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Régi tank – Elkerülhetetlen a bölcsõdei bõvítés
új tank
Még tavasszal döntött az önkormányzat: eleget tesz a Honvédelmi Minisztériumhoz tartozó
Hadtörténeti Intézet és Múzeum
kérésének, hogy a Pannon Egyetem Nagykanizsai Kampuszának
területén álló T34-es tankot Budapestre szállítsák. A Minisztérium célja nem egyéb, minthogy a
páncélost csekély ráfordítással
mûködõképessé tegyék, így négyre emelkedjen a hazánkban található üzemképes T34-esek száma.
Még a 70-es években került a volt
úttörõház udvarába egy páncéltörõ
ágyú és egy MIG 19-es repülõgép társaságában, melyeket már korábban elszállítottak. Akkoriban a honvédelmi
nevelés népszerûsítésére helyeztek el a
forgalomból már kivont hadtechnikai
közlekedési eszközöket oktatási, illetve közösségi intézmények udvarán.
A nagykanizsai önkormányzat ragaszkodott ahhoz, hogy másik kerüljön a régi helyére, így a Hadtörténeti Intézet cserébe egy külsõleg
rendbetett, de már abszolút üzemképtelen jármûvet ígért. A cserére
múlt héten került sor. Budapestrõl
indult útjára a konvoj, mely a majd’
harminckét tonnás, motor és sebességváltó nélküli, eddig a budapesti
Bolyai János Katonai Mûszaki Fõiskola Üllõi úti telephelyén kiállított
harckocsit szállította. Kevéssel éjfél
elõtt érkezett városunkba az ’új’
monstrum. A csere közel öt órát vett
igénybe, mivel az eddig Kanizsán
álló harckocsit – hogy ne lehessen
elmozdítani a helyérõl – annak idején sebességben hagyták, s az meg
sem mozdult. A szakemberek végül
kora hajnalra elvégezték a szükséges munkálatokat, s a konvoj indulhatott vissza a fõvárosba „régi tankunkkal”.

A nagykanizsai bölcsõdék jelenleg 130 százalékos kihasználtsággal mûködnek. Ez országos viszonylatban általános mutatónak számít. A bölcsõde a jelentkezõk közül 52 igénylõt utasított el, akiknek 75-80 százaléka jogosult lenne bölcsõdei ellátásra.

A bölcsõdék kihasználtságáról
és a bõvítési tervekrõl kérdeztük
Körmendi Viktóriát, az Egyesített
Bölcsõde intézményvezetõjét.
– Az Egyesített Bölcsõde jelenleg 210 férõhellyel mûködik 3 telephelyen. A városunkban élõ 0-3
éves korú gyermekek napközbeni
felügyeletét azonban az igényeknek megfelelõen nem tudja biztosítani. A bölcsõdei-ellátás jogosultsági feltétele elsõsorban a
szülõk napközbeni munkavégzése,
de indokolhatja egyéb tényezõ is,
például beteg családtag ápolása,

szociális tényezõk, és a veszélyeztetettség is. Elõnyösebb helyzetben vannak azok a családok, akik
gyermekük elhelyezését szeptembertõl kérték. A nevelési év folyamán jelentkezõk igényét, vagyis
az üres férõhelyek fenntartását a
bölcsõde a jelen körülmények között nem tudja felvállalni. Elsõsorban a munkába járó szülõk
gyermekeit tudja felvenni, ezen kívül elõnyt élveznek a gyermeküket
egyedül nevelõk. A szociálisan rászoruló, valamint a védelembe
vett gyermekek elhelyezésérõl
azonban azonnal kell gondoskodni.
– Hogyan készül fel az intézmény 2011-tõl a kormány családtámogatási rendszerének átalakítása miatt a megnövekedõ igényekre?
– Mivel a szülõ gyermekgondozási díjban csak a gyermeke 1 éves
koráig részesülhet, fel kell készülni

az egy éves korú gyermekek nagyobb számban való megjelenésére is. Ennek érdekében – pályázati
lehetõséggel élve – az egyesített
intézmény egy negyedik telephely
megnyitását tervezi az 1988-ban
bezárt 8. számú bölcsõde kialakításával az Attila utcában.
A megvalósítás elõfeltételeként az önkormányzat a két pavilonból elköltözteti a Szivárvány
Fejlesztõ Központ óvodai csoportját, valamint a Védõnõi Szolgálatot. A 40 férõhelyes bõvítés
során az alapfeladatok ellátása
mellett idõszakos gyermekfelügyeletet, játszócsoportot is mûködtetni kívánnak szolgáltatásokként.
A pályázatot december 1-ig kell
benyújtani, az egyfordulós pályázati eljárás várhatóan tavasszal
hoz majd eredményt.
B.E.

Nem katasztrófa volt, csak gyakorlat
Múlt héten pénteken egyenruhás szakemberek – többek között tûzoltók és polgári védelmisek – lepték el az újudvari Total
Hungária Kft. töltõüzemét.
Azonban mielõtt bárki azt gondolná, katasztrófa történt, meg
kell nyugtassunk mindenkit, éppen ellenkezõleg: a kivonulás
egy gyakorlat része volt, mely
egy lehetséges veszélyhelyzetre
való felkészülést hivatott elõirányozni.
– A 2001-es Seveso Egyezmény
elõírja, hogy a felsõ küszöbértékû
veszélyes üzemekben évente részleges, háromévente teljes körû külsõ védelmi gyakorlatot kell tartani.
– tudtuk meg Prepok Attilától, a
Zala Megyei Katasztrófavédelmi
Igazgatóság nagykanizsai Polgári
Védelmi Kirendeltségének vezetõjétõl. – A Total Hungária Kft. újudvari telephelyén több, mint kétszáz
tonna gázt tárolnak, ezért az említett üzemek közé tartozik. A mosta-

ni teljes gyakorlatban mûszaki
szakemberek, kárfelszámolók, közmûszolgáltatók vettek részt, öszszességében száztíz fõ, akik veszélyelhárítással, a lakosság védelmével és mentésével kapcsolatos feladatokat hajtottak végre. A
megvalósítás nagyon jól sikerült, a
résztvevõk kiváló összhangban,
magas színvonalon oldották meg a
beállított szituáció alapján feltételezett veszély elhárítását, valamint
a levezetési tervben és a külsõ védelmi tervben meghatározott feladatokat.
A külsõ védelmi gyakorlat ráépült a belsõ védelmi gyakorlatra,
valamint a Nagykanizsai Tûzoltóság parancsnoki ellenõrzõ gyakorlatára, így egy komplett, minden
lehetséges veszélyhelyzetre kitérõ
mentõgyakorlatot vittek véghez. A
történet röviden a következõ: reggel nyolc óra után az egyik 1100
m3-es gáztartály alsó kifolyó szelepe mûszaki okokból megsérült, s
mivel a belsõ védelmi terv alapján

beavatkozó üzemi kárfelszámoló
részleg a mûszaki meghibásodást
nem tudta elhárítani, riasztották a
Nagykanizsai Tûzoltóságot. A beállított szituáció szerint a lokalizálhatatlanná vált gázfelhõ az
északnyugati szélmozgás miatt
délkeleti irányban elhagyta az
üzem területét a település felé,
ahol az alacsonyabban fekvõ részen elhelyezkedõ Ország utca lakosságát veszélyeztette. A lakókat
(helyettesítõ statisztákat) sikeresen
elvezették a gyülekezõ helyre,
ahol regisztrálták, majd az orvosi
rendelõben légúti vizsgálatoknak
vetették alá õket. Ezután az általános iskolában kialakított befogadó
helyre kerültek.
A gyakorlatot ellenõrzõ bizottság vezetõje, Wéber Antal tûzoltó
ezredes, a Zala Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságának megyei igazgatója „Kiváló” minõsítéssel értékelte a végrehajtást.
S.E.

KANIZSA DÉL-ZALAI HETILAP

(93)

Fõszerkesztõ: Dóró János. Munkatársak: Bakonyi Erzsébet, Polgár László, Steyer Edina. Tördelés, tipográfia: Hársfalvi Tímea.
Gazdasági ügyintézõ: Tóth Tihamérné. Hirdetésszervezõ: Andorkó Mária, tel.: 30/916-1600. Szerkesztõség és kiadó: Nagykanizsa,
Király u. 47. földszint Tel./fax:93/312-305. Web: www.kanizsaujsag.hu E-mail: kanizsahetilap@chello.hu Levélcím: 8801 Nagykanizsa,
Pf.: 154. Hirdetésfelvétel: Kanizsa Újság Kft. Nagykanizsa, Király u. 47. földszint. Kiadja: a Kanizsa Újság Kft. Felelõs vezetõ: a
Kanizsa Újság Kft. ügyvezetõje. Nyomda: Martin Grafit Kft. Vonyarcvashegy. Felelõs vezetõ: László Károly. Terjesztõ: Savaria Post
Kft. Szombathely, tel.: 94/321-441. Felelõs vezetõ: Szilágyi Gábor, tel.: 30/500-6216.
Megjelenik: 21000 példányban.
ISSN 0865-3879

37.qxd

2009.11.05.

14:52

Page 3

Kanizsa – Van kiút

2009. november 5.

Korpavárra költözött a GYGV Kanizsa Kft.
Új cég, új csapat, új munkahelyek

acél, a benne lévõ króm és nikkel
szavatolják a korróziónak való ellenállást a hagyományos szénacélhoz képest – vagyis nem rozsdásodik. A saválló acélnak ennél
még magasabb fokú ellenállása
van.
A telephely 30 ezer m 2-en
1600 m2 területû csarnokkal Zalaegerszeg felé a 74-es fõúton,
Korpaváron található. Az alkalmazottak száma átlagban hu-

3

„begubózni”, hanem inkább fejleszteni, elõre haladni, mert ebben látják a megoldást.
Beke Miklós ügyvezetõt a váltásról kérdeztük:
– A Gyár- és Gépszerelõ Vállalat valaha országos cég volt, budapesti központtal. Mint ahogy a
többit, úgy a kanizsai kirendeltséget is felszámolták a kilencvenes
évek elején, így ’94-tõl önálló vállalkozásként folytattuk GYGV Kanizsa Kft. néven. Jelenleg családi
vállalkozásként mûködünk a fiaimmal, Szabolccsal, aki a mûszaki
irányítással, s Miklóssal, aki az

A vállalkozás impozáns épülete a 74-es fõút mellett

Új helyen folytatja tevékenységét a GYGV Kanizsa Kft., a
megszokott profillal, a megszokott minõséggel. Beke Miklós
családi vállalkozása a Csengery úti telephelyrõl költözött
Korpavárra, hátrahagyva a régi csapat, s a berendezések egy
részét – mintegy új konkurenciaként a régieknek. Az idei
augusztusi költözést közel három éves elõkészítés elõzte
meg.
A cég rozsdamentes és saválló
acélok feldolgozásával és értékesítésével foglalkozik, ipari beren-

dezéseket, vízkezelõ berendezéseket, szûrõ- és passztõr-berendezéseket, gépalkatrészeket, belsõépítészeti díszítõ elemeket gyártanak.Üdítõital-gyártókkal,
gyógyszeripari, élelmiszeripari,
vegyipari cégekkel vannak kapcsolatban. Kevesen tudják, hogy
a GYGV Kanizsa Kft. nem csak
ipari cégeknek, hanem egyéb cégeknek és magánszemélyeknek is
gyárt: különbözõ tartályokat, lépcsõket, korlátokat és erkélyeket,
valamint háztartásokba konyhai
kiegészítõket, úgy mint asztallapot vagy pultot. Az anyag, amelylyel dolgoznak ötvözött nemes-

Kicsomagolásra várnak a korszerû gépek

tatjuk egymást a cég és a város viszonylatában felmerülõ információkról, ezzel segítve a munkahelymegtartás és munkahelyteremtés
nagyon fontos feladatát. Amennyiben a már említett fejlõdés elindul,
be fogunk számolni róla. Véleményem az, amit mindig is vallottam,
és így is cselekedtem, hogy a város
vezetõinek mindent el kell követnie annak érdekében, hogy lehetõségeink kihasználásával városunkban mûködõ vállalkozások erõfeszítéseit támogassuk a munkahelymegõrzés és munkahelyteremtés
tekintetében. Mint eddig, ezután
is, személy szerint én is és a Fidesz
frakció tagjai is mindent megtesznek e feladat és egyben cél érdekében – mondta el a végén Cseresnyés Péter alpolgármester.

anyagbeszerzéssel foglalkozik. Az
új telephely kialakítása közel két
és fél évet emésztett fel: a bürokrácia, a telekegyesítés, zöldmezõs
beruházásként a földmûvelési terület alól való kivonás, a rendezési terv módosítása és az építési
engedélyek beszerzése. Hozzá kell
tennem, Cseresnyés Péter alpolgármester személyes közbenjárása nélkül ez még tovább húzódott
volna. Ezután az építkezés meglehetõsen hamar lezajlott. Sajnos
egyetlen pályázati lehetõséget
sem tudtunk kihasználni, a pályázók körébe nem fértünk be, így
mindent saját erõbõl, s a dolgozók segítségével vittünk véghez.
Egyelõre próbaüzemként mûködünk, de hamarosan megérkezik a
használatbavételi engedély, ezt
követõen még nagyobb erõbedobással szolgáljuk ki régi és új vevõinket egyaránt.
A GYGV Kft-rõl, a referenciáikról, s magáról a technológiáról
többet megtudhatnak a www.inoxgygv.hu weboldalon, ahol megtekinthetik a rozsdamentes acélból
készült, fentebb felsorolt termékekrõl készült fotókat is.

S.E.

