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Kanizsa
LOKÁLPATRIÓTA HETILAP
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XXI. évfolyam 28. szám
2009. szeptember 3.

Az Idősügyi Tanács
2009. szeptember 7-én
(hétfőn) 10-12 óráig
tartja a fogadóóráját
a Családsegítő
és Gyermekjóléti
Központ irodahelyiségében.
(Nagykanizsa,
Zrínyi utca 51 szám)
Volán Oktatási Kft.
Nagykanizsa,
Zárda út 2.
Tel/fax: 93/516-634
OKÉV nyt. szám: 20-0003-04 AL: 0448

Tanfolyam indul
2009.09.08-án 16 órakor
személyautó, motor és
segédmotor
09.10-én 16 órakor
“D” autóbuszvezető
09.15-én 16 órakor
“C”, “C+E”
kategóriákban.

Diákkedvezmény!
Részletfizetés! Ingyenes
tankönyvkölcsönzés!

Születésnapján Fejtõre emlékezvén
„Polgár vagyok, mert kissé
szeretem ellenségeimet, többre
becsülöm a vitát a tannál, s csak
olyan szellemi rendben érezném
magam egészen jól, amely a kételkedés szabadságát törvényesen biztosítaná.”
Fejtő Ferenc fentebb idézett
gondolatát választotta a két ötvösművész, Péter Vladimir és tanítványa, Ádám Krisztián az általuk
megalkotott emléktáblára, melyet
ünnepélyes keretek között leplezett le az elmúlt hétvégén Charles
Fejto Nagykanizsán, édesapja szü-

lőházának falán a Csengery utca
22. alatt.
Fejtő Ferenc idén lenne éppen
száz éves. Születésnapja előtt egy
nappal, augusztus 30-án emlékeztek rá városunkban az őt tisztelő és
szerető polgárok, s ez alkalomból
készült el a szülőházát mostantól
díszítő tábla is.
A Munkácsy-díjas tervező és alkotó, Péter Vladimir reményei szerint az alkotás nem pillanatok alatt
befogadható mű, hanem elgondolkodtat, s ezzel megállítja a járókelőket. A nagykanizsai középpolgári ház falára egy modern, korszerű

táblát álmodtak meg, mely nem üt
el agresszív módon a környezetétől, s ezzel együtt képviseli Fejtő
Ferenc liberális gondolkodásmódját, tiszta ideológiáját. A művész
személyesen is ismerte a történész,
kritikus, író és újságíró Fejtőt, akinek az élete és munkássága nyitott
könyv volt a világ számára, s nyitott könyvként tekint vissza ránk a
szülőházán elhelyezett remekmű
is. Bal oldalán a fent idézett gondolatok, jobb oldalán pedig az író
portréja látható.
Steyer Edina
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kétkezi munkával magaslest, etetőt
építeni, takarmányt hordani. Korábban az íjászat, solymászat, a ló
használata is a vadászathoz tartozott. Erdészeti és mezőgazdasági
szakmai ismeretekkel kell rendelkeznie a vadkárok felbecsülésénél,
vagy a vadföldek előkészítésénél.
Az ünnepnaphoz a mindennapok
gondjai is csatlakoznak, hiszen most
is folyamatban van vadászterületek
kialakítása, vannak olyanok, akik
még azért küzdenek, hogy megőrizhessék ezt a nagyon szép gímszarvasállományt, akárcsak a Zalaerdő a
gímrezervátumokban. Az érdekkép-

Vadászfesztivál a Csónakázó-tónál
„Magaslesen ülve mindig történik az emberrel valami. Ha nem
másutt, hát a lélek mélyén, vagy az
emlékezet titkokat őrző erdejében.”
Békés Sándor Imádkoznak a fák
című könyvéből felolvasott gondolatokkal kapcsolta össze Dr.
Bencze Katalin a Hubertus mise
és a zalai vadászat ünnepélyes
évadnyitóját a Csónakázó-tónál.
A rendezvény a Csó-tói szigeten
esős, borongós időben Hubertus misével vette kezdetét, melyet Fliszár
Károly főesperes plébános celebrált
Bojtor Róberttel és Bognár Tamással közösen. A misét követően a Kanizsa Lovas Klub ’48-as Hagyományőrző Huszárai felvezetésével
megkezdődött az ünnepélyes bevonulás a tó partján felállított sátorhoz.
Kiváló fotótémaként, a menet élén
hintóhoz kötözve megérkezett az új
vadászati évad első elejtett bikája.

Feiszt Ottó, az Országos Magyar
Vadászkamara elnöke, a Zalaerdő
Zrt. vezérigazgatója, a Zala Megyei
Vadászszövetség elnöke megnyitó
beszédében a Hubertus ünnepre
emlékezve felidézte: – A vadászok
valamikor is Szent Hubertus köz-

benjárását kérték a sikeres vadászat elindításához. Bár Szent Hubertus napját november 3-án ünnepeljük, most a modern időkben átkerült szeptember elejére. A zalai
vadászszezon szeptember 1-jével
indul – s mint ahogy a rendezvényre hintóval szállított leterített szarvasbika jelezte –, már el is kezdődött. A vadászat ideája kiegészült
azzal a gondolattal – folytatta
Feiszt Ottó –, hogy vadászni szükséges. Mi lenne akkor, ha abbahagynánk a vadászatot? A vadállomány elszaporodna, hiszen szabályozás nélkül hatalmas károkat tenne, ami megengedhetetlen mai környezetünkben. S hogy mi mindent
kell tudni egy hivatásos vadásznak?
Ismernie kell a vadat, kísérnie kell
a vadászt, nyelvismerettel kell rendelkeznie, jól kell kezelni a vadászkürtöt, bőgőkürtöt, a fegyvert, vezetnie kell a vadászkutyát, és akár

viseletekkel és a vadásztársaságokkal
együtt azt szeretnének, a magyar vadászterületen lehetőleg magyar vadászok vadásszanak, a külföldi állampolgárok inkább csak bérkilövő vadászvendégként jelenjenek meg nálunk. A gazdasági válság a vadászatban is érezteti hatását, ezért még fontosabb, hogy megfelelő módon gazdálkodjunk a vaddal. A korábbi éveknél kevesebb külföldi, spanyol, olasz,
osztrák és német vendég érkezik hozzánk, azonban továbbra is nagyon
fontos, hogy a szarvasbika vadászatot
a vadásztársaságok eredményesen
hajtsák végre szeptemberben. A vadhús iránt is csökkent a kereslet, hiszen a fogyasztása ha nem is a luxus,
de a különlegességek közé tartozik.
– A Zalai Vadászfesztivál célja –
mondta zárógondolatában a vezérigazgató –, hogy a látogatók megismerjék a vadászat nemes mester-

ségének érdekességeit, értékeljék a
vad és a természet óvásának fontosságát. Vadász nélkül nincs vad!
A vadász elsősorban természetvédő, állatszerető vadgazda. Ápolja,
védi, eteti a vadat, csak utólag tartozik hozzá a zsákmányszerzés,
ami fontos a vadászok életében.
Szeretnének bebizonyítani, hogy a
vadászokra Zalában is szükség
van, a szakmának létjogosultsága
van, a XXI. században is.
Marton István polgármester köszöntő szavaiban emlékeztetett rá,
tizenkilenc éve annak, amikor a
soholári völgyben a zalai vadászok
elindították ezt a nemes kezdeményezést, mely országos visszhangra, követésre talált. Soholár, Keszthely és Lenti után eljutottak hoz-

zánk Dél-Zalába is. A város polgármestereként büszkén szembesült
azzal a ténnyel, hogy a városban, a
városkörnyékén működő vadásztársaságok országos, sőt nemzetközi
hírű vadászterületeket gondoznak.
Számos, a világranglistán is szereplő gímszarvas került terítékre ezen
a vidéken, Nagykanizsán, Bajcsán,
Galambokon és Kerecsenyben.
A kitüntetések és versenydíjak átadását követően ünnepélyes vadászavatással zárult a Zala Megyei Vadászfesztivál hivatalos része. A délutáni programok sorában vadászkutya-, íjász- és solymász-, valamint
lovasbemutató, tűzugrás, borkóstolás, szarvasbőgő és vadfőzőverseny,
illetve számtalan szórakoztató műsor csalogatta a kikapcsolódni vágyókat a Csónakázó-tóra.
B.E.
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Felavatták a Kistérségi Szolgáltató Központot

A Nagykanizsai Kistérség
Többcélú Társulása Munkaszervezete augusztus 1-én új helyre,
a Bajza utca 2. szám alá költözött. A Komplex Kistérségi Szolgáltató Központ a Nyugat-Dunántúli Regionális Fejlesztési
Tanács támogatásával valósult
meg. A felújított épületet Marton
István polgármester, a társulás
elnöke avatta fel.
Polai György, a Munkaszervezet vezetője köszöntőjében kiemelte, a huszonhét települést ma-

gába foglaló társulás életében mindenképpen fontos ez a nap. Olyan
fordulóponthoz érkeztek, amelynek keretében a társulás a hagyományos és koordinációs tevékenységen túlmutatóan most már saját
tulajdonú ingatlannal rendelkezik,
melynek hasznosítására az első lépéseket megtette.
Dr. Tóth László, a Felügyelő Bizottság elnöke köszöntőjében azt hangsúlyozta, bíznak benne, hogy az épületegyüttes nemcsak a munkaszervezet
helye lesz, hanem egy közösségépítő
erő, az összefogás centruma is.

Marton István polgármester
avatóbeszédét rövid méltatással
kezdte:
– A Nagykanizsa és Környező
Települések Területfejlesztési Társulásának 1996-os megalakítása
óta az eltelt évek sokféle változást
hozó, kedvezőtlen és bizonytalan
gazdasági helyzete ellenére a
Társulás olyan jelentős lépést tett,
amely hosszú távon képes szolgálni a térség lakosságának érdekeit.
A 2008. tavaszán elhatározott ingatlanvétel kapcsán tudtuk, hogy
erősen amortizálódott, de emellett
sok más kedvező tulajdonsággal
rendelkező ingatatlanhoz juthatunk nagyon kedvező feltételekkel.
Ebben a döntésben egyhangú volt
a megítélés. Gyors és céltudatos
döntések következtében a 2008.
augusztus 11-ei átvételt követően
egy év alatt eljutottunk oda, hogy
végrehajtottunk egy 36 millió forintos beruházást. Ennek keretében az egykori kúriaépület, az ingatlan főépülete teljes felújítására, jelentős szerkezeti, épületgépészeti és elektromos felújítására
került sor. A beruházással bizonyos fokú multifunkcionális létesítmény jött létre, többféle kisebb

Biogáz-üzem lesz Nagykanizsán?

Ünnepélyes keretek között vette át Marton István polgármester
Szij Bálinttól, az osztrák bejegyzésű Ingenieurbüro Szij nevű cég
ügyvezetőjétől azt a tanulmányt a minap, melyet a Nagykanizsán
és környékén képződő kommunális és szerves hulladék összetevőire és a szennyvíztisztítóban keletkező szennyvíziszapra alapozott előállító és energiatermeléssel hasznosuló biogáz-üzemről
közös erővel alkotott meg Szij Bálint és Höfle Béla nagykanizsai
szakember.
A koncepció ausztriai pályázati
pénzből valósulhatott meg.

Horváth Balázs, a helyi hulladékgyűjtő gazdasági társaság ve-

zetője szerint példaértékű, hogy
Ausztria olyan pályázatot írt ki,
mellyel egy másik ország hulladékgazdálkodási helyzetén kíván
javítani. Ezt a gondolatot egészítette ki Höfle Béla azzal, hogy
természetesen e mögött osztrák
lobbi-érdekek is meghúzódnak.
A városunkban keletkező szerves hulladékok és a szennyvíziszapból keletkező biogázból kapcsoltan előállított villamos- és hőenergia hasznosításának két útja
van: zömét, mintegy hetven százalékát értékesíti a város, valamint
részben biztosítja az üzem önfogyasztását.
Papp Nándor, aki a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Idegenforgalmi Bizottság elnökeként
volt jelen az eseményen, azt
mondta, a továbbiakban a közgyűlés elé kerül a koncepció, kiírják a
közbeszerzési eljárást, s ha minden
flottul megy, két éven belül megépülhet az üzem.
S.E.

rendezvény megtartására alkalmas előadóteremmel, illetve tanácsteremmel. Az eddigieknél
jobb feltételek mellett biztosított
lesz a társulásnál tevékenykedő
minden szervezeti egység működése. Jelenleg a társulás Munkaszervezete költözhetett az új épületbe, a rekonstrukciós felújítás
első ütemének befejezése után
azonban a felújítási koncepciónak
megfelelően, lehetőségeink szerint folytatni kívánjuk a létesítmény megújítását és tartalommal
való megtöltését.
Az ingatlan rekonstrukció folytatása további tervezett feladatok
végrehajtását indokolja, többek
között a Kistérségi Szociális Programiroda létrehozását, az ingatlan, és a helyi védelem alatt álló park
megújítását, a bástyakerítés felújítását, a fel nem újított, elbontandó
épületrész sorsáról, és az egykori
kétszintes gyermekotthonról való
döntést. Az elvégzendő feladatokban a rangsorolást egyrészt a baleset- és életveszély, illetve a rendelkezésre álló pénzügyi forrás képezi.
B.E.

Játszótér
mustra
AVia Kanizsa Zrt. szakembereivel
területbejárást tartott a város játszóterein Marton István polgármester. A
szemle során megtekintették a néhány éve épült korszerű gyermeklétesítményeket, és a szomszédságukban még fellelhető régi játszóeszközöket. Marton István a szűkös önkormányzati költségvetés és a korlátozott pályázati források ismeretében a
Via Kanizsa Nonprofit Zrt. vezetését
megbízta, hogy a bontásra javasolt,
de kis költséggel szabványossá tehető hinták és mászókák esetében az új
játszótérrel ellátatlan területeken újítsák fel az eszközöket. Apolgármester
a bontási ütemterv készítésekor javasolta előresorolni azokat a helyszíneket, amelyek esetében a környékbeli
lakók rendeltetéstől eltérő használat
miatt kérték a játszószerek eltávolítását. A szemle eredményeként szeptemberben egyes köztéri focipályáknál a sérült labdafogó hálók javítása
és a játszószerek alatti esési terek homokpótlása is megtörténik.
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Újra
posztjukon
az iskolák
rendõrei
A tavalyi sikerre és az újabb
igényekre való tekintettel folytatódik az Országos Rendőr-főkaptányság és az Országos Baleset-megelőzési Bizottság által
2008 szeptemberében elindított
„Az iskola rendőre” program.
Az előző tanévben városunkban
huszonhat iskola vett részt a programban, őket iskolarendőr segítette. A többi iskolával már felvették
a kapcsolatot a Nagykanizsai
Rendőrkapitányság munkatársai, s
várják a visszajelzéseiket. – tudtuk
meg Lovkó Balázs rendőr főhadnagytól.
Az iskolarendőrök tartják a kapcsolatot a programban részt vevő
iskolák igazgatóival, azokkal a pedagógusokkal, akik az iskolán belül prevenciós foglalkozásokat tartanak, valamint a szülőkkel és a
gyerekekkel is. Így egyfajta kapocsként működnek a fent említettek és a rendőrkapitányságok között.
A programhoz tartozik, hogy – a
reggeli és a kora délutáni időszakban – egyenruhás rendőrök teljesítenek szolgálatot az indokolt területeken. Segítik a gyermekek közlekedését és fokozott figyelmet
fordítanak a gépjárművezetők jogkövető magatartásának ellenőrzésére, kiemelten a kijelölt gyalogátkelőhely megközelítésére, továbbá
a biztonsági öv és a gyermekülés
kötelező használatára.
A megyei baleset-megelőzési
bizottság és a városi baleset-megelőzési bizottságok „az iskola
rendőrével” közösen szeptember
és október hónapokban felkeresik
az általános iskolásokat, ahol elsősorban az alsó tagozatos tanulók
részére osztályfőnöki órák keretében tájékoztatást adnak a korosztályt érintő baleset-megelőzési információkról, a közlekedés veszélyeiről és a helyes közlekedési magatartásról. Az első osztályosoknak láthatósági mellényeket osztanak ki.
S.E.

