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KanizsaGarantálom a legalacsonyabb beruhá-
zási költségek elérését a kivitelezõk
megversenyeztetésével. Szigorú  pá-
lyáztatás, beruházás-lebonyolítás, épí-
tési mûszaki ellenõrzés. Épületenerge-
tikai tanúsítás. Felelõs mûszaki vezetés. 

Balassa Béla építész vezetõ tervezõ
30/9019013, balassabela@chello.hu

Szeretne rengeteg pénzt 
megtakarítani házépítése,
lakásfelújítása során?

50 év a Kanizsai Fotóklubban -
Zágon László jubileumi kiállítása
Megtekinthetõ: szeptember 20-ig

Kulturházak 
Éjjel-nappal
Szeptember 17-18.

Szeptember 17. 
VII. NAPÓRÁS TALÁLKOZÓ
Program:
10:00-10:05 Köszöntés - Marton Géza
10:05-10:25 A világ legnagyobb 
napórája? - Keszthelyi Sándor
10:25-10:45 Athén a Szelek tornya -
Herczeg Tamás
10:45-11:05 A legrégebbi megtalált
napóra - Marton Géza
11:05-11:20 Szünet
11:20-11:40 A Kheopsz piramis 
napórája - Göczey András
11:40-12:00 Az idõ felfogás 
a reneszánsz mûvészetben
- Székely Péter

12:00-12:20 Analemma napóra
Nagykanizsán - Vilmos Mihály
12:20-12:30 Szabó Lõrinc: 
Mozart hallgatása közben
- Marton Kata, Marton Géza
14:30-16:00 Napóra séta
- Nagykanizsa napóráinak 

megtekintése
16:00-17:00 Analemma napóra
készítésének bemutatása 
19:00-22:00 Távcsöves bemutató -
HSMK elõtti terület
Szervezõ: Napórás Egyesület és a
Kanizsai Kulturális Központ

Szeptember 17. 19.30 óra
LAUX TRIÓ & FRIENDS:
Laux József - dobok
Vincze Pál - keybord
Román Péter - basszusgitár
Laux Tibor - gitár, ének
Hajdu Nelly - ének
Belépõdíj: 800 Ft, 
Diákoknak: 500 Ft

Szeptember 20. 
10 óra KEREKÍTÕ
mondókás foglalkozás 0-3 éveseknek
10.45 óra BÚGÓCSIGA
mondókás foglalkozás félévestõl 
5 éves korig
Vezeti: Törekyné Nagy Zsuzsanna
zenepedagógus. Belépõdíj: 600
Ft/család

Szeptember 24. 9.30  óra
A SZÍV VILÁGNAPJA
Egészségügyi mérések és elõadások,
bemutató; és változatos kulturális 
programok
Szervezõ: Szívbetegek Egyesülete

Szeptember 24. 16-18 óra
"BÚJJ, BÚJJ ZÖLDÁG …"
néptánc és népzene kicsiknek 
és nagyobbaknak
Hangszeres bemutató, néptánc,
kézmûvesség
Belépõdíj: 300 Ft

Ünnepélyes keretek közt avatták
fel a Rozgonyi Úti Általános Isko-
lánál azt a márvány emléktáblát
szeptember hetedikén a centenári-
umi év rendezvényeinek keretében,
amellyel az iskola átadásának 100.
évfordulójáról emlékeztek.

Az ünnepségen Jeszenõi Csaba
igazgató köszöntõje után két roz-
gonyis diáklány olvasott fel egy
összeállítást, amely a korabeli sajtó
írásaiból, illetve száz évvel ezelõtti
dokumentumokból állt, és az épület
elkészülésének körülményeirõl tá-
jékoztatta a hallgatóságot.

Ezt Dénes Sándor alpolgármester
beszéde követte, melyben kitért tör-
ténelmi és mai momentumokra is.
Megtudtuk, hogy az 1911-ben épült
Rozgonyi Úti Általános Iskola váro-
sunk egyik legrégebbi oktatási intéz-
ménye, melynek építésére az iskolák
zsúfoltsága és nem kielégítõ minõsé-
ge miatt volt szükség. A jubiláló
nagy múltú intézmény mindig ki-

emelt figyelmet szentelt a mûvészeti
nevelésnek, énekkara sokáig a város
legjobbja volt. Napjainkban a versek
megszerettetésére városi szavalóver-
senyt rendeznek az intézmény falai
között, melynek mára már hagyomá-
nya van. Legutóbb 2006-ban újítot-
ták fel az épületet, amelyre a város
900 millió forint címzett állami tá-
mogatást nyert. Az építkezés közel
másfél évig tartott, végeredménye-
ként pedig az alapterület az eredeti
két és félszeresére nõtt, valamint új
tornateremmel és szaktantermekkel
bõvült. A felújításnak köszönhetõen

2008 szeptemberétõl az ország egyik
legkorszerûbb általános iskolája lett. 

Végül a márványtáblát, mellyel
Tarnóczky Attila Podmaniczky-
díjas nyugdíjas pedagógus kezde-
ményezése nyomán már számos
épületet jelöltek meg, Dénes Sán-
dor és Jeszenõi Csaba leplezték le.
A tábla nem csupán a jeles dátum-
ra emlékeztet bennünket, hanem
ezzel azok elõtt is fõt hajtunk, akik
az épület felépítésével elévülhetet-
len érdemeket szereztek. 

V.M.

RRoozzggoonnyyii iisskkoollaa:: 
AAzz ááttaaddááss 110000.. éévvffoorrdduullóójjáárraa eemmlléékkeezztteekk

ÁÁllllaammii eelleemmii nnééppiisskkoollaa – helyi jelentõségû épület

A laktanya teniszpályája helyén a tervezést is végzõ zalaegerszegi Fuchs
és Gross cég emelte. A II. számú iskolakörzet központjaként 1911.
szeptember 7-én adták át. A szecessziós épület lépcsõházi korlátja nabrezi-
nai márványból készült. A beruházás részeként elõször itt épült a városban
elemi iskolai tornacsarnok. A kanizsai Király Sándor tervezte, a fõvárosi
Takács és Darvas cég kivitelezte. 2007-ben bontották le.

Az emléktáblát állíttatta 2011. szeptember 7-én a Rozgonyi Úti
Általános Iskola nevelõtestülete
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KANIZSA LOKÁLPATRIÓTA HETILAP

Pénteken délután hivatalosan
is sor került a Pannon Egyetem
Nagykanizsa Kampuszán a tan-
év megnyitójára, melyen legna-
gyobb létszámban az elsõ évfo-
lyamosok képviseltették magu-
kat a kanizsai felsõoktatási in-
tézmény B-épületében.

Dr. Birkner Zoltán kam-
puszigazgató köszöntõje után Cse-
resnyés Péter polgármester szavai
következtek, aki Vörösmarty gon-
dolataival élve bíztatta „férfimun-
kára” a most nekikezdõket, míg
Dr. Friedler Ferenc rektor ezúttal
is üdvözölte, hogy a PEN intézmé-
nye mind jobban beágyazódik a
város életébe.

A hivatalos tanévnyitó ünnep-
ség után pedig az egyetem vezeté-
se és horvát partnerük részérõl
Matija Posavec, Muraköz egyik fõ
elöljárója üdvözölte, hogy poszt-
graduális képzés keretében angol
nyelvû egyéves projektmenedzser-
képzés indulhat a nagykanizsai
kampusz koordinálásával horvát
és magyar hallgatókkal.

Kérdésünkre Matija Posavec el-
mondta, Horvátország csatlakozá-
sa elõtt még az EU-s „út” elején
jár, s ahhoz, hogy sokkalta hatéko-
nyabban történjen (majd) az uniós
pénzek lehívása, kellenek a szak-
emberek. Egyelõre még olyan sza-
kaszban vannak e téren, amikor bõ-
ven van mód, lehetõség a fejlõdés-
re, s ezért is kell ilyenfajta esélyt
megragadniuk, amikor egy part-
nerintézménnyel közösen szakma-
ilag nagy tudású embereket tudnak
„rendszerbe állítani” úgy, hogy ez
még a határokon átnyúló kapcsola-
tokban is kamatozhat.

Az alábbiakban Cseresnyés Pé-
ter polgármester megnyitóbeszé-
dét olvashatják:

Tisztelt Rektor Úr! Tisztelt
Igazgató Úr! Kedves Elsõéves
Hallgatók! Hölgyeim és Uraim! 

Közös úton járunk. Magam is
tudom, mit jelent a kihívások és ne-
hézségek közepette helyt állni egy
közösség sikeres jövõje érdekében,
megküzdeni értékeink megõrzésé-
ért, és hinni abban, hogy befektetett
munkánk, kitartásunk és akaratunk
egyszer gyümölcsözõvé válik. Egy
vidéki, egy évtizedes múltat maga
mögött tudó egyetemi kampuszon
tartott évnyitó ugyanezt az akaratot
és hitet mutatja fel. Hiszen mind-
azok, akik itt vannak – bíznak a si-

PPaannnnoonn EEggyyeetteemm:: EEllssõõ éévvffoollyyaammoossookk hhiivvaattaalloossaann iiss 
keres jövõben. Bíznak saját sikerük-
ben, a nagykanizsai kampusz sike-
rében és Nagykanizsa sikerében.
Önök, elsõ évesek is, részesei már
most és részesei lesznek a jövõben
annak a munkának, amelynek ered-
ménye egy sikeres egyetem és
egyetemi város itt Nagykanizsán.
Megtiszteltetés tehát és egyben
öröm itt állni most Önök elõtt, mert
látom, tudom, hogy nem vagyok
egyedül ebben a hitben és munká-
ban. A Pannon Egyetem több mint
egy évtizede indította útjára a nagy-
kanizsai képzést, és az idõ a döntés-
hozókat igazolta. Minõségi tudásbá-
zis, egy dinamikusan fejlõdõ intéz-
mény formálódott az elmúlt évek
alatt, ami megállta a helyét, és
Nagykanizsa egyik fontos jelképe,
értéke lett. Az itt oktatók olyan sta-
bil alapot fektettek le, amely a ha-
gyományos emberi értékekbõl me-
ríti erejét, és amire igazi tartópillére-
ket lehet emelni. Olyan pilléreket,
amelyek a felemelkedõ vidéki Ma-
gyarország sikerének zálogai. Én
is, mi is ezen értékek mellett köte-
leztük el magunkat. Egy modern,
megújuló, fejlõdõ Nagykanizsáért
dolgozunk. Ezért is járunk közös
úton. Így keressük azokat a kitörési
pontokat, amelyek városunk és ezen
keresztül az Önök jövõbeni sikeré-
nek zálogai is egyben.

Tisztelt Hölgyeim és Uraim! 
Nagykanizsa jó úton jár! Közel

sem vagyunk a célnál, inkább az út
legelején, de az irány világos és egy-
értelmû. Az elmúlt egy évben meg-
mozdult a város. Társadalmi, kultu-
rális és gazdasági értelemben is. Ka-
nizsára most már figyelnek, megnõtt
az érdeklõdés iránta. Potenciális be-
fektetõk, diplomaták, nagykövetek
ismerkednek az itteni lehetõségek-
kel, és jó remény van arra, hogy a
következõ idõszakban több munka-
helyteremtõ beruházás indul el váro-
sunkban. Hiszen földrajzi fekvése
kiváló, infrastruktúrája jó, szakkép-
zési rendszere minõségi és rugalmas
– ráadásul egyetemi város, ami szin-
tén befektetõvonzó tényezõ. A Pan-
non Egyetem és a város céljai azo-
nosak: a logisztikára, a gépészeti
iparágra, az informatikára és a turiz-

musra alapozva újrapozícionálni,
fejlõdõ pályára állítani Kanizsát.
Az egyik fontos kitörési pont mind-
ehhez a határon átnyúló kötelékek
erõsítése, a horvát és szlovén gazda-
sági és társadalmi kapcsolatok moz-
gásba lendítése. És mi sem lehetne
szimbolikusabb e törekvésünk iga-
zolásához és megalapozásához, mint
hogy a nagykanizsai kampusz most
logisztikai mérnök mesterképzéssel
és egy horvát-magyar közös, angol
nyelvû projektmenedzser képzéssel
indítja az új tanévet.

Kedves Elsõéves Hallgatók!
Önök is új úton járnak. Elkezdik

életük talán legaktívabb és legszebb
idõszakát, amit Nagykanizsán töltenek
el. De legyünk pontosabbak: remé-
lem, nem csak eltöltik itt az egyetemi
éveiket, hanem kihasználják mindazo-
kat a lehetõségeket, amelyeket a nagy-
kanizsai kampusz és a város kínál
Önöknek. Most – jelképesen – azokat
is kanizsai polgárrá fogadom, akik tá-
volabbi településekrõl érkeztek hoz-
zánk – tanulni, saját jövõjüket megala-
pozni. Ám tudniuk kell: nemcsak saját
sorsuk kovácsai, hanem egy város, egy
térség boldogulása is az Önök vállán
nyugszik. Az Önök szaktudására tér-
ségünknek is és az országnak is szük-
sége van. Néhány mondattal ezelõtt
utaltam arra, hogy városunk milyen
vonzó adottságokkal rendelkezik. És
amikor a szakképzésrõl és az egyetem-
rõl ejtettem szót, mint értékrõl, meg
kellett volna említenem, hogy egy be-
ruházó döntését befolyásoló tényezõ -
lassan már a legfontosabb - a jól kép-
zett szakembergárda megléte vagy hiá-
nya.

