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EGY KATTINTÁS 
weblapunkra, és naponta

friss híreket, tudósításokat, 
riportokat olvashat.

Tekintse meg 
KÉPGALÉRIÁNKAT, 

írjon FÓRUMUNKBA, vagy adjon
fel INGYENES APRÓHIRDETÉST

(regisztrációhoz kötött)

wwwwww..kkaanniizzssaauujjssaagg..hhuu

Megalakult az új közgyûlés,
letették az esküt a városatyák.

A Himnusz közös eléneklését
követõen Bicsák Miklós korelnök
köszöntötte az alakuló közgyûlé-
sen megjelenteket a Vasemberház
Dísztermében, majd tájékoztatást
adott arról, hogy Dr. Németh Györ-
gyi Éva, a Civil Összefogás Nagy-
kanizsáért Egyesület kompenzáci-
ós listáján szerzett képvise-
lõtestületi tagságáról október 7-én
lemondott. Helyébe Dr. Etler Ottó
László lépett. Cseresnyés Péter
visszavonta a Délzalai Víz- és Csa-
tornamû Zrt. köz-, illetve taggyûlé-
sén az önkormányzatot képviselõ
személy megbízására elõterjesztett
javaslatát, illetve napirendre vették
a MÁV Sportcsarnok értékesítésé-
re készült nyilvános pályázaton va-
ló részvételt.

A választások eredményérõl Dr.
Kövessy Roland, a Helyi Választá-
si Bizottság elnöke adott tájékoz-
tatást: a 2010. október 3-án meg-
tartott helyi választás fegyelmezet-
ten, problémamentesen és törvé-
nyesen zajlott le. A szavazás meg-
kezdésekor a névjegyzékben
42.065 választópolgár szerepelt. A
szavazás napján 14 fõt vettek fel
igazolás alapján, a befejezéskor
42.079 választópolgár szerepelt a
névjegyzékben. A szavazáson
14.542 fõ, a választásra jogosultak
35 százaléka vett részt. Az öt indu-
ló polgármesterjelölt közül a
14.328 érvényes szavazatból 5883
szavazattal, a szavazatok 41 száza-
lékával Cseresnyés Péter, a Fidesz-
KDNP közös jelöltje lett városunk
polgármestere. 

Dr. Kövessy Roland beszámo-
lója után a jelenlévõk megtekin-

tették Schmitt Pál köztársasági
elnök videóüzenetét, melyben
köszönti az alakuló önkormány-
zat polgármesterét és a közgyûlés
újonnan megválasztott tagjait.
Arra kérte õket, most már tegyék
félre a pártszempontokat, és he-
lyezzék elõtérbe önkormányzatuk
szolgálatát. Tiszteld a múltat,
hogy értsed a jelent és munkál-
kodhass a jövõn – hangsúlyozta
–, végül arra bíztatta a városatyá-
kat, hogy tudásukkal, igazságér-
zetünkkel, és kellõ hittel legye-
nek azon, hogy hazánk minden
települése büszkén élhesse meg
magyarságát és európai mivoltát. 

A videóüzenet után a polgár-
mester és a képviselõk eskütétele, a
megbízólevelek átadása és a polgár-
mesteri program (lásd lapunk 5-6.
oldalán) ismertetése következett. 

(folytatás a 2. oldalon)

MMeeggaallaakkuulltt aazz úújj kköözzggyyûûllééss

Felsõ sor: Dr. Etler Ottó, Dr. Fodor Csaba, Sajni József, Gyalókai Zoltán, Bizzer András, Dr. Károlyi Attila. 
Középsõ sor: Tóth Nándor, Dr. Csákai Iván, Kovács János, Marton István, Jerausek István, Bicsák Miklós. 
Alsó sor: Szõlõsi Márta, Bene Csaba, Cseresnyés Péter, Dénes Sándor, Balogh László, Gábris Jácint.
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(folytatás a címlapról)
Bene Csaba bejelentette, tizen-

egy fõvel megalapították képvise-
lõi csoportjukat, a Fidesz-KDNP
frakciót. A csoport frakcióvezetõ-
helyettesnek Tóth Nándort, frak-
cióvezetõnek Bene Csabát válasz-
totta meg. A frakció teljes erejével
támogatja a polgármester szemé-
lyét, és az általa felvázolt progra-
mot. A nemzeti együttmûködés, a
kanizsai együttmûködés jegyében
készek együtt dolgozni a közgyû-
lés valamennyi tagjával. Egyrészt
azért, mert azt vallják, hogy ne
utasítsanak el semmit, amíg be
nem bizonyosodik, hogy valójában
mennyit ér. Másrészt azért, mert
demokraták, és a demokrata lénye-
ge, hogy tud együtt dolgozni olyan
emberekkel, akiknek más a véle-
ményük mindaddig, amíg egyfor-
mán tisztelik az alapvetõ etikai ha-
tárokat. Majd bejelentette, hogy a
vörösiszap által sújtott területeken
élõk megsegítésére a Fidesz frak-
ció hatvanezer forintot ajánlott fel
a kormány által megadott kármen-
tõ alap számára. 

Harmadik napirendi pontként a
közgyûlés Szervezeti és Mûködési
Szabályzatáról szóló rendeletének
módosítására tért át a testület.
Egyetértettek mind a rendeleti,
mind a határozati javaslatban fog-
laltakkal. A legfontosabb változás,
hogy az önkormányzat öttagú
Közbeszerzési Bíráló Bizottságot
hoz létre, melynek állandó tagjai
az önkormányzat bizottságainak
elnökei, elnöke pedig a Városfej-
lesztési és Üzemeltetési Bizottság
elnökével azonos. Ebbõl a felsoro-
lásból is látható – jegyezte meg
Cseresnyés Péter polgármester –,
hogy komoly változás következett
be az önkormányzat mûködésé-
ben. A hat bizottságból öt maradt
meg, két bizottságot, a városfej-
lesztésit és a régi városüzemelteté-
sit összevonták. 

A határozati javaslat alapján a
közgyûlés Cseresnyés Péter pol-
gármester illetményét 541.100 fo-
rint összegben állapította meg
megválasztása napjától. Elfogadta
a testület az önkormányzati képvi-
selõk és polgármesterek összefér-
hetetlenségi szabályairól és va-
gyonnyilatkozat-tételi kötelezett-
ségérõl szóló tájékoztatást. Cseres-
nyés Péter arra kért mindenkit,
hogy a megfelelõ határidõk betar-
tásával tegyék meg vagyonnyilat-
kozataikat.

A polgármester fõállású foglal-
koztatási jogviszonyban álló al-
polgármesternek a külsõs Karádi

Ferencet, társadalmi megbízatású
alpolgármesternek pedig Dénes
Sándor önkormányzati képviselõt
javasolta. Utóbbi egy évig szeret-
né a tisztséget betölteni, s abban
az esetben, ha az oktató-nevelõ
munkájában akadályozza, csak a
képviselõségét kívánja megtarta-
ni. Az alpolgármester választásra
háromtagú szavazatszámláló (ad
hoc) bizottságot hozott létre a köz-
gyûlés, melynek tagjai: Dr. Káro-
lyi Attila, Szõlõsi Márta Piroska
és Bizzer András voltak. Elnöknek
Dr. Károlyi Attilát választották. 

Aszavazás elõtt Gábris Jácint kért
szót, aki hangsúlyozta, örült volna,
ha az elõterjesztéshez részletes szak-
mai önéletrajzot is kap, mert ilyen
fontos pozícióban elengedhetetlen a
megfelelõ szakmai végzettség. 

Válaszában Cseresnyés Péter el-
mondta, az egyeztetések során a
közös programot áttekintették, me-
lyet a két alpolgármester-jelölt is
elfogadott. A titkos szavazás ered-
ményeként a testület 15 igen 0
nem és 3 tartózkodással társadalmi
megbízatású alpolgármesternek
Dénes Sándor önkormányzati kép-
viselõt választotta, fõállású alpol-
gármesternek pedig Karádi Feren-
cet 12 igen, 5 nem és 1 tartózkodás
mellett. Dénes Sándor havi bruttó
tiszteletdíját 220.000 forintban ál-
lapították meg, ezen kívül tiszte-
letdíja 20 százalékának megfelelõ
mértékû havi költségáltalányt kap.
Karádi Ferenc havi bruttó illetmé-
nye 420 ezer forint lesz és ugyan-
csak havi  20 százalék költségál-
talányban részesül.

Az öt bizottság közül a Pénz-
ügyi és az Ügyrendi Bizottság a

külsõ tagokkal együtt hét-hét
fõvel, az Oktatási, Szociális és Vá-
rosfejlesztési Bizottság kilenc fõ-
vel mûködik. Még várnak megvá-
lasztandó jelölteket, a bizottságok
tagságát a következõ közgyûlésen
egészítik ki. Határozatképességük
biztosított, és mûködõképesek. 

Dr. Etler Ottó a Civil Összefo-
gás részérõl a Városfejlesztési Bi-
zottságba Németh János szakköz-
gazdászt, Dr. Fodor Csaba az Ok-
tatási Bizottságba Gondi Zoltánt, a
Szociális Bizottságba Kisgyura
Jánost javasolta külsõ tagoknak.
Gábris Jácint a Jobbik Magyaror-
szágért Mozgalom részérõl Pócza
Attilát delegálta külsõ tagnak a
Szociális Bizottságba. Kiegészí-
tésként Cseresnyés Péter elmond-
ta, az elõzetes egyeztetések szerint
a közgyûlésben lévõ jelölõ szerve-
zetek egy-egy fõ külsõ tagot java-
solhatnak a bizottságokba az
MSZP-MSZDP kivétel, akik ket-
tõt. Végül Kisgyura János a Pénz-
ügyi Bizottságba került. Marton
István, a Kanizsáért Közéleti
Egyesület vezetõje a tisztességte-
len eljárásra hivatkozva nem tett
javaslatot. Bicsák Miklós képvise-
lõ Marton Istvánnal ellentétben, a
többség akaratát tiszteletben tartva
elõször külsõ bizottsági tagságra
két embert, Horváth Istvánt és
Polai Józsefet javasolta, majd miu-
után az elõzõleg elmondottak
szerint csak egyet lehetett, Polai
József mellett döntött. 

A szavazás elõtt Marton István
szót kért, s kijelentette, ilyen mél-
tánytalan feltételek mellett nem
óhajt tagságot vállalni a Szociális
és Egészségügyi Bizottságban,

bármilyen megtisztelõ ez a hely. 
A szavazás után a külsõ bizott-

sági tagok letették az esküt, majd
zárt üléssel folytatódott a munka.
Az alakuló ülés a Szózat közös el-
éneklésével zárult.

A Vasemberház Dísztermében
tartotta meg alakuló ülését a
nagykanizsai Horvát Kisebbségi
Önkormányzat, melynek elnöke
ismét Vargovics Józsefné lett.

Elsõként a Helyi Választási Bi-
zottság elnöke tájékoztatott a hor-
vát kisebbségi önkormányzati vá-
lasztás eredményérõl, aztán került
sor a képviselõk eskütételére,
egyben a megbízólevelek átadásá-
ra.

Megválasztották a kisebbségi
önkormányzat társadalmi megbíza-
tású elnökét, Vargovics Józsefnét,
akinek tiszteletdíja havi 100 ezer
forintban került megállapításra.

A megválasztott elnök ezt köve-
tõen ismertette programját, mely-
lyel az elkövetkezendõkben sze-
retnék segíteni a helyi horvát ki-
sebbség életét, munkáját.    

Megtartotta alakuló ülését
Nagykanizsa Megyei Jogú Város
Német Kisebbségi Önkormány-
zata. 

A Vasemberház Dísztermében a
magyar, a német és az Európai Unió
himnuszának elhangzása után Lan-
csák József korelnök nyitotta meg
az ülést, majd Dr. Kövessy Roland, a
HVB elnöke adott tájékoztatást a
választás eredményérõl. 
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KKiisseebbbbssééggii 
öönnkkoorrmmáánnyyzzaattookk

Testvérvárosunkból Kovászná-
ról Lõrincz Zsigmond polgármester
vezetésével öttagú delegáció érke-
zett. A vendégeket Karádi Ferenc
alpolgármester fogadta.

Kovászna fürdõváros, élen jár-
nak a szív- és érrendszeri betegsé-
gek gyógyításában. A küldöttség
tagjai bíznak benne, hogy nemcsak
Romániából, hanem Nagykanizsá-
ról is utaznak gyógyulni vágyó em-
berek városukba. Szeretnék elérni
azt is, hogy kanizsai tanárok tanít-
sanak Kovásznán, és fordítva.
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A négy megválasztott kisebbségi
önkormányzati képviselõbõl hár-
man jelentek meg, Dr. Lancsák
Eszter igazoltan volt távol Német-
országban. Az eskü letételét köve-
tõen Lancsák József, Wittman Ká-
roly és Mándl Erika átvették a
megbízóleveleket, és aláírták az es-
küokmányt. A kisebbségi önkor-
mányzat társadalmi megbízatású
elnökének Lancsák Józsefet, elnök-
helyettesének Wittman Károlyt vá-
lasztották meg. A tiszteletdíjak
megállapítására a Német Kisebbsé-
gi Önkormányzat bevételi lehetõ-
ségeinek ismeretében kerül majd
sor. A kisebbségi önkormányzat a
hatályos Szervezeti és Mûködési
Szabályzat megalkotására Dr.
Tuboly Marianna jegyzõt kérte fel.
Az alakuló ülés az elnök program-
jának ismertetésével zárult. 

Megtartotta alakuló ülését a
négy tagú Cigány Kisebbségi
Önkormányzat a Bogdán János
Cigány Kisebbségi Közösségi
Házban. 

Az október 3-án megtartott vá-
lasztás fegyelmezetten, probléma-
mentesen és törvényesen zajlott le,
hangsúlyozta a választás eredmé-
nyérõl adott tájékoztatójában Dr.
Kövessy Roland, a Helyi Válasz-
tási Bizottság elnöke. A választás
eredménye szerint a CKÖ válasz-
tói jegyzékében szereplõ választó-
polgárok száma 1664 fõ, a szava-
záson 834-en jelentek meg. A sza-
vazásra jogosultak 50,12 százalé-
ka vett részt. A képviselõtestület
tagjai: Lendvai Ferenc, Orsós Ven-
del, Teleki László és Váradi
Istvánné. Az eskütétel után a meg-
választott képviselõk átvették a
megbízóleveleket és aláírták az es-
küokmányt. A testület tagjainak
szavazata alapján a CKÖ társadal-
mi megbízatású elnöke ismét Tele-
ki László lett, elnökhelyettese
Váradi Istvánné. 

Az alakuló ülésen megállapítot-
ták a tiszteletdíjakat is. A javasla-
tok és a szavazás alapján Teleki
László elnök tiszteletdíja: bruttó
99 ezer forint, Váradi Istvánné el-
nökhelyettesé bruttó 66 ezer fo-
rint, míg a két kisebbségi képvise-
lõ bruttó 24 ezer forint tiszteletdíj-
ban részesül. Az újonnan megala-
kult testület elfogadta a CKÖ
Szervezeti és Mûködési Szabály-
zatának felülvizsgálatát, melyre
Teleki László dr. Tuboly Marianna
jegyzõt kérte fel. Az alakuló ülés
az elnöki program ismertetésével
zárult. 

B.E. - P.L.

A Kanizsa és Térsége TISZK a
„Versenyképesebb jövõ” elneve-
zésû, Európai Unió által támoga-
tott projekt zárókonferenciáját
tartotta, melynek alkalmával
Mérksz Andor ügyvezetõ igazga-
tó és Faragó Zsolt szakmai veze-
tõ ismertette a projekt szakmai
hátterét. A rendezvényen az
együttmûködõ iskolák vezetõi és
az önkormányzatok képviselõi is
jelen voltak.