2009. szeptember 3.

6. Kanizsai Bor- és Dödölle Fesztivál
Szeptember 4-én és 5-én, immár hatodik alkalommal várják
a szervezők a Bor- és Dödölle
Fesztiválra az érdeklődőket, versenyzőket, kiállítókat az Erzsébet térre.
A jellegzetes zalai népi ételek, a
dödölle, gánica, prósza stb. megismertetése, a helyi kulturális hagyományok ápolása, valamint a
helyi és a zalai borok, a borfogyasztás kultúrájának népszerűsítése céljából életre hívott fesztivál
programjairól tartott sajtótájékoztatót Farkas Tibor, a Kanizsai Kulturális Központ igazgatója, Horváthné Gelencsér Edit, a HSMK
művelődésszervezője és Prikryl
József, a Kanizsa és Környéke
Gasztronómiai Egyesület elnöke.
Horváthné Gelencsér Edit kiemelte, a kétnapos rendezvényen
28 műsorszámmal több, mint 300
szereplő szórakoztatja a közönséget. Az elmúlt évihez képest több
kiegészítő programot szerveztek a
gyerekeknek és a felnőtteknek
egyaránt. A Kanizsa Bordalnoka
Dalvetélkedőre 13 énekes jelentkezett. A győztes a következő évben önálló műsort adhat a fesztiválon, valamint elnyeri a Kanizsa
Bordalnoka 2009. serleget és a
Neckermann Utazási Iroda által
felajánlott 20.000 forint értékű
üdülési utalványt. Érdekességnek

jelenlegi 23 még nem a végleges
szám. Idén szintén meghirdetik a
fesztivál legjobb fehér és vörös borának versenyét, melyen azok a
borászok vehetnek részt, akik kiállítanak a fesztiválon. Az eredményhirdetés időpontja péntek, 18
óra. A Dödöllekirályok vetélkedőjére még várják a háromfős csapatok jelentkezését. Ötletes játékokra, értékes ajándékokra számíthatnak 18.15 perctől a versenyzők.
Szombaton 10 órától fúvószenekar, néptáncosok, nótakörök, gólyalábasok, lovasfogatok részvételével a HSMK elől induló szüreti
felvonulás csalogatja az érdeklődőket az Erzsébet térre. Az ország
legjobb szabadtéri főzőversenyei
sorában az öt legjobb között szereplő kanizsait szombaton 11 órakor nyitja meg Mátyás Rudolf világkupa győztes mesterszakács, a
MNGSZ miskolci régiójából. Idei
újdonságként egy 300 literes óriásbográcsban 600 marhapörköltet
készítenek dödöllével. Az ételt 11
órától lehet megkóstolni. Az ország több tájáról, így Nyékládházáról, Kaposvárról, Fajszról,
Gyöngyösről is jelentkeztek a főzőversenyre tájjellegű ételekkel.
Étel bőven lesz, 250 és 500 forintos bonokat három helyen árusítanak.

számít, hogy az olaszországi
Campi Salentinából is érkeznek
vendégeink. Nemcsak tánccsoportjuk mutatkozik be, hanem élelmiszer-bemutatóval is készülnek.
Elképzelhető, hogy a jövőben testvérvárosi kapcsolatot is kialakítanak városunkkal. A 3,5 millió forint költségvetésű rendezvény
megvalósulását 30 cég segíti, a fő
támogató továbbra is a város önkormányzata.
Farkas Tibor igazgató elmondta,
igyekeznek változatos, színes
programokat kínálni a lakosságnak. A helyiek között sztárfellépőknek is tapsolhatunk. Péntek este 20 órakor a tíz éves Magna Cum
Laude Zenekar lép fel, 22-0.30
óráig a Start Tánczenekar szolgáltatja az utcabál zenéjét. Szombaton 20 órától Rácz Kati és a Flush
ad bulizenét. A fesztivált 21.30
órától Leslie Night Produktion
country műsora zárja. Farkas Tibor
véleménye szerint jövőre célszerű
lenne lezárni a teljes Erzsébet teret, a Fő utat, már csak a balesetveszély miatt is.
Prikryl József véleménye szerint
is kicsi lesz a tér, hiszen 27 vendéglátással foglalkozó kiállító érkezik. Résztvevőknek, szemlélődőknek egyaránt jó érzés lenne jövőre akár a Deák tértől lesétálni a
térre. A főzőcsapatok száma kilenccel meghaladta a tavalyit, de a

B.E.

Kitekintõ: Varasdi fesztivál-zárás

Fotó: www.spancirfest.com
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Vasárnap késő este befejeződött a horvátországi Varasdon tizenegyedik alkalommal megrendezett Spancirfest utcafesztiváljának tíznapos programsorozata.
Szinte a karneváli időszak mas-

karás megjelenéseit idézték a
horvátok barokk fővárosának utcái, terei, hiszen a színházi, zenei és gyermekeket szórakoztató
előadások mellett a korabeli öltözetekben tündöklő polgárok

vitték igazán a prímet a másfél
hét során.
A kirakodóvásárok sátrai gyakorlatilag végigkígyóztak az óvárosi rész zegzugos beszögelésein, s
az előzetes várakozások szerint a
százezres nagyságrendű érdeklődők, sétálók, csámborgók serege
minden nap megtalálta a kedvére
való szórakozást. Ha mást nem,
akkor épp a csurig lévő kávézó teraszokra a beülést…
Az utolsó előtti nap, vagyis a
szombat időjárása ugyan kicsit ráijesztett a kavalkádra, de a zárszó
már ismét felhőtlenre sikeredett, s
méltó fináléval köszönt el a nem
csupán helybéliektől. Ahogy a
szervezők ígérik, jövőre a nívó
legalább olyan szintű lesz, mint
idén volt…
P.L.

28.qxd

2009.09.03.

12:01

Page 5

Kanizsa – Szabad vélemény

2009. szeptember 3.

Sikkasztás, segélyezés címén
„A Polgármesteri Hivatal 2009.
július 24-én kelt revizori jelentése
a szociális segélyek 2008-2009. évi
utalási rendjének ellenőrzése során 664.180 Ft összegű szabálytalan kifizetést tárt fel.
A hivatal vezetése az ellenőrzési jelentésben foglaltak alapján haladéktalanul megtette a
büntető feljelentést a nagykanizsai Rendőrkapitányságon.
Ezzel egyidejűleg a jegyző elrendelte a már feltárt szabálytalanságok felelősségi vizsgálatát,
valamint több évre visszamenően
valamennyi szociális juttatás utalásának tételes, számlaszámok
szerinti ellenőrzését, amely jelenleg is folyik, és ennek következtében fény derült arra, hogy a fent
említett összeg már jóval több.
A felelősségi vizsgálati jelentés
szerint a szociális segélyek utalásában közreműködő köztisztviselőkkel szemben a jegyző megindította a fegyelmi eljárást.
Az okozott kár megtérülése érdekében a közigazgatási és polgári peres eljárások azonnali megindításáról született intézkedés.
Az ügyben érintett személyek
felelőssége, illetve annak mértéke a büntető, fegyelmi és kártérítési eljárások körültekintő lefolytatásával kerül tisztázásra.”

Marton István
reagálása
„Sajnálatos, hogy ilyesmi egyáltalán előfordulhatott a nagykanizsai Hivatalban, miképp az is,
hogy Nagykanizsa Megyei Jogú
Város Közgyűlése nem vette komolyan a hónapokkal korábbi figyelmeztetésemet, miszerint a Hivatal több osztálya – elsősorban a
Gazdálkodási Osztály – a vezetési
hiányosságok (osztályvezetők havonkénti váltogatása) miatt gyakorlatilag az anarchia szélére sodródott, és a jogbiztonság is ingatag
talajon áll. Továbbá politikai indíttatásból megakadályozták a helyzet konszolidálására, egy alkalmas
jegyző megválasztására vonatkozó
törekvésemet is. Bízom abban,
hogy a most történtek a helyzet újragondolására késztetik a képviselőket, és rövid időn belül sikerül
olyan vezetőt választani a Hivatal
élére, aki a törvényesség őreként
egyrészt időben felfedezi az ilyen
jellegű bűncselekményeket, ezen

túlmenően pedig a rend és a helyes
struktúra kialakításával meg is
tudja előzni azokat, hisz a kellő
kontrollt érezvén még a bűnöző
hajlamú emberek sem mernek
majd a tettek mezejére lépni.”

A Szociális Osztály
közleménye
„Az általam vezetett osztály
egyetlen munkatársa sem vétett a
törvényesség ellen, nem követett
el szabályszegést. Munkatársaim
csak a szociális segélyek megállapításával és odaítélésével foglalkoznak. Azok utalása a hivatal egy
másik egységének feladata. Mint
ismeretes, a törvénytelenségek az
utalások során történtek, így a
Szociális Osztályt felelősség nem
terheli.”– adta hírül Maronicsné
Dr. Borka Beáta, a Szociális
Osztály vezetője közleményében.

MSZP:
Mi folyik a Hivatalban?
A hivatali sikkasztás témájában tartott sajtótájékoztatót dr.
Fodor Csaba, az MSZP frakció
tagja. Az önkormányzati képviselő többek között elmondta:
„Döbbenetes hírrel lepte meg a
sajtó a várost. A hírekből az látható, hogy már hosszabb ideje valaki, vagy valakik jogszabálysértő
módon végzik a tevékenységüket.
Minderről a hivatal vezetése, a
polgármester, az alpolgármester és
a jegyző hallgatott. Megdöbbentő,
hogy a Polgármesteri Hivatalban
folyó bűncselekménygyanús ügyekről a közgyűlés tagjai csak a
sajtóból értesülnek. Úgy látszik,
hogy a hivatal vezetése nem tartja
fontosnak a közgyűlés tájékoztatását olyan cselekedetekről, melyekben a rendőrség nyomoz, feltehetően hivatali „dolgozók” ellen.
Úgy látszik, ez a természetesnek
tűnő alpolgármesteri magatartás.
Július 28-ára az alpolgármester úr
összehívta a közgyűlést, hogy hamar vonjon el a testület jogosítványokat a polgármestertől, de azt
nem tartotta fontosnak közölni,
hogy az ő felügyelete alatt munkálkodó szociális ügymenetekben
milyen visszaélések történtek feltehetően már 2008. év elejétől. Arról sem kívánta alpolgármester úr
tájékoztatni a közgyűlés tagjait,

hogy folyik-e a hivatal más szervezeti egységében dolgozók ellen
büntető és/vagy fegyelmi eljárás.
Sem a jegyző, sem a polgármester, sem az alpolgármester nem
tartja-e furcsának, hogy a képviselőtestület a sajtóorgánumokból
volt kénytelen tudomást szerezni
arról, hogy az önök által irányított
és vezetett polgármesteri hivatalban súlyos sikkasztás történt?
Önök az elmúlt hetek rendkívüli
üléseinek egyikén sem tartották
fontosnak bejelenteni, hogy a hivatal egy, vagy több alkalmazottja
ellen, pontosabban ismeretlen tettes ellen bűncselekmény gyanúja
miatt feljelentést tettek?
Tisztelt Jegyző Asszony és Tisztelt Polgármester úr, Alpolgármester úr!
Nem tartják-e magukra nézve
erkölcsileg aggályosnak, hogy az
önök vezetése alatt ilyen esetek
megtörténhetnek Nagykanizsán?
Nem gondolják-e úgy, hogy a hivatal munkatársának vétke az önök további munkájára is rossz
fényt vet?
Nem gondolják-e úgy, különösen ön, alpolgármester úr, akinek
pártja folyamatosan azt hajtogatja,
hogy a szocialisták megkárosítják
az embereket, hogy alpolgármesteri posztjáról ezek után lemondjon?
Hiszen mint ismeretes, a bűncselekmények kezdetekor, és azt követően még egy jó ideig ön volt a
szociális ügyekért felelős alpolgármester.
A FIDESZ szócsövei rendre azt
sulykolják, hogy a szocialisták ellopják az emberek pénzét, s most
arra derült fény, hogy a híresztelésekkel ellentétben egy fideszes vezetésű városban sikkasztják el az
embereknek jogosan járó pénzt. A
szomorú éppen az, hogy a szociális segélyeket a rászorulóktól vették el. Az adójukat tisztességgel
befizető polgárok forintjaiból keletkező pénzekről van szó! A legrászorultabbak szociális segélyét
kurtíthatja valaki másfél éven át a
hivatal vezetése és az alpolgármester úr által folyamatosan szorgalmazott, sok tízmillióba kerülő
jogi és informatikai átvilágítások
ellenére? Milyen átvilágítások voltak a hivatalban? Milyen folyamatba épített ellenőrzés van a hivatalban?
Szégyen, hogy a hivatal vezetésében kialakult tarthatatlan állapot
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MSZP:
Marton távozzon!
Múlt heti jegyzetünk címének
abszurditásával – miszerint
Marton István követeli a polgármester lemondását – vetekszik
eheti írásunké. Hiszen az elmúlt
hónapokban a szocialisták rendesen támogatták szavazataikkal a jelölő szervezetével szembefordult városvezetőt. Pedig
mindössze tíz hónapja az MSZP
frakcióvezetőjének sajtótájékoztatóján hangzott el a fent is idézett mondat: Szilárd az álláspontunk a tekintetben, hogy a
Magyar Szocialista Párt önkormányzati frakciója Marton Istvánnal semminemű együttműködést nem tud elképzelni. Eljött
az idő, Marton Istvánnak távoznia kell Nagykanizsa közéletéből! Egyúttal elhatárolódott
Bicsák Miklós szocialista képviselőtől, aki a polgármestert támogató frakció létrehozásán fáradozott, beajánlva egyúttal alpolgármesternek Károlyi és Fodor doktorokat. Netán újabb
szocialista érdekellentétek megjelenésének lehettünk tanúi?
Emlékszünk 2006-os megosztottságukra, ami előtt még a kanizsai alapszervezetüket is feloszlatták Pestről. Ha előzőleg
azt kutattuk, hogyan talált Marton István a szocialistákra, most
az után kérdezősködünk, hogyan
váltak a szocialisták a polgármester feltétlen (vagy nagyon is
feltételekhez kötött?) híveivé?
Ennek megértéséhez segítséget
adhat egy széles sajtónyilvánosságot kapott hír: Bicsák Miklós
szocialista képviselőt a kulturális miniszter augusztus 20-án kitüntette. Csak nem Bicsák Miklós ismerte jobban a központi direktívákat? Leüzent az MSZP
akkori elnöke, Gyurcsány Ferenc: mégpedig Marton Istvánt
támogatni kell? Hiába, a fővárosban jobban tudják az okát. A
kanizsai szocik meg összevágták
a bokájukat? Hogy szolgálataiért cserébe Bicsák Miklós mindössze egy minisztériumi dicséretet kapott? Lehet, Marton már
csak ennyit ér a szocialistáknak? Vagy a Jókai utcában már
Kanizsáról is lemondtak, belátva, bizony itt sem győzhetnek jövő tavasszal?
Papp János
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ilyen mértékben rányomja bélyegét a hivatali munkára, és besározza a hivatalban dolgozók mondhatni 99 százalékának munkáját, becsületét, csak azért, mert a hivatal
irányítása és vezetése nem a hivatallal, a várossal, hanem egymással
foglalkozik. Sajnos, mindannyiunk szégyene.”

