapcsolt települések száma 109-re
emelkedett. Társaságunk jelenleg
mintegy 155.000 fõ részére végez la-
kossági hulladékgyûjtést. 

2006-tól cégünk üzemelteti a
ZALAISPA Hulladékgazdálkodási
Projekt keretében megvalósult hul-
ladékudvarokat, válogatócsarnokot.
Idén kiterjesztésre került a bio hul-
ladék gyûjtése és ezzel egy idõben
megkezdtük komposztálási tevé-
kenységünket is.

Nagykanizsán, Nagyatádon, va-
lamint 100 további településen be-
vezetésre került a szelektív hulla-
dékgyûjtés. 

A közelmúltban cégünkbe beol-
vadt a Netta Kft., így társaságunk
Nagykanizsa és Nagyatád mellett
már Budapesten, Esztergomban és
Törökszentmiklóson is rendelkezik
telephellyel, dolgozói létszámunk
pedig meghaladja a 150 fõt.

A minõségi munkavégzés továb-
bi fejlesztését, szolgáltatásaink kor-
szerû, színvonalas elvégzését bizto-
sítja, hogy társaságunk 1998-ban az
ISO 9002, illetve az ISO 14001
minõsítést, 2001. évben pedig az új
MSZ EN ISO 9001: 2001 tanúsítást
is megszerezte. 

Ágoston Tibor
egyéni vállalkozó, 
jármûfényezõ mester

1971-ben szakmunkás vizsgáz-
tam fényezõ-mázolóként a XII. szá-
mú Autójavító Vállalat nagykani-
zsai szervizében A következõ évek-

ben lehetõségem nyílt Nagykani-
zsán akkoriban induló karosszéria
és fényezés javítással foglalkozó
kisipari mûhelyekben gyakorlatot
szerezni 1975.09.10.-n magam is
kiváltottam a Kisipari Mûködési
Engedélyt fényezõ-mázoló szakmá-
ra, nagybakónaki telephellyel. 

1983 óta jelenlegi telephelye-
men, Nagykanizsa, Miklósfa utca
85 szám alatt mûködik vállalkozá-
som, amelyet folyamatosan fej-
lesztek. A kezdeti 2 gépkocsi beál-
lásos mûhelyt 4 gépkocsi állásosra
bõvítettük. 1994-ben Nagykani-
zsán elsõk között helyeztünk
üzembe gyári fényezõ-szárító kam-
rát. 2005-ben befejeztük 200m2

alapterületû karosszéria lakatos
csarnok és tanmûhely építését,
amelyet a legkorszerûbb eszközök-
kel szereltünk fel.

Törekszünk a költség és környe-
zet kímélõ javítási technológiák
használatára, mint fényezés nélküli
horpadás javítás (jégkárjavítás),
spot javítás - metál fényezések folt-
javítása. 2010 évtõl Európa legje-
lentõsebb autóüveg gyártójának
Franchise partnere vagyunk, így au-
tóüveg értékesítéssel is foglalko-
zunk, valamint 9 biztosító társaság
ügyfeleinek biztosítunk gyors szél-
védõ kárrendezést, az azonnali kár-
bejelentés-kárfelvételtõl az autó-
üveg cseréjéig bezárólag. 

A Nagykanizsai Kereskedelmi és
Iparkamarának megalakulása óta
tagja vagyok. A 2008-as évben, a
helyi kamara által szervezett mes-
tervizsgán, karosszéria lakatos és
jármûfényezõ szakmákban a gya-
korlati vizsgának telephelyem adott
otthont, valamint magam is sikeres
mestervizsgát tettem. 

Vállalkozásom több mint 20 éve
foglalkozik szakmunkásképzéssel
jármûfényezõ szakmában. 2005 óta
karosszéria lakatos szakmában is.
Szakoktatáshoz való elkötelezett-
ségemet bizonyítja, hogy a  Zsig-
mondy Vilmos - Széchenyi István
Szakképzõ Iskolával együttmûköd-
ve jármûfényezõ, és igény szerint
karosszéria lakatos szakmákban a
szakmunkás vizsga gyakorlati ré-
sze több éve telephelyemen törté-
nik. 

Továbbra is várjuk visszatérõ és
új ügyfeleinket, teljes körû biztosí-
tási kárügyintézéssel (kárbejelentés,
kárfelvétel). Gépjármûvek javítását
korszerûen felszerelt mûhelyeink-
ben, mestervizsgával, és több tíz
éves szakmai tapasztalattal rendel-
kezõ szakembereink végzik. 
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Tisztelt Kanizsai Lakosok!        
Tisztelt Hölgyem! Tisztelt Uram!

A Délzalai Víz- és Csatornamû ZRt. te-
vékenységének középpontjában a kor kö-
vetelményeinek való megfelelés és a tár-
sadalom iránti felelõsségvállalás áll. En-
nek kiváló bizonyítékául szolgálnak ta-
núsítványaink, melyeket akkreditált la-
boratóriumunk, valamint az integráltan
mûködõ minõség-, környezet- és élelmi-
szerbiztonsági rendszerek (ISO 9001,
ISO 14001, ISO 22000) sikeres fenntar-
tásával és folyamatos fejlesztésével érde-
meltük ki. Terveink között szerepel az
ISO 28001 szabvány szerinti Munkahelyi
Egészségvédelem és Biztonság Irányítási
Rendszer bevezetése is, melynek célja,
hogy az eddig is kiemelt figyelemmel kí-
sért munkavédelmi, egészségvédelmi,
kockázatértékelési kötelezettségeinket
egységes keretbe foglaljuk és hangsúlyt
helyezzünk a megelõzésre. A rendszer ki-
építésének a támogatásához pályázatot
nyújtottunk be.

A Délzalai Vízmû ZRt. fõbb céljai:
- tiszta, emberi fogyasztásra alkalmas

ivóvíz szolgáltatása,
- Fogyasztók igényeinek való teljeskörû

megfelelés, 
- szolgáltatásunk színvonalának folya-

matos javítása,
- környezetszennyezés megelõzése.

Büszkén mondhatjuk, hogy a Nagykani-
zsán és a környezõ 22 településen szolgálta-
tott ivóvíz minõsége felveszi a versenyt az
országban forgalmazott bármely ásványvíz
minõségével.

