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1848/49. évi
forradalom
és szabadságharc
hõsi halottainak
tiszteletére

2009. október 6.
ÜNNEPI PROGRAM
Aradi udvar
9.45 Térzene
10.00 Himnusz
Ünnepi beszédet mond:
Marton István polgármester
A Hevesi Sándor Általános
Iskola diákjainak ünnepi
mûsora
Koszorúzás
Szózat

Székelykert

Egy kattintás,
és naponta
friss híreket,
tudósításokat,
riportokat olvashat.
Képeslapküldõ,
fórum,
apróhirdetés.

Kattintson rá!
www.kanizsaujsag.hu

14.00 Hagyományõrzõ
huszárok nyomában indul
a Hevesi Sándor Általános
Iskola és a keleti városrész
menete a Polgári Kanizsáért
Alapítvány szervezésében
a Székely kertbe.
A nyergesteti
szabadságharcosok
emlékfenyvesénél
ünnepi beszédet mond:
Cseresnyés Péter
alpolgármester,
országgyûlési képviselõ
Kérjük, hogy koszorúzási
szándékukat elzetesen jelezzék
a Hevesi Sándor Mûveldési
Központban (Tel: 310-465, 311-468)
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A válság
Brüsszel sokallja a költségeket
kezeli õket!

Ki hiheti, hogy az iskolai étkeztetés összegének harmadára csökkentése húzza ki az országot a válságból? – említett csak egyet a jövõ évi
költségvetés abszurditásaiból, melyet bárki, megfelelõ híradót hallgatva újabb felháborító példával bõvíthet. A hatalommal történõ visszaélés
friss esete a pénzügyminiszter építkezése. Eltértem az engedélyezett
tervektõl? Legfeljebb kifizetem a
bírságot! – nyilatkozta az off-shore
lovag. Fejlettebb demokráciákban az
ilyen miniszter már rég lemondásra
kényszerült volna. Mint ismeretes, a
november 30-ig elfogadtatni kívánt
költségvetést a tavaszi választások
nyomán kormányra készülõ Fidesz
teljesen újraírja. Az „utánam az
özönvíz” szemlélet helyett kiszámíthatóságot, biztonságot nyújtó gazdaságpolitikára van szükség. „Orbán
Viktor sem tudja" – próbálkoznak
velünk, hiába, hisz nap mint nap
hallhatjuk a Fidesz politikusainak
nagyon is sarkos, határozott terveit
adócsökkentésrõl, gazdaságélénkítésrõl, megteremtendõ közbiztonságról. Kérdésekre válaszolva leszögezte: bár létezik terminus a magyar
földpiac megnyitásáról, létezik technika is arra, hogy megvédjük, s alkalmazni is fogjuk azt. A közoktatásról szólva édesanyaként is elfogadhatatlannak tartja a magyarbálinti
szemléletet, igenis, köze van hozzá,
mi történik gyermekével, a pedagógust nem lehet arra kényszeríteni,
hogy a gondokat eltitkolja elõle. Iskolarendszerben, ingyenesen, s nem
drága magánórákon sajátíthassák el
gyermekeink a nyelveket is, ezt jelenti a közoktatás – mondta. Az est
Cseresnyés Péter városi eseményekre utaló zárszavával fejezõdött be.
P.J.

Fotó: Bakonyi Erzsébet

– Nem a válságot kezelik – állapította meg a sodródó kormányról
Pelczné Gáll Ildikó, a Fidesz alelnöke, hozzátéve: – A kormány maga a probléma. A zalakarosi közgazdász vándorgyûlésrõl a Plakátházba, a Berzsenyi Polgári Kör Visszaszámlálás címû rendezvénysorozatának helyszínére érkezett politikusról a tanácskozáson jegyezték meg,
fel sem tûnt, hogy ellenzéki. Mint
többen kezdik felismerni, megszorításokra épülve nem lehet kitörni.

Az elmúlt héten Brüsszelben járt kanizsai küldöttség tagjaként
Tóth Nándor önkormányzati képviselõ, a Nagykanizsai Regionális
Szennyvíztársulás elnöke és Kanász János, a szennyvízberuházásban
érdekelt Surd község polgármestere sajtótájékoztatót tartottak.
A program jelentõs eseményeként találkoztak az unió képviselõivel és a szennyvíz projektet gondozó Maksi Mátyással Brüsszelben. A
találkozó során tisztázásra került

számos kérdés. Többek között az –
amit nem túl régóta, de ismertek –,
hogy az eredeti program nem tartható. Az unió csak olyan pályázat
megvalósítását támogatja, melynek

A keleti városrész ünnepe
Azóta, hogy tanulóifjúságunk a
Székelykertben létrehozta a nyergestetõi szabadságharcosok emlékfenyvesét, örömmel tapasztalom
ennek pedagógiai értékét. A gyerekek büszkék arra, amiért dolgoztak,
s biztos vagyok benne, ez a tettekben megnyilvánuló városszeretet
felnõtt korukban is megmarad. Emlékszem, tavaly egy pöttöm fiúcska
nagymamájával együtt várta a huszárok érkezését a Munkás utca sarkán. Õt is, nagymamáját is hívjuk –
és persze rajtuk kívül sokakat –, vegyenek részt idén is október 6-án
14 órakor a Hevesi Sándor Általános Iskola elõl induló, a hagyományõrzõ huszárokat követõ meneten! Immár harmadik éve a keleti
városrésznek is van negyvennyolcas ünnepe! A Székelykertben az
ünnepi mûsort követõen iskolánk
egykori tanára, Cseresnyés Péter
országgyûlési képviselõ, alpolgár-

mester szól gyermekhez és felnõtthöz egyaránt. – kezdte az ünnep
elõtti sajtótájékoztatót Dominikné
Papp Edit igazgatónõ.
2007-ben, amikor a Polgári Kanizsáért Alapítvány kezdeményezte –
Kányádi Sándor verse nyomán – ennek az 1849. augusztus elsejei véres
ütközetnek a megörökítését, nem
gondoltuk volna, hogy a Kárpát-medence számtalan csatahelye közül a
Nyergestetõ ilyen jelentõséggel fog
bírni. – kapcsolódott be Papp János
kuratóriumi elnök. – S lám, idén március 14-én magyarok milliói figyelték
örömmel Sólyom elnök úr ünnepi beszédét! „– jó magyarnak lenni, itt a
Nyergestetõn, a magyar szabadság
megszentelt emlékhelyén” – mondta
a hózáporban odazarándokolt ezreknek. Városunk sepsiszentgyörgyi barátja, Sylvester Lajos, a Háromszék
publicistája tudósított imígyen: a hazugságözön és mellébeszélés, amely

egy bekötésre jutó költsége nem haladja meg az ötezer eurót. Így is a
legköltségesebbek közé tartozik a
beruházás, ami egyrészt az alacsony
lélekszámú falvakkal és a domborzati viszonyokkal indokolható, hiszen a Kanizsa környéki dombokon
költségesebb az építkezés, mint például az Alföldön. Gyakorlatilag november elejére várják az átdolgozott
pályázati anyagot Brüsszelbe. Még
ebben az évben megszülethet a várva várt döntés, tavasszal megkezdõdhet a munka, és 2011-re befejezõdhet a beruházás is. Kisebb áldozatokat el kell viselni, bizonyos falvakban bizonyos utcarészek, településrészek kimaradhatnak. Az is eldõlt, valamennyi településrõl nem
jut be a nagykanizsai tisztítóba a
szennyvíz, hanem a helyben létesülõ új telepeken tisztítják. A sajtótájékoztatón az is elhangzott, akik már
befizették a lakossági önrészt a
szennyvízcsatorna-hálózat kiépítéséhez, visszakapják a pénzüket.
B.E.

Sólyom László nyergestetõi részvételét megelõzte, megteremtette azt a
helyzetet, amelyet az államelnök ünnepi megemlékezésében így fogalmazott meg: ,,Szokták mondani,
hogy a magyarok vereségeiket ünneplik meg. Nem így van: itt is arra
emlékezünk, hogy vannak helyzetek,
amikor nem lehet tovább visszavonulni. Amikor neki kell vetni a hátat
egy sziklának, egy fenyõnek, s szembe kell fordulni az ellenséggel”
Sólyom elnök úr ezekkel a szavaival kitágította a Székelykerti emléktáblán szereplõ verssor – „Meg nem
adta magát székely” – jelentését. –
vette át a szót az igazgatónõ - És szívünkbõl szólt államfõnk akkor is,
amikor Orbán Balázs tanácsát idézte
a Nyergestetõn: aki itt a harcok emlékeivel találkozik, ne szomorodjon
el: „a szent szabadság érdekében kiontott vér bizonnyal gyümölcsözni
fog” . Ezért nem gyásznap számunkra október 6. Inkább ezt üzeni: Vagyunk, akik voltunk, és leszünk,
akik vagyunk.
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Fotó: Bakonyi Erzsébet

Sínen a kiskanizsai egészségház

A minap írta alá ünnepélyes keretek között azt a támogatási szerzõdést
a Vasemberház Dísztermében Marton István polgármester, dr. Tuboly
Marianna jegyzõasszony, valamint a közremûködõ szervezet, a Váti Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai Nonprofit Kft. részérõl Polgár Tibor igazgató és Virág Péter, a soproni nyugat-dunántúli területi iroda vezetõje, amelynek pályázati anyagát 2008 áprilisában nyújtotta be
elõször a város, s amely azóta többszöri visszautasítás ellenére, az erõteljes lobbi-tevékenységnek köszönhetõen mégis befogadásra került.
A Regionális Operatív Programok Irányító Hatóságának fõigazgatója még júliusban döntött a támogatásról. Nagykanizsa város a

maximálisan igényelhetõ 60 millió
forintos, vissza nem térítendõ támogatást nyerte el az "Egészségház kialakítása Nagykanizsa-Kiskanizsa

3

Családi program
a DKG-n
nál

városrészben" NYDOP-5.2.1/A2008-0041 projekt fejlesztéshez,
amely 142.874.000 forint összköltségûre lett tervezve. A projekt az
Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap
társfinanszírozásával valósul meg,
az Új Magyarország Fejlesztési
Terv keretein belül.
Az egészségház kialakításával
egy mai igényeket kielégítõ komplexum jön létre, mely sokrétû szolgáltatást biztosít mindenkinek az
alapellátást illetõen. A Bajcsy-Zsilinszky Endre utca 38/A szám alatti beruházás két ütemben zajlik
majd, elsõként a meglévõ utcafronti épületek mögött egy új épületrész kerül kialakításra, ennek
végeztével újítják fel a már meglévõ épületet. Az udvarban kialakítanak tizenkilenc parkolóhelyet is,
ebbõl tizenhetet a betegeknek tartanak fenn. Ezen kívül új berendezési tárgyak és eszközök is emelik
majd a szolgáltatás színvonalát.
A munkálatok várhatóan 2010
augusztusában fejezõdnek be.
S.E.

Az elmúlt években megszokottakhoz hûen a DKG East
Zrt. az idei esztendõben is
megtartotta a cég dolgozói, illetve nyugdíjasai számára
nyílt napját, melyet természetesen idén is élénk érdeklõdés
kísért.
Az elmúlt hét péntekének délutánján gazdag programkínálat
várta a dolgozók hozzátartozóit is,
s a gyermekekre külön is gondoltak, hiszen a játszóház mellett
íjász-bemutató is várta a kicsiket,
a valamivel nagyobbakat pedig a
ping-pong asztal, a kosárlabdapalánk, valamint a sakk-táblák környékén láttuk szép számban mutatkozni.
A zenei fellépõk gondoskodtak
az idõsebbek szórakozásáról, s a
végig jó hangulatú rendezvényen
még arra is volt mód, hogy a dolgozók családtagjai megismerkedjenek az idén hatvanöt esztendõs
cég munkáival, referenciáival.
P.L.
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Ki, mirõl
mondott volna
le, ha oszlik
a testület
Marton István* polgármester:
541.100 Ft illetmény, plusz
108.200 Ft költségtérítés
Cseresnyés Péter alpolgármester:
420.000 Ft illetmény
Képviselõk

Balogh László
Bárdosi Gábor*
Bene Csaba
Bicsák Miklós*
Bizzer András
Bogár Ferenc*
Böröcz Zoltán*
Dr. Csákai Iván
Cserti Tibor*
dr. Fodor Csaba*
dr. Károlyi Attila*
dr. Kolonics Bálint*
Gyalókai Zoltán
Halász Gyula*
Horváth István*
Jerausek István
Karádi Ferenc
Papp Ferenc*
Papp Nándor
Polai József*
Röst János*
Szõlõsi Márta
Tóth László*
Tóth Nándor

Tiszteletdíj
(Ft)
190.931
145.710
145.710
145.710
145.710
145.710
145.710
190.931
145.710
145.710
145.710
190.931
190.931
145.710
145.710
145.710
145.710
145.710
190.931
145.710
145.710
145.710
190.931
145.710

A polgármester, az alpolgármester és a képviselõk számára
havonta kifizetett illetmény illetve tiszteletdíj összesen:
4.837.666 Ft
A képviselõk részére kifizetendõ tiszteletdíj alap juttatása
100.490 Ft. Ehhez járul 45.220
Ft bizottsági tagságért járó díj,
bizottsági elnökök esetében ez
az összeg már 90.441 Ft-ra rúg.
A felsorolás nem tartalmazza az
egyéb kifizetéseket – például az
igazgatótanácsi-, felügyelõbizottsági tagságért járó juttatásokat.
(*-gal jelöltük azokat a képviselõket, akik tartózkodtak, vagy
nemmel szavaztak a feloszlatás
napirendre vételekor.)

2009. október 1.

Napirendre sem vették az önfeloszlatást
Két soron kívüli ülés határozta meg a városatyák és a többi
jelenlévõ múlt csütörtöki délutánját.
Elsõként az önfeloszlatás napirendre vételérõl szavazott a testület
– vita nélkül. Még mielõtt a képviselõk kinyilvánították volna véleményüket, Marton István polgármester azonnali szavazást rendelt
el. 11 igen, 9 nem és 6 tartózkodó
szavazat mellett került le a napirendrõl Nagykanizsa Megyei Jogú
Város Közgyûlésének feloszlatása.
A második soron kívüli ülésen a
képviselõk döntöttek többek között az „Útvesztõk és útkeresõk”
bûnmegelõzési program támogatásáról, a nagykanizsai oktatási-nevelési intézmények Zala Megyei
Közoktatási Közalapítvány pályázaton való részvételérõl. Kisebb
vita után megegyeztek abban,
hogy a balesetben elhunytak emlékére állított, ideiglenes helyen lévõ
kopjafa végleges helyének kijelölésére megbízzák a Városfejlesztési Osztály munkatársát és a VKIB
elnökét, Papp Nándort. Szó esett a
sánci gyalogoshíd újjáépítésének
kifizetésérõl, és elfogadták a városatyák az Önkormányzat által
létrehozott, illetve delegáltjai által
képviselt alapítványok mûködésérõl szóló beszámolókat.
***
A két soron kívüli közgyûlés között tartott sajtótájékoztatót Cseresnyés Péter alpolgármester és
Bene Csaba, a Fidesz-frakció vezetõje.