Így a munkahelyteremtõ beruhá-
zóknak, vállalkozóknak akkor tudunk
segíteni, akkor leszünk képesek meg-
felelni az elvárásaiknak, ha – sok
egyéb tényezõ mellett – megfelelõ, jól
felkészült szakembereket tudunk kí-
nálni nekik. Vagyis Önöket. És ez is
közös munka, és egyben közös fele-
lõsség is. Nagy lehetõség ez mindany-
nyiuk számára, éljenek hát vele. Lás-
sanak túl a vizsgák okozta nehézsége-
ken, lássanak túl a diplomaszerzés
örömén – és lássák meg sikeres jövõ-
jük kezdetét az itt eltöltött idõszakban.
Tanuljanak tanáraiktól, késztessék

õket a maximumra, hogy önöket is a
maximális teljesítmény elérésére
késztessék, és tanuljanak egymástól
is. Dolgozzanak, hogy majd azt
mondhassák magukról, Vörösmarty
Mihály szavaival:

„Köszönjük élet! áldomásidat,
Ez jó mulatság, férfimunka volt!”
Sok sikert kívánok! – Önöknek, a
Pannon Egyetemnek és városunk-
nak is.

A múlt héten eldõlt, hogy a
Pannon Egyetem Nagykanizsai
kampuszának angol nyelvû
“EU-projektmenedzser képzé-
sén” kik kezdhetik meg egy éves
tanulmányaikat – tudtuk meg
Birkner Zoltán intézmény-igaz-
gatótól.

A projekt megvalósítása horvát
partner bevonásával történt, vagyis
délnyugati szomszédunknál, Csák-
tornyán ugyancsak sor kerül az
ottani hallgatók felvételiztetésére.
Külön érdekessége a kialakult
helyzetnek, hogy a horvát féltõl
77-en, míg Nagykanizsáról 23-an
jelentkeztek a programra.

Elõzetesen az intézmény 10-10
itthoni, illetve horvátországi hall-
gatóval számolt, de mivel az ér-
deklõdés nagy volt, a keretszámo-
kat sikerült 15-15 fõre feltornász-
ni. A felvettek névsora holnap ke-
rül nyilvánosságra, akik Birkner
Zoltán szavaival élve, olyan angol
nyelvû diploma birtokába juthat-
nak, mely az állandóan mozgásban
lévõ piaci környezetre épít, s ver-
senyképessége az elkövetkezen-
dõkben is nagy lesz.

Mint megtudtuk, a képzésre a
legkülönbözõbb területek diplo-
másai jelentkeztek, így a felvételi
elbeszélgetésre jelentkezõk között
vannak tanárok, közgazdászok,
mérnökök, mi több, tolmács is.

P.L.

FFeellvvéétteelliizznneekk aazz
„„aannggoollooss”” EEUU-ss 
pprroojjeekkttmmeenneeddzzsseerrnneekk
kkéésszzüüllõõkk
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2011. szeptember 15.

Gépjármûvek közlekedése mellett épül 
a Teleki u. - Kórház u - Zrínyi u. körforgalom

Megváltozott 
a gyalogos forgalom az építkezés alatt

Készül a Teleki úti „osonó sáv” Lezárásra kerül az Eötvös tér déli útszakasza

MMoosstt mméégg kkeelllleemmeettlleennssééggeett ookkoozz,, ddee éérrttüünnkk sszzééppüüll......

A Mura folyó hídjának két ol-
dalán rendezték meg szeptember
10-11-én az elsõ Muramenti Hídi
Vásárt. Letenye és Prelog váro-
sok közös kétnapos rendezvé-
nyén kézmûvesek és helyi civil
szervezetek mutatkozhattak be,
valamint magyar és horvát olda-
lon is állítottak egy-egy színpa-
dot, amely a kulturális progra-
moknak adott helyet. 

A magyarországi helyszínen, a
Mura Center elõtt köszöntötte Halmi
Béla Letenye polgármestere, Dra-
gutin Glavina Prelog polgármestere,
Petar Novacki, a Muraköz megyei
közgyûlés elnöke, Zoran Sikics kul-
turális minisztériumi államtitkár és
Nyitrai Imre helyettes államtitkár a
résztvevõket, és ezzel megnyitották a
kultúrát népszerûsítõ vásárt. 

A prelogi polgármester beszédé-
ben kiemelte a gazdasági együtt-

mûködés fontosságát és a közösen
megnyert pályázat sikerességét,
melynek köszönhetõen Letenye
város egy víztisztító berendezést
tudott kialakítani, társtelepülése
pedig fejlesztheti hiányos csator-
nahálózatát. 

Zoran Sikics elmondta, hogy ez
a két nép között megvalósuló, ha-
táron átnyúló együttmûködés egy
interaktív folyamat alapja lehet,
amely pozitív hatást gyakorolhat
a társadalmi élet különbözõ terü-
leteire. Továbbá említést tett egy
másik projektrõl is, amelyben a
környezet, a természet védelme
kap majd hangsúlyt.

Nyitrai Imre felszólalása után,
Letenye polgármestere invitálta
meg az egybegyûlteket egy közös
sétára a Mura-hídon, ahol egy
gondolat erejéig megemlékeztek
történelmi multúnkról, majd to-
vábbhaladva a horvát megnyitón

is részt vettek. A magyar-horvát
vásár idejére a Mura-híd egyik
felét lezárták a gyalogosok köny-
nyebb közlekedése céljából,
azonban a szokásos schengeni
egyezmény szerinti határátlépési
procedúrán mindenkinek át kel-
lett esnie.

A színpadokon horvát és magyar
fellépõk váltották egymást. 

A kiállítók sorát is érdemes volt
figyelmesen végigjárni, kurió-
zumnak számító termékekkel ta-
lálkozhattak az ide ellátogatók.
Magyar részrõl huszonhét telepü-
lés termelõi, iparosai és mûvészei
vettek részt a határon átnyúló
eseményen.

V.M.

AA hhíídd,, aammeellyy öösssszzeekköött

Szombaton elsõ alkalommal
rendezték meg a településrész
falunapját Bajcsán, ahol dél-
után számos program várta az
érdeklõdõket a Bajcsai Kultu-
rális Egyesület, valamint a Ka-
nizsai Kulturális Központ szer-
vezésében.

Kiss Józsefné, a kulturális
egyesület részérõl elmondta,
mintegy 150-200 vendéggel volt
tele a helyi kultúrház, s a külön-
bözõ mûsorok megalapozták a jó

hangulatot a továbbiakra is. A fel-
lépõk között volt az idén alakult
Bajcsai Dance Csapat, valamint a
Rezedák-Bajcsai Dalkör, akik
elõször mutathatták be repertoár-
jukat, de a helybéli fiatalok meg-
mozgatása is lényeges szempont
volt a rendezvény során.

A délutáni programok után bál
vette kezdetét, s a szervezõk re-
ményei szerint az ilyen falunapi
kezdeményezésnek lesz még
folytatása a településrészen.

P.L.
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A peremkerületek után a kele-
ti városrészben folytatjuk soro-
zatunkat. Itt is arra vagyunk kí-
váncsiak, milyen kérdésekkel,
problémákkal keresi fel a lakos-
ság az önkormányzati képviselõ-
jét. Gyalókai Zoltán, a 7-es szá-
mú egyéni választókerület har-
madik ciklusban megválasztott
önkormányzati képviselõje. Je-
lölõszervezete a FIDESZ-KDNP. 

– Választókörzetemet a Péterfai
utca, a Városkapu krt., a Kazanlak
krt. 14-es számú ház és a Zemplén
Gyõzõ utca páratlan oldala az 5-ös
házszámtól alkotja, mintegy 3200
lakossal. Intézmény nem található
a városrészben, igazából az embe-
rek csak aludni, pihenni járnak ha-
za. Ennek megfelelõen számtalan
parkolója és játszótere van. A la-
kosság problémái is ebbõl adód-
nak, hiszen a jármûvekkel parkolni
kell, a gyerekeknek pedig több ját-
szótér kell. Ahol már van, az meg
természetesen hangos – foglalta
össze mindjárt beszélgetésünk ele-
jén a szinte mindennapos gondokat
a képviselõ. 

– Hogyan sikerült mindezekre
megoldást találni?

– A játszótereknél maradva, a
rendkívüli meleg miatt lakossági
kérésre a Rózsa út 5-ös számú ház
mögötti játszótér homokozója fölé
árnyékolót helyeztettünk. Az au-
gusztus elsõ napjaiban elkészült
árnyékolót a lakosság hozzájárulá-
sával, valamint képviselõi keretem
felhasználásával a VIA Kanizsa
Kht. készítette el. A képviselõi ke-
ret további részébõl a Hevesi isko-
la szolgálati lakásának felújításá-
hoz adtam pénzt. Mivel az intéz-

mény három választókörzet hatá-
rán helyezkedik el, a mûfüves pá-
lya kialakításához is hozzájárul-
tam több képviselõtársammal
együtt. A körzetemben számos
zöldövezet is található, ezek kü-
lönbözõ szintjeit összekötõ lép-
csõk felújítására költöm jövõre a
pénzt. A játszóterekhez visszatér-
ve, a lakossági összefogáson túl, a
körzetben mûködõ polgárõrség se-
gítségét is igénybe kell vennünk a
randalírozók megfékezéséhez, an-
nak ellenére, hogy autós rendõrjár-
õr naponta járja az utcákat. 

Szinte mindennapos problémát
okoznak a kukázók a keleti város-
részben. Tevékenységük megszün-
tetésére eddig még nem találtunk
megoldást. Törvényi elõírás hiá-
nyában nem tudjuk megfékezni,
elkergetni õket. A törvény szerint a
szemét tulajdonosa a ház, és a la-
kóknak kell õrizni mindaddig,
amíg el nem szállítják. Azt azon-
ban ne várja el tõlünk senki, hogy
a társasházak lakói folyamatosan
figyeljék a szemetüket. Én is egy
38 lakásos társasházban élek. Ezek
szerint felváltva, mi is egész éjsza-
ka õrködjünk a kukásedény fölött?
Úgy érzem, nem a lakosságot kel-
lene felelõsségre vonni a szeméttá-
rolók kidobált tartalma miatt, ha-
nem azokat kellene megbüntetni,
akik fertõzésveszélyt okozva bele-
másznak és kiszórják ami benne
van. Tudom, nem egyszerû az el-
lenõrzés, a közterület-felügyelettel
is beszéltem róla, azonban õk sem
javasoltak megfelelõ megoldást,
de nem is az õ feladatuk. 

– A megnövekedett forgalom mi-
att néhány évvel ezelõtt nagy ellen-
érzést váltott ki a lakosság körében
a Városkapu krt. folytatásaként, az
M7-est és a 61-es Kaposvári utat
összekötõ új út. Beletörõdött-e a
kialakult helyzetbe a lakosság? 

– Nagy problémát okoz még
mindig választókörzetemben az
átmenõ forgalom, ami remélhetõ-

leg hamarosan megszûnik a 61-es
út várost elkerülõ szakaszának át-
adásával. Mi annak idején türel-
met kértünk az ott élõktõl, akik
lakossági fórumon is hangot adtak
tiltakozásuknak. Az ígéretek sze-
rint év végére átadja az elkerülõ
utat az új kivitelezõ, s akkor lé-
nyegesen lecsökken a nagy teher-
autók forgalma a Hevesi úton is.
Nem szabad elfelejteni, annak
idején azért épült ez az összekötõ
út, hogy a helyi lakosság a keleti
városrészbõl gyorsan kijusson a
város különbözõ pontjaira. Az itt
élõket egyébként a kenyeresautó,
az áruszállító jármûvek csöröm-
pölése zavarja legjobban a kora
reggeli órákban. Emiatt is kértem
rendõri ellenõrzést, illetve beve-
zettek sebességkorlátozást, vala-
mint kitiltották a 3,5 tonnánál sú-
lyosabb jármûveket az útról. 

Szintén megoldásra váró problé-
mát jelent a Munkás utca keleti vé-
génél a Városkapu körúthoz törté-
nõ átjárás. A lakosság kérésére
zebra építését kezdeményeztem,
de mivel ez az út nem a városé, ha-
nem a megyei közlekedési ható-
sághoz tartozik, õk nem látták
szükségesnek zebra felfestését.
Hogyha ez az út is a város tulajdo-
nába kerül, könnyebben meg lehet
valósítani, ha a forgalom miatt to-
vábbra is szükség lesz rá.

– Ne hagyjuk említés nélkül a
Városkapu 1-es számú ház déli ol-
dalánál a régóta várt parkoló
megépítését. 

– A kivitelezõ már megkapta a
munkát, valószínû idén el is ké-
szül, s ezzel a gyalogos közlekedés
is mindjárt biztonságosabbá válhat
az útkanyarban. Itt feltétlenül
szükség van védõ, szalagkorláttal
kiegészített gyalogjárda kiépítésé-
re. Erre is tartalékoltam pénzt a
képviselõi keretembõl.

– A korábbi években sok bosz-
szúságot okoztak a parkokban fut-
tatott kutyák. Ebtartási rendele-

tünk módosítása hozott-e kedve-
zõbb változást ezen a téren? 