Steyer Edina

szonöt fõ, próbálnak minél nagyobb számban felsõfokú végzettséggel rendelkezõ fiatalokat
foglalkoztatni, de dolgoznak alvállalkozókkal is. A gazdasági
válság miatt igyekeznek nem

Ismét termel a 120 fõt foglalkoztató Eybl
Cseresnyés Péter alpolgármester az elmúlt idõszakban, a gazdasági válság hatására a sajtóban megjelenõ, legtöbbször városunkat is érintõ negatív történések után egy biztató hír bejelentése miatt hívta tájékoztatóra
a sajtó képviselõit.
Az elmúlt hetekben, hónapokban kevés örömet okozó hír jelent
meg a médiumokban a foglalkoztatással kapcsolatban. Sajnos azt
kell mondani, hogy Nagykanizsa
sem volt kivétel ez alól a megállapítás alól. Ezért kell kiemelt figyelmet fordítanunk egy Nagykanizsán is mûködõ vállalkozásra,
amelyik egy nehéz év után megszilárdította helyzetét. Csillag Balázzsal, a Car-Inside Kft. cég ügyvezetõ igazgatójával folytatott tárgyalások alapján el lehet mondani,

hogy a cég (volt Eybl) megtartotta
a válság idején kialakult piaci pozícióját, s nagy reményekkel néz a
jövõ év elé. A piaci pozíció megtartása azt jelenti, hogy a most foglalkoztatott mintegy 120 fõ munkája biztos, ugyanis stabil megrendelés-állománya van a cégnek. Az
ügyvezetõ igazgató pozitív jövõképet vázolt fel, amely nem csak a
piaci pozíció megtartását célozta
meg, hanem célként a növekedést
is megjelölte. Ennek érdekében az
elmúlt hónapokban komoly erõfeszítéseket tettek. Munkájuk eredményeképpen biztató jelek vannak
arra, hogy a már ismert üzleti partnerekkel kialakult kapcsolat alapján növekedés is várható, amelynek pozitív hatása lesz a foglakoztatásra. Csillag Balázzsal megállapodtunk abban, hogy a jövõben
rendszeresen találkozunk, tájékoz-
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Dolgozott a képviselõtestület, de a személyeskedõ
vita most sem maradhatott el

Fotó: Bakonyi Erzsébet

Böröcz bocsánatkérésre szólította fel a polgármestert

A zárt ülésen hozott határozatok kihirdetésével kezdõdött
meg a múlt heti közgyûlés munkája, majd ezt követõen a képviselõk fogalmazták meg kérdéseiket.
Halász Gyula képviselõ a palini
zajvédõ-falról érdeklõdött, majd a
polgármesternek egy sajtótájékoztatón elhangzott kijelentésére
hivatkozva tette fel kérdését,
mely szerint a Thúry városrész tehermentes, beépíthetõ és szabadon felhasználható. Válaszában

Marton István úgy fogalmazott,
hogy Halász Gyula rosszul emlékezik. Sokféle tilalom van, amelyet sikerült feloldani. Egyet nem
sikerült. 2013-ig az önkormányzat által kötött szerzõdés terhei
még rajt vannak, tehát nem lehet
értékesíteni.
Karádi Ferenc képviselõ az 1,5
milliárd forintra utalva egyértelmû
választ kért a polgármestertõl:
„Van pénz, vagy nincs pénz a kaszszában?”. A válasz így hangzott:
„A vállalt kötelezettségekre van,
minden extra igényre pedig nincs.”

Bicsák Miklós három kérdését
már elküldte írásban a polgármesternek: „A nagyhatalmú kanizsai
újság és tv. vezetõi hogyan képzelik
el azt, és meg merték tenni, minden
marhaság és ökörség szerepel a
Kanizsai újságban, s én, mint
nyomdász ember mondom, és nagyon fel vagyok háborodva. Az,
ami kellene a városrészekrõl, a tudósítás, a fejlõdés, az ünnepség,
azokról egy kis csokornyi csomag
nem jelent meg. Hogy képzelik
ezek a vezetõk, hogy megengedik,
hogy a palini városrészben, október 16-án az Idõsek Hete alkalmából büszkén mondom, 100 éves
embert ünnepeltünk, és jó egészségben van Leveli Pali bácsi továbbra is, sem a kanizsai újság,
sem a tv nem képviselteti. Elõször
is mint vállalkozó, adófizetõ állampolgár tiltakozom, a kanizsai
újságnak 40 milliót kifizetünk, és
önhatalmúlag eldöntik, hogy melyik városrészbe küldik ki a munkatársakat. Hogyan lehet ezt a
közgyûlésnek megengedni. Felháborító, Palin lakossága kikéri magának, hogy egy sajtó, egy tévéfelvétel nem készült a 100 idõs ember
ünnepségérõl. Milyen dolog, mi-

Csak pontosan dobálózzunk a számokkal
A legutóbbi közgyûlésen éles
támadást intézett lapunk ellen
Bicsák Miklós képviselõ és Marton István polgármester. A szomorú az, hogy sem a polgármester, sem a 16 éve képviselõ palini
városatya nincs tisztában a Kanizsa Újság költségvetésével. Ez
azért is fölöttébb furcsa, mert
Marton István személyesen „felügyeli” a kft(k) üzleti terveit.
Tehát a pontosság kedvéért le kell
írni, hogy a szócsatában emlegetett
40 millió forinttal szemben az önkormányzat az utóbbi két évben 29
millió forintot utal át számlánkra.
Ezért évi 43 számot vagyunk kötelesek megjelentetni, s az önkormányzat hirdetéseit ingyenesen
tesszük közzé, amelynek listaára
éves szinten 13 millió forint lenne.
A fenti összegbõl nyomdaköltségre 16,5 millió, terjesztésre 2,5

millió forintot költünk. Ehhez járulnak még a fenntartási költségek,
valamint a bérek és közterheik.
Ezek tehát a tények. Mint ahogy
az is tény, hogy Leveli Pál 100.
születésnapjáról szeptember 24-én
címlapunkon számoltunk be fotóval, szeptember 10-ei számunkban „Nagy Vagy” Palin címmel
tudósítottunk a Palini Általános
Iskola sikerérõl is fotóval. Ugyanebben a számban közöltük elõzetesben, hogy a 100 éves Leveli Pál
újabb köszöntésére az Idõsekért
Nagykanizsán Ünnepi Hét keretében ismét sor kerül. Október 15-ei
számunkban ugyancsak címlapon,
fotóval olvashattak a kanizsaiak a
palini szüreti vigasságról. Október
22-i ünnepi számunkban egy oldal
terjedelemben számoltunk be az
Idõsekért Nagykanizsán Ünnepi
Hét keretén belül rendezett Idõs-

ügyi Kerekasztal Konferenciájáról. Ugyanebben a számban tettük
közzé az Idõseket ünnepelték címû cikket, amelyben megemlítettük, hogy Palin városrészben Bicsák Miklós köszöntötte a szépkorúakat.
Mindezek a hírek megjelentek
internetes oldalunkon is.
A képviselõ úr által oly annyira
hiányolt esemény történetéhez
még az is hozzátartozik, hogy abban az idõben munkatársunk a
100 éves Leveli Pál egyik gyermekével – aki szintén palini – készített interjút a családról karácsonyi, ünnepi számunkba.
A fenti tények alapján kérem a
tisztelt képviselõt, hogy olvassa
figyelmesebben a Kanizsa Újságot, s csak aztán adjon hangot
éles és elfogult kritikájának.
Dóró János

lyen eljárás ez, hogy képzelik ezek
a vezetõink. Elvárja a palini lakosság, hogy tisztességgel, nem elfogultsággal, nem diszkriminatívan
viselkednek a városrésszel.” (szó
szerinti idézet – a szerk.) Marton
István polgármester Bicsák Miklós
önkormányzati képviselõ felvetésére így válaszolt: „A Kanizsa újság fõszerkesztõjének megválasztásakor én már a nem szavazatommal nyomatékosítottam azt – azok
ellenére, akik odaszavazták Dóró
urat –, hogy nem tartom alkalmasnak. Ami azóta történt, ha valaki
olvassa a Kanizsa újságot, valóban sok közel 40 millió forintot erre az újságra elkölteni. Ez számomra nem kérdés, ez a testület
többsége számára kérdés, eléggé
sajnálatos módon.”
Bicsák Miklós ezek mellett a
jegyzõnõtõl a Hevesi Iskola tanárának nyelvvizsga-ügyérõl, majd a
korpavári városrész szennyvízcsatornázásáról érdeklõdött. Korrekt
lakossági fórumot hiányolt Tóth
Nándor képviselõtõl, hiszen
Brüsszelben járt. Marton Istvántól
is megfelelõ választ várt a város
közvetlen testvére, Korpavár lakói
számára.
Tóth Nándor városatya viszontválaszában Bicsák Miklós felvetésére megjegyezte, a kérdését a polgármesternek is feltehette volna,
hiszen õ is ott volt Brüsszelben. Új
fejlemény azóta nem történt. Ha
lesz, tájékoztatni fogják a lakosságot, és addig is türelmet kérnek tõlük. A jövõ héten elküldik Brüszszelbe az átdolgozott pályázatot,
és csak azután kapnak végleges
választ. Kérdésében pedig a városi
parkolók helyzetérõl várt információt.
Dr. Csákai Iván, a Szociális és
Egészségügyi Bizottság elnöke azt
szerette volna tudni, hogy a napirend elõtti hozzászólások történnek, vagy röviden kell feltenni a
kérdéseket. Marton István megjegyezte, bõven elég a címet elmondani, és egy-két mondattal kibõvíteni.
Polai József városatya arra volt
kíváncsi, december 30-ig lesz-e kiviteli terve és építési engedélye a
kiskanizsai ravatalozónak.
Jerausek István a 61-es út mellett lévõ szeszfõzdei autóbuszmegálló kivilágításáról érdeklõdött.
Cserti Tibor, a Városvédõ Egyesület nevében a lakosságtól érkezõ
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panaszokat tolmácsolva a közterületeken történt fakivágások indokairól kérdezett.
Böröcz Zoltán képviselõ egy
elõterjesztést hiányolt a napirendi
pontok közül: „Cseresnyés Péter
bejelentette, és a képviselõket is
tájékoztatta arról, hogy a továbbiakban ellenzéki szerepet tölt be.
A képviselõ véleménye szerint
természetesen ez akkor tudomásul vehetõ, ha Cseresnyés Péter
írásban elõterjeszti lemondását
az alpolgármesteri tisztségrõl. Ez
így korrekt, így teljes, és ezt a
tisztet a közgyûlésnek pótolnia
kell.”
Marton István megköszönte a
kérdést, hozzátéve azt is, hogy
nyilván azért nincs az elõterjesztések között, mert nem kapta még
meg a levelet. Lehet hogy megíródott szeptember 24-én, a bejelentés napján, csak a posta egy hónapja nem volt képes elhozni.
A napirendi pontok megszavazásánál Bene Csaba javaslatára levették a 19-es számú elõterjesztést, a 2010. évi fejlesztési feladatokra, a fejlesztések lehetséges finanszírozására elõterjesztett javaslatot, és a hosszú lejáratú adósságot keletkeztetõ kötelezettségvállalásokból adódó tõke- és kamatfizetési kötelezettségekrõl szóló tájékoztatót.
A munka az önkormányzat
2009. évi költségvetésérõl szóló
10/2009. (III. 21.) számú rendeletének módosításával folytatódott.
Bicsák Miklóstól a nap folyamán többször is elhangzott, hogy
húszmillió forint alatt nem állhatna meg a polgármesteri keret. Javaslat született arra, hogy a rendelet 4.§ 2-es bekezdése – A közgyûlés a polgármesteri keret felhasználása tekintetében oktatási-, kulturális-, mûvészeti-, sport-, civil
szervezetek, egyházak, valamint
egyének támogatása feladatokra,
értékhatárra való tekintettel a döntési hatáskörét a polgármester hatáskörébe adja át azzal a megkötéssel, hogy a közösségi célú alapítványok támogatása csak a közgyûlés engedélyével történhet –
kerüljön törlésre. A szavazás során
a testület elutasította ezt a javaslatot.
Volt aki ellenezte, volt aki támogatta a Kanizsa Kártya program újbóli bevezetését, végül hosszas vita után a közgyûlés megalkotta a
Kanizsa Kártyáról szóló rendeletét.
Módosító javaslatával Cserti Tibor képviselõ gyõzött, így a köz-

Kanizsa – Szabad vélemény
gyûlés egyetértett azzal, hogy az
egyébként is létszámhiánnyal
küszködõ Nagykanizsai Tourinform Irodába a Kanizsa Kártya
programmal kapcsolatos feladatok
ellátására egy fõ határozott idejû
foglalkoztatott közalkalmazott
legkorábban 2010. január 1-jétõl
felvételre kerüljön. A közgyûlés
felkéri a polgármestert, hogy a
2010. évi költségvetés kialakításakor a Tourinform Iroda tervezett
költségvetését a Kanizsa Kártya
programmal kapcsolatos feladatok
ellátása miatt 4.500 ezer forint
összeggel emelje meg, valamint a
jövõ évi költségvetésben a kedvezményt nyújtó szervezetek kompenzálására 8,5 millió forint keretösszeget biztosítson.
A testület 24 igen szavazattal támogatta a Kanizsai Dorottya Kórház gyermekdiabetológiai járóbeteg-szakellátás szüneteltetésére
elõterjesztett javaslatot, a kórház
járóbeteg-ellátó struktúrájának
belsõ átcsoportosítással történõ
módosítását 2009. november 1-jétõl. Ennek keretében a gyermekneurológiai és gyermekpulmonológiai szakrendelések óraszámaiból heti 6 szakorvosi óra
gyermekkardiológiai és heti 6
szakorvosi óra gyermekdiabetológiai szakrendelésekre történõ viszszacsoportosítását. A kórház fenntartójaként személyi feltételek hiányában a gyermekdiabetológiai
szakrendelés elõreláthatóan egy
éves idõtartamú átmeneti szüneteltetését kezdeményezi november 1jétõl az ÁNTSZ Nyugat-dunántúli
Regionális Intézeténél.
Érvek és ellenérvek elhangzása
után esélyt adott a testület a Csónakázó-tó fejlesztésével kapcsolatos pályázatnak. Egyetértettek a
Nyugat-dunántúli Regionális Operatív Program „A régió történelmi
és kulturális örökségének fenntartható hasznosítása, valamint a természeti értékeken alapuló aktív turisztikai programok” címû pályázati konstrukciójával.
Némi értelmezési vita és Egri
Gyula tûzoltó alezredes, tûzoltóparancsnok tájékoztatása után 24
igen szavazatot kapott egészségügyi szolgáltatás igénybevételéhez
a város Hivatásos Önkormányzati
Tûzoltósága. A Tûzoltóság a 2009.
évi költségvetésének terhére 900
ezer forintért a hivatásos, közalkalmazotti állománya részére
egészségügyi felülvizsgálati szolgáltatást vásárol a Zala Megyei
Rendõr-fõkapitányság Humánigazgatási Szolgálat, Egészségügyi