Ezen kiváló paraméterekkel rendelke-
zõ ivóvíz szolgáltatásához nagymérték-
ben hozzájárult akkreditált laboratóriu-
munk is, melyben az elmúlt években je-
lentõs mértékû fejlesztéseket és beruhá-
zásokat hajtottunk végre. Az elmúlt há-
rom évben összesen 40 db berendezést
szereztünk be. Akkreditált laboratóriu-
munk külsõ megrendelésre is végez
vizsgálatokat.

A laboratórium törekvése a mûszaki
terület folyamatos bõvítése, fejlesztése,
a fogyasztók és az üzleti partnerek
mind szélesebb körû igényeinek kielé-
gítése érdekében. Ennek során új, kor-
szerû laboratóriumi helyiséget alakítot-
tunk ki.

Ilyen volt

Régi lángatomizáló készülék

Korszerûsítettük a fémanalitikai vizs-
gálati körülményeinket (atomabszorp-
ció). Kiépítettünk egy mai kor igényei-
nek megfelelõ csúcstechnológiájú komp-
lett rendszert, mely az elõbb említett láng
AAS, egy grafitkemencés és egy
Hg/hidrid technikát alkalmazó fém meg-
határozóból áll. 

Ilyen lett

Nagyfelbontású, folytonos 
fényforrású multi elemes AAS készülék

2009 év elején üzembe helyeztük az új
higany-analizátort, mellyel ivóvízbõl
még pontosabb méréseket tudunk vé-
gezni.

Ilyen lett

Higany-analizátor

Megteremtettük a mikroanalitikai vizs-
gálatok feltételeit, így a 2009-es évben be-
vezethettük a szerves szén meghatározását
ivóvíz, szennyvíz vizsgálatok kapcsán.

Ilyen lett

TOC/TN meghatározó készülék

Folyamatos fejlesztésekkel arra törekszünk,
hogy a környezetvédelemben, a minõségi
munkavégzésben és a biztonságos ivóvíz szol-
gáltatásban élenjáró szervezet maradjunk.

A fejlesztések folytatásaként 2010. év-
ben megújításra került a társaság teljes in-
formatikai rendszere, mely többek között
az alábbiakat jelentette:

- belsõ informatikai hálózat mikrohullá-
mú hálózatra való cserélése,

- szerverpark bõvülése,
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- új dokumentumkezelõ rendszer beve-
zetése,

- új térinformatikai rendszer bevezetése,
- új nagyteljesítményû központi nyomta-

tó és fénymásoló berendezések beszerzése,
- új informatikai biztonsági szabályzat

bevezetése.
Az új szoftvereknek köszönhetõen

ésszerûbbé vált cégünk folyamatait se-
gítõ speciális programok fel-
használása, jelentõsen gyorsult, illetve
még gyorsulni fog a jövõben az egyes
osztályok közötti információáramlás,
amely lehetõvé teszi számunkra az
ügyfelek minél gyorsabb és hatéko-
nyabb kiszolgálását.

Az új informatikai rendszer kiépítését
követõen következhetett az irodai al-
kalmazottak munkakörülményeinek javí-
tása érdekében az irodaépületek felújítá-
sa, melyre 2009. és 2010. évben került
sor. 

A rekonstrukció fõleg az alábbiakat fog-
lalta magában: 

- az irodák és szociális helységek meg-
újítását,

- épületgépészeti és villamos vezetékek,
szerelvények cseréjét,

- tûzjelzõ rendszer kiépítését,
- központi hõszivattyús berendezés fel-

szerelését.

Ilyen volt
Lépcsõház felújítás elõtt

Ilyen lett
Lépcsõház a felújítás után

Ilyen lett

Folyosó a felújítás után

Az új központi épületrész kialakítása az
idei évben kezdõdött meg, melynek meg-
valósulásával a Délzalai Vízmû ZRt. méltó
körülmények között fogadhatja az ügyfél-
szolgálati irodába látogató Fogyasztókat.

2008. évben társaságunknak jutott az a
megtiszteltetés, hogy a VIII. országos
víziközmû szerelõversenyt megrendez-
hesse. 

A szakmai viadalon 33 csapat vett részt.
A csapatok az elméleti ismeretek mellett a
gyakorlati versenyfeladatok megoldásában
mérhették össze tudásukat. Emellett szak-

mai kiállítások és bemutatók is várták a
résztvevõket. A verseny kiemelkedõen jól
sikerült, mind a Víziközmû Szövetség,
mind a többi víziközmû szolgáltató elis-
merését fejezte ki társaságunk részére.

Nagykanizsa, 2010. szeptember 27.

Tisztelettel:

Kassai Zoltán
Elnök-vezérigazgató

2008. szerelõverseny

Az átlagos díjemelés mértéke a Délzalai Vízmû ZRt. mûködési területén
lényegesen alacsonyabb, mint az országos átlag. 2009. évben a helyi díjemelés
mértéke közel harmadrésze az országos átlagnak, 2010. évben pedig a fele.

Az elmúlt idõszak infláció alatti, kisebb mértékû díjemelései a Délzalai Vízmû
ZRt. nagyarányú fejlesztéseinek, költségtakarékos, fegyelmezett gazdálkodásá-
nak, valamint a kollektíva magas színvonalú, lelkiismeretes munkájának köszön-
hetõ. 
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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
Kámáncspuszta 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

33.qxd  2010.09.30.  14:31  Page 17



KKaanniizzssaa –– VVáállaasszzttááss 2010. szeptember 30.18

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

33.qxd  2010.09.30.  14:31  Page 18



KKaanniizzssaa –– VVáállaasszzttááss 2010. szeptember 30. 19

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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1. Nagykanizsa, Csengery u. 4. fsz. 1. 87 m2 alapterületû 
üzlethelyiség (volt OTP Garancia iroda)
Az induló bérleti díj, üzlet 87 m2: 1500 Ft/m2/hó+ÁFA = 1875 Ft/m2/hó. A licitlépcsõ:

100 Ft/m2/hó+ÁFA = 125 Ft/m2/hó. A bérlemény megtekinthetõ 2010. október 4. 8 óra
30 perctõl - 9 óráig. A versenytárgyalás ideje: 2010. október 7. 10 óra