A konferencián Cseresnyés Pé-
ter polgármester köszöntötte a
vendégeket, kiemelve a Kanizsa
TISZK sikeres projektjének fon-
tosságát, hiszen egy jól strukturált,
kidolgozott oktatási rendszert tud-
tak megvalósítani az uniós pályá-
zat segítségével. Mérksz Andor, a
Kanizsa TISZK igazgatója el-

mondta, 2008. szeptember elsejé-
tõl kezdték meg a közös munkát a
város középiskoláival és az önkor-
mányzatokkal. A „Versenyképe-
sebb jövõ” pályázatával három-
száztizenöt millió forintot nyertek
a TISZK mûködtetõ hátterének,
szerkezetének kialakítására, de el-
mondhatják, hogy sikeresen zajlott
a munka a két év alatt. Faragó
Zsolt mutatta be a szakmai részle-
teket, kiemelve a tervek megvaló-
sulásának lépcsõfokait.

A délelõtt folyamán elõadáso-
kat hallgathattak meg a jelen lé-
võk Kanizsa TISZK középiskolai
szemmel, a TISZK-ek fenntartha-
tósága, illetve TISZK-ek helyzete
és lehetõsége témakörökben. A
TISZK-ek fenntarthatósága elõ-
adáson általánosságban, valamint
a Kanizsa TISZK-re vonatkozó-

lag beszélt Bogdány Zoltán ügy-
vezetõ igazgató. Kiemelte, hogy a
TISZK-ek fenntarthatóságánál
hét modell alkalmazható, amely-
bõl a kanizsai intézményben az
ötödik, a szakképzés-társaság bi-
zonyult sikeresnek. A TÁMOP-
2.2.3. keretében létrehozott öt
TISZK-bõl kettõ felelt meg az
említett modell alkalmazására,
közöttük a kanizsai, ahol rugal-
masabbá, hatékonyabbá vált a
szervezeti mûködés. Mivel nincs
állami támogatás, ezért egyrészt
pályázatokból, másrészt a felnõtt-
képzésbõl származó bevételekbõl
tartja fenn magát az intézmény.
Az elõadó hozzátette, a felnõtt-
képzés városunkban a legaktívabb
a TISZK-en belül, 2008-tól
ugyanis közel ezer felnõttet sike-
rült kiképezni. Van fenntartható-
sági kötelezettség a TISZK-re vo-
natkozólag, amely öt évet jelent,
és ugyanennyi idõszak vonatko-
zik az eszközök mûködtetésére is.
Bogdány Zoltán hozzátette, sze-
rencsés helyzetben van a kanizsai
központ, hiszen jó az együttmû-
ködés a többi TISZK-el, valamint
egyfajta politikai elkötelezettség
is társul a fenntarthatósághoz.
Most már csak a megfelelõ,
TISZK-ekre vonatkozó pontosí-
tott jogszabály létrehozása várat
magára.

Z.A.

ZZáárróókkoonnffeerreenncciiaa aa TTIISSZZKK ssiikkeerreeiirrõõll

A nagykanizsai Piarista Álta-
lános Iskola, Gimnázium, Diák-
otthon és Boldog Donáti Celesz-
tina Óvoda EU-s támogatással
valósíthatja meg tehetséggondo-
zó programját.

Az Oktatási és Kulturális Mi-
nisztérium által kiírt TÁMOP 3. 4.
3-08/2 Iskolai tehetséggondozás
elnevezésû EU-s pályázaton 6.
450. 746 forintot nyert a regisztrált
tehetségpontként mûködõ intéz-
mény. 

A projektnyitó rendezvényen
Dornbach Borbála, az intézmény
igazgatóhelyettese többek között
elmondta: – A tehetséges gyer-
mek, talentumokat kapott valaki-
tõl. A mi dolgunk az, hogy erre a
tehetségre felfigyeljünk. Hem-
zsegnek a  különleges adottsá-

gokkal rendelkezõk a környeze-
tünkben, csak jó szempontokat
kell találnunk ahhoz, hogy felfi-
gyeljünk rájuk, és abba a hely-
zetbe hozzuk õket, hogy tehesse-
nek, tehetségüket kibontakoztat-
hassák. 

Az intézmény tehetségmodell-
jét Baumann Éva Edina a tehet-
ségpont vezetõje mutatta be. A
projekt tartalmát Ámonné Csizma-
dia Hedvig projektmenedzser is-
mertette. 

A Piarista Iskola egyik legfonto-
sabb célkitûzése az oktatás minõ-
ségének javítása. A cél elérése ér-
dekében speciális figyelmet for-
dítanak az egyes képességterülete-
ken lemaradók mellett a kiemelke-
dõen tehetséges tanulók képzésére,
nevelésére. A 2011. november vé-
géig lebonyolításra kerülõ projekt

során az iskola tizenöt pedagógusa
harminc órás szakmai továbbkép-
zésen bõvíti tehetséggondozással
kapcsolatos módszertani ismerete-
it. A római kultúra és a latin nyelv
iránt érdeklõdõ gimnazista diákok
pedig Latin-tanmûhely, illetve
Pannónia-projekt elnevezésû te-
hetséggondozó programsorozaton
vesznek részt. Az elnyert anyagi
támogatás egy részét a tehetség-
gondozó munkát segítõ eszközök
beszerzésére, iskola tanulmányi
versenyek, elõadások, rendezvé-
nyek szervezésére fordítják. 

A projekt az Európai Unió támo-
gatásával, az Európai Szociális
Alap és a Magyar Köztársaság
költségvetése társfinanszírozásá-
ban valósul meg. 

B.E.

KKöözzééppppoonnttbbaann aa tteehheettssééggggoonnddoozzááss
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„A választási gyõzelem adta
közbizalom azzal jár, hogy a tet-
tekkel el kell a választók felé szá-
molni. Cselekedeteinket a poli-
tikában a közösség is befolyásol-
ja, ezért nem mindegy ki a pol-
gármester és kik alkotják a vezetõ
testületet.”

Nem lehet sikeres egy program,
ha nem tudjuk, honnan jövünk, ha
nem tisztázzuk, hol tartunk, s mi
az, amin a jövõben változtatni sze-
retnénk.

Nagykanizsa pozíciója sajnos az
elmúlt húsz esztendõben folyama-
tosan romlott, Ennek elsõdleges
oka, hogy munkahelyek szûntek
meg, a várost elkerülték a tõkeerõs
befektetõk. A most zárult ciklus
sem hozott gyógyírt a problémák-
ra, aminek fõ oka a közgyûlés
megosztottsága, a viszálykodás
volt. 

Ez a tudatosan és mesterségesen
szított viszály akadálya volt a haté-
kony munkának. Természetesen
tettem, tettünk – a közgyûlés egy
jelentõs része is tett – ez ellen. És
e légkörben is mindent elkövet-
tünk azért, hogy a város elõrébb
lépjen.  

Ezt bizonyítja az elmúlt három
hónap, amikor a közgyûlés gyor-
san és hatékonyan mûködött, a
csaták és viták helyett a feladatok-
ra koncentrált, kompromisszumra
épülõ, elõremutató döntéseket ho-
zott. Ilyen volt, amikor idén nyá-
ron, kora õsszel önkormányzati
forrásból szép számban utak és jár-
dák újultak meg, 

Nézzük meg most sorjában azo-
kat a célokat fõ vonalakban, ame-
lyeket az elkövetkezõ négy évben
el kell érnünk. Azokat, amelyeket
közösen, az elõzõ önkormányzat
tagjainak jó részével dolgoztunk ki
és egy stratégiai tervben, össze-
geztünk. Ugyanis az ebben foglalt
elvek mentén tervezem céljaink
megvalósítását. Természetesen
minden nagykanizsai polgár segít-
ségét várva, az összefogás nemes
eszméjének meghirdetésével.

A város és intézményeinek ma-
gas színvonalú, biztonságos mû-
ködtetése mellett a gazdaság, a
munkahelymegõrzés és -teremtés

területén van a legtöbb tenniva-
lónk. Nagykanizsát földrajzi fek-
vése, ipari hagyományai, a szak-
képzett munkaerõ megléte – tuda-
tos fejlesztõ munkával – a térség
sikervárosává teheti. A város köz-
lekedési lehetõségei, a szakképzett
munkaerõ „tõkevonzóak”, ez pe-
dig a kereskedelem után a termelõ
iparágak fejlesztését is lehetõvé te-
szi .

Éppen ezért elsõ és legfontosabb
teendõnk, hogy kijelöljük a város-
, és gazdaságfejlesztés fõirányát,
amely a már mûködõ vállalkozá-
sok segítését, támogatását jelenti,
ám emellett kedvezõ feltételeket
teremt új befektetõk, munkahely-
teremtõ beruházások letelepedésé-
hez. Ennek egyik eszköze az ipari
park további dinamikus fejleszté-
se, új területek megszerzése, hogy
a város felkészülten fogadhassa
azokat a cégeket, amelyek Nagy-
kanizsában, a nagykanizsaiak tu-
dásában fantáziát látnak, s munka-
helyeket hoznak létre. 

Át kell tekintenünk a város adó-
politikáját is. Preferálnunk kell a
munkahely teremtõ vállalkozások
mûködését.

A törvényi kereteket tisztelve
segíteni fogjuk a kanizsai székhe-
lyû vállalkozások településünkön
való munkához jutását. 

Szem elõtt kell tartanunk, hogy
a város további rehabilitációs
programja, a közmûfejlesztések az
itt élõ polgároknak és vállalkozá-
soknak jelentsenek munkalehetõ-
séget. 

Ezek segítségével alapozhatjuk
meg városunk gazdasági sikerét,
biztosíthatjuk polgárainak megél-
hetését, s ezzel adhatunk hitet,
hogy Nagykanizsán jó és érdemes
dolgozni, élni, otthonra lelni.

Hiszen ha munka van, minden
van.

E cél eléréséhez együtt kívá-
nunk mûködni a kormánnyal, kü-
lönösen a Nemzeti Fejlesztési Mi-
nisztériummal és a Nemzetgazda-
sági Minisztériummal, s csatlako-
zunk az országos gazdaságfejlesz-
tõ, gazdaságélénkítõ programok-
hoz.  Térségi együttmûködést ala-
kítunk ki  a Nyugat- Dunántúl hoz-
zánk közel elhelyezkedõ városai-
val, hogy az iparfejlesztés, terület-
fejlesztés területen egységesen, a
közös érdekek mentén egymást tá-
mogatva lépjünk fel. 

A megalapozott döntések elõké-

szítéséhez tanácsadó testületet állí-
tok fel, amely a helyi gazdaság el-
ismert, köztiszteletben álló tagjai-
nak véleménye alapján segíti a vá-
ros fejlõdését. Teszem ezt azért,
mert csak együtt, összefogva te-
hetjük sikeressé, biztonságossá
Nagykanizsát.

A Sikeres Nagykanizsa Prog-
ramja garanciát ad arra, hogy az
önkormányzat és intézményei ész-
szerûen, költséghatékonyan, az itt
élõk igényeit magas színvonalon
kielégítve végezzék munkájukat.
Teszik majd ezt úgy, hogy a polgá-
rokkal a XXI. század európai szín-
vonalán lépnek kapcsolatba. Szó-
ban, írásban és természetesen az
esélyegyenlõség elve szerint  jel-
tolmács segítségével, ha az szük-
séges. Mert figyelünk egymásra…

Megteremtjük a szolgáltató ön-
kormányzatot. 

A városvezetés munkáját átlát-
hatóvá tesszük, a közgyûlési dön-
tések elõkészítésébe a korábbiak-
nál nagyobb mértékben vonjuk be
az adott terület képviselõit, a civil
társadalmat, a szakembereket, ka-
marákat. 

Városunkban, a megyei jogú vá-
rosokkal összehasonlítva, már
most is magas a jóléti, szociális ki-
adások aránya. Ezt meg kell õrizni,
hiszen tudjuk: gyorsan változó vi-
lágunkban oda kell figyelni azok-
ra, akikre egyre nagyobb teher ne-
hezedik, akik átmenetileg nehéz
helyzetbe kerülnek. 

Kötelességünk a szociális és
egészségügyi ellátórendszer fej-
lesztése, hogy Nagykanizsa a szü-
letéstõl kezdve az élet végéig tá-
mogassa, kiszolgálja az itt élõket –
a rászorulókat, a betegeket, a csa-
ládosokat, a fiatalokat s az idõse-
ket egyaránt. 

Tudjuk, ma gyermeket nevelni
nem könnyû hivatás. Azon le-
szünk, hogy gazdaságfejlesztõ
programunk révén mindazok dol-
gozhassanak, akik szeretnének, s

így biztos megélhetést teremthes-
senek családjuknak. Azt is tudjuk,
hogy egy sikeres gazdaságélénkítõ
program mellett is szükség van az
önkormányzat szerepvállalására.
Ezért a gyermeknevelési támoga-
tási rendszer továbbfejlesztésével
további segítséget nyújtunk mind-
azoknak, akiknek a gyermekneve-
lés erõn felüli anyagi megterhelést
jelent.

A segélyezési rendszer áttekin-
tése után arra törekszünk, hogy
mindazoknak, akiknek valóban se-
gítségre van szüksége, az önkor-
mányzat lehetõséget teremtsen a
továbblépésre, ám ki fogjuk szûrni
azokat, akik vissza akarnak élni jó
szándékunkkal.

Az egészség megõrzése fontos
feladatunk. Ezért az egészségügyi
alapellátás fejlesztésével, a Kani-
zsai Dorottya Kórház megújításá-
val, a korszerû, biztonságos beteg-
ellátás feltételeinek megteremtésé-
vel biztosítani fogjuk a kanizsaiak
generációinak az egészséges élet-
hez való jogot.

Folytatjuk az alapellátás egysé-
geinek korszerûsítését.

Hangsúlyt fektetünk az egész-
ség megõrzésére. A prevenció,
szûrés és megelõzés tekintetében a
gyógyítást megelõzõ átfogó prog-
ramokat indítunk. Ennek eddigi
formáit a kanizsai polgárok széles
köre vette már igénybe.

AA sszzeelllleemm vviilláággaa

Nagykanizsa iskolaváros, ezt a
pozíciót tovább kell erõsítenünk. 

Pályázati források felhasználá-
sával folytatnunk kell, hogy diák-
jaink korszerû, színvonalas körül-
mények között készülhessenek fel
az életre. Biztosítanunk kell, hogy
valamennyi intézményünkben -
bölcsõdéktõl a középiskolákig-
rendelkezésre álljanak a hatékony
oktató-nevelõ munka feltételei. 

A város sikerességének érdeké-
ben együtt kell mûködnünk a Pan-
non Egyetem nagykanizsai kam-
puszával, különösen a stratégiaal-
kotás, a gazdasági fejlõdés szelle-
mi hátterének megteremtésében.

A munkahelyteremtés egyik leg-
fontosabb résztvevõjére a TISZK-
re, mint stratégiai intézményre kell
tekintenünk.

Sikeres intézményeinket, a
Halis István Városi Könyvtárat, a
Kanizsai Kulturális Központot, ki-

NNaaggyykkaanniizzssaa sszzoollggáállaattáárraa sszzeeggõõddttüünnkk

ÚÚjj lleennddüülleett aa vváárrooss
ggaazzddaassáággáábbaann

ÁÁttlláátthhaattóó,, éésssszzeerrûû 
vváárroossiirráánnyyííttááss

AA sszzoocciiáálliissaann 
ggoonnddoosskkooddóó ééss
eeggéésszzssééggeess 
NNaaggyykkaanniizzssááéérrtt
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A
Saubermacher-Pannonia 

Hulladékgyûjtõ Kft.

NAGYKANIZSAI telephelyre keres
rehabilitált munkatársakat 
az alábbi munkakörökbe:

válogató, 
úttisztító, 

hulladékátvevõhely-kezelõ, 
gépkezelõ.