– Rengeteg kutyával találkoz-
hatunk a városrészben. A kör-
nyékbeli zöldterületek most is
eléggé szennyezettek kutyaürü-
lékkel. A közterület-felügyelõk
mobilabbak lettek, kismotorral
idõnként körbejárják a területet.
Jelenlétük ugyan visszatartó erõ-
vel hat, de ettõl függetlenül kevés
olyan kutyasétáltatót látni, aki
zacskóval, kutyaürüléket össze-
szedõ eszközzel közlekedne, de
már látni ilyeneket is. A város
ebtartásról szóló rendelet ki-
mondja, társasházak esetében va-
lamennyi, az alsó és felsõ szom-
széd beleegyezése is szükséges
ahhoz, hogy kutyát tarthasson va-
laki a lakásában. A Péterfai árok
mellett, a kiskertek környékén
célszerû lenne egy kutyafuttatót
kialakítani, de ez egyelõre anyagi
akadályokba ütközik. Megvalósí-
tása érdekében akár lakossági fó-
rumot is össze lehetne hívni. Ter-
mészetesen, aki nem szereti a ku-
tyát, annak egynek a látványa is
sok. A hangos, agresszív, nagytes-
tû kutyák futkározása a gyereke-
ket mindenképpen zavarja, ezeket
nem szabad beengedni a játszóte-
rekre, hiszen nem nekik épültek.
Az utóbbi idõben egyébként zava-
ró kutyagondokkal nem kerestek
meg. 

– Hol beszélgethet önnel a la-
kosság?

– Személyesen, telefonon töb-
ben megkeresnek, mint a lakossá-
gi fórumokon. Akinek tudok, ter-
mészetesen segítek, nyilván egye-
di problémákat nem lehet megol-
dani, ami viszont egy kisebb, ne-
tán nagyobb közösséget érint és
egyetértek vele, mindent megte-
szek érte. Nem feltétlenül a köz-
gyûlésben hangoztatva, inkább
megkeresem a hivatalokban, in-
tézményekben az adott témával
foglalkozó szakembereket és sze-
mélyesen próbálok segíteni a
megoldásában. 

B.E.

KKuuttyyáákkrróóll,, jjááttsszzóótteerreekkrrõõll,, kkuukkáázzóókkrróóll

Nagykanizsa városa is képvi-
seltette magát a PromoSport ál-
tal rendezett, 23 megyei jogú vá-
ros futballcsapatát felvonultató
I. Megyei Jogú Városok Labda-
rúgó Tornáján, melyet a Fáy ut-
cai sportkomplexumban rendez-
tek.

A focis találkozón a megyei jo-
gú városok önkormányzati képvi-
selõi, valamint önkormányzati/in-
tézményi dolgozói vehettek részt,
s mint azt a fõvárosi bonyolítók
szóvivõjétõl, Jablonszki Évától
megtudtuk, a kanizsaiak végül a
harmadik helyen végeztek.

Nagykanizsát a Baracskai Lász-
ló, Bene Csaba, Csik Tamás, Kará-
di Ferenc, Kotnyek István, Kovács
Tibor, Rigó Tamás, Somogyi Ottó,
Sneff Ferenc alkotta keret képvi-
selte.

P.L.

FFoocciibbaann bbrroonnzziigg jjuuttootttt aa vváárroossvveezzeettééss
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2011. szeptember 15.

Szülõvárosa érdekében évtize-
deken át végzett áldozatos tevé-
kenységéért Nagykanizsa Megyei
Jogú Város Díszpolgára kitünte-
tõ címet adományozott a közgyû-
lés a Németországban, Hammer-
steinben élõ Prof. Dr. Perjés Ottó
nyugalmazott sebész fõorvosnak,
aki 1999 óta rendszeresen segíti a
nagykanizsai kórház betegellátó
tevékenységét orvostechnikai
eszközökkel, valamint volt isko-
láját, a Piarista Iskolát ado-
mányokkal támogatja. 

Díszpolgárunk, Prof. Dr. Perjés
Ottó augusztus 20-i beszédében
értékrendjérõl és István király
tiszteletérõl szólt. Az ünnepség
után kérdeztük õt a példamutatás-
ról, adománygyûjtésrõl, szülõvá-
rosához való kötõdésérõl. 

– Neveltetésembõl adódóan so-
ha nem ízlett nekem az, amit csak
egyedül tudtam élvezni. – bocsá-
totta elõre Perjés Ottó. – Ez az ér-
zés valahogy már a gyermekko-
romra is rányomta a bélyegét. Az-
tán elõttem volt a háború utáni
nagy ínségben olyan személyek
példája – köztük sok kanizsaié is
–, akik még azt a keveset is meg
tudták osztani másokkal, amibõl
nekik is nagyon szûkösen jutott.
Amikor lehetõségem nyílt rá, és
elõször készültem haza Magyaror-
szágra 14 esztendõ után, elgondol-
kodtunk a feleségemmel: vajon
miért nem érdemel meg ez a nép
egy kicsit jobb sorsot? S akkor ha-
tároztuk el, hogy megteszünk min-
dent, amit csak lehet. Elõször egy
gyûjtést indítottunk el még jóval a
„váltás” elõtt, s a pénzt átadtuk a
magyar egyházi vezetõségnek.
Utána, amit meg tudtunk szerezni
– ruhát, bútort, élelmet –, igyekez-
tünk eljuttatni Magyarországra.
Kezdettõl fogva problémát jelen-
tett a szállítás, amit nekünk kellett
kifizetni. Késõbb a Kanizsa Bútor-
gyár jóvoltából – melynek irodája
a lebontott házunk helyén épült fel
–, sikerült megszervezni, hogy a
külföldre történõ bútorszállításaik
során visszafelé elhozták Kanizsá-
ra, Kecskemétre, Veszprémbe, Bu-
dapestre, Kiskunhalasra, Pannon-
halmára és Gyõrbe a szállítmányt.
Persze ez számunkra is gyakran
okozott nehézséget, mert eleinte a
sofõrök nem szívesen segítettek,
azt mondták, ha megrakjuk a ko-
csit, akkor elhozzák. Sokszor töl-
töttük meg esõben a teherautókat
feleségemmel és két leánygyerme-
kemmel együtt. De örömömre
szolgált mindig, ha azokat a búto-

rokat, amiket annak idején ideszál-
líttattunk, itt Magyarországon vi-
szontláthattam és ülhettem rajtuk.
Úgy érzem, nagyon sokan tanultak
a mi példánkból. Ekkor még a
Máltai Szeretetszolgálat sem ala-
kult meg. Az elsõ máltai szállít-
mányt a Máltai Lovagrend juttatta
el Magyarországra a Wersailles-i
depóból. Tekintettel arra, hogy a
lovagrendnek is tagja vagyok, az õ
segítségükkel és az ottani német
Máltai Szeretetszolgálat segítségé-
vel sok mindent ide tudtunk hozat-
ni. Habár meg kell mondanom,
Magyarországra a szállítás nehe-
zebben indult el, mint például Len-
gyelországba. Természetesen az it-
teni Magyar Máltai Szeretetszol-
gálat ezt a munkát azóta is aktívan

végzi, mi pedig megmaradtunk a
kisebb helyeknél, így került Kani-
zsa az állandó listára.

– Hány évig élt Nagykanizsán? 
– Igaz hogy itt születtem, de na-

gyon keveset tartózkodtam a
városban. A családból én vagyok
az egyedüli, aki Nagykanizsán
született. A többiek Szentmiklósi-
ak, ahogy annak idején Miklósfát
nevezték. A település nevét déd-
apánk, Dömölky László iskola-
igazgató változtatta meg Somogy-
szentmiklósra. A községben sok
horvát élt, és emiatt korábban
Horvátszentmiklósnak nevezték.
Én 1942-ig éltem részben itt
Nagykanizsán, aztán édesapám-
mal – aki az összes visszacsatolt
terület postáinak lett a megszer-
vezõ és vezetõ igazgatója –, elke-
rültünk Csáktornyára, és 1945-ig
ott éltünk. Amikor visszaköltöz-
tünk, édesapám az I. világháborús
tapasztalatai alapján arra számí-
tott, hogy Tito-ék visszaadják
azokat a dolgokat, amiket elvettek
tõlünk. Hiszen egy órán belül kel-
lett elhagynunk a várost. Amikor
visszament a hátrahagyott holmi-
kért, akkor a kísérõjével együtt le-
csukták, sõt ki akarták végezni.
Mivel többek között a horvát
nyelvet is bírta, megértette az
õrök egymás közti beszélgetését.
Rögtön az orosz városparancs-
nokhoz fellebbezett, a tõle kapott
menlevélre hivatkozva. Szabadu-
lásuk után azonnal kitoloncolták
õket, így került vissza Magyaror-
szágra.

– Gyakran jár Magyarországra,
Nagykanizsára?

– Az elsõ 14 évben nem jöhet-
tem. A vízumkényszer idején nem
adtak beutazó vízumot. A késõbbi-
ekben egy nemzetközi kongresz-
szus alkalmával volt lehetõségem
Budapestre utazni. A Tudományos
Akadémia azon elõadásán nem ki-
sebb ember elnökölt, mint a késõb-
bi miniszterelnök, Antal József. 

– Beszédében felhívta a figyel-
met István király személyiségére,
példaképként emelve akár a mai
vezetõk számára.

– István király volt az a személy,
aki felülemelkedett a középkor tár-
sadalmán, és kora tömérdek szoká-
sán. Össze tudta egyeztetni a hitet, a
világnézetet és a materializmust.
Ennek hiánya ma is nagy probléma,
mert sokan elfelejtik azt, hogy az
ember nem csak anyagból (matéria)
áll. És hogy ez mennyire így van,
elõadásaimban azt a példát szoktam
említeni, hogy mi lenne, ha a sze-
relmet mindenki csak kémiai ve-
gyületek hatásának tartaná. Ilyen-
kor arra utalok, hogy mit élnek meg
a szerelmesek. Sajnos gondolkodá-
sunk egysíkú, mert minden egyebet
kikapcsol az életünkbõl. Erre ösztö-
nöz természetesen a pénz hatalma
is, amit feltétlenül szükségesnek
tartunk a karrierhez. Pedig az em-
ber karrierjének feltétele az a lelki-
testi egyensúly, amivel alkotni tud.
Ez minden polgárra jellemzõ kell,
hogy legyen. A családanyára, csa-
ládapára, de az iskolában tanuló di-
ákra is, mert ha nem tud koncentrál-

ni, az egész iskolai ideje elveszik.
Éppen Szent István volt az, aki ezt
felismerte, hiszen nemcsak Mátyás
királyról mondják, hanem õróla is,
hogy sokszor kiment a nép közé.
Olvasható róla, amikor egy alka-
lommal kirabolták és megverték,
megtépkedték a szakállát, nem állt
bosszút, hanem azt mondta: örülök
annak, hogy én is megélhettem azt
a szenvedést, amit népünk átél. Ez
az a lelkület, ami megõrzött ben-
nünket Közép-Európában. Ezt a lel-
kiséget, amiben benne van egy
ázsiai- és egy nyugati lelkiség is,
amit mi, mint egy híd, össze tud-
tunk kötni, azt hiszem ez volt az
oka annak, amiért a keleti pátriárka
néhány évvel ezelõtt Szent Istvánt
nemcsak a nyugati, hanem a keleti
egyház szentjévé is felemelte bullá-
jával. Ezzel elismerte azt, hogy a
keletrõl jött nagy egyéniség a kele-
tiek számára is legalább olyan fon-
tos és tiszteletreméltó, mint ami-
lyen szerepet betölt a nyugati egy-
házban.

– Mikor jön legközelebb Nagy-
kanizsára?

– Valószínû, hogy októberben
jövök újra Magyarországra. Ter-
mészetesen, ha csak tehetem, Ka-
nizsára is eljövök, hiszen a közel-
ben rokonaim élnek, és az ember-
nek nem szabad elfelejteni a gyö-
kereit. Mert ha elfelejti és elvágja,
akkor ugyanolyan életképtelen
lesz, mint az a fa, amelynek a gyö-
kereit kiirtják.

B.E.

PPééllddaammuuttaattáássrróóll,, aaddoommáánnyyggyyûûjjttééssrrõõll,,
NNaaggyykkaanniizzssááhhoozz vvaallóó kkööttõõddéésséérrõõll
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Önkéntes projekteket támogat a
Magyar Ifjúsági Vöröskereszt. 

A kiválasztott projektek között ta-
lálható egyebek mellett a hencidai bá-
zisiskola, ahol iskolakert programot
indítanak. A rászoruló családok gyer-
mekei a program segítségével megta-
pasztalhatják, hogy õk maguk is tehet-
nek helyzetük javítása érdekében kert-
jeik gondozásával. Önkéntesek ötletei
alapján valósul meg a miskolci látha-
tatlan teaház, a salgótarjáni vöröske-
resztes filmklub, a nagykanizsai drog-
megelõzési szolgálat és a tököli fiatal-
korúak börtönében folyó csoportfog-
lalkozás-sorozat. Emellett több egész-
ségnap, képzés és tábor is támogatást
nyert. A harminchat nyertes pályázó
összesen ötmillió forintból valósíthatja
meg elképzeléseit december 4-ig.

Maximum 200 ezer forintra pá-
lyázhattak ifjúsági önkéntes csopor-
tok, bázisiskolák és bázisovik önkén-
tes képviselõi a Magyar Ifjúsági Vö-
röskereszt által meghirdetett Innová-

ciós Alap felhívására. Az elbírálásnál
kiemelten fontos volt, hogy milyen
mértékben innovatív a program és
mennyire vesznek részt az önkénte-
sek a program megvalósításában.