és Pszichológiai osztályának nagykanizsai orvosi rendelõjétõl a
2009-2015 közötti idõszakra. A
közgyûlés a szolgáltatás fedezetéül a Tûzoltóság 2009. évi költségvetésében szereplõ személyi juttatások, és ahhoz kapcsolódó járulékok összegénél keletkezõ megtakarítást jelöli meg. A 900 ezer forint dologi kiadásokra történõ átcsoportosításához hozzájárul.
Vihart kavart a Csónakázó-tó
vízminõség-védelmi
feladatai
költségeinek módosítására tett elõterjesztés, melyben az ajánlattevõ
hárommillió forinttal kéri megnövelni a tervezett bruttó 25 millió
forintos összeget.
Karádi Ferenc a 25 milliót is
soknak tartotta, Böröcz Zoltán pedig arra volt kíváncsi, ki írta az
elõterjesztést. Végül Cserti Tibor
javaslatára levették a napirendrõl.
Öt órán át békés mederben
csordogált a közgyûlés. A Civil
Kerekasztal Egyesület 500 ezer
forintos támogatási kérelme
azonban ellentmondásokkal tûzdelt vitát indukált mindkét oldalról. Mivel az egyesület a polgármesteri keret terhére kérte a támogatást, ezt javasolta Bizzer
András képviselõ is. Marton István a válaszában elmondta, csak
akkor tud így dönteni, ha visszavonják a költségvetési keret módosítását. Bene Csaba képviselõ
tiltakozott a polgármester által
használt jelzõ miatt, ahogyan két
képviselõt minõsített. Marton István megjegyezte, Bizzer és Karádi képviselõ urak piszkáltak fel.
A tiszteletet elvárja, és ha nem
kapja meg, akkor ne várják, hogy
kesztyûs kézzel simogassa a tiszteletleneket. Böröcz Zoltán megjegyezte, az a fajta minõsítés,
amely a két képviselõ személyiségét, emberségét érinti, az megengedhetetlen. Erre nem ragadtathatja magát senki sem. Elvárja
a polgármestertõl, hogy megfelelõen cselekedjen, sõt, a vita lezárásaként még azt is javasolta, kérjen bocsánatot a képviselõktõl.
Marton István elmondta, hajlandó
eleget tenni a kérésének, ha elõtte a két képviselõ bocsánatot kér
tõle, lévén, hogy õk megsértették
a személyiségi jogait.
Végül dr. Fodor Csaba képviselõ, a Környezetvédelmi Alap elnökének módosító javaslatára az
egyesület megkapja a pénzt, ami a
Sétakert rehabilitációjára kidolgozott pályázathoz szükséges.
Bakonyi Erzsébet
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Bolond
likból
„Ezeknek már tényleg nincs más
választásuk….Ennyi maradt tehát.
Hazudozni, rágalmazni, ellehetetleníteni közülünk is mindenkit, bárkit,
minél többeket.” – idéztem a minap.
S valóban. Mióta három hónapja
Marton Istvánt lemondásra szólította
fel a Fidesz, a polgármester kasszakulcsos vádaskodását elõbb Baracskai Kikazokakeselyûek József és helyettese, majd Szabó Amirõlelhíresültnemszalonképes Zoltán ismételte el. Majd következett Nyakó
Milliárdosnagyságrendû
István,
Molnár Akkorszólokhanemfelehetnek Csaba, legutóbb pedig Bajnai
Antikorrupciós Gordon „Ez a csapat
kemény” – az egyszeri miniszterelnökségi államtitkárral szólva. A levitézlett(?) miniszterelnök egy könyvben eldicsekedett: a 26 millió román
munkavállalóval való rémisztgetés is
az õ ötlete volt. Róla akár ennek a
kampánynak a kiötlése is kitelik. Akkor pedig csak látszólag áll Marton
István a sor elején… És mintha csak
lenéznék választóikat, a szajkózástól
várják szavaik hihetõségét. Pedig népünk bölcsessége megmutatkozik
közmondásaiban. Egy állítás igazságtartalmát is józanul az alapján ítéli meg, kitõl származik, mondván:
„Bolond likból bolond szél fú.” Ezen
az se segít, ha sok a lik. Jut eszembe,
már polgármesteri szóvivõ is erõsíti a
csapatot. Lehet, õrá azért lett szükség, hogy fõnöke pénteken eljátszhassa: azon dolgozik, hogy az új
országvezetés munkája sikeres legyen, hétfõn pedig a hölgy támadhassa a Fideszt. Szó sincs természetesen tudathasadásról. A város honlapján továbbra is fideszesként olvassuk, éppúgy, mint Horváth és Polai
urakat. Nem kér helyreigazítást akkor sem, ha bármilyen újság vagy televízió elmulasztja a neve mögé írni:
Kanizsáért frakció. A föntebb említett kancelláriaminiszter is fideszes
polgármesterként emlegette õt a parlamentben. Tudatos félrevezetés ez.
De ki az, aki még bedõl nekik? A júniusi európai parlamenti választáson
a nagykanizsai választók megmutatták, különbséget tesznek Marton István és a Fidesz között. Ez a kemény
csapat ezért országos zavarkeltéssel
próbálkozik. Talán ezért ingerült, ha
a Magyar Hírlapban olvasható róla a
valóság…
Papp János
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Marton: „...én úgy gondolom, hogy GE ügyben a
parlamenti képviselõknek kell lobbizni”
GE:
Még két év
két hónapunk van
A múlt szerdai 14 órás mûszakváltáskor dolgozói tájékoztató keretében jelentette be Simon Miklós, az Izzólámpa Gyár
igazgatója, hogy a vállalat vezetése szándéknyilatkozatot tett.
Ezt eljuttatták az Üzemi Tanácsnak, a Munkaügyi Központnak és a Polgármesteri Hivatalnak. A december elejére tervvé
konkretizálódó szándék szerint a
világítási üzletág 8000 magyarországi dolgozójából 2011 végére
5500 marad. A váci gyárat jövõ
évben teljes egészében bezárják,
az alkatrészeket gyártó hajdúböszörményi és zalaegerszegi gyár is
lényeges létszámleépítésnek esik
áldozatul. A nagykanizsai telephelyet mintegy ezerháromszáz fõ
munkahelyének megszûnése sújtja. Erre két lépésben kerül sor:
2010 végére kb. 300 fõ, a fennmaradó 1000 fõ pedig 2011 végén teszi le a szerszámot. A kompakt és
az autólámpa gyártást ez a szán-

déknyilatkozat nem érinti, azonban az izzólámpagyár és az üveggyártás 2011 végére teljesen megszûnik Nagykanizsán.
Herman Miklós telephely igazgató, az ipari szûrõk gyártásával
foglalkozó nagykanizsai GE Energy üzem jövõ évi bezárásáról szóló döntést is ismertette.
A szemmel láthatóan megrendült vezetõ a nem kevésbé sokkolt
munkásoknak
hangsúlyozta:
„Nem az Önök hibája”, kérte, továbbra is olyan minõségben dolgozzanak mint eddig, és megismételte korábban már elhangzott felszólítását: „Nem adjuk fel!”.

Cseresnyés Péter
1300 családért
tárgyal
A GE vezetésének szomorú bejelentésére reagálva Cseresnyés
Péter alpolgármester a következõ közlemény megjelentetését
kérte:
„Veszélybe került Nagykanizsán 1300 munkahely, így 1300
család megélhetése is. Mind országgyûlési képviselõként, mind

Izzósok beszélik...
– Kamu ez a szám. – fogalmazott tömören egyikük. Hiszen a
bejelentett 1300 fõ nem csak a
bétéseket nem tartalmazza, hanem a kiszervezett területek dolgozóit sem. Mit kezd egy konyhás, takarító, vákuumtechnikai
szakember vagy az elektromos
kapuk karbantartója, ha megszûnik városunkban az izzólámpagyártás? De továbbgyûrûznek a
következmények a beszállítókra:
a nyomdáknak is kevesebb lesz a
megrendelésük, és sorolhatnám.
Megérzik a buszosok és a kereskedõk egyaránt…
Az izzólámpákat sújtó uniós
döntésrõl sem szólnak dicsérõen. Mindannyian tudjuk, nem a
világítás löki meg egy háztartásban a villanyszámlát, hanem a
hûtõgép, a villanybojler, s ha
van, a légkondi. Ahol a gazdasá-

gosság rászorította, már rég átálltak kompaktra. Ahol rövid
ideig ég, ott meg hagyni kéne a
hagyományost. Hazánk azonban
nem csak fogyasztója, hanem
Európában a legnagyobb gyártója is ennek a most halálra ítélt
terméknek. Szidják hát becsülettel azt a kormányt, amelyik az
unió miniszteri tanácsában nem
képviselte eredménnyel választói érdekét.
A magyar ember, persze, nem
tud sokáig keseregni. Legsúlyosabb helyzetében is elõtör belõle
az irónia. Városunk elsõ emberének tavaly szeptemberi kijelentésén – “Amíg én leszek a polgármester, a GE városunkban marad.” – akkor az izzósok csak nevettek: kevés õ ehhez, nem õ dönti el. Másrészt fölháborodtak a
szavak mögötti „utánam a víz-

alpolgármesterként mindent megteszek annak érdekében, hogy a
GE-nél dolgozó emberek munkájukat ne veszítsék el. Ennek érdekében újra felveszem a kapcsolatot
a GE nagykanizsai és országos vezetésével, és tárgyalásokat kezdeményezek velük.”

Több száz milliót
kapott, mégis brutális
leépítésbe kezd
Tavasszal még több száz millió
forintot kapott a kormánytól
munkahelymegtartásra az a
General Electric, amely jövõre
minden harmadik dolgozóját elküldi Magyarországon.
Az Index információja szerint a
pályázó cégek közül a legnagyobb
munkahelymegõrzõ támogatást a
GE nyerte el, 7784 dolgozójának
foglalkoztatásához három hónapra
összesen 650 millió forint támogatásban részesült. Hosszú titkolózás
után szerdán jelentették aztán be,
hogy a fényforrásgyártás átszervezése miatt a következõ két évben
2700 fõt bocsátanak el. A gazdasági tárca államtitkára egyelõre nem
özön” szemléleten. Ma, a dátum
ismeretében több izzós tréfásan
felsikoltott: Jézus, Mária, csak
nem 2011 végéig lesz a polgármesterünk?
Akirõl hétfõi sajtónyilatkozata
(Lásd Marton István sajtóközleménye címû írásunkat – a szerk.)
után így beszélnek: az az ember
(eredetiben másként hangzott el –
a szerk.) fel akarja jelenteni a srácot, pedig a saját fülemmel hallottam, amit a közgyûlésen mondott.
(Izzós olvasóink megnyugtatására
Bizzer András válasza GE-rõl
szóló összeállításunkban olvasható – a szerk.)
Amikor pedig a lámpagyártást
átvevõ Kína kerül szóba, már
poénkodnak: úgy járunk, mint a
flexesek, busszal utazunk Kínába
dolgozni. Persze két nappal elõbb
indulunk el. Csak éppen a közismert kínai minõséggel lenne bibi.
Az izzósok nem tudnak nem jól
dolgozni…

tudott választ adni arra, hogy az állami támogatást végül visszafizettetik-e a céggel.

Az államtitkár nem
tudja, visszafizettetik-e
e
a 650 milliót
A gazdasági minisztérium államtitkára egyelõre nem tudja,
hogy visszafizettetik-e a General
Electric-kel azt a 650 millió forintot, amit a multicég kapott a
kormánytól munkahelymegõrzésre.
A társaság két év alatt 2700 embert bocsát el 8500 dolgozójából.
Csak Nagykanizsán 1500 ember
kerül az utcára, a város fideszes
országgyûlési képviselõje ezért
Bajnai Gordontól kér segítséget.
Cseresnyés Péter szerint a helyzetet a kormánynak az önkormányzattal és a GE menedzsmentjével
együtt kell megoldania. Közben a
legfrissebb statisztikai adatok szerint évtizedes csúcsra ért a munkanélküliség Magyarországon, a ráta
legutóbb a Bokros-csomag idején
haladta meg a 10 százalékot.