Cseresnyés Péter elmondta: –
Érdekes eseményen vagyunk túl.
Annyi történt, hogy azok a hangos
képviselõk, akik pár héttel ezelõtt
még a közgyûlés feloszlatását szorgalmazták, valamennyien visszakoztak. Bebizonyosodott, sokkal
fontosabb számukra az egyéni érdekük, mint a város és az itt élõ emberek érdeke, a város mûködõképessége. Pár héttel ezelõtt a jelzett
képviselõk, név szerint Horváth István, Tóth László, dr. Fodor Csaba,
Böröcz Zoltán, és maga Marton
István polgármester is azt mondták, ha valaki behozza a közgyûlés
feloszlatásáról szóló elõterjesztést,
õk meg fogják szavazni, sõt Böröcz
Zoltántól még az is elhangzott, õ
lesz az, aki az elõterjesztést hozza.
Hiteltelenné váltak – folytatta az
alpolgármester –, mi eddig is tudtuk, egyetlen szavukat sem lehet elhinni. A Fidesz-frakció tagjai minden egyéni érdeken felülemelkedve
szavaztak. Tavasszal azt mondtuk,
megpróbálunk együttmûködni a
polgármesterrel és a másik oldal
tagjaival, de olyan dolgok történtek, amelyek azt bizonyították,
hogy ez nem lehetséges, ezért javasoltuk a közgyûlés feloszlatását.
Kezdeményezésemre egy komoly
munka kezdõdött el a Pannon
Egyetemmel közösen, amely egy
városi stratégia megalkotását tûzte
ki célul. Ez a munka a mai nap is
zajlik. Éppen most kaptam egy
olyan kutatási eredményt a kezembe – amelyik ugyan más célból készült –, de egyik kérdésében azzal
foglalkozik, hol kellene változtatni,

mik lennének azok a fontos feladatkörök, amelyeket meg kellene újítani, fejleszteni annak érdekében,
hogy az emberek jobban érezzék
magukat. Az elsõ a munkahelyteremtés volt, a második igény a közgyûlés megújítása, a feloszlatás
volt. Ma bebizonyosodott, azok a
képviselõk, akik napirendre sem
engedték venni a tárgyalását, nem
a városlakók érdekében dolgoznak.
Arra az újságírói kérdésre, hogyan
tovább, ha nem oszlik fel a testület,
az alpolgármester azt válaszolta,
megbeszélik a frakcióban, de természetesen ugyanúgy, ahogy eddig, a város és az emberek érdekében fognak dolgozni, ám innentõl
kezdve visszautasítanak minden rájuk felelõsséget áthárítani akaró
szándékot, ami a másik oldalról is
sokszor megnyilvánult. Ezután ellenzéki szerepkörben fognak dolgozni. A többség azokból áll, akik
nem akarták a közgyûlés megújhodását. Ettõl kezdve minden felelõsség, amely valamilyen ügy kapcsán
ezután a várost hátrányosan éri, az
övék.
Bene Csaba frakcióvezetõ véleménye szerint azok a képviselõk,
akik nem szavazták meg a napirendre vételt sem, gyávák voltak.
A napirendre vételt követõen vitát
lehetett volna nyitni, és a nyilvánosság elõtt kellett volna névszerinti szavazással igent, vagy a nemet mondani. Mivel ezt sem vállalták föl, felszólította õket, adják
vissza a mandátumukat.
S.E - B.E.

Ami a közgyûlésbõl kimaradt
Mivel a közgyûlésen az önfeloszlatás kérdése vita nélkül került le a napirendrõl, több képviselõ felszólalása „íróasztal fiókban” rekedt. Alább a lapunkhoz
eljuttatott felszólalás-tervezeteket olvashatják.
Balogh László, Fidesz-KDNP:
„Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Közgyûlés!
Sajnos, három év után ebben az
önkormányzati ciklusban eljutottunk odáig, hogy az a legtermészetesebb kérdés, hogy: oszoljunk fel
vagy ne oszoljunk?! Ez válságos
idõt jelez. Nekem képviselõként
(1/26-os felelõsséget mindenkép-

pen viselve) és keresztény emberként van bûntudatom (bár a kialakult helyzetért lelkiismeretfurdalásom nincs). Ezért a helyzetet végiggondolva határozottan és egyértelmûen szeretnék állást foglalni.
Tisztelt Közgyûlés! A véleményem az, hogy az a tisztességes, az
a helyzeten javító, az az elõremutató megoldás közgyûlési „nyavalyáinkra”, ha itt és most feloszlunk! Három éven keresztül kerestük nem csak a fogást egymáson,
de az összefogás lehetõségét is.
Valljuk be, nem ment. Ezt a kaotikus állapotot nem szabad tovább
fokoznunk. A mai helyzetnél csak
jobb lehet egy új választás általi

újrakezdés. Jelenleg „Muppetshow” vagyunk; „munkát” nem,
legfeljebb „cirkuszt” tudunk adni.
Sajnos, nem hiszek abban, hogy a
hátralévõ egy évben képesek lennénk összefogni: három év alatt sikerült bebizonyítanunk erre való
alkalmatlanságunkat. Egy „tabula
rasa”-állapot létrehozásával viszont megadhatnánk a lehetõséget
annak, hogy normalizáljuk viszonyainkat. Döntsenek a városlakók,
hogy merre látják a kiutat, ez a demokratikus megoldás.
Egy új választási procedúra, tudom, 8,8 millió Ft-ba kerül. De tíz
hónap nyugalmasabb állapotában
ennél sokkal többet nyerhetnénk a
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város kasszájába. Én a sárdobálás
és a sajtótájékoztatók csetepatéja
helyett jobban hiszek a demokrácia erejében.
Persze, jobb lenne ezt ünnepélyes megbékéléssel, kézfogással,
etikai kódex-szel a békesség szellemében megoldani. Igen, a feloszlás után pontosan ennek az ideje
jön e. Csak így lehet folytatni
majd, békességben, kézfogással!
Ezért „lóg ki a lóláb” annál, aki
megakadályozza egy ilyen „tiszta
lapos” újrakezdés lehetõségét, aki
további egy évre szeretné fenntartani a jelenlegi „vagdalkozós” állapotot. Nem, Uraim, mi már csak
egy újrakezdéssel tudjuk helyrehozni azt, amit elrontottunk – ez a
határozott egyéni véleményem.
Bûnnek tartom az elvek nélküli
politikát. Demokratikus közéletünk problémáit leginkább az
okozza, hogy politikai gondolkodásunkban nincs meg az értelmiségi kontroll. Ne feledjük, a képviselõ, a városvezetõ bõvebb felelõsséggel bír. Ehhez képest társadalmunkban, Nagykanizsán különösen rossz a politikai közszereplõk
megítélése. Alkalmatlannak, korruptnak, anyagiasnak gondolnak
sokan bennünket. Ezért is van
nagy felelõsségünk a helyes út
megtalálásában, mert nekünk bizony példát kellene mutatni.
Helyre kell állítanunk közéletünk
tisztaságát. Tudjuk, ebben az írástudóknak felelõssége van, és nincs
rosszabb, mint az írástudók árulása.
Minden városnak van vezetõ rétege,
s ezek nem a politikusok elsõsorban,
hanem az értelmes emberfõk, de
csak akkor, ha eleget tesznek eredendõ hivatásuknak és a városukat
szolgálják, nem magukat, nem a
pártjukat: a város minden elõtt! Nekünk lenne kötelességünk mintát adni a város egészének.
Ezért ajándékoztam az önkormányzat kulturális bizottsága nevében egy-egy friss, újra kiadott könyvet minden képviselõtársamnak
szimbolikusan, hogy még jobban
tudjuk szeretni ezt a várost: „Szülõföldem, Kanizsa” és „Kanizsavár(vissza)”. Hadd idézzek néhány
tételmondatot: „Ahol gyûlölet lakik,
oda szeretetet vigyek; ahol sértés,
oda megbocsájtást; ahol széthúzás,
oda egyetértést; ahol tévedés, oda
igazságot; ahol kétely, oda hitet;
ahol kétségbeesés, oda reményt;
ahol szomorúság, oda örömet…”
Az Oktatási, Kulturális, Ifjúsági
és Sport Bizottság a Közgyûlés
feloszlatását 5 igennel és 1 nemmel támogatta!”

Kanizsa – Szabad vélemény
Tóth László, MSZP:
„Most már elég!
A demokrácia többek közt arról
szól, hogy bárki szabadon kifejtheti véleményét, a tévedés jogát is
fenntartva. Engedjék meg, hogy
ezt én is megtegyem.
A Fidesz a „demokrácia” húsz
évébõl kormányszinten tizenhatot
ellenzékben töltött, s csak négyet
az országos hatalomban. Ezek után
érthetõ, hogy ebben az értékhiányos idõszakban a kanizsai Fideszt
nem hajtotta más, mint csak a hatalomvágy. Persze mit vártunk egy
olyan világban, amelyben az igazságtalanság, a hazugság, a korrupció és képmutatás uralkodik!
Mint tudjuk, érdekek vannak,
azok hatnak, mûködtetik a társadalmat. A magyar embert érzelmileg lehet a legjobban manipulálni.
A Fidesz mindennapos sajtótájékoztatóit olvasva az az érzésem támadt, hogy valakiknek elgurult a
gyógyszere, valamint a tisztesség
illegalitásba vonult. A fideszes
képviselõk többsége nem is beszéli azt a nyelvet, amelyen ítéletet
hirdet. A FIDESZ-ben ráébredhetnének arra, hogy nem tökéletesek
és nem tévedhetetlenek; hogy a sokat emlegetett „konszenzus”, azaz
egyetértés nem azt jelenti, hogy
mindenkinek egyet kell értenie azzal, amit õk mondanak, hogy másnak is lehetnek jó ötletei, elképzelései, a sajátjaik pedig lehetnek
rosszak – és hogy ha ez így van, az
nem tragédia.
Nem hiszem, hogy a város polgárai annak alapján fognak dönteni, amit a helyi „politikusok” egymásról mondanak, és nem aszerint,
ahogy tetteinket látják. Nem a stílus fordít el a közügyektõl, hanem
a tartalom hiánya!

Húsz év alatt – erkölcsi szempontból – egy tapodtat sem jutottunk elõre. Az ember becsülete,
vagy kapzsisága nem pártfüggõ.
Az elmúlt hetek fideszes rágalomhadjáratát figyelve egy idézet is
eszembe jutott. A költõ szavaival élve: “Fecseg a felszín, hallgat a mély”.
Bene Csaba és Cseresnyés Péter
a helyi Fidesz nevében tartott sajtótájékoztatón elhangzottak szerint
a szocialisták hiteltelenek, Karádi
Ferenc szerint pedig egyenesen
gyávák. A minden alapot nélkülözõ hamis állításokat, most és mindenkorra határozottan visszautasítom a frakció és a magam nevében. S engedjenek meg egy magánjellegû kitérõt.
Nem szeretem a mindenkire kötelezõ parancsokat. Nem szeretem, ha
parancsolni akarnak nekem, ahelyett,
hogy megpróbálnának meggyõzni.
Nem szeretem, ha összefognak – akkor se, ha fekete autóval, akkor se, ha
egyelõre csak verbálisan.
Több mint húsz éve már, hogy
megengedhetem magamnak azt a
luxust – s ami a mai világban nagy
szó –, hogy tisztességes legyek,
csak a saját lelkiismeretem parancsának vagyok hajlandó engedelmeskedni. Így tettem 1989. június
16-án, amikor részt vehettem
Nagy Imre újratemetésén. Így tettem 2001-ben, amikor az Ügyrendi
és Jogi Bizottság elnökeként az
ipari park 100 hektáros területét
kellett megvédeni. Nem volt ez
másként 2005-ben sem, amikor bizonyos körök privatizálni szerették volna a kórházat. Igaz, hogy
várost védõ magatartásommal az
elõzõ polgármester az SZDSZ segítségével puccsal eltávolított az
elnöki székbõl, majd pedig 2006ban az állásomat is elvesztettem.

Póráz vagy oxigénvezeték?
Lehetséges, hogy Andersen
próféta volt? Múlt héten idézett
meséje mindenesetre Nagykanizsán valósággá vált. A leleplezõdött, ruhátlan király a maga szemszögébõl kisebbik rosszat választotta. „Most már tovább kell mennem, nem futhatok haza szégyenszemre! – gondolta - És még peckesebben lépegetett fényes kísérete élén, a kamarás urak pedig
még buzgóbban vitték mögötte
palástja uszályát – a levegõt.”
Hát az udvaroncok? Jól döntöttek? Amikor nyilvánvalóvá válik,
hogy a meztelen király a kamarilla

bábja, egyszeriben feltûnnek a marionett figurát mozgató vékony madzagok, s kitalálja a nézõ azt is, a
paraván mögött kinek a keze mozgatja.
Javaslom, fordítsuk el tekintetünket e valóban gusztustalan látványról, a rezgõ pocakról s a kétségbeesetten a levegõbe kapaszkodó kamarásokról. Nézzünk inkább közéjük, avagy a dolgok
mögé. Mi az, ami összeköti õket?
Valóban csak a semmit markolják
az udvaroncok?
Ha arra gondolunk, kizárólag
az õ szavazataiknak köszönheti
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Most már azt mondom, jó, hogy
így történtek akkoriban a dolgok...
Hát tisztelt uraim, ennyit a gyávaságomról! Egyébként pedig nem
nagyon emlékszem a FIDESZKDNP frakció tagjaira a gengszterváltás idõszakában.
Tényleg nem gondolom, hogy
politikai ellenfeleink ellenségek
lennének, és mély meggyõzõdésem, hogy mi, választók ezeket az embereket nemzetünk hasznos tagjaivá tehetjük, ha ráébresztjük õket arra, hogy politikusként
nem vezetniük, hanem képviselniük kellene minket.
Tisztelt Közgyûlés!
Hát akkor a tények
1. Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyûlése 2009. március 26án tartott soros nyílt ülésérõl készült jegyzõkönyv 6-7. oldalát idézem: Bene Csaba: A FIDESZ frakció a közgyûlés feloszlatásáról szóló elõterjesztés napirendre vételét
nem támogatja. Korábban a sajtóban is megjelent, hogy miért nem
támogatjuk, és ahányszor ilyen kezdeményezés lesz, annyiszor elismételjük indokainkat. Egy: a város
mûködik, a közgyûlés dolgozik, teszi a dolgát. Idézem dr. Károlyi Attila általam tisztelt képviselõtársamat, akivel ebben egyetértek. Kettõ: a FIDESZ frakció tagjainak
többsége egyéni képviselõ, akik felelõsséggel tartoznak választópolgáraiknak, nem kívánják cserbenhagyni õket... A költségvetésben az
út-, járdafelújítások, intézmények
felújítása, a mûfüves pályák létesítése és a területszerzés is szerepel,
tehát ezek is elindulnak városunkban, és a fentiek alapján én kérem
képviselõtársaimat, hogy a napirendi pont felvételét ne támogassák...”
(folytatás a 6. oldalon)
peckes továbblépegetését, akár
póráznak is láthatjuk ezt a különleges selyembõl szõtt uszályt.
Míg, ha eszünkbe jut, a nevetségessé válás – politikai értelemben legalábbis – halált jelent, egy
lélegeztetõ készülék tömlõjét is
felismerhetjük. Nagyon is feltételekhez kötött tehát ez az uralkodás, joggal érdekelheti tehát a
városlakókat: mik ezek a feltételek?
Ám akár póráz, akár oxigénvezeték, össze vannak kötve általa.
Kölcsönös a függõség. Láttunk
már neveletlen kutya által pórázon rángatott gazdit. Meg farok
által csóvált kutyát is.
Papp János
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(folytatás az 5. oldalról)
Ezt követõen a közgyûlés többsége még napirendre sem veszi a Magyar Szocialista Párt javaslatát. Következzenek azok névsora akik anno meggátolták a közgyûlés feloszlatását: FIDESZ frakcióból: Balogh
László, Bene Csaba, Bizzer András,
Dr. Csákai Iván, Cseresnyés Péter,
Gyalókai Zoltán, Jerausek István,
Karádi Ferenc, Papp Nándor,
Szõlõsi Márta, Tóth Nándor.
2. 2009. szeptember 3-i közgyûlésen – dátum nélküli – Bene Csaba
által jegyzet elõterjesztés elsõ mondatát idézem: „.. Az elmúlt másfél
évben olyan helyzet alakult ki a
közgyûlésben, amelyik az önkormányzat eredményességét nehezíti,
veszélyezteti…” Okkal és joggal
tehetõ fel a kérdés, hogy Bene Csaba a FIDESZ-KDNP frakcióvezetõ
melyik állítása hamis? Mert öt hónappal késõbbi nyilatkozata éles ellentétben áll a március 26-i közgyûlésen elmondottakkal.
3. 2009. augusztus közepén
Bene Csaba és köztem, mint a két
párt frakcióvezetõje között tárgyalások kezdõdtek. Akkor naivan azt
hittem, hogy lehetnek olyan nagy
horderejû döntések, amelyek meghozatala akkor megnyugtató, ha
azzal valamennyi frakció egyet tud
érteni. Ilyen kérdések mindig vannak, és lesznek, és felelõsen gondolkodó pártok ezeknél konszenzusra törekednek. Az MSZP ilyen.
Akkor és ott – az Adria Ice teraszán – nem éreztem hamisságot,
tisztességtelenséget, képmutatást a
beszélgetés során. Az egyszer biztos, hogy ezek után nagyon megválogatom, hogy kivel ülök le egy
asztalhoz! Okkal és joggal merül
fel a kérdés, hogy mi változott
meg augusztus közepe és szeptember harmadika között? Miért változtatta meg álláspontját Bene
Csaba a FIDESZ-KDNP frakcióvezetõje? Csak nem felsõ pártutasításra?
Tisztelt Közgyûlés!
2009. március 26-án azért kezdeményeztük a testület feloszlatását, mert akkor úgy látszott, hogy
ez az egyetlen módja a helyi közélet megtisztulásának. Ma is ez
volna, de a közgyûlés feloszlatásának eredményeként pontosan azok
maradnának hatalomban, akiktõl
leginkább megszabadulni szeretne
a helyi közélet, akik a jelen helyzetet okozták, s várhatóan további
károkozásuk is kivédhetetlen volna az újonnan felálló testület körüli zûrzavarban. Az általunk kezdettõl alkalmatlannak ítélt „városve-