– Bázisiskolák és ifjúsági vörös-
kereszt szervezetek pályázhattak, s
ennek keretében nyertünk 120 ezer
forintos támogatást – fûzte hozzá
az MTI híréhez Dömötör Balázs, a
Magyar Vöröskereszt Nagykani-
zsai Területi Szervezetének ifjúsá-
gi referense. – A program úgy-
mond partyõrség néven fut, illetve
kollégáim, munkatársaim ilyen cí-
men fogják járni az éjszakai szóra-
kozóhelyeket. Ennek keretében
többek között drogprevenció is sze-
repel, s meggyõzõdésünk, hogy fia-
talok a fiatalokkal könnyebben
szót értenek majd. Az elnyert ösz-
szegen szórólapokat és az egysé-
ges megjelenéshez szükséges ki-
egészítõket tudunk elkészíttetni.  

MTI-P.L.

KKaanniizzssaa –– EEggéésszzssééggüüggyy 2011. szeptember 15.6

„„PPaarrttyy-õõrrsséégg””:: ddrrooggpprreevveenncciióó Meghívó - AA SSzív VVilágnapja 
Rendezvény helye: Nagykanizsa, Hevesi Sándor Mûvelõdési Ház
Rendezvény idõpontja: 2011. szeptember 24. szombat 9.30 óra
Háziasszony: Hegedûs Györgyné A Szívbetegekért Egyesület Elnöke
Mérések: vérnyomás, vércukor, vérzsír, PSA (férfiaknak), diétás
tanácsadás
Fellépõk: 10.00 Torna - Napfény Rákbetegek, 10.15 Viola Népdalkör
Liszó, 10.30 Liszói tánc együttes, 10.45 Gyöngyvirág táncosok, 11.00
Surdi Gyöngyszemek, 11.15 Csillag citera együttes és baráti köre
11.30 Sulyokné Nagy Erzsébet (operett), 11.35 Sevenup Mazsorett
csoport, 11.50 Hevesi akrobaták, 12.00 Tûzmadarak Pillangó tánckar
12.15 HSMK Premier Tánc, gyermek arcfestés
Elõdások: 10.30 Kanizsa Dorottya Kórház Kardiológiai osztály
felkért elõadója, 11.00 Dr. Kaszás Gizella klinikai és mentálhigiénés
szakpszichológus, pszichoterapeuta.
Egész napos bemutatók: BEMER terápia Dr. Kopeczy Ildikó természet-
gyógyász,  természetes táplálkozás, Horváthné Tóth Mária természetgyó-
gyász, Gönc Józsefné - gyógynövények, Gyenese Endréné természetes
táplálkozás, Zöldségek, gyümölcsök, egészséges táplálkozás, Táplálék
allergiabolt: bio- és reform élelmiszerek bemutatása, Vörösné Bálint Ber-
nadett - Oriflame, Mozgáskorlátozottak Nagykanizsa Városi szervezete. 
Támogatók: 
Nagykanizsa Hevesi Sándor Mûvelõdési Ház, Családsegítõ és Gyermekjóléti Központ,
Kanizsa Dorottya Kórház Kardiológia és Belgyógyászat, Egészségügyi Alapellátási
Intézmény, MESZK Zala megyei szervezete, BEMER terápia Domborai Krisztina, Gönc
Józsefné vállalkozó, Gyenese Endre és Endréné vállalkozó, Jelmeztár Nagykanizsa - ruhák,
Kanizsa Lokálpatrióta Hetilap, Kanizsa TV, Maraton, Helikon Rádió, Horváth Péter - Ori-
flame valamint minden fellépõ, akik megtisztelnek bennünket bemutatójukkal, valamint a
Szívbetegekért Egyesület tagjai.

A Kanizsai Dorottya Kórház
Zala megye 103 ezer lakosának
biztosít járó- és fekvõbeteg-ellá-
tást. Intézményünkben 15 beteg-
ellátó osztály mûködik, 360 aktív
és 142 krónikus ágyon évente 20-
22 ezer fekvõbeteg, a csatlakozó
szakrendeléseken pedig közel 500
ezer járóbeteg ellátása történik.

A 2009-es költségvetési évben
kórházunk pénzügyi lehetõségei
rendkívül szûk keretek közé szo-
rultak, amit elsõsorban a kedvezõt-
len gazdasági környezet, a világ-
gazdasági válság hatása, az ágaza-
tot sújtó különbözõ korlátozó in-
tézkedések és a finanszírozási rend
kedvezõtlen változásai okoztak.

Elõzmények
Az OEP kasszából kivont forrá-

sok nagy mértékben érintették a
mi kórházunkat is, hiszen 2009.
évben 372 millió forinttal (intéz-
ményünk egy havi TB finanszíro-
zási összegével) biztosítottak ke-
vesebb támogatást, mint az elõzõ
évben. Bevételkiesést okozott,
hogy a 2008. évi béremelés 2009.

évre áthúzódó hatását, szintre ho-
zását (100 millió Ft-ot) nem fe-
dezték központi keretbõl, így saját
forrásból kellett kigazdálkodni.

A menedzsment alapvetõ fel-
adatának tekintette a kórház likvi-
ditásának, mûködõképességének
és munkahelymegtartó erejének
megõrzését, figyelemmel arra,
hogy a betegellátásban minõség
romlás ne következzen be.

A mûködés magas szakmai
színvonalának megtartása a jelen-
tõsen visszafogott intézményi
gazdálkodással, a tulajdonosi va-
lamint hazai és uniós támogatási
források megszerzésével vált le-
hetségessé. Évekrõl áthúzódó fel-
adat a humánerõforrás biztosítása,
az orvos és szakember hiányból
származó nehézségek megoldása.

Hiányszakmások 
foglalkoztatása
Ehhez kínált óriási lehetõséget

a Társadalmi Megújulás Operatív
Program (TÁMOP) egyik intéz-
kedése, ami a humánerõforrás fej-
lesztését támogatja. 

Kórházunkban az üres álláshe-
lyek száma 2009. évben 26 fõ
volt, aminek enyhítésére 5 fõ hi-
ányszakmában dolgozót tudunk
alkalmazni TÁMOP forrásból. 

A 2009. október 30-i támogató le-
vél szerint 25.571.720 Ft vissza nem
térítendõ támogatás kedvezménye-
zettje lett a Kanizsai Dorottya Kór-
ház. A projekt 28 hónapon keresztül
(2009. április 17. - 2011. augusztus
16.), önrész biztosítása nélkül nyúj-
tott fedezetet a foglalkoztatási költ-
ségek biztosítására.

Intézményünkben a célcsoport
foglalkoztatására 21.927.400 Ft, a
projekt menedzsmenti költségeire, a
szakmai megvalósításhoz igénybe
vett szolgáltatásokra pedig 3.644.320
Ft költség lett elõirányozva.

A projekt megvalósulása
A pályázat keretén belül kórhá-

zunkban összesen 4 álláshelyen 5
személy került foglalkoztatásra: 

- 2 orvos alkalmazásával, az en-
gedélyezett 88 fõnél jelentkezett
18 fõs orvoshiány 16 fõre csök-
kent: a Sürgõsségi Betegellátó
Osztályon 1 fõ orvos 22 hónapon
keresztül (48 óra/hó), illetve
ugyanitt egy másik orvos 3,5 hó-
napos idõtartamban (80 óra/hó).

Psz ich iá t r i a i
Osztályon 1 fõ
16,5 hónapon
keresztül (elsõ
hónapokban 30 óra/hét, majd 40
óra/hét).

- Felsõfokú alkalmazottak te-
kintetében 1 fõt 24 hónapig (40
óra/hét), foglalkoztatunk, így az
engedélyezett 6 fõnél jelentke-
zett 1 fõs hiány 0-ra csökkent
(Intézeti Gyógyszertár / gyógy-
szertár).

- Szakdolgozói szinten 1 fõ, 24
hónapos (40 óra/hét) közalkalma-
zotti jogviszonyban történt alkal-
mazással, az engedélyezett 584
fõnél jelentkezett 7 fõs hiány 6 fõ-
re csökkent (Sürgõsségi Betegel-
látó Osztály).

A projekttel elnyert támogatás
eredményeképpen közel 22 millió
Ft személyi juttatás és járulék ki-
fizetése vált lehetõvé központi
forrásból, ami hozzásegítette in-
tézményünket költségvetési
egyensúlyának megtartásához. 

Szlávecz Lászlóné 
gazdasági igazgató

EEnnyyhhüülltteekk aa kkóórrhháázz ffooggllaallkkoozzttaattáássii pprroobblléémmááii
MMeeggvvaallóóssuulltt pprroojjeekktt
TTÁÁMMOOPP-66..22..44//AA-0088//11kkoonnvv-22000099-00007744
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2011. szeptember 15.

Rossz szomszédság török átok,
különösen az, ha kocsmáros – tö-
möríthetjük egy mondatba több
hozzánk forduló olvasónk pana-
szát. Az egyik családiházas öve-
zetben élõ levélíró például a
szomszédjukban lévõ vendéglátó
egység mûködésével kapcsolat-
ban osztotta meg panaszát ve-
lünk. Azt kérte tõlünk, ha tehet-
jük, foglalkozzunk gondjával,
hiszen rajta kívül másokat is
érint ez a probléma. Nyomatékul
több szeszmérõ intézmény nevét
is fölsorolta.

Mint írja, az ilyen kocsmakör-
nyéki lakók úgy érzik, az italmérõk
üzemeltetõi bármit megtehetnek, s
ha valaki szólni mer, még õ lesz a
rossz. Az õ esetében egy éve nyílt a
szomszédjában egy vendéglátó egy-
ség. Azóta, sajnos kora reggeltõl a
késõ éjszakába nyúlóan tûrniük kell
a hangoskodást, kiabálást, ordíto-
zást. Jó idõben a nyitott ablakon,
rossz idõben és este pedig a falon át.
Szerencsétlenségére falszomszé-

dok. A közelség okán szellõztetni se
tudnak a beáradó büdös bagó- és
cefreszag miatt. Bosszúságát csak
tetézi, hogy az itt idõt múlató ven-
dégek házuk kerítését használják bi-
ciklitárolónak. S ha szólnak, nyom-
dafestéket nem tûrõ módon osztja ki
õket a tulajdonos.

A lakóknak kötelessége mindezt
eltûrni? Nincs joguk a saját házuk-
ban a csendhez, a nyugalomhoz? –
teszi föl elkeseredetten a kérdést.
És valóban, mit tehet az ilyen hely-
zetbe került levélírónk? Kérésével,
kérdésünkkel Partiné dr. Szmodics
Györgyihez, a Polgármesteri Hiva-
tal Közigazgatási Osztályának ve-
zetõjéhez fordultunk.

Nagykanizsa Megyei Jogú Vá-
ros Önkormányzata élt a Kereske-
delmi törvényben biztosított jogá-
val – kezdte válaszát az osztályve-
zetõ asszony. A lakók éjszakai nyu-
galmának biztosítása érdekében a
vendéglátó üzletek éjszakai 23-05
óra közötti nyitva tartását megtil-
totta azon nem melegkonyhás ven-
déglátó egységek esetében, melyek

olyan épületben helyezkednek el
mely lakóingatlant is magában fog-
lal, vagy az üzlet fala lakóépülettel
érintkezik, továbbá melynek a ven-
dégek számára nyitva álló bejáratá-
tól számított 30 méter sugarú kör-
zetében lakóingatlan van vagy la-
kóingatlant érint. A rendelkezések
betartását rendszeresen ellenõriz-
zük, a szabályokat be nem tartók-
kal szemben szabálysértési eljárást
kezdeményezünk. A Kereskedelmi
törvény alapján a hatóság ameny-
nyiben a kereskedõ tevékenysége a
külön jogszabályban meghatáro-
zott veszélyes mértékû zajjal jár,
korlátozza 22 óra és 6 óra között a
kereskedelmi tevékenységet, illet-
ve az üzlet éjszakai zárva tartását
rendeli el. Levélírónknak pedig azt
tanácsolja: amennyiben az üzletek
tevékenysége napközben is zavaró
a környezetére, az érintettek bir-
tokvédelmi eljárást kezdeményez-
hetnek a Polgármesteri Hivatal
Közigazgatási osztályán.

B.E.

KKooccssmmaazzaajj eelllleenn iiss vvaann oorrvvoossssáágg

Kiemelt figyelemmel kísérem a
gyakorlati változásokat, amelyek
mostanában történnek városunk-
ban. Értem ez alatt a már rég beha-
rangozott úthálózat rekonstrukciót,
amit már egy ideje végeznek, kezd-
ve az Erzsébet téren, folytatva a
Zrínyi utca Teleki összekötéssel, az
Arany János – Hunyadi – Berzse-
nyi utcák egybeépítésével.

Több esetben értetlenül szemlé-
lõdtem, vajon miért választottak
illogikus, költségesebb megoldá-
sokat, de ebbe most ne mélyed-
jünk bele, hiszen biztosan nálam

kvalifikáltabb szakemberek dön-
tötték ezt el, dúskálva a jobbnál
jobb lehetõségek között, ahol sze-
rintem nem igazán az ár dominált.

Erre akkor döbbentem rá, mikor
elolvastam az említett cikket,
amelyben Balogh László képviselõ
úr nyilatkozott a Kölcsey utcai ro-
mos, már üresen álló két épület sor-
sáról döntõ közgyûlésen elhangzot-
takról, amely épületek erõsen be-
lógnak az úttestre, lezárva az út fe-
lét. Az már akkor is gáz volt szerin-
tem, mikor még csak lovaskocsik
jártak városunkban.