Együttes fellépésrõl
A GE munkavállalói érdekében fel kíván szólalni a Parlamentben, az azonnali kérdések
órájában Cseresnyés Péter alpolgármester, országgyûlési képviselõ.
A közgyûlés munkájának megkezdése elõtt néhány perccel tartott sajtótájékoztatóján Cseresnyés
Péter elmondta, kérdésében arra
vár választ, hogy mit tervez a kormány. Ha ez nem jár sikerrel, írásban küldi el a kérdéseit a miniszterelnökhöz és a gazdasági miniszterhez. Tudatva az elõzõ napon bejelentett helyzetrõl, levélben személyes találkozót kért Bajnai Gordon miniszterelnöktõl. Véleménye
szerint az önkormányzat, a kormány és a GE együttesen tud fellépni annak érdekében, hogy a
mostani döntés alapján minél
elõbb munkát találjon az a közel
1500 ember, akiknek két éven belül felmondanak. Mindent meg fog
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tenni annak érdekében személy
szerint, és ehhez természetesen
társakat is keres, hogy ez a helyzet
úgy oldódjon meg, hogy rövid
idõn belül, vagy akár azonnal találjanak munkát az érintettek, és
ne sújtsa még jobban a munkanélküliség Nagykanizsát, mint ahogyan most.

Fidesz:
Legtöbbet a kormány
tehet
Fertig István elnökségi tag és
Bizzer András önkormányzati
képviselõ a helyi Fidesz elnökségének és önkormányzati frakciójának nevében szólt hozzá a GE
dolgozóit érintõ, hónapok óta
tartó bizonytalan helyzethez és a
nyilvánosságra hozott döntésrõl
múlt szerdán sajtótájékoztatójukon.
– Szerintünk a kormány tehet a
legtöbbet az országosan több tízezer embert érintõ probléma megoldásáért. Bár tegnap Cseresnyés
Péter alpolgármester úr tartott sajtótájékoztatót a GE-nél történõ létszámleépítés kapcsán teendõ lépeseirõl, azonban a Fidesz elnökségének és önkormányzati frakciójának is foglalkoznia kell a problémával – kezdte Fertig István. –
Teljes mértékben támogatjuk Cseresnyés Péter a helyzet megoldását
segítõ törekvéseit, hisz bennünket
is megkerestek munkahelyükért
aggódó emberek. Meg kell tennünk
mindent annak érdekében, hogy az
elkövetkezõ másfél-két évben, az
elbocsátott embereknek újra biztosítani tudjuk az elhelyezkedés lehetõségét. Tudjuk, hogy ebben az
ügyben a legtöbbet a kormány tehet, hisz õk látják átfogóan a beruházási szándékot, õk tudják pozitív
módon befolyásolni adókedvezménnyel, központi támogatással, és
további célirányos intézkedésekkel
a befektetni szándékozók akaratát.
Ha ezt nem teszik, csak Nagykanizsán több ezer családot hagynak
cserben, s ha nem törõdnek az itt
élõkkel, még több ember számára
válik világossá, hogy a Bajnai-kormány tényleg csak klónja a
Gyurcsány-féle alakulatnak. A „dumakormányzás” tovább folyik, hiszen most is csak beszélnek, beszélnek és nem tesznek semmit akkor,
ha az egyszerû emberek érdekérõl
van szó.
– Bosszantó ez a nemtörõdömség – hiszen errõl a szándékról már

hónapok óta tudhatott mindenki,
egyes hírek szerint a GE idõben
megkereste és szándékáról értesítette a kormányt, de nem törõdtek
vele – vette át a szót Bizzer András. – Legalább ennyire bosszantó
az is, ami tegnap hangzott el városunk polgármestere szájából. Azt
mondta, egy kérdésre válaszolva,
hogy a GE tervezett elbocsátásai
okozta gonddal foglalkozzanak
mások, ez nem az õ dolga. Ezzel
szemben a mi véleményünk az,
hogy a város polgármesterének
egy ilyen helyzetben az lenne a
legfontosabb feladata, hogy keményen dolgozzon az itt élõk érdekében. A polgármester úr tegnapi
mondatai újra azt bizonyítják,
hogy csak saját magával és a saját
kis „betartásaival” van elfoglalva,
nem azzal törõdik, hogy mi van,
mi lesz az itt élõ, a munkájukat
várhatóan elvesztõ emberekkel.
Mi, akik felelõs helyi politikusoknak érezzük magunkat, minden tõlünk elvárhatót megteszünk annak
érdekében, hogy ebbõl a helyzetbõl az érintettek minél kisebb
veszteséggel kerüljenek ki. Támogatjuk Cseresnyés Péter országgyûlési képviselõ és alpolgármester úr a helyi lehetõségek feltárását
és a kormány intézkedését sürgetõ
szándékát, és támogatunk minden
olyan embert, aki a helyzet megoldásán dolgozik.

A teljes támogatási
összeget átutalta
dolgozóinak a GE
Maradéktalanul átutalta dolgozóinak a munkahelymegtartó
pályázaton elnyert összeget a GE
Hungary Kft. a nyáron, ami a támogatási keretösszeg egyharmada, 198 millió forint volt – közölte a társaság.
A GE Hungary az RTL Klub
szombati Híradójának anyagára
reagált, amelyben elhangzott,
hogy egy tavasszal kiírt pályázaton
650 millió forintot kapott munkahelymegtartó támogatásként az államtól a General Electric (GE), a
múlt héten viszont bejelentette,
hogy következõ két évben csaknem 2.600 dolgozóját elbocsátja.
A GE Hungary közleményében
emlékeztet rá, hogy a támogatást
az április-július közötti idõszakra
pályázták meg az érintett dolgozók
kiesõ, ötödik napi bérkiegészítésének támogatására. Ekkor ugyanis a
keresletcsökkenés miatt és a mun-

kahelyek megõrzése érdekében
négynapos munkahetet vezetett be
a GE. Hangsúlyozzák, hogy a pályázat kizárólag arra az idõszakra
és a csökkentett idejû foglalkoztatás támogatására vonatkozott, az
igényelt támogatás teljes egészében a dolgozókat illette.
A második negyedévben átmenetileg megnõtt a megrendelések
száma, ezért a csökkentett idejû
foglalkoztatás, vagyis a négynapos
munkarend abban az idõszakban a
hatósági szerzõdésben rögzítettnél
kevesebb dolgozót érintett. Így a
GE Hungary Kft. csak a szerzõdésben szereplõ támogatási keretösszeg egyharmadát, 198 millió
forintot volt jogosult igényelni,
amit teljes egészében átutalt a dolgozóknak – áll a közleményben.
Phil Marshall, a GE Lighting
európai
elnök-vezérigazgatója
szerdán jelentette be Budapesten,
hogy a következõ két évben a GE
Hungary 2.570 munkavállalóját
bocsátja el a fényforrás üzletágban
Magyarországon, de ezt mindaddig javaslatként kezelik, amíg meg
nem állapodnak a szakszervezetekkel. A létszámleépítés a hagyományos izzó- és a fénycsõgyártást
érinti, miután e termékeket kivonták a piacról. A Magyarországon
14 ezer fõt foglalkoztató GE megtartja a jelenleg 7.500 foglalkoztatottnak munkát adó fényforrásgyártást, nem vonul ki az – hangsúlyozta Phil Marshall.
Az átalakítás nem érinti az Ózdon mûködõ csaknem ezer munkavállalót foglalkoztató ipari elektronikai gyárat.

Marton István
sajtóközleménye
Elképedve olvastam azon szemenszedett hazugságok halmazát, mellyel Bizzer és Fertig képviselõk sajtótájékoztatónak álcázva léptek a nyilvánosság elé,
épp ezért kötelességemnek érzem e kérdésekrõl a valóságnak
megfelelõen is tájékoztatni azon
kanizsai polgárokat, akik esetleg
járatlanabbak a helyi közéletben, nem követték a közgyûlés
közvetítését, és ezért hitelt adnának az imént említett urak sárdobálásának.
Mégiscsak furcsa, hogy olyan
erõ kér számon akárkit is, mely a
döntést megelõzõen semmiféle érdeklõdést nem mutatott a GE iránt,
azon túl, hogy a döntést befolyá-
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solni lényegesen nem tudó helyi
telephely vezetõjétõl tájékoztatást
kértek néhány héttel a bejelentés
elõtt. Miközben én az elmúlt egy
évben rendszeres kapcsolatban
voltam a GE regionális elnök-vezérigazgatójával, valamint a termelési- és humánpolitikai igazgatójával is, akiknek végül sikerült
legalább arra rávenniük az amerikai döntéshozókat, hogy az eredeti
tervekkel szemben ne vonuljanak
ki teljesen és azonnal Magyarországról, azon belül Kanizsáról,
ami a jelen gazdasági helyzetben
egyáltalán nem lebecsülendõ eredmény. Midõn az is én voltam, aki
akár a legrosszabbra is elõre felkészülve, már a döntés pillanatában
azonnal meg tudtam egyezni a GE
vezetõivel a cég és a város együttmûködésérõl, mely azt célozza,
hogy a felszabaduló – tökéletesen
kiépített – infrastruktúrát más termelõ cégek vehessék igénybe, ezzel elõsegítve az emberek megélhetéshez juttatását. Ennek az elõremutató együttmûködésnek a válság enyhültével, és a beruházási
kedv emelkedésével meg is lesz az
eredménye. És úgy hiszem, hogy
jogos volt kritikám, hogy ehhez a
munkához a városhoz kötõdõ parlamenti képviselõk – noha van belõlük jó pár, és õk a felelõsek az
országos döntéshozatalért – sem a
kellõ idõben, sem a kellõ mértékben nem nyújtottak segítséget.
Persze a valós megoldások keresése helyett lehet látszatpolitizálásba
is kezdeni, a döntés megszületése
után verni az asztalt, de ez aligha
tûnhet hitelesnek, ha a nyilatkozók
által „sztárolt” parlamenti képviselõ még arra sem vette a fáradtságot, hogy a GE vezetõjének a parlamenti bizottsági meghallgatásán
kifejtse a véleményét... Mert azt
ugyebár nem közvetíti a televízió.
Ha pedig az érintett megszólalni
vágyók képtelenek a konstruktív
munkára, és a munkára úgy egyébként, akkor legalább azt tegyék
meg, hogy nem próbálnak a dolgozók százainak tragédiájából aljas
módon politikai tõkét kovácsolni,
mert ha nagyon átlátszó is a kísérlet, egy nehéz helyzetben lévõ embert könnyen átlökhet a végsõ elkeseredés határán, ahonnan már
nagyon nehéz a visszatérés. Ezért
a konkrét esetben kénytelen vagyok hazugsága miatt jogi lépéseket fontolgatni Bizzer képviselõ
ellen, melynek hatására a jövõben
talán õk, és még az a pár, hasonló
színvonalú sajtótájékoztató tartására utasítható személy is tartóz-
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kodni fog a közszereplés ezen formájától, amivel a tõlük telhetõ legnagyobb szolgálatot tennék a városnak. Elég legyen a lélekkufárkodásból!

A miniszter szerint jól
viselkedett a több
ezres elbocsátásra
készülõ cég
A gazdasági miniszter megköszönte a több ezres elbocsátásra
készülõ General Electric-nek,
hogy jó állampolgárként viselkedett az elmúlt húsz évben.
A tízmillió magyar állampolgártól
nagyobb egyéni felelõsséget vár el
Varga István. A tárcavezetõ nem feltételezi, hogy a GE rosszhiszemûen
pályázott volna a tavasszal kiírt
munkahelymegtartó támogatásra.
„Nem a kormány itt a dolgok
megoldója, hanem az embereknek
kell sokkal nagyobb egyéni felelõséggel fellépniük tudni. A jövõ, a
modern társadalom, akár mondhatom azt is, a sokat átkozott globalizált társadalom ezt követeli meg.
Ezt követeli meg Magyarországon
is, nem tudunk széllel szemben haladni” – fogalmazott Varga István.
A gazdasági miniszter az Országgyûlés foglalkoztatási bizottságában védelmébe vette a multinacionális cégeket, köztük az egykori Tungsramot felvásárló General Electric-et, amely 2011-ig 2700
dolgozóját bocsátja el. Varga István maga is az egyik multi vezetõje volt miniszteri kinevezése elõtt.
Az ellenzéki képviselõk kétségbe
vonták, hogy az amerikai székhelyû

vállalat jóhiszemûen pályázott munkahelymegtartó támogatásra. Erre
Varga Isván úgy reagált, hogy nem
szabad találgatásokba bocsátkozni
arra vonatkozóan, hogy a GE mire
készült. A miniszter hozzátette: a
cég az elmúlt 20 éveben „good citizenként”, azaz jó állampolgárként
viselkedett Magyarországon.
A General Electric 650 millió forintot nyert a munkahelyek megtartására kiírt pályázaton. A kormány
nem kéri vissza a pénzt. A vállalat
azt állítja, a pályázaton elnyert öszszeg kevesebb, mint harmadát használta fel, a 198 millió forintból fizette ki a dolgozók ötödik munkanapját abban az idõszakban, amikor a
válság miatt négynapos munkahetet
vezetett be. A miniszter azt mondta,
tárgyal a General Electric-kel arról,
hogy milyen új iparágakat hoz Magyarországra. Varga István a repülõgépgyártást említette példaként.