zetõk” valószínûleg épp úgy bent
lennének a késõbbi testületben,
mint eddig, s ellentétük képviselõként sem évülne el, sõt talán, ha lehet, még tovább, még nagyobb
mértékben mérgezné a közélet légkörét.
Márciusban nem tudhattunk még
a kasszakulcs körül keringõ keselyûkrõl, az enyveskezûekrõl, de fél
év elteltével bebizonyosodni látszanak legrosszabb sejtéseink,
gondoljunk csak a folyamatosan elkent CT-ügyre, a munkahelyteremtések fideszes módjára, a tízmilliót
is meghaladó adótartozással, vagy
a legutóbbi ügyre, a hivatalból kiszivárgott sikkasztási ügyre.
A FIDESZ jelenlegi oszlatási ötletével vélhetõen egy felülrõl jövõ
parancsnak kíván megfelelni. A FIDESZ eljátszatná a kanizsai emberekkel a kísérleti nyúl szerepét azért,
hogy a kanizsai embereken végzett
kísérletetekkel modellezhesse pártja
és a saját jövõjét. Ehhez a szocialista párt nem kíván asszisztálni.
Micsoda merõ véletlen egybeeséseket vehet észre a figyelmes
szemlélõ, ha elolvasta tegnap a
„Last minute puccsal próbálkozott
a Fidesz Szombathelyen” címmel
az Indexen megjelent írást..
Ebbõl idézek: „Az önkormányzat csütörtökre kiírt közgyûlésén a
Fidesz-KDNP-Pro Savaria frakciószövetség azzal a javaslattal
akart elõállni, hogy a testület oszlassa fel önmagát. Marton Zsolt
frakcióvezetõ szerint a cél az volt,
hogy „a képviselõk adják vissza a
választópolgárok kezébe a lehetõséget, hogy új, arra alkalmas,
Szombathely képviseletére méltó
városvezetõt válasszanak”. A titokban elõkészített oszlatási akcióról azonban értesült Ipkovich
György, a város szocialista polgármestere is. A városvezetõ a hír hallatán jövõ péntekre napolta az
ülést…”
S ez nem a véletlen mûve, mert
mint tudjuk véletlenek pedig nincsenek.
Arról nem is beszélve, hogy a határozati javaslat szerint – „.. A közgyûlés feloszlatása miatt szükségessé váló idõközi választás költségeire 10.000.000 Ft keretösszeg
elõirányzatot biztosít a helyi adóbevétel ugyanezen összeggel való
egyidejû megnövelése terhére….”
– ez szó szerint azt jelenti, hogy a
pógár fizessen több adót, hogy mi
feloszolhassunk, majd jól megsarcoljuk a népeket, hogy egy fideszes
próbaválasztást lehessen tartani.
Arcpirító.

Mindenrõl lehetett hallani a Fidesz részérõl az elmúlt három hétben, csak a lényegrõl nem. Arról,
hogy mi lesz a programjuk, mit
fognak másként csinálni, s kikre
lehet majd szavazni, nem szól a fáma. Attól félek, hogy ugyanazt,
amit három évig!
Ki lesz a Fidesz polgármester jelöltje? Jerausek István vagy Cseresnyés Péter? Karádi Ferenc, esetleg
Bene Csaba? Vagy Budapesten, a
vezérelvû rajongóklubban – látván a
helyi kínálatot – azt is eldöntötték,
hogy kívülrõl jön az erõsítés?
Név szerint kérdezem, a FIDESZ frakcióból: Balogh Lászlót,
Bene Csabát, Bizzer Andrást, Dr.
Csákai Ivánt, Cseresnyés Pétert,
Gyalókai Zoltánt, Jerausek Istvánt,
Karádi Ferencet, Papp Nándort,
Szõlõsi Mártát, Tóth Nándort,
hogy el kívánnak-e indulni az idõközi választásokon?
Nagyon álságos és farizeus magatartás a polgárok választási szabadságára hivatkozni! Pénzrõl van
szó kérem, nem pedig a városról.
Egy régi P-Mobil nóta jutott eszembe, hogy: „Dõl a lé kifelé, dõl a lé
befelé.” Mocskos és alattomos politikai alkukról van szó, melyeket
annyira a pillanatnyi érdekek határoznak meg, hogy már azt sem lehet
tudni, hogy ki kivel van. Nem hiszem, hogy a kanizsai választópolgárok e három év tapasztalatai alapján ne tudnák ezt megítélni.
Tisztelt Közgyûlés!
Mint tudjuk, a politika a hatalomról és a pénzrõl szól! Nagykanizsán sem másról szól a történet.
Marton István polgármester
kasszaõrzõ magatartása, az országgyûlési választások közelsége, valamint a hivatal infrastuktúra használata a kampányban, a
FIDESZ-KDNP frakció részérõl
mind-mind sürgõssé és indokolttá tette a polgármester eltávolítását.
S bizony nagy kisértést jelenthet
az önkormányzat kasszájában levõ
másfél milliárd forint is. Nem beszélve a közel húszmilliárd forintnyi beruházásokra szánt pénzekrõl!
Végezetül a Fideszes képviselõ
társaim szíves figyelmébe ajánlom
József Attila „A Dunánál címû” versét. Ez a költemény egyértelmû kinyilvánítása a költõ hovatartozásának, hazája iránti szeretetének és a
békességes magyar jövõbe vetett
hitnek. Nem leszámolást, pogromot,
alantas indulatokat szít, hanem
megbékélést, nemzeti kiegyezést
sürget: “Árpád és Zalán, Werbõczi
és Dózsa”.

2009. október 1.
Bene Csaba, Fidesz-KDNP:
„Vegyes érzéssel olvastam Tóth
frakcióvezetõ úr nyílt levelét a
szuperhír +mondó rovatában.
Újfent meg kellett állapítanom,
hogy a helyzet Nagykanizsán semmit sem változott. Sõt, ahogy értékeltük az elmúlt idõszakot, csak
romlott. A FIDESZ -KDNP frakció
álláspontját nem kívánom megismételni, csak egy-kettõ kérdést fogalmaznék meg.
Talán nem azokat fûti-e a hatalomvágy, akik korábban kinyilatkozatták oszlatási szándékukat, és
a nyár elején megfogalmazták,
hogy ezt meg kell tenni az utolsó
értelmes idõpontban, 2009. szeptember 3-án?
Az MSZDP helyi elnöke a nyári melegben csak magánvéleményét közölte a sajtóval, hogy képviselõik megszavazzák a képviselõtestület feloszlatására irányuló
kezdeményezést?
Nem a hatalomvágy jele-e, hogy
már a bizottsági elnökök, és helyek elosztásán gondolkodnak?
Tóth úr levele, melyben rágalomhadjáratot, fekete autót, hatalmat és pénzt, leszámolást, pogromot, alantas indulatokat emleget,
tipikus esete a kivetítésnek. Ami
pártjára jellemzõ, politikai ellenfelére vetíti ki. Tóth úr verset szeret
idézni, magam a lábjegyzetben a
pszichológia tudományát hívom
segítségül a jelenség megértéséhez.
Elszólásokkal is bõven találkozhatunk a levélben. Gengszterváltásként emlegeti a rendszerváltást. Bár
a vezetõi válsággal küzdõ szocialista párt politikusának – meglehet –
fájdalmas, hogy a másik oldalon továbbra is a rendszerváltás résztvevõje végzi a munkáját, õt kell idézzem. „Amikor húsz évvel ezelõtt
megéreztük a szabadság fuvallatát,
és terveket kezdtünk szõni a jövõrõl, azaz Magyarországról, arról,
hogy miképpen fogjuk azt megteremteni, akkor még nem tudtuk, talán nem is tudhattuk, amit azóta
õszülõ halántékkal és talán bölcsebb fejjel már tisztán látunk,
hogy közben mások is készítettek
másfajta terveket. Az akkori hatalom pontos tervet készített arra,
hogy miképp lehet megakadályozni
még a többpártrendszer keretei között is a szabad magyarok álmainak, vágyainak, eszményeinek
megvalósítását. Ma már tudjuk,
ezért lett a mögöttünk hagyott húsz
év olyan nyögvenyelõs, amilyen.
Egymás mellett élt a régi és az új,
de a háttérbõl – én mindig úgy érez-
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tem – mindig a régi világ irányított.
A régi világ irányított a múltból átmentett gazdasági erejével, a titkosszolgálati kapcsolataival, informális hálózataival, médiabefolyásával,
külföldi összeköttetéseivel és rejtett
társadalmi paktumaival. Igen, akkor – és jó, ha ebbõl tanulunk – kidolgozták annak a terveit, hogy miképpen lehet a politikai hatalmat a
privatizáció révén gazdasági hatalommá átmenteni, majd aztán ismét
politikai hatalomra váltani. Volt egy
tervük arra, hogy miképpen kell és
lehet demokratikus keretek között,
de titokban mégiscsak tovább mûködtetni a diktatúrát. Volt egy tervük, hogyan lehet becsapni, félrevezetni az embereket, függõségben,
kiszolgáltatottságban tartani a társadalom többségét, hogyan lehet
egy nagyobb államtól való függõséget létrehozni, egyre nagyobb állami befolyást teremteni az élet
minden területén, miközben folyamatosan az állam leépítésérõl beszélnek. Igen, volt egy tervük, hogyan lehet legyengíteni az önálló
kezdeményezéseket, a vállalkozóés alkotókedvet, a közösségeket, a
családokat, a társadalmat, a magyar
tulajdonú gazdaságot, és így aztán
az egész országot úgy legyengíteni,
hogy ne legyen képes a magyarok
közös álmait, eszményeit megvalósítani, sõt ne is legyenek az embereknek álmai és eszményei egyáltalán. Ám ez a terv, tisztelt Kongreszszus, mégiscsak, úgy látom, kudarcot vallott. A terv rafinált volt, de
megbukott. Egyetlen okból bukott
meg: mert mi nem hagytuk magunkat, nem adtuk fel, és nem törõdtünk bele.” (Orbán Viktor, 2009. június 13.)
A hiteltelen és gyáva jelzõk
nagyhangú („egyszer s mindenkorra”) visszautasítása is arra utal, az
MSZP elevenére tapintott a FIDESZ sajtótájékoztatók sora. Nem
emlegetjük itt a „hazudtunk éjjel,
hazudtunk nappal” kijelentésrõl elhíresült egykori szocialista pártelnököt sem. (Aki nem országolhatott volna az MSZP helyi szervezetének nyilván csakis meggyõzõdésbõl fakadó támogatása nélkül.)
Mindössze a 2009. július 28-i soron kívüli közgyûlésnek az interneten mindenki által olvasható
jegyzõkönyvét idézem, a könyvtár
honlapján 7. pdf oldal alját, idézte
már a szeptember 10-i Szuperhir is
http://www.szuperhir.hu/viewcontent/hazai-hirek/20090908oszlanivagy-nem-oszlani.html:
Böröcz Zoltán, az MSZP városi
elnöke: „Jelzem, nekem sem em-

berileg, sem politikailag nem elfogadható, ami itt történik és jelzem,
hogy a következõ soros közgyûlésen – természetesen elõkészítés
után – az MSZP frakció vagy akár
én személy szerint, ha úgy tetszik,
ismét be fogom terjeszteni a közgyûlés feloszlatására vonatkozó
indítványunkat. …Én azt gondolom, hogy szeptemberben meg
kell ismételnünk ezt a lehetõséget,
annál is inkább, mert az utolsó értelmes idõpont a 2010-es választások elõtt arra, hogy új polgármestert és új testületet válasszon a város.”
Ezzel kapcsolatban csak kettõt
kérdezek:
Ennyire lebecsüli Tóth úr és
pártja a választókat, hogy mindössze két hónapos távlatra sem képesek visszaemlékezni?
Ha ebben hiteltelenek (tartom
magam az udvarias szóhasználathoz,), mennyire adhatunk hitelt a
szocialisták egyéb állításainak, vélelmezéseinek?
Tisztelt Tóth László frakcióvezetõ Úr!
Én akkor nyár elején, valóban
együtt ültem Önnel, és beszélgettünk sok mindenrõl. Nem az elsõ
eset volt, hogy megkerestem Önöket. Legutóbb Böröcz Zoltán képviselõ társam azt vetette a szemünkre, hogy soha nem volt
egyeztetési szándék részünkrõl
Mindig én voltam a kezdeményezõ, és valamilyen oknál fogva
ezek a kezdeményezések elhaltak.
(Személyi kérdések, sporttámogatási rendelet módosítása, költségvetési „faragó” bizottság.) A mai
napig visszajelzést Öntõl nem
kaptam az ott felvetettekrõl, pedig
augusztus 20-a már elég régen
volt.
Én magam, de a frakciótársaim
sem minõsítettük soha olyan stílusban, és hangnemben ellenzéki
képviselõtársainkat, ahogy azt Õk
a szocialista frakcióban folyamatosan megteszik, és megtette Tóth
László frakcióvezetõ úr is.
(Lábjegyzet: a pszichológia az
„elhárító mechanizmusok” kifejezést azokra a tudattalan lelki mûködésekre alkalmazza, melyek
feladata megakadályozni az
olyan, az "én"-t személyesen érintõ mozzanatok felismerését, amelyek fenyegetik az önértékelést. E
másfél tucat stratégia egyike a
projekció. Azaz kivetítés, melyben az egyén saját el, vagy fel
nem ismert érzéseit másoknak tulajdonítja, illetve azokat másokban véli meglátni.)
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Sajtótájékoztatók
Jobbik:
Választmányról,
helyzetértékelésrõl
Két téma szerepelt a Jobbik
Magyarországért
Mozgalom
Nagykanizsai Szervezetének sajtótájékoztatóján. Az egyik, hogy
felállt a Jobbik megyei választmánya, az újonnan alakult
grémium elnökének Zakó Lászlót
választották. A másik, a helyi
irodában megalakult országgyûlési képviselõjelölt-jelölõ bizottság, melynek szintén tagja. Az
elnök elmondta, 176 egyéni választókerületben önállóan indulnak a jövõ évi választásokon.
Mostantól új fejezet kezdõdik a
Jobbik zalai életében – folytatta –,
rendszeres alapszervezeti találkozásokat tartanak a Rozgonyi utcai irodájukban. A nagykanizsai helyzet
értékelésekor súlyos kritikákat fogalmazott meg. A közelmúlt történéseibõl nem kívánták kivenni részüket. A
nyár elején oszlatásra kérték fel a képviselõtestület tagjait, de a mostani
közgyûlés elõtt, ha megkérdezték volna õket, a két rossz közül inkább a testület maradását választották volna.
Egy új testület felállásával automatikusan együtt jár, hogy az új képviselõk hónapokig az ülésterem ajtajának
kilincsét keresik, keresik a helyüket,
egyáltalán az ügyeket, az okokat,
elõzményeket, s mire elõbbre jutnának, véget ér a ciklus. Ami történt –
hangsúlyozta Zakó László –, az a helyi, úgynevezett városvezetõ erõ számára egy hatalmas kudarc, a pártjuk
központi akaratát semmilyen módon
nem tudták végrehajtani. Egy általuk
esetleg valósnak vélt, de nem pontos
közvélemény kutatásokra alapozva
vágtak neki ebbéli szándékuk megvalósításának. Szánalmas volt a felmérésre való hivatkozás. Nincs arról
meggyõzõdve, hogy az emberek váltást akarnak, hiszen nem volt egyértelmû a városlakók szándéka. Nagy
munkavégzés – fõleg azért, mert az
erõket a csatározásokon emésztették
föl – nem volt. A polgármester bejelentését – hogy most elõször másfél
milliárd forint van a kasszában –, ha
ez így van, értékelni tudják. Abejelentés napján biztos volt annyi, majd egy
hét múlva fele se lesz. A kasszának, a
számlának megvan az a tulajdonsága,
hogy mozog rajt a pénz. Most ennyi
pénz van. Azt kívánta, továbbra is