MSZDP:
A közgyûlés
fejetlensége vezetett
a hivatal mûködésképtelenségéhez?
Az elmúlt héten kirobbant sikkasztási ügy kapcsán szólalt fel
az MSZDP nagykanizsai szervezetének nevében Szányiné Kovács
Mária, a párt városi elnöke, valamint Bogár Ferenc és Papp Ferenc önkormányzati képviselők.
Úgy látják, a teljes tisztánlátás
érdekében meg kell vizsgálni Marton István polgármester, Cseresnyés Péter alpolgármester és
Tuboly Marianna jegyzőnő felelősségét is az ügyben – egy vizsgálóbizottság által.
Papp Ferenc: – Mi a Magyarországi Szociáldemokrata Párt elnöksége és önkormányzati képviselői az elmúlt egy évben többször
is szóvátettük, és élesen elítéltük a
közgyűlésen belüli tudatos feszültségkeltést, az öncélú marakodást.
Felszólítottuk a közgyűlés tagjait,
tisztségviselőit, a gyűlölködés légkörének a megszüntetésére, a normális munkavégzés feltételeinek
biztosítására. Választó polgárainktól többször is hallottuk, hogy a
testület ülésein a folytonos veszekedés és öncélú viták helyett miért
nem a város égetően fontos kérdéseivel, a lakosság problémáinak
megoldásával foglalkoznak a képviselők? Úgy látjuk, hogy a közgyűlés jelenlegi állapotának kialakulásáért felelős politikai erők
nem érdekeltek, nem készek a kialakult helyzet megnyugtató megoldására. Érdekeik talán mást diktálnak, ezért nem reagálnak a civil
szervezetek határozott felszólításaira sem?
Szányiné Kovács Mária: – Ebben a légkörben robbant bombaként a napokban szárnyrakapott
hír a szociális segélyekkel kapcsolatos visszaélésekről, amely mára
országos visszhangot is kapott. A
Magyarországi Szociáldemokrata
Pártnak az a véleménye, hogy ezt a

sajnálatos, a városunkat országosan ismét rossz hírbe hozó eseményt a megfelelő helyén kell kezelni. Azt egyetlen politikai erő
sem használhatja fel politikai tőkeszerzés reményében, a saját önös
érdekében. Ebben a helyzetben városunknak és lakóinak érdekeit
igazán az ügy törvényi előírásoknak megfelelő gyors kivizsgálása,
a megfelelő döntések, szankciók
meghozatala szolgálja, és nem a
politikai zsákmányszerzés.
Bogár Ferenc: – A Magyarországi Szociáldemokrata Párt a konkrét

2009. szeptember 3.
eset szereplőinek felelőssége mellett
szükségesnek tartja megvizsgálni a
helyzet kialakulásában játszott szerepének tisztázása érdekében a három tisztségviselő felelősségét is,
Ezért javasoljuk, hogy a közgyűlés
pártjainak delegáltjaiból alakuljon
egy vizsgálóbizottság e vezetők felelősségének megállapítására. A
Magyarországi Szociáldemokrata
Párt legfontosabb feladatának továbbra is a város közgyűlése cselekvőképességének helyreállítását,
és a város polgárai érdekében való
működtetését tartja. Az elmúlt kettő

hónap eseményei egyértelműen bizonyították, hogy a jelenlegi összetételű, ellentétektől szabdalt, döntésképtelen közgyűlés már a legszélesebb választópolgári körben is hiteltelenné vált. Mindezek alapján,
ha nem lesz érdemi változás és akarat a közgyűlés meghatározó politikai erői között a jelenlegi helyzet
feloldására, akkor pártunk nem
zárkózik el attól, hogy támogassa a
közgyűlés azonnali feloszlatására
vonatkozó javaslatot.
B.E. - S.E.

„Hazavárunk” ösztöndíj pályázat
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata 2008-ban megújította a "Hazavárunk" ösztöndíj szabályairól szóló
29/2007.(VI.11.) számú rendeletét.
A "Hazavárunk" ösztöndíj iránti kérelmet az a legalább 3 éve nagykanizsai állandó lakóhellyel rendelkező, magyar
állampolgárságú hallgató nyújthat be, aki lakóhelyén kívül, államilag elismert magyarországi felsőoktatási intézmény nappali tagozatán, első diploma megszerzése érdekében folytat tanulmányokat, legfeljebb 25. életévének betöltéséig.
Az ösztöndíj összege a lakóhelytől az iskolalátogatási bizonyítványt kiállító intézmény székhelyéig, tanulmányi félévre
vonatkozóan 3 alkalommal történő oda-vissza utazás költsége. Az ösztöndíj megállapítása az adott pályázati félév elején
érvényes másodosztályú vasúti menetjegy, illetve vasúti összeköttetés hiányában autóbuszjegy diákigazolvánnyal igénybe
vehető kedvezményes ára alapján történik. Az igényléshez benyújtandó a hallgatói jogviszony igazolása, érvényes diákigazolvány másolata, a lakcímet igazoló hatósági igazolvány másolata, valamint a kitöltött és aláírt pályázati űrlap.
Az ösztöndíj két egymást követő tanulmányi félévre (azaz 10 hónapra) szól. A Polgármesteri Hivatal félévente, a szükséges igazolás benyújtását követően, utólag utalja a támogatást.
Az ösztöndíj kiírása, az azt szabályozó módosított rendelet és a pályázati űrlap letölthető a www.nagykanizsa.hu honlapról, valamint személyesen beszerezhető a Polgármesteri Hivatal Eötvös téri és Erzsébet téri portáin, továbbá a
Művelődési és Sportosztályon.
Egyúttal emlékeztetjük az ösztöndíjat a 2008/2009-es tanévben igénybe vett hallgatókat, hogy tanulói jogviszony igazolásuk eredeti példányát legkésőbb szeptember 30-ig adják le a Művelődési és Sportosztályon, ez feltétele az elmúlt
félévre vonatkozó támogatás átutalásának.
Érdeklődni a Művelődési és Sportosztályon lehet az 500-714-es telefonszámon.
Beadási határidő: 2009. szeptember 30.

Gyógyszertári ügyelet Nagykanizsán – szeptember
Dátum
2009. szeptember 1.
2009. szeptember 2.
2009. szeptember 3.
2009. szeptember 4.
2009. szeptember 5.
2009. szeptember 6.
2009. szeptember 7.
2009. szeptember 8.
2009. szeptember 9.
2009. szeptember10.
2009. szeptember 11.
2009. szeptember 12.
2009. szeptember 13.
2009. szeptember 14.
2009. szeptember 15.
2009. szeptember 16.
2009. szeptember 17.
2009. szeptember 18.
2009. szeptember 19.
2009. szeptember 20.
2009. szeptember 21.
2009. szeptember 22.
2009. szeptember 23.
2009. szeptember 24.
2009. szeptember 25.
2009. szeptember 26.
2009. szeptember 27.
2009. szeptember 28.
2009. szeptember 29.
2009. szeptember 30.

Gyógyszertár neve, címe, telefonszáma
ARANYSZARVAS, ROZGONYI U. 1. 93/311-531
GYOPÁR, ADY E. U. 12. 93/510-160
FAGYÖNGY, SZEKERES J. U. 2-8. 93/310-367
SZENT KRISTÓF, ERZSÉBET TÉR 8/2. 93/510-151
ZSÁLYA, (TESCO) BOSZORKÁNY U. 2. 93/516-280
KANIZSA, FŐ U. 5. 93/510-267
SZENT KRISTÓF, ERZSÉBET TÉR 8/2. 93/510-151
KIRÁLY, KALMÁR U. 4. 93/536-620
GYOPÁR, ADY E. U. 12. 93/510-160
ARANYSZARVAS, ROZGONYI U. 1. 93/311-531
CENTRUM, (INTERSPAR) TÁBORHELY U. 4. 93/516-278
KIRÁLY, KALMÁR U. 4. 93/536-620
BELVÁROSI, ERZSÉBET TÉR 1. 93/310-403
KELETI, ZEMPLÉN GY. U. 6. 93/310-402
FAGYÖNGY, SZEKERES J. U. 2-8. 93/310-367
BELVÁROSI, ERZSÉBET TÉR 1. 93/310-403
SALVIA, RÓZSA U. 6. 93/536-610
ZSÁLYA, (TESCO) BOSZORKÁNY U. 2. 93/516-280
SZENT KRISTÓF, ERZSÉBET TÉR 8/2. 93/510-151
ARANYSZARVAS, ROZGONYI U. 1. 93/311-531
GYOPÁR, ADY E. U. 12. 93/510-160
KIRÁLY, KALMÁR U. 4. 93/536-620
KANIZSA, FŐ U. 5. 93/510-267
BELVÁROSI, ERZSÉBET TÉR 1. 93/310-403
CENTRUM, (INTERSPAR) TÁBORHELY U. 4. 93/516-278
KIRÁLY, KALMÁR U. 4. 93/536-620
GYOPÁR, ADY E. U. 12. 93/510-160
ZSÁLYA, (TESCO) BOSZORKÁNY U. 2. 93/516-280
ARANYSZARVAS, ROZGONYI U. 1. 93/311-531
SZENT KRISTÓF, ERZSÉBET TÉR 8/2. 93/510-151

Ügyeleti idő
18.00 – 07.00
19.30 – 07.30
16.30 – 08.00
22.00 – 06.00
20.00 – 08.00
08.00 – 07.30
22.00 – 06.00
17.30 – 07.30
19.30 – 07.30
18.00 – 07.00
20.00 – 08.00
12.30 – 08.00
08.00 – 07.30
18.00 – 08.00
16.30 – 08.00
18.00 – 07.30
17.00 – 08.00
20.00 – 08.00
13.00 – 08.00
08.00 – 07.00
19.30 – 07.30
17.30 – 07.30
18.30 – 07.30
18.00 – 07.30
20.00 – 08.00
12.30 – 08.00
08.00 - 07.30
20.00 – 08.00
18.00 – 07.00
22.00 – 06.00
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Dödöllefesztivál - forgalomelterelés
Értesítjük a Tisztelt Utazóközönséget, hogy 2009. szeptember 4-5-én
megrendezésre kerülő 6. Kanizsai Bor- és Dödölle Fesztivál miatt forgalomelterelések lesznek.
Szeptember 4-én, 12 órától lezárásra került az Erzsébet tér Fő út-Rozgonyi
utca közötti útszakasz.
Szeptember 5-én, szombaton 10.00-11.00 óráig lezárásra kerül az Eötvös
tér-Fő út-Erzsébet tér.
Ezen idő alatt az autóbuszok nem érintik az Eötvös téri, Deák téri és DélZalai Áruház elnevezésű megállókat. Kerülő útvonalak K-i irányban: Király
út-Zrinyi úti ideiglenes megálló-Zrinyi út-Kórház utcai megálló-Teleki u. Ny-i
irányban: Eötvös tér K-i oldala-Huszti tér-Rozgonyi út-Vásár út-Kalmár út.. A
18-as helyijárat mindkét irányban a Zrínyi úton közlekedik.

Álláspályázat - kórház gazdasági igazgató
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármestere pályázatot hirdet a Kanizsai Dorottya Kórház gazdasági igazgatói munkakörének betöltésére.
A munkaviszony időtartama: határozatlan idejű munkaviszony a Munka
Törvénykönyve vezető állású munkavállalókra vonatkozó szabályai szerint.
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő. A munkavégzés helye: Kanizsai Dorottya Kórház, 8800 Nagykanizsa, Szekeres J. u. 2-8.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: a gazdasági igazgató irányítja és ellenőrzi az önálló költségvetési intézet
gazdasági (pénzügyi, műszaki, üzemeltetési, stb.) szervezetét, iránymutatást
ad a szakmai szervezeti egységek gazdasági munkájához, ellenőrzi azt.
Munkabér és juttatások: a Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII.
törvény szerint, megegyezés alapján.
Pályázati feltételek: szakirányú felsőfokú iskolai végzettség vagy felsőfokú
iskolai végzettség és emellett legalább mérlegképes könyvelői képesítés vagy
ezzel egyenértékű szakképesítés. Ez utóbbiaknak szerepelniük kell a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 151. § (3)-(5) bekezdése szerinti nyilvántartás
valamelyikében, és rendelkezniük kell ennek megfelelően a tevékenység ellátására jogosító engedéllyel (igazolvánnyal), legalább 3 éves vezetői gyakorlat,
büntetlen előélet.
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: egészségügyi intézményben szerzett
költségvetési gyakorlat.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: a pályázati feltételeként előírt iskolai végzettséget, szakképesítést igazoló okiratok hiteles másolatai, a munkakör ellátására vonatkozó szakmai elképzelés, személyi adatokat is tartalmazó részletes szakmai önéletrajz, 3 hónapnál nem régebbi eredeti erkölcsi bizonyítvány, a pályázati feltételként előírt vezető gyakorlat
igazolása, hozzájáruló nyilatkozat a pályázati anyagba foglalt személyes
adatoknak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez, továbbá, hogy a pályázat elbírásában résztvevők a pályázati anyagába betekinthetnek, személyes adatait megismerhetik, a 2007. évi CLII. törvény
alapján a vagyonnyilatkozati kötelezettség vállalására vonatkozó nyilatkozat, a Munka Törvénykönyve 191. §-a szerinti előzetes összeférhetetlenségi
nyilatkozat. (Az erkölcsi bizonyítvány kivételével hiánypótlásnak helye
nincs.)
A munkakör betölthetőségének időpontja: legkorábban 2009. november 2.
A pályázat benyújtásának határideje: 2009. szeptember 30.
A pályázatok benyújtásának módja: a pályázati anyagot egy példányban,
zárt borítékban kell benyújtani Marton István polgármester címére (Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala, 8800 Nagykanizsa, Erzsébet
tér 7.). A borítékon fel kell tüntetni: " Kanizsai Dorottya Kórház, gazdasági
igazgatói pályázat".
A pályázat elbírálásának módja, rendje: a pályázatokat a polgármester által
összehívott eseti bizottság véleményezi és hallgatja meg a pályázókat. A pályázat kiírója fenntartja a jogot, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa. A pályázat elbírálásának határideje: 2009. október 30.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: Egészségügyi Közlöny, Zalai Hírlap önkormányzati oldal, Kanizsa Lokálpatrióta Hetilap, Nagykanizsa városi honlap (www.nagykanizsa.hu).
Az intézettel kapcsolatban további információt a www.nkkorhaz.hu honlapon szerezhető. A pályázattal kapcsolatban információ Marton István polgármestertől (telefonszám: 06-93-500-702), valamint Prof. Dr. Bátorfi Józseftől, a
Kanizsai Dorottya Kórház főigazgatójától (06-93-502-000) kérhető.
A pályázati felhívás közzétevője a Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és
Közigazgatási Képzési Központ (KSZK). A pályázati felhívás a munkáltató által a KSZK részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a
pályázatót kiíró szerv felel.
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Képviselõi fogadóóra
Papp Nándor a 12. számú választókerület önkormányzati képviselője fogadóórát tart 2009. szeptember 8-án, kedden 17 órakor a Vécsey Zsigmond Általános Iskolában, 18 órától a Zárda utcai kollégiumban.
Dr. Károlyi Attila a 6. számú választókerület önkormányzati képviselője
fogadóórát tart minden hónap második szerdáján 17 órától a Kőrösi Cs. Sándor Általános Iskolában.
Balogh László a nagykanizsai 3. számú választókerület önkormányzati
képviselője, OKISB-elnök fogadóórát tart minden szerdán 16 órától 17 óráig a
Batthyány Lajos Gimnáziumban (Nagykanizsa, Rozgonyi utca 23.):
30/2040865, balogh.laszlo61@chello.hu
S