Bizzer válasza
Martonnak
Sajnálattal veszem tudomásul,
hogy Nagykanizsa polgármestere már odáig jutott, hogy véleményem szerint alaptalan módon perrel való fenyegetéssel
akarja megfélemlíteni és elnémíttatni azokat, akik ellent mernek mondani neki, vagy más véleményt képviselnek, mint õ.
Szerencsére, már nem diktatúrában élünk így ez nem fog sikerülni
neki. A konkrét ügyben pedig viszszautasítom a hazugság jelzõt, ugyanis a sajtótájékoztató általam elmondott, kifogásolt része egy a közgyûlésen elhangzott kérdésre adott polgár-

JÖVÕRE VELÜNK UGYANITT
UGYANITT,, UGYANENNYIÉRT!
UGYANENNYIÉRT!
Ha 2010-re idén rendeli meg valamely termékünket (elõleg befizetése
mellett) a 2009-es árakon készítjük el!  RÉSZLETFIZETÉS!
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mesteri válasz tömörített, nem szó
szerinti lényegét adta vissza, melyre
véleményem szerint a sajtótájékoztató mûfajából adódóan volt szükség.
Ugyanis ilyenkor rövid, tömör, lényegre törõ megfogalmazásokra kell
törekedni. (Egyébként a sajtótájékoztatón jelezve lett, hogy nem szó szerint van idézve a Polgármester úr!)
Szeretném felhívni a figyelmet arra
is, hogy a sajtótájékoztatónak nem
volt témája az, hogy a Polgármester
úr kivel milyen ügyben mit tárgyalt,
kizárólag a közgyûlési mondatai, véleménye az, amit kritikával illettem.
Az alábbi közgyûlési jegyzõkönyvrészletbõl, mindenki eldöntheti, ki hazudott, vagy ki vádolt
alaptalanul.
„Halász Gyula: Második kérdésem a GE-nél történt leépítéssel
kapcsolatban kíván-e a kormányfõhöz fordulni Polgármester úr? ...
Marton István: ...A GE-vel kapcsolatban, amit Ön mond, oda a
város parlamenti képviselõi kellenének alapvetõen, hogy lobbizza-

nak a kormánynál. Hát ott találkoznak velük hetente.”
„Halász Gyula: Polgármester
úr, Önnek is kellene Bajnai Gordonhoz fordulni, hogy próbáljon
meg a kormány segítségét igénybe
venni ahhoz, hogy a Magyarországra települõ cégek közül valakinek ajánljon fel akár adókedvezményt, akár más adókedvezményt,
hogy Nagykanizsára települjenek.
...Marton István: ...Tehát én úgy
gondolom, hogy GE ügyben a parlamenti képviselõknek kell lobbizni... De ha óhajtja, én írhatok neki
egy levelet is külön, de akkor minek van itt három-négy parlamenti
képviselõ, aki valamilyen formában a város színeit kell, hogy képviselje. Ugyan már, ne minden a
polgármesterre háruljon.”
(A jegyzõkönyv teljes szövege
honlapunkon, a http://www.kanizsaujsag.hu/index.php?m=200&ckid=3
585 oldalon olvasható.)
K.H. összeállítás

Építéshatóság - 6/1976-2
25/2009.
Ügyintézõ: Gerencsér M. Tárgy: Értesítés az eljárás felfüggesztésérõl. Szám:
6 /1976-25/ 2009.
Hirdetmény
A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló
2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 80. § (3) bekezdése alapján értesítem az érintetteket, hogy a Nagykanizsa Megyei Jogú Város Jegyzõje
6/1976-15/2009. és a 6/1976-16/2009. számú - Nagykanizsa, Szemere u. 4. sz.
alatti ingatlanon létesített por- és forgácselszívó rendszer fennmaradására, az
elkészültére vonatkozó bejelentés tudomásul vételére irányuló - építéshatósági
ügyben az eljárást felfüggesztette.
Mivel a fenti építéshatósági eljárással érintett ingatlannal közvetlenül határos ingatlanokkal rendelkezni jogosultak száma jelentõs, a további ügyfeleket a
határozat meghozataláról hirdetményi úton tájékoztatom a fenti jogszabályi
elõírásnak megfelelõen az alábbiak szerint.
A hirdetmény 2009. november 3-tól kerül kifüggesztésre Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának hivatalos hirdetõtábláján.
Az eljáró hatóság megnevezése: Nagykanizsa Megyei Jogú Város Jegyzõje
8800 Nagykanizsa, Eötvös tér 16., ügyszáma: 6/1976-15/2009., 6/197616/2009., tárgya: fennmaradási engedély iránti kérelem, bejelentés tudomásul
vétele iránti kérelem. A kérelmezõ ügyfél neve: Kanizsa Trend Kft. 8800 Nagykanizsa, Szemere u. 4.
A kérelemmel érintett ingatlan, valamint az érintett ingatlannal közös határvonalú (telekhatárú) ingatlanok, védelmi övezettel érintett ingatlanok (hatásterület): Nagykanizsa 1. 2097/17. hrsz., 2097/16. hrsz., 2097/14. hrsz., 2097/13.
hrsz., 2097/11., hrsz., 2097/10. hrsz., 2097/9. hrsz., 2099. hrsz., 2100. hrsz.,
2106/3. hrsz., 2110. hrsz., 2111. hrsz., 2112. hrsz., 2113. hrsz., 2114. hrsz.,
2115. hrsz., 2119. hrsz., 2097/17. hrsz., alatti ingatlanok
Felhívom az érintettek figyelmét, hogy az ügy iratanyaga a Polgármesteri
Hivatal Építéshatósági Osztályán, az alábbi helyen és idõpontban megtekinthetõ: Nagykanizsa, Eötvös tér 16. III. emelet 305. Hétfõ: 8-12, 13-16.30, szerda:
8-12, 13-17, péntek: 8-12
A Ket. 98 §. (3) bekezdése kimondja: "Az eljárást felfüggesztõ, az eljárást
megszüntetõ, a kérelmet érdemi vizsgálat nélkül elutasító, az eljárási bírságot
kiszabó, valamint a költség összegének megállapítása és a költségviselés tárgyában hozott elsõfokú végzés ellen önálló fellebbezésnek van helye."
Erre figyelemmel az eljáró hatóság a fellebbezési lehetõségét döntésében az
alábbiak szerint biztosította: "Határozatom ellen a kézhezvételtõl számított 15
napon belül a Nyugat-dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal Zalaegerszegi Kirendeltségéhez címzett, de a Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Építéshatósági Osztályhoz két példányban benyújtandó 30.000
Ft értékû illetékbélyeggel ellátott fellebbezéssel lehet élni."
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Építéshatóság - 6/1058-1
12/2009.
Ügyintézõ: Varga Milán. Tárgy: Értesítés döntéshozatalról a Nagykanizsa,
Lazsnak u. 10/4. sz. alatti építéshatósági ügyben. Szám: 6/1058-12/2009.
Hirdetmény
A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004.
évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 80. § (3) bekezdése alapján értesítem az érintetteket, hogy Nagykanizsa Megyei Jogú Város Jegyzõje a 6/1058-11/2009. számú
Nagykanizsa Lazsnak u. 10/4. szám alatti 4365/84/A/7. hrsz-ú ingatlanon lakóegység
garázs bõvítésére és gépkocsibeálló kialakítására vonatkozó építéshatósági engedélyezésének ügyében, a benyújtott kérelmet elbírálta és döntését meghozta.
Mivel a fenti építéshatósági eljárással érintett ingatlannal valamint a
közvetlenül szomszédos ingatlanokkal rendelkezni jogosultak száma jelentõs,
ezért ezen ügyfeleket a határozat meghozataláról hirdetményi úton tájékoztatjuk a fenti jogszabályi elõírásnak megfelelõen az alábbiak szerint.
A hirdetmény 2009. október 28-án kerül kifüggesztésre Nagykanizsa
Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának hivatalos hirdetõtábláján.
(Nagykanizsa, Eötvös tér. 16. szám elõtt)
Az eljáró hatóság megnevezése: Nagykanizsa Megyei Jogú Város Jegyzõje
8800 Nagykanizsa, Eötvös tér 16., ügyszáma: 6/1058-6/2009., tárgya: építési
engedély megadása. A kérelmezõ ügyfél neve: Horváth Ferenc és Horváth
Ferencné. A kérelemmel érintett ingatlan valamint az érintett ingatlannal közös
határvonalú (telekhatárú) ingatlanok (hatásterület): Nagykanizsa 4365/83 és
4365/85. hrsz-ú társasházi ingatlan.
Felhívom az érintettek figyelmét, hogy az elsõfokú építéshatóság fenti ügyben
meghozott döntése és az ügy iratanyaga a Polgármesteri Hivatal Építéshatósági
Osztályán, az alábbi helyen és idõpontban megtekinthetõ: Nagykanizsa, Eötvös tér
16. III. emelet 304. Hétfõ: 8-12, 13-16.30, szerda: 8-12, 13-17, péntek: 8-12.
A Ket. 98. § (1) bekezdése kimondja: "Az ügyfél az elsõ fokú határozat ellen
fellebbezhet. A fellebbezési jog nincsen meghatározott jogcímhez kötve,
fellebbezni bármilyen okból lehet, amelyre tekintettel az érintett a döntést
sérelmesnek tartja." Erre figyelemmel a határozatban a jogorvoslat lehetõségét
biztosítottuk. Döntésem ellen a közlést követõ naptól számított 10 munkanapon
belül lehet fellebbezést benyújtani. E határozat elleni fellebbezés illetéke
30.000 Ft. Az illetéket az iraton illetékbélyeg formájában kell leróni. A
fellebbezést hatóságomnál kell 2 példányban benyújtani. A fellebbezést a Nyugat-dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal Zalaegerszegi Kirendeltsége
bírálja el, mely a sérelmezett döntést, valamint az azt megelõzõ eljárást
megvizsgálja, melynek során nincs kötve a fellebbezésben foglaltakhoz.

Építéshatóság - 6/1404-1
15/2009.
Ügyintézõ: Kém Eszter. Tárgy: Értesítés döntéshozatalról a Nagykanizsa,
Arany J. u. 11. sz alatti építéshatósági ügyben. Szám: 6/1404-15/2009.
Hirdetmény
A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló
2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 80. § (3) bekezdése alapján értesítem az érintetteket, hogy Nagykanizsa Megyei Jogú Város Jegyzõje a
6/1404-14/2009. számú Nagykanizsa, Arany J. u. 11. szám alatti ingatlanon
épített társasház használatbavételi engedélyérõl döntését meghozta.
Mivel a fenti építéshatósági eljárással érintett ingatlannal, valamint a közvetlenül szomszédos ingatlanokkal rendelkezni jogosultak száma jelentõs, ezért
ezen ügyfeleket a határozat meghozataláról hirdetményi úton tájékoztatjuk a
fenti jogszabályi elõírásnak megfelelõen az alábbiak szerint.
A hirdetmény 2009. november 4-én kerül kifüggesztésre Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának hivatalos hirdetõtábláján.
Az eljáró hatóság megnevezése: Nagykanizsa Megyei Jogú Város Jegyzõje 8800
Nagykanizsa, Eötvös tér 16., ügyszáma: 6/1404/2009., tárgya: használatbavételi engedély. A kérelmezõ ügyfél neve: Ró-Bau Inveszt Kft. A kérelemmel érintett ingatlan
valamint az érintett ingatlannal közös határvonalú (telekhatárú) ingatlanok (hatásterület): Nagykanizsa 967. és 964. hrsz-ú társasházi ingatlanok és a 969., 965., 961.
Felhívom az érintettek figyelmét, hogy az elsõfokú építéshatóság fenti ügyben
meghozott döntése és az ügy iratanyaga a Polgármesteri Hivatal Építéshatósági
Osztályán, az alábbi helyen és idõpontban megtekinthetõ: Nagykanizsa, Eötvös
tér 16. III. emelet 304. Hétfõ: 8-12, 13-16.30, szerda: 8-12, 13-17, péntek: 8-12.
A határozat jogerõs, ellene fellebbezni nem lehet.

Képviselõi fogadóórák
Balogh László a nagykanizsai 3. számú választókerület önkormányzati képviselõje, OKISBelnök fogadóórát tart minden szerdán 16 órától 17 óráig a Batthyány Lajos Gimnáziumban (Nagykanizsa, Rozgonyi utca 23.): 30/2040865, balogh.laszlo61@chello.hu
Karádi Ferenc a 13. számú választókerület önkormányzati képviselõje fogadóórát tart minden hónap második keddjén 18 órától a miklósfai Mindenki Házában, ugyanazon a napon 16
órától a ligetvárosi óvodában.
Dr. Károlyi Attila a 6. számú választókerület önkormányzati képviselõje fogadóórát tart
minden hónap második szerdáján 17 órától a Kõrösi Cs. Sándor Általános Iskolában.
Papp Nándor a 12. számú választókerület önkormányzati képviselõje fogadóórát tart
november 10-én, kedden 17 órakor a Vécsey Zsigmond Általános Iskolában, 18 órától a Zárda
utcai kollégiumban.