Megbízható munkatársat keresünk, 
aki önálló munkavégzésre képes.

Kézzel írott, fényképes önéletrajzát 
(elérhetõségeinek feltüntetésével), valamint iskolai 

végzettségét, az egészségkárosodás mértékét igazoló 
iratokat, bizonyítványok fénymásolatát 

juttassa el címünkre:
Saubermacher-Pannonia Hulladékgyûjtõ Kft.

8800 Nagykanizsa, Vár u. 5.

Jelentkezési határidõ: 2010.11.08

A
Saubermacher-Pannonia 

Hulladékgyûjtõ Kft.

NAGYKANIZSAI csapatába keres
KÖRNYEZETVÉDELMI MUNKATÁRSAT. 

Felsõfokú szakirányú végzettséggel, 
Környezetvédelmi felügyelõségekkel-hatóságokkal 

való ügyintézésben jártas, lehetõleg ISO minõségbiztosítási
ismeretekkel rendelkezõ, hosszú távon gondolkodó, 

megbízható személyt keresünk, aki számítástechnikai
ismeretekkel, nagy munkabírással, jó kommunikációs 

és kapcsolatteremtõ készséggel rendelkezik.

Német nyelvismeret és hasonló területen szerzett tapasztalat a
felvételnél elõnyt jelent.

Amennyiben szeretne egy sikerorientált cég csapatának tagja
lenni, kézzel írott, fényképes önéletrajzát, valamint iskolai

végzettségét igazoló bizonyítványok fénymásolatát juttassa el
címünkre:

Saubermacher-Pannonia Hulladékgyûjtõ Kft.
8800 Nagykanizsa, Vár u. 5. – Munkaügy

Jelentkezési határidõ: 2010.11.08
A borítékra kérjük írja rá: Környezetvédelmi munkatárs

emelten kell támogatnunk, hogy
Nagykanizsa még inkább a térség
vonzó szellemi központja legyen, s
hogy egész évben minõségi prog-
ramokat nyújtson az itt élõknek, a
város vendégeinek.

Ugyanakkor fontos, hogy a kul-
túrához való hozzáférés ne csak a
belvárosra, a központi intézmé-
nyekre korlátozódjon. Városrésze-
inkben is erõsíteni kell a mûvelõ-
dés, a kulturált szórakozás, a sza-
bad idõ hasznos eltöltésének felté-
telrendszerét.  

Kiemelt feladatunknak tartjuk a
„nem hivatásos” kultúraépítõk, kö-
zösségformálók, különféle szerve-
zetek, egyesületek támogatását, hi-
szen az õ munkájuk is hozzájárul
ahhoz, hogy Nagykanizsa polgárai
komfortosan érezzék magukat vá-
rosunkban. Tudjuk, hogy karöltve,
az aktív kis közösségekkel együtt
tehetjük sikeressé otthonunkat, la-
kóhelyünket.

Támogatjuk és segítjük a váro-
sunkban mûködõ történelmi egy-
házak szolgálatát, karitatív munká-
ját. Fokozottan figyelünk fejleszté-
si elképzeléseikre, s törekvéseik-
hez anyagi és erkölcsi támogatást
nyújtunk. 

Segítjük közösség építõ és szer-
vezõ munkájukat. Ehhez a város

erõforrásait és a polgárok igényeit
egyaránt figyelembe vesszük.

Támogatjuk a város sportéletét,
egyesületeit. Mindazokat, akik a
verseny-, a tömeg- és a diáksport
területén hozzájárulnak fiataljaink
egészségének megõrzéséhez, a
szurkolók szórakoztatásához. I-
gyekszünk méltó feltételeket te-
remteni mindazoknak, akik sporto-
lóként, versenyzõként Nagykani-
zsa hírnevét öregbítik. Széleskörû
egyeztetés után új sportkoncepciót
fogunk alkotni.

Kezdeményezni fogom tehát
egy új városi sportstratégia megal-
kotását, amely elkészítésében szá-
mítok Nagykanizsa sportvezetõire. 

Célunk, hogy tiszta és kiszámít-
ható viszonyokat teremtsünk az
önkormányzati sporttámogatások
rendszerében, és hogy hozzájárul-
junk városunk csapatainak, egye-
sületeinek még eredményesebb
mûködéséhez. 

A sport az egészségmegõrzés
legfõbb eszköze. Ezért ösztönöz-
zük a fiatalokat a sport szeretetére.
A mindennapos testnevelés érde-
kében létesítményeinket és a váro-
si tömegsportot egyaránt fejleszte-
ni fogjuk.

Küldetésünk a szolgálat
A Fidesz-KDNP polgármestere

és képviselõi egy emberként elkö-
telezettek Nagykanizsa fejleszté-
sében. Ennek zálogát a gazdaság
megerõsítésében, új munkahelyek
létrehozásában s a város szolgálta-
tásainak javításában látjuk, és en-
nek érdekében minden lehetséges
eszközt igénybe veszünk. 

Számunkra a belváros rekonst-
rukciója nem egyszerûen építke-
zés, hanem a gazdaságfejlesztés
eszköze, hiszen célunk, hogy az át-
alakuló, megszépülõ városközpon-
tot újra sikeres vállalkozások né-
pesítsék be. 

Azt valljuk: az utak, járdák fel-
újítása nem csupán városüzemelte-
tési feladat, hanem a város megtar-
tó erejének erõsítése is, hiszen a
polgárok ott szeretnek lakni, ahol
környezetükkel elégedettek, biz-
tonságban élhetnek és közleked-

hetnek. Ezért a jövõben jelentõs
forrásokat kívánunk mozgósítani,
hogy ne csak a belváros, hanem a
többi városrész infrastruktúrája is
fejlõdjön, megújuljon. 

Hisszük, hogy iskoláink, egész-
ségügyi és kulturális intézménye-
ink mûködésének biztosítása, tá-
mogatása nem egyszerûen pénz-
ügyi, költségvetési kérdés, hanem
olyan szövetség városunk polgára-
ival, amely a jobb lét és a sikeres
jövõ záloga.  Éppen ezért e terüle-
teket, a gazdaság fejlesztése mel-
lett, kiemelten kezeljük. 

Számunkra Nagykanizsa fej-
lesztése szolgálat, olyan cél, ame-
lyért összefogva, újra sikeressé te-
hetjük otthonunkat, szeretett váro-
sunkat.  

Cseresnyés Péter
polgármester

MAGYAR KÁRMENTÕ ALAP
A magyar kormány által a  vörösiszap tragédia áldozatainak

javára, a helyreállításra létrehozott bankszámlaszámok:
BELFÖLDI UTALÁSNÁL:

11794022 22222222
KÜLFÖLDI UTALÁSNÁL: 

HU 28117940 2222222222 00000000
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Tudjuk jól, a történelmet a gyõz-
tesek írják, s a vesztesek magya-
rázzák. 

Az utóbbi néhány napban, több-
ször is szóba került barátaim társa-
ságában az országos és helyi poli-
tika, a város helyzete, személyes
életünk. Nehéz idõket él Magyar-
ország, mert a politika nehéz hely-
zetbe hozta. A demokrácia legna-
gyobb veszélyeinek egyike, ha az
emberek nem vesznek részt benne.
Minél kevesebben vesznek részt,
minél kevésbé aktívak az emberek,
annál inkább fönn áll a veszélye
annak, hogy nemtelen emberek ke-
rülhetnek fölénk.

Sokan vannak akik már akkor ki-
ábrándultak, amikor észrevették,
hogy a rendszerváltás nem arról
szólt, mint amit oly annyira han-
goztattak, ez nem demokrácia, ez
csak a tõke imádata, és nem több. A
tõkének sem nemzetisége, sem val-
lása nincs, egykutya a munkaerejét
áruba bocsátók szempontjából. 

A baloldali emberek kezdenek
rájönni, hogy irgalmatlanul átver-
ték õket. Nem a Kádár-rendszert
sírják valójában vissza, hanem
azon vannak felháborodva, hogy
amit ígértek nekik 1989-ben, abból
semmi sem lett!

Az öszödi beszéd nyilvánosság-
ra kerülését követõen az MSZP
prominensei arról nyilatkoztak,
hogy a pártban nem mûködik a de-
mokrácia, mindent néhány ember
dönt el és hogy ezt követõen más-
képp lesz. Nem lett! 

Nem véletlen, hogy az októberi
önkormányzati választás volt az
ötödik olyan országos vélemény-
nyilvánítás, ahol a szocialista párt
megrendítõ vereséget szenvedett. 

A helyi politika is súlyos hely-
zetben van és ez a helyzet józan
párbeszédet követel(ne).

Annak ellenére, hogy a 2010.
évi belpolitikai helyzet egyáltalán
nem hasonlít az 1990-ben kialakult
politikai helyzethez Nagykanizsán
az MSZP hasonló helyzetben van
ma, mint 1990-ben volt.

Az országgyûlési választásokon
a párt jelöltje 1990-ben 2.647,
1994-ben 11.913, 1998-ban
11.034, 2002-ben 19.283, 2006-
ban 16.345 valamint 2010-ben
6.668 szavazatot kapott.

1990-et leszámítva ilyen szé-
gyenletesen nem szerepelt az
MSZP helyi szervezete önkor-
mányzati választásokon. Akkor,

amikor 8 körzetben nem tudott je-
löltet állítani, az 1.139 szavazat
kettõ listás helyet ért, mint most 20
évvel késõbb.

2010 októberében, a de facto há-
rom párti szövetség polgármester-
jelöltjére 2.636 voks (18,4%) ju-
tott. A szövetség 12 képviselõje-
löltjére kétségbeejtõ 2.038 szava-
zat (14,29%). Személyi konzek-
venciák levonását sürgetõ, sokat-
mondó számok! De mint tudjuk a
hatalom nem erkölcsi dilemma. A
rendszerváltás, tény és való, átren-
dezte az erõvonalakat és az érték-
rendeket. Ez még nem lenne baj. A
baj az, hogy a becsület teljességgel
elértéktelenedett.

Április óta az MSZP helyi szer-
vezete elveszítette több mint négy-
ezer baloldali szimpatizánsát! Ter-
mészetesen mindez nem volt vá-
ratlan és minden elõzmény nélküli.
Már a tavaszi országgyûlési vá-
lasztásokat követõen felhívtam az
elnökség figyelmét a politikai
irányváltás szükségességére, a
mutyikolással szemben! Ha akkor
a szemek ölni tudtak volna…..!”.

Nem tehetek róla, irtózom, hogy
mások helyett kell szégyenkez-
nem, és elegem is lett belõle.

A helyi MSZP szervezet mélyre-
pülése, kiütéses veresége minde-
nekelõtt a hihetetlen önkontroll
nélküli helyi pártelnökség „érde-
me”. Az „elnökség” nem tudta
megszólítani a baloldali értelmisé-
gen kívül a vállalkozókat sem.
Nemcsak a baloldali szavazók bi-
zalma fogyott el, hanem a hadra
fogható párttagság is! 

Böröcz pártelnök zavaros politi-
kai hitvallásával, téves helyzet-
elemzéseivel és nem utolsósorban
önhittségével padlóra küldte az
egykor szebb napokat látott helyi
MSZP szervezetét (is)!

Az „elnökség” többsége sajnos
nem a „politikai innovációjáról”,
hanem a személyi ambíciójáról is-
mert.

A párt „vezetõi” egyéni érdeke-
iknek rendeltek alá mindent! A
2010-es jelöltállítási komédia sem
szólt semmi másról, csak hogy a
szocialisták helyi prominensei lis-
tán biztosan bejussanak valamilyen
testületbe, s ehhez a tisztességes
baloldaliak jelentõs hányada már
nem volt képes asszisztálni. Az „el-
nökség” tagjai pedig bokáztak eh-
hez, percnyi elõnyökért adva fel a
helyi baloldal jelenét és jövõjét, a
baloldali szavazók bizalmát. S a
szavazók felismerték ezt! A párt
négy év alatt szimpatizánsai több
mint négyötödét veszítette el Nagy-

kanizsán, mert képtelen volt szót
érteni velük, és szót emelni értük. 

A párt „vezetõi” mindkét idei
kampányt (is) jószerivel végighall-
gatták, mert érdekeik ezt kívánták.
Hallgattak, pedig lett volna mirõl
beszélni, a helyben kormányzó
többség szinte nap mint nap szol-
gáltatott témát a tisztességes politi-
kai erõknek, de úgy sajnos nehéz
hitelesnek látszani, ha az ügyek-
nek van a párthoz köthetõ szála.
Városszerte ismert, hogy páran az
elnökségi tagok közül sajátos kap-
csolatot ápolnak a jobboldal és
szélsõjobb prominenseivel. Ilyen-
kor hallgatni arany, akár vesztes
választás árán is. 

Egy demokráciában hiteles el-
lenzékre van szükség. Nemzeti,
népképviseleti, baloldali pártra!
Aki saját nemzeti értékeit fontos-
nak tartja, az többnyire más népek
hasonló értékeit is meg tudja be-
csülni. A baloldalnak új, hiteles ve-
zetõkre van szüksége, akik való-
ban baloldali értékeket képvisel-
nek, és nem csak ellenzékben, ha-
nem reményeim szerint a majdan
kivívott hatalmi helyzetben is.

Elkerülhetetlen a politikai balol-
dal újjászervezése! A fõ kérdése
az: van e erre esély az MSZP-ben?

„Meg kellene érteni, hogy a po-
litikusoknak is van szavatossági
idejük, és ha az lejár, az illetõnek
egészen biztosan vissza kell vonul-
nia az elsõ sorból.” Ezt Botka
László újraválasztott, MSZP-s sze-
gedi polgármester mondta a Nép-
szabadságnak.

A fenti sorokat nemcsak Böröcz
és Fodor uraknak ajánlom szíves
figyelmükbe, hanem az „elnök-
ség” többségének is!

Mint tudjuk a politika a hatalom-
ról és a pénzrõl szól! Nagykanizsán
sem másról szól(t) a történet..

Nagykanizsa, 2010. október 15.
Tóth László az MSZP

volt (baloldali) frakcióvezetõje

Az üzenet az október 3. önkor-
mányzati választások okán érkezett.
Az üzenet tartalma a választási
eredményeket tükrözõ számokban
rejlik. Mondhatnám úgy is, hogy a
számok elég közérthetõen beszél-
nek, különösebb képzelõ erõ sem
kell a megfejtésükhöz. Csak akarat
és az, hogy nyitott fülekre találja-
nak. Az üzenetnek személyesíthetõ
címzettjei nincsenek, pontosan be-
határolható társadalmi csoport, cso-
portok sem ragadhatók meg. Csak a
pártokban kiváltképp a pártok elitje-

iben gondolkodhatunk. A pártokban
természetesen nem abban az érte-
lemben, hogy tömött sorokban sora-
kozunk föl mögöttük, abban az érte-
lemben sem, hogy hagyjuk õket fa-
képnél és fittyet sem hányunk rájuk.
Akár csak azért sem, mert a demok-
rácia a többpártrendszeren alapult
és ez így rendjén van és alkotmá-
nyos. A választópolgárokról sem
gondolkodhatunk úgy, mivel sokan
nem mentek el szavazni, ezért ma-
rasztaljuk el õket, netán büntetni tá-
volmaradásukért, hiszen õk a nép-
felség, õk döntenek és ez mindany-
nyiunk számára szent és sérthetet-
len. Az üzenet így szól, a választó-
polgárok, akik az ilyen fontos saját
sorsukat is érintõ politikai esemény-
hez, mint a helyi választás, eddig
aktív és felelõsségteljes viszonyu-
lást mutattak. Most viszont minden
idõk legalacsonyabb részvételi
arányát teljesítették. A szavazásban
résztvevõk országos átlagához ké-
pest is szignifikáns a lemaradás. A
lokálpatrióta civil szervezõdések az
elsõ nekifutásra is figyelemre méltó
eredményeket értek el, melyekre a
következõ választásokig építkezni
lehet és érdemes. A többségükben új
és hiteles jelöltek az önkormányzati
döntésekben nélkülözhetetlen kom-
petenciákat mutatták föl. Ha képe-
sek lennének összefogni, legjobb
erõiket integrálni egy közös cél-
program mögé, ez komoly kihívást
jelentene, a következõ választáso-
kon a pártok kínálatával – pártkato-
nák – szemben. Bíztatni és támogat-
ni érdemes õket a városi önkor-
mányzati és polgármesteri válasz-
tásban, a választó polgároknak dur-
ván az egyharmada vett részt, ennek
is csupán a szerény többsége áll a
választáson többséget felmutató
gyõztes párt mögött. Az alkotmány
és a vonatkozó törvények szerint az
eredmény törvényes és megkérdõje-
lezhetetlen. Következésképpen a
városnak van törvényesen megvá-
lasztott önkormányzata és polgár-
mestere. Nekünk a város polgárai-
nak kötelességünk és érdekünk a
törvényesen megválasztott önkor-
mányzatot és polgármestert minden
jó és nemes cselekedetében támo-
gatni. Ugyanezt kell tennie a többi
párt képviselõjének is, mert ez a vá-
ros és mindannyiunk érdeke.
Ugyanakkor ne hallgassuk el azt a
vitathatatlan tényt, hogy ez az ered-
mény egy város frusztrált társadal-
mának a döntése, üzenete. Ez érinti
az önkormányzat és a polgármester
legitimációját. Ezen elgondolkozni
a gyõztes pártnak kötelessége,
ugyanakkor jól felfogott érdeke is.

