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Fideszes javaslatra lemondtak a
Zalaispa Zrt. vezetõi a tiszteletdíjukról
A múlt hét közepén együttesen
megtartott Zalaispa Zrt. Felügyelõbizottsági és Igazgatósági
alakuló ülésen – fideszes javaslatra – a tisztségviselõk lemondtak felügyelõbizottsági és igazgatósági megbízatásuk után járó
tiszteletdíjukról – tájékoztatott
hétfõn a Fidesz frakció.
Az Igazgatóság esetében a fejenként 480 ezer forintos éves tisz-

teletdíjról Keszthely alpolgármestere, Pálinkás Róbert javaslatára
mondott le a hét tagú Igazgatóság
és a hat tagú Felügyelõbizottság. A
javaslatot Pálinkás Róbert azzal
indokolta, hogy a nehéz gazdasági
helyzetben önmérsékletet kell tanúsítani és megemlítette, hogy a
Fidesz ebben a szellemben törvényjavaslatot is benyújtott. Ezzel
a döntéssel 7,7 millió forintot takarított meg a 281 Zala és Vas me-

gyei települési társulás által létrehozott Zalaispa ZRt.
A Nyugat-Balaton és Zalavölgye nagytérségi hulladékgazdálkodási társulást 2002-ben hozta létre
281 település, és EU-s ISPApénzekbõl mintegy 8,1 milliárd Ftos beruházással korszerû hulladékgazdálkodási rendszert valósított
meg.
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Ünnepélyes keretek között adták át a Rozgonyi úti Gyermek Háziorvosi
Rendelõ és Védõnõi Szolgálat felújított és akadálymentesített épületét. Megnyitó beszédében Marton István polgármester elmondta, az épületben nyújtott egészségügyi szolgáltatásokat közel 2400 gyermek és fiatal veszi igénybe, s az épületet használók 8%-a mozgáskorlátozott. Aváros nagy figyelmet
fordít a közszolgáltatások akadálymentesítésének biztosítására. Az épület
bejáratát feldíszítõ nemzeti színû szalagot Marton István polgármester és
Balogh László önkormányzati képviselõ vágták el.

Városunkban egyedülálló hírt
közölt a sajtó munkatársaival
Marton István polgármester. Mint
mondta, örömteli eseményt jelenthet be, mert október 28-án a zalaegerszegi kórházban hármasikreknek adott életet egy kanizsai
anyuka.
Ocsovai Emese, Orsolya és Levente jó egészségnek örvend, ám
hazajövetelükre még várni kell.
A polgármester elmondta, a
család jó anyagi helyzetben él,
ezért a város támogatását úgy képzeli el, hogy a babák miatt megsokasodó feladatok mérséklésére hat
órában egy segítõ szakember foglalkoztatását vállalja magára az
önkormányzat.
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Európai falu – Leader közösség
táblák ünnepélyes átadásával kezdõdött el az Innovatív Dél-Zala
Vidékfejlesztési Egyesület közgyûlése. A táblákat, melyeket a
Leader települések bejáratainál
helyeznek ki, Pásztohy András, a
MNVH miniszteri biztosa, Göndör István országgyûlési képviselõ és Manninger Jenõ, a Zala Megyei Közgyûlés elnöke, országgyûlési képviselõ adta át a települések önkormányzati vezetõinek.
A közgyûlésen még két napirendi pont szerepelt: az új elnök és elnökségi tagok megválasztása, valamint az egyesület alapszabályának módosítása. A korábban, öszszeférhetetlenség miatt lemondott
Czirákiné Pakulár Judit egyesületi elnök helyett ezúttal sem sikerült új elnököt választani.
B.E.

Fotó: Steyer Edina

Leader
táblák

35 éves az Attila Óvoda
közremûködött többek között a
Kölyökidõ Alapítvány, valamint a
Bojtár népzenei együttes.
Kovács Jánosné, az intézmény
vezetõje elmondta, tudatosan választottak olyan programokat, amelyeknek a gyermekek is részesei lehettek, s azok lekötik a figyelmüket. Szándékosan nem akartak
nagy felhajtást, fontosabb volt számukra egymás között, családias
légkörben ünnepelni a gyerekekkel, a szüleikkel és a dolgozókkal.

Idén ünnepelte fennállásának
35. évfordulóját a nagykanizsai
Attila Óvoda. Ez alkalomból
számtalan programot szerveztek
a kicsiknek egy héten át november 17-tõl 21-ig, s az ünneplést a
felnõttek alapítványi bálja zárta.
Minden nap szerepelt a palettán
a „35 év – 35 magyar népmese” címû esemény, a gyerekekkel fát ültettek, sütöttek, különbözõ játékos
programokat szerveztek. A héten

Az elmúlt 35 év rendkívül színes volt, nagy fejlõdésen ment keresztül az intézmény, s leginkább a
2001-es év jelentett mérföldkövet
az óvoda életében. Ebben az esztendõben ugyan egy csoporttal kevesebb indult, de ekkor alakították
ki a torna-, az orvosi- és a nevelõi
szobát, valamint a városban elsõként az Attila Óvodában létesült
sószoba. Átalakították az udvart:
lecserélték az udvari játékokat –
EU-szabványnak megfelelõen –,
kialakítottak egyfajta dombos tájjelleget. Czinki László kert- és tájépítõ mérnöknek köszönhetõen
teljesen új arculatot nyert az udvar,
õ tervezte az élõsövény-labirintust,
amelynek óriási szerepe van a tájékozódás fejlesztésében.
Az óvoda programjában kiemelten szerepel a környezettudatos nevelés, melynek keretei között szelektív hulladékgyûjtés folyik az intézményben, minden évben kétszer környezetvédelmi játszódélelõttöt tartanak a szülõk
részvételével, s ide tartoznak a különbözõ kirándulások is, ahol a
gyermekek felfedezhetik környezetük szépségeit.

S.E.
A Vöröskereszt
64 éve
2008 a Partnerség éve a postánál

S.E.

A Magyar Posta Zrt. Nyugatmagyarországi Területi Igazgatósága Nagykanizsán tartotta hagyományos partnertalálkozóját.
A társaságnál a 2008-as esztendõ
a Partnerség Éve. Ez évi munkájukban kitüntetett szerepet kapott az a
törekvés, hogy tudásuk legjavát adva kölcsönösen sikeres együttmûködést alakítanak ki a partnereikkel. A kanizsai partnertalálkozóra
szórakoztató mûsorral és kötetlen
beszélgetéssel várták ügyfeleiket.
A megjelenteket, közöttük Gulyás Ernõt, a Nyugat-magyarországi Területi Igazgatóság igazgatóját és Zsuppán Géza igazgatóhelyettest Iszakné Kolcsár Elvira, a
nagykanizsai körzeti posta vezetõje köszöntötte.
Az idei év eredményeirõl és a
jövõ évi tervekrõl Gulyás Ernõ

Fotó: Bakonyi Erzsébet

Kovács Tibor Vöröskeresztes
élet Zala Vármegyében 1881-1945
– A Vöröskereszt Zalai története
címû könyvét mutatta be maga a
szerzõ és Czupi Gyula, a Halis István Városi Könyvtár igazgatója.
Henri Dunant svájci üzletember,
a Nemzetközi Vöröskereszt megalapítója az 1859. június 24-i solferinói ütközet után, Solferino címû
könyvében javasolta az önkéntes
alakulatok létrehozását. Magyarországon 1881 májusában alakult
meg a Magyar Szent Korona Országainak Vörös-Kereszt Egylete.
Kovács Tibor két évtizednyi tapasztalattal a háta mögött írta meg a
kötetet, amelyekre a Vöröskereszt
megyei szervezetének titkáraként,
majd ezután alelnökeként tett szert.
Dr. Borsos Ferenc, a Magyar
Vöröskereszt Zala Megyei Szervezetének megyei elnöke szavait a
kötet elején olvashatjuk, ajánlja a
könyvet mindazoknak, akik a bajba jutott embertársak megsegítésében, az elesettek felkarolásában
önzetlenül részt vesznek, s mindazoknak, akik együttérzéssel osztoznak a nélkülözõk sorsában.

igazgató többek között elmondta:
igyekeznek kezet nyújtani a postára betérõ magán és közületi ügyfeleknek többek között azzal is,
hogy a posták közönségterét átalakítják, átalakították. A levélszekrények cseréje is megtörtént Nagykanizsán. A bankpultokat leszere-

lik, hogy közvetlen kapcsolatot
tudjanak teremteni a hozzájuk betérõkkel, akiket több mint száz
szolgáltatással várnak. Városunkban 176 embernek ad munkát a
Magyar Posta.
B.E.

KANIZSA DÉL-ZALAI HETILAP
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Földtudományok az
emberiségért
A Föld éve volt a témája a Magyar Geofizikusok Egyesülete
Zala Megyei Csoportja, és a Magyarhoni Földtani Társulat Déldunántúli Területi Szervezete által rendezett VII. Földtudományi Ankétnak.
A tudományos tanácskozás
résztvevõit Horváth Zsolt, a zalai
csoport elnöke köszöntötte, majd
Haas János a társulat elnöke vette
át a szót. Beszédében hangsúlyozta: a Föld Bolygó Nemzetközi Éve
hároméves programsorozat nemzetek által elfogadott célja, hogy
minél szélesebb körben megismertesse az emberiséget az életet biztosító Föld bolygóval, felhívja figyelmét annak sérülékenységére
és egyúttal a felelõsségteljes gondolkodásra ösztönözzön.
Az elsõ elõadó, Dr. Szarka László bemutatta a Föld Bolygó
Nemzetközi Éve címû füzetsorozatát. Ebben a földtudomány különféle ágainak eredményeit, lehetõségeit, és a legsürgetõbb tennivalókat olvashatjuk, így a felszín
alatti vizek, a természeti veszélyforrások, az éghajlat, a nyersanyag- és energiakincs kérdéseinek problematikáját. Az elõadó
úgy fogalmazott, a Földrõl kirajzolódó kép az emberiség kórképe
is egyben. Egyértelmûen látszik, a
társadalom eddig megszokott életmódját fenyegetõ veszélyeknek az
éghajlatváltozás (ha van, és ha
tényleg melegedés) csak egyike. A
problémák gyökere végeredményben az, hogy az emberiség eddigi
dinamikus fejlõdése immár beleütközik a Föld végességébe: globális
élelmiszer-, energia-, nyersanyagés felszín alatti vizek szûkösségére
lehet számítani.

3

Pályaválasztási kiállítás
és szakmai nap

Korbély Barnabás, a Balatonfelvidéki Nemzeti Park Igazgatóságának képviseletében a Geoparkok a földtani ismeretterjesztés
szolgálatában címmel tartott elõadást.
Ismertette, egy geopark pontosan körülhatárolt, jelentõsebb kiterjedésû terület, ahol földtani
örökségünk számos olyan emléke
található meg, melyek tudományos és oktatási jelentõsége, ritkasága, valamint esztétikai értéke
miatt egyaránt kiemelkedõek. Ez a
terület – fõleg a geoturizmuson keresztül – képes a helyi gazdasági
fejlõdést is szolgálni. A szervezõdõ Bakony-Balaton Geopark már
számos helyen indított olyan programokat, amelyek segítségével a
látogatók közelebb kerülhetnek
földtani örökségünk megismeréséhez. Ilyen a Balatonfelvidéki
Nemzeti Park Igazgatóság által
kezdeményezett geopark, melynek
mintegy 3100 négyzetkilométer
tervezési területén érdemes kiemelni a Tapolcai-medence és a
Tihanyi-félsziget páratlan tájképi
értéket képviselõ, vulkáni eredetû
tanúhegyeit, a Káli-medence kõtengereit, a Keszthelyi-hegység és
a Tési-fennsík barlangjait, az úrkúti õskarszt vagy a darvastói felhagyott bauxitlencse különleges
sziklavilágát.
A rendezvényen változatos témákban, összesen tizenegy elõadást hallgathatott meg a közel
száz fõs közönség. Az ankét sikerét fémjelzi az is, hogy a Föld Éve
alkalmából kiállított poszterek és
geofizikai mûszerek bemutatójára
több nagykanizsai középiskolából
is érkeztek érdeklõdõ diákok.
B.E.

Több, mint húsz kiállító kínálatát tekinthették meg az érdeklõdõ diákok, tanáraik és szüleik
a Nyugat-dunántúli Regionális
Munkaügyi Központ Nagykanizsai Kirendeltség és Szolgáltató
Központ által rendezett Pályaválasztási kiállítás és szakmai
nap keretében.
A kiállítók között többnyire a
megye szakképzéssel foglalkozó
szakiskolái, valamint szakközépiskolái, gimnáziumai, oktatással
foglalkozó egyéb szervezetei,
felsõfokú oktatási intézményei és
néhány cég képviseltette magát,
azért, hogy szemléletesen bemutassák a továbbtanulási lehetõségeket, hangsúlyosan az intézményekben oktatott szakmákat. A
rendezvény célja az volt, hogy a
pálya- és iskolaválasztás elõtt álló fiatalok információkat szerezhessenek, s hogy ezzel a szervezõk segítõ kezet nyújthassanak
nekik a pályaválasztási döntésükben.
A megnyitó elõtt a siófoki Somogyi TISZK Középiskola, Szakiskola és Kollégium diákjai kaptak

lehetõséget, hogy bemutassák, milyen tevékenységeket folytatnak
tanórán kívül. A színpadon láthattak és hallhattak a megjelentek
többek között rockzenei elõadást,
néptáncot, modern táncot, popzenei mûsort, mazsorettet.
Az eseményt Molnárné dr.
Nagy Ágnes, a Foglalkoztatási és
Szociális Hivatal Fõosztályvezetõje és Kiss Ambrus, a Nyugatdunántúli Regionális Munkaügyi
Központ fõigazgatója nyitotta
meg. Ezt követõen a nagykanizsai középiskolák produkcióját
láthatta a közönség: a Zsigmondy ruhaipari tanulói saját készítésû ruháikat mutatták be, majd
a Batthyány Gimnázium Virág
Benedek Kórusa lépett fel. Õket
követte a Thúry SZKI ének-modern tánc bemutatója, majd a Piarista Gimnázium diákszínpadának
Commedia
dell’artetáncjátéka.
Délután a Mezõ Gimnázium diákjai zenéltek, énekeltek, táncoltak, valamint színdarabot adtak
elõ.

november 6-tól – december 15-ig

S.E.
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A tapasztalatok szerint minél
távolabb esik egy külsõ településrész a várostól, annál több feladatot kell megoldani az életkörülmények javítása érdekében.
Jerausek István önkormányzati
képviselõ úgy véli: míg Szabadhegyet Kanizsa „Rózsadombjaként” emlegetik, Kisfakos a délzalai város „mostohagyermeke”,
amely több támogatást érdemelne.

vány formájában be is terjesztem
majd a közgyûlés elé, hogy a csatornázás elõtt ideiglenes megoldásként 15 millió forintból megépülhetne egy murvás út, ugyanis
a végleges kikötés teljes készültségi mûszaki állapotban 300 millió
forintba kerülne. Természetesen
mindez külsõ forrás nélkül nem
valósulhat meg, de ezt az ideiglenes megoldást helyi forrásból tudnánk támogatni.