Gyógyszertári ügyelet Nagykanizsán - november
Dátum
2009. november 1.
2009. november 2.
2009. november 3.
2009. november 4.
2009. november 5.
2009. november 6.
2009. november 7.
2009. november 8.
2009. november 9.
2009. november 10.
2009. november 11.
2009. november 12.
2009. november 13.
2009. november 14.
2009. november 15.
2009. november 16.
2009. november 17.
2009. november 18.
2009. november 19.
2009. november 20.
2009. november 21.
2009. november 22.
2009. november 23.
2009. november 24.
2009. november 25.
2009. november 26.
2009. november 27.
2009. november 28.
2009. november 29.
2009. november 30.
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Gyógyszertár
Cím/telefonszám
GYOPÁR
ADY E. U. 12. 93/510-160
BELVÁROSI
ERZSÉBET TÉR 1. 93/310-403
KIRÁLY
KALMÁR U. 4. 93/536-620
SZENT GYÖRGY KIRÁLY U. 53. 93/510-135
CENTRUM(INTERSPAR) TÁBORHELY U. 4. 93/516-278
SZENT KRISTÓF ERZSÉBET TÉR 8/2. 93/510-151
KIRÁLY
KALMÁR U. 4. 93/536-620
BELVÁROSI
ERZSÉBET TÉR 1. 93/310-403
ARANYSZARVAS ROZGONYI U. 1. 93/311-531
GYOPÁR
ADY E. U. 12. 93/510-160
SZENT KRISTÓF ERZSÉBET TÉR 8/2. 93/510-151
FAGYÖNGY
SZEKERES J. U. 2-8. 93/310-367
ZSÁLYA (TESCO) BOSZORKÁNY U. 2. 93/516-280
SZENT KRISTÓF ERZSÉBET TÉR 8/2. 93/510-151
ARANYSZARVAS ROZGONYI U. 1. 93/311-531
KANIZSA
FÕ U. 5. 93/510-267
KIRÁLY
KALMÁR U. 4. 93/536-620
CENTRUM(INTERSPAR) TÁBORHELY U. 4. 93/516-278
SALVIA
RÓZSA U. 6. 93/536-610
SZENT GYÖRGY KIRÁLY U. 53. 93/510-135
KIRÁLY
KALMÁR U. 4. 93/536-620
ZSÁLYA (TESCO) BOSZORKÁNY U. 2. 93/516-280
ARANYSZARVAS ROZGONYI U. 1. 93/311-531
BELVÁROSI
ERZSÉBET TÉR 1. 93/310-403
GYOPÁR
ADY E. U. 12. 93/510-160
SZENT KRISTÓF ERZSÉBET TÉR 8/2. 93/510-151
FAGYÖNGY
SZEKERES J. U. 2-8. 93/310-367
KANIZSA
FÕ U. 5. 93/510-267
BELVÁROSI
ERZSÉBET TÉR 1. 93/310-403
KELETI
ZEMPLÉN GY. U. 6. 93/310-402

ügyeleti idõ
08.00 – 07.30
18.00 – 07.30
17.30 – 07.30
18.30 – 07.30
20.00 – 08.00
22.00 – 06.00
12.30 – 07.30
08.00 – 07.30
18.00 – 07.00
19.30 – 07.30
22.00 – 06.00
16.30 – 08.00
20.00 – 08.00
13.00 – 08.00
08.00 – 07.00
18.30 – 07.30
17.30 – 07.30
20.00 – 08.00
17.00 – 08.00
18.30 – 07.30
12.30 – 08.00
08.00 – 08.00
18.00 – 07.00
18.00 – 07.30
19.30 – 07.30
22.00 – 06.00
16.30 – 08.00
13.00 – 08.00
08.00 – 07.30
18.00 – 08.00
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Új elnökkel folytatják a
munkát a cukorbetegek
Rendkívüli közgyûlésén két
napirendi pontot tárgyalt meg a
nagykanizsai Cukorbetegek Egyesülete.
Az összehívásra a szervezet élén
az 1996-os megalakulástól kezdõdõen elnökként tevékenykedõ
Poszavecz József váratlan és sajnálatos halála miatt került sor. A
róla való megemlékezést követõen
módosították az alapszabályt,
melyre az elnök személyének változása és az elsõ elnökhelyettes kijelölése miatt volt szükség. Új elnöknek a jelölõbizottság által javasolt Jaskó Józsefet választották
meg, aki elnökhelyettesként, majd
augusztustól megbízott elnökként
végezte munkáját az egyesületben.
Az új elnökhelyettes Korháné

Sipos Ildikó lett. Az elsõ elnökhelyettesi teendõkkel – amely az elnök akadályoztatása esetén annak
teljes jogkörû helyettesítését jelenti – Jászberényi Zsombort bízták
meg.
Megválasztása után Jaskó József elmondta, hogy fontos feladatának tartja az egyesület zavartalan
mûködésének biztosítását, a taglétszám növelését, s a fiatalok bevonását, tekintettel arra, hogy a
cukorbetegséggel küzdõk száma
rohamosan nõ.
Az egyesület székhelye megváltozott, a kórház által biztosított teremben, a belgyógyászat területén
tartják ezentúl üléseiket, találkozásaikat.
S.E.

Építéshatóság - 6/1058-1
12/2009.

„Mert a legárvább akinek még halottai sincsenek
bora ecet, könnye torma gyertyájának is csak korma
álldogálhat egymagában kezében egy szál virággal
mert a legárvább akinek még halottai sincsenek.”
(Kányádi Sándor)

Ügyintézõ: Junger M. Tárgy: Értesítés döntéshozatalról a Nagykanizsa, Kossuth tér 7. sz. alatti építési ügyben. Szám: 6/836-6/2009.
Hirdetmény
A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 80. § (3) bekezdése alapján értesítem az érintetteket, hogy a Nyugat-dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal Zalaegerszegi Kirendeltsége a
Zalakaros Város Jegyzõje 03-177-14/2009. számú Nagykanizsa, Kossuth tér 7. szám alatti építési ügyben hozott határozata ellen benyújtott
fellebbezést elbírálta, az elsõ fokú építésügyi hatóság fenti számú határozatát helyben hagyta.
Mivel a fenti építéshatósági eljárással érintett ingatlannal közvetlenül határos ingatlanokkal rendelkezni jogosultak száma jelentõs, az eljáró másodfokú hatóság kérésének megfelelõen a további ügyfeleket a határozat meghozataláról hirdetményi úton tájékoztatjuk a fenti jogszabályi elõírásnak
megfelelõen az alábbiak szerint:
A hirdetmény 2009. október 29-tõl kerül kifüggesztésre Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának hivatalos hirdetõtábláján.
Az eljáró hatóságok megnevezése: Zalakaros Város Jegyzõje 8749
Zalakaros, Gyógyfürdõ tér 1. Nyugat-dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal 8900 Zalaegerszeg, Kosztolányi D. u. 10. Az ügy iktatási
száma: ZH/593-14/2009. Az ügy tárgya: Nagykanizsa, Kossuth tér 7.
szám alatti, 2379/3. hrsz. alatt felvett ingatlan építési engedélyezési
ügye. A kérelmezõ ügyfél neve: Falevél 98. Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., 8863 Molnári, Zrínyi u. 22. A kérelemmel érintett ingatlan
valamint az érintett ingatlannal közös határvonalú (telekhatárú) ingatlanok (hatásterület): Nagykanizsa 2379/3. hrsz-ú ingatlan valamint a
2380., 2381/3., 2381/5., 2378., 2377., 2376., 2482. hrsz-ú ingatlanok.
Felhívom az érintettek figyelmét, hogy a másodfokú építésügyi hatóság fenti ügyben meghozott döntése és az ügy iratanyaga Zalakaros
Város Polgármesteri Hivatal Mûszaki Osztályán (Zalakaros, Gyógyfürdõ tér 1.) megtekinthetõ az alábbi ügyfélfogadási idõben: hétfõn 814 óráig, kedden 8-14 óráig, szerdán 8-14 óráig, pénteken 8-12 óráig.
A Ket. 109. § (1) bekezdése elõírására figyelemmel az eljáró hatóság a keresetindítás lehetõségét biztosította.
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A piarista Októberi Esték - A
határon túli magyarság élete címû elõadássorozat keretében a
közelmúltban látogatott Nagykanizsára Duray Miklós szlovákiai (felvidéki) magyar politikus,
közíró, hogy mélységében is
megismertesse hallgatóságát a
szlovák-magyar viszony tágabb
összefüggéseivel.
Aligha véletlen, hogy már a bevezetõ is a trianoni békediktátum
körülményeivel, politikai kontextusaival foglalkozott, árnyalva a
már-már sablonosnak tekinthetõ,
bejáratott gondolatokat. Ahogy
Duray megvilágításba helyezte a
történéseket, azok az alábbiak: az
Osztrák-Magyar Monarchia dualista keretein belül mindvégig
megfigyelhetõ volt egy cseh, trializmusra való politikai törekvés,
mely az elsõ világháború végére
kedvezõ helyzetre lelt más vonatkozásban is. Létrejöhetett a Csehszlovák Köztársaság, amely elsõsorban a németek csehekkel szembeni törekvéseit volt hivatott gátolni, s a cseh politika magyarán szólva a szlovákságot így tudta saját
érdekeinek megfelelõen „felhasználni”.

Tomás Masaryk,
cseh polgári politikus, késõbbi
köztársasági elnök, akinek külpolitikáját francia orientáció jellemezte. A XX. század kezdeti éveiben a Monarchián belüli cseh autonómiát követelte, a világháború
kitörése után már az önálló cseh
állam megteremtésén munkálkodott.
A cseh érdekek tehát abban álltak, hogy a geopolitikai helyzetet
a térségben mindjobban meghatározzák, s így minél nagyobb magyar területeket is kihasítsanak a
megalakuló Csehszlovákia javára. Ez természetesen embertömegben mérve is jelentõs lépés
volt, s ebben a helyzetben igazán
egyedi az volt, mutatott rá Duray
Miklós, hogy ellentétes a magyar
történelemben korábban véghezvitt törekvésekrõl. Hiszen Mátyás
idejébõl szintén tudni területnövelõ terjeszkedésrõl – példának
okáért - Szilézia felé, ahonnan
azonban a magyar állam számára
az adók beszedése volt fontos, de
korábbról véve példát, Luxemburgi Zsigmond is zálogosított el
a lengyel királynak szepesi településeket. Ezekhez képest tehát
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Sok múlott a csehek politikáján is
az 1918 õsze után történtek teljesen más elképzeléseket sugallnak…

Edvard Benes,
csehszlovák köztársasági elnök,
Masaryk követõje, akinek kezdeményezésére késõbb létrejött
Csehszlovákia, a Jugoszláv Királyság, valamint a Román Királyság hármas szövetsége. A német
megszállás elõl Angliába emigrált,
majd a II. világháború után ismét
köztársasági elnök. Nevéhez kötõdnek a felvidéki magyarságot
egyebek mellett kollektív háborús
bûnösnek tekintõ dekrétumok, melyek a kassai kormányprogram
megvalósulását voltak hivatottak
segíteni.
Az elõadás után Duray Miklóst
ezen túlmenõen kérdeztük a magyar-szlovák viszony történelmi
mélységeirõl, s az árnyaltság több,
mint szembetûnõ:
– A Magyar Királyság területén
több nyelvben éltek – fogalmazott,
s ez teljesen normális volt.
– Mi az oka mégis a mai szlovák
védekezõ-mechanizmusnak?
– Ez egy mesterségesen kifejlesztett magyar-ellenesség, melynek van egy XIX. századi gyökere,
de azt nem a szlovákok, hanem a
csehek találták ki. Egy olyan nemzetkoncepcióról volt szó, mely szerint az észak-magyarországi szlávok a cseh nemzetnek a Magyar
Királyságon belül élõ nyúlványai.
– És aminek alapján a cseh
nyelvnek is a szlovák egyfajta
nyelvjárása…

–… pontosabban úgy gondolkodtak a csehek, így például
Frantisek Palaczky cseh történetíró, politikus is 1829-ben:
érthetetlen az, hogy a szlovákok
miért akarnak saját nyelvet,
amikor õk csehek… Ez persze
részben a cseh koncepcióban
egyfajta nemzethatalmi politika
volt, más részrõl pedig a szlávság rossz értelmezése, ami szerint a cseh és szlovák egy nép.
Változás ebben a gondolkodásban a szlovák Ludovít Stúrral
következett be, ehhez társult az
1848-ban bekövetkezett szerencsétlen kimenetelû szlovák-magyar közeledés. A szlovákokat a
magyar politikai nemzet részének tekintették a Magyar Királyságon belül, míg példának okáért a horvátokat nem. A szlovákokat nyelvi nemzetnek vették,
így érthetetlennek tûnt a magyar
elit számára, hogy õk politikai
téren is önállóan kívánnak fellépni. Az akkori magyar politikai réteg nem fogta fel, hogy
ilyen létezhet, s ez a XIX. század szerencsétlensége, amely továbbkísérte az elkövetkezõ évtizedekben is a két nemzet politizálását.
– Az elsõ világháború végén létezett esetleg olyan szlovák meggyõzõdés, mely Magyarország keretei között képzelte el továbbra is
a szlovákokat?
– Akkor már nem. Ez már késõ
volt. Talán húsz évvel korábban
még megélt volna ilyenfajta elképzelés, de 1918-ban már nem.
Akkor már végképp a cseh elkép-

zelések voltak a döntõk, mondhatnám úgy is, a kocka már el
volt vetve…

Ludovít Stúr
a szlovák nemzeti mozgalom
vezetõje, a szlovák irodalmi nyelv
megteremtõje a XIX. század középsõ harmadában. A Habsburgok
felhasználták törekvéseit a magyar
szabadságharc ellenében, de annak
bukása után a szlovák politikus és
nyelvész sem folytathatta már
meghatározó tevékenységét.