2. Nagykanizsa, Csengery u. 5. fsz. 4. 80 m2 alapterületû 
üzlethelyiség (volt utazási iroda) + 108 m2 pince
Az induló bérleti díj, üzlet 80 m2: 1500 Ft/m2/hó+ÁFA = 1875 Ft/m2/hó. A licitlép-

csõ: 100 Ft/m2/hó+ÁFA = 125 Ft/m2/hó. Az induló bérleti díj pince 108 m2: 500
Ft/m2/hó+ÁFA = 625 Ft/m2/hó. A licitlépcsõ: 50 Ft/m2/hó+ÁFA = 63 Ft/m2/hó. A bér-
lemény megtekinthetõ 2010.   október 4. 11 - 11 óra 30 percig. A versenytárgyalás ide-
je: 2010. október 7. 10 óra 10 perc

3.  Nagykanizsa, Csengery u. 5. fsz. 3. 28 m2 alapterületû üzlethelyiség (volt pa-
pírbolt nem utcafronti, lépcsõházi)

Az induló bérleti díj, üzlet 28 m2: 1000 Ft/m2/hó+ÁFA = 1250 Ft/m2/hó. A licitlépcsõ:
50 Ft/m2/hó+ÁFA= 63 Ft/m2/hó. A bérlemény megtekinthetõ 2010. október 4. 11 - 11 óra
30 percig. A versenytárgyalás ideje: 2010.  október 7. 10 óra 20 perc.

4. Nagykanizsa, Csengery u. 6. fsz. 1. 93 m2 alapterületû üzlethelyiség (volt
Two Big Brothers)

Az induló bérleti díj, üzlet 93 m2: 1500 Ft/m2/hó+ÁFA = 1875 Ft/m2/hó. A licitlép-
csõ: 100 Ft/m2/hó+ÁFA = 125 Ft/m2/hó. A bérlemény megtekinthetõ 2010. október 4.
8 óra 30 perctõl 9 óráig. A versenytárgyalás ideje: 2010.  október 7. 10 óra 30 perc.

5. Nagykanizsa, Deák tér 13. - Kölcsey u. 2.  36 m2-es alapterületû üzlethelyi-
ség (volt mobiltelefon javítási üzlet)

Az induló bérleti díj üzlet 36 m2: 1500 Ft/m2/hó+ÁFA = 1875 Ft/m2/hó. A licitlép-
csõ: 100 Ft/m2/hó+ÁFA = 125 Ft/m2/hó. A bérlemény megtekinthetõ 2010. október 4.
12 óra 30 perctõl 13 óráig. A versenytárgyalás ideje: 2010.  október 7. 10 óra 40 perc. 

6. Nagykanizsa, Eötvös tér 27. fsz. 6. 237 m2-es alapterületû üzlethelyiség (volt
Pyrmont)

Az induló bérleti díj üzlet 237 m2: 1200 Ft/m2/hó+ÁFA = 1500 Ft/m2/hó. A licitlép-
csõ: 100 Ft/m2/hó+ÁFA = 125Ft /m2/hó. A bérlemény megtekinthetõ 2010. október
4.12 órától 12 óra 30 percig. A versenytárgyalás ideje: 2010. október 7. 10 óra 50 perc

7. Nagykanizsa, Erzsébet tér 1. fsz/7. 141 m2-es alapterületû üzlethelyiség (volt
Leonardo) 

Az induló bérleti díj üzlet 141 m2: 2500 Ft/m2/hó+ÁFA = 3125 Ft/m2/hó. A licitlépcsõ:
100 Ft/m2/hó+ÁFA = 125 Ft/m2/hó. A bérlemény megtekinthetõ 2010.  október 4. 13 óra
30 perctõl 14 óráig. A versenytárgyalás ideje: 2010. október 7. 11 óra  

8. Nagykanizsa, Erzsébet tér 10. fsz/1. 76 m2-es alapterületû üzlethelyiség (volt
festékbolt)

Az induló bérleti díj üzlet 76 m2: 1500 Ft/m2/hó+ÁFA = 1875 Ft/m2/hó. A licitlépcsõ:
100 Ft/m2/hó+ÁFA = 125 Ft/m2/hó. A bérlemény megtekinthetõ 2010 október 4. 9 órától
9 óra 30 percig. A versenytárgyalás ideje: 2010. október 7. 11 óra 10 perc

9. Nagykanizsa, Erzsébet tér 16. fsz/2. 64 m2-es alapterületû irodahelyiség (volt
nyomda iroda helyiség)

Az induló bérleti díj iroda 64 m2: 2200 Ft/m2/hó+ÁFA = 2750 Ft/m2/hó. A licitlép-
csõ: 100 Ft/m2/hó+ÁFA = 125 Ft/m2/hó. A bérlemény megtekinthetõ 2010 október 4.
9 óra 30 perctõl 10 óráig. A versenytárgyalás ideje: 2010. október 7. 11 óra 20 perc

10. Nagykanizsa, Erzsébet tér 18. fsz/2. 117 m2-es alapterületû üzlethelyiség
(volt cipõbolt)

Az induló bérleti díj üzlet 117 m2: 2700 Ft/m2/hó+ÁFA = 3375 Ft/m2/hó. A licitlép-
csõ: 100 Ft/m2/hó+ÁFA = 125 Ft/m2/hó. A bérlemény megtekinthetõ 2010 október 4.
10 órától 10 óra 30 percig. A versenytárgyalás ideje: 2010. október 7. 11 óra 30 perc

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

Az induló bérleti díj üzlet/iroda 131 m2: 3500 Ft/m2/hó+ÁFA = 4375 Ft/m2/hó. A licit-
lépcsõ: 100 Ft/m2/hó+ÁFA = 125 Ft/m2/hó. A bérlemény megtekinthetõ 2010 október 4.
10 órától 10 óra 30 percig. A versenytárgyalás ideje: 2010. október 7. 11 óra 40 perc.