2008. november 27.
nyek vannak ebben a városrészben
– gondolok itt például az Idõsek
Hete keretében megrendezett programra fõvárosi mûvészek közremûködésével. A településrészen egy
szépen felújított és karbantartott
mûvelõdési ház mûködik. A helybeliek sokat áldoznak lakókörnyezetük szépítésére. A bagolaiak tudvalevõleg kapnak évente hat millió,
illetve most már hat és fél millió forintot, mert annak idején megálla-

helyzetben vannak a kisfakosiak és
persze hangot is adnak panaszaiknak. Õszintén megvallva, még nekem sem sikerült látható eredményt elérnem a városrészben, de
minden erõmmel azon vagyok,
hogy képviselõségem alatt történjen elõrelépés a településrész fejlõdésében.
– Gyakran végigjárja ezeket a
településrészeket, vagyis miként
tartja a kapcsolatot a lakossággal?

Kanizsa „Rózsadombja” és „mostohagyermeke”
– Egyetlen körzethez sem tartozik ennyi külterület, mint hozzám,
mivel Szabadhegy, Sánc, Bagola,
Kisfakos és Nagyfakos képviselõje
vagyok. Ha a bemutatást Szabadheggyel kezdjük, méltán mondható
el errõl a városrészrõl, hogy a legnagyobb fejlõdésen megy át. Az elsõ örvendetes eredmény – még az
elõzõ ciklusból örököltük – az a
kerékpárút, ami a keleti városrészt
köti össze Szabadheggyel. Többéves huzavona után sikerült megvalósítani a három és fél méter
széles kerékpárutat a közvilágítással együtt. A csatornázás egész
Szabadhegyet érinti, készültségi
foka már 99 százalékos. Ezt követõen a sokat kifogásolt útfelújítások is megtörténnek, itt elsõsorban a Szabadhegyi útra gondolok.
A legutóbbi közgyûlésen napirendre került egy olyan elõterjesztés, amelybõl kiderül, hogy az
Alsó-Szabadhegyi út kikötése is
megvalósulhat a következõ évben.
A területszerzések már olyan fázisban vannak, hogy – egy-két tulajdonost kivéve – ennek nincs
akadálya. Önálló képviselõi indít-

– Miként lehet jellemezni ezeket
a külsõ városrészeket?
– A Sánci út voltaképpen egy városszéli peremkerület. Az ott lakók
kértek egy gyalogátkelõhelyet, mivel az egyik oldalon óvoda van, a
másik oldalon pedig egy élelmiszerüzlet. Sajnos, a Közútkezelõ Kht. elvetette a megvalósítást arra hivatkozva, hogy ha a 61-es út elkerülõ
szakasza megépül, akkor változik
majd a sánci közlekedés. Ezzel
szemben örvendetes viszont, hogy a
tavasszal beadott pályázat révén
már az engedélyezés is megtörtént
a buszváró kicserélésére, mivel
Sáncban egy régi buszváró van és a
lakosság kérte a felújítását. Emellett pályázatot nyertünk egy kerékpárút megvalósítására, ami a Hevesi úttól egész a Csónakázó-tóig
húzódik. Pontosabban csak a temetõ kapuig, mert onnan már meglévõ
tervek szerint folytatódik a beruházás. A nemrég megrongálódott híd
a Bakónaki-patak felett már e projekt keretében épül újjá. Ennek
eredményeként egy széles betonhídon át lehet majd eljutni kerékpárral az orvosi rendelõ oldalára, és
ugyanazon az oldalon épül meg ez
a szintén három és fél méter széles
kerékpárút, ami azért is fontos,
mert azon a területen egyébként is
nagyon leromlott állapotban van a
járda. Továbbhaladva a bagolai
városrész következik, amelyrõl
csak szépet és jót lehet elmondani,
hiszen az ott lakók nem vetettek fel
semmilyen komolyabb gondot. A
nagybagolai városrészben a szõlõskerteknél megy fel egy hegyi út,
ami levágja a kanyart a Kaposvári
útra való kitérés kapcsán. Még ebben az évben megtörténik ennek az
útnak – amit a bagolaiaik is használnak majd – a mart aszfalttal történõ felújítása. A városrészben aktív közösségi élet tapasztalható.
Eredményesen mûködik a Bagolai
Városszépítõ Egyesület, aminek köszönhetõen színvonalas rendezvé-

podás született a várossal arról,
hogy a bagolai szeméttelep elviselése miatt kárpótlásként ez a településrész kap évi hatmillió forintot,
amit közvetlen környezetük szépítésére használnak fel. Meg kell említenem továbbá, hogy a kanizsai városközpontban is büszkék lennénk
egy olyan korszerû, európai uniós
elvárásoknak is megfelelõ játszótérre, mint amilyet a bagolaiak alakítottak ki a városrészükben. A következõ településrész – Kisfakos
és a tulajdonképpen tíz házból álló utcarész Nagyfakos – a város
„mostohagyermeke”, mert – nemcsak ebben a ciklusban - hosszú
évek óta valahogy mindig kimaradt a városfejlesztés folyamatából. Talán azért, mert bizonyos
mértékben távolabb esik a várostól és biztos, hogy mindig volt valami fontosabb a fejlesztések tekintetében. Jómagam szeretném
elérni – és a jövõ évi költségvetésben szerepeltetem is – hogy Kisfakoson a Damjanich utca aszfaltozása megtörténjen, mert a tavasszal végzett csatornázási munkálatok után az aszfaltút beázott.
Legalább hat alkalommal kellett
javításokat végezni az útbeszakadások miatt. De ugyanígy említhetném a járdaépítést, mert annyira bedõlt már a járdafelület szintje, hogy télen síkos idõben balesetveszélyes közlekedni rajta.
Szükség van továbbá egy fedett ravatalozó megépítésére a temetõben. Úgy gondolom, hogy: ha az
említett célokból bármelyiket is
meg tudjuk valósítani, már az is
eredmény, mert óriási a településrész lemaradása a többi külsõ városrészhez képest. Olyannyira
„mostohagyermek” ez a településrész, hogy például nem tudják nézni a városi televízió adását, mert
nincs kábeltévé, arról nem beszélve, hogy gáz sincs, tehát fatüzelésre kényszerülnek az ott lakók.
Summázva, nagyon hátrányos

– A fogadóórák mellett idõnként
kimegyek a településrészekre. Az
ott élõk elõször zárkózottnak tûnnek és tartózkodóak az idegennel
szemben, de például legutóbb, amikor Kisfakoson az Idõsek hete megnyitóján vettem részt, az ott élõk
nagyon hálásak és barátságosak
voltak, amikor elbeszélgettem velük. Meg kell említenem azt is,
hogy Kisfakoson egy épületben van
a kultúrház és az orvosi rendelõ, és
itt is mostoha körülményeket tapasztaltam. Télen az orvosi rendelõ hol be van fûtve, hol nincs, mert
amire bemelegedne a cserépkályha, addig már vége van a rendelési
idõnek. Ide mindenképpen valami
gyorsabb és a mai technikának
megfelelõ fûtési alkalmatosságot
kellene kitalálni, hogy a kultúrház
épületében és az orvosi rendelõben
is jobb körülmények fogadják a lakosságot. Tapasztalataim szerint
Szabadhegy a legfejlettebb és fõleg
azáltal várható további fejlõdés, ha
elkészül a csatornázás meg az útfelújítás. Akkor azt hiszem méltán
mondhatják – mert már eddig is
használták ezt a kifejezést – , hogy
Kanizsa „Rózsadombja”, de akkor
már nemcsak a szép házak meg a
csodálatosan parkosított udvarok
okán, hanem a járdák és utak állaga is hozzájárulhat e jelzõ használatához. Ami a külsõ városrészeket
illeti, pillanatnyilag a legsürgetõbb feladat talán a rendkívül
rossz állapotban lévõ Damjanich
utca felújítása Kisfakoson, annál
is inkább, mert az erdõn túl található Erzsébettelep, ami téliesítve
van, tehát télvíz idején is jönnek
látogatók az ország különbözõ részeibõl az itt található Ferencestanyára, és nem mindegy, hogy milyen környezet és útviszonyok fogadják az ide látogató vendégeket,
akik magukkal viszik Nagykanizsa
jóhírét.
Gelencsér Gábor
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Kanizsán
a Célpont

5

Csirkefogak
(Szösszenetek az emberi érdekességekrõl)

A Célpont legérdekesebb mûsoraiból válogató könyvtári kamara kiállításon – melyet a
Nagykanizsai Polgári Egyesület
rendezett – olvashatók az alábbi
idézetek.
Helmeczy: „Ezt õk mondják
meg, hogy hogy tudják, mert azért
az lenne a nagy fogás, ha egy csapásra a kettõt megfogni, b… meg,
mert akkor nem az egy szál Kisberk Szabolcs, izé, hanem”
Baráth: „Hanem a fél HírTV-t.”
Helmeczy: „A fél HírTV-t. Úgy
kellene megrendezni, b… meg,
hogy közúti ellenõrzés. Kutyás
rendõr, haveri kutya a rendõrökkel, és a kutya elkezd vergõdni, és
akkor mintha véletlenszerû, mintha a kutya észrevette volna.”
Krakkó Ákos: „Szabolcs találta
meg a börtönbüntetése elõl menekülõ Kabait az OPNI-ban, foglalkoztunk a cégügyeivel is, amelyekhez korábban a pénzügyminiszternek, Veres Jánosnak is köze volt, aztán Veres fiainak a védelmi pénz beszedését leplezte le a HírTV, s azt,
hogy Tóth Viktor, Veres János egykori kampányfõnöke miként vásárolta meg a romák szavazatát 2006ban.”
Rákóczi Péter felelõs szerkesztõ, Kovács Andrea, Losonczi Kata, Kisberk Szabolcs és Krakkó
Ákos riporterek, mindannyian a
HírTV újságírói. A városunkba érkezésük elõtti tárlat megnyitóján
Cseresnyés Péter országgyûlési
képviselõ feltette a kérdést: „Gondoltuk volna, hogy a 21. században még mindig kérdéses lehet a
véleménynyilvánítás szabadsága?
Gondolkodjunk el, mi lenne Magyarországból ma a HírTV nélkül? Következmények
nélküli
ország. A Célpont tehetséges fiatal
újságírói hisznek abban és dolgoznak is azért, hogy Magyarországon legyen következménye a tetteknek, a szavaknak. Felmérhetetlen az a hatás, melyet a társadalom egészséges mûködésére gyakorolnak.”
A Célpont stábjának közönségtalálkozója december 1-jén,
hétfõn 18 órakor lesz a városi
könyvtár 3. emeleti termében.
P.J.

A csirkének, mint tudjuk fogai nincsenek, csak recéi a csõrében. Most igaz, valós történetekkel fogat növesztünk, vagy
protézist adunk e szerencsétlen
csipegetõ szárnyasnak. Csak
hogy tudja, milyen országban
él.

Elsõ történet
Budapest szívében, az Oktogonnál két egyetemista beszélget
pénteken este – a bulizás hajnalán
– a hátam mögött. „Tudod, mire
vagyok a legbüszkébb? Arra,
hogy egyetlen kötelezõ olvasmányt sem olvastam el!”.
Hátrafordultam. Két snájdig,
húszas évei közepén járó, vasalt
pantallójú, menõ télikabátos, sármosan zselézett hajú ifjút láttam.
Kezükben a legmodernebb sétapálca-esernyõ, valamint laptop.
Jókai Móric (közismertebben
Mór) szobra elõtt a zebránál. Azaz zselé1 nem olvasta sem A kõszívû ember fiait, sem Az aranyembert, sem más klasszikus mûvet. Igaz, amióta az idióta Nógrádi család magyarította Jókait és
Gárdonyit – gondolom basicnyelvre – lévén nem eléggé modernek, azóta e hazában irodalom tekintetében semmin sem
csodálkozom. Zselé2 nem szólt
egy szót sem. És ez a még nagyobb baj.
Régi vágyam, hogy e „felgyorsult, globalizált világban” egyszerre lefagy a földkerekség
összes számítógépe és mobiltelefonja. Na, akkor a kis zselék mihez kezdenének? Mi az, hogy
könyvtár? Mi az, hogy papír,
hogy könyv, hogy fedéllap, hogy
könyvgerinc?
Semmihez. Belehalnának az
Internet, a chat meg egyéb felesleges – másoknak komoly pénzt
hajtó – elektronikus rendszerek
hiányába.
A kultúrember meg hátrafordul
és leveszi a lexikont, a verseskötetet, vagy regényt a könyvespolcról. És a kötelezõ olvasmány
nem úgy volt kötelezõ, mint az
orosz (szovjet) nyelv tanulása.
Hanem mert Móricz, Mikszáth,
Arany, Petõfi és a többiek ÉRTÉ-

KEKET teremtettek saját és utókoruknak.

Második történet
Értékek. Az Erdélyországból
érkezett Üsztürü zenekar két
oszlopos, testvérpár tagja szombaton ünnepelte születésnapját.
Szász József brácsás a harmincnyolcadikat, bátyja, a bõgõs Lõrinc a negyvenediket. Szerintem
ma Magyarországon õk (Major
Levente prímással kiegészülve)
játsszák a legautentikusabb magyar népzenét. Ne higgye a kedves olvasó, hogy csak a négy- illetõleg a három húr bûvöletében
élnek! Kiváló olajmérnökök õk
és most éppen Németországban,
valamint a gallok honában dolgoznak. Mert hazánkban nem
tudják kamatoztatni szaktudásukat. És nem is csak a fizetségrõl
van szó. Egyszerûen arról, hogy
amit õk a speciális romániai
egyetemen elsajátítottak, arra
még nem érett meg kis hazánk.
Ezért jószerivel csak muzsikálni
– no, meg persze a családhoz –
járnak haza. És nem értik, hogy
mi történik itt a biopoliszok,
nanopoliszok meg mindenféle
poliszok országában. Nem hinném, hogy Jocó a tízéves Zsófika lányát csak háromhetente
akarja látni. Hogy a csirke harapja meg!