Ami egyebek mellett
a szlovákok lelkét
nyomja
A XIX. század ’70-es éveiben
az Osztrák-Magyar Monarchián
belül Grünwald Béla határozott
javaslatára zárták be a mûködõ
három szlovák nyelvû gimnáziumot, illetve a Matica Slovenskát,
melyet egyértelmûen a magyarosítás túlbuzgó folyamataként értelmeztek.
1907. október 27-én a Rózsahegy melletti Csernován csendõrségi sortûz dördült, melynek során
az Andrej Hlinka szlovák katolikus
pap mellett tüntetõ hívek közül tizenöten meghaltak, tízen súlyosan,
hatvanan pedig könnyebben sebesültek meg. Ez azóta is a szlovákság körében a magyarokkal szembeni ellenállás egyik sarkpontja,
holott az intézkedõ csendõrök nagy
hányada szlovák származású volt.
Polgár László

Göcsej elsõ kutatójára emlékeztek
Mindenszentek elõtt Novára
látogattak az Együtt Kiskanizsáért Egyesület és a Kiskanizsai
Olvasókör tagjai, akik a kései leszármazottak, valamint Kiskanizsa népe nevében koszorút helyeztek el Plánder Ferenc, Göcsej elsõ néprajzkutatója sírjánál.
A két civil szervezet tagjait
Lendvai Jenõné polgármester fogadta irodájában, majd a novai önkormányzat nevében közösen helyeztek el koszorút a közelmúltban
felállított új síremléknél. A megemlékezést követõen megtekintet-

ték a Plánder Ferenc Helytörténeti
Múzeumot és Göcsej fõvárosának
barokk templomát, melynek falán
márványtábla jelzi: Ebben a templomban szolgálta Istenét és Nova
híveinek üdvösségét 1826-1867
között Plánder Ferenc esperes, Göcsej elsõ kutatója.
Plánder Ferenc Kiskanizsán
született 1796-ban és 1867-ben
halt meg Nován. 1805-1812 között
tanult a Nagykanizsai Piarista
Gimnáziumban, majd teológiát
végzett Szombathelyen. Nagylengyelben volt káplán, azt követõen
pedig Szombathelyen történelmet
tanított. 1826-ban került Novára

plébánosnak. Õ volt Göcsej elsõ
nyelvjárás- és néprajz kutatója. Elsõnek ismerte fel a göcseji nyelvjárás és népszokások érdekességeit, és azokat kora egyetlen tudományos folyóiratában, a Tudományos
Gyûjteményben ismertette.
A gyûjteményben megjelent két
tanulmánya mind a mai napig forrásértékû. Mindkettõ Degré Alajos
és Szentmihályi Imre megjegyzéseivel 1970-ben újból megjelent a
Göcseji Múzeum Közleményei sorozat 29. számaként Plander Ferenc Göcsejrõl címmel.
B.E.
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Építéshatóság - 6/2470-6
6/2009.
Ügyintézõ: Junger M. Tárgy: Értesítés döntéshozatalról a Nagykanizsa, Sugár u. 3. sz. alatti építéshatósági ügyben. Szám: 6/2470-6/2009.
Hirdetmény
A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló
2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 80. § (3) bekezdése alapján értesítem az érintetteket, hogy Nagykanizsa Megyei Jogú Város Jegyzõje a
6/2470/2009. számú Nagykanizsa, Sugár u. 3. szám alatti 1197. hrsz-ú ingatlanon meglévõ épület nyugati homlokzatán információs táblák elhelyezésére vonatkozó építéshatósági ügyben a benyújtott építés-bejelentés engedély kérelmet
elbírálta és döntését meghozta.
Mivel a fenti építéshatósági eljárással érintett ingatlannal, valamint az érintett ingatlannal közvetlenül szomszédos ingatlanokkal rendelkezni jogosultak
száma jelentõs, ezért ezen ügyfeleket a határozat meghozataláról hirdetményi
úton tájékoztatjuk a fenti jogszabályi elõírásnak megfelelõen az alábbiak szerint. A hirdetmény 2009. október 29-tõl kerül kifüggesztésre Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának hivatalos hirdetõtábláján.
Az eljáró hatóság megnevezése: Nagykanizsa Megyei Jogú Város Jegyzõje
8800 Nagykanizsa, Eötvös tér 16., ügyszáma: 6/2470/2009., tárgya: építés-bejelentés engedély. A kérelmezõ ügyfél neve: Sponzor Tours Utazási Kft., 8800
Nagykanizsa, Csengery u. 5. A kérelemmel érintett ingatlan valamint az érintett
ingatlannal közös határvonalú (telekhatárú) ingatlanok (hatásterület): Nagykanizsa 1197. hrsz-ú ingatlan, valamint az 1192. hrsz-ú társasházi ingatlan, az
1195/2., 1196. és 1198. hrsz-ú ingatlan.
Felhívom az érintettek figyelmét, hogy az elsõfokú építéshatóság fenti ügyben meghozott döntése és az ügy iratanyaga a Polgármesteri Hivatal Építéshatósági Osztályán, az alábbi helyen és idõpontban megtekinthetõ: Nagykanizsa,
Eötvös tér 16. III. emelet 304. Hétfõ: 8-12, 13-16.30, szerda: 8-12, 13-17, péntek: 8-12.
A Ket. 98. § (1) bekezdése kimondja: "Az ügyfél az elsõ fokú határozat ellen fellebbezhet. A fellebbezési jog nincsen meghatározott jogcímhez kötve,
fellebbezni bármilyen okból lehet, amelyre tekintettel az érintett a döntést sérelmesnek tartja."
Erre figyelemmel a határozatban a jogorvoslat lehetõségét biztosítottuk.
A határozat ellen a közléstõl számított 15 napon belül a Nyugat-dunántúli
Regionális Államigazgatási Hivatal Zalaegerszegi Kirendeltségéhez címzett,
de Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Építéshatósági Osztályhoz két példányban benyújtandó és 30.000 Ft értékû illetékbélyeggel ellátott fellebbezéssel lehet élni.

Nagykanizsa
Vagyongazdálkodási és Szolgáltató Zrt.
Nagykanizsa Garay u. 21.
Nyílt versenytárgyalást hirdet
önkormányzati tulajdonú üzlet bérbeadására
1. Nagykanizsa Király u. 47. II. em. sz. alatti
28 m2 alapterületû irodahelyiség
Induló licit bérleti díj – irodahelyiség 28 m2: 1.875 Ft/m2/hó
A licitlépcsõ: 125 Ft/m2/hó
A bérlemény megtekinthetõ 2009. november 6. 11-12 óráig
A versenytárgyalás ideje: 2009. november 9. 9 óra
2. Nagykanizsa Király u. 47. II. em. sz. alatti
36 m2 alapterületû irodahelyiség
Induló licit bérleti díj – irodahelyiség 36 m2: 1.875 Ft/m2/hó
A licitlépcsõ: 125 Ft/m2/hó
A bérlemény megtekinthetõ 2009. november 6. 11-12 óráig
A versenytárgyalás ideje: 2009. november 9. 9 óra 15 perc
A díjak az ÁFA-t tartalmazzák.
A versenytárgyalások helye: Nagykanizsa Vagyongazdálkodási és
Szolgáltató Zrt. Kis tárgyaló 1. emelet Nagykanizsa Garay u. 21.
Érdeklõdni: 311-241, 30/2273-192

Multifokális lencse AKCIÓ -30%  Fényre sötétedõ lencse AKCIÓ!
Az akció november 30-ig érvényes!
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Horoszkóp
III.21.–IV.19. Kos

Az úton is
Önnel
Közlekedési
hírek a
Kanizsa
Rádióban
FM 95,6 MHz

SMS szám:
06-30/30-30-956

A mondandóját változékony hangulata és
érzelmei irányítják mostanában. Ha lehetséges, ne indulatból beszéljen. Próbáljon
humorral rácsodálkozni a dolgokra, és
mindjárt könnyebben veszi az akadályokat.

IV.20.–V.20. Bika
Megint úgy érezheti, hogy nem tudja képességeit hasznosítani a munkahelyén.
Gyakrabban nézzen körül a munkaerõpiacon. A külföldi munkavállalás gondolatát egyelõre vesse el.

V.21.–VI.21. Ikrek
A könnyedség lesz jellemzõ elkövetkezõ
napjaira. Kíváncsiságát a hidegre fordult
rossz idõ sem töri le. Nemcsak a Vénusz
vidítja fel, a párja is meglepi újszerû ötleteivel.

VI.22.–VII.22. Rák
Jó megérzéseinek köszönhetõen villámgyorsan rájön, hogy mi a hiba otthon a
kommunikáció terén. A jobbítás érdekében sajnos tudomásul kell vennie, hogy
idõnként önben is van hiba.

VII.23.–VIII.22. Oroszlán
Fogékony minden szépségre, amit az élet
kínál, így könnyedebben fog fel, és vészel át minden akadályt. Játékos egyénisége szinte vonzza a társaságába az embereket.

VIII.23.–IX.22. Szûz
A hétköznapokat jobban kedveli mostanában, mint az ünnepeket. S hogy ennek mi
lehet az oka, annak csak ön a megmondhatója. Érzelmeit ritkábban mutatja ki, egészsége érdekében ezen is változtathatna.

IX.23.–X.22. Mérleg
Barátságát sokan keresik továbbra is. Természete könnyednek tûnik, ennek ellenére nehezen hódítható meg a szíve. A Szaturnusz érzékennyé teszi, s ezáltal még inkább felhívja magára a figyelmet.

X.23.–XI.22. Skorpió
Bizonyára mondták már önnek többen
is, hogy kiismerhetetlen a természete. Ez
akár vonzó és izgalmas is lehet azok számára, akik nem kedvelik a kiszámítható
embereket. Használja ki ezt az erejét.

XI.23.–XII.21. Nyilas
Ha kedve tartja, egy kis fantáziával képes egy
egyszerû eseményt is úgy elõadni, mintha
szenzációs történet lenne. Jó hangulatot ígérnek önnek a csillagok az elkövetkezõ napokra, használja ezt ki új ismeretségek szerzésére.

XII.22.–I.20. Bak
Uralkodó bolygója a Szaturnusz némi türelmetlenséget hoz. Bizonyos szavakra, mint
például a kötelességtudat, szinte allergiássá
válik. A munkán kívül más is van a világon,
bátran változtasson szokásain, és felfogásán.

I.21.–II.19. Vízöntõ
Ragaszkodik a függetlenségéhez, ha korlátokat tapasztal maga elõtt, inkább átugorja az alkudozás, a megegyezés helyett. Ne idegeskedjen, a feladatokat el
kell végezni, ha tetszik, ha nem.

II.20.–III.20. Halak

A megfejtéseket személyesen szerkesztõségünkbe vagy levélcímünkre, a 8801 Nagykanizsa, Pf. 154-re várjuk!
A helyes választ beküldõk között Bakonyi Erzsébet Angyal mélyvörösben címû verseskötetét sorsoljuk ki.

Szeszélyessé válhat ezekben a napokban,
akárcsak az idõjárás. Ha semmi kedve
sincs a munkához, akkor ne dolgozzon.
Az édes semmittevés hasznosabb, mint a
zsörtölõdés.
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INGATLAN

JÁRMÛ

Nk-án a belvárosban, a Hunyadi
úton 700 m2-es, társasház építésére
alkalmas ingatlan eladó! Érd.:
30/227-3294 (7108K)
Gyékényesen az „A” szektorban
közvetlenül a vízparton kétszintes
(40 m2 szintenként) nyaraló eladó.
(Víz, szennyvíz, villany.) Érd.:
30/227-3294
Városközpontban három szobás,
76 m2-es, egyedi fûtéses, 4. emeleti
lakás eladó. Érd.: 30/411-4010
(7107K)
Nk-án a Csengery utcában 56
m2-es, kétszobás, egyedi gázas lakás (pince, padlás, kert) eladó.
(7096K)
Deák téri patinás épület I. emeleti galériás stúdiólakása – akár irodai
hasznosítással – eladó vagy kiadó.
Érd.: 30/901-9013 (7112K)

Simson 51-es, jó állapotban,
bukósisakkal eladó. Érd.: 20/2527164 (7124K)

BÉRLET
Sürgõsen elcserélném IV. emeleti, 54 m2-es önkormányzati bérlakásomat hasonló adottságú kisebbre,
II. emeletig. Érd.: 30/411-2604
(7119K)
Üzlet kiadó! Vendéglátásra alkalmas (de más célra is használható), kb. 100 négyzetméteres (két terem, raktár, közlekedõ, személyzeti- és nyilvános helyiségek) üzlet
teljes felszereléssel, havi 150.000
Ft-ért kiadó. Érd.: 30/227-3294
(7116K)
Bútorozatlan albérletet keres
egyedülálló, diplomás férfi határozott idõre. Tel.: 30/226-7812
(7120K)

VEGYES
170 literes, újszerû állapotban lévõ prés eladó. Érd.: 30/448-6072
(7061K)
50 mázsa léalma (20 Ft/kg), valamint 50 mázsa kiváló minõségû
étkezési alma (70 Ft/kg-tól) eladó
Letenyén. Ugyanitt vajkörte eladó
85 Ft/kg áron. Érd.: 30/9932-534.
Készpénzért vásárolok könyvet,
festményt, porcelánt, régi népi parasztbútorokat, használati tárgyakat
és teljes hagyatékot. Érd.: 20/5553014 (6430K)
Almaértékesítés termelõtõl több
fajtából Nagykanizsa, Kisfaludy u.
2/c. alatt. Eladási ár: 75 Ft/kg-tól.
Tel.: 312-479, 20/570-7717 (7114K)

SZOLGÁLTATÁS
Masszázs a nagykanizsai
Uszodában! (A szolgáltatás belépõjegy nélkül is igénybevehetõ.)
Teljes testre, 30 perces lazító
masszázs 1500 Ft. Szolgáltatások: alakformáló-, talp-, egyéb
masszázs, fényterápia, méregtelenítés, stb. Hívásra házhoz is megyek! Elérni és bejelentkezni a
30/481-2323 telefonszámon lehet
(6273K)
Az Elektro Mix TV szerviz a Kórház u. 3-ból az Ady u. 11. szám alá
költözött (Fodrász kombinát épülete)!
DVD, TV távirányító javítás Balaskó
István. Nyitvatartás – H-P: 8.30-12,

13-17 óra, Szo: 9-12 óra. Érd.:
30/597-1530
Gyógypedikûrt és pedikûrt vállalok kedvezõ áron. Szükség esetén
házhoz is megyek. Érd.: 30/2708592 (7121K)
Meghibásodott távirányítóját
(tv, hifi, video, dvd) megjavítom.
Tel.: 20/510-2723 (7122K)

TÁRS
48 éves független, mackós alkatú

Az Olajipari Természetbarát Egyesület túraajánlata:
November 8. (vasárnap) Tátika vár - Kék túra
Indulás: 8 óra Kögáz-parkoló. Érkezés: 18.30 óra Kögáz-parkoló
Útvonal: Tátikahidegkút - vár - Szebike völgy - Hubertus turistaközpont Uzsabánya. Táv: 16 km. Részvétel: 500 Ft

A HSMK Premier Táncklub Egyesület
(adószáma:18963548-1-20)
ezúton fejezi ki köszönetét mindazoknak, akik a 2008-as
bér után adójuk 1% -át az egyesület számára ajánlották fel.
A befolyt összeget az Egyesület versenyeztetésére fordítottuk.
Köszönet támogatóinknak!