PPoolliittiikkaaii 
sszzeemmfféénnyyvveesszzttõõkk

ÜÜzzeenneett,, ddee kkiinneekk
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‘56
Nagykanizsa Megyei Jogú Város
Önkormányzata nevében tisztelet-
tel meghívom Önt 2010. október
23-án,  az 1956-os forradalom 54.
és a Magyar Köztársaság kikiáltá-
sának 21. évfordulója alkalmából
szervezett ünnepi rendezvényekre
Cseresnyés Péter polgármester

PROGRAM
Október 23.

Deák tér

8.30 A Kanizsa Fúvós Egyesü-
let Zenekarának ünnepi térze-
néje. Vezényel: Ámon István
karnagy.
8.45 Ünnepélyes zászlófelvo-
nás. Közremûködnek: a Kani-
zsa Lovasklub Hagyományõrzõ
Huszárjai és a Történelmi Vité-
zi Rend Nagykanizsai Had-
nagysága.

'56-os Emlékkert

9.00 Koszorúzás az 1956-os
forradalom és szabadságharc
hõseinek emlékmûvénél és a
kopjafánál, valamint Orbán
Nándor emléktáblájánál.

Hevesi Sándor
Mûvelõdési Központ

10.00 Emlékmûsor az 1956-os
forradalom és szabadságharc
hõseinek tiszteletére. Emlékbe-
szédet mond: Cseresnyés Péter
polgármester.
A fiú naplójából – a Thúry
György Kereskedelmi, Vendég-
látó és Idegenforgalmi Szakkép-
zõ Iskola diákjainak elõadása.
Az elõadást rendezte: Bali Judit

Kossuth tér

18.00 Fáklyás emlékezõ séta
Útvonal: Kórház-kápolna; '56-
os Emlékkert, Erzsébet tér, De-
ák tér

Kérjük, hogy koszorúzási szán-
dékukat 2010. október 21-én 16
óráig szíveskedjenek jelezni  az
500-779-es, illetve a 310-465-
ös telefonszámon.
Az a szervezet, amely nem je-
lenti be elõre koszorúzási szán-
dékát, a koszorúzási ünnepség
végén kap lehetõséget a kegye-
let virágainak elhelyezésére.

Idén tavasszal egy, azóta a törté-
nelem süllyesztõjébe került ember
megpróbált különbséget tenni ál-
dozat és áldozat között. „Az, hogy
a kommunizmus áldozatává vált
valaki, az részben az õ döntése
volt. Antikommunista volt, egyéb
nézeteket vallott, tehát õ errõl
dönthetett. Ha akart, kommunista
is lehetett.” – nyilatkozta. Hason-
lóan embertelen lenne, ha mi is kü-
lönbséget tennénk a fegyverrel a
kézben elesettek és – például – a
nagykanizsai Béke mozi elõtt vá-
rakozó, a pártbizottság székházá-
ból a tömegre leadott lövésektõl
halálos sebet kapó fiatal fiúk kö-
zött. Ungor Károlyra – aki a szent-
péterúri – és Balázs Lászlóra – aki
a szombathelyi, felszámolás elõtt
álló, Szent Márton úti temetõben
nyugszik – gondolok. Vagy azokra
a két-hároméves gyerekekre, akik-
nek eredeti sírkövét a Kerepesi
(Fiumei úti) temetõben még mó-
dom volt látni. A 30. évforduló
elõtt, 1986-ban „nagytakarítás”
tüntette el õket. Az elsõ Orbán-

kormány állíttatta vissza rekonst-
ruált emléküket.

Ha a kommunizmus magyar ál-
dozatairól esik szó, leginkább rá-
juk gondolunk. Vagy az internált,
deportált, bebörtönzött, megkín-
zott, idegenbe üldözött százezrek-
re. De eszünkbe jut-e: egy egész
országot zártak ázsiai zsákutcába?
Hol tartana ez az ország, ha nem
béklyózza meg tehetségeit egy ter-
mészetellenes gondolkodás? Kese-
rû tréfa volt azokban az években:
„Tudósok voltak-e a kommunizmus
teoretikusai, Marx és Engels? –
Biztosan nem, mert akkor elõször
állatokon próbálják ki.”

A kommunizmus bizony benne
van a jelenben, és benne lehet a jö-
võben is – idén tavasszal Balog
Zoltán ezzel magyarázta, hogy
még ma is nehéz emlékezni az ül-
dözöttekre. – Nemcsak a múltra
emlékezünk, hanem a jelenre is,
mert a kommunizmus benne van az
életünkben, a kapcsolatainkban, az
egymáshoz való viszonyainkban, az
iskolai nevelésben, a pénzben és a

politikában. – fogalmazott, majd
utalt a 2004. december 5-ei kettõs
állampolgárságról szóló népszava-
zásra és a 2006. októberi tüntetése-
ket szétverõ rendõri brutalitásra. A
legfontosabb, amivel gyermeke-
inknek tartozunk, az igazság érvé-
nyesítése – hangsúlyozta. – Emel-
lett az önvizsgálatnak is be kell kö-
vetkeznie, amelynek során azt kell
megállapítani, hogy közöttünk
mennyire mérgez a bizalmatlanság.
Másrészt tanúságot kell tennünk
arról az erõrõl, ami nagyszüleink-
nek, szüleinknek, egyházainknak, a
polgári-nemzeti közösségeinknek
lehetõvé tette a túlélést. A gyerme-
keknek beszélni kell arról, hogy mi
az az erõ, ami legyõzi mind a ná-
cizmust, mind a kommunizmust. A
kommunizmus évei nem voltak el-
veszett évek abban az esetben – fo-
galmazott –, ha sikerül továbbadni
azt a tapasztalatot, hogy a hit és a
hazaszeretet képessé tesz bennün-
ket a diktatúrák túlélésére.

P.J.

AA kkoommmmuunniizzmmuuss bbeennnnee vvaann aa jjeelleennbbeenn

A város társadalmának ebben az ál-
lapotában még inkább fontos, a helyi
hatalmat, a várost csak kellõ alázat-
tal szolgálni. A fennkölt büszkeség
és rátartiság mellõzésével. Ugyan-
akkor a város lendületének fenntar-
tása, sõt felpörgetése a választási
program végrehajtásának mielõbbi
és határozott beindításával lehetsé-
ges. Többen mondhatják e sorok ol-
vasásakor, na és a pici többség is
többség, ez igaz. De azon elgondol-
kodni, hogy miért is jutottunk el idá-
ig, hogy a város választó polgárai-
nak, csak a kisebbik fele élt válasz-
tói jogával, állampolgári kötelessé-
gével – nem volt rossz idõ, a szüret
is elmúlt már – a pártoknak köteles-
sége. A lokális és önzõ pártérdekek-
kel szemben a város társadalma, de a
pártok sem mondhatnak le arról a jo-
gos elvárásról, hogy a város egyete-
mes érdekei nagyobb hatásfokkal
kell, hogy érvényesüljenek a város
és mindannyiunk javára. Ennek fon-
tos összetevõje minden ciklusban az
erõs legitimációval bíró önkormány-
zat és polgármester a város társadal-
mi frusztrációjának ilyen mérvû ki-
alakulásában szerepet játszott, az
önkormányzati ülések, a gyakori
rendszerességgel tartott pártok sajtó-
tájékoztatóinak teljes nyilvánossága.
Sietve hozzáteszem, hogy a Városi
Televízió és a Kanizsa Lokálparióta
Hetilap a valóságot mutatva a köte-

lességét teljesítette. A médiumok
közremûködésével a város társadal-
ma érzékelte, hogy a vita gyakran
csak a város érdekeibe öltöztetve, de
ténylegesen a pártok és részérdekek
érvényesítésének mentén folyik. A
sajtótájékoztatók, pedig elsõsorban a
kölcsönös vádaskodásokról egymás
állításainak tagadásáról, lejáratásá-
ról szóltak. Ezzel a pártok még a
tényleges eredmények sikerélmé-
nyét is elhomályosították elõttünk.
Úgy tûnt a nézõ és a hallgató számá-
ra, hogy e téren a pártok a vitában
gyakran nem ismernek határokat.
Ne legyünk szemérmesek, nem úri-
emberek, nem érvek és ellenérvek,
nem alternatívák és lehetséges meg-
oldások szembeállításának és vitájá-
nak lehettünk a fül és szemtanúi, ha-
nem gyakran az általános morált
romboló vesszõfutásnak. Gyanítom,
hogy ez ellen is tiltakozott a válasz-
tásokról való távolmaradással a vá-
lasztóknak több mint fele. Talán
azért is nem nyert újra mandátumot
több korábbi képviselõ is, akik eb-
ben a nemtelen vitában a prímás
szerepét is felvállalták. Kézenfek-
võnek tûnik az a kérdés is, hogy le-
hetséges-e üzenetváltás és fogadó-
készség, a választópolgárok kiseb-
bik része, akik éltek választó joguk-
kal és a nagyobbik része között,
akik nem. Reménykednünk kell ab-
ban, hogy igen, mert a gyakori tá-

volmaradás lemondást jelent váro-
sunk és saját sorsunk alakításában
való részvételérõl. Ezért állíthatjuk
joggal, hogy a választásokon való
részvételnek nincs és nem is lehet
alternatívája. Bíznunk kell abban,
hogy a következõ négy év konszoli-
dáltabb lesz és arról szól majd, hogy
a pártok és a mûködõ önkormányzat
képviselõi szakítanak az elmúlt idõ-
szak nem kívánatos gyakorlatával
és elmozdulnak az együttmûködés,
de legalább a kompromisszumok el-
érésének irányába. Mivel a döntés-
re váró teendõknek, ügyeknek, kér-
déseknek a legtöbbször lehet és
van alternatívája, ezért a többség
készséggel mutat majd ezek meg-
vitatására is az átláthatóság, a jobb
eredményesség érdekében. A város
és társadalma már nagyon éhes a
sikerre, az eredményességre, a
konszolidáltabb önkormányzati
mûködésre. Ez feledtetheti a
frusztrált múltat, adhat kellõ moti-
vációt, a választási jogával nem élõ
többségnek, hogy visszatérjen a
rendes kerékvágásba és bekapcso-
lódjon a választásokon való aktív
részvételével is a várospolitika ala-
kításában. Meggyõzõdésem, hogy
ezért a város társadalma is kész
mindent megtenni, ahogy ezt a vá-
ros története során már annyiszor
megtette. 

(folytatás a 8. oldalon)
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Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyûlésének a nyugdíjasok elhelyezésére
épült bérlakások bérletérõl szóló 36/1997. (XI.44.) számú helyi rendelete alapján
a Nagykanizsa, Kodály Z. u. 10. számú Nyugdíjasházban  megüresedett 3 db ön-
kormányzati bérlakás bérleti jogának elnyerésére.
Pályázatra kiírt lakások: 1. Nagykanizsa, Kodály Z. u. 10/A. I. em. 16., 2. Nagy-
kanizsa, Kodály Z. u. 10/A. I. em. 17. 3. Nagykanizsa, Kodály Z. u. 10/B. fsz. 2. 
A pályázat benyújtásának határideje:  2010. október 29. Helye: Polgármesteri Hi-
vatal Szociális Osztály Nagykanizsa, Eötvös tér 16. I. em. 100. A licitálás idõ-
pontja: 2010. november 3. (szerda) de. 9.00 óra. Helye: Polgármesteri Hivatal
Szociális Osztály Nagykanizsa, Eötvös tér 16. I. em.
A bérlemény leírása: 
1. Nagykanizsa, Kodály Z. u. 10/A. I. em. 16.
Elhelyezkedése: Nagykanizsa, keleti városrész, alapterülete: 31 m2, szobaszáma:
1+1 fél szoba, komfortfokozata: összkomfortos, állapota: felújított. Bérleti díja:
bérlakást leadó pályázó esetén 15.221 Ft + igénybevett szolgáltatásokért fizeten-
dõ díj + rezsiköltség, adományt felajánló pályázó bérleti díjat nem fizet, rezsit és
az igénybevett szolgáltatásokért díjat köteles fizetni.
2. Nagykanizsa, Kodály Z. u. 10/A. I. em. 17.
Elhelyezkedése: Nagykanizsa, keleti városrész, alapterülete: 25 m2, szobaszáma:
1 szoba, komfortfokozata: összkomfortos, állapota: helyreállított. Bérleti díja:
bérlakást leadó pályázó esetén 12.275 Ft + igénybevett szolgáltatásokért fizeten-
dõ díj + rezsiköltség, adományt felajánló pályázó bérleti díjat nem fizet, rezsit és
az igénybevett szolgáltatásokért díjat köteles fizetni.
3. Nagykanizsa, Kodály Z. u. 10/B. fsz. 2.
Elhelyezkedése: Nagykanizsa, keleti városrész, alapterülete: 37 m2, szobaszáma:
1+1 fél szoba, komfortfokozata: összkomfortos, állapota: helyreállított. Bérleti
díja: bérlakást leadó pályázó esetén 17.316 Ft + igénybevett szolgáltatásokért fi-
zetendõ díj + rezsiköltség, adományt felajánló pályázó bérleti díjat nem fizet, re-
zsit és az igénybevett szolgáltatásokért díjat köteles fizetni.
A lakások megtekinthetõk: 2010. oktlóber 27. (szerda) 13.00-15.00 óráig. 
A pályázaton való részvétel feltételei. 1./ Személyi feltételek. Pályázhat mind-
azon nagykanizsai állandó lakhelyû nyugdíjas, nyugdíjas házaspár, aki/k/ Nagy-
kanizsán állandó lakos/ok/, öregségi nyugdíjas/ok/, vagy az öregségi nyugdíjkor-

határ elérte/k/, önmaga, vagy legalább egyikük önmaga ellátására képes, a lakás-
sal kapcsolatos fizetési kötelezettségeket vállalja/k/ és annak eleget tud/nak/ ten-
ni, a pályázó a pályázati feltételeket, a pályázati tárgyaláson történõ licitálást el-
fogadja
2./ Egyéb feltételek. Pályázhat mindazon 1. pontban részletezett személy/ek/,
aki/k/ pénzadományt ajánl fel, legalább komfortos önkormányzati bérlakását té-
rítésmentesen a bérbeadó rendelkezésére bocsátja, aki városrendezési célból ki-
ürítendõ, illetve életveszély miatt lebontásra kerülõ önkormányzati lakás bérlõje,
és a felajánlott lakást cserelakásként elfogadja.
Pályázni a  Polgármesteri Hivatal Szociális Osztályán (Nk, Eötvös tér 16.) átve-
hetõ PÁLYÁZATI LAP két példányban történõ kitöltésével lehet, melyen fel kell
tüntetni: a pályázó/k/ személyi adatait, a folyósított nyugdíj/ak/ összegét, csatol-
va az utolsó havi nyugdíjszelvény és törzslap fénymásolatát, a felajánlásra kerü-
lõ önkormányzati bérlakás pontos címét, helyiségeit, komfortfokozatát, havi bér-
leti díját, csatolva a bérleti szerzõdés fénymásolatát, saját tulajdonú lakás esetén
annak pontos címét, helyrajzi számát, alapterületét, komfortfokozatát, helyisége-
it, minden tulajdonos adatát.
A pályázatokat a Polgármesteri Hivatal Szociális Osztályának ügyfélszolgálatán
(Nk, Eötvös tér 16.) kell benyújtani. A licitálásra a pályázóknak külön értesítést
nem küldünk. 
A licitálás szabályai. A licitáláson részt vehet az a pályázó, aki pályázatát határ-
idõben, a kiírásban foglalt tartalommal nyújtotta be. A pályázót megbízással
meghatalmazottja is képviselheti.
A licitálás induló összege: 
1. Nagykanizsa, Kodály Z. u. 10/A. I. em. 16. 2.100.000 Ft
2. Nagykanizsa, Kodály Z. u. 10/A. I. em. 17 2.000.000 Ft
3. Nagykanizsa, Kodály Z. u. 10/B. fsz. 2. 2.200.000 Ft
A licitálás során a licitösszeg 50.000 Ft-onként emelkedik.