12. Nagykanizsa Erzsébet tér 20. szám alatti 170 m2 alapterületû emeleti üz-
let/iroda 

Az induló bérleti díj üzlet/iroda 170 m2: 1700 Ft/m2/hó+ÁFA = 2125 Ft/m2/hó. A li-
citlépcsõ: 100 Ft/m2/hó+ÁFA = 125 Ft/m2/hó. A bérlemény megtekinthetõ 2010. ok-
tóber 4.  10 órától 10 óra 30 percig. A versenytárgyalás ideje: 2010. október 7. 11 óra
50 perc

13. Nagykanizsa Erzsébet tér 20. szám alatti 60 m2 alapterületû üzlethelyiség
(rövidáru bolt) 

Az induló bérleti díj üzlet 60 m2: 2300 Ft/m2/hó+ÁFA = 2875 Ft/m2/hó. A licitlép-
csõ: 100 Ft/m2/hó+ÁFA = 125 Ft/m2/hó. Az induló bérleti díj raktár 40 m2: 1000
Ft/m2/hó+ÁFA = 1250 Ft/m2/hó. A licitlépcsõ: 100 Ft/m2/hó+ÁFA = 125 Ft/m2/hó. A
bérlemény megtekinthetõ 2010 október 4. 10 órától 10 óra 30 percig. A versenytár-
gyalás ideje: 2010. október 7. 12 óra 

14. Nagykanizsa Fõ u. 2. szám alatti 202 m2 alapterületû üzlethelyiség

Az induló bérleti díj üzlet 202 m2: 2500 Ft/m2/hó+ÁFA = 3125  Ft/m2/hó. A licit-
lépcsõ: 100 Ft/m2/hó+ÁFA = 125 Ft/m2/hó. Az induló bérleti díj pince 116 m2: 500
Ft/m2/hó+ÁFA = 625 Ft/m2/hó. A licitlépcsõ: 50 Ft/m2/hó+ÁFA = 63 Ft/m2/hó. A bér-
lemény megtekinthetõ 2010. október 4. 13 óra 30-tõl - 14 óráig. A versenytárgyalás
ideje: 2010. október 7. 13 óra 20 perc 

15. Nagykanizsa, Fõ út 8. fsz/3. szám alatti 114 m2-es alapterületû üzlethelyi-
ség (volt GE)

Az induló bérleti díj üzlet 114 m2: 1500 Ft/m2/hó+ÁFA = 1875 Ft/m2/hó. A licitlép-
csõ: 100 Ft/m2/+ÁFA = 125 Ft/m2/hó. A bérlemény megtekinthetõ 2010. október 4. 13
órától 13 óra 30 percig. A versenytárgyalás ideje: 2010. október 7. 12 óra 10 perc

16. Nagykanizsa, Fõ út 8. fsz/8. szám alatti 63 m2-es alapterületû üzlethelyiség
(volt Amplifon)

Az induló bérleti díj üzlet 63 m2: 1500 Ft/m2/hó+ÁFA = 1875 Ft/m2/hó. A licitlép-
csõ: 100 Ft/m2/+ÁFA = 125 Ft/m2/hó. A bérlemény megtekinthetõ 2010. október 4. 13
órától 13 óra 30 percig.  A versenytárgyalás ideje: 2010. október 7. 12 óra 20 perc

17. Nagykanizsa, Király u. 47. 2. em. 18 m2-es alapterületû irodahelyiség (volt
ügyvédi iroda)

Az induló bérleti díj iroda 18 m2: 1500 Ft/m2/hó+ÁFA = 1875 Ft/m2/hó. A licitlép-
csõ: 100 Ft/m2/+ÁFA = 125 Ft/m2/hó. A bérlemény megtekinthetõ 2010. október 4. 14
órától 14 óra 30 percig. A versenytárgyalás ideje: 2010. október 7. 12 óra 30 perc

18. Nagykanizsa, Király u. 47. 2. em. 6 m2-es alapterületû irodahelyiség (volt
ügyvédi iroda)

Az induló bérleti díj iroda 6 m2: 1500 Ft/m2/hó+ÁFA = 1875 Ft/m2/hó. A licitlép-
csõ: 100 Ft/m2/+ÁFA = 125 Ft/m2/hó. A bérlemény megtekinthetõ 2010. október 4. 14
órától 14 óra 30 percig. A versenytárgyalás ideje: 2010. október 7. 12 óra 40 perc

19. Nagykanizsa, Bartók u. 8. 129 m2-es alapterületû üzlethelyiség (volt Posta)

Az induló bérleti díj üzlet 129 m2: 1200 Ft/m2/hó+ÁFA = 1500 Ft/m2/hó. A licitlép-
csõ: 100 Ft/m2/hó+ÁFA = 125 Ft/m2/hó. A bérlemény megtekinthetõ 2010. október 4.
12 órától 12 óra 30 percig. A versenytárgyalás ideje: 2010. október 7. 12 óra 50 perc

20. Vásárcsarnok emeletén különbözõ alapterületû 20-42 m2 emeleti üzletek

Az induló bérleti díj üzlet: 1000 Ft/m2/hó+ÁFA = 1250 Ft/m2/hó, amely a villany
és a víz kivételével a rezsiköltséget is tartalmazza. A licitlépcsõ: 100. Ft/m2/hó+ÁFA
= 125 Ft/m2/hó. A bérlemény megtekinthetõ 2010. október 4. 7 óra 30 perctõl 8 óra 30
percig. A versenytárgyalás ideje: 2010. október 7. 13 óra 

21. Nagykanizsa Petõfi u. 5. szám alatti különbözõ alapterületû irodahelyiségek

Az induló bérleti díj iroda: 1020 Ft/m2/hó+ÁFA = 1275 Ft/m2/hó, amely a rezsit is
tartalmazza. A licitlépcsõ: 100 Ft/m2/hó+ÁFA = 125 Ft/m2/hó. A bérlemény megte-
kinthetõ 2010. október 4. 13 órától 14 óráig. A versenytárgyalás ideje: 2010. október
7. 13 óra 10 perc

A versenytárgyalások helye: Nagykanizsa Vagyongazdálkodási és Szolgáltató
Zrt. Kis tárgyaló I. emelet Nagykanizsa Garay u. 21. Érdeklõdni: 311-241,
30/2273-192

Nagykanizsa Vagyongazdálkodási és Szolgáltató Zrt. Nagykanizsa Garay u. 21.
NYÍLT VERSENYTÁRGYALÁST hirdet önkormányzati tulajdonú üzletek bérbeadására
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Horoszkóp

Jó híreket kap a napokban, és a folytatás is
kedvezõen érinti anyagi helyzetét. Megbíz-
nak önben barátai és a munkatársai, s ez fel-
ér egy elismeréssel is. A hétvégén azonban
a családja továbbra is igényli a jelenlétét.

Zárkózottsága kicsit oldódni fog a napokban,
mellyel családtagjainak is örömet szerez. Közlé-
keny hangulatával szóra bírja még a morcos
szomszédokat is. Szabad perceiben gondolkod-
jon el a magánéletét érintõ sorskérdéseken is.