Idézem: „Komoly vita kerekedett

ki róla, hiszen az eszté-
tikai megfontolás mellett
szubjektív érzelmeket is kivál-
tott a képviselõkbõl." Na, itt kap-
tam fel a fejem. Nemrég közvetle-
nül, a város elsõ emberétõl értesül-
tem egy fórumon, hogy a városnak
nincs pénze. Hogy lehet az, hogy
ezt a képviselõk nem tudják? Ho-
gyan dönthet egy képviselõ szub-
jektívan ilyen kérdésben? Õ azért
van ott, hogy a város érdekeit szol-
gálja, nem pedig a saját, esetlegesen
pillanatnyi érzelmei alapján szavaz-
zon. Vagy talán arról a bizonyos
csalánverésrõl van szó? Felújítani,
esetlegesen átépíteni, odébb építtet-
ni két haszontalan épületet, hatal-
mas és hiábavaló tett lenne, amit a
képviselõ urak nem tudnak? Vagy
talán valami érdektelenség domi-
nál? Jó pár gyönyörû ház vár felújí-
tásra pénz hiányában, kiemelt he-
lyen és akkor ez a legnagyobb
gondja egy közgyûlésnek? Volt
nyomdaépület a Kiskastély elõtt,
hogy csak egyet említsek. Vagy pe-
dig ismét el van hallgatva elölünk
valami, amit tudnunk kéne a helyes
állásfoglaláshoz?

Hát, tényleg megáll az ész! Szub-
jektíven dönteni ilyesmirõl?

Kováts Tamás, 
Nagykanizsa 

RReeaaggáállááss aa „„MMaarraadd,, vvaaggyy eellttûûnniikk aa ffûûrréésszzffoogg”” 
ccíímmûû  úújjssáággcciikkkkrree

Hétvégén zajlott a Dunántúli
Református Alphások találkozó-
ja a Kõnig Hotel Étterem konfe-
rencia termében, melyre a Du-
nántúli Református Egyházke-
rület alpha kurzusokon részt
vett vagy az iránt érdeklõdõ tag-
jait várták a szervezõk. A ren-
dezvényen Steinbach József püs-
pök mondott nyitó áhítatot,
majd Köntös László fõjegyzõ
számolt be angliai élményeirõl,
ahol részt vett egy alphás világ-
találkozón – tájékoztatta la-
punkat Hella Ferenc.

Az Alpha kurzusról érdemes né-
hány szót szólni. Ez tulajdonkép-
pen egy gyakorlati útikalauz a ke-
resztény hit alapjainak megisme-
réséhez, elsõsorban azok számára,
akik vagy nemrég váltak kereszté-
nyekké vagy eltávolodtak a ke-
resztény hittõl. Az összejövetelek
általában heti rendszerességgel,
kiscsoportban zajlanak. Érdeme
abban rejlik, hogy egyszerûen, ha-
tékonyan, világosan, és kényszer-
tõl mentesen mutatja be Jézus
Krisztus evangéliumát. Ez a fajta
tréning hatékony, a helyi közössé-
gekre épülõ evangelizációra is fel-
készíti és mozgósítja a laikus kö-
zösségi tagokat.

Nagykanizsán az elsõ ilyen kurzus
szeptember 20-án, kedden 18 órától
indul, amelyre elõzetesen lehet je-
lentkezni a Lelkészi Hivatalban. 

AAllpphháássookk ttaalláállkkoozzttaakk

Testvérvárosi összefogásnak kö-
szönhetõen kapott Erkel Ferenc-
szobrot a székelyföldi Kovászna
városa. Kiss László, gyulai szob-
rászmûvész alkotását Gyula város
önkormányzata adományozta a
székely testvérvárosnak, viszonoz-
va azt a székely kaput, amelyet a
háromszéki város tavaly ajándéko-
zott Erkel Ferenc szülõvárosának.

A szobor avatásán Kovászna há-
rom magyarországi testvérvárosa,
Pápa, Csenger és Nagykanizsa is
képviseltette magát. Városunkból
Dr. Csákai Iván, Jerausek István és
Dr. Károlyi Attila vettek részt az
ünnepségen. 

Kovászna önkormányzatának
román nemzetiségû képviselõi ko-
rábban ellenezték a szobor felállí-
tását, ezért az eseményen sem vet-
tek részt.

EErrkkeell-sszzoobbrroott kkaappootttt
KKoovváásszznnaa 
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Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyûlésének a Garzonházakról szóló
32/2001. (VI.27.) számú rendelete alapján,  az alábbi bérlakások bérleti jogá-
nak elnyerésére: 

1. Nagykanizsa, Dózsa Gy. u. 142/A. fsz. 1.
a.) A lakás alapterülete: 36 m2, szobaszám: 1 szoba, komfortfokozata: össz-

komfortos. b.) A lakás településen belüli fekvése: városi terület. c.) Szálláshasz-
nálati díj összege: 12.780 Ft. d.) A lakás állapota: helyreállított. e.) A szállás-
használati szerzõdés idõtartama: maximum 60 hónap. f.) A lakás megtekintésé-
nek idõpontja: 2011. szeptember 20. 14.00 - 15.00 óráig.

2. Nagykanizsa, Dózsa Gy. u. 142/C. fsz. 4.
a.) A lakás alapterülete: 36 m2, szobaszám: 1 szoba, komfortfokozata: össz-

komfortos, b.) A lakás településen belüli fekvése: városi terület. c.) Szálláshasz-
nálati díj összege: 12.780 Ft. d.) A lakás állapota: helyreállított. e.) A szállás-
használati szerzõdés idõtartama: maximum 60 hónap. f.) A lakás megtekintésé-
nek idõpontja: 2011. szeptember 20. 14.00 - 15.00 óráig.

3. Nagykanizsa, Dózsa Gy. u. 142/C. II. em. 10.
a.) A lakás alapterülete: 40 m2, szobaszám: 1 szoba, komfortfokozata: össz-

komfortos. b.) A lakás településen belüli fekvése: városi terület. c.) Szálláshasz-
nálati díj összege: 14.920 Ft. d.) A lakás állapota: helyreállított. e.) A szállás-
használati szerzõdés idõtartama: maximum 60 hónap. f.) A lakás megtekintésé-
nek idõpontja: 2011. szeptember 20. 14.00 - 15.00 óráig

A pályázatokat a Polgármesteri Hivatal Szociális Osztályán (Nagykanizsa,
Eötvös tér 16. I. em. 100.) lehet benyújtani.  Pályázati nyomtatványok ugyanitt
kaphatók!

Pályázatok benyújtásának határideje:  2011. szeptember 26.

GGaarrzzoonnhháázzaakk bbéérrlleettii jjooggáánnaakk eellnnyyeerrééssee

hi
rd

et
és

Tisztelt Építtetõk!

Tájékoztatom Önöket, hogy nemrégiben megjelent az építésügyi hatóságot,
mint szakhatóságot a szakhatósági eljárásért megilletõ, továbbá az építési, a
bontási és a használatbavételi bejelentésre vonatkozó igazgatási szolgáltatási
díjról szóló 24/2011.(VII.21.) BM rendelet. Az új jogszabály értelmében 2011.
szeptember 5-tõl amennyiben az építésügyi hatóság szakhatóságként jár el,
vagy nála bejelentési eljárást kezdeményeznek, az eljáró hatóságot igazgatási
szolgáltatási díj illeti meg az alábbiak szerint:

a) a szakhatóságként való eljárásért
aa) az ab)-ac) alpontban meghatározott esetek kivételével 20 000 forint,
ab) a repülõtér területén lévõ, a repülõtér létesítésének, fejlesztésének és

megszüntetésének szabályairól szóló kormányrendelet szerinti, valamint a
nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentõségû ügyben szakhatóságként va-
ló eljárásért 50 000 forint,

ac) telekalakítási eljárásban szakhatóságként való eljárásért érintett telken-
ként 5 000 forint,

b) az építési és használatbavételi bejelentés esetében 10 000 forint,
c) a bontási bejelentés estében 5 000 forint.
Az igazgatási szolgáltatási díjakat a HU 32 14100134-92660036-07000007

számú számlára kell befizetni.
Az igazgatási szolgáltatási díj megfizetését az építtetõnek az engedélyezõ

hatóság számlájára utalással vagy készpénz-átutalási megbízással „igazgatási
szolgáltatási díj” jogcím megjelöléssel kell teljesítenie az alapeljárás illetéké-
nek megfizetésével vagy a bejelentés benyújtásával egyidejûleg. 

Az igazgatási szolgáltatási díj megfizetését az eljáró szerv felé igazolni kell.
Készpénz-átutalási megbízás Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármeste-

ri Hivatala Építéshatósági Osztályán (Nagykanizsa, Eötvös tér 16., 3. emelet
301. iroda) igényelhetõ.

Dr. Tuboly Marianna jegyzõ

AAzz ééppííttééssüüggyyii hhaattóóssáágg sszzaakkhhaattóóssáágg lleetttt

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

A jó szándékú, szociális helyzettõl függetlenül támogatást nyújtó pályázat az
önkormányzat szûkös anyagi körülményei között nem tartható fenn, ezért a
Közgyûlés az erre vonatkozó rendeleteket hatályon kívül helyezte, erre az ösz-
töndíjra új pályázat már nem nyújtható be.  

A "Hazavárunk" ösztöndíjra 2010 szeptemberében benyújtott pályázat
alapján támogatást nyert hallgatók a 2010/2011-es tanév második félévére
vonatkozó támogatást megkapják, ha aktív hallgatói jogviszony igazolásukat
vagy diplomamásolatukat szeptember 30-áig a Polgármesteri Hivatalba be-
nyújtják.

A felsõoktatásban tanuló, rászoruló hallgatók támogatását továbbra is a
"Bursa Hungarica" ösztöndíj szolgálja, ez a támogatási forma a szociális hely-
zet alapján támogat.

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata

TTáájjéékkoozzttaattóó aa „„HHaazzaavváárruunnkk”” öösszzttöönnddííjjrróóll

2011. SZEPTEMBER 23. (pénteken) 
14 órától 16 óráig

NYÍLT NAP keretében bemutatjuk a szülõknek, gyerekeknek, 
érdeklõdõknek a felújított Attila utcai bölcsõdét, mely 

2011. október elsejétõl fogadja új lakóit.

A program keretében lehetõség nyílik a korszerûen felújított épület megtekintésére.
A kicsiket megújult környezetben várja a Meseház Bölcsõde, ahol megismerked-
hetnek a modern csoportszobai berendezésekkel, kipróbálhatják az új udvari
játékokat. A szülõk tájékoztatást kaphatnak a nevelõmunkáról, a most induló szol-
gáltatásokról, megismerkedhetnek szakképzett kisgyermeknevelõinkkel.

Minden érdeklõdõt szeretettel vár a Meseház Bölcsõde

NNyyíílltt nnaapp aa MMeesseehháázz BBööllccssõõddéébbeenn
Nagykanizsa AAttila uu. 77.
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2011. szeptember 15.

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 2 db önkor-
mányzati bérlakás bérleti jogának elnyerésére.

Pályázatra kiírt lakások:
1. Nagykanizsa, Kodály Z. u. 10/A. I. em. 23.
2. Nagykanizsa, Kodály Z. u. 10/A. I. em. 9.
A pályázat benyújtásának határideje:  2011. szeptember 26.
Helye: Polgármesteri Hivatal Szociális Osztály Nagykanizsa, Eötvös tér 16. I. em. 100.
A licitálás idõpontja: 2011. október 4. (kedd) de. 9.00 óra
Helye: Polgármesteri Hivatal Szociális Osztály Nagykanizsa, Eötvös tér 16. I. em.
A bérlemények leírása:
1. Nagykanizsa, Kodály Z. u. 10/A. I. em. 23.
Elhelyezkedése: Nagykanizsa, keleti városrész, alapterülete: 25 m2, szobaszáma:

1 szoba, komfortfokozata: összkomfortos, állapota: felújított, bérleti díja: bérlakást
leadó pályázó esetén 12.275 Ft + igénybevett szolgáltatásokért fizetendõ díj + rezsi-
költség, adományt felajánló pályázó bérleti díjat nem fizet, rezsit és az igénybevett
szolgáltatásokért díjat köteles fizetni.

2. Nagykanizsa, Kodály Z. u. 10/A. I. em. 9.
Elhelyezkedése: Nagykanizsa, keleti városrész, alapterülete: 24 m2, szobaszáma:

1 szoba, komfortfokozata: összkomfortos, állapota: felújított, bérleti díja: bérlakást
leadó pályázó esetén 11.784 Ft + igénybevett szolgáltatásokért fizetendõ díj + rezsi-
költség, adományt felajánló pályázó bérleti díjat nem fizet, rezsit és az igénybevett
szolgáltatásokért díjat köteles fizetni

A lakások megtekinthetõk: 2011. szeptember 20.  13,00-15,00 óráig
A pályázaton való részvétel feltételei:
1./ Személyi feltételek
Pályázhat mindazon nagykanizsai állandó lakhelyû nyugdíjas, nyugdíjas házaspár,

aki/k/ Nagykanizsán állandó lakos/ok/, öregségi nyugdíjas/ok/, vagy az öregségi nyug-
díjkorhatárt elérte/k/, önmaga, vagy legalább egyikük önmaga ellátására képes, a lakás-
sal kapcsolatos fizetési kötelezettségeket vállalja/k/ és annak eleget tud/nak/ tenni, a pá-
lyázó a pályázati feltételeket, a pályázati tárgyaláson történõ licitálást elfogadja.

2./ Egyéb feltételek
Pályázhat mindazon 1. pontban részletezett személy/ek/, aki/k/ a rendeletben

meghatározott összegû pénzadományt ajánl fel, legalább komfortos önkormányzati
tulajodonú lakással rendelkezik 5 éve, és ott lakik, illetve azt térítésmentesen a  bér-
beadó rendelkezésére bocsátja, aki városrendezési célból kiürítendõ, illetve életve-
szély miatt lebontásra kerülõ önkormányzati lakás bérlõje, és a felajánlott lakást cse-
relakásként elfogadja.