A nyertes pályázóval a lakásra vonatkozó bérleti szerzõdést a Nagykanizsa Va-
gyongazdálkodási és Szolgáltató Zrt. köti meg az adomány befizetését, illetve
önkormányzati bérlakás leadása esetén a kijelölést követõ 15 napon belül. A
feljánlott adományt a kijelölést követõ 6 hónapon belül kell az önkormányzat
számlájára megfizetni.  
A nyugdíjasok bérlakása másik lakásra nem cserélhetõ, tartási szerzõdés nem
köthetõ.

PPáállyyáázzaatt - nnyyuuggddííjjaasshháázz

(Folytatás a 7. oldalról)
Ameddig azonban a város meg-

osztott társadalom valóságában és
kényszerében él, addig a tenni akarás
energiái, béklyóiktól megszabadulni
nem tudnak. Bizonyára sokan lehet-
nek, sõt vannak, akik a helyi válasz-
tási eredményeket másként látják,
más kiindulópontból szemlélik azo-
kat, más megközelítésben keresik és
találják meg a tanulságokat, talán
még a teendõket is, mint ahogyan én
látom. Ebben semmi dehonesztáló
nincs, sõt a többféle látásmód és
megközelítés, vagy ezek építkezési
pontjainak megtalálása ezek össze-
vetése, összecsiszolása eredménye-
sebbé teheti a döntéshozók munká-
ját, az önkormányzat mûködését. Ezt
várja, erre éhes a város társadalma.
Abban biztos vagyok, hogy a felvá-
zolt gyakorlat egyetlen pártnak sem
ellenérdeke. Viszont ennek az elmu-
lasztása, netán az elmúlt évek gya-
korlatának a folytatása, kontra pro-
duktív eredménnyel járna, ez nem
állhat senkinek az érdekében. Ezért a
reményt ne adjuk fel, hogy a remény
beteljesüljön, a felelõsség a pártoké,
az önkormányzaté. Hangsúlyos fele-
lõssége a gyõztes pártnak van, mert
az övé a hatalom, a kezdeményezé-
sek, lehetõségek teljes eszköztárával
is õ rendelkezik.

Mózes Pál

Sokan nem gondolnák rólam, de
nyugdíjasként is érdekel az internet,
naponta 1-2 órát mindig eltöltök a
gép elõtt. Persze fõleg a város dol-
gai iránt érdeklõdöm, így az Önök
újságjának a honlapját is rendszere-
sen felkeresem. Eddig nem is volt
kifogásom a lap ellen, bár az azért
látszik, hogy Önök a Cseresnyés
pártján állnak. Viszont most szeret-
nék reklamálni Önnél. Az 1. válasz-
tókerületben lakom, és a megvá-
lasztott (újraválasztott) képviselõn-
ket, Bicsák Miklóst ismerem és
tisztelem, az egészségét sem kímél-
ve mindent megtesz a körzetéért.
Bevallom, ezért sem tetszettek a
szeptemberben róla megjelent, P.J.
által írt cikkek. Az újságban két
egymást követõ héten is megjelent
róla egy gyalázkodó hangvételû
írás. Az újság honlapját olvasgatva
a minap megakadt a szemem egy
„válaszon”, amit ebben a témában
írt egy Papp Attila nevezetû sze-
mély. A cikkét végigolvasva egyér-
telmûvé vált, hogy Õ a képvise-
lõnk, Bicsák Miklós pártján áll, és
megpróbált néhány gondolatot el-
mondani a védelmében a P.J. cikke
ellen. Papp Attila írása szeptember

14-én jelent meg a honlapjukon,
mégsem került bele az újságjukba,
bezzeg ezé a P.J. monogramos sze-
mélyé igen, méghozzá kétszer is.
Kérdem én, miért? Aki a Fidesz el-
len mer szólni, azt elhallgatatják?
Kérem, hogy a pártatlanságot to-
vábbra is tartsák be, legalább a
„szabad vélemény” rovatban.

Kíváncsian várom, hogy az én
írásom bekerül-e a „szabad véle-
ménybe”, meg arra is kíváncsi va-
gyok, hogy ezek után Papp Attila
véleménye megjelenik-e, több mint
1 hónap elteltével a megírásától?

Üdvözlettel Pávliczné Ilike
nagykanizsai 1. választókerület

***
Tisztelt Pávliczné!
Ha figyelmesen olvasta volna la-

punkat, feltûnhetett volna, hogy szep-
tember 9. és október 7. között a válasz-
tási kampány miatt senki szabad véle-
ményét nem tudtuk papíralapon meg-
jelentetni. A pártatlanság jegyében
azonban honlapunkon minden észre-
vételt közöltünk. Mint ahogy most az
önét is. (Ezt most meg fogjuk tudni
tenni az újságban is.) Mivel terjedel-
mes levelébõl nem derül ki, így kény-
telen vagyok leírni, Ön egyetért Bi-
csák Miklóssal abban, hogy egy 1953-
ban kivégzett ember nem a kommu-
nizmus áldozata. Hát lelke rajta.

Dóró János

A választás nem tükrözi a ci-
gány szavazók akaratát, Teleki és
csapata nem a cigányok szavaza-
taival nyertek. A regisztráltak,
melyet õk szervezetten gyûjtöt-
tek, kb. kilencven százalékban
magyar, és a magyar szavazók ál-
tal újból megalakultak. Ez már
nem cigány önkormányzat, ha-
nem magyar.

Ezt a névválasztást kellene esz-
közölni: NAGYKANIZSA ME-
GYEI JOGÚ VÁROS MAGYAR
KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNY-
ZATA. Bogdán János közösségi
házat is módosítani kellene Berta-
lan Jánosra. Az igazi vesztesei a
város cigány lakossága az õ bejutá-
suknak. Nem a cigányságot képvi-
selik, csak a szûk családi érdeke-
ket, kiszolgálva a programjaikba
befont magyarság jeles képviselõit
és az érettségit és fõiskolán tanuló
magyarságot.

Nem legitim az önkormányzat.
Nem alakult meg az igazi CI-
GÁNY KISEBBSÉGI ÖNKOR-
MÁNYZAT Nagykanizsán!

http://www.kanizsaujsag.hu/inde
x.php?m=3&tema=29&altema=90

TTiisszztteelltt DDóórróó 
ffõõsszzeerrkkeesszzttõõ úúrr!!

EEzz nneemm cciiggáánnyy
kkiisseebbbbssééggii 
öönnkkoorrmmáánnyyzzaatt
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Mikor, ha nem most, kérdez-
hetnénk, amikor a Délzalai Víz- és
Csatornamû Zrt. csapatának elsõ
helyérõl értesültünk. Érthetõb-
ben fogalmazva ugyanis a X. Or-
szágos Víziközmû Szerelõverseny
hévízi helyszínén a dél-zalaiak va-
lamennyi ellenlábasukat megelõz-
ve végeztek az elsõként a szakmá-
ban immár nagy presztízsnek ör-
vendõ kétnapos viadalon.

Kendli Richárd szolgáltatási
igazgató roppant szerényen invitál-
ja az érdeklõdõt irodájába, pedig
van oka a büszkeségre, s azzal, amit
mond, lényegében kissé „sportos-
sá” is teszi a témát: „ A jubileumi
versenyt tulajdonképpen a zala-
egerszegi székhelyû Zalavíz Zrt.
szervezte, s a fürdõvárosba har-
minchárom induló egység volt hiva-
talos. Cégünk eddig nyolc alkalom-
mal vett részt ezen a megméretteté-
sen, amihez hozzátartozik, hogy
2008-ban mi voltunk a házigazdák
Zalakaroson, s a rendezõk ilyen
esetben nem indítanak csapatot.”

Idõközben megérkezik Ács
László üzemvezetõ, aki gyakorlati-
lag a felkészítõje volt a négyfõs
társaságnak, õ már a hévízi érdemi
történésekrõl tájékoztat: „Az elsõ
nap a gyakorlati feladatoké volt,
tehát érdemben itt arról kellett
számot adni, hogy miként tudja az
egyes, nem is oly’ egyszerû meg-
szabott összeszereléseket végre-
hajtani a csapat. Ezt úgy lehet el-
képzelni, hogy egy futballpálya
méretû területen több szakasz volt

kialakítva, egymástól paravánnal
elválasztva, s azokon kellett elvé-
gezni a kitûzött feladatokat. Ter-
mészetesen pályabíró felügyelte a
történéseket, a szerelõink pedig az
ilyenkor elõirt felszereléssel, illet-
ve ruházatban végezték a munkát.”

Talán átsiklanánk számos apró-
ságnak tûnõ ismérv felett, pedig –
mint ahogy minden verseny eseté-
ben – itt is valamennyinek nagy je-
lentõsége van.

„Számít mindenképpen a szak-
mai rutin, no és hogy valaki ho-
gyan tudja kezelni a versenyhely-
zetet. Erre tehát igyekeztünk na-
gyon odafigyelni, illetve az elsõ
napon a szerelési munkálatoknak
komoly szintideje is volt – folytatta
Ács László. – Mi a két és fél órás
limitet 2:12-vel tudtuk le, s ez ak-
kor már jelentett valamit, bár, ért-
hetõ okokból az aznapi állást nem
árulták el a szervezõk. Egyébként
a gyakorlati nap alatt volt még egy
kommunikációs „erõpróba”, ahol
a zsûri tagjai személyesítették meg
a segítséget kérõ fogyasztót.”

No, és lássuk mit takart a máso-
dik nap – szintúgy Ács László tol-
mácsolásában…

„Ötvenöt kérdést kellett a lehetõ
legjobban megválaszolni, s a té-
makörök többek között a jogszabá-
lyi-, szakmai-, valamint anyagis-
meretet, továbbá a munkavédelmi
kérdéseket ölelték fel. Az elsõ na-
pon történtek után azért már érez-
tük, hogy nagy baj nem lehet, s
joggal bizakodhattunk egy szép
helyezés elérésében.”

S akik a roppant értékes, érte-
lemszerûen überelni már-már lehe-
tetlen elsõ helyezést a Délzalai
Víz- és Csatornamû Zrt-nek szállí-
tották: Fábics István csapatkapi-
tány, Tóth Zoltán, Szijártó Károly
és Rácz István. A kép persze úgy
teljes, ha hozzátesszük, a második
helyen a Heves Megyei Vízmû
Zrt. végzett, míg a harmadik a Sze-
gedi Vízmû Zrt. lett.

„Az elért siker már csak azért is
értékes, mivel elmondhatjuk, hogy
az évek folyamán öles léptekkel
haladtunk elõre. 2007-ben 26.-ak,
2009-ben 17.-ek lettünk, most pe-
dig az elsõség következett – ezt
már Kassai Zoltán elnök-vezér-
igazgató hangsúlyozza. – Ha eh-
hez hozzáteszem, hogy a 2008-as
eseményen a rendezésért kaptunk
országos elismerést, úgy gondo-
lom, cégünk ebben a szegmensben
sem panaszkodhat. Az elért elsõ
hely pedig arra bizonyíték, hogy
tudatos, folyamatos képzésünk so-
rán szakembereink magas szintû
gyakorlati, szakmai, valamint el-
méleti ismereteket szerezhetnek.”

Az elért siker tehát jóval tovább
mutat.

„2007 óta 256 fõ vett részt a kü-
lönbözõ szakember-képzéseinken
– folytatta a cég elsõ embere – így
talán joggal lehetünk büszkék ar-
ra is, hogy valamennyi partnercé-
günk legújabb technológiai fej-
lesztéseit már gyakorlati bemuta-
tókon prezentálja felénk a víz-, il-
letve csatornaszerelvények terüle-
tén. Ezeket is figyelembe véve
nem lehet más a célunk, mint
hogy szakembergárdánk továbbra
is minden téren a gyakorlati isme-
retek maximális birtokában le-
gyen.”

S hogy a szerelõverseny történé-
seihez az elnök-vezérigazgató
utóbbi gondolatait meglovagolva
még néhány szó erejéig visszaka-
nyarodjunk, a délzalai vízmûves
csapat a fõdíj mellett egy gyakor-
lati különdíjat is kiérdemelt, neve-
zetesen a „legfogyasztó-barátabb”
egység elismerést is elhozták a ka-
nizsaiak.

A megmérettetés kapcsán tehát
van mire büszkének lenni, s adott a
feladat a jövõ évi, egri találkozóra
is: a megszerzett elsõ helyezést –
ha lehet – megvédeni, pontosab-
ban megtartani…      

Polgár László

VOKSH Kft.
Nagykanizsa, 

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

OKÉV nyt. szám: 20-0003-04 AL: 0448

Tanfolyam indul:
2010.10.25. 16 óra: 

személyautó, motor, segédmotor
kategóriákban

2010.10.25. 16 óra: gépkezelõ
(targonca, emelõgép, 

földmunkagép)
2010.10.26.: árufuvarozó és
személyszállító GKI (a régi 

belföldi és nemzetközi helyett)
2010.10.27. 16 óra: C+D+E

Részletfizetés
Diák kedvezmény

Ingyenes 
tankönyvkölcsönzés
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X. Országos Víziközmû Szerelõverseny gyõztes csapata
Felsõ sor: Rácz István szerelõ, Szijártó Károly szerelõ, Tóth Zoltán szerelõ

Alsó sor: Fábics István mûvezetõ (csapatkapitány), 
Kendli Richárd szolgáltatási igazgató, Ács László üzemvezetõ

VVíízzmmûûvveess eellssõõ hheellyy aa ttiizzeeddiikkeenn

A Kereszténydemokrata Nép-
párt Nagykanizsai Szervezete
adománygyûjtésbe kezdett az
iszapkatasztrófa károsultjainak
részére. A gyûjtést Filip Gizella,
a szervezet vezetõségi tagja kez-
deményezte és irányítja. Õ erdé-
lyi származású, több, mint
harminc évig élt Németország-
ban, és testvérpártunk aktív tag-
jaként már több, köztük a Nagy-
kanizsai Vöröskereszt részére in-
dított segélyakcióban vett részt.
A vásárcsarnok emeletén lévõ
üzletének készletét felajánlotta a
károsultak részére. 