A harmónia és az egyensúly megteremtésére
törekszik, mégsem tudja eldönteni, hogy a
karrierjét építse, vagy magánéletet éljen. Jól
tudja, hogy mindkettõre szüksége van, csak
még a párja támogatását kell elnyernie.

Szívesen meghallgatja barátai tanácsait, mé-
gis könnyen méregbe gurul, ha rossz híreket
hall. Néha úgy érzi, a partnerében sem bíz-
hat meg. Ez nem így van, õ csak aggódik
önért és meg akarja óvni a csalódásoktól.

Nagy jelentõségû ügyek dõlnek el ezekben
a napokban, és kerülnek végleg nyugvó-
pontra. Ha nem taktikázik, és megõrzi a
higgadtságát, pénzügyei is rendezõdnek, és
betervezhet egy õszi üdülést, kirándulást.

Békés hangulatban telnek a napjai, nem
kell a háttérbe húzódnia semmiféle csalá-
di nézeteltérés miatt. A hétvégén szentel-
jen több idõt érzelmi életére, és lehetõleg
kettesben töltsék el az ünnepnapokat.

A bolygók állása szerint izgalmas hétvégére
számíthat. Érzékenyen reagál a jó és a rossz
hírekre. Apillanatnyilag kedvezõtlennek tûnõ
helyzetet könnyedén a maga javára fordíthat-
ja. Alakítson mindent úgy, ahogy önnek jó.

Változtatáson töri a fejét, unalmasnak
tartja magánéletét és a munkahelyét egy-
aránt. Bölcsen várja ki a megfelelõ pilla-
natot, és a lehetõ legjobb idõben döntsön.
Ne tétovázzon, mert múlik az idõ.

Irigylésre méltón telnek a napjai. Érde-
mes lesz odafigyelni tapasztaltabb bará-
taira, mert anyagiakban is gazdagodhat.
Ha szingli, a tanulás, a munka mellett
fordítson több idõt a párkeresésre is.

Bár igyekszik mindenkivel megtalálni a
megfelelõ hangot, mégsem sikerül. Ne sér-
tõdjön meg senkire a kudarc miatt. A gyer-
mekei anyagi kiadásokkal járó kívánságait
elég, ha csak ünnepi alkalmakkor teljesíti.

Új kihívásokra számíthat a napokban. Tö-
rekedjen arra, hogy ne csak a munka, ha-
nem a szerelem töltse be életében a fõsze-
repet. A csillagok kellemes találkozást
ígérnek, csak járjon többet társaságba.

Békés napokra számíthat. Ha segítõkész lesz
barátai körében, ugyanezt kapja vissza. A vi-
tás kérdésekben igyekezzen közös nevezõ-
re jutni. Töltsön több idõt a szerettei köré-
ben, mert õk biztosan felvidítják.

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
KRÓNIKA

amiben 
megszólalnak,
akikrõl a hírek

szólnak
MINDEN

HÉTKÖZNAP
07, 08, 13, 18

órakor
Az Ön rádiója
FM 95,6 MHz
SMS szám:

06-30/30-30-956
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BBÉÉRRLLEETT

IINNGGAATTLLAANN
17+18 lakásos társasház építésé-

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

Csengery utcában 54 m2-es, két
szoba + konyha + spájz + fürdõ-
szobás, egyedi fûtéses, részben fel-
újított házrész hozzá tartozó kert-
résszel eladó. Tel.: 0630/227-3294
(7271K)

Kiskanizsai kétszintes, kertes,
saját építésû, jó állapotban lévõ
családi ház kedvezõ áron eladó.
Kis lakást, vagy budapesti ingat-
lant 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
alkalmas telket, hívjon! Érd.:
+3630/448-6072 vagy +3630/227-
3294 (7108K)

Keleti városrészben felújított,
1,5 szobás, 48 m2-es, IV. emeleti,

egyedi fûtéses lakás eladó, vagy
földszinti, illetve 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)

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

Készpénzért vásárolok köny-
vet, festményt, porcelánt, régi népi
parasztbútorokat, használati tár-
gyakat és teljes hagyatékot. Érd.:
0620/555-3014 (7276K)

Eladó: bükk színû hálószoba
garnitúra (gardróbszekrény, fran-
cia ágy, éjjeliszekrény, komód), fe-
nyõ sarokszekrény + két éjjeli-

szekrény. Fémvázas, fehér, bõr
hintaszék, valamint egy darab 70
cm-es Sony TV. Érd.: 0630/937-
1599 (7279K)

Fõiskolásokat, egyetemistákat
keresek. Sikeres leszel. Tel.:
0620/9591-157 (7291K)

Nk-án kéményes konvektorok,
falifûtõ, Junkers boyler újszerû ál-
lapotban, féláron eladók. Érd.:
0620/378-4509 (7293K)

Masszázs a nagykanizsai Uszo-
dában! (A szolgáltatás belépõjegy
nélkül is igénybe vehetõ.) Szolgál-
tatások: alakformáló-, talp-, egyéb
masszázs, fényterápia, méregtele-
nítés, stb. Hívásra házhoz is me-
gyek. Érdeklõdni és bejelentkezni:
a +3630/481-2323 telefonszámon
lehet (6273K)

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

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

Masszázs! Reumatikus, izületi
problémákra, vérkeringés harmo-
nizálására, stressz, feszültség
okozta izomcsomók, letapadások
oldására. Idõpont egyeztetés és be-
jelentkezés: 0630/540-6664
(7288K)

50 éves rendezett anyagiakkal
rendelkezõ férfi keresi intelligens
hölgy ismeretségét komoly kap-
csolat céljából. Tel.: +3630/722-
8375 (7292K)

50 éves egyedülálló hölgy ke-
resi 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 SZOLGÁLTATÁSOK

Multifokális lencse AKCIÓ – 30%!
2010. október 1. - október  31-ig
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Kanizsa KK-DKG East  (5.) –
Fehérvár KC (4.) 77-76 (17-11,
19-23, 15-21, 26-21)

NB I B Nyugati csoport férfi ko-
sárlabda-mérkõzés, 2. forduló.
Nagykanizsa, 250 nézõ. Vezette: Ka-
pitány G., Márton L., Gelencsér Gy.