Háziorvosi vizsgálatok

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata Egészségügyi Alapellátási Intézménye tájékoztatja a Tisztelt Lakosságot, hogy a 43/1999.(III.3.)
Korm. rendelet értelmében a háziorvosi szolgálat biztosított általi igénybevételének érvényességi ideje korosztályonként került megállapításra:
0 - 14 év közötti bejelentkezett biztosított után: 1 év
15 - 34 év közötti bejelentkezett biztosított után: 3 év
35 - évtől: 2 év
Az érvényességi idő utolsó napjáig - a biztosított születési napját követő
hónap első napjától kezdődik - ismételt háziorvosi vizsgálatot kell végezni. Az
érvényességi idő lejártát követően, ha az érvényességi időn belül az orvosi
vizsgálat nem történt meg a biztosítottat ki kell jelenteni a háziorvosi szolgálattól.
Kérjük a Tisztelt Lakosságot, amennyiben a fent megadott időszak alatt
háziorvosát nem kereste fel, azt telefonon történt előzetes időpontkérés után
tegye meg. A vizsgálat elvégezése feljogosítja a háziorvost, hogy továbbra is
rendszerébe tartsa a biztosított TAJ kártyáját.
Valamennyi Háziorvosi Szolgálat nevében kérjük egészségügyi ellátás
igénybevételének zavartalansága érdekében az érintettek megértő
együttműködését.

Szabályozási terv
és Helyi Építési Szabályzat
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése 2009. év folyamán döntött
arról, hogy Nagykanizsa Megyei Jogú Város Szabályozási Terve és Helyi
Építési Szabályzatát módosítja az alábbi pontokban:
Lazsnak utca - Vadalmás utca - Herkules utca - Szálfa utca által határolt
tömb rendezés alá vonása az előkert csökkentése céljából HÉSZ 4. § (10)
bekezdésének kiegészítése gyephézagos burkolatokra vonatkozólag, HÉSZ 22.
§ (4) c.) pont törlése, a HÉSZ 2.§ (14) bekezdés módosítása, a HÉSZ 13.§ (1)
bekezdés előírásainak módosítása.
A tervdokumentációt - a vonatkozó hatályos jogszabályok előírásaira
figyelemmel - 2009. szeptember 12-ig kifüggesztjük a Polgármesteri Hivatal
előcsarnokában, ahol munkanapokon megtekinthető.
A tervvel kapcsolatos észrevételeiket, javaslataikat a Polgármesteri Hivatalba a városi főépítésznek (Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. Fax.: 93/500-735)
címzett levélben jelezhetik.
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Fityulától az ezüst érdemkeresztig
Mindig örömteli hír, ha környezetünkben valakit rangos elismerés ér. Így volt ez most is,
amikor az augusztus huszadikai
kitüntettek között olvashattuk
Marton Ferencné nevét. Mi sem
természetesebb, ha az érdemesek közül megszólaltatjuk azt,
aki eleddig szinte ismeretlenül
tette köztünk a dolgát. Ám ez a
megszólaltatás kissé furcsára sikeredett. Noha a telefon és az
internet könnyedén áthidalja a
távolságot, esetünkben ez mégsem működött. Marton Ferencné, Marika ugyanis több hónapja betegállományban van. Mint
mondja: „Egyszerre lenni kitüntetettnek és kitaszítottnak, nagyon
vegyes érzelmeket vált ki belőlem.” Így érthető, hogy egy felkavaró beszélgetésre még nem
tudott vállalkozni. Ezért választottuk ezt a rendhagyó formát,
ahol a maga által papírra vetett
gondolatait tesszük közzé. Az
olvasás gördülékenységét segítendő, az írást közcímekkel láttuk el.
Egyszerű falusi emberek gyermekeként születtem Becsehelyen.
Szüleim megtanítottak arra, hogy
szeressem az embereket, segítsek
másokat, hogyan kell a közösség
érdekében tenni, dogozni és szeretetet sugározni, mindezt őszintén
és becsületesen.
Gyermekkorom óta ápolónő
szerettem volna lenni. A kívánságom teljesült, hiszen 1973. szeptember 1-én szakképzett ápolónőként kezdhettem a munkámat a
nagykanizsai kórház fül-orr-gége
osztályán. Később késztetést éreztem arra, hogy folytassam a tanulmányaimat, amelyhez az intézet
részéről támogatást kaptam, így az
Egészségügyi Főiskola intézetvezetői szakán diplomát szereztem,
majd szakképesítésem az Egészségügyi Menedzser Képző Alapítvány szervezésében gyakorló kórházi menedzseri oklevéllel bővült.
Munkámat tekintve tíz évig voltam három műszakos ápolónő,
majd három évig osztályvezető főnővér, öt évig intézetvezető főnővér helyettes, és 1991-től ápolási
igazgatói munkakört láttam el.
Ápolási igazgatói munkakörbe
1991-ben kerültem, amelyet pályázat útján nyertem el. Ekkor az intézet élén hármas vezetés állt, pályá-

zatomat a nagykanizsai önkormányzat közgyűlése bírálta el.
Majd 1996-ban, az intézet élére
egyszemélyes felelős vezető, főigazgató került, aki kiírta az ápolási igazgatói álláspályázatot.
A pályázatomat benyújtottam,
amelyet a főigazgató elfogadott, s
az akkori, és a jelenlegi jogszabályoknak megfelelően kinevezett közalkalmazotti jogviszony mellett,
magasabb vezetői feladatok ellátására bízott meg, határozatlan időre.

Egy beteg,
egy dokumentáció
Összegezve, eddig 36 évet töltöttem a nagykanizsai kórházban
mint munkavállaló, a ranglétrának
minden fokát megjárva.
A kórházban töltött évtizedekre,
és az azt feltöltő emlékekre szívesen tekintek vissza, hiszen munkámat teljes odaadással, tiszta szívvel, a legjobb tudásomat adva
igyekeztem végezni. A betegágy
mellett töltött évekből kellemes
emlékeket őrzök a szívemben. Már
akkor fontosnak tartottam a személyre szóló, betegközpontú ápolást. A mai napig találkozom olyan
betegekkel, akik rám köszönnek,
és megkérdezik, hogy „ugye nővérke, emlékszik rám?”.
Az 1980-as években kezdtünk el
beszélni az ápolási folyamatról, és
a vele járó ápolási dokumentációról. Osztályvezető főnővér voltam,
1984-ben kidolgoztam egy nagyon
egyszerű és kezdetleges ápolási lapot, amelyet kísérletképpen vezettünk be az osztályon. Egy beteg,
egy dokumentáció.
Megjegyzem, nem vagyok híve
a sok papírmunkának, hiszen időt
vesz el az ápoló idejéből, amelyet
közvetlenül a betegre fordíthatna,
viszont amit törvény ír elő, azt kötelezően be kell tartani.

Fõnõvér,
csak diplomával
Amikor ápolási igazgató lettem, jómagamon kívül, a szakdolgozók között mindössze néhány
ember rendelkezett főiskolai diplomával. Kiemelt feladatomnak
éreztem, hogy ezen változtassak,
hiszen ezzel a szakdolgozók szakmai felkészültségét segítem elő,
amely hozzájárul a betegápolás
színvonalának emeléséhez. Az

orvosszakma és az ápolásszakma
összehangolt munkát kíván,
amely szintén indokolta a magasan kvalifikált szakdolgozói gárda kialakítását.
Ma az egész főnővéri kar főiskolai diplomával rendelkezik, és a
kórház minden területén megtalálhatók a diplomás szakdolgozók. A
diplomások képzésében segítséget
nyújtottak a több évtizedes gyakorlattal rendelkező szakdolgozók,
akik a gyakorlati tapasztalatukat
átadva segítették a fiatalabb generációt. Köszönet illeti őket!

Szakmai
továbbképzések
A betegágy mellett dolgozó ápolók alsó-, vagy középfokú végzettséggel rendelkeztek, ma a szakdolgozók több mint fele felsőfokú,
OKJ-s szakképesítéssel rendelkezik.
Évekkel ezelőtt már köztudott
volt, hogy problémát fog jelenteni
a szakápolói utánpótlás. A csodát
nem karba tett kézzel vártuk, hanem a probléma bekövetkezte előtt
tárgyalást folytattam a Batthyány
Lajos Gimnázium és Egészségügyi Szakközépiskola igazgatójával, s elkezdődött az OKJ-s ápolók
képzése esti tagozaton.
Rendszeressé tettük a kreditpontos szakmai továbbképzéseket,
szakmai napokat, amelyeket, hatékony gazdálkodás figyelembevételével, pályázati lehetőségeket
megragadva helyben végeztünk el.
A helyi továbbképzési lehetőség
mellett biztosítottunk országos szakmai rendezvényeken és kongresszusokon való részvételt is. Sajnos az
egészségügyi intézményeket sújtó
anyagi forráscsökkenés az utóbbi
években már kevésbé teszi lehetővé.

Florence Nightingale
Dicsérõ Oklevél
Minden éven megünnepeltük az
Ápolók Nemzetközi Napját, majd
tudományos értekezlet keretében
szakmai nappal folytattuk. Ápolás
igazgatásom ideje alatt bevonult a
kórház történetébe a Florence
Nightingale Dicsérő Oklevél pénzjutalom kíséretében, amelyet szakdolgozók a lelkiismeretes munkájuk elismeréséül kaptak.
Kitűzött céljaim között szerepelt az ápolásszakmai eszközök folyamatos fejlesztése. Az ápolásszak-

mában használt új eszközök bevezetésénél nemegyszer költségszámítással kellett alátámasztani azt,
hogy ami a betegnek kényelmes, az
ápoló munkáját megkönnyíti, és
mégis költségkímélő. Nagyon egyszerű példa az inkontinencia termékek bevezetése. A betegágy mellett
dolgozó fiatal ápolók el sem tudják
képzelni, hogy volt idő, amikor az
inkontinens betegek ápolásához
csak lepedő, és az aláhelyezett gumilepedő állt rendelkezésre.
A zárt vérvételi rendszert az országban az elsők között vezettük
be, s folytathatnám a sort tovább.

Kórházrekonstrukció
Lezajlott a teljes kórházfelújítás
amely az ápolásban forradalmi előrelépést jelentett. (pl.: a kórtermek
komfortosítása, vizesblokkok, betegágyak stb.)
A betegétkeztetés a badellákból
adagolt ételtől az egyéni tálcás tálalásig, szintén országos viszonylatban az elsők között. A betegek
részére a diétás ételek biztosítása,
hiszen van olyan betegség, ahol a
diétás táplálkozás hiánya súlyos
következményeket von maga
után.
Vezetői tevékenységem kezdetén takarításhoz felmosó vödröt és
ruhát használtak. Egy pályázati lehetőséget kihasználva áttértünk a
korszerű eszközök használatára,
majd évek múlva a takarítási feladatot vállalkozásba adtuk ki.
Ellenőrzési tevékenységemnél
fontosnak tartottam kiindulási pontként, hogy ellenőrizzünk, okot találjunk a dicséretre. Természetesen ezt
nem minden esetben tudtam alkalmazni, de a problémák megbeszélését mindig emberi hangon igyekeztem megtenni.

A Kitüntetett...
A Magyar Köztársasági Ezüst Érdemkereszt kitüntetés, amit augusztus 20-án az állami ünnepünkön
kaptam, számomra hatalmas elismerést, talán fogalmazhatnék úgy is,
hogy erkölcsi rehabilitációt jelentett.
Köszönöm a közbenjárását azoknak,
akik bármit is tettek annak érdekében, hogy ennek a csodálatos kitüntetésnek a tulajdonosa lehessek.
A kitüntetést nem csak a sajátomnak tekintem. Vezetői tevékenységet sikeresen egy személyben nem lehet végezni. Köszönetemet, és tiszteletemet fejezem ki a
Kanizsai Dorottya Kórház szakdolgozóinak, valamint helyette-
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semnek, Dr. Kurtáné Láda Klárának, hiszen az elmúlt 36 évet
együtt töltöttük, amelyben voltak
nehéz napok, de örömök is. Továbbra is azt kérem tőlük, hogy
szívükben lobogjon a betegellátás
iránti szeretet lángja még akkor is,
ha nehéz napokat kell átélniük.
Tisztelettel gondolok Dr. Szabó
Csaba főigazgató úrra, aki tizenhat
évig vezette a kórházat, és a neve
örökre ott marad a kórház történetében, hiszen egy teljes felújítást
végigvezényelt.
Dr. Kovács József főigazgató úr
két évet töltött az intézet élén, köszönettel tartozom neki is, hiszen
az itt léte alatt sok új dolgot meg
kellett tanulni, s a tudásanyag számomra fontos, amit senki nem vehet el tőlem.
A lelkiismeretes munkavégzéshez fontos a családi háttér, az a közeg, ahol az ember felnőtté vált.
Megtisztelő volt számomra, hogy
Becsehely polgármestere, aki az újságból olvasta a kitüntetésemről
szóló tudósítást, meghívott a képviselőtestületi ülésre, ahol virágcsokor átadásával gratuláltak nekem.
Becsehely a lakóhelyem, három
cikluson keresztül voltam önkormányzati képviselő, és nagyon szeretem ezt a községet, hiszen születésem óta itt van az otthonom.
Nagykanizsa város 36 éven keresztül biztosított számomra munkalehetőséget, viszonzásul én
igyekeztem a tudásom legjavát adni, és a betegellátást lelkiismeretesen szolgálni.
Nagykanizsa a munkahelyem
révén vált második otthonommá.