szaporodjon ez az összeg, és ne adósodjunk el még jobban. A Fidesz szócsövévé lett lokálpatrióta hetilapról az
volt a véleménye, az utóbbi egy-két
lapszámban nem elégíti ki a sajtóval
szemben kötelezõen támasztott elvárást. A Jobbikot úgy biggyesztik a vita elejére, közepére, végére, mint egyfajta stigmát, ami a magyar nemzet
testén van. Egy olyan jelzõ, amellyel
együtt élni a bûnnel egyenértékû, és
ezt még erõsíti egy lokálpatrióta független helyi lap. Ezt sértésnek veszik,
de vajon minek veszi az a képviselõ,
akit közlegénynek, meg Gerébnek titulálnak a lap hasábjain keresztül. A
GE-ben folyó leépítések hallatán az a
véleményük, hogy egy politikai pártnak nincs beleszólása a gazdasági
eseménysorba. Ha egy múlti valahonnan valahová áttelepít gyártósorokat,
az mindig a gazdasági környezet
eredménye. – Mi magunk akartunk –
már akik így szavaztak annakidején –
uniós csatlakozást. Teljes kitárulkozást akartunk, lemondani most már
saját földünkrõl, energiahordozóinkról, élelmiszeriparunkról, valamikor
magyar tulajdonú gyártósorainkról.
Mindennek megvan az oka, következménye. Ez nem azt jelenti, hogy
nem kell megragadni a tiltakozás bármilyen formáját. Meg kell, sõt egységesen kellene, és nem egy-egy politikai küldöttségnek kellene sajtótájékoztatón elmondani, hogy ott voltunk.
Amit eldöntenek a világ meghatározó
gazdasági erõi, abban nem sok beleszólása lesz a város kisebbségben maradt politikai erejének. Ha feloszlatta
volna magát a testület, a Jobbik teljes
létszámban indult volna egy polgármesterjelölttel a választásokon. Tanulságos volt. Aki hiteles forrásból tájékozódik, és figyelemmel kíséri az
eseményeket, azoknak elég egyszerû
és világos a kép.

MSZDP:
Döntésük okairól
Két okból tartott sajtótájékoztatót a Magyarországi Szociáldemokrata Párt nagykanizsai Szervezetének elnöksége részérõl Szányiné
Kovács Mária elnök és Bogár Ferenc
önkormányzati képviselõ.
Egyrészt meg kívánták osztani a város lakosságával a közgyûlés feloszlatását ellenzõ döntésük indokait, másrészt reagálni szerettek volna a sajtóban pártjukat érintõ csúsztatásokra.
(folytatás a 8. oldalon)
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(folytatás a 7. oldalról)
– Ezúton is kijelentjük – kezdte
Szányiné Kovács Mária – , hogy a
Magyarországi Szociáldemokrata
Párt önkormányzati képviselõi
önálló, szuverén személyiségek,
akik adott kérdésekben a szociáldemokrata értékek alapján alakítják
ki véleményüket, melyek a testületi
döntés meghozataláig eltérhetnek a
párt végsõ álláspontjától, a fontos
kérdésekben azonban a városi elnökség álláspontját képviselik a
közgyûlésben. Így történt ez a közgyûlés feloszlatását tárgyaló ülés
esetében is. A Magyarországi Szociáldemokrata Pártnál nincs központi utasítás, csupán demokratikusan mûködünk. Ami a feloszlatás
kérdését illeti: mi úgy ítéltük meg,
hogy a Fidesz az elmúlt napokban
pszichológiai hadviselést folytatott
Nagykanizsán a közgyûlés feloszlatásának kikényszerítése, a feloszlatást ellenzõk hiteltelenné tétele érdekében. Felvetõdik a kérdés,
mennyivel szavahihetõbb, vagy hitelesebb valaki attól, hogy a korábbi „a” helyett most „b”-t mond annál, mint aki az eddig hangoztatott
„b” helyett most mond „a”-t. A
kérdést leegyszerûsítve a dolog valójában a Fidesz és az MSZP esetében errõl szól, és nem arról, amit a
Fidesz szeretne belesulykolni a köztudatba, elhitetni a választópolgárokkal. Ez a hisztériakeltés arra viszont nagyon is alkalmas, hogy elvonja a választópolgárok figyelmét
fontos és megválaszolatlan kérdésekrõl. Melyek ezek? A Magyarországi Szociáldemokrata Párt
nagykanizsai Szervezetének elnöksége két okból is fontosnak tartotta
a mai sajtótájékoztató megtartását.
Legfontosabb oka, hogy a város lakosságával megismertessük a közgyûlés feloszlatását ellenzõ döntésünk indokait. A másik ok pedig,
hogy reagálni szeretnénk a sajtóban megjelent, pártunkat érintõ
csúsztatásokra.
Bogár Ferenc a következõket
mondta el: – A Fidesz egy a testület
többségének bizalmát élvezõ, diplomata erényekkel rendelkezõ, megfontolt személyt kíván a város élére
állítani. Mivel a közvélemény-kutatási eredmények alapján szinte biztosra veszik az idõközi választás
megtartása esetén gyõzelmüket, ezt
a személyt a Fidesz választaná ki.
Legfontosabb elvárás vele szemben
ezek alapján a várhatóan Fideszes
többségû testület bizalmának élvezése. Ki Õ? Netán elfogadható, bevállalható a választói többség számára is? Válasz erre természetesen

nincs, ezért joggal érezhetjük azt,
hogy a Fidesz a választások kikényszerítésével egy kitöltetlen biankó
csekket akar aláíratni a választópolgárokkal, melyet aztán gyõzelme
után úgy vált be, ahogy azt akkor
úri jókedve tartja. Mit tudnak a feloszlatásért cserébe kínálni Nagykanizsa polgárainak? A meghirdetett
változást garantáló programnak
természetesen híre-hamva sincs.
Emlékezzünk a Fidesz 2006-os választási szlogenjére: „Jó reggelt
Kanizsa! Van hova fejlõdni!”. Mint
utóbb kiderült, a szlogen mögött
nem volt kidolgozott program, a fejlõdésrõl az elmúlt években pedig
csak negatív elõjellel beszélhetünk.
Most még szlogenre sem futotta, így
kilátásaink „felettébb biztatóak”.
Mi történik a három év semmittevéséért történõ felelõsségvállalással?
Úgy tûnik a feloszlatással a felelõsséget sikertelenségükért Marton
István nyakába akarják lõcsölni,
egyedül vele akarják elvitetni a balhét. Igy a 11 fõre fogyatkozott és
közgyûlési többségét elvesztett Fidesz az idõközi választások után
szinte biztosra vett új közgyûlési
többségével, megszabadulva a most
vívott harcok terhétõl kénye-kedve
szerint irányíthatná tovább a várost, és nyugodtan vethetné magát a
2010-es év választási küzdelmeibe.
Hogy az idõközi választásig az elõre borítékolhatóan totálissá váló
közgyûlési háború, anarchia és a
városvezetõk közti személyes gyûlölködés miatt mûködõképtelenné
válna a közgyûlés, ellehetetlenülne
a Hivatal munkája, a Város, ez
most nem tûnik olyan fontos kérdésnek. A Magyarországi Szociáldemokrata Párt nagykanizsai szervezete ezen okok miatt – úgymond a
kisebbik rosszat választva – nem támogatta a közgyûlés feloszlatását.
Lehetséges alternatíva híján azonban most egy új helyzet teremtõdött
a közgyûlésben. A város mûködõképességének biztosítása érdekében a
Fidesz és az MSZP frakcióinak –
saját politikai érdekeiket háttérbe
szorítva – a kis pártokkal együtt
meg kell egyezniük a hogyan tovább kérdéseiben. A közgyûlési
munka hatékonysága érdekében
biztosítaniuk kell a polgármesterrel
való együttmûködés feltételeit, annak kölcsönös garanciáit. Ebben a
munkában a Magyarországi Szociáldemokrata Párt nagykanizsai
Szervezete önkormányzati képviselõi aktív munkájával részt kíván
venni.
B.E. - S.E.

2009. október 1.

Hétfõnként hatkor a határon túlról
Magyarország az egyetlen ország,
mely önmagával határos – halljuk,
mondjuk gyakorta. A sokáig tabuként elhallgatott, a mind itthon,
mind szomszédainknál kezeletlen
Trianon-trauma indokolttá teszi,
hogy idén a határon túli magyarság
legyen a témája a Piarista Iskolában
az Októberi esték sorozatnak. A hétfõnként 18 órakor a kollégium földszintjén, a Rendezvényteremben az
elõadások sorát október 5-én Romsics Ignác történészprofesszor nyit-

ja, akit az elszakított részek három
karizmatikus, szellemi vezetõje követ. 12-én Tempfli József nyugalmazott nagyváradi püspököt, 19-én a
pozsonyi Duray Miklóst, a Magyar
Koalíció Pártjának ügyvezetõ alelnökét, majd novemberben Andrási
Attilát, a Magyar Kanizsai Udvari
Kamaraszínház igazgató-rendezõjét
– és természetesen mind a négy alkalommal az érdeklõdõ kanizsai közönséget – várják a Sugár út 11-13ba.

Nagykanizsa Vagyongazdálkodási és Szolgáltató Zrt.
Nagykanizsa Garay u. 21.

NYÍLT VERSENYTÁRGYALÁST HIRDET
önkormányzati tulajdonú üzletek bérbeadására
1. Nagykanizsa Erzsébet tér 1. sz. alatti
193 m2 alapterületû üzlethelyiség
Induló licit bérleti díj: 3.613 Ft/m2/hó. Licitlépcsõ: 125 Ft/m2/hó
A bérlemény megtekinthetõ 2009. október 2. 11-12 óráig
A versenytárgyalás ideje: 2009. október 5. 9 óra
2. Nagykanizsa Fõ u. 8. sz. alatti
63 m2 alapterületû üzlethelyiség
Induló licit bérleti díj: 2000 Ft/m2/hó, Licitlépcsõ: 125 Ft/m2/hó
A bérlemény megtekinthetõ 2009. október 2. 11-12 óráig
A Versenytárgyalás ideje: 2009. október 5. 9 óra 15 perc
3. Nagykanizsa Erzsébet tér 10. sz. alatti
76 m2 alapterületû üzlethelyiség
Induló licit bérleti díj: 2975 Ft/m2/hó. Licitlépcsõ: 125 Ft /m2/hó
A bérlemény megtekinthetõ 2009. október 2. 9-10 óráig
A versenytárgyalás ideje: 2009. október 7. 9 óra 30 perc
4. Nagykanizsa Erzsébet tér 16. sz. alatti
64 m2 alapterületû üzlethelyiség
Induló licit bérleti díj: 2975 Ft/m2/hó. Licitlépcsõ: 125 Ft/m2/hó
A bérlemény megtekinthetõ: 2009. október 2. 10-11 óráig
A versenytárgyalás ideje: 2009. október 5. 9 óra 45 perc
5. Nagykanizsa Erzsébet tér 18. szám alatti
117 m2 alapterületû üzlethelyiség
Induló licit bérleti díj: 3613 Ft/m2/hó. Licitlépcsõ: 125 Ft/m2/hó
A bérlemény megtekinthetõ: 2009. október 2. 11-12 óráig
A versenytárgyalás ideje: 2009. október 5. 10 óra
6. Vásárcsarnok emeletén különbözõ alapterületû
20-42 m2 emeleti üzletek
Induló licit bérleti díj: 1253 Ft/m2/hó, ami a rezsit villany- víz kivételével
tartalmazza.A licitlépcsõ: 125 Ft/m2/hó.
A bérlemény megtekinthetõ 2009. október 2. 9-11 óráig.
A versenytárgyalás ideje: 2009. október 5. 10 óra 15 perc
7. Nagykanizsa Petõfi u. 5. sz. alatti
különbözõ alapterületû irodahelyiségek
Induló licit bérleti díj: 1.275 Ft/m2/hó, mely a rezsit is magában foglalja.
A licitlépcsõ: 125 Ft/m2/hó
A bérlemény megtekinthetõ: 2009. október 2. 11-12 óráig
A versenytárgyalás ideje: 2009.október 5. 10 óra 30 perc
(A bérlemények megtekinthetõk külön kérésre más idõpontokban is.)
A díjak az ÁFÁ-t tartalmazzák.
A versenytárgyalások helye: Nagykanizsa Vagyongazdálkodási
és Szolgáltató Zrt. Kis tárgyaló 1. emelet Nagykanizsa Garay u. 21.
Érdeklõdni: 311-241, 30/2273-192 sz.
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2009. október 1.

Hajléktalanok a nyári
hónapok eredményeirõl
A Hajléktalanok és Hátrányos
Helyzetûek Zala Megyei Egyesülete
nevében a szervezet elnöke, Orsos Imre tartott sajtótájékoztatót az elmúlt
hónapokban általuk tetõ alá hozott
kezdeményezésekrõl. Mint elmondta,
az általuk létrehozott polgárõri feladatokat ellátó csoport körzetükben (ami
a Dózsa György és a Petõfi út határolta térséget jelenti elsõsorban…) tevékeny részt vállal például az iskolások
biztonságos közlekedésének ügyében,
valamint eredményesnek tekintette azt
a számítógépes tanfolyamot, melyet
felnõttek részére hirdettek a célból,
hogy a munkaerõpiacra történõ (viszsza)áramlásukat ezzel is elõsegítsék.
A büntetésként kiszabott közmunkák esetében is részt kíván vállalni az

egyesület, s ez ügyben a Zala Megyei
Igazságügyi Hivatallal is felveszik a
kapcsolatot – hangsúlyozta Orsos Imre. Hozzátette, a tapasztalatok szerint a
térség cigány kisebbségi önkormányzatai is számos helyen csak jelképesen
mûködnek, s meglátása szerint a közpénzekbõl gazdálkodó, nem egy esetben politikai alapon formálódó közösségek munkája is hagy kívánni valót
maga után. Mint mondta, Nagykanizsán nincs romakérdés, de egyesek
mindinkább azon vannak, hogy a
diszkrimináció jelenlétét kihangsúlyozzák, miközben az igazi problémát
terítékükre sem veszik. Ez viszont már
egy jóval tovább mutató kérdés…
P.L.