Kérjük városunk lakóit, aki te-
heti, segítsen adományaival. Fel-
vettük a kapcsolatot a devecseri
polgármesterrel, az õ ajánlása
szerint elsõsorban tartós élelmi-
szerekre, ruházati cikkekre, la-
kás-felszerelési tárgyakra van
szükség most ott az élet újrakez-
déséhez.

Az adományokat a vásárcsar-
nok emeletén az északnyugati sa-
rokban a 151 sz. üzlethelyiségben
várjuk. 

Az összegyûlt adományokat az
EUROTRANS szállító vállalat ál-
tal felajánlott teherautóval fogjuk
elszállítani, várhatóan október 28.
és 30. között Devecserbe.

A szállítmányt a KDNP néhány
tagja elkíséri.

Kovács János elnök

A KDNP is
adományokat
gyûjt
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Bizzer András a 6. számú választókerület (Rózsa u. 14-tõl végig páros
házszámok, Rózsa u. 21-tõl végig páratlan házszámok, Kazanlak körút 1-tõl
végig páratlan házszámok, Kazanlak körút 2-12/C-ig páros házszámok, Munkás
utca 1-3/B-ig páratlan házszámok, Munkás utca 2-tõl végig páros házszámok,
Munkás 5-tõl végig páratlan házszámok) önkormányzati képviselõje fogadóórát
tart 2010. október 29-én 17 órakor a Hevesi Sándor Általános Iskolában.

KKééppvviisseellõõii ffooggaaddóóóórraa

Temetõ nyitva tartás: október 30-tól (szombattól) november 1-ig (hétfõig): 7.00
- 22.00
Ügyelet a Temetõgondokságon: október 30-tól (szombattól) november 1-ig
(hétfõig) 9.00 - 16.00
Gépkocsi behajtás (mozgáskorlátozottakat és idõs korúakat szállító gépkocsik-
kal): október 30-tól (szombattól) november 1-ig (hétfõig) 7.00 - 12.00

Temetõgondnokság

MMiinnddeennsszzeenntteekkii tteemmeettõõ nnyyiittvvaa ttaarrttááss

Közeleg Mindenszentek és a Halottak Napja, amikor a temetõkben megláto-
gatjuk elhunyt szeretteinket. Sírjaikat a kegyelet koszorúival, virágaival díszít-
jük, meggyújtjuk az emlékezés gyertyáját. Amíg Önök a temetõkben szerette-
ikre, ismerõseikre emlékeznek, az alatt a bûnelkövetõk csak az alkalomra vár-
nak.

Az elmúlt években azt tapasztaltuk, hogy a kegyelet napjaiban közvetlenül a
temetõk környékén gyakrabban fordult elõ gépkocsifeltörés, kerékpárlopás, a
sírokról virág, koszorú, kegytárgy eltulajdonítása, valamint a lakástulajdonos
távollétét kihasználó betörés, besurranás.

A Zala Megyei Rendõr-fõkapitányság a szolgálatok szervezése során az idén
is megkülönböztetett figyelmet fordít a kegyelet napjaira. Az áldozattá válás
megelõzése érdekében javasoljuk fokozott odafigyelésüket.

Kérjük Önöket, ezekben a napokban a temetõben és környékén kiemelt fi-
gyelmet fordítsanak az említett bûncselekmények megakadályozására! Ameny-
nyiben ilyet tapasztalnak, kísérjék figyelemmel a gyanús személyek, gépkocsik
mozgását és jelezzék a Rendõrségnek (díjmentesen hívható telefonszám: 107)! 

Jármûveikben látható helyen értékeket (táska, mobiltelefon, pénztárca, ka-
bát, stb.) ne hagyjanak, azokat minden esetben zárják le!

A Zala Megyei Baleset-megelõzési Bizottság az alábbiakra hívja fel a fi-
gyelmet.

A temetõk környékén számolni kell a megnövekvõ gyalogos és gépjármû-
forgalommal.

A torlódások elkerülése miatt a lehetõségekhez mérten rendõrök irányítják
a forgalmat és folyamatosan felügyelik a nagyobb temetõk környékét.

A kialakult forgalom függvényében ideiglenesen forgalomkorlátozások és
elterelések várhatók.

A távolabbra indulóknak – ha tehetik – célszerû idõben útnak indulni, az
esetleges késést nem a közúton kell behozni!

Az út- és a látási viszonyok néha hirtelen, szélsõségesen is megváltozhatnak. 
A parkolás során szem elõtt kell tartani a forgalmat és a tömegközlekedé-

si eszközök közlekedésének biztosítását. Figyelmesen kell parkolni, ügyelve
mások értékeire, gépjármûvére is. 

Esetleges károkozásnál, vagy forgalmi eseménynél körültekintõen kell el-
járni.

A Rendõrség a 107-es és a 112-es, ingyenesen hívható telefonszámon min-
dig rendelkezésre áll a vitás esetek tisztázása érdekében. 

Vannak olyan közlekedõ társaink, akik csak a jeles ünnepek alkalmával
használják gépjármûveiket, velük szemben legyünk türelmesek!  

Mindig használják a kötelezõen elõírt passzív biztonsági eszközöket, mert
azok életet menthetnek!

Akik a tömegközlekedési eszközöket veszik igénybe, álló jármû elõtt és
mögött, annak takarásában ne lépjenek az úttestre! A közúton körültekintõen
keljenek át! 

Zala Megyei Rendõr-fõkapitányság

MMeeggeellõõzzééssii ttaannááccssookk 
aa MMiinnddeennsszzeenntteekk 
ééss HHaalloottttaakk NNaappjjaa iiddeejjéérree

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyûlésének Városfejlesztési, Környezet-
védelmi és Idegenforgalmi Bizottsága pályázatot ír ki falfirkák eltüntetésének
támogatásáról szóló 81/2007. (XII. 21.) sz. önkormányzati rendelet szerinti ön-
kormányzatit támogatás elnyerésére.
A támogatásra rendelkezésre álló keretösszeg 2010. évben 500 000 Ft.
A pályázati kiírás és a pályázati adatlap kérhetõ Nagykanizsa Megyei Jogú Város
Polgármesteri Hivatal Fõépítészi Csoport Irodáján ügyfélfogadási idõben (Nagyka-
nizsa, Erzsébet tér 7. II. em. 14.), vagy letölthetõ a www.nagykanizsa.hu honlapról.
A pályázat befogadásához szükséges a közpénzekbõl nyújtott támogatások átlát-
hatóságától szóló 2007. évi CLXXXI. törvény szerinti összeférhetetlenség, illetve
érintettség fennállásáról, vagy hiányáról szóló nyilatkozat kitöltése és csatolása.

Városi Fõépítész Nagykanizsa 

PPáállyyáázzaatt - ffaallffiirrkkáákk eellttüünntteettéésséérree

Házi segítségnyújtásba: 
- 2 fõ szociális gondozó (határozott idõre)
- 1 fõ szociális gondozó (határozatlan idõre)
Idõsek Klubjába:
-  2 fõ szociális gondozó (határozatlan idõre) 
-  1 fõ szociális segítõ (határozatlan idõre)
Központi Szociális Konyhára:
-  1 fõ szakács  (határozatlan idõre) 
Idõsek Otthonába:
-  1 fõ ápoló  (határozott idõre)

Az állások középfokú, szakirányú végzettséggel tölthetõk be.

Jelentkezni fényképes szakmai önéletrajz, és bizonyítvány másola-
tának az Egyesített Szociális Intézmény 8800 Nagykanizsa, Teleki út
19/B. címre történõ megküldésével lehet. 

Telefonos elérhetõséget kérjük megadni.
Jelentkezési határidõ: 2010. október 31.  napjáig 

EEggyyeessíítteetttt SSzzoocciiáálliiss IInnttéézzmméénnyy NNaaggyykkaanniizzssaa
ffeellvvéétteelltt hhiirrddeett aazz aalláábbbbii mmuunnkkaakköörröökk 

bbeettööllttéésséérree::

KKöösszzöönneett aazz öösssszzeeffooggáásséérrtt!!
Tisztelt NNagykanizsai LLakosok!

Az elmúlt idõszakban az egész ország megdöbbenéssel és együttérzéssel
nézte a Veszprém megyében történt ipari-katasztrófa televíziós beszámolóit. A
kiömlõ veszélyes anyag, az ún. vörös iszap több halálos áldozatot követelt, jut-
tatott kórházba, és rengeteg család otthonát tönkretette.

A különbözõ híradásokból már bizonyosan értesültek arról, hogy
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata is csatlakozott a Magyar
Televízió által meghirdetett összefogáshoz, és október 17-én adománygyûjtõ
urnát helyezett ki a Városháza aulájában, ahol mindenki elhelyezhette azt az
összeget, amellyel a vörösiszap-áradatban fedél nélkül maradt emberek
megsegítéséhez szeretett volna hozzájárulni. A reggel 8 órától este 8 óráig tartó
kezdeményezéssel Nagykanizsán több mint 200 000 Ft-ot sikerült össze-
gyûjteni, így ezúton szeretnék köszönetet mondani mindazoknak a segítõ
szándékú embereknek, akik pénzadományaikkal hozzájárultak a gyûjtéshez,
ezáltal segítve Magyarország legnagyobb környezeti katasztrófájának
áldozatain. Továbbá köszönet illeti a helyi média valamennyi munkatársát is,
akik többszöri híradással propagálták az adománygyûjtõ kezdeményezést. 

Önzetlen támogatásukat még egyszer köszönöm!
Cseresnyés Péter polgármester

A ddélvidéki rrácjárásról DDél-ZZalában
2010. október 27-én 18 órai kezdettel a Honvédkaszinó Tü-

körtermében Délvidéki S. Attila történész, író tart „Fejezetek
a rácjárások történetébõl” címû kötetével kapcsolatosan elõ-
adást egy eddig részleteiben még kevésbé feltárt történelmi ese-
ménysorozatról.

Ahogy a kutató fogalmaz, szinte ugyanannyira tartja magát magyar-
nak, mint szerbnek, ezért határozta el, hogy a két nép kapcsolatának
történelmi mélységeiben tárja fel az eddig kimondatlan és elhallgatott
ismereteket.
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Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyûlésének az önkormányzati bérla-
kásokról szóló 42/2007. (IX.25.) számú helyi rendelete alapján, az alábbi
üres önkormányzati bérlakások bérleti jogának elnyerésére: 

SZOCIÁLIS ÉS NEM SZOCIÁLIS HELYZET ALAPJÁN:

Csere - önkormányzati bérlakás 
bérleti jogviszonyával rendelkezõk részére

1. Nagykanizsa, Eötvös tér 11. fsz. 3.
A lakás alapterülete: 37 m2, szobaszám: 1 szoba, komfortfokozata: komfortos. A
lakás településen belüli fekvése: belvárosi terület. Bérleti díj összege: 15.799 Ft.
A lakás állapota: helyreállított. A bérleti jogviszony idõtartama: a cserélt lakás
bérleti szerzõdésével megegyezõ. 

2. Nagykanizsa, Erdész u. 27. fsz. 3.
A lakás alapterülete: 37 m2, szobaszám: 1 szoba, komfortfokozata:
komfortos. A lakás településen belüli fekvése: egyéb városi terület. Bérleti díj
összege: 19.168 Ft. A lakás állapota: felújított. A bérleti jogviszony idõtartama:
a cserélt lakás bérleti szerzõdésével megegyezõ. 

3. Nagykanizsa, Fõ u. 9. II/I/9.
A lakás alapterülete: 54 m2, szobaszám: 1 szoba, komfortfokozata: komfortos. A
lakás településen belüli fekvése: belvárosi terület. Bérleti díj összege: 24.462 Ft.
A lakás állapota: helyreállított. A bérleti jogviszony idõtartama: a cserélt lakás
bérleti szerzõdésével megegyezõ. 

4. Nagykanizsa, Kodály Z. u. 2/C. I. em. 3.
A lakás alapterülete: 54 m2, szobaszám: 2 szoba, komfortfokozata: komfortos. A
lakás településen belüli fekvése: egyéb városi terület. Bérleti díj összege:
22.410 Ft. A lakás állapota: helyreállított. A bérleti jogviszony idõtartama: a cse-
rélt lakás bérleti szerzõdésével megegyezõ. 

Önkormányzati bérlakás 
bérleti jogviszonyával nem rendelkezõk részére

1. Nagykanizsa, Berzsenyi u. 14/B. V. em. 31.
A lakás alapterülete: 66 m2, szobaszám: 3 szoba, komfortfokozata: összkomfor-
tos. A lakás településen belüli fekvése: belvárosi terület. Bérleti díj összege:
34188 Ft. A lakás állapota: helyreállított. A bérleti jogviszony idõtartama: 5 év. 

2. Nagykanizsa, Rózsa u. 22/A. IV. em. 14.
A lakás alapterülete: 54 m2, szobaszám: 2 szoba, komfortfokozata: összkomfor-
tos. A lakás településen belüli fekvése: egyéb városi terület. Bérleti díj összege:
22.734 Ft. A lakás állapota: helyreállított. A bérleti jogviszony idõtartama: 5 év. 

3. Nagykanizsa, Teleki u. 13/B. III. em. 11.
A lakás alapterülete: 53 m2, szobaszám: 1+1 fél szoba, komfortfokozata: össz-
komfortos. A lakás településen belüli fekvése: egyéb városi terület. Bérleti díj
összege: 24.168 Ft. A lakás állapota: helyreállított. A bérleti jogviszony idõtar-
tama: 5 év. 

4. Nagykanizsa, Zemplén Gy. u. 7/A. VIII. em. 53.
A lakás alapterülete: 57 m2, szobaszám: 2 szoba, komfortfokozata: összkom-
fortos. A lakás településen belüli fekvése: egyéb városi terület. Bérleti díj ösz-
szege: 21.318 Ft. A lakás állapota: helyreállított. A bérleti jogviszony idõtar-
tama: 5 év. 

5. Nagykanizsa, Csengery u. 88. I. em. 21.
A lakás alapterülete: 39 m2, szobaszám: 1 szoba, komfortfokozata: komfortos. A
lakás településen belüli fekvése: városi terület. Bérleti díj összege: 16.185 Ft. A
lakás állapota: felújított. A bérleti jogviszony idõtartama: 5 év.

6. Nagykanizsa, Csengery u. 88. II. em. 37.
A lakás alapterülete: 39 m2, szobaszám: 1 szoba, komfortfokozata: komfortos. A
lakás településen belüli fekvése: városi terület. Bérleti díj összege: 16.185 Ft. A
lakás állapota: felújított. A bérleti jogviszony idõtartama: 5 év. 

7. Nagykanizsa, Csengery u. 117/15. fsz. 2.
A lakás alapterülete: 53 m2, szobaszám: 2 szoba, komfortfokozata: komfortos. A

lakás településen belüli fekvése: peremterület. Bérleti díj összege: 13.886 Ft. A
lakás állapota: felújított. A bérleti jogviszony idõtartama: 5 év. 

8. Nagykanizsa, Csengery u. 117/11/D/3.
A lakás alapterülete: 44 m2, szobaszám: 2 szoba, komfortfokozata: összkomfor-
tos. A lakás településen belüli fekvése: peremterület. Bérleti díj összege: 15.796
Ft. A lakás állapota: helyreállított. A bérleti jogviszony idõtartama: 5 év. 

9. Nagykanizsa, Csengery u. 117/18/A/7.
A lakás alapterülete: 44 m2, szobaszám: 2 szoba, komfortfokozata: összkomfor-
tos. A lakás településen belüli fekvése: peremterület. Bérleti díj összege: 15.796
Ft. A lakás állapota: helyreállított. A bérleti jogviszony idõtartama: 5 év. 