Harmadik történet
Volt általános iskolai és gimnáziumi osztálytársammal futottam
össze pénteken délután egy teázóban. Hosszú évekig nem találkoztunk, az utóbbi idõben gyakrabban. Családja felmenõi közt
található Benedek Elek, de mégsem mese, amit most leírok. Csaba, vezetékneve után Bence becenévvel, mindig utolsó volt a testnevelés órák gyakorlatain, de matematikában és fizikában az élen
járt. Érthetõ, hogy utóbbiakban
szerzett egyetemi diplomát. (Akkor még komoly és nem pénztárcafüggõ volt a felvételi). A gimiben nagyon keveset beszélt,
társasági összejövetelekre nemigen járt, osztálykirándulásokon
félszeg volt – talán molettebb al-

kata miatt. Most meg egy nagyszájú, kivirult, lefogyott, elegáns
figurával találkoztam. Miközben
az egyetemen és egy cégnél is
dolgozik, szabad idejében – precízen beosztva, ahogy egy jó matekoshoz illik – a szegedi Csillag
börtönben készíti fel érettségire a
legkegyetlenebb
bûnözõket.
Most is Szegedrõl jött, ahogy fogalmazott: „egy konferenciára
kajálni”. Kiderült, hogy szolgálati kocsija van és kaján vigyorral
mondja: MANAGER vagyok!
Nem ismertem rá. Bencét mintha
kicserélték volna. Külsõleg. De a
zakó alatt megmaradt az, aki
mindig is volt. Értékorientált magyar ember. Esete is példa arra,
hogy tisztességesen, tudással, olvasással elõrébb juthatunk. Csókosok, korrupció és kukorékolás
nélkül.

Negyedik történet
Mielõtt Bencével találkoztam,
a péntek délelõttöt Somogyország fõvárosában, Kaposváron
töltöttem. Feladatom volt. Most
indult a Somogy TV és megkértek, hogy a pénteki Sajtóklubban
vitatkozzak a helyi egyetem
kommunikációs tanárával. Somogyi és országos témákról. Vitapartnerem úgy tanít kommunikációt, hogy még életében nem
írt újságcikket, nem készített rádióriportot, nem vezetett televíziós mûsort. Halkan kérdem: akkor mit tanít?
Minden kérdést elvi síkra terelt, de a konkrétumokba belegabalyodott. Izzadt. Nem az a
baj, hogy ezt a párbajt elveszítette. Sokkal nagyobb gond,
hogy mindezt a semmit átadja a
jövõ véleményformáló, jól tejelõ diákjainak. Akik aztán a divatszak diplomájával zsebükben
és retiküljeikben osztják majd
az észt olyanoknak, akik évtizedek óta – még a régi, klasszikus
írógépen pötyögve a betûket –
mûvelik és nem mímelik e szakmát. Mert ez az. Ismerik a régi
mondást: aki nem tudja, az tanítja. Sajnos.
Na, megyek a jövõ heti csirkefogak keresésére.
Csúri Ákos
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A kistérség belakja a Bajza utca 2-tt
Legutóbbi ülésén minden tervezett napirendi pontot megtárgyalt a Nagykanizsai Kistérség
Többcélú Társulása.
Eredményes volt az NKTT Bajza u. 2. szám alatti épületének felújítási közbeszerzési pályázata,
napokon belül létrejön a szerzõdés
a kivitelezõvel a Komplex Kistérségi Központ kialakításáról.
Nem csatlakozik a Társulás a
Turisztikai Egyesülethez, az önkormányzatoknak azonban javasolta, hogy maguk döntsenek efelõl.
A 2009. évi költségvetés koncepciójának kapcsán a Társulás

úgy döntött, hogy a 2008-ban, a
költségvetési törvényjavaslat ismert támogatási rendszere alapján
a többek között oktatásra, szociális
ellátásra, mozgókönyvtárra fordított támogatások összegét 385.420
millió forintról 269.350 millió forintra csökkenti.
Szakértõ tájékoztatását hallgatták meg a Nagykanizsai
Kistérség által felvállalt közös
útfenntartási feladatok kapcsán,
s bár a térségi szinten való feladatellátás indokolt lenne, forrás
nem áll a rendelkezésre ehhez. A
Társulás elvben egyetért a karbantartás, felújítás szükségességével, ezért a települések szán-

Építéshatóság - Csengery u. 4/A.
Ügyintézõ: Junger Mónika. Tárgy: Értesítés építéshatósági eljárás
megindításáról és helyszíni szemle idõpontjáról. Szám: 6/1797-2/2008.
Hirdetmény
A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló
2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 29. § (6) alapján értesítem az érintetteket, hogy Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Építéshatósági Osztályára építésügyi hatósági engedély iránti kérelem érkezett, melynek tárgya a Nagykanizsa, Csengery utca 4/A. szám alatti, 1943/3. hrsz-ú ingatlanon beépített tetõtér használatbavételi engedély iránti kéreleme. A Ket. 29. § (7) bekezdése értelmében fenti üggyel kapcsolatban az alábbi tájékoztatást adom.
A tervezett tevékenység rövid ismertetése: a fenti ingatlan tulajdonosa a beépített tetõtér használatbavételi engedélyét kéri. A kérelemmel érintett ingatlan valamint az érintett ingatlannal közös határvonalú (telekhatárú) ingatlanok (hatásterület): Nagykanizsa 1943/3., hrsz-ú ingatlan tulajdonosa, 1942., hrsz-ú társasházi
ingatlan tulajdonosai, 1943/1., hrsz-ú társasházi ingatlan tulajdonosai, 1943/4.,
hrsz-ú társasházi ingatlan tulajdonosai, 1947., hrsz-ú ingatlan tulajdonosai.
Az érintettek az ügy irataiba és a tervekbe a Polgármesteri Hivatal Építéshatósági Osztályán, az alábbi helyen és idõpontban tekinthetnek be: Nagykanizsa,
Eötvös tér 16. III. emelet 304. Hétfõ: 8-12, 13-16.30, szerda: 8-12, 13-17, péntek:8-12. Egyben értesítem az érintetteket, hogy a fenti ügyben a Nagykanizsa,
Csengery u. 4/A. szám alatti ingatlanon 2008. december 3-án (szerdán) 11.00kor helyszíni szemlét tartok. Találkozás: az érintett ingatlan elõtti közterületen.
Kérem a kérelmezõt ill. ingatlantulajdonost, hogy a helyszíni szemle feltételeit a fenti idõpontban biztosítani szíveskedjen, valamint a kiértesítettek,
hogy az eljárás lefolytatását a szemlén való részvételükkel szíveskedjenek elõsegíteni. Továbbá tájékoztatom az érintetteket, hogy a helyszíni szemlén az érdekelt ügyfelek - személyazonosságuk megfelelõ igazolása mellett - részt vehetnek, véleményüket ott elõadhatják, de megjelenésük nem kötelezõ.
Mivel a fenti eljárással érintett ingatlannal szomszédos ingatlanokkal rendelkezni jogosultak száma jelentõs, az eljárás megindításáról az érintetteket a
Ket. 29. § (6) bekezdése értelmében hirdetményi úton értesítjük.
A hirdetmény 2008. november 24-tõl kerül kifüggesztésre Nagykanizsa
Megyei Jogú Polgármesteri Hivatala hivatalos hirdetõtábláján.
Nagykanizsa, 2008. november 24.
Junger Mónika, ügyintézõ
Jelen eljárás során ügyfélnek minõsülnek:
Kérelmezõ: 1. 1943/3. hrsz-ú ingatlan tulajdonosa
Az érintett ingatlannal közvetlenül szomszédos - a határozattal érintett ingatlannal közös határvonalú (telekhatárú) - ingatlanokkal rendelkezni jogosultak: 2. 1942. hrsz-ú társasházi ingatlan tulajdonosai részére a közös képviselõ
útján a tulajdonosok értesítési kötelezettsége mellett, Nagykanizsa, Csengery
u. 2., 8800. 3. 1943/1. hrsz-ú társasházi ingatlan tulajdonosai részére a közös
képviselõ útján a tulajdonosok értesítési kötelezettsége mellett, Nagykanizsa,
Fõ u. 10-12., 8800. 4. 1943/4. hrsz-ú társasházi ingatlan tulajdonosai részére a
közös képviselõ útján a tulajdonosok értesítési kötelezettsége mellett, Nagykanizsa, Csengery u. 4., 8800. 5. 1947/1. hrsz-ú ingatlan tulajdonosai

déknyilatkozata alapján körülbelül fél év múlva születhet döntés
ez ügyben.
A Bajza u. 2. szám alatti ingatlan hasznosításáról a következõképpen döntöttek az ülésen:
a központi épületet az NKTT
munkaszervezete, a családsegítõ
szolgálat és a belsõ ellenõrzési
szervezeti egység kapja, a Bajza
utca felõli kisebb iroda a Társulás nonprofit kft.-je és az ahhoz

tartozó szervezeti egységek számára kerül átalakításra, a Batthyány utca felõli irodaépületben kedvezményes bérleti díj
mellett a Társulás tevékenységéhez kapcsolatos kistérségi feladatokat ellátó regionális és országos hatáskörû szervezetek
képviselõi számára biztosítanak
elhelyezést, és az egykori gyermekotthon épületében a Regionális Ifjúsági Centrum projekt
megvalósítását támogatja az
NKTT.
S.E.

Sajtóközlemény
Egészségügyi szolgálat akadálymentesítése Nagykanizsán (Rozgonyi u. 5.)
Napjainkban az alapvetõ közszolgáltatásokhoz való, mindenki számára
egyenlõ esélyû hozzáférés biztosítása nem csupán jogos társadalmi igény,
hanem jogszabályi kötelezettség is. Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata az elõtte álló rendkívül szigorú követelményeknek való megfelelés
érdekében 2005-ben elkészítette a tulajdonában álló közforgalmú építmények
állapotfelmérését és rangsorolta az épületeket, az akadálymentesítési beavatkozások szükségessége szerint. A törvényi elõírások szerint elsõdlegességet
élvez az egészségügyi alapellátást nyújtó szolgáltató épületek átalakítása, így a
Városi Fogászat 2006. évi teljes körû akadálymentesítése után újabb projekt
elõkészítését kezdte meg 2007. második félévében.
Az Önkormányzat 2007. szeptemberében az elõkészítõ munka eredményeként
pályázatot nyújtott be a Nyugat-dunántúli Regionális Operatív Program
NYDOP-5.1.1./E-2007 kódszámú, Önkormányzati felelõsségi körbe tartozó
intézmények utólagos akadálymentesítésére kiírt pályázati felhívásra. A projekt
célja a Rozgonyi utca 5. szám alatti egészségügyi szolgálat (2 gyermekorvosi rendelõ, illetve 4 védõnõi szolgálat) komplex akadálymentesítése volt.
2008. márciusában a Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács
meghozta támogató döntését, így - a 2008. májusában megkötött támogatási
szerzõdés alapján - nyáron megkezdõdhetett a beruházás.
A pályázati támogatás segítségével a város:
- Utólag kiegészítõ forrást kapott a tervdokumentáció kidolgoztatására, a
rehabilitációs környezettervezõ szakértõ szakvéleményének elkészíttetésére.
- Teljes körûen akadálymentesítette az épületet. Parkolót létesített,
hidraulikus emelõ berendezést szereltetett be és a törvényi elõírásoknak
megfelelõ mellékhelyiséget épített a mozgáskorlátozottak számára. A
látássérültek tájékozódását burkolati vezetõsávok, vezetõ korlátok és a kontrasztos feliratok segítik. A hallássérültek tájékozódása érdekében villanófényes beteghívót szeltek fel a várótermekben, a páciens és az orvos közötti kommunikációt pedig egy induktív hurkos erõsítõ segíti. Az értelmi fogyatékkal élõk a jól értelmezhetõ, egyszerû piktogramoknak köszönhetõen
használhatják egyenlõ eséllyel az épületet.
- Szórólapot készíttetett annak érdekében, hogy a fogyatékkal élõket tájékoztathassa a Nagykanizsán már akadálymentesített önkormányzati intézmények
körérõl, illetve arról, hogy a Rozgonyi utcai rendelõben milyen eszközök és
építészeti megoldások biztosítják az esélyegyenlõségüket.
A pályázati projekt teljes költsége 15 millió Ft, amelyhez 8,5 millió Ft
lehívható támogatás társult. Ezen felül az önkormányzat az épületben
elvégzendõ, ám a pályázatból nem finanszírozható felújítási munkákra 2,7 millió Ft-ot fordított a saját költségvetésébõl.
Az épületben nyújtott egészségügyi szolgáltatásokat megközelítõleg 2400
gyerek és fiatal veszi közvetlenül igénybe, akikhez még társul a kiserõk
nagyságrendben azonos száma. A statisztikák alapján az épületet használók
közül 8 % a fogyatékkal élõk aránya.
Nagykanizsa, mint a térség kulturális, egészségügyi és közigazgatási
központja, kiemelt figyelmet fordít, -- a törvényi kötelezettségeként is fennálló
- közszolgáltatások akadálymentes hozzáférésének biztosítására. Az önkormányzat a megvalósult beruházással javítja a fogyatékossággal élõ emberek
társadalmi beilleszkedésének lehetõségét, az önálló életvitel megteremtésének
feltételét. Hozzájárul ahhoz, hogy az arra szoruló gyermekek már kicsi korukban megtanulják azt, hogy hogyan kezeljék a számukra kiépített speciális
eszközöket és a késõbbiekben teljes természetességgel használják azokat.
Nagykanizsa, 2008. november 25.
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata
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Meghívó
A nagykanizsai Horvát Kisebbségi Önkormányzat
tisztelettel meghívja
A HORVÁT VIRÁGKÖTÕK
vásárlással egybekötött bemutatójára,
amelyen adventi koszorúk, érdekes virágkompozíciók
kerülnek eladásra.
Rendezvényünk helyszíne: Vasemberház Tükörterme
Idõpontja: 2008. november 28. (péntek) 15 óra
Minden érdeklõdõt szeretettel várunk!