Építéshatóság - 6/2524-2
2/2009.
Ügyintézõ: Gerencsér Mária. Tárgy: Értesítés építéshatósági eljárás
megindításáról és helyszíni szemle idõpontjáról. Szám: 6/2524-2/2009.
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, 02011/6. hrsz-ú ingatlan telekmegosztására
vonatkozó kérelem. A Ket. 29. § (7) bekezdése értelmében fenti üggyel kapcsolatban az alábbi tájékoztatást adom.
A tervezett tevékenység rövid ismertetése:
A fenti ingatlan telekmegosztását kérik. A kérelemmel érintett ingatlan
valamint az érintett ingatlannal közös határvonalú (telekhatárú) ingatlanok
(hatásterület): Nagykanizsa 02011/6., hrsz-ú ingatlan, 02011/5., hrsz-ú ingatlan, 02012., hrsz-ú ingatlan, 02011/7., hrsz-ú ingatlan, 02011/4., hrsz-ú ingatlan, 02009., hrsz-ú ingatlan.
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 305. Hétfõ: 8-12, 13-16.30, szerda: 812, 13-17, péntek: 8-12. Egyben értesítem az érintetteket, hogy a fenti ügyben
a Nagykanizsa, 02011/6. hrsz. alatti ingatlanon 2009. október 8-án
(csütörtökön) 13.30-kor helyszíni szemlét tartok. Találkozás: az érintett ingatlan elõtti 02009. hrsz-ú úton.
Kérem a kérelmezõt, 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 2009. szeptember 29-tól kerül kifüggesztésre Nagykanizsa
Megyei Jogú Polgármesteri Hivatala hivatalos hirdetõtábláján.
Jelen eljárás során ügyfélnek minõsülnek:
1. Plánder József, Nagykanizsa, Királyi Pál u. 15., 8800
2. Plánder Józsefné, Nagykanizsa, Királyi Pál u. 15., 8800
3. Centrál Geo Kft., Szolnok, Mária u. 10., 5000
4. Nagykanizsa, 02011/5., hrsz-ú ingatlan tulajdonosai (hirdetmény útján)
5. Nagykanizsa, 02012., hrsz-ú ingatlan tulajdonosai (hirdetmény útján)
6. Nagykanizsa, 02011/7., hrsz-ú ingatlan tulajdonosai (hirdetmény útján)
7. Nagykanizsa, 02009., hrsz-ú ingatlan tulajdonosai (hirdetmény útján)
8. Nagykanizsa, 02011/4., hrsz-ú ingatlan tulajdonosai (hirdetmény útján)
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Építéshatóság - 03-4
485/2009.
Ügyiratszám: 03-485/2009. Ügyintézõ: Józsa Attila. Telefon: 93/540 - 091
Tárgy: Nagykanizsa M.J.V. Önkormányzata a Nagykanizsa, belterület 695/1 és
695/2 hrsz-ú ingatlanok telekalakítási engedély ügyében az eljárás
megindításának közzététele
Hirdetmény
Zalakaros Város Jegyzõje a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás
általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (továbbiakban Ket.) 80 §
(3) bekezdése alapján hirdetmény útján értesítem az érintetteket, hogy az
építési hatóságnál engedélyezési eljárás indult a Nagykanizsa M.J.V. Önkormányzata (címe: Nagykanizsa, Erzsébet tér 7.) kérelmezõ, Nagykanizsa, belterület 695/1 és 695/2 hrsz -ú ingatlanok telekalakítási engedélyezése ügyében.
A Ket. 29. § (9) bekezdése értelmében és az épített környezet alakításáról és
védelmérõl szóló 1997. évi LXXVIII. Törvény (Étv) 53/A § (3) bekezdés b.)
pontjának elõírása alapján az alábbiakról tájékoztatom: az ügy iktatási száma:
03-485/2009., az eljárás megindításának napja: 2009.09.10., az ügyintézési
határidõ: 30 nap, az ügyintézési határidõbe nem számít bele, a hiánypótlásra
irányuló felhívástól az annak teljesítéséig terjedõ idõ, a szakhatóság eljárásának
idõtartama, az ügy intézõje: Józsa Attila építési ügyintézõ Mûszaki osztály,
földszint/ 03 szoba, telefon: 93/540-091 vagy 93/340-100/112. mellék.
Az ügyfélfogadás idõ: hétfõ: 8.00-12.00 óra, 12.30-14.00 óra, kedd: 8.0012.00 óra, szerda: 8.00-12.00 óra, 12.30-14.00 óra, csütörtök: nincs ügyfélfogadás, péntek: 8.00-12.00 óra. Elektronikus elérhetõség: muszak@zalakaros.hu
Az ügyben érintettek: a szomszédos ingatlanokkal rendelkezni jogosult
tulajdonosok: 696, 697, 675, 694, 703, 702, 701, 700, 699, 698 hrsz.-ú ingatlanok tulajdonosai.

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.): 30/2040865,
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 2009. október 7-én, szerdán 16 órától
17.30 óráig fogadóórát tart a Kinizsi utca 97. szám alatti bélyegzõgyártó irodában. Aznap 18 órától 20 óráig Bicsák Miklós Palin és Korpavár lakossága számára tart fogadóórát a palini új Általános Iskolában.
Gyalókai Zoltán a 9. számú választókerület önkormányzati képviselõje fogadóórát tart 2009. október 5-én 17-19 óráig a Hevesi Sándor Általános Iskolában.
Horváth István a 8. számú választókerület önkormányzati képviselõje fogadóórát tart 2009. október 7-én (szerdán) 18 órától a Hevesi Sándor Általános Iskolában.
Szõlõsi Márta a 7. számú választókerület önkormányzati képviselõje fogadóórát tart 2009. október 5-én 17-19 óráig a Hevesi Sándor Általános Iskolában.
Tóth Nándor a 14. számú választókerület önkormányzati képviselõje fogadóórát tart minden hónap elsõ hétfõjén 18 órától a Móricz Zsigmond Mûvelõdési Házban.

Kanizsa Antológia 10.
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata pályázatot ír ki
Nagykanizsán és kistérségében állandó lakhellyel rendelkezõk, valamint a
városból elszármazottak részére a Kanizsai Antológia 10. számában való megjelenésére.
Pályázat tárgya: irodalmi, mûvészeti, tudományos, valamint megjelenõ
versek, prózák, grafikák.
Pályázati feltételek: egy pályázó több pályázatot is beadhat, maximum 6
A/4-es oldal (70 leütés, 45 sor 12-es betûnagyság, palatino linotype betûtípussal) terjedelemben. A kéziratokat kinyomtatva, valamint merevlemezen vagy
CD-n kell benyújtani az alábbi címre: Polgármesteri Hivatal Mûvelõdési és
Sportosztály Halmos Csaba Nagykanizsa, Erzsébet tér 7.
A beérkezett pályamûvek bírálatát szakmai bizottság végzi. Kéziratot nem
õrzünk meg, nem küldünk vissza, másodközlésre nem vállalkozunk.
A sikeres pályamunkák a Kanizsai Antológia 10-es számában a "Karácsonyi
Könyvhét" alkalmával jelennek meg. Az alkotók tiszteletdíjban nem, csak
tiszteletpéldányokban részesülnek.
A pályázat beadásának határideje: 2009. október 30. (péntek) 13.00 óráig
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Kizárás
„A Fidesz-KDNP nagykanizsai frakciója megtárgyalta, és
egyhangú döntést hozott dr.
Kolonics Bálint képviselõ frakcióból történõ azonnali kizárásáról.
A kizárást a frakció dr. Kolonics
Bálint által is aláírt Frakció
Szabályzat több alkalommal való
megsértése miatt tette meg.”
Bene Csaba frakcióvezetõ
***
„A FIDESZ frakció döntése –
melyrõl a sajtóból értesültem –
nem lep meg, de elgondolkodtató, hogyan lesz a 15 fõs többségbõl 11. A döntéseim elõtt nem
szoktam ígérgetni, kizárólag
gondolkodni, hogy azok a város
érdekét szolgálják elsõdlegesen,
minden pártérdektõl és szabályzattól függetlenül. Így kívánok
tenni a jövõben is, hiszen az én
értékrendem nem változott.”
Dr. Kolonics Bálint
önkormányzati képviselõ

2009. október 1.

Sikert sikerre halmoz a Zöld Sör
Mintha ágyúból lõtték volna ki
Ígéretünkhöz híven folytatjuk
a kiskunfélegyházi születésû, de
immár tizenötödik éve nagykanizsai lakos Szabó Béla, Béci bá’
Zöld sörének történetét. Legutóbbi – májusi megjelenésû –
cikkünk óta ugyanis nem kevés
említésre méltó dolog történt a
zöld nedûvel.
Augusztus elején az óbecsei
(Szerbia – a szerk.) Beèej „Ideja
IV-2009” Feltalálók és Újítók
Nemzetközi Kiállításán a Than Fivérek Értelmiségi Kör Oklevelét
kapta, majd ezt követõen szeptemberben – a székesfehérvári után ismét, immár másodszorra – egy közönségdíjjal térhetett haza Béci bá’
a makói, az Ötlet Club 13 Egyesület által szervezett IDEA kiállításról Nagykanizsára. Mint mondja,
neki ennél nagyobb jutalom nincs,
hiszen ha valamit a közönség jutal-

Bursa Hungarica „A”
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata az Oktatási és Kulturális Minisztériummal együttmûködve ezennel kiírja a 2010. évre a
Bursa Hungarica Felsõoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot felsõoktatási hallgatók számára a 2009/2010. tanév második és a 2010/2011.
tanév elsõ félévére vonatkozóan.
A pályázatra azok az önkormányzat területén állandó lakóhellyel rendelkezõ,
hátrányos szociális helyzetû felsõoktatási hallgatók jelentkezhetnek, akik a
képzésre vonatkozó keretidõn belül, teljes idejû (nappali tagozatos) alapfokozatot és szakképzettséget eredményezõ alapképzésben, mesterfokozatot és
szakképzettséget eredményezõ mesterképzésben, egységes, osztatlan képzésbe
felsõfokú szakképzésben folytatják tanulmányaikat.Az ösztöndíj idõtartama 10
hónap, azaz két egymást követõ tanulmányi félév (2009/2010. tanév második,
illetve a 2010/2011. tanév elsõ féléve).
Az ösztöndíj folyósításának kezdete legkorábban: 2010. március.
Az ösztöndíj-folyósítás feltétele, hogy a támogatott pályázó hallgatói jogviszonya a 2009/2010. tanév második félévében megfeleljen a pályázati kiírásnak.
Amennyiben a támogatott pályázó hallgatói jogviszonya nem felel meg a
pályázati kiírásnak, a támogatott az ösztöndíjra való jogosultságát elveszíti.
A pályázat kötelezõ mellékletei:
1. A felsõoktatási intézmény által kitöltött eredeti Jogviszony-igazolás.
2. Igazolás a pályázó és a vele egy háztartásban élõk egy fõre jutó havi nettó
jövedelmérõl.
3. A szociális rászorultsága igazolására az alábbi okiratok: jövedelem-igazolás (APEH adónyilvántartási csoportjától jövedelem-igazolás; munkáltatói
keresetigazolás;), rendszeres nevelési segély-igazolás; munkanélküli segély
folyósításáról szóló határozat; elvált szülõk esetén jogerõs bírósági ítélet;
fél/árvaság esetén igazolás fél/árvaellátásról illetve halotti bizonyítvány másolata; eltartott testvérek iskolalátogatási igazolása; családi pótlék összegérõl igazolás; hatósági igazolás
A pályázati ûrlap csak a fent meghatározott kötelezõ mellékletekkel együttesen érvényes, valamely melléklet hiányában a pályázat formai hibásnak
minõsül.
A pályázatot az állandó lakóhely szerint illetékes települési önkormányzat
Polgármesteri Hivatalánál írásban, a hivatalban hozzáférhetõ pályázati ûrlapon,
a pályázó által aláírva, egy példányban kell benyújtani. ( Polgármesteri Hivatal
Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. - Mûvelõdési és Sportosztály) A pályázat
benyújtási határideje: 2009. október 30.
A teljes pályázati kiírás megtekinthetõ a www.nagykanizsa.hu honlapon a
„Felhívások" között.

maz, az a lehetõ legnagyobb elismerés.
A legutóbbi, horvátországi kiállításon, amelyre szeptember 15. és
19. között került sor Zágrábban,
közel hetven ország kiállítói jelentek meg, több száz érdekesebbnél
érdekesebb termék vett részt. Közülük választottak ki a szervezõk
kettõszáznyolcvanhármat, melyek
bekerültek abba a nemzetközi katalógusba, melyben a Zöld sör –
Zeleno Pivo néven – 75. sorszámmal szerepel.
A szeptember 15. több szempontból is jeles dátum Szabó Béla
és a Zöld sör életében: ettõl a naptól él ugyanis az uniós szabadalom, most már európai védjeggyel
is rendelkezik a sör, s ezen a napon
lehetett városunkban elõször csa-

polt sörként is kapni Béci bá’ sörözõjében.
Említettük már, hogy a 100 csoda produkció (www.100csoda.hu)
keretein belül lehet szavazni a nedûre. A bekerült termékekbõl október 29-én nyílik kiállítás, s másfél
hónapon keresztül tekinthetõk
meg a kiállított találmányok.
S ha azt hiszik, hogy erre az
idõszakra ennyi esemény elég is
lett volna, hát tévednek. Jó ideje
nagy erõkkel folynak a tárgyalások a palackozásról egy serfõzõ
mesterrel, s már a címke tervezésénél tartanak. Errõl bõvebben
majd csak október 16-án ad tájékoztatást Szabó Béla, a Halis István Városi Könyvtárban nyilvánosan mutatják be a palackozott
Zöld sört.
Steyer Edina

Bursa Hungarica „B”
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata az Oktatási Minisztériummal együttmûködve ezennel kiírja a 2010. évre a Bursa Hungarica Felsõoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot felsõoktatási
tanulmányokat kezdeni kívánó fiatalok számára.
A pályázatra azok az önkormányzat területén állandó lakóhellyel rendelkezõ,
hátrányos szociális helyzetû fiatalok jelentkezhetnek, akik:
a) a 2009/2010. tanévben utolsó éves, érettségi elõtt álló középiskolások;
vagyb) felsõfokú diplomával nem rendelkezõ, felsõoktatási intézménybe még
felvételt nem nyert érettségizettek;
és a 2010/2011. tanévtõl kezdõdõen felsõoktatási intézmény keretében teljes
idejû (nappali tagozatos) alapfokozatot és szakképzettséget eredményezõ alapképzésben, egységes, osztatlan képzésben vagy felsõfokú szakképzésben
kívánnak részt venni.
A pályázók közül csak azok részesülhetnek ösztöndíjban, akik 2010-ben
elõször nyernek felvételt felsõoktatási intézménybe és tanulmányaikat a
2010/2011. tanévben ténylegesen megkezdik. Az ösztöndíj idõtartama 3 x 10
hónap, azaz hat egymást követõ tanulmányi félév. Az ösztöndíj folyósításának
kezdete a 2010/2011. tanév elsõ féléve, keresztféléves képzés esetén a
2010/2011. tanév második féléve. Az ösztöndíj-folyósítás feltétele, hogy a
támogatott pályázó hallgatói jogviszonya a 2010/2011. tanév elsõ félévében
illetve keresztféléves képzés esetén a 2010/2011. tanév második félévében
megfeleljen a pályázati kiírásnak. Amennyiben a támogatott pályázó hallgatói
jogviszonya nem felel meg a pályázati kiírásnak, a támogatott az ösztöndíjra
való jogosultságát elveszíti.
A pályázat kötelezõ mellékletei:
1. Igazolás a pályázó és a vele egy háztartásban élõk egy fõre jutó havi nettó
jövedelmérõl.
2. A szociális rászorultsága igazolására az alábbi okiratok: jövedelem igazolás (APEH adónyilvántartási csoportjától jövedelem-igazolás; munkáltatói
keresetigazolás;), rendszeres nevelési segély-igazolás; munkanélküli segély
folyósításáról szóló határozat; elvált szülõk esetén jogerõs bírósági ítélet;
fél/árvaság esetén igazolás fél/árvaellátásról illetve halotti bizonyítvány másolata; eltartott testvérek iskolalátogatási igazolása; családi pótlék összegérõl igazolás; hatósági igazolás.
A pályázati ûrlap csak a fent meghatározott kötelezõ mellékletekkel együttesen érvényes, valamely melléklet hiányában a pályázat formai hibásnak
minõsül.
A pályázatot az állandó lakóhely szerint illetékes települési önkormányzat
Polgármesteri Hivatalánál írásban, a hivatalban hozzáférhetõ pályázati ûrlapon,
a pályázó által aláírva, egy példányban kell benyújtani. (Polgármesteri Hivatal
Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. - Mûvelõdési és Sportosztály). A pályázat
benyújtási határideje: 2009. október 30. A teljes pályázati kiírás megtekinthetõ
a www.nagykanizsa.hu honlapon a "Felhívások" között.
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A mûvelõdés eszközeivel segítenek
A nyáron sem állt meg az élet
a VOKE Kodály Zoltán Mûvelõdési Házban. Míg a csoportok
aktívan tevékenykedtek, városi
rendezvényeken szerepeltek és
járták az országot, addig az intézmény számottevõ felújításon
esett át az önkormányzat támogatásának köszönhetõen. Megszépült a bejárat, mûanyag ajtót
kapott a földszinti aula, és az
emeleti nagyterem. A földszinti
aulát új járólap és lambéria díszíti. Az intézmény sokrétûen
igyekszik átvészelni napjaink
nehézségeit.
Törekvéseikrõl
Kámánné Szép Terézia intézményvezetõt kérdeztük.
– A kis intézmények számára
egyre nagyobb gondot jelent a
szinten tartás, az életben maradás.
Ennek ellenére, mindent megteszünk, hogy magas színvonalon
tudjunk teljesíteni, hogy megfeleljünk a piaci elvárásoknak. Az elszegényedés miatt egyre kevesebb
család képes megfinanszírozni a
drágább programokat, ezért külön
ügyelünk arra, hogy minél több
családi rendezvényt szervezzünk,
ahol a legkisebbektõl a legidõsebb
korosztályig mindenki megtalálja
a számára megfelelõ kikapcsolódási lehetõséget. Munkahelyek
szûnnek meg, egyre nehezebbé válik a megélhetés, így nagyobb szerepe lesz a kultúra közvetítésének.
Nekünk kulturális szakembereknek
kötelességünk, hogy a mûvelõdés
eszközeivel érdemben segítsünk az
embereknek abban, hogy ne veszítsék el hitüket az életben.
– Hallhatnánk erre egy példát?
– Július végén indítottuk el a
Szenior Klubunkat. Különbözõ
elõadókkal a 45 év feletti regisztrált munkanélkülieket szeretnénk

Zöld kréta
Nagykanizsai állomásához érkezett a Környezetvédelmi és Vízügyi
Minisztérium Zöld Kréta elnevezésû
road show-ja, mely idén elõször csatlakozott az ÖKO-Pannon Nonprofit
Kft. hulladékok hasznosítását bemutató interaktív kiállításához, az Újrahasznosítási Hónap programsorozatához. Így együtt, közös erõvel próbálják felhívni elsõsorban a gyerekek
figyelmét a környezetvédelemre és a
szelektív hulladékgyûjtésre.