10. Nagykanizsa, Csengery u. 117/18/B/2.
A lakás alapterülete: 44 m2, szobaszám: 1+1 fél szoba, komfortfokozata:
összkomfortos. A lakás településen belüli fekvése: peremterület. Bérleti díj
összege: 15.796 Ft. A lakás állapota: felújított. A bérleti jogviszony idõtarta-
ma: 5 év. 

11. Nagykanizsa, Csengery u. 117/18/G/4.
A lakás alapterülete: 48 m2, szobaszám: 2 szoba, komfortfokozata: összkomfor-
tos. A lakás településen belüli fekvése: peremterület. Bérleti díj összege: 17.732
Ft. A lakás állapota: felújított. A bérleti jogviszony idõtartama: 5 év. 

12. Nagykanizsa, Csengery u. 117/3. fsz. 10.
A lakás alapterülete: 38 m2, szobaszám: 1 szoba, komfortfokozata: komfortos. A
lakás településen belüli fekvése: peremterület. Bérleti díj összege: 12.314 Ft. A
lakás állapota: helyreállított. A bérleti jogviszony idõtartama: 5 év. 

13. Nagykanizsa, Csengery u. 117/4. fsz. 2.
A lakás alapterülete: 50 m2, szobaszám: 2 szoba, komfortfokozata: félkomfor-
tos. A lakás településen belüli fekvése: peremterület. Bérleti díj összege: 10.000
Ft. A lakás állapota: helyreállított. A bérleti jogviszony idõtartama: 5 év. 

14. Nagykanizsa, Csengery u. 117/11/B/5.
A lakás alapterülete: 44 m2, szobaszám:  2 szoba, komfortfokozata: összkomfor-
tos. A lakás településen belüli fekvése: peremterület. Bérleti díj összege: 15.796
Ft. A lakás állapota: helyreállított. A bérleti jogviszony idõtartama: 5 év. 

15. Nagykanizsa, Csengery u. 117/11/B/6.
A lakás alapterülete: 44 m2, szobaszám: 2 szoba, komfortfokozata: összkom-
fortos. A lakás településen belüli fekvése: peremterület. Bérleti díj összege:
15.796 Ft. A lakás állapota: helyreállított. A bérleti jogviszony idõtartama: 5
év. 

NEM SZOCIÁLIS HELYZET ALAPJÁN:

Önkormányzati bérlakás bérleti jogviszonyával nem rendelke-
zõk részére

1. Nagykanizsa, Király u. 34. II. em. 3.
A lakás alapterülete: 113 m2, szobaszám: 3 szoba, komfortfokozata: komfortos.
A lakás településen belüli fekvése: belvárosi terület. Bérleti díj összege: 61.472
Ft. A lakás állapota: helyreállított. A bérleti jogviszony idõtartama: 5 év. 

2. Nagykanizsa, Fõ u.  8. II. lh. II. em. 5.
A lakás alapterülete: 80 m2, szobaszám: 2 szoba, komfortfokozata: komfortos. A
lakás településen belüli fekvése: belvárosi terület. Bérleti díj összege: 40.400 Ft.
A lakás állapota: helyreállított. A bérleti jogviszony idõtartama: 5 év. 

3. Nagykanizsa, Fõ u.  8. I. lh. II. em. 14.
A lakás alapterülete: 72 m2, szobaszám: 1 szoba, komfortfokozata: összkomfor-
tos. A lakás településen belüli fekvése: belvárosi terület. Bérleti díj összege:
39.168 Ft. A lakás állapota: helyreállított. A bérleti jogviszony idõtartama: 5 év. 

A pályázatokat a Polgármesteri Hivatal Szociális Osztályán (Nagykanizsa,
Eötvös tér 16. I. em. 100.) lehet benyújtani.  Pályázati nyomtatvány ugyan-
itt kapható!

Pályázatok benyújtásának határideje:  2010. október 29.

Önkormányzati bbérlakások sszociális éés nnem sszociális hhelyzet aalapján
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„Szeptemberben szomorúan
láttuk, hogy régi kedves favárun-
kat szétszedik az iskolánk udva-
rán. Aztán munkások érkeztek,
és két nap alatt gyönyörû új játé-
kokat építettek nekünk fából. A
fiúk a csúszdának, a lányok a
hintának és a libikókának örül-
tek leginkább. Néhány napig vá-
gyakozva néztük szép új játszóte-

rünket, és amikor már elég biz-
tonságos volt, végre elfoglalhat-
tuk! Hatalmas volt a tolongás,
de megérte kivárnunk a sort! Vé-
gül mindenki kipróbált minden
játékot. Nagyon örültünk, hogy
új, biztonságos és szép játékokat
kaptunk!”

Kõrösi Csoma Sándor 
Általános Iskola 3.a osztálya

Minden évben a Kõrösi
Csoma Sándor Általános Iskola
7. osztályos tanulói Bécsbe utaz-
hatnak. Ebben a tanévben végre
mi is ellátogathattunk az osztrák
fõvárosba. 

A tanulmányi kirándulásunk el-
sõ állomása a schönbrunni kastély
volt. Megcsodáltuk fényûzõ ter-
meit, sétáltunk a hatalmas, 200
hektáros, fákkal, virágokkal, szob-
rokkal, szökõkutakkal teli park-

ban. A fényképezõgépeink folya-
matosan dolgoztak a kezünkben.
Felmentünk a park legmagasabb
pontján épült Gloriettre, ahonnét
pompás kilátás nyílt a kastélyra és
egész Bécsre. 

Ezután Bécs belvárosába indul-
tunk. Itt a történelmi tanulmányaink-
ból már ismert osztrák uralkodók
székhelyét, a Hofburgot is megte-
kintettük. Körbejártuk zegzugos ud-
varait, épületeit. A Kincstárban kuta-
tómunkát kaptunk. Ámuldoztunk a

rengeteg ékszer, koronázási jelvény,
díszes tárgy, öltözet, ereklye láttán.
Hihetetlen, hogy ezektõl a nagy érté-
kû kincsektõl csak egy üvegfal vá-
lasztott el bennünket! Itt láthattuk
Bocskai Istvánnak a török szultántól
kapott koronáját is. 

A várból egy emberektõl nyüzs-
gõ, elegáns, luxusüzletekkel teli
utcán keresztül jutottunk el a világ
egyik legszebb gótikus építményé-
hez, a Szent István Székesegyház-
hoz. Lenyûgözõ a Bécs jelképe-
ként emlegetett Steffl látványa!
Felemelõ érzés volt állni a
Kapisztrán szószék alatt, megcso-
dálni az egész templombelsõt, kü-
lönösen a Bécsújhelyi szárnyas ol-
tárt, a Máriapócsi könnyezõ Ma-
donnát és a fekete márványból ké-
szült fõoltárt.

A dóm elõtti téren elidõztünk az
élõszobroknál. Közben mellettünk
gumikerekes fiákerek gurultak ke-
ménykalapos kocsisaikkal.

Betértünk sétánk során a Csá-
szári Sírkamrába is, amely a Habs-
burg család tagjainak földi marad-
ványait õrzi. Mintha egy föld alat-
ti temetõben jártunk volna! Hát-
borzongató volt!

Útban hazafelé még a világhí-
rû Hundertwasser-ház bûvölt el
bennünket. Ebbe a tarkabarka,
szabálytalan formájú épületbe
beköltözött a természet: a tetõt
fûvel, földdel fedték be, és nagy
fák nõnek ki a szobákból, az
ágaik az ablakokon bújnak ki. A
házon belül van 52 lakás, 19 te-
rasz, valamint összesen 250 fa és
bokor. Nem csoda, hogy Auszt-
ria kulturális örökségének része
lett!

Este fáradtan, de jó hangulatban
és életre szóló élményekkel gazda-
godva tértünk haza.

Ezen a kiránduláson szerzett él-
ményeink felejthetetlenek lesznek
és hasznosak is: történelem és né-
met órákon biztosan többször is
szóba kerülnek majd a Bécsben lá-
tottak.

7.a és 7.b osztály tanulói

TTöörrttéénneellmmii bbaarraannggoollááss BBééccssbbeenn

A Kõrösi Csoma Sándor Álta-
lános Iskola 45 ötödikese utazott
el a VII. Õrségi Nemzetközi
Tökfesztiválra. 

Ködös, hûvös reggelen indultunk
Nagykanizsáról. Utunk elsõ állomá-
saként a pityerszeri Szabadtéri Nép-
rajzi Mûemlék együttest tekintettük
meg. Régi parasztházak között már
ragyogó napsütésben sétálgattunk,
bekukkantottunk az ablakaikon, ajta-
jaikon. Találgattuk, melyik felszere-
lési tárgyat mire is használhatták ré-
gen. Hon- és népismeret órán kapott,
néphagyományokkal kapcsolatos fel-
adataink megoldásához sok segítsé-
get kaptunk a múzeum dolgozóitól.

Biotermékeket is kóstolhattunk:
különleges ízû mézeket (diós,
gesztenyés, csokis), bio üdítõita-
lokat.

Innen Õriszentpéterre mentünk
és bekapcsolódtunk a tökfesztivál
programjaiba. 

Volt amelyikünk töklámpást fara-
gott, mások korongoztak. Néhá-
nyan a töklökõ versenyen mutatták
meg erejüket és dobogós helyezése-
ket értek el. Megcsodáltuk a legna-
gyobb és legérdekesebb tökök kiál-
lítását is. A színpadon zajló mûso-
rok is érdekesek voltak. A kézmû-
ves kirakodó vásárban kedvünkre
vásárolhattunk a szebbnél szebb ter-
mékek közül. Nagyon jól éreztük
magunkat a fesztiváli forgatagban.

Örülök, hogy elmehettem erre a
kirándulásra, mert ez volt az elsõ
közös hétvégi, élményekben gaz-
dag osztályprogramunk a felsõ ta-
gozatban.

Horváth Mátyás  5.a osztály
Kõrösi Cs. S. Általános Iskola

KKiirráánndduullttuunnkk:: TTöökk jjóó vvoolltt!!

EEllkkéésszzüülltt aa jjááttsszzóótteerrüünnkk
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Horoszkóp

Ha lehet, ezekben a napokban maradjon
ki a vitás helyzetekbõl. Jobban teszi, ha
türelmes és elnézõ lesz környezetével.
Kikapcsolódásként olvasson többet, és
keressen új hobbit magának. 

Ne taktikázzon folyton, hanem engedjen
egyenes utat a történéseknek. Kapcsolatában
tartsa szem elõtt, hogy megbocsátással többet
ér el, mint veszekedéssel. Örüljön annak, ha
kap egy új esélyt, és rendezheti a dolgait.

Anyagiakat érintõ fantasztikus lehetõségek
hullnak az ölébe. Ha nem bízza el magát, ha-
nem szerényen dolgozik tovább, egyre több fel-
kérésre, megrendelésre számíthat. A teliholdra
nem lesz érzékeny, de a párját lelkesítenie kell. 

Jó hangulatot ígérnek ezekre a napokra a
csillagok. Hivatalos ügyeit most elsõ len-
dületre elintézheti. A telihold azonban ar-
ra inti, hogy legyen óvatos a közlekedés-
ben és a kommunikáció terén. 

Váratlanul anyagi támogatásra számíthat a
családjától. Ha nincs rá szüksége, akkor se fo-
gadja közömbösen, hanem köszönje meg és
viszonozza, ha úgy adódik. A nyugtalanság
helyett figyeljen jobban az egészségére. 

Döcögõsen indul a hete, de csupán azért,
mert elfáradt az elmúlt napokban. Egy kis
szünet után ismét fáradhatatlanul tevé-
kenykedik tovább, sõt még a környezeté-
ben lévõ nyûgös embereket is felvidítja.

Elõfordulhat, hogy a szívéhez közel álló
emberek önhöz fordulnak segítségért.
Lehetõleg ne vitatkozzon velük fölösle-
gesen. Ha a pénzügyeit nem érinti, akkor
is döntsön megfontoltan és bölcsen.

Egyre erõsebbé válhat önben az érvényesülé-
si vágy. Merész álmainak azonban nem min-
dig örül a családja. Ha el akarja nyerni a támo-
gatásukat, legyen türelmes. Ha ügyesen hasz-
nálja ki a lehetõségeit, végül mindenki jól jár.

Jó hírekkel indul a hete, a hétvégén azon-
ban olyan dolgokról szerezhet tudomást,
amelyek felborzolják a kedélyét. A telihold
azt jelzi, az elkövetkezõ napokban csak a
mûvészetekben lelhet nyugalmat.

A csillagok állása szerint a hétvégén szokat-
lan helyzetekbe keveredhet. Ne kapkodjon el
semmit, legjobb, ha csendben marad, és fi-
gyeli az eseményeket. Igyekezzen egyensúlyt
találni a magán- és a családi élete között.

A bolygók jó munkalehetõségeket ígérnek.
Még válogathat is az ajánlatok közül. Ne
kapkodja el a választást, de ne is halogas-
sa el. Úgy ossza be az idejét, hogy otthon
is szükség lesz a jelenlétére. 

A csillagok állása szerint, ha összeszedi
magát, sikert sikerre halmozhat. A telihold
gondolkodásra készteti pénzügyei terén.
Ne siesse el a költekezést, vásárlást. A hét-
végén romantikus napokra számíthat.

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

Az Ön
rádiója
FM 95,6

MHz

SMS szám:
06-30/

30-30-956
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IINNGGAATTLLAANN
17+18 lakásos társasház építésé-

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

Kiskanizsai kétszintes, kertes,
saját építésû, jó állapotban lévõ csa-
ládi ház kedvezõ áron eladó. Kis la-
kást, vagy budapesti ingatlant be-
számítok. 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)

Nk-án Babóchay utcában ingat-
lan nagy kerttel eladó. Irányár: 21

millió Ft. Érd.: 0670/419-0280,
0630/332-8449 (7294K)

Nk-án belvárosi, 35 m2-es,
egyedi gázfûtéses, karbantartott la-
kás bútorokkal eladó. Érd.:
0630/539-4580 (7297K)

Platán soron 70 m2-es, nyugati-dé-
li fekvésû, V. emeleti, kétszobás, erké-
lyes, egyedi fûtéses lakás eladó. Érd.:
0693/311-976 (12 óra után) (7298K)

Készpénzért vásárolok köny-
vet, festményt, porcelánt, régi
népi parasztbútorokat, haszná-
lati tárgyakat és teljes hagyaté-
kot. Érd.: 0620/555-3014
(7276K)

Labdarúgó világbajnokság Lutra-
albumába való matricát cserélnék.
Tel.: 0630/9049619 (7296K)

Nk-án  kéményes F8-as lát-
ványkonvektor és GF35-ös kon-
vektor újszerû állapotban féláron
eladó. Érd.: 0620/378-4509,
0630/291-1744 (7299K)

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

Masszázs! Reumatikus, izületi
problémákra, vérkeringés harmoni-
zálására, stressz, feszültség okozta

izomcsomók, letapadások oldásá-
ra. Idõpont egyeztetés és bejelent-
kezés: 0630/540-6664 (7288K)

Televíziók, LCD monitorok, vi-
deók, DVD-k és távirányítók javí-
tása. Balaskó István Nagykanizsa,
Ady Endre u. 11. Tel.: 0630/597-
1530 (7300K)

Tisztelt 
Nagykanizsai VVállalkozók!

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

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

A projekt megvalósulását követõen a közel 2500 m2

területû épület 30 vállalkozás befogadására lesz alkalmas.

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

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

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

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

ALAPSZOLGÁLTATÁSOK:

EMELT SZINTÛ SZOLGÁLTATÁSOK

(A megjelenéstõl november 30-ig)

Hirdessen nnálunk, mmegéri!
Lakossági apróhirdetés

15 szóig egy alkalommal: 600 Ft
(Amennyiben hirdetését egyszerre több alkalomra adja fel, 

úgy a másodiktól 300 Ft.)
Vállalkozási apróhirdetés

15 szóig egy alkalommal: 1200 Ft
(Amennyiben hirdetését egyszerre több alkalomra adja fel, 

úgy a másodiktól 600 Ft.)