Kanizsa KK: Tóth O. (19),
Stárics (8), Babócsai (6), Hoff-
mann (9), Zsámár K. (8). Csere:
Kovács D. (4), Fonai (10), Kasza
(7), Klír (2), Bíró (4). Edzõ: Far-
kas László.

Az elõzõ hétvége hazai veresé-
gét kellett feledtetnie a kanizsai
együttesnek, tehát nem volt egy-
szerû a feladat, s nem is elsõsorban
a játék, hanem a lelki tényezõk vé-
gett. Errõl, valamint az együttes já-
tékának felépítésérõl Farkas Lász-
ló, az együttes edzõje a mérkõzés
után nyilatkozott. 

– Nehezen indult be, mi tagadás,
a gépezet, de úgy érzem, a találko-
zó folyamán megtaláltam azt az

ötöst, mely végre megfelelõ men-
talitással bírt, s remélhetõleg (per-
sze, nem csupán esetükben) ez a
továbbiakban is kitart majd - kezd-
te a tréner.

– Kikre gondol itt?
– Úgy vélem, Hoffmann Balázs,

Tóth Olivér, Stárics Kornél, Fonai
Richárd, Kovács Domonkos a vé-
gére egész jól belelendült.

– Mi lehetett a kulcspontja a
gyõzelemnek?

–  Egyrészt az, ha magát a játé-
kot vesszük alapul, hogy ezúttal
tudtam pihentetni néhány perc ere-
jéig Tóth Olivért. A helyére be-
szálló Kasza Dánielnek azonban
érthetõen még idõ kell sérülése
után a teljes értékû hadra fogható-
sághoz. Aztán azt is figyelembe
kell venni, hogy a védekezés-tá-
madás variációk teljesen átalakul-
tak, s ezek teljes elsajátításához is
még idõ szükséges, de bízom ab-
ban, hogy lesz elõrelépés.

– Ilyen szoros végeredmény
esetében nem hagyhatók ki a lel-
ki tényezõk sem…

– Ez így igaz, s örömmel tapasz-
taltam, hogy volt már nem is egy
olyan játékhelyzet, melynek során
játékosaim szó szerint vetõdtek a
labdáért. Azért ez az eddigi mun-
kánk során nem volt mindig így…

– Ez nem éppen egy sablon
megállapítás volt…

– Ezt, fõképp a fiatal játékosaink
esetében, mindenkinek tudomásul
kell venni. Érzem, hogy esetenként
fejben mintha lennének korlátok, s
azért dolgozunk, hogy ezeket eltün-
tessük. Az elmondottak leginkább
azon kosárlabdázóinkra igazak,
akiknél a cél még az NB I A cso-
portja is lehet stabilan, s képesek is
lesznek addig eljutni – még egyszer
mondom –, ha elsõsorban mentális
alapon összekapják magukat. 

Polgár László

NNeemm vvoolltt eeggyysszzeerrûû ggyyõõzzeelleemm

Nagykanizsai TE 1866 (8.) –
Komlói Bányász SK (16.) 0-0

NB III Dráva csoport labdarú-
gó-mérkõzés, 7. forduló. Nagyka-
nizsa, 150 nézõ. Vezette: Bana
(Deák, Béres). Kiállítva: Boros
(92., reklamálásért); Nagy N. (53.,
a játékvezetõ megsértésért)

NTE 1866: Markek - Boros,
Kotnyek, Pozsgai, Bagarus -
Ujvári, Budai (Berta, 73.), Rácz
Sz., Szõke (Kisharmadás, 80.) -
Nagy T. (Billege, 75.), Horváth G.
Vezetõedzõ: Koller Zoltán.

Már néhány nappal korábban
„kóstolgatták” némi éllel a követ-
kezõ hazai találkozót kanizsai ber-

kekben, mondván nehogy ne sza-
kadjon meg a Bányász-pálya átka,
s a csapat ezúttal se gyõzzön
(meccs-napi) otthonában.

Pedig az ellenfél adott volt, hi-
szen a sereghajtónál kívánni sem
lehetett volna könnyebb alanyt az
elsõ bajnoki NTE-sikerhez a Zárda
utcában. Annak rendje és módja
szerint végig szorongatta is ellen-
lábasát a kék-piros alakulat, gólt
szerezniük azonban nem sikerült.
Pedig a második játékrészben a
vendégek viszonylag korán meg is
fogyatkoztak: az 53. percben a já-
tékvezetõt megsértõ Nagy Norbert
vonulhatott az öltözõbe.

Aztán már a hosszabbítás pillana-
taiban még Boros Zoltán is reklamált
egy kiadósat, de ez már tényleg csak
a jegyzõkönyvet gazdagította. Ma-
radt hát az egy pont, s következhet a
BFC Siófok szombaton. A drukkerek
megnyugtatása végett – idegenben…

További kanizsai érdekeltségû
eredmények.

Megyei I. osztály: Haladás SE
Pacsa (11.) - Miklósfa SE (15.) 3-0

Megyei III. osztály: Palini FC
(2.) - Sormás SE (9.) 6-0, g.: Zbo-
rai (2), Dene, Munkácsy, Köhler,
Csárdi (öngól)

Nõi NB II Nyugati-csoport:
NTE 1866 (2.) - Somogyjád
SZKKSE (3.) 0-1

P.L.

AA BBáánnyyáásszz-ppáállyyaa ááttkkaa……

Nagykanizsai Izzó SE (2.) -
Balatonboglári SC (9.) 36-23
(17-12)

NB II Dél-nyugati csoport férfi
kézilabda-mérkõzés, 3. forduló.
Nagykanizsa, 150 nézõ. Vezette:
Csányi, Zörgõ.

Izzó SE: Dolezsár - Németh R.
4, Kiss G. 8, Baranyai 6/3, Hor-
váth Balázs 4, Balogh Z. 5, Füle 3.
Csere: Bolla (kapus), Felde, Hor-
váth Bence, Kovács B., Németh
D., Nagy B. 4, Répási 2. Edzõ:
Tóth László.

A második fordulóban a
keceliek visszalépése miatt az Izzó
SE férfi kézilabdázói nem léptek
pályára, így aztán ismét hazai ösz-
szecsapás következhetett a sorban
az idénynyitó után.

A mérkõzés nyitó gólját a hazai
csapat szerezte, s a 6. percben már
6-2 volt az eredmény a vendéglá-
tók javára. Tulajdonképpen már
ekkor érezhetõ volt, hogy a kani-
zsaiaknak nem fog gondot okozni
a találkozó, s az elõnyét a félidõ
végéig meg is tartotta az Izzó.