11

Ismét Jazz
Október 9-10. között ismét
megrendezésre kerül a Kanizsa
Nemzetközi Jazz- és Világzenei
fesztivál.

hozzásegíteni a munkába álláshoz.
Nem munkát keresünk nekik, hanem segítséget nyújtunk a munkavállaláshoz szükséges ismeretbõvítéshez, munkaképesség megtartásához. Ez is nagyon fontos feladat,
miközben megismerhetik az intézmény életét, csatlakozhatnak a
szakköreinkhez. A piaci viszonyokhoz igazodva nagyon fontos stratégiának tartjuk a több lábon állást.
Az õsztõl induló tanfolyamok,
szakkörök között óvodástól a
nyugdíjasig mindenki talál magának megfelelõt. Például Kuzma
Péter diplomás táncpedagógus vezetésével a Zalaegerszegi Gála
Társastáncklub tanfolyamot indít
felnõtteknek és óvodásoknak. Rövid szünet után ismét folytatja tevékenységét a Fafaragó szakkör
Csávás Csaba vezetésével. Több
felnõtt képzõközponttal vagyunk
kapcsolatban. Minden korosztály
jelentkezhet angol és német nyelvtanfolyamra, számítógépes tanfolyamra. Októbertõl szeretnénk elindítani a boltvezetõ, bolti eladó,
ingatlanközvetítõ, társasházkezelõ, étkezdés tanfolyamokat. Természetesen folytatódnak a kiállítások
is. Megkezdte munkáját a Kultúrával Kanizsáért Közhasznú Egyesületünk, melynek legfontosabb célja
a mûvelõdési ház és csoportjainak
támogatása. Megsokszorozódtak
feladataink. Szerencsére a három
fõállású munkatárs mellett, az „Út
a munkához program” keretén belül szeptembertõl két fõvel bõvült
apparátusunk.
– Milyen napokon tart nyitva az
intézmény?
– Gyakorlatilag hétfõtõl vasárnapig. Õsztõl beindult az élet a
Kodály Zoltán Mûvelõdési Házban. Szeptemberben kezdõdött
koncertek sorában szerepel a 30Y,

a Kispál és a Borz, a Pokolgép valamint a Mystery Gang koncert.
Kevesen tudják, hogy a mi segítségünkkel indult, és egy évig a Kodály Zoltán Mûvelõdési Házban
tevékenykedett a Ka-Rock Alapítvány is. Nagyon fontosnak tartom,
hogy felkaroljuk és kiemeljük a tehetséges fiatalokat, ezért jött létre
a Tehetséges Zenészek Zenekarokért Alapítvány, melynek alapítója
vagyok. A fiatalok mellett a 40-50es korosztályra is gondolnunk kell
– most egy kicsit magamról is beszélek, hisz én is ehhez a korosztályhoz tartozom –, október 17-tõl
beindul az Old’s Klub. Folytatódik
a két évvel ezelõtt hagyományteremtõ szándékkal ovisoknak indított táncház a Dél-Zala és a Pántlika Néptánccsoport szervezésében, ahová várjuk a város apróságait. Október 17-én minden érdeklõdõt szeretettel várunk az „EgészSég Fesztiválra”, ezen a napon
ételkóstolással, szûrésekkel, elõadásokkal várjuk az érdeklõdõket.
Aki az egészségi állapotának felmérésén túl a jövõjére is kíváncsi,
felkeresheti az asztrológust, számmisztikust is. Jelentõsebb rendezvényeink közül, hogy néhányat kiemeljek november 14-én Néptánc
Gálára készülünk, s megkezdtük a
II. Országos Fánkfesztivál elõkészületeit. Szeretnénk a város jó hírét öregbíteni, továbbá újdonságokkal elõrukkolni, kulturális mûsorok kíséretében. A jövõ évre tervezett programok közül szeretnék
kiemelni néhány különlegeset, így
a vasúttörténeti bélyegkiállítást, és
vasútmodell kiállítást. Összegezve,
a nehézségek mellett bizakodva
nézünk a jövõ elé – foglalta össze
az intézményvezetõ.

Az egész napos programra várták mind a gyerkõcöket, mind az
óvoda- és iskolapedagógusokat,
akiket elõször Marton István polgármester és Horváth Balázs, a helyi hulladékgazdálkodó cég ügyvezetõ igazgatója köszöntött.
Mindketten aláírták az „Én is szelektíven gyûjtök.” mondattal ellátott molinót, melyen már több aláírás is szerepelt az eddigi helyszínekrõl. Ezután a gyerekek birtokba
vehették a kiállított interaktív „játékokat”, melyek a környezettudatos nevelésre irányulnak, s melye-

ket a Csodák Palotája tervezõi készítettek: többek között élõ társasjátékot, mini hulladékválogatót és
mágneses szeparátort. A játszóparkban kisebbek-nagyobbak különféle hulladékokat horgásztak ki
horgászbottal, papírt meríthettek, s
aki kedvet érzett, egy rajzpályázaton is részt vett. A pályázat résztvevõi között – minden helyszínen
– egy-egy rajz kis alkotója egy biciklit kap majd, a névsor október
19-én derül ki.

Farkas Tibor, a Kanizsa Kulturális Központ vezetõje elmondta, az idén az eddigi hagyományos
jazzfesztivál elnevezés a színesedõ kínálat miatt megváltozott, hisz
egyre inkább teret nyer az úgynevezett világzene. Annál is inkább,
mert ma már a népzene, a jazz és a
populáris zene között nincs olyan
éles választóvonal, mint korábban.
A szervezésben a jövõben is szem
elõtt tartják a világzene térhódítását, mivel a hagyományos jazz
után érdeklõdõk száma jelentõsen
visszaesett.
A sajtótájékoztató második pontjaként Horváthné Mikola Mária,
intézményegység vezetõ a fesztivál
programjaival kapcsolatban elmondta, hosszú hónapok munkája
után, több szempont figyelembevételével állt össze. Nagy örömükre
szolgál, hogy Lajkó Félix elfogadta
meghívásukat, így október 9-én, 22
órától Brasnyó Antal brácsás társaságában láthatjuk a virtuóz muzsikust. A fesztivál pénteken 18 órakor a 31. „Életünk” Országos Fotókiállítás megnyitójával veszi kezdetét, majd 19 órától a Harcsa Veronika Quartet lép a közönség elé.
20.30-kor Malek Andrea közremûködésével következik a Molnár Dixieland Band, majd Goór Gábor
jaZZanatok fotókiállításának megnyitójára kerül sor 21.30-kor. Az
elsõ nap kötött programja 24 órakor kezdõdik a Whiteful Jazz Quartet koncertjével.
Szombaton 19 órától a Borbély
– Gayer Quartet muzsikál. A formációban három kitûnõ képességû nagykanizsai muzsikus is színpadra lép: Gayer Mátyás zongorán, Farkas Norbert bõgõn és Kõfalvi Csaba dobon játszik. 20.30kor a K.L.B. Trió koncertje következik, majd 22 órától a fesztivál
amerikai sztárvendége Gary Willis, Romhányi Áron, Szendõfi Péter és Fekete Kovács Kornél társaságában ad koncertet. Éjféltõl pedig Bolla Gábor Quartettje lesz.
A szervezõk a kötött programok
után, a hagyományok felelevenítése céljából jam sassiont is terveznek. A fesztivál minden koncertjét az MR3 Bartók Rádió rögzíti.

S.E.

Cz.Cs.

B.E.
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A nagykanizsaiak nagyon szeretik városukat
A Pannon Egyetem munkatársai a város önkormányzata megbízásából egy átfogó és a legfontosabb területeket érintõ stratégia kialakításán dolgoznak. Az
elsõ körben tavaly õsszel önkormányzati képviselõkkel folyt a
mûhelymunka, melynek eredményeként négy olyan fõ fejlesztési irányt határoztak meg, amelyen érdemes változtatni. Ezek
közül egyik az arculat volt, a másik három a helyi szolgáltatásfejlesztéssel, a munkahelyteremtéssel és a geotermikus energiaforrások minél szélesebb körû
kihasználásával foglalkozott. A
tavasszal létrejött Arculat munkacsoport feladata az volt, hogy
kitalálja, hogyan lehet egy egyedi arculatot megvalósítania
Nagykanizsának.
Az egész projekt és az Arculat
munkacsoport vezetõje Dr. Gaál
Zoltán professzor. A munkában az
egyetemen kívül részt vett Czupi
Gyula, a Halis István Városi
Könyvtár igazgatója, Deák-Varga
Dénes városi fõépítész, Bali Vera, a
Tourinform iroda vezetõje és Papp
Nándor önkormányzati képviselõ.
Az Arculat és PR projektcsoport
egy identitás és imázs-vizsgálatot
végzett a nagykanizsai lakosság körében, melynek eredményét Fehérvölgyi Beáta egyetemi tanársegéd,
a kérdõíves lekérdezés vezetõje sajtótájékoztatón ismertette.
A kérdõíves megkérdezés során a
Pannon Egyetem Nagykanizsai
Kampuszának turizmus- vendéglátás és logisztikai mûszaki menedzserasszisztens hallgatói 507 helyi
lakost kérdeztek meg szeptember 717. között. Az 507 fõs minta jóval
nagyobb az általában alkalmazott
mintanagyságnál, és a minta összetétele is jól leképezi a nagykanizsai
demográfiai helyzetet.
Négy dolgot vizsgáltak meg:
mennyire kötõdnek a városhoz, milyen információforrásokat használnak, mire büszkék, milyen tulajdonságokat gondolnak nagykanizsaiakról, és milyen szolgáltatásokat vesznek igénybe, és rendezvényeket értékeltek. A tanulmány egy
látképet mutat arról, hogy a helyiek
mit gondolnak ma Nagykanizsáról,
a nagykanizsaiakról, és milyen a viszonyuk a városhoz. A kutatás eredményei alapul szolgálhatnak a város belsõ és külsõ imázsának meg-

határozásához. Ezeket alapul véve
határozzák majd meg a fõ irányvonalakat. A munka még folyik, a
munkacsoportok dolgoznak. Október végén terjesztik be a javaslatot a
közgyûlésnek, a végleges anyag
várhatóan novemberben kerül a
közgyûlés elé. Attól kezdve a javaslatok megvalósítása már a döntéshozók kezében lesz.
A válaszadók 58%-a férfi és
40%-a nõ volt, míg a válaszadók 2
%-a nem válaszolt erre a kérdésre. A
megkérdezettek 35%-a 18-25 év közötti, 23%-a 26-35, míg 21%-a 3650 év közötti, 14%-a 51-60 év közötti és 6%-a a 65 év feletti korosztály képviselõje. A válaszadók közel
fele alkalmazottként dolgozik, vezetõ beosztásban 9%, míg vállalkozóként 11,3% dolgozik. A megkérdezettek 10%-a van otthon gyeden
vagy gyesen, közel 7 %-a nyugdíjas,
és 2,3 %-a munkanélküli. A megkérdezettek kétharmada 3-4 fõs családban, közel fele társasházban, 36,8%a pedig családi házban él. A válaszadók közül a legtöbben a keleti városrészben, a belvárosban és Kiskanizsán élnek. A többi városrészbõl
kb. egyenlõ arányban szerepeltek a
mintában a válaszadók. Az identitásvizsgálatnál a válaszadóknak egy
ötös skálán kellett meghatározniuk,
hogy mennyire kötõdnek városukhoz. A kapott értékek átlaga 3,66,
amely a jelenlegi nagykanizsai gazdasági – társadalmi – közéleti helyzet ismeretében meglepõen jó értéknek számít. Eszerint a nagykanizsaiak nagyon szeretik a városukat és
partnerek a változásokban.
A városi információforrások
elemzésénél arra kérték a válaszadókat, hogy egy ötös skálán értékeljék
a felsorolt városi információforrásokat a használat gyakorisága szerint.
A háromnál nagyobb átlagot három
információforrás érte el: a Zalai Hírlap, a Kanizsa Rádió és a Szuperinfó. Az elsõ identitást felmérõ kérdés-

ben arra kérték a válaszadókat, hogy
soroljanak fel három olyan dolgot,
amelyre büszkék Nagykanizsán. Az
általános jellemzõk között a rendezettség és a sok zöldterület szerepel
többször a válaszok között. Egy város megítélésében és az élhetõség
megítélésében ezek valóban a legfontosabb tényezõk közé taroznak.
A természeti erõforrások kategóriában a Csónakázó-tót a válaszadók
91%-a említette, mint olyan városi
elemet, amelyre õ büszke. Érdemes
megfontolni, hogy a Csónakázó-tó
fejlesztésével ki lehet-e alakítani egy
olyan városi rekreációs területet,
vagy akár turisztikai vonzerõt,
amely a városi arculat húzóeleme lehetne. A természeti erõforrások tekintetében a nagy múltú Sétakert
csupán két említést kapott, ennek ellenére a zöldterületek között a másik
kulcstényezõ lehet, amennyiben
helyreállításával sikerül funkciót találni neki. Meglepõ, hogy az utóbbi
idõben történt kezdeményezések és
az errõl szóló híradások sem tették
városi alapértékké. Az építészeti értékek kategóriájában a legtöbb említést messze a városi templomok, valamint a Nagy-Magyarország Emlékmû kapta.
Következtetésként levonható, a
megkérdezettek több, mint 50 elemet soroltak fel, amelyre büszkék
városunkban, ez viszont azt jelenti, hogy nincsen 2-3 olyan jellegzetessége a városnak, amely meghatározhatná az arculatát. Az erõs,
pozitív imázs kialakításához több
tényezõ is hozzájárulhat, klasszikus elemek a rendezvények, jellegzetes épületek, sport és mûvészeti együttesek.
A rendezvényeken belül a Borés Dödölle Fesztivál gyakori említése jelzi, hogy fontos identitásmeghatározó elem, ugyanakkor a
jelenlegi rendezvénykínálat csak a
belsõ arculat meghatározásában
játszik szerepet, a nem kanizsaiak