Keretes hirdetéseinkre kérje árajánlatunkat!
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Németországban, a Stuttgart
mellett rendezett modellezõ vi-
lágbajnokságon jártak a magyar
válogatott színeiben a nagykani-
zsai Canissa Modellezõ Sport-
egyesület tagjai, s a különbözõ
kategóriákban értékelésük sze-
rint jól sikerült debütálásuk.

– Mi csupán a versenyek kezdete
elõtti napon érkeztünk ki a helyszín-
re, ellentétben mondjuk a kínaiakkal,
vagy épp a házigazdákkal, akik már
a seregszemle elõtt három héttel tesz-
telni kezdhették masináikat, no meg
a környezeti viszonyokat – kezdte
Lekszikov Zsolt, a három résztvevõ
kanizsai modellezõ egyike.

– Ezek szerint utóbbinak is rop-
pant mód jelentõsége van…

– Hogyne. Akár a nagy techni-
kai sportágaknak, a modellezés-

nek is nagyon fontos szegmense,
hogy miképp sikerül beállítani a
vízre tett járgányokat. A világbaj-
nokság helyszínéül szolgáló tó
például nyolcszáz méteres tenger-
szint feletti magassággal bírt,
szemben Nagykanizsa 170-ével, s
a vízhõmérséklet 6 Celsius-fok kö-
rül alakult.

– Milyen eredményeket sikerült
elérniük elsõ világbajnokságukon?

– A robbanómotorosok 15 köb-
centiméteres kategóriájában Boti
Ferenc a hatodik, jómagam a hete-
dik lettem. A 3,5 köbcentiseknél
szereztem egy 10. helyezést, az 1
kg alatti elektromos motoroknál dr.
Lekszikov Gábor pedig 15. lett. A
mini-eco kategóriában Gábor még
egy 22., míg Ferenc egy 24. helye-
zést gyûjtött be. Valamennyi ered-
mény a középmezõnynek felelt

meg, hiszen utóbbiak esetében jó-
val több volt a nevezõ modellezõ
is.

– Elégedettek lehetnek összes-
ségében?

– Úgy gondolom, igen, hiszen a
profi és fél-profi mezõnnyel na-
gyon nehéz felvenni a versenyt.
Példának okáért a kínai és orosz
versenyzõk bizony gyári támoga-
tással bírnak, õk már valóban más
szintet képviselnek. Mindenestre
büszkék vagyunk rá, hogy népes
mezõnyben sikerült helytállnunk,
hiszen majd harminc országot kép-
viseltek az indulók Brazíliától
Hongkongig. Mivel most már a
versenyszezonunk lezárult, az idei
esztendõnknek ez remek zárása
volt.            

P.L.
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Atomerõmû SE Paks –
Aquaprofit Nagykanizsai TSK
4,5:7,5. NB I-es sakk csapatbajno-
ki mérkõzés, 1. forduló. Paks.

Eredmények (elöl a hazaiak): Ber-
kes Ferenc - Alekszander Beljavszkij
1:0, Ács Péter - Balogh Csaba 0:1,
Vladislav Nevednyicsij - Ivan Ivani-
sevics 0,5:0,5, Szabó Krisztián - Hé-
ra Imre 1:0, Papp Gábor - Márkus
Róbert 0:1, Grószpéter Attila - Gonda
László 0,5:0,5, Alin Berescu - dr.
Flumbort András 0,5:0,5, Fodor Ta-
más - Bérczes Dávid 0:1, Csom Ist-
ván - Pintér József 0:1, Vidéki Sándor
- Prohászka Péter 0,5:0,5, Szabó
Bence - Szteliosz Halkiasz 0:1, Vajda
Szidónia - Gara Tícia 0,5:0,5

– Nagyon jó bemutatkozás volt
ez csapatunk részérõl a bajnok-
ságban – értékelt a mérkõzés után
Flumbort András, aki ezúttal csa-
patvezetõként asztalhoz is ült az
egyik legnagyobb rivális otthoná-
ban. – Nagy sztárt viszont azért
sem tudtunk hozni a találkozóra,
mert éppen zajlottak a német Bun-
desliga küzdelmei is, de utólag, az
eredmény ismeretében – fogal-
mazzunk így – nem is volt erre a
lépésre szükség. Persze, ezzel nem
degradálom le a mérkõzést, hi-
szen sportszakmailag komoly ta-
lálkozó volt, bár azért az elmúlt
szezonban biztosan nehezebb dol-
gunk volt.

– Mi várható elõreláthatólag a
bajnoki szezontól a címvédõ
együttes szemszögébõl?

– Egy rangadón gyõzelemmel nyit-
ni soha sem rossz dolog, még ha elsõ
ránézésre kellemetlennek is tûnt a sor-
solás. Úgy tûnik, hogy az egerszegiek
némileg gyengültek, míg a szombathe-
lyi Haladás erõsödött, tehát az erõvi-
szonyokban lehet majd átrendezõdés.
S ne felejtsem ki a most legyõzött Paks
gárdáját se, hiszen hozzájuk visszatért
egy korábbi játékosuk az Egyesült Ál-
lamokból és amúgy sem gyengültek
véleményem szerint. Esetünkben az a
furcsa helyzet állt elõ, hogy az elsõ
négy fordulóból hármat idegenben ví-
vunk, de mint az elmúlt szezon bajnoki
aranyérmesének, ezzel , illetve minden
más feladattal meg kell birkóznunk.

Polgár László

SSoohhaa rroosssszzaabbbb kkeezzddéésstt

Kanizsa KK-DKG East (7.) –
FKSZC Sárvár (12.) 79 - 40 (16-
17, 25-15, 15-5, 23-3)

NB I B Nyugati csoport férfi ko-
sárlabda-mérkõzés, 4. forduló.
Nagykanizsa, 50 nézõ. Vezette:
Németh Cs., Horváth A.

Kanizsa: Tóth O. (6), Stárics
(2), Hoffmann (4), Zsámár K. (14),
Lovas (8). Csere: Kasza, Balogh
L. (3/3), Babócsai (6), Kovács D.
(22/6), Beck (6), Klír (6), Hartai
(2). Edzõ: Farkas László.

A nagyszünetet követõen igen-
csak belehúztak a hazaiak, lett is
közte majdnem negyven.

Szombathelyi Egyetem SE -
Kanizsai Vadmacskák SE 63-69
(6-20, 17-17, 23-13, 17-19)

Amatõr NB I nyugati csoport
nõi kosárlabda-mérkõzés, 2. for-
duló. Szombathely. Vezette: Ma-
gyari, dr. Török.

Kanizsai Vadmacskák: Fuisz
(34/9), Tarnai (2), Olasz A. (4), Jaga-
rics (4), Fekete Csilla (19/3). Csere:
Hegyi, Oros (4), Jurkó (2), Rajkai ,
Tóth Sz. Edzõ: Gábor Erzsébet.

Izgalmas, kiélezett találkozón
Fuisz Viktória és Fekete Csilla ve-
zérletével értékes gyõzelem ide-
genben.

Kanizsa Vadmacskák SE (4.) -
SEAT Lami Véd Gyõr II (8.) 76-
51 (16-12, 10-18, 19-9, 31-12)

Amatõr NB I Nyugati csoport
nõi kosárlabda-mérkõzés, 3. for-
duló. Nagykanizsa, 50 nézõ. Ve-
zette: Németh Cs., Benedek.

Kanizsa: Fuisz (28/6), Tarnai
(2), Olasz A. (14/3), Jagarics (4),
Fekete (22/15). Csere: Jurkó (3),
Hegyi, Oros (3), Olasz V., Rajkai,
Tóth Sz. Edzõ: Gábor Erzsébet.

A második húsz percben már
nem volt kérdéses a találkozó ki-
menetele, így hazai környezetben
gyõzelemmel mutatkozott be a
KVSE az új szezonban. 

P.L.

CCssaakk aa ggyyõõzzeellmmeekk

HHaatt ffookkooss vvíízzbbeenn - aa kköözzééppmmeezzõõnnyybbeenn

Nagykanizsai Izzó SE (3.) –
Szigetvári KSE (5.) 33-28 (16-
12)

NB II Dél-nyugati csoport, férfi
kézilabda-mérkõzés, 6. forduló.
Nagykanizsa, 150 nézõ. Vezette:
Porogi, Tóbiás.

Izzó SE: Dolezsár - Füle, Balogh
Z. 5, Baranyai 7/1, Horváth Balázs
4, Kiss G.10/2, Németh R. 4. Cse-
re: Bolla (kapus), Felde, Nagy B. 3,
Horváth Bence, Németh D., Ko-
vács B. Edzõ: Tóth László.

A végeredmény tudatában, ha
nem is fölényes, mindenesetre biz-
tos gyõzelmet tudhatott magáénak
az Izzó SE férfi csapata legutóbbi
bajnokiján. Ezzel Tóth László le-
génységének a gyõzelem-vereség
mutatója 4-1-re alakult, s talán
nem túlzás, ha azt írjuk, (fejben is)
összeszedett csapat benyomását
kelti az izzós legénység. El nem
kiabálva, csak ennyin múlna?

– Részben – kezdte Tóth László,
az együttes edzõje. – Rögtön te-
szem hozzá, ahhoz képest, hogy
még az sem volt biztos, hogy in-
dulni tudunk a bajnokságban, ed-
digi szereplésünk valóban kelle-
mes meglepetés.

– Konkrétabban fogalmazva
minek, illetve kiknek tudható be a
figyelmet érdemlõ bajnoki rajt?

– Kiss Gergely visszatérése sokat
segített eddig, hiszen kimagaslóan
teljesít. Ha el is viszi a hév idõnként,
azért ellene védekezni korántsem
egyszerû, s ez a malmunkra hajtja a
vizet. Aztán említhetném még Felde
István védekezését, akit hál'isten-
nek, sikerült rábeszélnünk, hogy ér-
demes még nálunk játszania… Ösz-
szességében azonban a döntõ, hogy
– meglátásom szerint – egy nyerõ
típusú társaság rázódhat össze erre
a szezonra.

– Tehát máris merészebb célok-
ról lehet ábrándozni?

– Mivel láttam már az összes
csoportbeli együttest személyesen,
a kezdeti félsz elmúlt bennem.
Hogy merészebb tervek vannak-e?
Erre inkább azt válaszolnám, hogy
magunk között az öltözõben termé-
szetesen meg-megfogalmazódnak
vélemények, s én is azt mondom,
nem elkiabálva persze, hogy akár
a dobogónak is van realitása.

P.L.

TTööbbbbrree
hhiivvaattoottttaakk
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Negyven év rocktörténetét ta-
nulmányozhatják a régi magyar
rockot kedvelõk az október 15-
én nyílt vándorkiállításon Né-
meth „Nyiba” Sándor olimpikon
birkózó-költõ gazdag képanyaga
és relikviái prezentálásával.

A lecke fel van adva, hiszen
negyven év rock-legendái eleve-
nednek meg évtizedes újságokban

megjelent fotókon, plakátokon és
bakelitlemezek borítóin. Ami a ki-
állításon a fiatalabb közönségnek
újdonság, az a „veterán” rock-
ereknek szép emlékeket, kiváló
nótákat és bulikat, valamint a láza-
dás felkavaró éveit idézi. A képek
között megtalálható Radics Béla,
az Illés, az Omega, Metro, Skor-
pió, Dinamit, a Beatrice, de napja-
ink rockbandái, a Pokolgép és a

Tankcsapda is, a sor viszont egyál-
talán nem teljes…

– Elõbb voltam rockzenész, mint
birkózó – kezdte a megnyitót Né-
meth Sándor, majd a gyûjtemény
jelentõségét emelte ki: – Legyünk
büszkék arra, hogy magyar embe-
rek vagyunk, és arra, hogy a mi ze-
nénk is van olyan jó, mint mondjuk
az amerikai. A rendszerváltás elõtti
idõkben nem igazán ismerhettük a
nyugati nótákat, Jimmy Hendrix já-
téka például egyenlõ volt a sátán
zenéjével…ugyanakkor miért kelle-
ne bármikor is Amerikát majmol-
nunk, amikor vannak olyan rock-
ikonjaink, mint Deák Bill Gyula?
Ezen a kiállításon versekkel, vala-
mint gitár-játékkal szeretnék tiszte-
legni rocklegendáink elõtt. – foglal-
ta össze „Nyiba”, majd három-há-
rom verset és dalt adott elõ. 

– Eddig húsz városban szere-
peltem A Magyar Rocktörténet

negyven éve címû gyûjteménnyel,
de városról városra, sõt akár fa-
luról falura viszem tovább, vagyis
ahova csak tudom…Megközelítõ-
leg száz emblematikus zenekar ké-
peit, tablóit, plakátjait hoztam el,
valamint olyan különlegessége-
ket, mint például Radics Béla bor-
dó Gibson gitárjának másolatát,
vagy Varga Miklós csizmáját…El-
mondhatom, hogy ott voltam, sõt,
részt is vettem a rockzene születé-
sénél, hiszen doboltam a Meteor
nevû zenekarban. Személyes is-
meretség fûz Vikidál Gyulához,
Keresztes Ildikóhoz, és Varga
Miklóshoz, a jelenlegi De-Pres-
sion nevû zenekarommal több al-
kalommal is zenéltek albumain-
kon.– adott átfogó képet Németh
Sándor a tevékenységérõl és a tár-
latról. 

Z.A.

NNeeggyyvveenn éévv kkeemméénnyy rroocckk

A Városrehabilitációs Prog-
ram- „Miénk a tér!” program-
sorozat keretein belül rendez-
ték meg a Rocktóber címû kon-
certsorozatot. Akik megtekin-
tették A Magyar Rocktörténet
negyven éve címû tárlatot, élõ-
ben is ízelítõt kaphattak a be-
mutatott bandák zenéjébõl, hi-
szen az este folyamán három
helyi együttes, az Ouch zene-
kar, az Old Mix Kartell és a
Szikla szolgáltatta a kemény
rockot a lelkes közönségnek.

– „Vésd fel, jegyezd meg jól,
hogy Rocktóberben születtem
én…” – idézte a Szikla együttes
énekese, ám ezt a P-Mobil feldol-
gozást már az est második felé-

ben hallhatták a rock rajongók.
Elõször ugyanis a Batthyány
Gimnázium fiatal zenészei, az
Ouch nevû együttes lépett fel kis-
sé punkos rock-dalaival. A kinti
hideget feledtetve, a nyár moto-
ros találkozóit idézte az utánuk
következõ Old Mix Kartell blues-
rockja, akikkel az augusztus 20-
ai ünnepség programjain is talál-
kozhatott a zeneszeretõ közön-
ség. A Szikla együttes tagjai a
magyar rock legismertebb dalai-
ból válogattak, sõt, az egyik vi-
dám hangulatú izzós dolgozó ké-
résére még a Lámpagyár címû P-
Mobil szerzeményt is eljátszot-
ták. 

Z.A.

RRoocckkttóóbbeerrbbeenn sszzüülleetttteemm
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Táncmûvészeti fórum. Tánctörténeti elõadás és Száll a madár táncról
táncra címmel tánctörténeti bemutató is szerepelt a pénteken megrendezett
Táncmûvészeti Fórum programjában. Közremûködött: Dr. Petravichné
Matyaczkó Olga táncmûvészeti szakreferens, a Tûzmadár Mozgásszín,
Delyné Csere Andrea drámapedagógus, a Farkas Ferenc Zene- és
Aranymetszés Mûvészeti iskola, valamint az Eraklin Táncklub Egyesület. A
koreográfiákat Metzger Márta balettmester, Kiváló mûvész, Hikádi Mária
Anna, Trombitás Mónika, Kócza Attila és Lekszikov Csaba készítette. 
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