Pályázni a  Polgármesteri Hivatal Szociális Osztályán (Nk, Eötvös tér 16.) átvehe-
tõ PÁLYÁZATI LAP két példányban történõ kitöltésével lehet, melyen fel kell tüntet-
ni: a pályázó/k/ személyi adatait, a folyósított nyugdíj/ak/ összegét, csatolva az utolsó
havi nyugdíjszelvény és törzslap fénymásolatát, a felajánlásra kerülõ önkormányzati
bérlakás pontos címét, helyiségeit, komfortfokozatát, havi bérleti díját, csatolva a bér-
leti szerzõdés fénymásolatát, saját tulajdonú lakás esetén annak pontos címét, helyraj-
zi számát, alapterületét, komfortfokozatát, helyiségeit, 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 megha-
talmazottja is képviselheti.

A licitálás induló összege: 
1. Nagykanizsa, Kodály Z. u. 10/A. I. em. 23. 2.000.000 Ft
2. Nagykanizsa, Kodály Z. u. 10/A. I. em. 9. 2.000.000 Ft
A licitálás során a licitösszeg 50.000 Ft-onként emelkedik.
A nyertes pályázóval a lakásra vonatkozó bérleti szerzõdést a Nagykanizsa Vagyon-

gazdálkodási és Szolgáltató Zrt. köti meg az adomány befizetését, illetve önkormány-
zati 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.

KKiiaaddóó nnyyuuggddííjjaasshháázzii llaakkáássookk

Magyarország területén 2011. októberében a 2009. évi CXXXIX. tör-
vény szerint népszámlálást kell tartani. A népszámlálás célja, hogy pontos
képet adjon a legutóbbi, 2001. évi népszámlálás óta a népesség és a lakás-
állomány összetételében bekövetkezett változásokról, a társadalmi és gaz-
dasági folyamatok legfontosabb adatairól és tendenciáiról. A népszámlá-
lást 2011. október 1. és október 31. között kell végrehajtani. Azok eseté-
ben, akik ebben az idõszakban nem kerülnek  összeírásra 2011. november
1. és november 8. között a pótösszeírást kell tartani.  A pótösszeírás során
adatszolgáltatásra már csak a számlálóbiztos közremûködésével van lehe-
tõség. 

Nagykanizsa településen a népszámlálásban 192 számlálóbiztos és 39 felül-
vizsgáló vesz részt. A számlálóbiztosokat névre szóló és egyedi azonosítóval
rendelkezõ igazolvánnyal látja el a Központi Statisztikai Hivatal. Ezen igazol-
vány bármely személyazonosításra alkalmas okmánnyal együtt érvényes (veze-
tõi engedély, személyazonosító igazolvány, útlevél). A számlálóbiztosok sze-
mélyét az állampolgárok a Központi Statisztikai Hivatal által mûködtetett 06-
80-200-224 ingyenesen hívható zöld számon keresztül ellenõrizhetik le. Nagy-
kanizsa település tekintetében legkésõbb 2011. október 1-ig a
www.nagykanizsa.hu honlapon is közzétesszük a számlálóbiztosok névsorát és
igazolványának számát. 

A számlálóbiztosok 2011. szeptember 27. és szeptember 30. között viszik ki
a lakcímekre a népszámlálási csomagokat. Lakásonként egy népszámlálási cso-
mag kerül kiosztásra. A csomagok kiosztásának megkönnyítése érdekében kér-
jük a lakosságot, hogy családi házak tekintetében gondoskodjanak a házszám-
ok kihelyezésérõl, míg társasházak vonatkozásában a postaládákon tüntessék
fel nevük mellett az emelet és ajtószámot. A csomag tartalma egy lakáskérdõív
– melyen szerepel az adott lakcímre vonatkozó azonosító szám, valamint az
internetes kitöltéshez a belépési kód – továbbá egy személyi kérdõív, és egy tá-
jékoztató az adatszolgáltatás lehetséges módjairól. 

Adatot szolgáltatni három módon lehet: az interneten keresztül a www.enep-
szamlalas.hu honlapra belépve a lakáskérdõíven található azonosító felhasználá-
sával október 1. és október 16. között; (amennyiben az adott címrõl legalább egy
kérdõívet interneten keresztül küldenek meg, úgy a címen élõ valamennyi sze-
mély esetében csak az internetes kitöltésre van lehetõség), a kérdõívek egyéni
kitöltésével szintén október 1. és október 16. között; a számlálóbiztos közremû-
ködésével személyes interjú formájában október 1. és október 31. között.

Akik október 16-ig az interneten nem teljesítik az adatszolgáltatást, illetve az
egyénileg kitöltött íveket október 16-ig nem adják át a számlálóbiztosnak, úgy
azokat a számlálóbiztos felkeresi a kérdõívek kitöltése, illetve az adatszolgálta-
tás teljesítése céljából. 

A számlálóbiztosok a lakcímre eljuttatott népszámlálási borítékokon feltün-
tetik a nevüket, az azonosítószámukat, valamint a telefonszámukat. Aki a kér-
dõíveket egyénileg kívánja kitölteni, a számlálóbiztosoktól tud további nyom-
tatványokat, így különösen a személyi kérdõívet – melybõl lakásonként csak 1
példányt tartalmaz a csomag, de minden ott lakóról ki kell tölteni – igényelni.
Továbbá az állampolgárok telefonon egyeztetni tudnak a számlálóbiztosukkal
arról, hogy az általuk kitöltött kérdõívet mikor és hol vegye át tõlük. Aki a kér-
dõívek kitöltéséhez igénybe kívánja venni a számlálóbiztos közremûködését,
az szintén telefonon tud vele idõpontot  egyeztetni. Tömbházak esetében a
számlálóbiztosok egyébként tájékoztatók kihelyezésével értesítik a lakosságot,
hogy az adatfelvétel céljából várhatóan mikor keresik fel õket. Azok esetében,
akiket több alkalommal sem találnak otthon, személyre szóló értesítõt hagynak
hátra az adatszolgáltatás felvételének pontos idõpontjáról. 

Felhívjuk az állampolgárok figyelmét, hogy a népszámlálás során az adat-
szolgáltatás kötelezõ, mivel azt törvény rendeli el. Aki az adatszolgáltatást
megtagadja, azzal szemben a település jegyzõjének szabálysértési eljárást kell
kezdeményeznie, melynek során a szabálysértés elkövetõje 50.000 Ft-ig terje-
dõ pénzbírsággal sújtható. Az adatszolgáltatási kötelezettség a szabálysértési
eljárás lefolytatását követõen is, annak teljesítéséig fennáll.

Felhívjuk az állampolgárok figyelmét, hogy amennyiben az adatszolgáltatás-
sal kapcsolatban további kérdésük van, forduljanak számlálóbiztosukhoz, vagy
hívják a KSH által üzemeltetett és ingyenesen hívható zöld számokat: 06-80-
200-014 vagy 06-80-200-224, melyek munkanapokon 8-20 óráig, hét-
végén 10-18 óra között hívhatók. A népszámlálással kapcsolatban informálód-
hatnak a www.nepszamlalas.hu oldalon. 

A népszámlálás során felvett adatokat az adatvédelmi törvény szigorú szabá-
lyait betartva, bizalmasan kezelik, és kizárólag statisztikai célra használják fel.

A 2011. évi népszámlálás sikeres végrehajtása érdekében segítõ közremûkö-
désüket elõre is megköszönöm.

Dr. Tuboly Marianna jegyzõ, 
települési népszámlálási felelõs

22001111.. éévvii nnééppsszzáámmlláállááss

Álláskeresõk figyelem!
Állásbörze

2011. szeptember 21-én (szerdán) 9-12 óráig
Helye: Hevesi Sándor Mûvelõdési Központ (Nagykanizsa,  Széchenyi tér 5-9.)

30.qxd  2011.10.07.  10:53  Page 9



KKaanniizzssaa –– VVíízzmmûû 2011. szeptember 15.10

30.qxd  2011.10.07.  10:53  Page 10



KKaanniizzssaa –– VVíízzmmûû 112011. szeptember 15.

NN
AAGG

YYKK
AANN

IIZZ
SSÁÁ

RR
ÓÓ

LL 
AA 

LLEE
GG

FFRR
IISS

SSEE
BB

BB
EENN

!! ––
 ww

ww
ww

..kk
aann

iizz
ssaa

uujj
ssaa

gg..
hhuu

30.qxd  2011.10.07.  10:53  Page 11



KKaanniizzssaa –– SSzzíínneess 2011. szeptember 15.12

Sajtótájékoztató keretében
mutatta be Farkas Tibor a
2011/2012-es színházi évadot a
Hevesi Sándor Mûvelõdési Köz-
pontban. A paletta izgalmasnak
ígérkezik, sokféle helyszínrõl ér-
keznek színházak különbözõ elõ-
adásokkal.

A kínálatban megtalálható mo-
dern és klasszikus színházi elõadás
egyaránt. Változatlanul megma-
radt a három bérlettípus, a Hevesi,
a Bródy és a Rátkai. Ezeket a Ka-
nizsa Kártya tulajdonosai idén is
kedvezményesen vásárolhatják
meg, amire október közepéig van
lehetõség. A bérletek más-más elõ-
adásokat ígérnek, két helyen talá-
lunk átfedést. A kanizsai színház
október 20-án indul a Minden jót,
Elling! címû színmûvel.

A programban szerepel három
kaposvári elõadás, A nagymama, a
Portugál és az Anconai szerelme-

sek. A nagymama finom humor-
ban, fordulatokban és érzelmekben
gazdag vígjáték, melynek egyik fõ-
szereplõje Koltai Róbert. A máso-
dik darab Egressy Zoltán tragiko-
médiája, mely egy isten háta mö-
götti faluban játszódik, ahová egy
nap érdekes idegen érkezik, aki
alaposan felkavarja a hétköznapok
állóvizét. A harmadik kaposvári
darab, az Anconai szerelmesek cí-
mû, zenés komédia, melyben ren-
geteg, a hetvenes évekbõl szárma-
zó, olasz sláger hallható. Az utóbbi
két színdarab fõszereplõi közt lát-
hatjuk Nyári Oszkárt.

A felhozatalban természetesen
jelen van a zalaegerszegi színház
is két elõadással. A Minden jót,
Elling! címû darab, Besenczi Ár-
pád, Schnell Ádám és Kovács Ol-
ga fõszereplésével két barátról
szól, akik nemrég szabadultak egy
elmegyógyintézetbõl, és egy önál-
ló élet vitelére kaptak lehetõséget.

A másik darab pedig a Mennybõl a
hulla címû bûnügyi komédia, mely
karácsony este játszódik, amikor
történik valami, ami megzavarja a
békét…

Továbbá színpadra viszik váro-
sunkban az Aranycsapat, a
Karnyóné, A nagy négyes, a Ci-
gányprímás és a Francianégyes,
avagy négyen a kanapén címû da-
rabokat is. Megtekinthetjük többek
között a Honfoglalás címû új ma-
gyar rockoperát is Pintér Tibor fõ-
szereplésével, melyet színpadra
adaptáltak és a Molnár Ferenc víg-
játékát, A hattyút is.

Az idén is gondoltak a gyerme-
kekre, nekik egy négy elõadást
magába foglaló bérletet kínálnak.
A gyermekszínházi elõadások a
Kukamese, a Székely Betlehemes,
az Asszony! és a Karnevál – „Az
állatok farsangja”.

V.M.

ÚÚjj sszzíínnhháázzii éévvaadd eellõõtttt aa HHSSMMKK

Szakács Gábor, a HSMK nép-
mûvelõje sajtótájékoztatóján el-
mondta, a nyári koncerteknek
pozitív visszajelzései voltak, így
ebben a folytatásban remény-
kedve az õszi-téli idõszak sem
marad rendezvények híján.

Városunkban ad koncertet szep-
tember 17-én este fél 8-kor a
LauxTrio&Friends. A Kultúrházak
Éjjel-nappal országos rendezvényso-
rozatának zenei részét szolgáltatja
majd a zenekar, mely akusztikus ze-
nét játszik. A vezetõjük Laux József,

aki a hatvanas évek elején megalapí-
totta az Omegát, majd a hetvenes
évek kezdetén Presser Gáborral ki-
váltak és megalakították az LGT-t.
Számos díj tulajdonosa, többek kö-
zött megkapta a New York-i MTV
különdíját és a Magyar Köztársasági
Érdemrend Lovagkeresztjét is, vala-
mint egymás után 5 éven keresztül a
világ legjobb dobosai közt tartják
számon egy svájci katalógusban.

További programok is szerepelnek
a tervek között, azonban ezek pontos
idõpontja még nem ismert. Október
második hetében fellép Nagykani-

zsán a családi hétvége keretében az
egyre népszerûbb pécsi 30Y zenekar.
November 10-én pedig a Karthago
szórakoztatja a közönséget a HSMK
színháztermében. Ezeken kívül még
november végére vagy decemberre
terveznek egy karácsonyi hangulatú
rock hétvégét, ahol népszerû nagyka-
nizsai és zalaegerszegi zenekarok
lépnek fel. Aszilveszteri bál sem ma-
rad el a HSMK-ban, ahol majd a
Magton Tánczenekar szolgáltatja a
talpalávalót.

V.M.