Internetes kérdõíves felmérés
Az Állami Számvevõszék 2008. évi ellenõrzési programja részeként internetes lakossági elégedettségmérést indított a települési hulladékkezelési közszolgáltatáshoz kapcsolódóan. A vélemény-nyilvánítás önkéntes és névnélküli.
Az internetes kérdõív hozzáférési címe: www.asz.hu/ASZ/hulladek.nsf
Az uniós, valamint a hazai forrásokból a szilárd hulladékgazdálkodásra fordított támogatások hatékonyságának megítéléséhez kérjük, hogy a lakosság
minél nagyobb számban adjon véleményt a feladatellátásról. A kérdõíves felmérés települési eredményérõl annak lezárását követõen az önkormányzat kap
tájékoztatást.
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata

Építéshatóság - Ady u. 12/A.
Ügyintézõ: Junger Mónika. Tárgy: Értesítés döntéshozatalról a Nagykanizsa, Ady u. 12/A. sz. alatti építéshatósági ügyben. Szám: 6/339-10/2008.
Hirdetmény
A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló
2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 80. § (3) bekezdése alapján értesítem az érintetteket, hogy Nagykanizsa Megyei Jogú Város Jegyzõje a
6/339/2008. számú tárgybani építéshatósági ügyben a benyújtott kérelmet elbírálta és döntését meghozta. Mivel a fenti építéshatósági eljárással érintett ingatlannal rendelkezni jogosultak száma jelentõs, ezért ezen ügyfeleket a határozat meghozataláról hirdetményi úton tájékoztatjuk a fenti jogszabályi elõírásnak megfelelõen az alábbiak szerint. A hirdetmény 2008. november 24-tõl
kerül kifüggesztésre Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának hivatalos hirdetõtábláján.
Az eljáró hatóság megnevezése: Nagykanizsa Megyei Jogú Város Jegyzõje
8800 Nagykanizsa, Eötvös tér 16., ügyszáma: 6/339/2008. Tárgya: rendeltetés
módosítás iránti kérelem. A kérelmezõ ügyfél neve: Benedek Imréné, Nagykanizsa, Ady E. u. 12/A. A kérelemmel érintett ingatlan valamint az érintett ingatlannal közös határvonalú (telekhatárú) ingatlanok (hatásterület): 1. Nagykanizsa, 2000. hrsz.-ú társasházi ingatlan tulajdonosai. 2. Nagykanizsa, 2001.
hrsz.-ú társasházi ingatlan tulajdonosai. 3. Nagykanizsa, 2002. hrsz.-ú társasházi ingatlan tulajdonosai. Az egyes tulajdonosok részére a határozat közlése
hirdetményi úton történik.
Felhívom az érintettek figyelmét, hogy az elsõfokú építéshatóság fenti ügyben meghozott döntése és az ügy iratanyaga a Polgármesteri Hivatal Építéshatósági Osztályán, az alábbi helyen és idõpontban megtekinthetõ: Nagykanizsa,
Eötvös tér 16. III. emelet 304. Hétfõ: 8-12, 13-16.30, szerda: 8-12, 13-18, péntek: 8-12.
A Ket. 98. § (1) bekezdése kimondja: "Az ügyfél az elsõ fokú határozat ellen fellebbezhet. A fellebbezési jog nincsen meghatározott jogcímhez kötve,
fellebbezni bármilyen okból lehet, amelyre tekintettel az érintett a döntést sérelmesnek tartja." Erre figyelemmel a határozatban a jogorvoslat lehetõségét
biztosítottuk.
A határozat ellen a közléstõl számított 15 napon belül a Nyugat-dunántúli
Regionális Közigazgatási Hivatal Zala Megyei Kirendeltségéhez címzett, de
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Építéshatósági Osztályhoz két példányban benyújtandó és 30.000 Ft értékû illetékbélyeggel ellátott fellebbezéssel lehet élni.
Nagykanizsa, 2008. november 24.
A jegyzõ megbízásából: Szamosi Gábor, építéshatósági osztályvezetõ
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Képviselõi fogadóórák
Balogh László a 3. számú választókerület önkormányzati képviselõje,
OKISB-elnök fogadóórát tart minden szerdán 16 órától 17 óráig a Batthyány
Lajos Gimnáziumban (Nagykanizsa, Rozgonyi utca 23.): 30/204-0865,
balogh.laszlo61@chello.hu.
Bene Csaba, a 2. számú választókerület önkormányzati képviselõje fogadóórát tart minden hónap elsõ hétfõjén 17 órától 19 óráig a kenyérgyári PERGO
lottózóban (Kinizsi u. 95. ).
Bicsák Miklós az 1. számú választókerület (Garai, Ûrhajós, Hársfa, Ifjúság utca lakói) önkormányzati képviselõje 2008. december 3-án, szerdán 16 órától 17.30
óráig fogadóórát tart a Kinizsi utca 97. szám alatti bélyegzõgyártó irodában.
Horváth István a 8. számú választókerület önkormányzati képviselõje
2008. december 3-án 17 órától fogadóórát tart a Hevesi Sándor Általános Iskolában.
Tóth Nándor, a 14. számú választókerület önkormányzati képviselõje 2008.
december 1-je helyett 2008. december 8-án tartja fogadóóráját 18 órától a Móricz Zsigmond Mûvelõdési Házban.
Polai József a 15. számú választókerület önkormányzati képviselõje
fogadóórát tart minden páratlan hónap utolsó péntekén 18 órától 19 óráig a
kiskanizsai kirendeltség épületében.

Tájékoztatás
Értesítjük Tisztelt Betegeinket, hogy a VII. és VIII. számú Gyermek
Háziorvosi Szolgálat, valamint a Védõnõi Szolgálat 2008. december 1-jétõl
a Rozgonyi u. 5. szám alatti, felújított orvosi rendelõben folytatja a betegellátást, illetve tanácsadást.
A telefonszámok és a rendelési idõ változatlan.

Nyitott tornaterem akció
A Polgármesteri Hivatal Mûvelõdési és Sportosztálya koordinálásával 2008. november
29., december 6. és 13-án szombatonként hét tornaterem nyitja ki kapuit, hogy díjtalan
használat mellett fogadja a sportolni vágyókat, szervezett csoportokat az óvodás korosztálytól az idõsebbekig. Délelõtti idõszakok (kivétel Palin): 9.00-10.30, 10.30-12.00,
12.00-13.00. Délutáni idõszakok: 14.00-15.30, 15.30-17.00, 17.00-18.00
A sportolás az alábbi helyen és idõpontban lehetséges:
- Hevesi Sándor Általános Iskola, Hevesi u. 2. Tel: 311-265. Szabad délelõtt és
délután: november 29., december 6., 13-án.
- Zrínyi Miklós Általános Iskola, Zrínyi M. u. 38. Tel: 312-078. Szabad:
12.00- 13.00-ig december 6., 13-án
- Általános Iskola és Óvoda Kiskanizsa, Bajcsy-Zs.u. 67. Tel: 319-217. Szabad: 9.00 - 13.00-ig november 29., december 6., 13-án.
- Általános Iskola és Óvoda Nagykanizsa-Palin, Alkotmány u. 81. Tel: 313737. Szabad: 8.00-12.00-ig november 29., december 6., 13-án
- Kõrösi Csoma Sándor Általános Iskola, Csokonai u. 1. Tel: 313-026. Szabad:
9.00-13.00-ig november 29., december 6., 13-án.
- Péterfy Sándor Általános Iskola, Attila u. 2. Tel: 311-099. Szabad: 14.0018.00-ig december 6, 13-án.
- Rozgonyi Úti Általános Iskola, Rozgonyi u. 25. Tel: 311-543. Szabad: 9.0013.00-ig november 29., december 6., 13-án.
- Bolyai János Általános Iskola, Erzsébet tér 9. Tel.: 312-182. Szabad: 15.3017.00-ig december 6., 13-án.
- Általános Iskola és Óvoda Nagykanizsa-Miklósfa, Iskola u. 10. Tel.: 536950. Szabad: 14.00-18.00-ig november 29., december 6., 13-án.
Atornatermek használatára (idõpontokra) elõzetesen bejelentkezni a feltüntetett telefonszámokon lehet.

Versenytárgyalás - Ipari Park 4378/29.
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata nyilvános versenytárgyaláson értékesíti az alábbi ingatlanát: 4378/29. hrsz-ú, Nagykanizsa Ipari Parkban elhelyezkedõ, melynek kikiáltási ára 59.332.000 Ft + áfa. A versenytárgyalás idõpontja: november 28. 10:00 óra.
Az ingatlan az Ipari Park területén a 74 sz. út mellett helyezkedik el, nevezetesen a Nagykanizsa belterület 4378/29 hrsz-ú, 1.4833 m2 nagyságú „kivett
beépítetlen terület” megnevezésû ingatlan. A terület a 4378/12 hrsz.-ú útról
megközelíthetõ. Közmûcsatlakozások adottak. A felmerülõ igényeket a szolgáltatókkal kell egyeztetni. A versenytárgyalás helye: Nagykanizsa Vagyongazdálkodási és Szolgáltató Zrt. 8800 Nagykanizsa, Garay u. 21. Érdeklõdni a
fenti címen és a következõ telefonszámokon lehet: 93/310-256 és 93/536-365
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Félidõben az önkormányzat
A 2006-2010-es önkormányzati
ciklus félideje alkalmas arra, hogy
megpróbáljuk áttekinteni a történéseket, megérteni a döntések motivációit, rendszerezni a tapasztalatokat, esetleg a jövõ érdekében
változtatni a célokon, változtatni a
magatartásunkon.
A történések sorolása közben
minduntalan beleütközünk olyan
jelenségekbe, amelyek alapján arra
következtethetünk, hogy Nagykanizsán a bajok gyökere sokkal mélyebben van, mint egy-egy „ügy”
jó vagy rossz kezelése.
A problémák feltárása soha nem
lehet teljes körû, csupán egy közös
gondolkodásra ösztönzõ áttekintésre vállalkozhatunk – a helyzetünkbõl adódóan – természetesen
az ellenzék szemszögébõl.
Az alapok hiánya, deformált
gondolkodás, hatalmi technikák:
Gyakran támadt olyan érzésem
az elmúlt két esztendõben, hogy a
FIDESZ és képviselõinek a többsége nem értette meg és ma sem
érti, a rendszerváltáskor mindanynyiunk által önként vállalt és képviselt legfontosabb demokratikus
alapelveket.
A vallott értékrendbeli különbség és ennek pártok által történõ
kifejezõdése önmagában nem jelenti a permanens szembenállás
szükségességét, sõt éppen az
együttmûködés kényszere és a vállalt kompromisszumok eredményezhetnek a polgárok széles tömegei számára elfogadható megoldásokat.
Az egészséges kompromisszumok kialakításához elsõsorban a
többség által gyakorolt gesztusok
és engedmények szükségesek,
mint ahogy ezek elmaradása következtében a polgárok számára
vállalhatatlan döntés is, a többség
felelõssége.
Gyakran érzékelem, hogy a polgármester és a FIDESZ által alkotott többség túlértékeli azt a szerepét, amelyet az önkormányzati testületben, bizottságokban betölt.
Tessék végre tudomásul venni,
hogy az önkormányzat közgyûlése nem azonos a várossal, még
csak nem is a várost közvetlenül
irányító, utasításokat adó, csúcsszervezet, hanem – a népképviselet elvén választott – testület,
amely a város mûködését rendeletek és határozatok útján szabályozza.

A város sokkal több ennél, egy
organikus együttélés a független
polgárok, az általuk létrehozott
civil közösségek, az embereket
kiszolgáló intézmények, és a gazdasági szervezetek számára.
Az európai modern konzervatív
pártok, vagy a nemzeti elkötelezettségüket akár nevükben is hangsúlyozó nemzeti pártok (a Balkánt
és Kelet-Európát kivéve) képesek
olyan módon kifejezni értékeiket,
olyan intézkedéseket tenni, amelyek jelentõs támogatással bírnak,
akár jobb, bal, vagy éppen liberális
gondolkodású polgártársaik között
is.
Nem egészséges, sõt kifejezetten káros az a gondolkodásmód,
mely abból indul ki, hogy a
számbéli többségem okán, bármilyen döntés meghozatalára jogosult vagyok, és közben elfelejtik, hogy a többség, elsõsorban a
meghozott döntések következményei iránti nagyobb felelõsségvállalást jelenti.
Demokratikus berendezést feltételezve nem fogadhatóak el azok a
hatalmi technikák, amelyeket a FIDESZ a jobboldali többséggel bíró
önkormányzatok esetében, így
Nagykanizsán is alkalmaz.
A hatáskörébe tartozó szervezetek esetében szinte teljes körûen
cseréli a vezetõket, nem kímélve a
szakembereket sem. Ha túl erõsnek érzi az ellenállást egy-egy csere esetében, akkor átszervez, öszszevon, pályáztat, majd az általa
favorizált személyt, a többsége
biztos tudatában kinevezi.
Ugyanakkor retteg is, ezért a
közgyûlésben a Szervezeti és Mûködési Szabályzat módosításával
korlátozza az ellenvéleményt megfogalmazó ellenzéki képviselõk lehetõségeit.
A polgármester felelõssége, a
többség felelõssége, és az ellenzék:
A képviselõtestületen belüli
kapcsolatrendszert, a polgármester, a többség és az ellenzék viszonyát, felelõsségének mértékét –
valamilyen szinten – minden magyar állampolgárnak ismernie illik, a testületi munkában részt vevõ képviselõk számára viszont ez
kötelezõ lenne.
A polgármester nem vezetõje a
városnak, (a város nem gazdasági társaság) a város nem
hirearhikusan felépített rend-