Rejtvényünk nyertesei
36. szám (október 29.):
„Sosem dönt elhamarkodottan, elõbb mindig elszámol tízig.”
Nyertes beküldõ: Göllesz Martin, Nagykanizsa, Kisfaludy u. 28/a.
Bakonyi Erzsébet Angyal mélyvörösben címû verseskötetét Szerkesztõségünkben személyesen veheti át.

November 6. 17.30 óra
UTAZÁS - JOSEF HASENÖHRL
festõmûvész kiállítása
Megnyitja: Lehota M. János esztéta
November 10. 19 óra
Bródy bérlet
Vaszary Gábor - Fényes Szabolcs Szenes Iván: AZ ÖRDÖG
NEM ALSZIK - bohózat
A budapesti Fogi Színháza elõadása
Belépõdíj: I. hely 2800 Ft, II. hely 2500 Ft
November 11. 18 óra
HUMÁNÖKOLÓGIAI
SZABADEGYETEM
Földrészeken át a világ tisztaságáért
Elõadó: Böröcz Zsolt tanár
A belépés díjtalan

2009. október 22 - december 10-ig

férfi, rendezett egzisztenciával keresi tartós kapcsolat céljából korban
hozzáilló hölgy ismeretségét. Gyermek nem akadály. Jelige: „Együtt”.
Leveleket a Szerkesztõségbe kérem:
Pf. 154. (7118K)
Középkorú, de nem középkori
gondolkodású férfi nem ritkítja, hanem keresi párját tartós kapcsolat
céljából. Leveleket a szabolegeny03@gmail.com e-mail címre kérem. (7123K)

November 7. 19 óra
HEADBANG-LÁBCSÁB
AFTERPARTY
Rockbuli Halival és Pásztival
Sztárvendég: Ferenczi György és a Rackajam. Belépõdíj: felnõtt 1300 Ft, diák: 900 Ft
November 12. 14.30 óra
A MAGYAR NYELV ÉS
MAGYAR HAZAFISÁG -

Melocco Miklós Kossuth- és Prima
Primissima díjas szobrászmûvész
elõadása. Szervezõ: a Rozgonyi
Polgári Kör. Belépés díjtalan!

"UTCÁK, TEREK, VÁROSOK"
Retrospektív kiállítás Z. Soós István
alkotásaiból

KANIZSAI GRAFIKÁK
kiállítás Bene János alkotásaiból
Megtekinthetõ: november 30-ig
110 ÉV, 110 KÉP
Vadas Ernõ fotókiállítása
November 7. 18 óra
KANIZSA BIG BAND KONCERT
Belépõdíj:500 Ft

November 6. 18 óra
OROSZ ZOLTÁN TRIÓ
KONCERTJE
Belépõdíj: elõvételben 1800 Ft,
helyszínen 2000 Ft
November 13. 18 óra
MESÉS ESTEK FELNÕTTEKNEK
Berecz András mesemondó estje
Belépõdíj: 800 Ft
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Rajtol a címvédõ Aquaprofit NTSK
A 17. sakkcsapat Európa-bajnokság zárultával a figyelem
máris a magyar csapatbajnokság felé fordul, hiszen a hétvégén
elkezdõdnek a küzdelmek, s az
elsõ fordulóban a legutóbbi szezon bajnoka, az Aquaprofit
Nagykanizsai TSK együttese a
Kazincbarcika vendége lesz.
A kanizsaiakkal az EB kapcsán
annyit azért jegyezzünk meg, hogy
kötelékükbõl Balogh Csaba a nyílt
mezõnyben rajtolt Magyarország válogatottjában ülhetett asztalhoz, míg a
hölgyeknél Gara Tícia képviselte a
kanizsaiakat. Mi több, utóbbiaknál
Flumbort András, a dél-zalaiak nevelése, jelenlegi vezetõedzõje volt a szövetségi kapitány az újvidéki viadalon.

A vasárnapi ellenfélrõl elöljáróban annyit érdemes tudni, hogy az
elmúlt szezonban a kilencedik helyen végzett, így a nagykanizsai
együttes jó eséllyel pályázik arra,
hogy biztos gyõzelemmel nyisson
az új évadban.
A holtszezonban sem állt meg
az élet a sakkvilágban, s a nyár folyamán Magyarországon járt az
Aquaprofit által leigazolt indiai
világbajnok, Viswanathan Anand.
Õt továbbra is „várja” a dél-zalai
együttes vezetése, s annyi tûnik
bizonyosnak, hogy már meccsszerzõdés is van az ázsiai sakkfenoménnel, ami azt jelenti, hogy a
Nagykanizsa színeiben le fog ülni
az elsõ táblához a bajnokság során.

Papírforma szerint
Kanizsa Sörgyár SE (8.) – Soltvadkerti TE Akker-Plus (5.) 1:6.
Asztalitenisz nõi Extraliga-mérkõzés, 4. forduló. Nagykanizsa.
A kanizsaiak a Ladányi DóraMihaela Dospina párossal jól kezdtek,
de a nyert meccs után az egyéni párosításokban már nem termett babér a Jakabfi Imre vezette ping-pongosoknak.

Érdekesség, hogy tavaly ugyanilyen
arányban nyertek a bács-kiskuniak
Nagykanizsán, a 2007/08-as idényben
5:5-ös végeredmény született, míg az
azt megelõzõ szezonban hazai környezetben még a kanizsai együttes nyert
6:4-re. Ladányi Dórának és a többi
„sörgyáros” asztaliteniszezõnek jobban ment Pécsett a JOOLA Kupán,

Mindenesetre Anand így tekintett a jövõbe a kanizsai kapcsolat esetében: „Nagyon kedvelem a
magyar fürdõket, de különben is, ez
a világ egyik legerõsebb csapata,
amelyik egy sor kitûnõ játékost leigazolt már. Úgy éreztem, jó dolog
egy ilyen közösségben lenni, ezért
vagyok kerettag a németországi
Baden-Badenban is. Mostanra
nagyjából megtanultam kiejteni a
város nevét, és remélem, még sokszor revánsot vehetünk a szintén
nagyon erõs Zalaegerszegen, merthogy bár idén nagy fölénnyel nyertük a bajnokságot, az aranyérmek
összesítésében még van behoznivalónk.” (HVG, 2009. augusztus 15.)
P.L.
ahol korosztályos selejtezõ versenyt
rendeztek az országos bajnokságra.
Az újoncoknál Gyöngyösi Áron harmadik lett, míg a serdülõknél a Szerdahelyi Péter – Gyöngyösi Áron páros
a második helyen végzett. Ifjúságiaknál a Ladányi Dóra – Bicsák Bettina
duó a fináléban nagy csatában veszített, míg Ladányi egyéniben meg sem
állt a dobogó legfelsõ fokáig.
P.L.

Ez történt (november 5-1
11.)…
… 20 esztendeje: a nõi kosárlabda NB I B csoportjában az újonc
Székesfehérvári Ikarus ellen
Simonné Kránitz Edit 20 pontos segítsége is kevés volt a MÁV NTE
számára (69-75). Az ülõröplabda
OB-n a bajnok Nyíregyháza látogatott a Nagykanizsai Hamburger
SK-hoz, s a kanizsaiak alulmaradtak velük szemben (1:3). Azért volt
siker is a héten, hiszen a labdarúgó
NB III Dráva-csoportjában: N. Volán Dózsa (11.)- Mázaszászvári
Bányász (12.) 2-1. A Tungsram SE
OB I B-s ifjúsági korcsoportos kézilabdázói idegenben gyõzték le a
VÁÉV Bramac csapatát (25-23;
lg.: Baksa, Felde 7-7 gól).
… 15 esztendeje: a labdarúgó
NB I 13. fordulójában 9000 nézõ
elõtt a Zárda utcai stadionban a
Keszei Ferenc vezette Olajbányász
SE (13.) 1-1-et játszott a listavezetõ UTE-Novabau csapatával (g.:
Fehér Csaba). Az NB III Bakony
csoportjában a MÁV NTE (14.)

Mózsi góljával vezetett ugyan, de
végül kikapott Herenden 4-1-re.
Idegenben jutott tovább a MÁV
NTE nõi kosárlabda-csapata a Magyar Kupában a Szombathelyi Tanárképzõvel szemben (81-52),
majd az NB I B 11. fordulójában
tizedik gyõzelmét is megszerezte
(-EGIS OSC, 87-67). A férfi kézilabda NB I-ben Tungsram SE – Alföldi Gabona 34-17 (Krichenbaum
Tibor 11 gól).
… 10 esztendeje: városi összefogással (illetve gyorssegély ígéretével) megmenekült a megszûnéstõl a MÁV NTE egyesülete.
Ha november, akkor Keszei Ferenc nem panaszkodhatott a hangulatra, hiszen abban az idõben az
Olajbányász FC (13.) a labdarúgó
PNB 12. körében a Ferencvárost
látta vendégül 10 ezer ember
elõtt. A zöld-fehérek végül nyertek 2-0-ra. Az NB III Dráva csoportjában hazai pályán a MÁV
NTE (4.) rangadót veszített a ta-

bellát vezetõ Baja ellen (0-2). A
XIX. Semperit Rali EB-futamán
az N/2-es kategóriában a Ferencz
Sándor – Ferencz Krisztián páros
(Skoda Felicia) negyedik lett.
… 5 esztendeje: a nõi kosárlabda NB I B csoportjában tartotta
elõkelõ helyezést a Kanizsa DKK
(- Savaria BC 71-66; Varga Zsófia
22 pont). A férfikanál Kanizsa
KK-DKG East – Fehérvári
Kodolányi KC 88-111. A vízilabdázók sem jártak jobban hazai pályán az OB I B-ben: CWG Kanizsa VSE-Tatabánya 3-10. A
Délzalai Vízmû SE színeiben
Biczó Bencze és Silló Dániel remekelt a pécsi és pozsonyi úszó
versenyeken, míg az asztalitenisz
YNET Kanizsa Kupán Bizó Mária, Csuti Éva, Óber Andrea és
Szász Kinga (Kanizsa Sörgyár SE)
tett ki magáért. A softball Magyar
Kupa-döntõjében: Sopron West
Wind Babes – Kanizsa Ants 4:18.
Polgár László
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 Átgázoltak az Egrieken. Heat
Group-Kanizsa VSE (1.) – Egri
Vízmû Sport Club (5.) 20 – 4 (3-1,
7-0, 4-2, 6-1). OB I B Fehér csoport
vízilabda-mérkõzés, 6. forduló.
Nagykanizsa. Az erõviszonyok a
hazaiak mellett szóltak, hiszen az
elsõ fordulóban a kanizsai együttes
Egerben is gyõzött, de amilyen
„mészárlást” csinált a KVSE, arra
talán senki sem számított. Pedig a
hazai kispad még nem is volt túlzottan hosszú, igaz, aki vízbe szállt,
szinte mindenki feliratkozott a góllövõk közé. Jót tett tehát számukra
a Neptun elleni mérkõzés elhalasztása, s így valóban ráhangolódhattak a találkozóra. Nem írhatjuk
persze, hogy világverõ alakulat ellen érték el Karácsony Tiborék a sikert, de ahogy az elmúlt szezonban,
úgy idén is akadt egy társaság,
mely ellen igencsak kijött a lépés.
Ezzel ráadásul a dél-zalaiak az elsõ
helyre ugrottak csoportjukban.
 A bajnokesélyes pontszegény
gyõzelme. Pápai KC (8.) – Kanizsa
KK DKG East (1.) 53-68 (18-21, 1214, 12-16, 11-17). NB I B-s férfi kosárlabda mérkõzés, Nyugati csoport,
5. forduló. Pápa, 100 nézõ. Pápai forrásból megtudhattuk, hogy a kanizsaiak kérésére (és költségére) harmadik
játékvezetõ is bíráskodott a mérkõzésen. Bár szorosan indult a találkozó,
a dél-zalai együttes technikai és erõnléti fölénye idõvel meghozta gyümölcsét és Kovács Nándor gárdája
rákényszerítette akaratát a házigazdákra. Ha ehhez hozzátesszük, hogy
a vendéglátók több esetben még ziccer helyzetekben is hibáztak, nem is
lehetett kérdéses a gyõztes kiléte.
Azé az együttesé, melyre a pápaiak
egyértelmûen úgy készültek, hogy a
bajnokesélyes látogat hozzájuk, s ha
nyerni nem is tudtak a vendégek, az
vigaszként szolgált számukra, hogy
az egyébként ponterõs Kanizsa KK
még 70 pontig sem jutott ellenük.
 Kár az elsõ negyedért az esélyes ellen. Kanizsai Vadmacskák SE
(9.) – SMAFC NYME Sopron (1.)
48-67 /8-24, 13-15, 7-12, 20-16/. NB
I Amatõr nõi kosárlabda-bajnokság,
5. forduló. Nagykanizsa. A kanizsaiak a bajnokesélyes soproniakat látták vendégül, viszont rengeteg hibával indították a találkozót a hazaiak. Ehhez képest felüdülést jelentett a második negyed összeszedett játéka, s innentõl kezdve már
egetverõ különbség játékban sem
mutatkozott a két együttes között.
Ugyan ezzel az elsõ játékrész kihagyásait ellensúlyozni már nem tudták, de a tartása a csapatnak megmaradt a találkozó végezetéig.
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