A második játékrészben még
egy lapáttal rátéve a diktált iramra,
tovább növelte a különbséget a há-
zigazda, és a biztos vezetés tudatá-
ban Tóth László edzõ a kispadról
már ifjúsági korú játékosainak is
lehetõséget adhatott a mérkõzés
folyamán.

A negyedik körben – október 2-
án – Ercsiben (az elsõ rangadóján)
lép pályára a Nagykanizsai Izzó
SE legénysége.

P.L.

KKöönnnnyyûû ffaallaatt vvoolltt aa sseerreegghhaajjttóó

A TRI-CO Triatlon Klub hagyo-
mányos õszi duatlon versenyét
rendezte szombaton a nagykani-
zsai Sétakertben és környékén. Az
elõrejelzések által beharangozott
borús, esõs idõ ellenére több mint
nyolcvanan teljesítették a korcso-
portoknak megfelelõ futás-kerék-
pározás-futás távokat – szép szá-
mú hozzátartozó lelkes buzdítása
mellett. Minden résztvevõ kapott
ajándékot, a gyõztesek és helye-
zettek pedig éremdíjazásban is ré-
szesültek. 

Az iskolák közötti versenyt a
Kiskanizsai Óvoda és Általános
Iskola nyerte, amivel kiérdemelték
a felajánlott különdíjat.

Eredmények. Óvodások (2004 és
utána születettek.) Fiúk: 1. Csõgör
Martin (Dunaharaszti). Lányok: 1.
Török Norina (Zrínyi - Nagykani-
zsa). I. korcsoport (2002-2003). Fi-
úk 1. Péter Benedek (Egry - Keszt-
hely). Lányok: 1. Kozári Dóra (Pa-
lin). II. korcsoport (2000-2001). Fi-
úk: 1. Varga János (Kiskanizsa). Lá-
nyok: 1. Hosszú Luca (Csány -
Keszthely). III. korcsoport (1998-
99). Fiúk: 1. Péter Brunó (Egry).
Lányok: 1. Molnár Flóra (Batthyá-
ny - Nagykanizsa). IV. korcsoport
(1996-97). Fiúk: 1. Gerócs Zsolt
(Kiskanizsa). Lányok: 1. Pati Niko-
letta Kiskanizsa. V. korcsoport
(1992-95). Fiúk: 1. Kiss Dániel
(Vajda - Keszthely). Lányok: 1.
Fáró Krisztina (Vajda). VI. korcso-
port (1971-91). Férfiak: 1. Csiki
Gergely (TRI-CO Triatlon Klub).
VII. korcsoport (1970 és elõtte szü-
letettek). Férfiak: 1. Lelkó Attila
(Balatonfenyves). Nõk: 1. Tálosi
Valéria (Kiskanizsa).

KKüüllöönnddííjj 
aa kkiisskkaanniizzssaaiiaakknnaakk

Hosszú böjtöt szakítottak meg
a Neckermann-Kanizsa ANTS
baseballosai azzal, hogy a baj-
nokság harmadik helyéért vívott
elsõ mérkõzésen 10:4-re nyertek
a jánossomorjaiak ellen. A Gyõr-
Moson-Sopron megyeiekkel két
gyõzelemig tartó párharc tehát
jól kezdõdött a dél-zalaiak szá-
mára, s most már csak arra kell
figyelni, hogy az idegenbeli ta-
lálkozót is hozzák Darabos
Gáborék. Amennyiben harmadik
mérkõzésre került sor, arra is a
kanizsaiak szempontjából ide-
genben kerülne sor.

VVaann eessééllyy
aa hhaarrmmaaddiikk hheellyyrree
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– … négy éve már, hogy Zalába
kerültem Koszovóból, s idõvel
vállalkozásunk környékén kérde-
zõsködni kezdtem arról, hol tud-
nék futballozni – kezdte a huszon-
három esztendõs fiatalember. – Így
kerültem kapcsolatba mostani
edzõmmel, Kiss Istvánnal, aki ak-
kor a Galambok trénere volt. 2008
tavaszán aztán be is mutatkozhat-
tam az akkor még megyei elsõ osz-
tályú csapatban.

– Koszovói albánként Albánia
legnépszerûbb csapatának, a KF
Tiranának ildomos szurkolni?

– Szó sincs errõl. Én a mintegy
150 ezer lakosú Prizren városá-
ban kezdtem játszani, ahol a he-
lyi KF Liriával szerepeltem a kü-
lönbözõ utánpótlás-bajnokságok-
ban. Szeretem nagyon azt a klu-
bot, s most is figyelem az ered-
ményeit.

– Tehát, arra is jut idõ?

– Ha nem is túl sok, de igen. Tu-
lajdonképpen az edzések esetében is
az elfoglaltságom okoz nehézséget,
hiszen munkámból adódóan nem
mindig tudok eljönni. Ez már a
galamboki idõszakomban is némi
gondot jelentett, de nincs ezzel
probléma, többnyire csereként így
is örömmel játszom. Fõleg úgy,
hogy nagyon jó társaságba kerültem
a miklósfaiaknál is, s a fehér-piro-
sakkal már megyei másodosztályú
bajnoknak is vallhatom magam.

Bár úgy vettük észre, szívesen
elárulná, hogy melyik nagy csapat-
nak szurkol, azért a tréning kezde-
tekor felöltött trikó sok mindenrõl
árulkodott – történetesen Italia fel-
irat, és az olasz szövetség címere
díszelgett rajta…

Polgár László

Nem küzdõsport, hanem
harcmûvészet a Wing Tsun kung
fu, amely önvédelmi értéke mi-
att még az FBI kiképzési anya-
gában is szerepel. Nagykanizsán
is elsajátítható a Wing Tsun,
bárki ûzheti kortól és nemtõl
függetlenül. 

A Wing Tsun a kung fu egyik
ága, egy õsi kínai harcmûvészet.
Egy apáca dolgozta ki több száz
évvel ezelõtt rendszerét, mely a
puszta fizikai erõ helyett az érte-
lemre, a gondolkodásra, gyorsa-
ságra, könnyedségre épít. Ezáltal
egy viszonylag gyenge fizikumú
ember is képes magát megvédeni a
Wing Tsun elsajátításával. Ez nem
küzdõsport, nincsenek versenyek,
hanem harcmûvészet, egyfajta
életérzés. Önfegyelemre, tisztelet-
re, egymás iránti türelemre és se-
gítõ szándékra tanít. A fiataloknak
helyes utat mutat szabadidejük ér-
telmes eltöltésére. Egy közösség-
hez tartozhat az, aki érdeklõdik a
Wing Tsun iránt.