szer, amelynek a csúcsán egy ember ül és döntéseket hoz.
A polgármester a testületben
(nem véletlenül) csak egy szavazattal bír.
Kétségtelen, a polgármester
funkcióhoz többlet jogosítványok
is tapadnak, ezek azonban kevésbé
lehetõségek, sokkal inkább kötelezettségek (levezeti a testületi üléseket, kifele képviseli a várost, a
testület által átengedett hatáskörben kisebb súlyú döntéseket hoz, a
döntések végrehajtását szervezi és
ellenõrzi, stb.).
A felsorolt feladatokat is lehet
jól vagy kevésbé jól végezni, és
ezt a munkát lehet nyilvánosan elismerni vagy bírálni, de legalább
mi képviselõk nézzünk szembe a
ténnyel: nem a mindenkori polgármester személye a legfõbb biztosíték a sikerre, és korlátlanul nem tehetõ felelõssé a sikertelenségért
sem.
A köztársaság mint államforma
mûködtetésének alappillérei, a különbözõ értékrendeket hordozó és
az állampolgárok véleményét öszszefogó, kifejezni törekvõ pártok.
Õk hivatottak arra, hogy négyévenként a programjaikban megfogalmazottakat és azt képviselni
tudó személyeket a választók elõtt
bemutassák, és annak megvalósításához a szavazatokban kifejezõdõ támogatást kérjenek.
Így történt ez 2006-ban Nagykanizsán is, és tiszteletben tartandó a
kanizsai polgárok akarata, amikor
a választások során a FIDESZ által
képviselt értékrendet és a Cseresnyés Péter által vezetett szervezet
által jelölt, Marton Istvánt támogatták szavazataikkal.
Igaz ez akkor is, ha utólag is
mondjuk, mert akkor is mondtuk,
hogy Marton István a személyiségébõl adódóan nem alkalmas a
polgármesteri feladat ellátására.
Természetesen a felelõsség, átháríthatatlanul a többséget alkotó FIDESZ-é, akár az értékrend
képviseletérõl, akár az általuk
jelölt, majd a kanizsaiak által
megválasztásra került polgármester személyérõl van szó.
Az ellenzéki szerep miközben
együttmûködést is jelent a többséggel, klasszikusan a kontroll
szerepét tölti be.
Egy-egy napirend esetében, alternatív megoldásokat javasolva
próbálja az értékrendjének megfe-

lelõ válaszokat megfogalmazni az
adott témában. Ne feledjük, hogy
kisebbsége okán nincs módjában
alapvetõen befolyásolni a döntéseket, ezért a felelõssége is lényegesen kisebb.
Arra a kérdésre, hogy van-e
egyáltalán felelõssége a kisebbségben politizáló képviselõknek
és frakcióiknak, a válasz egyértelmûen az, hogy van (szakbizottságokban dolgozik, önálló indítványokat terjeszt be, aktívan részt
vesz az adott téma közgyûlési vitájában stb.), klasszikusan, a
többség kontrolljának szerepét
tölti be.
Felelõs a politikai megnyilvánulásaiért, felelõs a tartalomért,
amit adott ügyben képvisel, felelõs azért a politikai kultúráért, emberi magatartásért és hangnemért,
amelyet viselkedésével megtestesít.
Tudom, látom, hallom, hogy az
a magatartás, amit a testületben
Röst János SZDSZ-es képviselõtársam – elsõsorban Marton István
polgármester úrral szemben –
megenged magának, az a tényleges tartalomtól függetlenül káros.
Hiszek abban, hogy a felelõs ellenzékiség egyrészt konstruktív és
a vállalt értékrendjét megjeleníteni
akaró, másrészt kritikai gondolatokat megfogalmazó és a többség ellenõrzését is felvállalni képes magatartás.
Összegzés: Úgy gondolom, hogy
mindazok a hibák és hiányosságok, amelyek a 2006-os választások óta Nagykanizsán az önkormányzati mûködésben bekövetkeztek, nagyrészt a demokratikus alapelvek ismeretének hiányosságaira, a polgármester egyszemélyes irányítási ambíciójára, a többséget alkotó FIDESZ
frakció látható felkészületlenségére vezethetõek vissza.
Nem hiszek abban, hogy a polgármester esetleges lemondása és
az ebbõl következõ rendkívüli polgármester választás, bármit megoldana.
Amennyiben a lemondás mégis
megtörténne, és idõközi polgármester választást kényszerülnénk
kiírni, akkor valamennyi testületi
tagnak a lemondását, ezzel a testület feloszlatását és egy aktussal,
egy költséggel, új testület és polgármester megválasztását fogom
javasolni.
A magam részérõl erre a lemondásra kész vagyok.
Böröcz Zoltán
MSZP Helyi Szervezet elnöke
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Göndör:
A szennyvízprojektrõl
Több, mint ezerhatszáz lakás kerülhet be újra a panelprogramba,
aminek az összköltsége meghaladja az 1,3 milliárd forintot – mondta
Göndör István országgyûlési képviselõ az aktualitásokról, fejlesztésekrõl szóló sajtótájékoztatóján.
Ebben az állami támogatás több,
mint 424 millió forint – folytatta.
A program költségéhez az állam
továbbra is hozzáteszi az egyharmad részt. Az eredeti szándék szerint ehhez egyharmad résszel járul
hozzá az önkormányzat s ugyanennyivel a lakók. Városunk hozzájárulása ezzel szemben nem éri el a
31 millió forintot, ami azt jelenti,
hogy Nagykanizsán a lakóknak
majdnem kétharmadnyi terhet kell
vállalni, szemben azokkal a városokkal, ahol az önkormányzat az
egyharmadot hozzáteszi. A dolgot
azért tartja fontosnak Göndör István, mert ha a lakók kevesebb
energiát használnak, akkor országosan kevesebb energiát kell vásárolnunk. Ráadásul a program a
helyi vállalkozásoknak is munkalehetõséget teremt.
A rendszeresen visszatérõ
szennyvízprojektrõl a parlamenti
képviselõ elmondta, rövid idõn belül a kormány elé kerül az anyag.
Bízik benne, zöld jelzést kap, és
továbbítják Brüsszelbe. Azután
már csak egyetlen állomás lesz:
vagy mindent rendben találnak,
vagy módosításokat kérnek. A lényeg, magyar oldalról megvannak
a feltételek ahhoz, hogy a kormány
döntsön, és továbbküldje a pályázatot. Reméli, a jövõ évben megkezdõdhet a kivitelezés a hosszú
bürökratikus elõkészítés után.

SZDSZ:
Egy kis kultúra,
egy kis politika
A VOKE Kodály Zoltán Mûvelõdési Ház adott otthont annak a
jazz koncertnek, amelyet a kanizsai zsinagóga ügyében szervezett
a helyi SZDSZ, s ahol John Emese, országos ügyvivõ, az SZDSZ
fõvárosi frakciójának vezetõje, valamint Wittinghoff Tamás, Budaörs
liberális polgármestere, országos
ügyvivõ voltak a vendégek.
A koncert elõtt Kovács Kálmán, az elnöki kabinet vezetõje,
az SZDSZ Zala megyei szervezetének elnöke és Wittinghoff

Tamás sajtótájékoztatót tartottak.
Kovács Kálmán elmondta, ez a
koncert figyelemfelkeltés és megemlékezés egyben: felhív a klaszszicista mûemlék megmentésére,
valamint felidéz két nagykanizsai
származású hírességet, Sigmund
Romberget, aki az Egyesült Államokban világhírû zeneszerzõvé
vált, valamint az idén elhunyt Fejtõ Ferenc író-történészt, aki a Liberális Nagykanizsáért Alapítvány
fõvédnöke volt.
A politikusok bemutatták a Válságból lehetõség címû vitairatukat,
melyet programmá szeretnének
alakítani, s melynek összeállítója
Wittinghoff Tamás, aki egyben annak a Budaörsnek a polgármestere
18 éve, amely 20 százalékos gazdasági növekedéssel büszkélkedhet. Wittinghoff Tamás elmondta,
ez nagyban annak köszönhetõ,
hogy Budaörs nem hagyta maga
mellett „elfutni” az autópályát, hanem kiaknázta annak lehetõségeit.
Különbözõ cégek települtek oda,
amelyek munkahelyeket teremtettek, és befizették az iparûzési adót
is. Véleménye szerint Nagykanizsának is ezt kellene tennie: kihasználni a város logisztikai helyzetét.
Országos szinten is óriási a
probléma, hiszen a rendszerváltás
óta igazi reform nem történt – tette
hozzá az ügyvivõ. Véleménye szerint rengeteg pénz „folyik el” feleslegesen. Ezt annak kapcsán említette meg, hogy véleménye
szerint túl sok Magyarországon a
3200 önkormányzat, ráadásul az
egyes önkormányzatoknak is túl
sok tagja van. Az SZDSZ a megyerendszer megszûntetését javasolja.

Fidesz:
Munkástagozat
az elbocsátásokról
Kontúr Pállal, a Fidesz munkástagozatának elnökével találkoztak
Zalaszentgróton megyénk küldöttei, városunkat hárman képviselték. Az elnök érdeklõdött a GE-s
leépítésrõl. Egyértelmûvé tette, a
magyar termékek – köztük a magyar lámpa – versenyképességét
nagyban rontja, hogy a kormány a
szomszéd országokénál jóval magasabb járulékokkal terheli meg a
munkabéreket.
A zalaegerszegi és a keszthelyi
munkástagozatosok is emlékeztek
Marton István nyár végi ígéretére:

„…ameddig én vagyok a polgármester, addig a gyár is itt marad.”
Ezzel kapcsolatban reményüket
fejezték ki, Kanizsa elsõ embere
tartja a szavát.

Fidesz:
Az ellenzék a
betegek kórházba
vetett hitét rombolja
– Megdöbbenve olvastuk a helyi
szocialisták legújabb kórházzal
kapcsolatos megnyilvánulását,
amelyben eddigi sikertelen kísérleteik után ismételten megpróbáltak
ártani a gyógyulni vágyó embereknek – hangzott el Szõlõsi Márta és
Karádi Ferenc fideszes képviselõk
által tartott sajtótájékoztatón.
– Egyrészt azért, mert miközben
az országban a kórházak több mint
kétharmada rendkívül súlyos
anyagi gondokkal küzd a kormány
megszorító intézkedései miatt,
aközben a kanizsai kórház, stabil
példamutató gazdálkodást folytat.
– mondta Szõlõsi Márta, majd így
folytatta: – Ezek tények. Másrészt
azért, mert mindenki elõtt közismert, hogy miközben a kormány
sajnálatos módon újabb és újabb
megszorító, az egészségügyet lassan már teljesen szétverõ, anyagilag teljesen ellehetetlenítõ intézkedéseket hoz, aközben a helyi baloldali képviselõtársaink, ahelyett,
hogy tiltakoznának mindez ellen,
õk is arra törekszenek, hogy megzavarják a kanizsai betegellátás
nyugalmát. Az mszp-sek sajtótájékoztatóján elhangzottak azt sugallják, hogy egy régebben jól mûködött kórház az új vezetés alatt ezt a
jellegét elvesztette, ami számukra
a kórházvezetõ alkalmatlanságát
jelenti, ezért õt fel kell menteni. De
miben is jelenik meg a MSZP helyi
politikusai részérõl az – az általuk
tényszerûnek sugallt – helyzet,
hogy a kórház nem jól mûködik,
ezért vezetõváltásra van szükség?
Egyrészt az orvoshiányban, másrészt híresztelésekre alapított, az
SBO mûködését érintõ (nem konkretizált) véleményekben. Kérdés,
hogy ezen „szakmai(?)” indokok
helytállóak-e. Az uniós csatlakozás
óta 3000 képzett szakorvos hagyta
el az országot az egészségügyi reform miatt. Az orvoshiány nem helyi sajátosság, hanem országos jelenség, amiért az ország jelenlegi
egészségügyi- és bérpolitikája tehetõ felelõssé. Amíg a politika által irányított jogszabályalkotás
nem biztosítja az egészségügyben
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dolgozók részére a tisztességes
megélhetést nyújtó jövedelmet, addig nem lehet számon kérni sem a
dolgozóktól, sem az intézmények
vezetõitõl az elvándorlást és az ennek következtében kialakult orvoshiányt. Ezzel úgy gondolom, nincs
ma Magyarországon olyan ember,
aki tisztába ne lenne! Szerencsére
még mindig vannak az egészségügyben a gyógyítás iránt elkötelezett és szakmájukat hivatásuknak
érzõ dolgozók, és szerencsére õk
alkotják a többséget. Rajtuk múlik
az, hogy még nem omlott össze az
egészségügyi szolgáltatás rendszere. (A tényszerûséghez tartozik az
is, hogy a fül-orr-gégészeti osztályt érintõ létszámproblémák vezetõi intézkedések révén megoldódtak.) Az SBO mûködését érintõ
„híresztelésekre” még reagálni
sem lehet, hiszen semmi konkrétumot nem tartalmaz, ami szakmai
kifogást jelentene. Ami viszont
megint csak közismert tény: a kórházunkban mûködõ SBO kizárólagosan a kórház-vezetés érdeme,
amit a kórház saját forrásból alakított ki. Önként adódik a kérdés,
ha nincs szakmai megalapozottsága a kifogásoknak, akkor vajon
milyen indokok és érdekek mentén
cselekszenek az MSZP-s politikusok? Szomorú, de ki kell mondani,
hogy aki a kórházunkat a fenti tények ellenére támadja, az valójában a betegeket támadja, ami nemcsak politikai felelõtlenség, hanem
emberileg is vállalhatatlan véleményünk szerint. Sajnáljuk, hogy
vannak olyan szocialista képviselõk, illetve közéleti szereplõk, akik
továbbra is a kanizsai betegellátás
megzavarását tekintik legfõbb politikai feladatuknak. Vajon ez hogyan egyeztethetõ össze a képviselõi esküvel illetve azzal az igencsak hangzatos kijelentéssel, miszerint õk egyértelmûen városunk,
az itt élõk érdekében tevékenykednek? Mindaz, ami a hétfõi sajtótájékoztatón elhangzott, az komolytalan, és nevetséges is egyben, s
csak azért nincs kedvünk rajta nevetni, mert a betegek, a betegellátás nyugalmát akarják megzavarni, s az nem tréfa dolog. Nem tréfa
a legkisebb településen sem, de fõleg nem tréfa egy olyan Megyei Jogú Városban, amelynek a kórháza
több mint 100 ezer ember egészségi állapotának javulásáért küzd
nap mint nap.
Ezt követõen Karádi Ferenc
vette át a szót: – Az egészségügy a
humán szféra egyik legjelentõsebb
(folytatás a 10. oldalon)
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(folytatás a 9. oldalról)
területe, ezért különleges elbírálást igényel minden olyan esetben, ha egy képviselõ javaslattal
kíván élni a változtatás érdekében. A gyógyítás nem foci, nem
közlekedés, amihez mindenki ért.
Akkor, amikor mi képviselõk
megválasztottuk a pályázók közül hitünk szerint a legjobbat,
Dr. Kovács Józsefet kórházunk
vezetõjévé, elvégeztük azt a feladatot, ami akkor ránk hárult.
Kezdõdhetett volna a nyugodt,
szakmai gyógyító tevékenység,
amire a személyi és tárgyi feltételek az átalakuló, folyamatosan
változó körülmények ellenére is
adottak voltak. Sajnos, nem ez
történt. A betegek gyógyítása
mellett a folyamatos külsõ, nem
ritkán képviselõktõl indított támadások, vizsgálatok elleni hadakozás lett az új vezetés legfõbb
feladata. Úgy látszik, hogy ez a
helyzet nem fog megváltozni ebben a városban, hiszen itt az
újabb képviselõi ötlet, csak
azért, hogy a hisztéria tovább
folytatódhasson. Jól beleillik ez
a magatartás abba a sorba, ami
eddig is zajlott, miszerint minden
rossz, még a kórház sem mûködik. A háttérben nincs más szándék, mint az ellentétek, viták kiterjesztése az élet miden területére, annak érdekében, hogy a
zûrzavar érzése minél teljesebb
legyen. Mi azt mondjuk, hogy jó
kanizsainak lenni, jöjjenek a beruházók, fejlõdjön a város, mások pedig az ellenkezõjét próbálják elhitetni az itt élõkkel. Mi azt
mondjuk, hogy próbáljunk minden rendelkezésünkre álló eszközt felhasználni arra, hogy ne
hagyjanak itt bennünket a gyermekeink, mások pedig még azt az
illúziót is próbálják szétrombolni, hogy érdemes itt élni. Nehéz
küzdelem ez egy fantommal
szemben, de hitünk, józan gondolkodásunk és az idõ talán segít
nekünk.