Zöld Óvoda címek ismét
Szeptember 25-én, a Hagyományok Házában adták át a
Zöld Óvoda minõsítést újabb
185 óvodának, mely 2009-tõl
2012-ig szól.
Nagykanizsán három óvoda kapta
meg a címet: a Nagykanizsa Központi Rózsa Óvoda három tagóvodája,

mégpedig az Attila, a Hétszínvirág
Óvoda és a Kertvárosi Tagóvoda. Az
okleveleket Németh Imre, a zöldtárca
társadalmi kapcsolatok és környezeti
nevelés osztályának vezetõje és
Simonyi István, az oktatási minisztérium vezetõ fõtanácsosa adta át.
A tervek szerint a zöld óvoda
címmel rendelkezõk körébõl vá-

számára még nem jelentenek erõs
vonzerõt.
– Ezért javasoljuk – hangsúlyozta Fehérvölgyi Beáta – , hogy kerüljön kidolgozásra egy olyan rendezvény, amely nemzetközi szinten
is egyedi, mégis városi hagyományokon alapul, a városi legendárium része. Elképzelhetõ az arculat
olyan irányban történõ fejlesztése
is, amely átfogóan határozza meg
a város belsõ és külsõ képét a munkahelyektõl kezdve az oktatáson és
városképen keresztül a rendezvényekig (pl. Gleisdorf).
A városi arculatot meghatározó
mértékben kifejezõ épület, alkotás hiányában célszerû megfontolni egy új
attrakció kialakítását. Leggyorsabb
eredményre egy turisztikai vonzerõ
létrehozása vezethet. Nemzetközi
szinten az elismert sportcsapatok és
mûvészeti együttesek nem csak a helyi identitást és büszkeséget növelik,
hanem a város ismertségét is.
Nem lehet figyelmen kívül hagyni a helyiek elégedettségét és a város
imázsát javító válaszokat. Megállapítható, hogy a legfontosabb feladat
a munkahelyteremtés, a kiszámítható megélhetés biztosítása. Emellett a
városi életszínvonalat meghatározó
színvonalas kulturális és szabadidõs
rendezvények, illetve szórakozási
lehetõségek biztosítása is javít az arculaton. Az életminõséget befolyásoló elemek fejlesztése – utak, járdák, zöldterületek, közösségi terek,
valamint a belváros felújítása –
nagymértékben hozzájárul a helyiek
és a látogatók elégedettségéhez.
A megkérdezettek válaszaiból
egyértelmûen kitûnt, hogy fontosnak tartják a helyi közélet megújítását, mind a helyi lakosok, mind a
helyi politikai és gazdasági elit tekintetében. Érdemes rendszeresen
végezni egy ilyen felmérést, hiszen sokat segíthet.
B.E.
lasztják majd ki azokat a bázisóvodákat, amelyek feladata az adott
régióban a zöld óvodák számának
növelése érdekében a környezettudatos szemléletformálás további
erõsítése lesz, valamint az intézményközi együttmûködés szélesítése, mélyítése és a szakmai fejlesztés támogatása a mentorhálózat folyamatos kiépítésével.
S.E.
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Horoszkóp
III.21.–IV.19. Kos

Kanizsa
Rádió
Top40
szombat
esténként
7 órától
Az Ön rádiója
FM 95,6 MHz

SMS szám:
06-30/30-30-956

Mostanában nincs kedve semmihez, de nem
érzékelteti sem a munkatársaival, sem a
családjával. Bár tudja, hogyan kell viselkednie ahhoz, hogy több pénzt kapjon a munkahelyén, a cselekvéstõl mégis megriad.

IV.20.–V.20. Bika
A családjában többen is várnak öntõl segítséget. Bár kéreti magát, a csillagok állása
szerint kellõ idõben meglágyul a szíve, és
melléjük áll. A megszaporodott teendõi
mellett szánjon idõt a kikapcsolódásra is.

V.21.–VI.21. Ikrek
Kiegyensúlyozottabbnak érzi magát ezekben a napokban. Akár két ember helyett is
tudna dolgozni. A családjában elismerik,
díjazzák az ambícióját, de önnek ez nem
elég, azt szeretné, ha tettekkel is követnék.

VI.22.–VII.22. Rák
Próbáljon meg lazítani, ne csak sóvárogjon
a változatosság iránt, hanem változtasson is
életmódján, környezetén. Harmonikus
lelkiállapotban jobban mûködnek a kapcsolatai, és gyorsabban telnek a napok.

VII.23.–VIII.22. Oroszlán
Ne legyen túl szigorú önmagához, ne csak a
munkájába fektessen nagy energiákat,
találjon örömet a hétköznapokban is. Ha
eléri, szépsége belülrõl sugárzik majd, kisimult arcára felfigyelnek a környezetében.

VIII.23.–IX.22. Szûz
Szánjon több idõt magának a kikapcsolódásra, fektessen kevesebb energiát a munkájába. Gyönyörködjön a lelket gyógyító õszi
virágokban, és csendesítse le gondolatait.
Élvezze az évszakváltást a természetben.

IX.23.–X.22. Mérleg
Átmenetileg egyedül érezheti magát,
mert rájön, más nézeteket vall a barátaival. A csillagoktól ugyan kaphat energiát,
de készüljön fel testben-lélekben az esõsborús õszi napokra.

X.23.–XI.22. Skorpió
Szervezzen szabadéri programokat a barátaival. Foglalkozzon immunrendszere erõsítésével, a sétán kívül járjon uszodába, és
fogyasszon több gyümölcsöt. Egészségesen a feladatait is gyorsabban végzi el.

XI.23.–XII.21. Nyilas
Vannak napok, amikor az ember önkéntelenül is elmélyültebb kapcsolatot alakít ki ismerõseivel. Ne az okokat firtassa, hanem éljen a lehetõséggel.

XII.22.–I.20. Bak
Bár rugalmasan kezeli a feladatait,
mégis sokat tanulhat barátaitól. Tervezzen be rendszeres hétvégi kikapcsolódást, kirándulást, hogy jobban bírja a
stresszt.

I.21.–II.19. Vízöntõ
A magánéletében csendes napokra számíthat, de a kommunikáció iránti igénye
továbbra is elszólítja otthonról. Kifogyhatatlan a beszédtémákból, keressen magának egy klubot, ahol kiélheti magát.

II.20.–III.20. Halak
Élvezze tovább a kellemes nyárvégi napokat. Teremtsen meghitt hangulatot
otthonában. Ha törekvését siker koronázza, a feladataira is könnyebben koncentrál.
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Kanizsa – Apró
INGATLAN

Nk-án a belvárosban, a Hunyadi
úton 700 m2-es, társasház építésére
alkalmas ingatlan eladó! Érd.:
30/227-3294 (7108K)
Gyékényesen az „A” szektorban
közvetlenül a vízparton kétszintes (40
m2 szintenként) nyaraló eladó. (Víz,
szennyvíz, villany.) Érd.: 30/227-3294
Városközpontban három szobás,
76 m2-es, egyedi fûtéses, 4. emeleti lakás eladó. Érd.: 30/411-4010 (7107K)
Nk-án a Csengery utcában 56 m2-es,
kétszobás, egyedi gázas lakás (pince,
padlás, kert) eladó. (7096K)
Nk-án (Tesco közelében) 1,5 szobás, bútorozott, összkomfortos lakás
kiadó vagy eladó. Érd.: 93/318-472,
06-70/309-3753 (7097K)
Miklósfán a Szentendrei úton 800
négyszögöl közmûvesített telken 58
m2-es, bontásra ítélt ház eladó. Irányár:
5,3 millió Ft. Érd.: 30/621-4117
(7106K)
Vállalkozások figyelem! Nk-án belváros közeli, társasház építésére alkalmas ingatlanok eladók! Érd.: 30/2820867 (7109K)
Deák téri patinás épület I. emeleti
galériás stúdiólakása – akár irodai
hasznosítással – eladó vagy kiadó.
Érd.: 30/901-9013 (7112K)
Már csak egy új lakás van eladó a
Kiskastély mögött, az Aranykapu lakóparkban! Bõvebb felvilágosításért
érdeklõdjön munkatársainknál: Draskovics Ingatlaniroda Nagykanizsa, Sugár út 2., www.draskovicsingatlan.hu
Igényes és szép, újszerû társasházi
ingatlan Nagykanizsa északi városrészében 18 millió Ft-os (reális) áron
eladó! A kínált ingatlan paraméterei:
88 m2-es, cirko-fûtéses, amerikai
konyhás + 2 szobás, nagy teraszos,
zárt parkolós, kiskertes. Keresse fel
irodánkat! www.draskovicsingatlan.hu
Hivatkozási szám: 2009/DI/501

Gazdálkodásra kiválóan alkalmas
4 szobás, felújítandó, régi parasztház
Nagykanizsától 5 km-re, melléképületekkel és nagyobb területtel, 10 millió
Ft-os ár alatt eladó! Keresse fel irodánkat! www.draskovicsingatlan.hu Hivatkozási szám: 2009/DI/510
Nagykanizsa városközpontjához közel, biztonságos helyen, 2. emeleti, társasházi ingatlan 18 millió 900 ezer Ft-os
áron eladó! A kínált ingatlan paraméterei: 90 m2-es, amerikai konyhás + 4 szobás, cirko-fûtéses, nagy teraszos, zárt
parkolási lehetõséggel. Keresse fel irodánkat! www.draskovicsingatlan.hu Hivatkozási szám: 2009/DI/503
Cserelehetõség kisebb, lakás beszámításával! Zalakaroson 100 m2-es, sövénnyel körbekerített családi ház
tetõtérbeépítési
lehetõséggel
1.800.0000 Ft-os áron eladó! Keresse
fel irodánkat! www.draskovicsingatlan.hu Hivatkozási szám: 2009/DI/386
Nagyon megéri! Cserelehetõség kisebb lakás beszámításával! Zalakaroson
vendéglátásra is kiválóan alkalmas angol-teraszos, többszintes, szuterénes családi ház nagyon reális áron eladó! Keresse fel irodánkat! www.draskovicsingatlan.hu Hivatkozási szám: 2009/DI/495
Kedvezõ vételi lehetõség! Nagykanizsa városközpontjához közel garázszsal együtt, 120 m2-es, igényesen felújított szép, gondozott családi ház kedvezõ áron eladó! Keresse fel irodánkat!
www.draskovicsingatlan.hu Hivatkozási szám: 2009/DI/494
Kitûnõ állapotú, gondozott kerttel rendelkezõ családi ház Nagykanizsától 6 kmre, jól megközelíthetõ csendes helyen takaros, tágas portával plussz egy önálló
építési telekkel reális áron eladó! Keresse
fel irodánkat! www.draskovicsingatlan.hu
Hivatkozási szám: 2009/DI/416
Egyben és külön is megvásárolható
üzlet és családi ház! Nagykanizsa
északkeleti városrészében, csendes környezetben 86m2-es, 2 szoba + amerikai
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konyhás, igényesen kialakított családi
ház és különálló 80 m2-es üzlet 28 millió Ft-os irányáron eladó! Keresse fel
irodánkat! www.draskovicsingatlan.hu
Hivatkozási szám: 2009/DI/453
Fiatal házasoknak kedvezõ áron
ajánljuk! Városközpontban és Nagykanizsa északi városrészében lévõ, zárt
parkolós, 3-4 szobás, 75 m2 körüli,
cirko-fûtéses, újszerû lakásainkat 10-12
millió Ft-os áron! Keresse fel irodánkat!
www.draskovicsingatlan.hu Hivatkozási szám: 2009/DI/389 és 2009/DI/276

BÉRLET
Nk-án a Corvin utcában 1+1/2 szobás
lakás albérletbe kiadó. Kaució szükséges! Érd.: 30/851-7255 (7098K)

VEGYES
Csöves kukorica nagy mennyiségben eladó. Érd.: 20/552-1908 (7110k)
170 literes, újszerû állapotban lévõ
prés eladó. Érd.: 30/448-60727061K)
50 mázsa léalma (20 Ft/kg), valamint 50 mázsa kiváló minõségû étkezési alma (80 Ft/kg) eladó
Letenyén. Ugyanitt vajkörte eladó
90 Ft/kg áron. Érd.: 30/9932-534.

JÁRMÛ
Fiat Ducatto 2005 TD, 1994-es, mûszakira felkészítve, áron alul eladó.
Érd.: 30/611-8399 (7104K)

SZOLGÁLTATÁS

Ingatlanközvetítõ
Zalakorosan keres
motivált alkalmazottat,
számítógépes ismeret
és társalgási szintû
német nyelvtudás feltétel.

Info: 30/695-0015
Kisgyermekek felügyeletét vagy
idõs ember gondozását vállalom. Tel.:
30/605-2271 (7099K)
Masszázs a nagykanizsai Uszodában!
Hívásra házhoz is megyek! Elérni és bejelentkezni a 30/481-2323 telefonszámon
lehet (6273K)
Úszásoktatás! Úszóedzõi képesítéssel, öt éves kortól úszásoktatást vállalok. Érd.: 93/312-798, 30/319-7662
(7111K)

TÁRS
174/69/58 értelmiségi férfi keresi
37-50 (+8, -1) éves, jó alakú, nett hölgy
társaságát. Ha beteg vagy, meggyógyítalak, ha szomorú vagy, felvidítalak, ha
nincs semmi gond, élvezzük az életet.
Fényképes, telefonszámos és/vagy
postafiókszámmal ellátott bemutatkozó
leveledet „Mûvészlélek” jeligére a
Szerkesztõségbe várom. (7094K)
"ELECTRA EXTRA" - fotókiállítás Szabó Anna alkotásaiból

"KAZINCZY TISZTELETÉRE"
Fotó- és képeslap-kiállítás Gulyásné
Raksányi Olga gyûjteményébõl
"KÉPEK A NAPPALI FALÁRA"
természetfotó kiállítás
Október 1. 20 óra - Kórház-kápolna
MUZSIKA ÉS ÁHÍTAT
Bognár Szilvia énekmûvész és Kónya István lantmûvész estje
Belépõdíj: 1 500 Ft
A rendezvény támogatója
az NKA Zenei Szakmai Kollégiuma
Október 5. 14.30 óra
"KÉZZELFOGHATÓ
CSILLAGÁSZAT" - Vilmos Mihály csillagászati gyûjteményének
kiállítása
Október 5. 19 óra
FILHARMÓNIA BÉRLET
Savaria Szimfonikus Zenekar
Belépõdíj: 2 500 Ft

Október 6.
ÜNNEPI PROGRAM

Október 2. 8-16 óra
ÉMSZ KONFERENCIA
Szervezõ: az Épületszigetelõk,
Tetõfedõk és Bádogosok
Magyarországi Szövetsége
Október 8. 16 óra
TÖKPARÁDÉ
dísztök dekorációs bemutató és vásár

"ÁLMOK ITÁLIÁBAN"
festménykiállítás Sass Brunner
Erzsébet és Brunner
Erzsébet alkotásaiból

"UTCÁK, TEREK, VÁROSOK"
Retrospektív kiállítás Z. Soós István
alkotásaiból
"BOLDOG BÉKEIDÕK"
plakátkiállítás
"NAGYKANIZSA
A DUALIZMUS KORÁBAN"
fotókiállítás
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Kosársuli a második fordulóban
Kanizsa KK DKG-EAST –
PEKOSI-Hegyvidék 106 – 56 (18
- 19, 32 - 12, 22 - 7, 34 - 18.) NB I
B-s férfi kosárlabda-mérkõzés, 2.
forduló. Nagykanizsa, 70 nézõ.
Vezette: Németh Cs., Szalai. Kanizsa KK DKG-EAST: Kasza 15/6,
Vertetics 16/3, Beck 3, Hoffmann
11, Koma 14. Csere: Stárics 9,
Filipovic 13, Mihalics 7/3, Zsámár
6, Kovács 5/3., Lovas 7/3, Hartai.
Edzõ: Kovács Nándor.
Ugyan az elmúlt idényben a
Hegyvidék gárdája még NB I Acsoportos volt (olyan sok gyõzelmet azért nem aratott), viszont
jegyzett játékosai azóta már Pécstõl Szombathelyig rajzottak szét a
nyár folyamán. Mindenesetre nyomaiban a kezdeti percek teljesítményükben még a legfelsõ osztályt idézték, hiszen majd tíz pont-

tal el is húztak a „hegyvidékiek”.
Aztán mint kiderült, ezzel ellõtték
puskaporukat, s a folytatásban már
minden a kanizsai együttes szája
íze szerint alakult. Látványos akciókban, egyéni teljesítményekben
sem volt hiány, amit a közönség is
lelkesen fogadott, s nem túlzás leírni, a mérkõzés már-már "kosársulis" hangulatot idézett. A lényeg
tehát, hogy kettõbõl kettõ gyõzelem a mérleg, s így készülhetnek
Hoffmann Balázsék az október 4-i
Fehérvár-Albacomp II elleni székesfehérvári találkozóra.
Kovács Nándor: „A második negyedtõl úgy játszottunk, ahogy
kell, az eredmény önmagáért beszél.”
A mérkõzés pillanatai:
Kasza Dániel a hazaiak irányítója a második negyed utolsó pillanatában kissé kitekeredett test-