ÕÕsssszzeell iiss aa hhúúrrookk kköözzéé ccssaappnnaakk 

Városunkban a Magyar Foto-
gráfia Napja alkalmából 50 év a
Kanizsa Fotóklubban címmel
Zágon László fotómûvész kiállí-
tása látható a Hevesi Sándor
Mûvelõdési Központban. A jeles
napon megnyílt tárlat címe
Zágon László 50 éves jubileumá-
ra, a Kanizsa Fotóklubban eddig
eltöltött éveire utal. 

Mint azt a kiállítást megnyitó sza-
vaiban Kovácsné Mikola Mária, az
intézményegység vezetõje elmondta,
az alkotókedvvel teli, dolgos évek
számos örömöt és elismerést hoztak

a Kanizsa Fotóklub rangidõs tagjá-
nak, aki 1977-1994 között klubveze-
tõként is részt vállalt a mûvészeti kö-
zösség mind sikeresebb mûködésé-
ben. Zágon László 1983 óta tagja a
Magyar Fotómûvészeti Alkotócso-
portok Szövetségének, a MAFOSZ-
nak, amely szakmai szervezet ellen-
õrzõ bizottságában is közel tíz éven
át tevékenykedett 1993-ig. Kitünte-
téseit, elismeréseit, díjait hosszan le-
hetne sorolni. Néhány a legjelentõ-
sebbek közül: 1986-ban kulturális
miniszteri kitüntetést, 2001-ben a
MAFOSZ „Aranydiplomás Fotómû-
vész” elismerését vehette át. 2003-

ban az AFIAP (Nemzetközi Fotómû-
vész Szövetség) „A Szövetség Mû-
vésze” címmel, 2007-ben pedig „A
Szövetség Kiválósága” címmel tün-
tette ki. 2002 óta tagja a Magyar Fo-
tómûvészek Világszövetségének. 

Az eltelt 50 év mérlege alkotói mun-
kásságában: 18 egyéni, 14 kollektív kiál-
lítás a Kanizsa Fotóklub kebelén; 12 ve-
tített képes diabemutató; képei 41 ország
kiállításain szerepeltek, és 1050 fotóját
fogadták el a különbözõ hazai és nem-
zetközi fotópályázatokon. Felvételeiért
246 különbözõ pályázati díjat kapott. 

A közvetlen barátok, alkotótár-
sak tudják, végtelen precízsége,

megfontoltsága és elõrelátása meg-
mutatkozik fõ szenvedélye, a fotó-
zás során is, melyet jó értelemben
vett megszállottsággal mûvel. Min-
den fotójának története van: egy-
részt magának az exponálásnak,
másrészt a megörökített személy-
nek, tárgynak, eseménynek. A fotó-
kon rögzített mozdulatok, arcok, tá-
jak, események és maga a termé-
szeti is megannyi történetet takar. 

A megnyitót követõen Molnár
Tibor klubvezetõ és Horváth Zol-
tán emlékplakettet, valamint egy
fényképezõgépet ábrázoló tortát
adott át a fotóklub nevében Zágon
Lászlónak. 

B.E.

5500 éévv aa KKaanniizzssaa FFoottóókklluubbbbaann

A Dr. Mezõ Ferenc Gimnázi-
um és Közgazdasági Szakközép-
iskola, valamint a Kanizsa SE kö-
zös szervezésében immár hu-
szonegyedik alkalommal rende-
zik meg a KANIZSA teljesít-
ménytúrákat, melyek közül a
KANIZSA 30 a „Dél-Zala
bakancsosa” túramozgalom
egyik állomása. A rendezvény az
Észak –Dunántúli kupa része.

A túra idõpontja: 2011.
szeptember 24. Rajt és cél he-
lye: Dr. Mezõ Ferenc Gimnázi-
um és Közgazdasági Szakkö-
zépiskola Nagykanizsa, Platán
sor 3. Szállás: egyénileg

A távokat szintidõn belül tel-
jesítõk közt a támogatók aján-
dékaiból célba érkezéskor sor-
solást rendezünk. A nevezési
díjból TTT, MTSZ, MSTSZ ta-
goknak, Magyar Turista kártyá-
val rendelkezõknek, minden tá-
von 200 Ft kedvezményt
adunk. A legnagyobb létszám-
mal résztvevõ iskola 30.000 Ft-
ot nyer, melyet turisztikai cé-
lokra fordíthat. 

A túrákon mindenki saját fele-
lõsségére indul és a rendezõktõl
semmilyen címen kártérítést nem
igényelhet. Információ: Dr. Mezõ
Ferenc - Thúry György Gimnázi-
um és Szakképzõ Iskola (8800
Nagykanizsa, Platán sor 3.)
(93/310-282), www.mfg.hu, Dávi-
dovics Mária (30/491-86-31).

Várjuk jelentkezéseteket, jó
túrázást kívánunk!

a Szervezõk

Kanizsa
Teljesítménytúra
2011.
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2011. szeptember 15.

Horoszkóp

Jó fizikumának megõrzéséhez továbbra
is sportolnia kell. Hogyha nem megy a
biciklizés, kocogjon, gyalogoljon, s me-
net közben akár a pénzügyeit is átérté-
kelheti.

Szerencsés napokra számíthat. Arról
azonban ne feledkezzen meg, hogy na-
gyobb elismerést kell kivívnia a családjá-
ban. Elképzelései jók, a megvalósításuk
sajnos egyedül nem megy.

Szárnyaló fantáziáját még a Hold is erõsí-
ti. Otthon mindenki tudja önrõl, hogy egy-
szerre több munkára is képes koncentrál-
ni, ennek ellenére kicsit fékezze le magát,
és hagyjon idõt az élvezetekre is.

Fokozódik a karriervágya, ennek érdeké-
ben még a családi teendõit is háttérbe szo-
rítja. Anyagi helyzetére sem lehet semmi
panasza, éppen ezért rá kell ébrednie, hogy
nemcsak a pénzrõl szól az élet.

Ha õszintén elmondja a véleményét, szá-
míthat rá, hogy néhányan neheztelni fog-
nak önre. A bonyodalmakat egy-kettõre
sikerül kiküszöbölnie, elég annyi, ha
kedvesen rámosolyog az érintettekre.

A szüret, a színes õszi táj pompája különös
hatással lesz önre. Utazásra vágyakozik, a
leendõ útitársak már jelezték részvételü-
ket, csupán az anyagiak hiányoznak. Gon-
dolkodjanak közösen a megoldáson.

Aderûlátás lesz jellemzõ önre ezekben a napok-
ban. Céljai elérése érdekében könnyedén legyõ-
zi környezetének ellenállását. Anyagi gondoktól
nem kell tartania, hisz nincs olyan válság, ami-
bõl nem lehetne elõbb-utóbb kijutni.

Ha a párkapcsolati dilemmáit szeretné végre
megoldani, legyen határozottabb. Õrizze
meg a higgadtságát, és hamarosan rátalál
majd az igazi megoldásra. Ne dolgozzon
többet annál, mint amennyit ereje megenged.

Ne aggódjon a pénz miatt, hiszen nincs hitelvál-
ságban. Gondot csupán az jelenthet ezekben a
napokban, hogy hová utazzon el a felvetõdõ
számtalan lehetõség közül. Ha még mindig von-
zódik a régi ismerõséhez, mondja el neki végre.

A telihold ugyan némi ingerültséget oko-
zott önnek, de a hétvégére talán sikerül le-
csillapodnia. Tartózkodjon sokat a termé-
szetben, élvezze a késõi nyár minden rez-
dülését, és gyûjtsön be D vitamint.

Sikereket könyvelhet el magának ezekben a
napokban. Jó érzéssel tölti el az is, hogy fogy-
nak a kifizetetlen számlái. Ha döntést kell
hoznia egy fontos dologban, nyugodtan vág-
jon bele, számíthat családja támogatására.

Üzleti elképzeléseit ezekben a napokban si-
keresen megvalósíthatja. Nemcsak a ban-
kok, hanem Jupiter, a szerencse bolygójának
segítségére is számíthat. Mozgalmas napjai-
ban ne feledkezzen el a párjáról sem.

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
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A Csónakázó-tónál bonyolították
a megyei díjugrató bajnokság utolsó
fordulóját, amely így egyben bajno-
ki döntõje is volt lovasoknak. Het-
ven fölül volt a nevezések száma, s
a rekkenõ hõségben a jól kialakított
pályán álltak helyt lovasok és lova-
ik. A kanizsai klub színeiben lovag-

ló Nagy Zsófia az ifjúságiaknál har-
madik lett végül, míg a kezdõ lovak
kategóriájában gyõzött.

A nagykanizsai verseny kategóri-
áinak gyõztesei: B/0 nyitott: 1.
Kaizinger Balázs (Balatonfenyves)
Szépöcsém nevû lován. B/1a stílus-
verseny, kezdõ lovasok: 1. Virág

László (Kéthely) Fakos Szlorina nl.
B/1c nyitott: 1. Lágler Viktória (Hé-
víz) Argo nl. B/2 ifjúsági: 1. Kovács
Emese (Gyûrûs-Gidrán) Koheilan
Karsaly nl... 3. Nagy Zsófia (Kani-
zsa LK) Tikkasztó Többsincs nl. (A
kanizsai versenyzõ verõhibája vé-
gett csúszott a harmadik helyre.)
B/2 nyitott, egyszerû összevetéssel:
1. Andrics János (Rádiháza LK)
Passat nl. C/2: 1. Bujtor Roland
(Pro-Equus Bagod) Sámson nl.

A megyei végeredmények, kezdõ
lovas: 1. Lágler Viktória (Hévíz)
Argo nl., 2. Murmann Sára (Kinizsi
SK-Gyenesdiás) Bella nl., 3. Kovács
Levente (Gyûrûs-Gidrán) Magenta
nl. Kezdõ lovak: 1. Nagy Zsófia (Ka-
nizsa LK) Zelldone boy nl. Ifjúsági
lovasok: 1. Kovács Emese (Gyûrûs-
Gidrán) Kohelian Karsaly nl., 2. Fe-
hér Klaudia (Pro-Equus) Twist nl., 3.
Nagy Zsófia (Kanizsa LK) Tikkasztó
Többsincs nl. Felnõtt lovasok: 1.
Finta Géza (Kinizsi) Csabi nl., 2.
Szabó Tamás (Zala-völgye) Nagykö-
vet nl., 3. Balogh Alexandra (Kerka-
menti LE Lenti) Scarlett nl.

SSZZOOLLGGÁÁLLTTAATTÁÁSS

VVEEGGYYEESS

JJÁÁRRMMÛÛ

BBÉÉRRLLEETT

IINNGGAATTLLAANN
Elcserélném vagy eladnám

egészségügyi okok miatt, (80%-ban
felújított) jelenleg 100m2-es családi
házamat kisebb családi házra Nagy-
kanizsán. Érd.: 0630/681-0581
(7432K)

Albérlet! Városközpontban elsõ
emeleti, kétszobás, bútorozatlan,
egyedi fûtéses lakás hosszú távra ki-
adó. Két hónap kaució szükséges.
Tel.: 0693/312-798, 0630/319-7662
(7434K)

Nk-án a Városkapu körúton I.
emeleti, 1+2 félszobás, bútorozatlan
lakás hosszú távra kiadó. Tel.: 0620-
985-3127 (7438K)

Fiat Uno 1000 cm3, 1995-ös, más-
fél év mûszakival, kifogástalan álla-
potban eladó. Érd.: 0693/320-019,
0620/358-5121 (7430K)

Nagyteljesítményû, hordozható,
vadonat új háztartási gõztisztító
(Modell: SC-238HO), ugyanitt alig
hordott 42-es méretû bõr bakancs.
Érd.: 0693/315-559 (este) (7435K)

Oltvány borszõlõ eladó. Tel.:
0620-572-1681 (7439K)

Készpénzért vásárolok könyvet,
festményt, porcelánt, régi népi pa-
rasztbútorokat, használati tárgyakat
és teljes hagyatékot. Érd.: 0620/555-
3014 (7362K)

Németországba kisbusszal. Útvon-
al: Nürnberg - Frankfurt - Darmstadt -
München - Stuttgart. Tel.: 0672/441-
542, 0630/237-5007 (7437K)

Fa nyílászárók, zsalugáterek:
www.ablakolcson.hu. Tel.:
0630/214-4150 (7411K)

Különóra Nagykanizsán! Fõisko-
lásoknak, egyetemistáknak vizsgára
felkészítés. Matematika, analízis,
valószínûségszámítás, statisztika,
közgazdasági tárgyak. Középisko-
lásoknak dolgozatra, érettségire fel-
készítés. Tel.: 0630/668-6307
(7427K)

Megbízható 45 éves nõ, kisgyer-
mekgondozó-nevelõ végzettséggel,

festõ és kreatív tapasztalattal gyer-
mekfelügyeletet vállal. Tel.:
0630/320-0044 (7428K)

Nyugdíjas kõmûves mester vál-
lalja kemence, grillsütõ építését és
egyéb kõmûves munkát. Érd.: 0630-
425-4252 (7440K)

Takarítást vállalok délután és
hétvégén lépcsõházakban, irodák-
ban, üzlethelyiségekben. Tel.: 0630-
741-7229 (7441K)

Kidobásra szánt mikróját,
mosógépét, gáztûzhelyét elszállítom.
Tel.: 0620-510-2723 (7442K)

KKaanniizzssaa –– SSppoorrtt//AApprróó 2011. szeptember 15.14

LAKOSSÁGI APRÓHIRDETÉS egy alkalommal, 15 szóig 600 Ft (folyamatos
megjelentetés esetén, másodiktól 300 Ft). VÁLLALKOZÓI APRÓHIRDETÉS egy
alkalommal, 15 szóig 1200 Ft (folyamatos megjelentetés esetén másodiktól 600 Ft).