És a Kitaszított...
Ma már köztudott, hogy az idei
év január végétől megbízott, aztán
kinevezett főigazgató február 4-én
közölte velem, hogy nem kívánja
velem folytatni a munkát.
Indoka az volt, hogy az előző
főigazgatót szolgáltam.
Felelősségem teljes tudatában kijelentem, hogy én nem a főigazgatót, hanem a kórházat, a betegeket
és a rám bízott dolgozókat szolgáltam 36 éven keresztül, a mindenkori törvényesség betartásával.
Egyszerre lenni kitüntetettnek,
és „kitaszítottnak”nagyon vegyes
érzelmeket vált ki belőlem. Egy
biztos, hogy amíg lélegzem, a szívem a betegellátásért dobog. Bízom abban, hogy van még küldetés és kihívás számomra, és méltó
maradok a kapott kitüntetés viselésére.

Kirándulás Kárpátalján

A határon túl élő magyarsággal való identitás erősítésére
nap, mint nap történnek kísérletek. A nagy politikán túl a kisebb
civil közösségek kezdeményezései talán a legeredményesebbek.
Például testvérvárosi kapcsolatok, csereüdültetések, iskolák,
családok kapcsolatai. A Rozgonyi Polgári Kör és Egylet már
évek óta célul tűzte ki a mai Magyarország határain túl lévő neves történelmi helyek, emlékek
felkeresését – mondta el lapunknak Miha Tamásné elnök.
Ezen a nyáron augusztusban
Kárpátalján jártak a kör Világjárók
Klubja és lelkes vezetője, Gergye
Ottóné gondos és körültekintő
szervezése eredményeként.
– Egy hetet töltöttünk a festői
szépségű és számunkra történelmi
jelentőségű területeken – idézte fel
az utat Gergye Ottóné. – Országunkat keresztülutazva háromórás várakozás után átléptük a magyar-ukrán határt. Mezőváriban – 3200 lakosú színtiszta magyar falu – már
vártak bennünket a vendégszerető

magyar családok. Innen indultunk
minden nap, és ide tértünk vissza
kirándulásainkról. Ellátogattunk
Munkács várába, ahol a szépen felújított várban emlékeztünk a hős
Zrínyi Ilonára és II. Rákóczi Ferencre, majd koszorút helyeztünk el
a nemrég visszakerült turul emlékműnél. A városban sétálva felkerestük a Rákócziak házát, a Fejér házat, Munkácsy Mihály emléktábláját a Cirill és Metód emlékművét.
Beregszászon a Helytörténeti Múzeumban mindenre kiterjedő képet
kaphattunk a város és környéke jelenéről és múltjáról. Ungváron a
vár és a skanzen meglátogatása
után betekinthettünk a szép és nyugati típusú város nyüzsgő életébe is.
A legenda szerint itt adta át Álmos
a fővezérséget Árpádnak. A település Kárpátalja fővárosa. Utunk
egyik fénypontja a Vereckei-hágón
tett látogatásunk volt. Az emlékmű
a Kelet és Nyugat közötti kaput jelképezi. Hét tömbből áll, amelyek a
Kárpátokon átvonuló hét honfoglaló törzset szimbolizálják. Őseinkre
való emlékezés után koszorút helyeztünk el az emlékműnél, és a
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Himnusz hangjaival búcsúztunk
Vereckétől. Szomorú szívvel álltunk
meg Szolyván, ahol a sztálini lágerek áldozatainak emlékparkja található. Kisszelmenci látogatásunk alkalmával láthattuk a szlovák és ukrán határon – amely a falut kettévágta – felállított fél-fél székelykaput. Egyik fele az ukrán, másik fele
pedig a szlovák oldalon áll. A világ
szégyene, hogy az itt lakó magyar
emberek a mai napig útlevéllel látogathatják egymást. Beregváron a
Schönborn-kastély és ősparkjának
felkeresése során ittunk a „fiatalság
forrásából”, amely jóízű ásványvíz.
Tiszaújlakon a turulos emlékmű
után Nagyszőlős és Visk következett.
Visken felkerestük az emlékművet,
amelyen a koncepciós perek áldozatainak neve is szerepel, majd a jól
berendezett tájházban megállapítottuk, hogy akár Zala bármely falujának egyik háza is lehetett volna, pedig mintegy 1000 kilométer a távolság. Felgyalogoltunk a romos Huszt
várához, ahol Kölcsey Ferenc azonos című versével emlékeztünk, és
bizakodva mondtuk: ”Hass, alkoss,
gyarapíts, s a haza fényre derül!”
Látogatást tettünk Csetfalván a modern katolikus templomban, ahol
egy magyarul tudó ukrán hölgy beszélt nekünk a hit összetartó erejéről, a szeretetről, az összefogásról.
Felejthetetlen útravalót kaptunk tőle. Ebben a faluban láthattuk a híres
ácsmesterek remekét, a református
haranglábat és a kazettás mennyezetű templomot. A hatodik nap reggelén, búcsúzás után újra elindultunk, de most már hazafelé. Útközben megálltunk Csarodán. Beregben láthattuk azokat az új házakat,
amelyeket az Orbán-kormány épített a nagy árvíz után. Aztán a cívisváros, Debrecen következett, és a
belvárosi sétát követően az esti
órákban értünk haza.
B.E.
Klubok kulturális találkozója.
A Nagykanizsai Tungsram Nyugdíjas Klub immár harmadik alkalommal hívta dalostalálkozóra a
város és a városkörnyék nyugdíjas klubjait. A hét első munkanapján tizenkét klub (Szepetnek,
Zalakomár, Fityeháza, Nagykanizsa, Kiskanizsa, stb.), mintegy
száznyolcvanöt daloskedvű tagja
jelent meg a Tungsram Sporttelepén, ahol a vendéglátó nyugdíjas
klub és elnöke, Varga Gyuláné
reggelivel várta őket. A kulturális
találkozót ebéd után bál zárta.
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Széljegyzetek az önkormányzati ülések margójára
Nagy érdeklődéssel kísérem figyelemmel az önkormányzati ülések
történéseit, sok és egyre több kanizsai honfitársammal együtt. Nem
csak mint aggódó kanizsai patrióta,
hanem mint olyan felelős városi polgár, aki 26 éven át meghatározó személyisége voltam – természetesen
kiváló munkatársaim közreműködésével – a város gyarapodását megalapozó döntéseknek. Természetesen akkor is voltak viták, helyenként
és időnként éles viták a megyei és
helyi politikai és társadalmi szervezetekkel. Két alkalommal is felajánlottam távozásomat a tanácselnöki
posztról. A vita kimenetele végül a
kompromisszumokban való megegyezés volt. Az utóbbi másfél évben a városi önkormányzatban jól
láthatóan fölbomlott a normális és
hatékony működéshez elengedhetetlenül szükséges készség és akarat.
Mindenek előtt az önkormányzatban
képviselt pártok készsége s akarata
fogyott el. Ezt a folyamatot a pártok
egymáshoz való viszonyának megváltozása, belső kohéziójának megbomlása indította el. Ebben a mozgásban a feszítő erőt a pártok és
egyes személyek megváltozott érdekei jelentik. Ezt lehetne akár indokoltnak is tekinteni, ha ez a város
egyetemes érdekeinek alárendelten
történne. Ennek következménye,
hogy a Polgármester úr autonóm
magatartásra szánta el magát. Nem
fogadja el kritika és ódzkodás nélkül
a pártok, mindenek előtt az őt jelölő
párt akaratát, szándékait. Ezt a magatartást az őt jelölő párt méltatlan
viselkedésnek minősíthette és a frakció egy része megvonta tőle a támogatást. Patthelyzet alakult ki, alapvető fontos kérdésekben döntésképtelenség határára sodródott az önkormányzat. Kényszerpálya-szindróma
alakult ki. Ne feledjük, hogy az előző ciklusban hasonló folyamat játszódott le, mikor is a szocialista
frakció egy része ugyancsak kihátrált az akkori polgármester mögül.
Amint közismert, a következménye
az lett, hogy az MSZP városi szervezete kettévált és megalakult az
MSZDP városi és megyei szervezete. Ezek a cikluson belüli mozgások,
folyamatok gyengítik a önkormányzat cselekvőképességét, működésének hatékonyságát, morálisan pedig
rombolják a városi kohéziót a lakosság és a munkahelyek cselekvő hajlandóságát, a felelős magatartást és
szolidaritást a mindennapokban. A

mai magyar társadalmi formáció
többpárti szerkezetében a vita a város polgárainak élet- és munkakörülményeit a jelen és a távlatos boldogulását érintő stratégiai kérdésekben
indokolt és lehetséges. Ha nem így
lenne, az lenne maga a baj, igazolná
a választott képviselők alkalmatlanságát. Szerencsére még nem tartunk
itt, annak ellenére, hogy az önkormányzatot szinte uralja a periférikus
személyes érdekeket érintő kérdésekről és a formalitásokról szóló vita. Természetesen ezeknek is van létjogosultsága, sőt törvényi kötelezettsége az önkormányzatnak. Ugyanakkor a vita sajnálatosan nem nélkülözi a gyűlölködő, sértegető személyeskedést, az érvelő párbeszéd helyett vádaskodó tartalmat. Ez már elérte a város odafigyelő társadalmának ingerküszöbét minősíthetetlen
nyomdafestéket nem tűrő jelzőket
harsognak. Kedves önkormányzati
képviselők! Ne felejtsék el, hogy
honfitársaink egyúttal választó polgárok is. A legutóbbi időben gyakran
szóba kerül az önkormányzat ülésein, hol a polgármester lemondatásának, hol pedig a közgyűlés feloszlatásának az igénye. A többpárti demokráciában, mely alkotmányosan
megalapozott – ilyen a mi demokráciánk – a lemondatás és feloszlatás
intézménye indokolt és törvényes
keretek között adott. Ezzel a lehetőséggel élni megítélésem szerint csak
felelősen körültekintő megfontolással szabad, a város egyetemes érdekeit szem előtt tartva. Hogy most
van-e ilyen helyzet, arról nem vagyok meggyőződve. Nekem nem
tisztem megvédeni a polgármester
urat, ezt ő maga megteszi. Jogállamban élünk, szerencsére a jogorvoslat
lehetőségével élhet, ahogy ezt meg
is tette, eredménnyel. A stílussal
azonban, ahogyan reagál a közgyűlési történésekre, még az őt ért nemtelen támadásokra is, természetesen
nem lehet egyetérteni. Ugyanakkor
el kell mondani, hogy az önkormányzati munkában és teendőkben
megfelelő jártasságra tett szert. Tapasztalt vezető. A bonyolult sokoldalú összefüggések jó ismerője,
ezek között jól eligazodik, a felmerülő problémákat nagy rutinnal kezeli, képzett ember. Víziói a város
jövőjéről realitást tükröznek. Az önkormányzatban kialakult viszonyok
felettébb indokolttá teszik a pártok
és a képviselők személyes felelősségét hangsúlyozni, mert ezt a helyze-

tet ők hozták létre és a kivezető utat
is nekik kell megtalálni. A kiút nem
a polgármester lemondatása, a közgyűlés feloszlatása, hanem a normális működés és cselekvőképesség
helyreállítása.Meggyőződésem,
hogy ennek nincs alternatívája. Ezt a
tényt, a patthelyzetből való kimozdulás elkerülhetetlenségét az önkormányzat legtöbb szereplője érzi és
felismerte. A pártok műhelyeiben is
gyakran szóbeszéd tárgya. Ennek
okán bátortalan és tétova kis lépések
történtek is. A határozottabb elmozdulás azonban még várat magára.
Ennek legfőbb akadálya a mérleg
nyelvét jelentő SZDSZ. A liberálisok nem állnak messze sem a baloldaltól, sem a konzervatív jobboldaltól. Tehát szűk az a sáv, amelyben ők
meghatározhatják önmagukat. Azzal
viszont számolniuk kell, hogy a bal
és a konzervatív jobboldal tovább
fogja szűkíteni ezt a sávot, társadalmi elismertségének csökkenése szavazatvesztéssel jár. Hogy a következő választásokon ez hány százalékot
hoz a konyhájukra, illúzióik ne legyenek. Kedves Liberális Barátaim!
Talán ezt ti is így látjátok, ezért
mindegy lenne nektek, hogy lesz-e
elmozdulás, kompromisszum a hátralévő időben a legalapvetőbb kérdésekben. Vagy nektek csak az fogadható el, hogy mondjon le a polgármester és oszlassa föl magát a
közgyűlés. És mi jöhet utána, még
nagyobb pangás. Nem kellene ezt
felelősen, esetleg más alternatívát is
mérlegelve jól átgondolni, a város
egyetemes érdekeit szem előtt tartva. Egyetlen párt sem, ha komolyan
veszi önmagát, zsigerből, gyűlöletből nem vezetheti le politikai lépéseit, döntéseit, nem határozhatja meg
politikáját. Számomra talányos,
meggyőződésem, mások számára is
hasonlóképpen az, hogy ezt az intoleranciát, milyen tudás és ismeretek,
milyen szellem és lelkiállapot tartja
életben. Hogy ez hová vezet – ha
nem mozdultok –, azt már inkább
tudjuk. Sok a kérdés, válasz lesz-e
rájuk és milyen lesz az? Elnézést a
személyes hangnemért, a szenvedélyességemért. Nem örülnék sok honfitársammal együtt a negatív kifejletnek, mert tudatában vagyok annak, hogy a liberalizmusnak igenis
van létjogosultsága és tartománya,
amelyen belül meghatározhatja önmagát. A kérdés az, hogy ezt kik személyesítik és hogyan jelenítik meg a
mindennapjainkban. Eljött az ideje,

ha nem akarunk végképp lemaradni,
kell, hogy a város politikai erői
olyan tevékenységbe kezdjenek, a
legalapvetőbb kérdésekben mutassanak együttműködési készséget és
szándékot és ezzel teremtsék meg a
ciklusokon átívelő folyamatos fejlődés, gyarapodás feltételeit. Szeretnék emlékeztetni arra, hogy a 80-as
évek végén, ilyen együttműködő közös akarat és szándék tette lehetővé
a rendszerváltás zökkenőmentes lebonyolítását. Ilyen közös akarat hozta létre a folyamatosan bővülő ipari
parkot, amely ciklusokon átívelő sikertörténet lett. Viszont több éves lemaradásba kerültünk sok városhoz
és településhez képest a rekreációs
infrastruktúra létrehozásában a welness és élményszolgáltatást kínáló
feltételek megteremtésében. Lemaradásban vagyunk a városközpont
rehabilitációjának ütemezett előkészítésében és megvalósításában. Pedig ezek az elképzelések és főbb teendők már az 1980-as években műszakilag és urbanisztikailag kellően
megalapozott állapotban voltak.
Végrehajtásuk megkezdődött. Ezt
honorálta a Magyar Urbanisztikai
Társaság Hild-érem adományozásával. Azt a helyzeti előnyünket, amelyet az autópálya rendszer, az elkerülő utak kiépítése jelent, a város
számára nem tudtuk kellőképpen javunkra fordítani. Ennek egyik eklatáns példája, hogy a Flextronics
multinacionális cég nem a mi városunkba telepítette több ezer munkahelyet teremtő nagy beruházását. Ez
a beruházás 25-30 évre meghatározta volna a város gazdaságának arculatát, gazdasági potenciálját. Ez különösen fájdalmas abban a kontextusban, hogy a General Electric, így
a kanizsai gyár is elveszíteni látszik
versenyképességét, és jövője meglehetősen bizonytalan. Illő szerénységgel kérdezem, hogy miben és
mennyiben tudott Zalaegerszeg város vonzóbb feltételeket felkínálni,
mint ahogyan azt mi tehettük volna?
Az ilyen horderejű kérdésekről heves vitáknak inkább lenne értelme és
vélhetően nagyobb hozama is, mint
amilyeneknek szem és fültanúi vagyunk az utóbbi időben. Az alkotó
légkör megteremtése a mértékadó
politikai erők felelőssége nélkül ez
elképzelhetetlen. Azért kértem szót,
hogy sokak nevében ezt elmondhassam.
Mózes Pál
nyugalmazott tanácselnök
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Évnyitó a Piaristáknál

Fotó: Bakonyi Erzsébet

Jó hangulatú szentmisével,
Veni Sanctéval nyitotta meg 200.
tanévét hétfőn a nagykanizsai
Piarista Iskola.