MDF:
Húsz év a politikában
A Magyar Demokrata Fórum
nagykanizsai szervezetének 20
éves fennállása alkalmából látogatott városunkba Dávid Ibolya, a
párt elnöke.
A szervzet területi irodájában
fogadta a sajtó képviselõit
aktuálpolitikai kérdésekben Baján
Antallal, az MDF Zala megyei elnökével és Kardos Ferenc, nagykanizsai elnökkel közösen.
Kardos Ferenc bevezetõ gondolatként elmondta, hogy a helyi
szervezet 1988 októberében 17 fõvel alakult meg, s örömteli esemény, hogy húsz év után is beszélhetünk a Magyar Demokrata Fórum nagykanizsai szervezetérõl,
méghozzá egy olyan környezetben, amelyet most sikerült felújítani.
Baján Antal kitért arra, hogy az
MDF megalakulása óta törekszik
az ésszerû és hasznos kompromisszumra, a beszélõ viszony
fenntartására és a szakmaiság betartására. Ha valamennyi párt elõtérbe helyezné ezt a három szempontot, akkor kevesebb problémája lenne az országnak. A helyi példa is mutatja, hogy mennyire szükség lenne a higgadt politizálásra,
amelyet az MDF mindig igyekezett megvalósítani. Végül az elnök
reményét fejezte ki azért, hogy a
nagykanizsai szervezet meghatározó szerepet fog betölteni a helyi
politikai életben.
Közép-Kelet Európában az
egyetlen rendszerváltó párt, amelyik megmaradt, a Magyar Demokrata Fórum – mondta az elnök
asszony. A rendszerváltáskor Magyarország a fizetés- és mûködésképtelenség határán állt, s ezen
csak egy konzervatív fordulattal
lehetett akkor segíteni, ekkor voltak utoljára igazi reformok Magyarországon, azóta csak reformretorika folyik. Ma, amikor a gaz-
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dasági válsággá alakult pénzügyi
válság találkozott Magyarországon egy rendkívül rossz szerkezetû, legyengült gazdasággal, szintén
egy ilyen konzervatív fordulatra
lenne szükség, a takarékoskodásra,
a költségvetési kiadások erõteljes
csökkentésére. Kevesebb adminisztrációra lenne szükség, be kellene vezetni a „Segélyért munkát”
programot, csak a legrászorultabbak segélyezésével, és mindenki
másnak a munkára ösztönzésével
lehet eredményeket elérni. Ésszerûsíteni kell a gazdasági lépéseket,
például az oktatás területén, ahol
több ember végez diplomásként,
mint amennyire szükség lenne a
munka világában. Lehetetlen helyzetbe kerülnek a teherviselõk az-

zal, hogy az ország kétharmada
nem adózik, így a közel egyharmadnyi ember mérhetetlen terheket kap. Az MDF javaslatot tett
egy egy éves válságkezelési programra a nemzeti csúcson, melynek
oka, hogy ma Magyarország naponta 3 milliárd forint hitelt törleszt. Ilyen esetben pedig takarékoskodni kell, csökkenteni kell a
költségvetési kiadásokat. A válságkezelési program célja, a költségvetési kiadás csökkentése körülbelül 500-550 milliárddal. Jó hírrel is
szolgált Dávid Ibolya, mégpedig
azzal, hogy a kormány elfogadta
az öröklési illeték eltörlését örökösönként 20 millió forint alatt.
B.E. - S.E. - P.L.

A hivatal nem kifogásolja a polgármester
elleni fegyelmi eljárásokat
Múlt heti lapszámunkban közöltük a Nyugat-Dunántúli Regionális
Közigazgatási Hivatal elõzetes állásfoglalását egy még el sem indult fegyelmi eljárás kapcsán. Lapunk érdeklõdésére Marton István akkor
nem válaszolt arra, hogy az Arany János utca 8. és a Bajza utca 2. ügyében már folyó vizsgálatról miként vélekedett a hivatal vezetõje, Dr.
Simon Beáta. Most a birtokunkba jutott levél alapján ezt adjuk közre:
„A közigazgatási hivatal törvényességi ellenõrzési tevékenysége során bizonyítási eljárás lefolytatására nem jogosult. (...) Egy esetleges
fegyelmi határozat elleni jogorvoslati eljárásban a munkaügyi bíróság
azonban az összes körülményt figyelembe fogja venni. Így ha azt állapítja meg, hogy a szóban forgó határozatokról való tudomásszerzés
idõpontja és a fegyelmi eljárás megindítása között több idõ telt el, mint
három hónap, akkor az akár a határozat megsemmisítéséhez is vezethetne. Fontos azonban kihangsúlyozni, hogy a KTV. szerint a tudomás
szerzés mellett elkövetés idõpontját is figyelembe kell venni. A törvény
ide vonatkozó bekezdése szerint ugyanis nem lehet fegyelmi eljárást
indítani, ha a kötelezettség szegés felfedezése óta három hónap illetõleg a fegyelmi vétség elkövetése óta három év eltelt.
A fegyelmi ügy érdemét tekintve a feljelentés rendõrség részérõl történõ elutasítása nem perdöntõ, a két eljárás eredménye nincs okvetlenül összefüggésben egymással, így annak megalapozottságát is a fegyelmi eljárásban kell mérlegelni. Ezen az alapon a fegyelmi eljárás
megindítását nem tudom kifogásolni. (...)
Tájékoztatom, hogy az általam a rendelkezésre álló munkapéldányként megküldött, nem hiteles dokumentumok alapján adott elõzetes állásfoglalás az Alkotmánybíróság ide vonatkozó határozata értelmében, kérésére segítségnyújtás céljából készült, erre eredményesen hivatkozni más szervek elõtt nem lehet.”
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Elterelõ támadások az
alpolgármester ellen
Újabb fordulatot vett a belváros rekonstrukciójával foglalkozó projekt. Elõbb az ezt tartalmazó szoboráthelyezések ellen
kezdeményezett eredménytelen
helyi népszavazást Ferincz Jenõ,
majd az Arany János utca és a
Petõfi utca átkötése ellen tiltakoztak a lakók. Most pedig arról
folyik a vita, hogy ki, mirõl tudott, s mirõl nem.
Mint azt Marton István polgármester bejelentette, Cseresnyés
Péter alpolgármester eldugott elõle
egy, a projekttel kapcsolatos, a
Nemzeti Fejlesztési Ügynökség által küldött levelet. Állítása szerint,
ha ezt ismerték volna a képviselõk,
nyolcadjára sikerült volna elfogadtatni az Erzsébet tér északi tömb
eladásának kikiáltási árát.
Ezt a gondolatot tette magáévá
dr. Károlyi Attila, szocialista képviselõ, aki ennek alapján fegyelmi
eljárást kezdeményez Cseresnyés
Péter alpolgármester ellen.
Az eddig történteket érdemes
kronológiai sorrendbe szedni.
A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség elõterjesztése alapján a kormány ez év szeptember 17-i ülésén
döntött városunk pályázatáról,
amelyben továbbgondolásra érdemesítette azt. Szeptember 19-én
dr. Fodor Csaba szocialista képviselõ sajtótájékoztatón jelentette be
a részbeni sikertelenséget. Érdekes
fordulat ez, hiszen a döntésrõl szóló, mellékletekkel együtt öt oldalas levelet az ügynökség csak
szeptember 26-i dátummal küldte
meg Marton István polgármesternek, ami október 7-én érkezett
meg Nagykanizsára. A dolog pikantériája, hogy ezek szerint egy
önkormányzati képviselõ elõbb ismerhette meg a döntést, mint a város elsõ embere.
A dr. Fodor Csaba által elmondottakra Marton István szeptember
22-én kelt sajtóközleményben reagált. Kifogásolta, hogy a képviselõ
úgy próbálta beállítani a döntést,
mintha ezzel a város szégyenpadra
került volna. Ám bevallotta azt is,
az elutasítás ténye nem lepte meg,
mert a pályázatírás köztes stádiumaiban már kapott visszajelzést a
hiányosságokról, amelyek kiküszöböléséért a hivatal és személy

szerint õ is mindent megtett.
Egyébként a sikertelenségért egyértelmûen a képviselõ testületet
okolta. Mint írta, a bírálók elsõsorban azt kérték számon, hogy a belvárosban nem tudunk kellõ vállalkozói tõkét megmozgatni, ingatlanfejlesztéseket generálni. Példaként említette, hogy másfél éve
harcol az Erzsébet tér északi részén található romhalmaz felszámolásáért, ám a képviselõtestület,
beleértve dr. Fodor Csabát is, mindig meghiúsította azt. Véleménye
szerint az említett helyen elinduló
több százmilliós fejlesztéssel a pályázat biztos befutó lett volna.
A történet másik szála október
16-án kezdõdött, amikoris a kormánydöntés elõtt egy nappal személyes tárgyaláson Cseresnyés
Péter alpolgármester és a hivatal
két dolgozója az NFÜ illetékeseivel konzultált a belváros rekonstrukciójára benyújtott pályázat kritikus pontjairól. Errõl két és fél oldalas feljegyzés is született.
S itt következik az eltitkoltnak
titulált egy oldalas: Iránymutatás a
projekt továbbfejlesztésérõl témájú, Cseresnyés Péternek szóló
október 6-i levél, amely tartalmában semmiben sem mond újat a
már fentebb említett szeptember
17-én az NFÜ Marton Istvánnak
szóló: Tájékoztatás kiemelt projektjavaslat elbírálásáról, a továbbfejlesztés lehetõségérõl tárgyú levelétõl. Ráadásul a második levél hivatkozik a már fentebb írt szeptemberi személyes konzultációra.
Ezek után nehéz elképzelni,
hogy bármiféle információ hiányában szenvedett volna Marton István polgármester.
Az ügyben nyilatkozott Cseresnyés Péter is, aki elmondta, õ csupán a pályázattal megbízott hivatali dolgozó munkáját segítette, amikor írásos megerõsítést kért az
NFÜ-tõl. A megérkezett levelet
azonnal továbbította is a kollégának. A levél egyébként semmi
olyan információt nem tartalmazott, ami a korábbi egyeztetéseken
illetve levélváltásokban ne szerepelt volna, csak a mindenki, így
Marton István polgármester által is
ismert dolgokat pontosította.
D.J.

A Monarchia
I. világháborús
fogolytáborainak pénzei
A Monarchia I. világháborús
fogolytáborainak pénzei címmel
idõszaki kiállítás nyílt a Thúry
György Múzeumban. Bevezetõjében Száraz Csilla igazgatónõ
megköszönte, hogy Steinhardt
László éremgyûjtõ lehetõséget
adott arra, hogy méltóképpen
megemlékezzenek az I. világháború befejezõdésének 90. évfordulójáról, a hõsi halottakról, a
sokat szenvedett katonákról. A
kiállítást Rózsás János író nyitotta meg.
Az összeállítás nyolc tárolóban
mutatja be az Osztrák-Magyar
Monarchia I. világháborús magyarországi és ausztriai hadifogolytáborainak belsõ használatra,
a foglyok közti csereforgalomra
szánt papírpénzeit. A hadifoglyokat az illetõ ország társadalmi
életébõl való kirekesztésének
biztosítására hadifogolytáborokban szállásolták el. Az ellenséges
területen felállított táborok zárt
életének egyik szükségszerû
megnyilatkozása volt, hogy csak
a tábor területén érvényes szükségpénzt bocsátottak ki. 1915ben a Stockholmban összehívott
konferencián hoztak határozatot
ilyen pénzek forgalomba hozatalára a foglyok életfeltételeinek a
megkönnyítése érdekében. A monarchiában a tábori pénzek kibocsátására fõként 1916-tõl került

sor, ahol leginkább az oroszországi nemzetek fiai közül fogságba esett katonákat õrizték a lágerekben. A hadifogolytáborok pénzeinek rendeltetése egyértelmû
volt. Arra szolgáltak, hogy a bármilyen címen pénzhez jutott fogolytábor lakói ne érintkezhessenek a lakossággal. A foglyok
ezekkel a pénzekkel fizethettek a
táboron belüli kantinokban, árucikkeket árusító boltokban,
ugyanakkor a nem honvédséghez
tartozó üzletvezetõk a tábori
pénzt a táborparancsnokságnál
becserélhették a törvényesen forgalomban lévõ pénzzel.
– Nagy érdeklõdéssel kísért
elõadásában, a fogolytáborokban használatos pénzekrõl beszélt Steinhardt László. Véleménye szerint a pénzhelyettesítõk egyik legszebb sorozata látható a bemutatón. Szükségpénzeket nemcsak a háborúban,
hanem a polgári életben is kiterjedten használtak, melyek a
hivatalos pénz elégtelensége
miatt kerültek forgalomba –
hangsúlyozta.
A szükségpénzek lényege, hogy
akár hatósági, akár magánjellegû
kibocsátója fizetésképpen visszafogadja, azaz visszaadja annak ellenértékét, mely lehet áru, de lehet
törvényes fizetõeszköz is.
B.E.