VOKSH Kft.
Nagykanizsa, 

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

OKÉV nyt. szám: 20-0003-04 AL: 0448

TANFOLYAM INDUL
2011.09.19-én 16 órakor

személyautó, motor 
és segédmotor 

2011.09.20-án 16 órakor
gépkezelõ/targonca,

emelõgép, földmunkagép
kategóriákban

Részletfizetés
Diákkedvezmény

Ingyenes 
tankönyvkölcsönzés

EURÓ-
PAI 

"Közlekedj okosabban, élj egészségesebben"
Helyszín: Nagykanizsa, Eötvös téri nagyparkoló
Idõpont: 2011. szeptember 22.

Program:
8.00 Megnyitó: Cseresnyés Péter polgármester, Honvéd Kaszinó SZKES tánc-
csoport bemutatója, Vasemberke Kupa indítása - 12 órás verseny. 8.30-11.00
KRESZ park. 9.00-16.00 Egészségstand (vérnyomásmérés, testsúlymérés, ko-
leszterinszint mérés, drogtáska bemutató, étkezési útmutató, vitalograph mérés-
tüdõkapacitás) - Helyszín rossz idõ esetén: HSMK elõcsarnoka. 9.00- Óvodá-
sok kerékpáros menete - "Biztonságos utcákat és egészséges levegõt a gyere-
keknek". 9.45 Óvodások zenés tornabemutatója. 10.00 Igricek Együttes elõadá-
sa. 12.00 Streetball bajnokság. 13.00 Korosztályos városi utcai futóverseny.
14.00 Váltófutás korcsoportonként, majd azt követõen eredményhirdetés. 15.00
Extrem Bike Kerékpáros Egyesület bemutatója. 15.00-17.00 Elsõsegély bemu-
tató. 16.00 Streetball bajnokság eredményhirdetése. 
17.30 Kerékpáros felvonulás - kb. 10 km. Indulás: HSMK elõtti tér. Útvonal:
Eötvös tér - Teleki utca körforgalom - Hevesi Sándor utca - Balatoni utca-Deák
tér - Fõ út - Király út- Vár út - Kiskanizsa Bajcsy-Zsilinszky Endre utca -
Kiskanizsa Szent Flórián tér - Kiskanizsa Varasdi utca - Vár út - Kalmár út. Ér-
kezés: Erzsébet tér (Plakátház udvara).
20.00 Vasemberke Kupa eredményhirdetése
Lezárt területek: 7.00 - 21.00 óráig  Eötvös téri nagyparkoló, 12.30 - 15.00 óra
Fõ út /Csengery úti saroktól - Múzeum tér bejárat - Király út (Dél-Zalai Áru-
házig/
Kísérõ programok: elektromos roller, elektromos golfautó bemutató, kerékpár
kereskedések bemutatója, riksa járat. 
A mûsorváltozás jogát fenntartjuk!

EEuurróóppaaii AAuuttóómmeenntteess NNaapp

MMeeggyyeeii ddöönnttõõzztteekk

A cselgáncsozó Mihovics Szabi-
na megannyi Eb-válogató és nem-
zetközi verseny után úgy kellett
döntsön, ezúttal kimarad sport-
pályafutásából a belgiumi Lommel
városában szeptember 15-én kezdõ-
dõ korosztályos Európa-bajnokság.

Az NTE versenyzõje elmondta,
úgy tudja, a 63 kg-os súlycsoportban
így senki sem indul a junior nõknél, vi-
szont az õ távolmaradásának oka rop-
pant prózai, a rendõrtisztire nyert fel-
vételt, s az elsõ hetekben ott kell bizo-
nyítania – így pedig a felkészülést ez-
zel kevésbé lehetett összeegyeztetni.

Ezen túl a kanizsai cselgáncso-
sok számára megkezdõdött az év
második felének versenyévada, a
siklósi Tenkes Kupán U13-as kor-
osztályban Lukács Ditta második,
az U15-ös Huszár Martin 60 kg-
ban harmadik helyet szerzett.

P.L.
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Lassan valamennyi látvány,
egyben csapatsportág keretein
belül elrajtolnak azok a baj-
nokságok, melyekben érdekel-
tek nagykanizsai együttesek is.
Mini (kézilabda és kosárlab-
da) körképünkben szétnéz-
tünk a házuk táján, s annyit
rögtön leszögezhetünk, nem
egyszerû némely helyen a hely-
zet, s a nehézségek csak foko-
zódhatnak.

Kezdjük a Nagykanizsai Izzó
SE nõi kézilabdázóinál, akik az
NB I B Nyugati csoportjának küz-
delmeibõl kiestek, így idén az NB
II Dél-nyugati mezõnyében rajtol-
hat(ná)nak, ha...

„Én inkább a bajnoki kezdéssel
kapcsolatos gondolatokat meg-
hagynám az elnök úrnak, de az
biztos, hogy az utánpótlás terén
kezdünk felépíteni egy rendszert...”
– fogalmazott sejtelmesen Gódor
Mihály edzõ.

Tárcsáztuk is Musits Ferencet,
aki szintén tanácstalannak tûnt: „Az
tény, hogy egyelõre a vasárnapi
mérkõzésünkre – melyet Tolnán ját-
szanánk – halasztást kértünk, hiszen
nem állt össze a keret, a második
fordulóban pedig amúgy is szabad-
naposak vagyunk. Gondjaink soka-
sodnak, a csarnok bérleti díja a
duplájára emelkedett, az utaztatás
sem lesz olcsóbb, de folytathatnám
a sort, csak nem érdemes...”

Hírlik, játékosoknak is tartozik
(talán nem is kevéssel) az egyesület,
de pályázatok területén vannak re-
ményteles próbálkozásaik – csak
hát ugye az idõfaktor itt is nagy úr...

No, de lépjünk tovább, azonban
maradjunk klubon és azon túl is

osztályon belül – jöjjenek a férfi-
ak, akik szombaton 17 órától fo-
gadják a Szigetvár gárdáját.

„Roppant mostoha körülmények
között dolgozhattunk az NTE-
csarnokban, így azért felkészülé-
sünk hagyott kívánnivalót maga
után – vágott bele az Izzó SE tré-
nere, Tóth László. – A csurgói vo-
nalunk mondhatni megszûnt, hi-
szen Baranyai Norbert Keszthelyre
távozott és Németh Róbert, vala-
mint Balogh Zoltán sem a mi játé-
kosunk már. A kapus Tóth Ákos vi-
szont Balatonboglárról érkezett.
Csoportunk szinte NB I B-s színvo-
nalú, nagy bravúrnak számítana
az alsóházat elkerülnünk..."

Ehhez képest az amatõr nõi ko-
sárlabda nemzeti bajnokság Nyu-
gati csoportjában induló Kanizsai
Vadmacskák SE-nél majdhogy-
nem idilli a helyzet. Pontosabban
annyi változás történt, hogy a nõi
második vonalban tavaly ötödik
helyezést elért nagykanizsaiak az
NTE-csarnok helyett mérkõzései-
ket a Russayban rendezik.

„A PEAC ellen ezen a hétvégén
kezdtünk volna, de késõbbi idõ-
pontban játszunk – mondta Gábor
Erzsébet edzõ. – Mindenesetre sa-
ját fiataljainkkal szeretnénk elöl
végezni a bajnokságban, vagyis
megcélozzuk az érmes helyezések
egyikét. A halasztással tulajdon-
képpen a szezon számunkra októ-
ber 2-án indul Szekszárdon, a helyi
kettes számú együttes ellen."

Az NB I B-s férfi kosárlabdá-
zóknál ismét nagy terveket szövö-
getnek, számos friss igazolással
(az elmúlt héten az amerikai Mar-
cus Neal-lel is megegyeztek), no
és a régi-új szakvezetõvel, Kovács

Nándorral. Nagyon úgy tûnik, a
szezonban ismét érdemes lesz a
Russay-csarnokba kijárni, mi több,
a „nyugatos” Kanizsa KK-DKG
East rögtön a komoly játékerõt
képviselõ Bonyháddal mérkõzik
vasárnap. Az egyik új igazolású
kosárlabdázó kapcsán azonban
egy érdekes kötõdés is felszínre
került. 

„Édesanyám egykor a MÁV
NTE-ben kosarazott, apukám pe-
dig az Olajbányászban futballozott
– említette a köteléket a fehérvári
születésû bedobó, Beák Gábor. -
Õk most Dombóváron élnek, én
pedig jó érzésekkel érkeztem a dél-
zalai városba, már csupán azért is,
hiszen jó együttesbe kerültem. Vé-
leményem szerint remekül össze-
állt a csapat, s csoportunkban sze-
retnénk az elsõk lenni, majd az el-
sõ négybe mindenképp szeretnénk
odaérni.”

P.L.
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EEllõõrreettöörrõõ kkoossaarraassookk,, 
ggoonnddookkkkaall sszzeemmbbeessüüllõõ kkéézziisseekk

Nagykanizsai TE 1866-
Horváth Méh (8.) – Aqvital-
Publo Csákvár TK (2.) 1-3 (1-2)

Winner Sport NB III Bakony
csoport labdarúgó-mérkõzés, 4.
forduló. Nagykanizsa, 250 nézõ.
Vezette: Bálintfi (Strobl, Németh
L.). G.: Ujvári (32.); Tornyai (25.),
Imrik (45.), Molnár Cs. (65.) NTE:
Freischmid - Rákhely M., Cserfõ
L., Pozsgai, Boros Z. (Szép D.,
46.) - Ujvári, Rácz Sz., Nagy T.,
Budai L. (Béli, 58.) - Luiz Fernan-
do (Szõke Á., 46.), Cs. Horváth G.
Vezetõedzõ: Koller Zoltán.

Nem volt túlságosan udvarias
vendéglátó a hazai együttes, hi-
szen „smirglis” futballja már az
elsõ félidõben öt sárga lapot gen-
erált. A csákváriak inkább a játékra
koncentráltak, és a bajnoki tabel-
lán jelenleg második Fejér megyei
gárda biztosan vitte el a három
pontot Nagykanizsáról. 

Koller Zoltán: „Annak ellenére,
hogy jó együttes volt az ellenfe-
lünk, saját magunkat okolhatjuk a
vereségért. A mai napon csapat-
szinten nyújtottunk gyenge teljesít-
ményt, amely vereséghez vezetett.”

A labdarúgó megyei I. osztályban
nagykanizsai rangadót rendeztek,
melyen simán gyõzött a Miklósfa. 

Kiskanizsai Sáskák SE (16.) –
Miklósfa SE (14.) 0-4 (0-2)

Megyei I.osztály labdarúgó-mér-
kõzés, 4. forduló. Nagykanizsa-
Kiskanizsa, 200 nézõ. Vezette:
Molnár A. (Tánczos, Vörös D.). G.:
László R. (12., 80.), Orbán (20.),
Dukai (73.). Kiállítva: Szántó (45.).
Kiskanizsa: Borsos - Csordás, Gyu-
lai Cs. (Farkas M., 46.), Szántó,
Horváth G. - Kálovics Á., Vis-
novics I., Rajnai (Németh R., 30.),
Simon (Ganzer Sz., 46.)- Kálcsics
F., Földesi (Cserfõ H., 70.). Edzõ:
Ifjovics Ferenc. Miklósfa: Hován-

szki - Tóth T., Papp D., Csepregi,
Verebélyi, Orbán, Anger (Dukai,
70.), László R., Zrinszki (Dezsõ,
78.), Auer (Jakab Á., 55.), Pon-
grácz L. (Gerencsér, 64.). Edzõ:
Kiss István.

A városi rangadó az helyezéstõl
függetlenül (hiszen az osztály akkori
két sereghajtója játszott...) mégiscsak
városi derbi, ráadásul a miklósfaiak a
hírek szerint az edzõjükért is játszot-
tak. Mint az eredménybõl is kiderül,
sikeresen teljesítették küldetésüket...
Már az elsõ játékrészben döntésre
vitték a dolgot, s ami ilyenkor szám-
talanszor elõfordult már a labdarúgás
történetében, ezzel egy kimondottan
unalmas második félidõnek lehettünk
szemtanúi. A találkozó után a mindig
barátságos miklósfai szakvezetõ sze-
rényen fogadta a gratulációkat, majd
belépett a vendégöltözõ ajtaján, ami
lassan be is záródott...

A mérkõzés után egy órával ke-
restük az egykori NB I-es labdarú-
gót, Kiss Istvánt, hogy végül mi-
lyen döntésre jutott a továbbiakkal
kapcsolatban, õ pedig mosolyogva
mondta: „Maradjunk annyiban,
alszom még rá egyet..."

A tréner alaposan átgondolva a
helyzetet aztán a következõt kö-
zölte: „Maradok, de át kell beszél-
nünk bizonyos dolgokat...”

Megyei II. osztály, Déli csoport:
Sportklub Gutorfölde (2.) –
Nagykanizsa-Bagola VSE (8.) 5-
1. Bagolai g.: Rácz K.

Megyei III. osztály, Déli csoport
II: Bajcsa SE (9.) – Murak-
eresztúr SE (2.) 4-2. Bajcsai g.:
Pókecz, Cziráki, Dobri (2)

Nõi NB II: Nagykanizsai TE
1866-Horváth Méh (8.) – Metis-
Plantur 39 NFC (1.) 1-1. Kani-
zsai g.: Balassa A.

P.L.
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