Közösségi terem Palinban
A nagykanizsai Szent József
Plébánia és a palini egyházközség
képviselőtestülete szép ünnepségre hívta Nagyboldogasszony napján, a templom búcsúnapján a híveket, ismerősöket, családtagjaikat, a város vezetőit Palinba.
Szentmise keretében e napon áldotta meg Balás Béla kaposvári
megyéspüspök a húsz évvel ezelőtt épült palini templomhoz
kapcsolódó új közösségi termet.
Az építkezés történetét Horváth
Lóránt plébános foglalta össze.
– Amikor három évvel ezelőtt Kanizsára helyeztek, azt érzékeltem,
hogy lelkes, sokszínű közösség él a
városrészben. Vannak fiatalok, középkorúak, idősebbek, és van remény a közösségi életre. Arra gondoltam, a meglévő templomhoz hozzákapcsolunk egy közösségi termet,
hiszen a templom egy szakrális tér,
amely nem minden program lebonyolítására alkalmas. Így a 70
négyzetméteres helyiség szeptembertől otthont ad a hittanóráknak,
gyermekprogramoknak, imacsoportoknak és képviselőtestületi üléseknek. Tavaly április végén tettük meg

az első kapavágást. Nagyon sokan
ingyen dolgoztak, rengeteg társadalmi munkával, eszközzel és anyagiakkal járult hozzá a falu. Mint
anyaegyházközség, természetesen a
Szent József Plébánia is besegített.
Mivel eléggé körülményes a paliniaknak bejutni a városközpontba,
ezért mostantól itt lesznek kihelyezett programok, felnőtt hittan és előadások. Ma már, ha új templomot
építenek nyugaton, az a koncepció,
hogy nemcsak a templom készül el,
hanem hozzácsatolnak egy közösségi teret is, hiszen a kereszténység,
Jézusnak a követése nemcsak liturgiából áll, hanem összejövetelekből.
Abból például, hogy a keresztények
találkozhatnak egymással. Van tér,
van hely, ahol összejöhetnek, eszmét
cserélhetnek, ahol jól érezhetik magukat. A közösség második otthonává kell, hogy váljon ez a közösségi
terem. Látom az emberek arcán a
megelégedést, az örömöt, a boldogságot, hogy ismét gyarapodtunk egy
kicsit. Köszönet érte mindenkinek,
aki bármi módon hozzájárult az elkészültéhez.
B.E.

A jelet a Németh Lajos nyugalmazott alsóvárosi plébánostól kapott harang adta meg. A Kanizsa
környéki szőlőhegyek stílusában
faragott harangláb pedig Boruzs
Lajos munkája. Az iskolazászló
után bevonuló két elsős osztályt –
16-16 gyermeket – az ünnepre érkezett koncelebráló papság kísérte. A szabadtéri oltárt családok és
visszajáró, pár éve végzett öregdiákok is körbevették. A főcelebráns, Bezák Tamás hajdani kecskeméti piarista gimnazista élénk
érdeklődéssel kísért prédikációjában pályaválasztása történetéről
szólt: hogyan jutott el a pilóta-álmoktól az elvégzett Műegyetemen
át a papságig. Befejezésül újmisés
áldást is adott. Az igazgató atya
bejelentéseit a munkába lépő pedagógusokról – érkezett többek
közt új szerzetestanár, a horvát
nyelv tanítására pedig két tanárnő
is – rokonszenvező taps fogadta. A
jelek szerint tehát a diákok is érzik
annak valóságát, amelyet a tanítórend júliusban megválasztott
általános elöljárója, Pedro Aguado
így fogalmazott meg: „Az egész
nagy piarista család értetek él.”
Az évnyitón résztvevőket levélben köszöntötte Manninger Jenő, a
Zala Megyei Közgyűlés elnöke:
“Tisztelt ünneplő közösség!
Két és fél hónapja találkoztam
Zalaváron az ezeréves megye bíborosi miséjén a kanizsai piarista
scholával, a Gregoriana Calasanctiana énekes lányaival. Megvallom, nem gondoltam volna, hogy
ma újabb szép ünnepen találkozhatunk. Személyesen is szívesen ott
lennék – ahogy Arany János Toldija mondja: „Hej! ha én is, én is
köztetek mehetnék” – kedves kanizsai piaristák: atyák, pedagógusok,
ifjúság és családok – ám a megye
gondja, sajnos nem engedi.
Ünnepelünk, mert az 1765-ben
alapított nagykanizsai piarista iskola 200. tanévnyitóját tartja.
Hogy erre 2009-ben emlékezünk,
ennek az az oka, hogy a kommunista diktatúra 44 éves szünetet
kényszerített ránk, ázsiai zsákutcába szorítva egy országot, benne
egy iskolát is. Ma tehát az 1992-es
újrakezdést is ünnepeljük.

Amikor Kalazancius több, mint
400 éve első iskoláját megnyitotta,
a mindenki számára hozzáférhető
iskola lebegett a szeme előtt. Így
tanulhatott Kanizsán a dióskáli
jobbágycsaládban született Virág
Benedek is. Napjainkban, amikor
újra ki kellett nyilvánítanunk: az
egészség nem üzlet, s népszavazással kellett eltöröltetnünk a felsőoktatási tandíjat, mindennél időszerűbb ez az eszmény.
A török hódoltság utáni kifosztott
országban messze vidékek, Zala és
Somogy megye egyetlen iskolája lett
a kanizsai piarista iskola. Anyagi és
szellemi értelemben egyaránt kifosztott országban állunk ma is. És
ahogy az elmúlt 200 tanévben kifejezhetetlen az az érték, amit ettől az
iskolától kapott a város, Zala és Somogy társadalma, az ország újjáépítéséhez is nélkülözhetetlen ez a
szellemiség, s számítunk is rá.
El sem tudom dönteni, mit emeljek ki, mi ragad meg jobban, amikor egy piarista diákkal találkozom. Az, hogy érződik rajta: a fegyelem és a jókedv nem zárja ki
egymást? Vagy az, hogy nem ismeri azt a szót, hogy lehetetlen? Igen,
ha ilyen vihart álló emberpalántákra nézek, nem félek a jövőtől!
Köszöntőt és köszönetet küldök
tehát ebben a levélben. S mert enynyi megköszönnivalója van a megyének ezért a 200 évért, engedjék
meg, hogy a megye hozzájáruljon
az iskola udvarára tervezett Szűzanya szobor, a Mamma Bella költségeihez legalább jelképesen egy
50.000 forintos átutalással.
Önök/ti valamennyien ismerik/ismeritek a lelkesítő dalt:
„Szent nyomaidban vívja nemes
harcát ifjú magyarság.” Ehhez a
harchoz kívánok kedves mindnyájuknak a magam és a megyegyűlés
nevében erőt, kedvet és hűséget.”
Aki csatlakozni akar a kétszáz év
megköszönéséhez, aki hozzá kíván
járulni az iskola udvarára tervezett
Szűzanya szobor, a Mamma Bella
megvalósulásához, adományát a
Piarista Iskolának az OTP nagykanizsai fiókjánál vezetett 1174901520004628 számú számlájára fizetheti be. Egyházi intézményről lévén szó, neve, címe, adóazonosítója illetve adószáma megadása esetén januárban adókedvezményre jogosító igazolást kap.
P.J.
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Lapunkat felkereste egy, a
Platán sor 1/A szám alatt élő
nagykanizsai polgár (név és cím
a szerkesztőségben) – a környéken lakókat képviselve –, aki úgy
gondolta, máshoz már nem tud
fordulni. Kért segítséget rendvédelmi szervektől, bíróságtól, más
sajtóorgánumoktól, de nem kapott – vagy mert nem tudtak,
vagy mert nem akartak segíteni.

megoldást találni, s már 2004-ben
érkezett a Közigazgatási Osztályra
egy 30 aláírást tartalmazó kérvény
a „12 emeletes ház” lakóitól,
melyben intézkedést kértek. Sikertelenül ért véget az a bírósági per
is, melyet a lakók feljelentése indított el birtokháborítás címén, a
Nagykanizsai Városi Bíróság a
gyorsétkezde javára döntött. A
közgyűlés a fent említett napon az-

Elegük van a lakóknak
A probléma a következő: a ház –
és egyébként a Dr. Mező Ferenc
Gimnázium – szomszédságában
lévő gyorsbüfé nyitvatartási rendje. Az üzlet 0-24 óráig szolgálja ki
a vendégeit, ezzel zavarva a környéken élők éjszakai, s rendszeresen a hétvégi pihenését.
Az itt élők egészen a 2009. július 3-i önkormányzati ülésig nem
tudtak elérni ezzel kapcsolatban
semmit, holott a választókörzet
képviselője, Bizzer András (Fidesz) már nem egyszer próbált

tán rendeletet hozott, mely 2009.
augusztus 1-én lépett hatályba, s
miszerint ez év szeptember 1-től
„Azok a vendéglátó-, illetve kereskedelmi üzletek, melyek esetében
a vendégek, vásárlók kiszolgálása
nem az adott egység zárt eladó-, illetve üzletterében történik, valamint vendéglátóegységek esetén a
zárt térben történő fogyasztásra –
ülőhelyek biztosításával – nincs lehetőség, 23.00 óra és 5.00 óra között nem tarthatnak nyitva…”. Itt
némi reménysugarat láttak a lakók,

aztán Dolmányos Szilárd, az üzletet működtető kft. ügyvezetője felkereste dr. Kolonics Bálint önkormányzati képviselőt (Fidesz), aki a
lapunk megjelenésével egy időben
ülésező közgyűlés elé kívánja beterjeszteni a júliusban, az üzletek
éjszakai nyitvatartási rendjéről
szóló rendelet hatályon kívül helyezését. (Megjegyezzük, szeptember 1-éről 2-ra virradó éjszaka
nem zárt be az üzlet…A rendelet
egyelőre még él, akkor is, ha hatályon kívül helyezését kezdeményezték.)
Az üzemeltető leginkább anyagi
okokra hivatkozik (alkalmazottai
vannak, iparűzési adót és a területhasználat után bérleti díjat fizet a
városnak), amikor sérelmeit indokolja, de véleménye szerint a már
elfogadott rendelettel nem a lakosság panaszát szüntetik meg, hanem
az üzletet éri méltánytalan hátrány.
Jövedelmének jelentős részét adja
az éjszakai forgalom, s az alkalmazottak létszámát is csökkenteni
kellene. S egyébként sem felelős a
vendégek viselkedéséért…

Feloszlatni, mert rendet akar
A Jobbikot és az új Magyar
Gárdát ért támadásokról kérdeztük Zakó Lászlót, a Jobbik
nagykanizsai elnökét.
– Szomorú, hogy akkor, amikor
családok tízezrei kerülhetnek utcára hiteltörlesztési nehézségeik miatt, amikor vállalkozások ezrei
mennek tönkre a hibás gazdaságpolitika miatt, amikor a legkorruptabb államok között tartanak minket számon, akkor gumicsont gyanánt a tömegbe dobnak egy koholt
vádak alapján megbélyegzett szervezetet – a Magyar Gárdát, valamint rajta keresztül a Jobbikot is –,
hadd keltsenek félelmet az emberekben. A velük szemben gerjesztett ellenszenv mérsékelheti a fenti
gondok miatti rettegést, sőt, a felelősség is szétmaszatolható általuk.
Szemenszedett hazugság, hogy a
gárdisták félelmet keltenének ott,
ahol megjelennek, vagy létük káros
a társadalomra. Ellenkezőleg: hívják, várják őket oda, ahol a közbiztonság helyzete, a vagyon elleni
bűncselekmények száma miatt az
emberek ki sem mernek menni az
utcára, a mindennapi életüket a félelem tölti ki. Zalai, nagykanizsai
szinten arról tudok beszámolni,
hogy folyamatos irántunk az érdeklődés, újabb és újabb tagfelvé-

teli kérelmek érkeznek hozzánk.
Egyre nyíltabban vállalják hozzánk való kötődésüket, bár van arról is visszajelzés, hogy ezért munkahelyi, vagy iskolai feddés a jussuk. Az EU-s választás jobbikos sikere felszakított egy burkot, innentől már nincs megállás, még ha ez
a hangadó kozmopolita, globalista
pénzembereknek nem is tetszik. Ők
azok, akik minduntalan feloszlatnák a Magyar Gárdát és rajta keresztül a Jobbikot is, mert ahol
rend van, ott átláthatóság is, ez
azonban nincs ínyükre.
– Nagykanizsán hogyan veszik
ki részüket az önmaguk jobb megismertetésének feladatából?
– Hamis vádak ellen folyamatosan
védekezni elég fárasztó dolog, ráadásul a siker is kétséges. Saját utunkat
járjuk, szavainknak, tetteinknek vezérelve, hogy amit mondunk és cselekszünk, az a magyar nemzetnek jó
legyen. Ez olyan pofonegyszerű, hogy
csak az nem érti meg, aki ilyen-olyan
ok miatt, parancsra, utasításra, kenőpénz, vagy más irányú neveltetése miatt erre képtelen. Ilyenek is vannak
szép számmal, az ő aknamunkájuk
miatt tartunk ott, ahol vagyunk. A legutóbbi taggyűlésünkön olyan döntést
hoztunk, hogy gyűjtést szervezünk az
arra rászorulóknak. Használt, de jó
állapotú ruhát, ruhaneműt, játékot,

háztartási gépet adunk azoknak,
akiknek még ezek megszerzése is
megoldhatatlan feladatot jelent. A
Jobbik nagykanizsai irodájában
(Rozgonyi u. 1. I./7) várjuk az adományokat szeptember 8-9-10-én 1618 óra között. A szétosztás felelősségét szeretnénk megosztani olyan szer-

2009. szeptember 3.
Úgy tudjuk, van olyan lakó is,
aki a hétköznapok munkával töltött fáradalmait kénytelen a várostól távol tölteni. Neki szerencséje van, legalább hétvégi házában pihenhet. De mi a helyzet a
többiekkel? Ők kénytelenek az
autókból dübörgő zenét, a nevetgélést, a nem ritkán trágár kiabálásokat hallgatni, s ha kinéznek
az ablakon – mert ki ne tenné néha, ha csak pár percre szeretne
friss levegőhöz jutni? – az éppen
a dolgát végző fiatalt megpillantani…
A lakók nem a szolgáltatás ellen
emelnek kifogást, hanem helyének
megválasztása ellen. Amennyiben
igénye van a városnak éjszaka is
nyitva tartó büfékre – közterületen
–, legyenek ezek olyan helyen,
ahol a városlakó polgárok (legalább éjszakai) pihenését nem zavarják.
A csütörtöki közgyűlés döntéséről a következő számban olvashatnak majd.
Steyer Edina
vezetekkel, ahol a rászorultsági tájékozottság, tudás jobban megvan.
Kérjük az adományozókat, hogy ezt a
lehetőséget ne lomtalanítási akciónak
tekintsék, csak olyan dolgokat hozzanak be, amelyeket ők is szívesen elfogadnának adott esetben. Reméljük,
erre nem lesz szükségük, mert eljön a
szebb jövő.
Cz.Cs.