Kanizsán is van lehetõség ki-
próbálni, vagy akár komolyabb
szinten foglalkozni ezzel a harc-
mûvészettel. Az edzéseket a Ma-
gyar Wing Tsun Egyesület hivata-
los iskolájában tartják a
Medgyaszay Házban minden ked-
den és csütörtökön 18:00 - 19:30-
ig. A tréningeket Si - Hing Gausz
Tamás tartja, aki lapunknak elme-
sélte, az augusztusi táborukon
Csabai Edvin, 17-szeres világbaj-
nok maratoni kenus és Kozmann
György négyszeres világ- és euró-
pabajnok, kétszeres olimpiai
bronzérmes kenus is részt vettek.
Mindketten elismerõen nyilatkoz-
tak errõl a harcmûvészetrõl.

Önvédelemre
és ffegyelemre
tanít aa WWing
Tsun

AAllbbáánn ttáámmaaddóóvvaall aa ssoorraaiikkbbaann
Mi a hasonlóság a Miklósfa SE megye egyes labdarúgó-csapata és

a német 1. FC Nürnberg együttese között? Nos, mindkét gárda fog-
lalkoztat koszovói albán labdarúgót, s ugyan a frankoknál játszó Al-
bert Bunjaku „valamivel” elõrébb tart válogatottság terén, lévén
már többször ölthette magára választott hazája, Svájc mezét, azért a
kanizsai Osmanollaj Skender sem panaszkodhat – kikapcsolódás-
ként fut, lõ, s ha kell, becsúszva szerel is. „Keki”, mivel csak így hív-
ják ismerõsei, miután Nagykanizsára került, sem tudott elszakadni
imádott sportjától – a focitól. De errõl már meséljen õ maga…

A Szív Világnapja alkalmából
tartott Egészségnapot a Szívbe-
tegekért Egyesület. Közös tor-
nán, méréseken és az egészség
megõrzésével kapcsolatos elõ-
adásokon vehettek részt az ér-
deklõdõk.

Hegedûs Györgyné, a Szívbete-
gekért Egyesület elnöke elmondta,
hivatalosan szeptember 22-én tart-
ják a Szív Világnapját, melynek fõ
célja, hogy felhívja a figyelmet a
szívbetegségek kialakulásának
megelõzésére. Maga az egyesület

már régóta segít szívbetegeknek és
a hozzátartozóiknak a betegségek
kezelésében, így elõadásokat, ki-
rándulásokat szerveznek, illetve
életvezetési tanácsokat adnak a rá-
szorulóknak. 

– Tornával kezdtük a napot,
amelyet táncelõadások, aerobik
bemutatók követtek. Folyamatosan
tartunk méréseket, így vércukor,
vérzsír, vérnyomás, illetve PSZA
mérést lehet igénybe venni. A pre-
venció az elsõdleges célunk, pont
emiatt az elhízással és a koszorúér
betegségekkel kapcsolatos elõadá-

sainkra elsõsorban a fiatalokat
várjuk. – foglalta össze Hegedûs
Györgyné.

Az Egészségügyi Alapellátási In-
tézmény munkatársai álltak azok
rendelkezésére, akik a vérnyomá-
sukra voltak kíváncsiak. Kercsma-
ricsné Kövendi Ibolya intézmény-
vezetõ elmondta, nagy az igény a
mérésekre, sok a visszatérõ vendég,
hiszen számos rendezvényen, leg-
utóbb például a Dödölle Fesztiválon
vettek részt az intézmény dolgozói.

Z.A.

EEggyy nnaapp aa vviittaalliittááss mmeeggõõrrzzéésséééérrtt

A Gála Társastáncklub Egye-
sület tizenkét éve alakult Kuzma
Péter és Kuzma Renáta táncpe-
dagógusok vezetésével. Idén lesz
harmadik éve, hogy nem csak
Egerszegen, hanem a megye
több városában láthatjuk tevé-
kenykedni õket.

Nagykanizsán jelenleg három
korosztályban folyik a munka. A
csoport vezetõje Muik Dávid a
Magyar Táncmûvészeti Fõiskola
másodéves tanulója elmondta:

– Idén is több megmérettetésre
készülünk formációs tánccal, mint
például az MTMSZ Európa baj-
nokság és Világbajnokság, vagy a
Hungarian Open. Az idén szeret-

nénk egyéni táncversenyeken is in-
dítani növendékeinket. 

Az elmúlt két évben nagyon
szép eredményeket értek el a tán-
cosok. A kis formáció kétszeres
Világbajnoki elsõ helyet táncolt ki
magának és a tavalyi évben Hun-
garian Open gyõztesek lettek, a
nagy formáció pedig szintén a Vi-
lágbajnokságon 3. helyezett illetve
döntõs lett. 

– Az edzések nagyon fárasztóak,
de teljes körû figyelmet kapunk, és
mi magunk is észrevettük a fejlõ-
dést, mind egyénileg, mind formá-
cióban. – tette hozzá a csapat
egyik táncosa Balázs Fruzsina.

Nyáron sincs pihenés a fiatalok-
nak, hisz nyári táborokon vesznek

részt a többi város Gálásaival, ahol
fejlesztik tudásukat vagy az új for-
mációra készülnek fel.

– A táborok mindig nagyon sok
energiát igényelnek, hisz napi több
óra táncon veszünk részt, nyújtás-
sal és gimnasztikával együtt, de fe-
lejthetetlen élményt nyújt minden
egyes nap. – állítja Törõcsik Fanni,
aki az idei évtõl Zalaegerszeg egyik
formációs csapatát is színesíti.

Tanfolyamok is indulnak októ-
bertõl a VOKE Kodály Zoltán Mû-
velõdési Házban. Érdeklõdni lehet
a helyszínen. Mindenkit szeretettel
várnak, aki szeret táncolni és jó
társaságba vágyik.

N.Zs.

TTáánnccrraa ppeerrddüülltteekk aa ggáálláássookk 
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