40.qxd

2010.12.15.

12

9:14

Page 12

Kanizsa – Színes

2008. november 27.

Jazz ínyenceknek
A Private Conversation címû
CD-jének anyagát, mint egy
fesztelen örömzenélést, pajkos
játékossággal mutatta be a Móricz Zsigmond Mûvelõdési Ház
színpadán a Csepregi Gyula,
(szaxofon) – Rátonyi Róbert (zongora) kettõs.
A két sikeres hazai jazzmuzsikus
szerint ez a produkció életük egyik
legjobban sikerült alkotása. A kamara jazz jegyeit hordozó szofisztikusan dallamos témák, finoman
ballanszírozott technikák, ezek különbözõ árnyalatai, megnyerõ stílus-köntösben vették körül, kápráztatták el a hallgatóságot. Hangulatos interpretációk, kifinomult gon-

dolatok, érzelemgazdag és ragyogóan invenciózus kompozíciók, valamint virtuóz improvizációk jellemezték a közel kétórás koncertet.
Az est hangulatának üde színfoltja
volt Charlie Chaplin, Smile címû
örökzöldjének átdolgozása. A produkcióban a két hangszer közötti,
poénokban gazdag dialógusok remekül fonódtak egymásba. A szervezõk szakértelmét dicséri a duó
meghívása, hiszen az átélt zenei élmények után a közönség szûnni
nem akaró tapssal kért ráadást. A
két legendás muzsikus a koncert
elõtt válaszolt kérdéseinkre.
– Ebben az összeállításban nemrégen jelent meg elsõ lemezük. Mi
a lemez gyors sikerének titka?

Tisztelgés a legnagyobb
székely, Orbán Balázs elõtt
Váradi Péter Pál fotómûvész és
Lõwey Lilla Erdély – Székelyföld
címû honismereti fotóalbumát
valamint Orbán Balázs, a legnagyobb székely születésének 180.
évfordulójára kiadott emléknaptárát mutatták be a minap a
Honvéd Kaszinó tükörtermében.
A megjelenteket Halmos Ildikó
intézményigazgató köszöntötte,
majd Horváth István önkormányzati képviselõ ismertette a szerzõpáros eddigi tevékenységét,
és felidézte saját erdélyi élményeit.
A Veszprémben élõ házaspár
gyökerei Erdélybe nyúlnak.

Váradi Péter Pál Nagyváradon,
Lõwey Lilla Szovátán született.
A férj agrármérnök, fotográfus, a feleség magyar-történelem
szakos tanár, irodalmi szerkesztõ.
A tanári katedrát cserélte fel a
kiadás feladatainak ellátásával, a
kapcsolódó irodalom felkutatásával, a szöveg megírásával.
Számtalan fotóalbumot adtak ki
Erdélyrõl.
Nagykanizsára elkísérte õket
Soós Andrea elõadómûvész is, aki
ismert erdélyi költõk költeményei
mellett Orbán Balázs verseit, írásait idézte fel.
B.E.

III. Országos Ölelésnap
Harmadszorra rendezte meg a
Mosolyogj
mozgalom
–
MOMOMO az ölelés napját az
országban.
Nagykanizsán a Kanizsa Centrum elõtt várták a vásárlókat a
program szervezõi, hogy megörvendeztessék õket egy-egy öleléssel. Halasi Jánosnétõl megtudtuk,
a mozgalom célja, hogy felébreszszék az embereket a fásultságból,
megmutassák nekik, hogy a mindennapi életben mennyit jelent
egy mosoly, egy ölelés, egy jó szó.

A tapasztalatok szerint a legtöbb
ember örömmel veszi ezt a gesztust, de ennek ellenére vannak páran, akik nem tudják mire vélni,
hogy ismeretlenek ölelgetni akarják õket, s ezért nem is hagyják
azt.
– Azoknak a szemében, akik
megállnak, visszaölelnek, és még
beszélgetnek is pár szót a mozgalom önkénteseivel, látszik a hála, a
megnyugvás, és az összetartozás
reménye – mesélte a szervezõ.
S.E.

– A lemez anyagával járjuk az
országot, több nagyvárosban adtunk, adunk koncertet. A mai elõadásunk is a turné része. Sikerének
talán az a titka, hogy egyedi hangzást teremtettünk. Ez kifejezetten
pódiumzene. Hangzásvilága megköveteli az akusztikus zongorahangzást. Nem titkolt célunk, hogy
ezt a zenei anyagot a határon túl is
elõadjuk.
– A közeljövõben ünnepli 50.
születésnapját Csepregi Gyula.
Úgy tudom nagyszabású koncertet
szervez a jubileum alkalmából.
– A koncert december 8-án lesz
a Mûvészetek Palotájában. Több
tekintetben is egyedi programot
láthatnak az érdeklõdõk. A Baptista Harangzenekar és a Foolmoon vokálegyüttes közremûködésével rendhagyó módon szólal
meg a harangjáték és az emberi
hang egy szaxofon társaságában.
A produkcióban helyet kap a Saxproffessors szaxofon kvartett,
alapzenekarom a Magyar Jazz Q.
és természetesen a ma itt látható
duó is.
– Gyakran szerepelnek nemzetközi jazzformációkban. Csepregi
Gyula az All Stars együttesben is
játszott. Mi a helyzet napjainkban?

– Jelenleg is játszunk. Most éppen amerikai zenészekkel, akik
számos európai nagyvárosban adnak koncerteket. Ami számomra is
friss információ - talán még Gyula
sem tudja – jegyezte meg Rátonyi
Róbert – Svájcba kaptam meghívást, egy régi zenészbarátommal
lépek fel. Mégis minden külföldi
meghívásnál fontosabb ez a ma
színpadra lépõ duó. Annyira fontos, hogy már készülünk második
lemezünk anyagával is, de errõl
nem beszélek bõvebben, mert meglepetésnek szánjuk.
– Jazzkedvelõk körében ismert,
hogy nem az elsõ vállalkozásuk
együtt. Nagyzenekarban nem gondolkoznak?
– Már nem, mivel már van egy.
Én is viszonylag friss információt
közlök az olvasókkal – mondta
Csepregi Gyula. – A legendás
Stúdió11 zenekar teljesen átalakult,
már nem tartozik a Magyar Rádió
fennhatósága alá. Szakítva a régi
tánczenei hagyományokkal, kifejezetten pódiumzenét játszunk. Zenekarunkban sok fiatal tehetség játszik. Természetesen szeretnénk ezt a
formációt itt Nagykanizsán is bemutatni.
Czene Csaba
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Horoszkóp
III.21.–IV.19. Kos

Gólyahír
akiket a gólya
hozott
minden reggel
06:45
Az Ön rádiója
FM 95,6 MHz

SMS szám:
06-30/30-30-956

Nem tud egy helyben megmaradni, izgága természetén még a hideg idõ sem tud
változtatni. Csak menne és dolgozna állandóan, miközben a partnere arra vár,
hogy szép szavakkal halmozza el.

IV.20.–V.20. Bika
Hamarosan elmondhatja, nemcsak a bankok, hanem a Jupiter is segíti álmai megvalósításában. A csillagok aktivitásra ösztönzik. Egy a fontos, ha valami változtatásba kezd, tartson is ki amellett.

V.21.–VI.21. Ikrek
A tavalyi évhez hasonlóan, idén is nagyvonalúan választ karácsonyi ajándékot a családjának. Továbbra is sikeresen oldja meg a környezetében felmerülõ konfliktusokat, amiért
nem gyõznek köszönetet mondani önnek.

VI.22.–VII.22. Rák
A csillagok szerint visszatér az alkotókedve, energiája. Ha megfogadja környezetében az idõsebbek tanácsait, amibe belefog,
azt sikeresen meg is valósítja. Ha magányos, fordítson több idõt a társkeresésre.

VII.23.–VIII.22. Oroszlán
Észreveheti magán, a Hold arra ösztönzi,
hogy belekezdjen valami munkába, vállalkozásba. Ennek érdekében nyitott lesz
mindenre, és szívesen veszi ismerõsei
véleményét.

VIII.23.–IX.22. Szûz
Jó, ha bizonyos helyzetekben nem veszíti el az ember a humorérzékét. Így akár
egy bizonytalan, kockázatos lépést is
bátrabban megtehet. A hétvégéket gyakrabban töltse a párjával és pihenéssel.

IX.23.–X.22. Mérleg
Nyugalmasnak ígérkezõ napjait a Neptunusz kissé felforgatja. Igyekezzen alkalmazkodni a megváltozott helyzethez. Érzelmi életére a bizonytalanság rányomja a bélyegét, ezért legyen kissé erõszakosabb.

X.23.–XI.22. Skorpió
Régi jó szokásához próbál ismét visszatérni. Tökéletességre törekszik mind a
munkájában, mind a szerelemben. Ez
azonban nem mindig sikerül, a gyógyír
nem lehet más, tegye lejjebb a mércét.

XI.23.–XII.21. Nyilas
A Hold a romantikus oldalát csillogtatja meg.
Gyakrabban fogadja el barátai különféle meghívását. A társasági élet új színeket, színes személyiségeket hoz mindennapjaiba. Amértékletességrõl azonban ne feledkezzen meg.

XII.22.–I.20. Bak
A magánélete a Vénusz hatásának köszönhetõen békésnek mutatkozik. Új kapcsolatokra is szert tehet, ha többet jár társaságba, és nem tesz mindenre megjegyzést, ami éppen nem tetszik önnek.

I.21.–II.19. Vízöntõ
Munkaideje reggel hétkor kezdõdik, és este
hétkor még javában dolgozik. A családja
mégsem elégedett önnel, mert kevés pénzt
visz haza. Sajnos még a csillagok sem tudják
megmondani, hogyan változtasson ezen.

II.20.–III.20. Halak
A munkába fekteti minden energiáját. Nem
tudja igazán, hogy miért dolgozik, miért él,
és mit is szeretne valójában. Jó, ha ilyenkor van az ember mellett valaki, egy társ,
aki meghallgatja. Törekedjen erre.
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Nk belvárosában 600 négyzetméteres terület – társasház építésére is alkalmas – eladó! Érd.:
30/227-3294, 30/448-6072
Nk-án a Fõ úton 77 m2-es polgári lakás jó állapotban eladó.
Érd.: 93/321-906 (6200K)
Nk belvárosában a TANDEM
autókereskedés bérbe kiadó vagy
építési teleknek eladó. Tel.:
30/481-2323 (6260K)
Szép természeti környezetben
kicsi szõlõbirtok olcsón eladó.
Érd.: 20 óra után a 93/315-559
(6314K)
Nagybakónakon kétszobás családi ház nagy telekkel eladó. Érd.:
20 óra után a 93/315-559 (6315K)
Nk-Olajtelepen, a Vécsey utcában karbantartott 78 m2-es családi
házrész pincével-padlással, 1185
m2 udvarral eladó. Érd.: 93/323737, 20/398-1455 (6312K)
Belvárosban háromszobás, nappalis családi ház két fürdõvel, nagy aknás garázzsal rendezett, szép, kicsi udvarral eladó vagy elcserélhetõ palini
családi házra értékegyeztetéssel. Tel.:
93/315-861, 30/851-7255 (6389K)
Nagyradán a Hunyadi utcában
57 m2-es, 890 négyszögöl területtel, egy szobás családi ház 5 millió
Ft-ért eladó. Érd.: 06-360-6401180 Stamfel Gabriella (6402K)

BÉRLET
Városközpontban másfél szobás különálló albérlet kiadó. Érd.:
30-529-3713 (6396K)

2008. november 27.

Belvárosban kétszobás, egyedi
fûtéses lakás kiadó. Tel.: 70/9430976 (6397K)
Egyszobás albérlet kiadó. Kaució szükséges. Érd.: 93/324-735
(6401K)

JÁRMÛ
Skoda Fabia 1,2-es, kék, 2003as évjáratú, 2009. júniusig érvényes mûszakival eladó. Új gumik
+ 4 db téli gumi felnivel. Irányár:
1,2 millió Ft. Érd.: 30/313-4568
(6398K)

VEGYES
170 literes prés eladó. Tel.:
30/448-6072 (6278K)
Eladó jó állapotú, zárt faborítású, kétszárnyú kapu, ipari méretû
állványok, gyári satupad olcsón.
Érd.: 20/9591-157 (6331K)
Almaértékesítés termelõtõl 50
Ft/kg-tól, Golden, Idared, Gála,
Gloster, zöldalma fajtákból házhoz szállítással. Nk., Kisfaludy
2/c., 93/312-479, 20/570-7717
(6357K)
Készpénzért vásárolok könyvet, festményt, porcelánt régi népi
panasztbútorokat és használati tárgyakat.
Érd.:
20-555-3014
(6399K)

vállalom.
(6288K)

Tel.:

30/968-8184

Nagykanizsán hamarosan nyíló
gyógyszertár keres személyi jogos, beosztott gyógyszerészeket
és szakasszisztens munkatársakat.
Kiemelt fizetés, cégautó, szükség
esetén lakásmegoldást biztosítunk. Érd.: tibor.tamas@argussolutions.hu illetve a 06/20-2423928 telefonon.