GE: Altatás és adagolás
Egy hete szeptember közepi következő tárgyalást ígérő, amúgy
elég szűkszavú közleményt adtak
ki az izzós szakszervezetek. Megkezdődtek ugyanis a megbeszélések az amerikai vezetéssel, mely
az átszervezést előkészítő komoly
műhelymunkát is beismerte.
Tegnap már szakszervezeti forrásból arról értesültünk, tudatosítani kell a dolgozókkal, a gyár mindenképp bezár, a szakszervezet a
legjobb (vagy legkevésbé rossz)
megoldásért dolgozik. Alább az
említett közleményt adjuk közre:
„2009. augusztus 25-én a GE Consumer & Industrial globális vezetésének képviselői a GE Hungary Zrt.
szakszervezeteinek képviselői, valamint a GE Hungary Zrt. Központi
Üzemi Tanácsa elnöke a szakszervezetek igényének megfelelően tárgya-

lásokat kezdtek a magyarországi fényforrásgyártás jövőjéről. A szakszervezetek megismételték azon álláspontjukat, hogy alapvető céljuknak tekintik a
magyarországi fényforrásipar megőrzését és a magyarországi munkahelyek minél nagyobb számban történő
megtartását. A vezetés kifejtette a globális fényforrásipar átvilágításának, illetve átszervezésének szükségszerűségét, valamint azt, hogy ezzel kapcsolatban komoly műhelymunkák folynak. A vezetés és a szakszervezetek
képviselői megállapodtak abban, hogy
a lehető legtöbb információt megoszszák egymással, de az üzletmenettel
kapcsolatos adatokat a tárgyalások folyamán bizalmasan kezelik. A vezetés
képviselői biztosították a szakszervezeteket, és a Központi Üzemi Tanácsot, hogy továbbra is tiszteletben tartják a Munka Törvénykönyvének tájékoztatásra vonatkozó rendelkezéseit.
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Horoszkóp
III.21.–IV.19. Kos

Augusztusban
Önökkel közösen
megtaláltunk

2009.május 14. - május 20.

Harry Potter
és a félvér herceg
angol-amerikai fantasy (SZ) (12)

Másnaposok
amerikai vígjáték (sz) (16)

Bradley Cooper

13.30, 16.30

16.30

19.30

19.30

több tucat kutyát, cicát,
pénztárcát és kulcsot,
valamint
visszakerült a
gazdájához
40 ezer forint
és egy fényképezőgép is
az Önök segítségével!

Kanizsa Rádió
Mindig Önért!

FM 95,6 MHz
SMS szám:
06-30/30-30-956

Sokat dolgozik, bár az apróbb kudarcokat változatlanul a szívére veszi. Vegye
figyelembe, hogy mit jelez a teste, mert
akkor is szüksége lehet pihenésre, ha fizikailag nem fáradt el.

IV.20.–V.20. Bika
Ne fojtsa magába a véleményét, a dühét,
mert sohasem tudja a nézeteltéréseket tisztázni a környezetében. Azt meg végképpen
ne tegye meg, hogy a rossz hangulatát hazavigye, és aggodalmat okozzon a családjának.

V.21.–VI.21. Ikrek
Változékony lehet a hangulata. Próbálja meg
munkahelyi teendőit türelmesen kezelni, hiszen olyan munkatársakkal is együtt kell dolgoznia, akiket kevésbé kedvel. A magánéletében is engedékenységre intik a csillagok.

VI.22.–VII.22. Rák
Változatlanul sokat töpreng anyagi helyzetén. Járjon barátok, ismerősök közé, és
gyűjtsön információt pénzkeresési lehetőségekről. Használja ki a bolygók kedvező
hatását, és lendüljön bele a keresésbe.

VII.23.–VIII.22. Oroszlán
Jó hangulatával vidámságot vihet a környezetébe. Az estébe nyúló beszélgetések
mellett alkalmanként lepje meg ajándékkal a szeretteit. Felnőttnek, gyermeknek
egyaránt jó érzés, ha gondolnak rá.

VIII.23.–IX.22. Szűz
Ha kedvetlen, és rossz hangulat kezdi eluralni hétköznapjait, vegyen erőt magán, és fogjon hozzá régi tennivalói elintézéséhez. Ne
számítson mindjárt csodára, elégedjen meg
az eredménnyel, és a jóleső fáradtsággal.

IX.23.–X.22. Mérleg
Kapcsolatai kerülhetnek előtérbe ezekben a napokban. A bolygók hatásával nem törődik, ismerősei kissé bántó megjegyzéseire sem reagál
sértődötten. A feszültség tartósan lebeg a levegőben, de ezt szerencsére nem veszi a szívére.

X.23.–XI.22. Skorpió
Amagánéletében indulatosabb napokra számíthat. A munkahelyi stressz lesz az oka mindennek, amitől csak úgy tud megszabadulni, ha
egy jót bulizik. Erre kiváló alkalmakat talál a
hétvégi kétnapos Bor- és Dödölle Fesztiválon.

XI.23.–XII.21. Nyilas
Mostanában nyüzsgésre, baráti társaságra
vágyik. Heves érzelmi kitöréseivel szinte
meghökkenti mindazokat, akik csak felületesen ismerik. Higgadtan több eredményt érhet el, és jobban megbecsülik.

XII.22.–I.20. Bak
Úgy érzi, egy kis pletykálkodás jót tenne a
lelkivilágának. Ezt könnyen megteheti
már akár pénteken, az Erzsébet téren. A
Dödölle Fesztivál forgatagában sok hasonló igényű ismerőssel találkozhat.

I.21.–II.19. Vízöntő
Úgy érzi, mindenki kihasználja, és viszszaél a jóindulatával. Ne engedje, hogy
így legyen, bátran nyújtsa be ön is a
számlát, ha lehetősége nyílik rá, ha nem,
hát keressen rá lehetőséget.

II.20.–III.20. Halak
Mostanában lassabban reagál a környezetében történtekre. Ideje lenne aktív pihenéssel egy kicsit feltöltődnie. Éljen a
hobbijának, hisz ezen a téren is lehet sikereket elérni.
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INGATLAN

Gyékényesen az „A” szektorban
közvetlenül a vízparton kétszintes (40
m2 szintenként) nyaraló eladó. (Víz,
szennyvíz, villany.) Érd.: 30/227-3294
Nagykanizsa belvárosában (Hunyadi úton) közel 700 négyzetméteres terület eladó! Irányár: 18 millió Ft. Érd.:
30/227-3294, 30/448-6072
Nk-i 44 m2-es, másfél szobás, gázas
önkormányzati lakásomat elcserélném
egy szobás, gázas önkormányzatira.
Érd.: 30/958-7390 (7082K)
Miklósfán a Szentendrei úton 800
négyszögöl közművesített telken 58
m2-es, bontásra ítélt ház eladó. Irányár:
5,8 millió Ft. Érd.: 30/621-4117

BÉRLET
Nk, egyszobás, városközponti, új
építésű, cirkofűtéses lakás hosszú távra
kiadó. Érd.: 30/388-8388 (7089K)

JÁRMÛ
Audi 80, 1988-as, 1.8 benzines,
szép állapotban eladó. Érd.: 30/2181940 (7080K)

VEGYES
170 literes, újszerű állapotban lévő
prés eladó. Érd.: 30/448-60727061K)
Készpénzért vásárolok könyvet,
festményt, porcelánt, régi népi parasztbútorokat, használati tárgyakat és teljes
hagyatékot. Érd.: 20/555-3014 (6430K)

50 mázsa léalma eladó, valamint 50
mázsa kiváló minőségű étkezési alma
(különböző
fajták)
lefoglalható
Letenyén egyben, vagy részben is.
Érd.: 30/9932-534.
Eladó két db közlekedő járókeret
mozgássérülteknek. Egyik összecsukható féláron. Megtekinthető minden
nap a délelőtti órákban 8-12 óráig a
Nk, Király út 21. szám alatt. (7085K)
Rizlingszilváni, Zöld Verteleni,
Ezerfürtű szőlő vagy must szüretegyeztetéssel Homokkomáromi felsőcsingán eladó. Érd.: 93/356-234,
70/3749-776 (7090K)
Képcsarnoki festményeket, kerámiákat, Herendi és Zsolnay porcelánokat,
régebbi dísztárgyakat vásárolok. Érd.:
30/332-8422 (7091K)

SZOLGÁLTATÁS
Masszázs a nagykanizsai Uszodában! (A szolgáltatás belépőjegy nélkül
is igénybevehető) Teljes testre, 30 perces lazító masszázs 1500 Ft. Szolgáltatások: alakformáló-, talp-, egyéb maszszázs, fényterápia, méregtelenítés, stb.
Hívásra házhoz is megyek! Elérni és
bejelentkezni a 30/481-2323 telefonszámon lehet (6273K)
Egyedül élő, lakással rendelkező,
nem dohányzó idős úr gondozását vállalom. Nagykanizsai, vagy környékbeli jelentkezését várom. Jelige: “Jó, ha
van segítség” Leveleket a Szerkesztőségbe várom (Pf. 154.) (7088K)
A program díjtalan
(háromszori étkezés biztosított)

XIX. ZALAI NEMZETKÖZI
FESTŐTELEPEK ZÁRÓKIÁLLÍTÁSA
Megtekinthető: szeptember 10-ig
"AZ ÉLŐ NÉPMŰVÉSZET"
a HSMK Szövő Műhelyének és a Honvéd Kaszinó Fafaragó Körének kiállítása. Megtekinthető: szeptember 7-ig
"A FÉNY FELÉ" - Kiállítás Miklós
Kristóf ifjú fotós munkáiból
Megtekinthető: szeptember 16-ig

Szeptember 11. 17.30-03 óra
ORSZÁGOS BÁNYÁSZNAPI
FÓRUM
17.30 Szakmai nap
18.30 Ünnepi műsor

"ÁLMOK ITÁLIÁBAN"
festménykiállítás Sass Brunner
Erzsébet és Brunner Erzsébet
alkotásaiból
Megtekinthető: szeptember 30-ig
"UTCÁK, TEREK, VÁROSOK"
Retrospektív kiállítás Z. Soós István
Prágában, Dalmáciában,
Észak-Itáliában, Sopronban,
Kaposvárott készített alkotásaiból

6. KANIZSAI BORÉS DÖDÖLLE FESZTIVÁL
Szeptember 4-5.
Erzsébet tér
Szeptember 11. 19 óra
Kórház-kápolna - Muzsika és áhítat
"A NAPBA ÖLTÖZÖTT ASSZONY"
Kollonay Zoltán zenei estje
Belépődíj: 1 500 Ft

Szeptember 7. 9-16.30 óra
KEZDŐ VÁLLALKOZÓI FÓRUM
ÉS TOVÁBBKÉPZÉS
Szervező: a Szombathelyi Régió
Fókusz Kft. Jelentkezési határidő:
szeptember 4-ig a Medgyaszay Házban
Érdeklődés: 06-30/693-2442

"BOLDOG BÉKEIDŐK"
plakátkiállítás
Megtekinthető: szeptember 30-ig
"NAGYKANIZSA A DUALIZMUS
KORÁBAN" - fotókiállítás
Megtekinthető: szeptember 30-ig

Szeptember 3. 18 óra
"AZ EGÉSZSÉG KÖRE" - Onhausz
Péter egészségügyi előadása
Szeptember 9. 18 óra
AZ ÚJ GERMÁN
ORVOSTUDOMÁNY

2009. szeptember 3.