Felemás rajt a nõknél
Avantgarde Kanizsa Nõi Futball
Egyesület – Landorhegy 0-1.
Hazai mérkõzéssel kezdõdött a
kanizsai nõi futballisták számára a
megyei bajnokság 2009/10-es idénye, de a bemutatkozás nem sikerült a legjobban Benedek Miklós
együttese számára. Bár mezõnyben nem futballoztak ügyetlenül a
dél-zalai klub játékosai, a rutinos
vendégek végül megszerezték idegenben a gyõzelmet.
Avantgarde KNFE – SK Gutorfölde 8-0
A kanizsai nõi futballisták az itthoni, Gutorfölde elleni bajnokiju-

kon már kitettek magukért, s a
Gutorfölde ellen rendeztek nagy
gólfesztivált. Az elsõ félidei játékukat a másodikban sikerült fokozni, és Somogyi vezérletével
nagy különbségû gyõzelmet arattak a roppant fiatal játékosokkal
kiálló vendégek felett. A mesterhármas mellett Szappanos jegyzett
két találatot, de Hans, Kanizsai és
Uber is feliratkozott a gólszerzõk
közé.
Zalaapáti SE – Avantgarde
KNFE 3-0
Elsõ idegenbeli mérkõzésén a
Zalapátihoz látogatott a kanizsai

Szorgosan gyûjtötték
a kilométereket

helyzetben, jobbról a félpályáról
varázsolta a gyûrûbe a labdát. A
dudaszó éppen a röppálya csúcsán
hangzott el…
Gordan Filipovics, a kanizsaiak
nagy öregje egy fõvárosi idõkérés
alkalmával surrant oda az ultrákhoz, s a dobverõvel õ is adott egykét ütemet - a meccsen még ez is
belefért…
Ahogy az elsõ húsz perc, úgy a
második is kanizsai hárompontossal zárult, ezúttal Lovas Péter engedte el a kürt-szóval egyidõben a
labdát - amit szintén a kosárháló
jellegzetes hangja követett. (Lovas
hárompontosánál csak halkan jegyeznénk meg, az õ születési helye
Nagykanizsa, s ez is bizonyítjia,
minél több helyi nevelésû játékosra lenne szükség…)
P.L.
együttes, mellyel már korábban is
vívtak nagy csatákat. Nos, a hazaiak játékával ezúttal nem tudtak
mit kezdeni a kissé lassú vendégek, nem is hatott meglepetésként
félidõben a vendéglátók kétgólos
elõnye. Szünet után próbálta rendezni sorait a kanizsai csapat, de a
dekoncentráltság egyenes következménye volt, hogy az apátiak
újabb gólt szereztek, ráadásul
Uber Nikolették egyáltalán nem
voltak hatékonyak, aminek törvényszerû következménye volt a
dél-zalai vereség. Persze pálcát
törni fölöttük nem szabad, hiszen
még sok van a bajnokságból.
P.L.

Ez történt (október 1 - 7.)...
... 15 esztendeje: a labdarúgó
NB I 9. fordulójának „hatpontos”
mérkõzésén Olajbányász SE –
Stadler FC 1-5, Almir Filipovic gólja csupán szépségtapasz volt. Akik
viszont átsétáltak az Olaj-csarnokba, gyõzelmet láthattak, hiszen a
férfi kézilabda NB I 5. fordulójában: Tungsram SE – Hort SE 2826. (Szergej Kuzmicsov, Krichenbaum Tibor 8-8 gól). Történetében
elõször az Ants Western Rotary baseballozói az elsõ osztályú bajnoki
dobogón végzetek – harmadikak
lettek és ezzel jogot nyertek a
CEBA-kupában való indulásra.

... 10 esztendeje: A PNB 8.
fordulójában Újpest FC – Olajbányász FC 3-1, pedig Svélecz
László 25 méteres kapásgóljával
a kanizsaiak még vezettek is. Az
NB III Dráva csoportjában a
MÁV NTE tovább menetelt (Harkány 2-0, g.: Herman, Kalinics), újabb gyõzelmével tartotta
második helyét a tabellán. A
szezonzáró nagykanizsai autocross futam után összesítésben
ifj. Balta Ferenc és Radák Attila
(mindkettõ Magic Autocross Team) is másodikként zárt. Bagonyai László, a MÁV NTE ju-
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nior tõrözõje tagja lett a portugáliai EB-re utazó magyar válogatottnak.
... 5 esztendeje: Ács László sorozatban harmadszor nyerte meg
a triatlon senior ob-t. A labdarúgó
korosztályos Kanizsa Kupán az
U9-es korosztályban a házigazda
NUFC legénysége gyõzött. A magyar-szlovén lövész ligában hét
forduló után összesítésben a
Nagykanizsa PLSE gyõzött csapatban, egyéniben pedig Horváth
Károly lett kategóriájában a legjobb.
Polgár László

Negyedik alkalommal rendezték
meg a Kanizsai Futó és Szabadidõ
Klub szervezésében a Kanizsai Futófesztivált, mely már hagyományosan a kiskanizsai városrészbõl
indult, s adott távok hosszúságától
függõen bajcsai, fityeházi és
murakeresztúri fordulók lettek kijelölve a nekiveselkedõk számára.
Külön-külön a nõi és férfi mezõny
10 km, 20 km és 50 km-en tehette
próbára magát, s a leghosszabb
egyben világkupa versenynek is
lett hitelesítve (ami azért merész
húzás, bár tény, egy barcelonai induló ott volt a rajtvonalon…),
melyre információink szerint majd
kéttucatnyian neveztek.
Tíz kilométeren a legjobb kanizsai színekben indult futó a hölgyeknél Vránicsné Deák Ildikó lett
51:48-cal, ami kategóriájában harmadik helyet ért. A férfiaknál
ugyanezen a távon másodikként
ért be Gadányi Bálint (Kanizsai
FSZK, 39:29). Huszonegy kilométeren a férfiak mezõnyében
Kolonics Tamás (Kanizsai FSZK,
1:22:53) szintén másodikként, a
kanizsai klubban kaposvári Török
Krisztián (1:26:49) pedig harmadikként futott be. Váltóban a
Kiskanizsai Tücskök harmadikak
lettek a végelszámolásban.

Nem indulnak
az európai kupában
Eldõlt, hogy a 2008/09-es sakk
csapatbajnokság gyõztese, az
Aquaprofit NTSK együttese nem
indul az idei az Európai Együttesek
Kupáján, bejáratottabb nevén a
„BEK” 2009-es küzdelemsorozatában – tájékoztatott minderrõl a kanizsai sakk klubtól Papp Nándor.
Idén egyébként október 3-11. között Macedónia nyugati határvidékén,
Strugában, az Ohrid-tónál kerül megrendezésre a rangos európai klubviadal, s nem titok, hogy ilyenkor számos olyan egyesület van, amely kimondottan erre az eseményre tart
nagybevásárlást a nagymesterek körében. Ilyenkor tehát „gyilkos” hajsza
kezdõdik a licitálásokban, miközben
gyõztes csak egyetlen klub lehet.
Két esztendeje a bajnok kanizsaiak az elõkelõ 10. helyen végeztek, ezúttal viszont nem lesz
alkalmuk megismételni ezt a szereplést, így marad a hazai bajnokságra történõ készülés.
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Hagyományõrzõ hétvége
A Csónakázó tó vendégházánál íjász találkozóval és kézmûves bemutatóval vette kezdetét a
Magyarok Szövetsége és a Nagykanizsai TE által szervezett Hagyományõrzõ hétvége.
Az elsõ nap fõ produkciója az
íjász verseny volt, melyben egyénileg mini, gyermek, nomád nõi, nomád ifi, nomád férfi, kategóriában
és csapatversenyben mérhették
össze a tudásukat a versenyzõk.

A verseny életre hívásában aktív szerepet vállaló Vörös Andrástól megtudtuk, hogy az egyesületnél az idén alakult meg az íjász
szakosztály. Az elsõ verseny megszervezésénél feltett szándékuk
volt az íjászat népszerûsítése. A
szakosztályban rövid idõ alatt egy
kreatív íjász közösség, egy nagyon jó csapat alakult ki. Fontos
ez azért is, mert egy ilyen léptékû
verseny lebonyolítása nem könynyû feladat. Egy sajátos vizsga-

2009. október 1.
rendet próbáltak ki, melyek vadászati, hadászati és virtuskodási
szempontok szerint lettek összeállítva. A szempontokból kiderülhet,
hogy ez esetben nem sportíjászatról van szó. A versenyen ennek ellenére bármilyen íjjal részt lehetett venni, mivel nem a kirekesztést, hanem a hagyományõrzést jelölték meg célként. A verseny
megszervezésénél döntõ szerepet
játszott, hogy baráti, családi eseménynek szánták. Elképzelésük
szerint az érdeklõdõk alacsonyabb
létszámmal, jobban egymással törõdve, jobban átlátva a dolgokat
mérhetik össze tudásukat. A páros
vetélkedõkkel az egymásrautaltság érzését is erõsíthetik, melynek
bizonyíthatóan közösségformáló
hatása van.
Távlati terveik között szerepel
az íjászat erõsítése Nagykanizsán.
Ezt bemutatókkal versenyek megrendezésével szeretnék elérni. Tevékenységüket a barantával szeretnék kiegészíteni, mivel ez a küzdõsport is a hagyományõrzés szerves része. Az érdeklõdõk az
NTE1866.hu honlapon juthatnak
közelebbi információkhoz.
A szombati program eredményhirdetése után a verseny résztvevõi

Csónakázó-ttavi Indián Nyár
Hagyományteremtõ szándékkal
szervezte meg a Pannonhát Dél-Zalai Turisztikai Egyesület és a Kanizsa Kajak-Kenu Klub az Indián
Nyár Fesztivál és Kajak-Kenu
Sprintverseny nevû rendezvényt az
elmúlt hétvégén a Csónakázó-tónál.
Az egész napos program kapcsán az Egyesület részérõl Tuboly
Kingát kérdeztük, aki aktívan
részt vett a szervezésben is:
– Az I. Kanizsai Sárkányhajó Bajnokság sikere után újra szerettük volna a Csónakázó-tó környékét élettel megtölteni, élvezetes programokat, aktív kikapcsolódást nyújtva a városlakóknak. Mosolygós,
jókedvû embereket láttunk mindvégig, így
talán mondhatjuk azt, hogy sikerült kellemes napot biztosítani mindazoknak, akik
kilátogattak a rendezvényünkre. Csakúgy,
mint a sárkányhajó bajnokság után, az indián nyár fesztivált követõen is odajöttek
hozzánk, szervezõkhöz a résztvevõk, s köszönetüket fejezték ki azért, hogy igazi kikapcsolódást nyújtottunk nekik a programmal. Hozzáteszem, óriási szerencsénk
volt az idõjárással, hiszen esõs idõben ez
nem így zajlott volna le.
Délelõtt a leigazolt kajakosok
vették birtokukba a tavat, a kor-

osztályos versenyen közel száz fõ
vett részt, a harminc kanizsai versenyzõ mellett Pécsrõl és Kaposvárról érkeztek fiatal sportolók,
hogy megmérettessék magukat.
Délután vette kezdetét az amatõr
sprintverseny, melyen tizenkét férfi induló próbálkozott az ötven méteres
távval, ki sikerrel, ki fürdéssel, de
mindannyian izgatottan vállalták a
megmérettetést. Az elsõ helyen Réti
András, a másodikon Varga Péter, míg
a harmadikon Kovács Gábor végzett.
Az igazi kalandot a Pannonhát
Õszi Háromtusa hozta meg, tizennégy csapat – baráti társaságok, iskolai és céges csapatok – küzdött meg
egymással. A tizenkét kanizsai csapat
mellett a pécsi kajakosok is kiállítottak egy osztagot délutánra, s egy kacorlaki csoport is indult. Izgalmasnak
ígérkezett a kincskeresés, s valóban
nagyon jó csapatépítõ számnak bizonyult. A tagoknak egy körülbelül két
kilométeres túra alatt kellett begyûjteniük a tíz állomáson található bélyegzõkrõl a lenyomatokat, így kapták
meg a következõ mondatot: „Gratulálunk! Ügyesek voltatok, találkozzunk jövõ tavasszal a 2. Kanizsai Sárkányhajó Bajnokságon!”. A kincsva-

dászat mellett a csapattagok – ki-ki
kisebb-nagyobb sikerrel – megmásztak egy nyolc méter magas falat, valamint íjászkodással növelték esélyüket a gyõzelemre. Az elõbbi kapcsán
Dezsõ János érdemelte ki a ’Legjobb
falmászó’ címet, 22 másodperc alatt
teljesítette a feladatot. Az összesített
eredmények alapján a Pannonhát
Õszi Háromtusa elsõ helyén a Bige
Sziget nevû gárda végzett, a második
helyet a Pannon Pellet szerezte meg,
s a harmadik a Siroma Nyilai lett.

késõestébe hajló baráti beszélgetéseken elemezték a nap élményeit,
tapasztalatait.
Vasárnap az Alsó templom mögötti Ferences kertben a Magyarok
Szövetsége második alkalommal
rendezte meg termelõi és kézmûves bemutatóját. A ragyogó kora
õszi idõben közel húsz standon
friss gyümölccsel, mézzel, kecsketejjel és sajttal, fafaragással és
egyéb csecse-becsékkel találkozhattak az érdeklõdõk. Aki idõközben megéhezett mangalicazsíros
kenyeret kapott, szomját pedig ízletes Otelló borral olthatta. Aki pedig népzenére szomjazott annak,
Németh Ferenc – a Patkó banda
prímásának – játéka adott enyhülést. Az elõzõ nap fojtatásaként az
íjászat után kíváncsiskodók célba
lövéssel próbálhatták ki tehetségüket. A közösségi találkozó délután
négy órakor ért véget. Kiss Lászlótól, a rendezvény szervezõjétõl
megtudtuk, hogy további õstermelõk, kézmûvesek bevonásával bõvítik kínálatukat. Terveik szerint
október utolsó vasárnapján ismét
vásári zsongás lesz a Ferences
kertben.
Czene Csaba
Az elõzetes tervekben szerepelt még
egy profi favágóknak szóló verseny is,
de jelentkezõ híján ez most elmaradt.
Tuboly Kinga elmondta, nem adják fel,
jövõre is meghirdetik a versenyt.
Kísérõprogramként találkozhattak a
Csónakázó-tóra kilátogatók Tislér Zoltán törzszászlós rendõrségi kutyabemutatójával, a merészebbek terepjáróval
próbálhatták ki magukat egy ügyességi
akadálypályán. A gyerekeket többek
között rajzverseny, kérdõív kitöltése
várta, míg a felnõttek a Vöröskereszt
mérõsátrában tesztelhették magukat.
S.E.

Hétvégi kirándulások
A„Fedezzük fel együtt a Pannonhát Tájparkot” program keretében
26-án a kirándulók a húsz kilométeres Kinizsi 20 teljesítménytúrán vettek részt, melynek állomásai között
volt a Csónakázó-tó, a Szigecskeirét, a Miklósfai parkerdõ és a Romlottvár. Szerencsére az idõ is kedvezett a kirándulóknak, s különféle
gombafajokat szemrevételezhettek,
szedhettek. A távot a hat órás szintidõn belül, négy és fél óra alatt sikerült teljesíteni. A következõ alkalomra október 11-én kerül sor, a ter-

vek szerint a résztvevõk a Pannonhát Tájparkban található Kis-Balaton 20 teljesítménytúra útvonalát
járják végig: Zalakaros – Zalamerenye – Thúry kopjafa – Örömhegyi
kulcsos ház – Rockenbauer kopjafa
– Gesztenye ház – Zalaújlak –
Zalakaros. Találkozás 8 óra 10 perckor a sportpályán található rajtnál. A
túrára jelentkezni, a következõ túrákról információt kérni a 30/24651-90-es telefonszámon, illetve a
pannonturak@freemail.hu e-mail
címen lehet, Lõrincz Sándortól.