 GÉPELÉST
(szakdolgozatok, árajánlatok, stb.),
 SZÁMÍTÓGÉPES
SZERKESZTÉST (Word, Excel,
QuarkXPress, Adobe Indesign,
Adobe Photoshop programokkal)
 NYOMDAI ELÕKÉSZÍTÉST
RÖVID HATÁRIDÕVEL
VÁLLALOK

Masszázs a nagykanizsai Uszodában! (A szolgáltatás belépõjegy
nélkül is igénybevehetõ) Teljes testre, 30 perces lazító masszázs 1000
Ft. Egyéb szolgáltatások: alakformáló-, talp-, egyéb masszázs, fényterápia, méregtelenítés, stb. Hívásra házhoz is megyek! Tel.: 30/4812323 (6273K)
Nagykanizsán a STOP SHOP
Bevásárlóparkban nyíló fodrászkellék üzletünkbe fodrász végzettséggel rendelkezõ munkatársakat keresünk eladói álláskörbe (40h/hét
munkaidõ). Fényképes önéletrajzot
az office@ro-ma.eu.com e-mail
címre várunk. Érdeklõdni: 76/507121-es telefonszámon, illetve
70/419-1114-es számon lehet.
Televízió, DVD, videó, távirányító javítása. Mûholdvevõ, anten-

SZOLGÁLTATÁS

na, távirányító értékesítése. Nagykanizsa, Liszt Ferenc u. 1/D. Tel.:
30-597-1530 (6400K)

 Tel.: 30/9932-534

Adventi
koszorúkötés
A Rozgonyi Polgári Egylet
adventi koszorúkötésre hívja
az érdeklõdõket a Medgyaszay Házba. December 4-én
(csütörtökön), 16 órától Molnár Istvánné klubvezetõ segítségével sajátíthatják el a résztvevõk a szép ünnepi koszorú
kötésének a fortélyait.
Mindenki hozzon magával
szalmakoszorú alapot, gyertyát és
szalagot.

A Rozgonyi Polgári
Egylet

Takarítást vállalok. Érd.:
93/325-759 (6279K)
Magyar nyelv és irodalomból
korrepetálást, pótvizsgára, felvételire felkészítést, valamint szakdolgozatok, egyéb anyagok gépelését

szervezésében, bõ válsztékkal
az intézmény I. emeletén
várjuk a vásárlókat.
Már száz forinttól
kaphatók
az eladásra szánt ruhanemûk

Állás

Nyugat-d
d unántúli R egionális M unkaügyi K özpont
Nagykanizsai K irendeltség é s S zolgáltató K özpont

csõszerelõ
minõsített hegesztõ
lakatos
hegesztõ
marós
esztergályos
tehergépkocsi-vezetõ
élelmiszerbolti eladó
kárpitos
varró munkás
bõrszabász
javító mûszerész
minõségellenõr
thai masszõr
operátor

szakirányú
szakirányú
szakirányú
szakirányú
szakirányú
szakirányú
szakirányú
szakirányú
szakirányú
szakirányú
szakirányú
szakirányú
szakirányú
szakirányú
8. általános

160.000 – 250.000 Ft
230.000 – 300.000 Ft
100.000 – 105.000 Ft
125.000 Ft
95.000 Ft
130.000 Ft
80.000 – 143.000 Ft
69.000 – 80.000 Ft
75.000 – 120.000 Ft
75.000 – 100.000 Ft
95.000 Ft
megegyezés szerint
megegyezés szerint
90.000 Ft
80.000 – 90.000 Ft

BÕVEBB FELVILÁGOSÍTÁS a munkahelyi ajánlatokról a Nyugat-dunántúli
Regionális Munkaügyi Központ Nagykanizsai Kirendeltség és Szolgáltató Központban,
a Nagykanizsa, Fõ út 24. szám alatt vagy
a http://www.nyugatrmk.hu webcímen kaphatnak.

Ügyfélfogadási idõ: hétfõ–kedd–csütörtök: 8.00–12.00
és 13.00–15.00 óra között, péntek: 8.00–12.00 óra

40.qxd

2010.12.15.

9:14

Page 15

Kanizsa – Sport

2008. november 27.

Elismerés minden szinten
Bár a cselgáncsozó Mihovics
Szabina számára egy ideje az igazi megmérettetések ideje a nyár,
ezúttal a késõ õsz is tartogatott
számára elismeréseket. Az ifjúsági Duna Kupa keretein belül a

korosztályos magyar válogatott
tagjaként szlovák és osztrák ellenféllel mérkõzhetett – igaz,
nem 63, hanem 70 kg-ban –, s
mindkét judokával szemben biztosan gyõzött, ami jó ajánlólevél

A hét tehetsége: Mihovics Szabina
Születési hely, év: Nagykanizsa, 1992. 03. 25.
Sportág: cselgáncs. Súlycsoportja: 57, 63 kg.
Klubja: MÁV-NTE/NTE 1866 MÁV (2001-; utánpótlás)
Eddigi legnagyobb sikerei: ifjúsági Eb-5. (2008), ifjúsági Eb-7.
(2007), ifjúsági ob-2. (2008), diákolimpia-1. (2008) Az ifjúsági válogatott tagja (2007-2008)

A megye kettõ jegyében
Naptári évzáró, egyben (fél-)
szezonvégi bankettjét tartotta a
megyei III. osztályban szereplõ
palini focicsapat, melyen az eltelt
idõszakot is értékelte Kuti László
elnök vezetésével a vezetõség, valamint a keret tagjai. Jelenleg az
északi városrész futballklubja az
egykori városkörnyéki „egy” tabellájának harmadik helyén áll, s a
nagy cél a megyei másodosztály,
melyhez a (személyi, tárgyi és támogatói) feltételek már most adottak – tudtuk meg az összejövetelen. Sõt, a tervek a pálya körüli vi-

lágítás teljes kiépítésérõl szólnak,
illetve további (edzõ) játéktér kialakításának az elképzelése is
megfogant már az egyesület irányítóinak fejében. A csapat persze
a télen sem pihen, hiszen a különbözõ nagy presztízsû teremtornákra is kellõ erõsségû társaságot verbuválnak majd össze. S aztán jöhet
a már sokat emlegetett tavaszi
évad, melyen a tavalyihoz hasonlóan ismét megcélozzák a felsõbb
ligát. Ha sikerül, a gárdát egy labdarúgó Bajnokok Ligája-meccsel
ajándékoznák meg az elöljárók a

Klubnévjegy: Palini Futball Klub Sport Egyesület.
Alapítási éve: 2004. Színe: kék-fehér. Címe: 8808 Nagykanizsa, Alkotmány út 69/a. Pályája: Alkotmány úti (550 férõhellyel). Elnök:
Kuti László. Gazdasági ügyintézõ: Kiss Sándor. Edzõ: Kõmûves Gyula. Eddigi sikerei: városkörnyéki II. osztály bajnoka (2005), városkörnyéki I-3. (2008).

Mindenbõl kijutott...
Ami a Komjádiban összejött, a
Hajós Alfréd-uszodában nem sikerült, vagyis a CWG Kanizsa VSE
férfi OB I B-s vízilabdázói legutóbb
kikaptak a fõvárosban a Bánki VE
pólósaitól 7-5-re. Ami kissé zavaró
lehet, hogy a kanizsai együttes vészes gólínségben szenvedett, s az öt
találatukból is Fábry József jegyzett
hármat. A dél-zalai gárda ezzel is a
második helyen áll csoportjában.
A férfi kosárlabda NB I B Nyugati-csoportjában a forduló elõtt harmadik Kanizsa KK DKG-East legénysége a listavezetõ Veszprémi
Egyetem SC alakulatát fogadta. A
kanizsaiak a Russay-csarnokban talán még soha nem játszottak abszolút telt ház elõtt, s nem állíthatjuk,

hogy Kovács Nándor kosarasai nem
készültek fel ellenfelükbõl. Néhány
hete 103 pontot kaptak kupamecscsen a bakonyiaktól, nos, ezt Szabó
Balázsék ezúttal megdobták ellenlábasuknak, csak azzal nem számoltak, hogy õk viszont – hosszabbítás
után – Kanizsán százötig jutnak.
A hölgyeknél a Kanizsai Vadmacskák tartja vezetõ helyét nyugaton a második vonalban, hiszen
idegenben az OSC-t múlták felül
81-71-re. Legjobb dobóik Varga
Zsófia (34/6), Fekete Csilla (16/6)
és Csáki Barbara (10/6) voltak.
A kézilabdázók NB II délnyugati
beosztásában a Nagykanizsai Izzó
SE férfiszekciója elõbb idegenben
nem kímélte a Bácska SZSE egysé-

volt a magyar együttes sikeréhez
is. Ezzel a megnyert tornáért járó
kupát is õ tarthatta elsõként a magasba, s korosztályától így búcsúzhatott a kanizsai dzsúdós.
Szabina mint a Batthyány Lajos
Gimnázium tanulója nem maradt
egyéb elismerés híján sem, hiszen a Manninger Jenõtõl, a megyei közgyûlés elnökétõl a „Zala
Megye jó tanulója, jó sportolója”
címért járó oklevelet is átvehette.
Korosztályától gyakorlatilag ezzel köszönt el a cselgáncsos,
hogy végképp a juniorokhoz
„igazoljon”…
Polgár László
következõ szezonban, ami azért
valljuk meg, nem rossz ösztönzõ
erõ…
S a többiek…
A palini egyesület apropóján
néztünk körül a többi kanizsai alsóbb osztályú futballcsapat háza
táján, hogy miként szerepeltek az
õsszel a különbözõ pontvadászatokban. A megye II Déli csoportjában a Bagola VSE az ötödik (25
pont), míg a Kiskanizsai Sáskák
SE (24) a hatodik pozíciójában telel. Tõlük kissé leszakadva kilencedik a Miklósfa SE (21), az
Avantgard Kanizsa NFE nõi megyei bajnokságban szereplõ együttese pedig ötödik. Bízzunk a kedvezõbb tavaszban, hiszen valamennyi csapat jóval kedvezõbb
helyen állt a 2007/08-as szezon végén, nevezetesen: a Sáskák 2.,
Bagola 3., Miklósfa 4., valamint a
KNFE 2. volt.
P.L.
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Három
fõvárosban
Emlékezni kellemes dolgokra
alapvetõen jó. Hogy egy 320 kilométeres (szuper)maratoni mennyire az álmok netovábbja, megítélés
kérdése, mindenesetre Dr. Lubics
Szilvia és Sznopek József elmondhatják, hogy a XIX. Bécs-Pozsony-Budapest Szupermaratont
teljesítették egyéniben – a 25., illetve a 26. helyen befutva –, s errõl tartottak élménybeszámolót a
Honvéd Kaszinóban. Sorjáztak tömegével a kérdések élményeikkel
kapcsolatosan, s az általuk elmondottakat a keszthelyi meghívott
Szabó Béla is csak megerõsíteni
tudta, aki már harmadszor feszült
neki az osztrák fõvárosból induló
„menetnek” – bocsánat, futásnak.
A Kanizsai Futó és Szabadidõ SK
maximálisan büszke lehet két
sportolójára, no és a váltóban indult Gadányi Gábor – Kolonics
Tamás párosra, hiszen õk négyen
teljesítették az ötnapos megmérettetést. Szilvia nagy terve valósult
meg a táv teljesítésével, míg József kiállta a nagy próbát, de ezekrõl legyen tanúbizonyság az általuk elmondottak.
Klubnévjegy: Kanizsai Futó és Szabadidõ Sport Klub.
Alapítási éve: 2005. Címe:
8800 Nagykanizsa, Rozgonyi u.
23. Elnök: Ferenczy Lehel. Versenyzõi eddigi legnagyobb sikerei: Lubics Szilvia és
Sznopek József a Bécs-Budapest Szupermarathonin egyéniben 25., illetve 26. (2008.),
Lubics Szilvia a 100 km-es ultrafutó Eb-27. (2007)

gét, s 49-35-re lépte le a bács-kiskuniakat. Itthon a Balatonboglár ellen sem volt megállás, s Zádori
László együttese 36-23-as sikert
könyvelhetett el, mellyel a harmadik helyre zárkózott fel a tabellán.
A hölgyek hasonló osztályában az
Izzó SE tulajdonképpen „három a
kettõbent” játszott. Érthetõbben fogalmazva, kikaptak hazai pályán a
Szekszárdtól 33-26-ra, majd legyõzték az érdieket 35-28-ra. Közben a
szövetség hivatalból járt el a tolnaiak
ellen jogosulatlan játékos szerepeltetés miatt, így 10-0-val az elõzõ mecscset is Tóth László csapatának „írták
jóvá” – ami egyelõre a bronzérmes
pozíciót jelenti. Az õszi felvonást a
férfiak Százhalombattán, a hölgyek a
listavezetõ Tolna KC-nál zárják.

Szilvia Józsefrõl: „Józsi a verseny elõtti néhány hétben nyugodott meg, amikor elkönyvelte magában, hogy nem tud felkészülni
az erõpróbára. Azt követõen hirtelen belelendült, lekerült válláról
minden teher, s lám, most õ is velem együtt mesélhet érzéseirõl.”
József Szilviáról: „Olyan céltudatos versenyzõ mellett felkészülni, mint Szilvi, az elképesztõ erõt
ad. Nála egyszerûen nem volt kérdés a 320 kilométer lefutása, valósággal húzott magával, így nem is
lehetett kétséges, hogy ez végül
nekem is sikerülhet.”

P.L.
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HEVESI SÁNDOR MÛVELÕDÉSI
KÖZPONT

December 3.
A Biblia éve alkalmából „Olvasd a
Bibliát” - Ószövetség
Gulyásné Raksányi Olga
képeslapgyûjtõ tematikus kiállítása
Megtekinthetõ: december 28-ig
December 4. 17 óra
Öngyógyító és pozitív
gondolkodás
Elõadó: Eisenschreiberné
Tóth Katalin
December 5. 19 óra
Esszencia - ExperiDance produkció
Belépõdíj: I. hely 5 000 Ft,
II. hely 4 500 Ft
MEDGYASZAY HÁZ

November 28. 19 óra
Mérei Tamás és Péter Zoltán
hangversenye
November 29. 19 óra
I. Dunántúli Raks Sharki
Hastáncfesztivál
(Sztár elõadó: Malova Vivien,
Vendég elõadók: Veszprémbõl,
Székesfehérvárról, Siklósról,
Nagyatádról, Budapestrõl)

November 30. 19 óra
Mesterkurzus résztvevõinek
hangversenye
Mesterkurzusok résztvevõinek
hangversenye
December 4. 18 óra
Versek mindenkinek - Baracskai
Anikó önálló estje. Közremûködik:
Pávlicz Erika - ének
MÓRICZ ZSIGMOND
MÛVELÕDÉSI HÁZ

December 3. 11 és 14 óra
Gyermekszínházi sorozat
BETLEHEMES
Écsi Gyöngyi elõadása
Belépõdíj: 600 Ft
December 3. 16 óra
Öngyógyítás és pozitív
gondolkodás
A testi - lelki megújulásért
Elõadó:
Eisenschreiberné Tóth Katalin
December 3. 18 óra
Énekelt imádságok
és mesék felnõtteknek
Écsi Gyöngyi estje
Belépõdíj: 700 Ft
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