TÁRS
57/160/60 elvált hölgy keresi azt az
urat, akinek káros szenvedélye nincs.
Jelige: “Ketten könnyebb”. Leveleket a
Szerkesztőségbe várom (Pf. 154.)
(7087K)

www.kanizsaujsag.hu
Egy kattintás, és naponta friss
híreket, tudósításokat, riportokat
olvashat.
Képeslapküldő, fórum, apróhirdetés.
Kattintson rá!
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Burucz Barna
az elsõ gólszerzõ

A sikeres együttmûködés folytatódik

Bogád SE – Nagykanizsa TE 1866
0-1 (0-0). NB III. Dráva-csoport, labdarúgó mérkőzés, 3. forduló. Pécs,
PMFC-műfüves pálya, 50 néző. Vezette: Hegyi (Ballér, Babos). Góllövő:
Burucz (75. – 11-es). NTE 1866: Horváth G. – Kondákor Sz., Burucz, Pozsgai, Farkas J. – Rácz Sz., Boros
(Csepregi, 66.), Hegedűs, Bagarus Ujvári (Budai L., 90.), Iványi (Nagy
T., 63.). Vezetőedző: Visnovics László.
Ami a legfontosabb: az NTE
megszerezte első bajnoki győzelmét
az új bajnoki évadban, s erre most
nagy szüksége volt a dél-zalaiaknak,
hiszen a továbbiakban ez oldhatja a
görcsöt s ezzel a gólképtelenség is
megtört végre. A vendégek mondhatni végig irányították a mérkőzést,
hiszen a pécsi műfüvesen rendezett
bajnokin végig az ő akaratuk érvényesült. A kulcspillanat a 75. percben érkezett el, amikor Burucz Barna gólra váltotta a javukra megítélt
büntetőt (0-1). A kanizsaiak ezzel az
utolsó előtti, 13. helyről előreléptek
a tizedikre, s legközelebb az utolsó,
tizennegyedik helyezett együttest, a
legutóbb nyolc gólt kapott Várpalotát fogadják szeptember 6-án az
NTE-pályán, 16.30-tól…

A 2009/10-es szezonra főszponzori/névszponzori szerződéshoszszabbításra került sor a 2009-es
bajnok Aquaprofit Nagykanizsai
Tungsram Sakk Klub és az
Aquaprofit Zrt. között hétfő délelőtt a cég kanizsai központjában.
A sakk klub részéről Németh Zoltán elnök míg a cégtől Nádasi Tamás társelnök látta el kézjegyével
a kontraktust, s emellett több, a
bajnokságot érintő kérdés is szóba
került.
Ezek között a dél-zalai egyesületre nézve talán a legkardinálisabb,
hogy az elkövetkezendőkben korlátozzák a külföldi nagymesterek
mérkőzéseinek számát, vagyis az

P.L.
Összesítettben csökkent
az előny
Az V. Plaza Kupa küzdelmeivel
folytatódott a dél-zalai városban
az ökölvívók régiós bajnoksága,
melyen a Kanizsa Box Klub mellett még tizenegy egyesület indította öklözőit. A házigazdák a második helyet szerezték meg a kaposváriak mögött, s bokszolóik
közül teljesítményével kiemelkedett Béli Tamás (72 kg), Korpics
István (75 kg) és Vass Richárd (81
kg), ők biztosan és jól öklözve
hozták meccseiket.
A Balaton fővárosában
sakkoztak
Keszthelyen a XXVIII. nemzetközi Sakk-versenyt rendezték
meg, melyen ezúttal 74 sakkozó
adta le a nevezését. Az indulók között természetesen kanizsaiak is
voltak, s közülük az 1992-es születésű Kobán Bálint végzett a legelőkelőbb helyen, 6,5 pontot szerezve végül harmadik lett.
Havanecz Bianka a 26., Rezsek
Győző a 27., míg Marton István a
29. lett, valamennyien 5-5 pontot
gyűjtve.

idénybeli egy csapatra jutó 132-ből
harmincat játszhatnak csupán. Egyegy párosításban a felek részéről is
történt kvóta bevezetés, vagyis maximum 3-4 légiós ülhet asztalhoz az
előttünk álló idényben.
Visszatérve a szerződésre, anynyit érdemes (nem) tudni, hogy
nagyságáról (forintosítva) nincs
pontos információ, illetve annyi
publikus, hogy a cég „harcban áll”
a várossal a főszponzori címért…
Az Aquaprofit-NTSK sorsolása
alapján rögtön az első fordulókban
mérkőzik a Kazincbarcinkával, a
Csutival, a Pakssal, a szombathelyiekkel, valamint az újonc, de jól
erősítő Honvéddal. S ami a slussz-

poén, hogy az indiai világbajnok
Viswanathan Ananddal egy mérkőzésre már van aláírt szerződés, s
a találkozó kiléte csak néhány hét
múlva lesz publikus (bár, az igazán
nagy riválisok egyikéről van
szó…). Mindenesetre Nagykanizsa biztosnak tűnik a meccshelyszínt illetően…
Lassan tehát kezdődhet a hangolódás az újabb NB I-es sakk szezonra. Ehhez kiváló induló muníciót szolgáltathat, hogy a női egyéni bajnokságban a klub igazoltja,
Gara Tícia a második helyen végzett – testvére mögött.
P.L.

Alakul a keret, s a pénz is jól jönne
Zsigmond György, a Nagykanizsai Izzó SE NB I B-s női kézilabda-csapatának játékosaként
egykor 102-szeres válogatott trénere már fel is mérhette, hogy a
beharangozott horvát játékos milyen állapotban van. Akiről pedig szó van, Petra Gudlin, s legutóbb a horvát másodosztály
északi csoportjában szerepelt
csáktornyai ZRK igazolt kézilabdázója
volt.
Egyébként
kaproncai (Koprivnica) nevelésű
a kézis, s az első tréningek után
csak az a biztos, hogy van erőnléti lemaradása, és kell néhány
hét az edző szerint, amíg formába lendülhet.

A csáktornyaiak egyébként az
Izzó hölgyeinél néhány nappal később, vagyis augusztus 19-én
kezdték el a felkészülést, akikhez a
bal kezes lövő Gudlin a tavalyi
szezon kezdetén három év után tért
vissza, s most ismét esély kínálkozik arra, hogy eligazoljon a ZRK
Cakovec együttesétől.
A csapat már túl van egy bakonyi kalandtúrán is, melyet a veszprémi illetőségű tréner szervezett
nekik összetartás gyanánt. S hogy
ne szakadjunk el túlzottan Veszprém megyétől, hírértékkel bír az
is, hogy Rapoli Valéria a Csopak
együttesétől próbajátékra érkezett
a kanizsaiakhoz.

Musits Ferenc elnök szerint
azonban az igazi megmérettetés
gyakorlatilag csak most következik, nevezetesen a városatyáknak
némi pénzösszegre kellene rábólintaniuk, hogy az NB I B-s indulás igazán zavartalan lehessen…
Az NB II-ben rajtoló férfi együttes az elkövetkezendő szezonban a
délnyugati csoport helyett az északnyugatiban játszik, s bár esetükben
jóval csendesebb idénykezdet ígérkezik, de a Tóth László edző által átvett gárda a dobogóra jó eséllyel pályázhat. Egyelőre náluk is a felkészülési meccseken van a hangsúly.
P.L.

Ez történt (szeptember 3 – 9. között)…
… 15 esztendeje: a női kosárlabdázók számára megrendezett
nemzetközi XIX. Kanizsa Kupán
a Vágvölgyi Tamás edzette MÁV
NTE az ötcsapatos mezőny harmadik helyén végzett az A-csoportos egerszegi csapat és a Közgáz együttese mögött. A női tenisz
OB I alsó ágán Siófokon nyert a
Nagykanizsai Olajbányász 6:3-ra,
a találkozón Fjodorova, Horosu,
Gaál, Gazsi, Kricsfalussy és a
Horosu-Gaál páros nyert. A férfi
kézilabda NB I-ben az Olajbányász-csarnokban rendezett mérkőzésen: Nagykanizsai Tungsram
SE – Pemü SE 33-17. Jéki Zoltán
csapatában Szergej Kuzmicsov
vitte a prímet kilenc találattal.

…10 esztendeje: az enduro-cross
bajnokság harmadik – nagykanizsai
– fordulójának II. osztályú versengésében harmadik lett a 125 ccm-esek
között ifj. Vaska Kálmán a Kanizsa
Motocross SK versenyzője. A férfi
kosárlabdázók Kanizsa Kupáján a
Kanizsa KK DKG East második lett
az NB I A csoportos Dombóvár mögött, s Gáll Tamás volt igazán elemében pontgyártás terén. A miklósfai futballpálya-avatón (egyben a
Miklósfai FK alapításának ötvenedik évfordulóján) PNB-s „barátságos” zalai rangadó volt – N. Olajbányász FC – ZTE FC 0-0. A rendezvényre mintegy ezer néző látogatott
ki. A városi amatőr teniszbajnokságot Kovács Nándor nyerte.

…5 esztendeje: akkor a legmagasabb futballnívót képviselő Kiskanizsai Sáskák hatodik mérkőzésükön, a Páterdomb ellen is nyeretlenek maradtak (2-2) a megyei
I. osztályban, s a 18 csapatos mezőny tizenhatodik helyén várták a
folytatást. Eközben az NTE még a
városkörnyékiben kezdte meg menetelését, a második fordulóban:
Bázakerettye – NTE 1866 MÁV
1-3. A 7-es úton az egész országból szinte soha nem látott nemzeti
lobogós karaván vette az útirányt
Nagykanizsa-Letenye útirányon át
Zágráb felé, ahol a labdarúgó VBselejtezőn Horvátország – Magyarország 3-0.
Polgár László
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„Kistérségi
és regionális
szociálpolitika
európai kitekintéssel”

Steyer Edina

Idõsügyi stratégiáról, toborzásról
Ágnes államtitkár elmondta, másfél éve járja a nyugállományú
klubjaikat az országban. Amikor
elindult a körútra, több cél is vezérelte. Sokszor elgondolkodott
azon, hova tűnt az a sok ember,
akik a magyar hadsereget szolgálták még a rendszerváltás környékén. Érdekelte, hol van az a százezres létszám. Végül, de nem
utolsó sorban azt tapasztalta, az
utóbbi években egyre gyengébb a
generációk közötti szolidaritás

Dr. Vadai Ágnes, a Honvédelmi
Minisztérium államtitkára a Fegyveres Erők és Testületek Nyugállományúak Klubjába látogatott azzal a szándékkal, hogy találkozzon
és megismerkedjen a városunkban
élő katonákkal, hozzátartozóikkal
és a klub tagjaival.
A Honvéd Kaszinó tükörtermében szervezett kötetlen beszélgetésen a megjelenteket Poprádi Zoltán elnök köszöntötte. Dr. Vadai

Kanizsai programja során Dr.
Vadai Ágnes kötetlen beszélgetésen találkozott a szocialista párt
tagjaival, szimpatizánsaival, illetve a sajtó munkatársaival. Itt
elhangzott, jó esély van arra,
hogy városunk ingyen megkaphatja a kiskanizsai lőteret.
Viszont a repülőteret és a sormási
laktanyát a tárca értékesíteni
fogja.
B.E.

Bontják a házakat a Kórház utcában
A belvárosi rekonstrukció részeként bontják a Kórház utca
Teleki utca kereszteződésében
lévő házakat.
A testület több alkalommal tárgyalta a témát, számtalan lakossági fórumon vettünk részt – mondta
Tárnok Ferenc, a Városfejlesztési
Osztály vezetője. A támogatási
szerződés aláírása várhatóan szeptember végére, október elejére tehető. A projekt fő részei az Erzsébet tér rekonstrukciója, a Huszti
tér, a Zrínyi utca – Teleki utca öszszekötése és az Arany János utca –
Petőfi utca összekötése. A bontási
munkálatok a Zrínyi utca – Teleki
utca összekötéséhez kapcsolódóan
a rendezési tervnek megfelelően
zajlanak. A kisajátítási eljárásokat
lefolytatta az önkormányzat, a terület a birtokába került. A régi önkormányzati tulajdonú épületek,

Fotó: Bakonyi Erzsébet

Az Egyesület 1997-ben alakult
meg Salgótarján székhellyel, a Zala
Megyei Tagozat megalakulására
1999-ben került sor. A szervezet
célja a szociális és gyermekvédelmi
intézmények vezetői, vezető munkatársai és szakdolgozói általános,
társadalmi, szakmai és egzisztenciális érdekeinek érvényre juttatása,
szakmai és tudományos együttműködésük mind hazai, mind nemzetközi kierjesztése. A megalakulás óta
minden évben a megyei tagozatok
közreműködésével szervezi meg a
nemzetközi konferenciát az ország
különböző városaiban. Mint említettük, idén Zalakaroson gyűlnek
össze Románia, Horvátország,
Szerbia és Magyarország neves
szakemberei, hogy részt vegyenek
– és előadjanak – egy aktív, a szociális szakmát elemző tanácskozáson.
A szervezés ezúttal a Zala Megyei
Tagozat feladata.
A konferencián többek között
Borbély Zsuzsanna, a Szociális és
Munkaügyi Minisztérium főtanácsosa, Csillik Gabriella, az említett minisztérium vezető főtanácsosa, Fábián Márta, Románia
Testvérvárosi kapcsolatok koordinátora, Dr. Hajnal Miklós Pál
egyetemi docens, Nenad Ivanisevic parlamenti képviselő, a szabadkai Gerontológiai Központ
igazgatója, Kovács Ibolya, a Foglalkoztatási és Szociális Hivatal
főosztályvezetője, Dr. Kovárik Erzsébet, a Szociális és Munkaügyi
Minisztérium szakállamtitkára,
Lakner Zoltán a Pázmány Péter
Katolikus Egyetem Szociológia
Tanszékének vezetője, Soltész
Miklós országgyűlési képviselő, a
Parlament Ifjúsági, Szociális és
Családügyi Bizottságának alelnöke és Chirila Sorin, a Romániai
Szociális Szolgáltatások Igazgatói
Egyesületének elnöke osztják meg
tapasztalataikat különböző témákban a résztvevőkkel.

Fotó: Bakonyi Erzsébet

A fenti címmel kerül sor a
Szociális Igazgatók Magyarországi Egyesülete (SZIME) által
szervezett SZIME XI. Nemzetközi Konferenciára, mely ezúttal Zalakaroson lesz szeptember
10. és 12. között.

Magyarországon.
A tárcák közül elsőként a Honvédelmi Minisztérium fogadta el a
honvédség idősügyi stratégiáját,
melynek kidolgozásában ő is részt
vett. Ez azt mutatja, a honvédelmi
tárca nemcsak a mai aktív katonákkal foglalkozik, hanem azokkal a
nyugdíjas civilekkel és katonákkal,
akik sok-sok éven keresztül szolgálták hazájukat. Az államtitkár
szólt az idősügyi stratégia alapelveiről és a toborzásról, kérve a jelenlévőket, irányítsák a katonapálya felé az unokákat. Végezetül válaszolt a hozzá intézett kérdésekre.

illetve a kisajátított épületek bontása történik most. A kivitelezési,
közbeszerzési eljárás az előkészítést követően várhatóan ez év
szeptemberében megindulhat, a
fejlesztések várhatóan 2010-2011ben megvalósulnak. A Zrínyi utca

esetében az önkormányzat még
perben áll egy társasházzal, a bíróság elutasította a másodfokú jogerős építési engedély felfüggesztéséről szóló kérelmüket.
B.E.

Matematika csapatverseny 3-8. osztályosoknak
Idén már az egész ország területén megrendezésre kerül a Bolyai Matematika Csapatverseny, amelyen azonos iskolába járó 3-8.
osztályos tanulók évfolyamonként szerveződő 4 fős csapatai vehetnek részt. Averseny első, megyei/körzeti írásbeli fordulójában a négy
diák közösen dolgozik a feladatokon, majd a legjobb csapatok az országos döntőn már írásbeli és szóbeli feladatokat is kapnak. Az első
forduló időpontja: 2009. október 16. (péntek), 14 óra 30 perc. Nevezni szeptember 18-ig lehet a www.bolyaiverseny.hu oldalon, illetve
a saját matematika tanárnál. (A csapatokat szülők is benevezhetik.) Bővebb információ a fenti honlapon és az iskolákban kapható.

