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A szombat szenzációja Nagykanizsán
S akkor elérkezett november
21-ének 18:57 perce: a kanizsai
Hotel König egyik előadótermének ajtajában feltűnik a végtelenül szerény, de feszélyezettségek
nélküli fiatalember, Viswanathan
Anand.

Egy kattintás, és naponta
friss híreket, tudósításokat,
riportokat olvashat.

www.kanizsaujsag.hu

Az egész világon csak úgy ismerik, hogy az aktuális indiai sakk világbajnok, akinek neve igazi „ütős”
márkanév. S ő végre megérkezett
Nagykanizsára, az Aquaprofit
NTSK igazolt játékosaként, hogy
Portisch Lajos, a Nemzet Sportolója mellett megvívja első tétmérkőzését kanizsai színekben.
A szűk meghívott kör előtt elsőként Flumbort András, a klub vezető edzője köszöntötte Anandot,
majd természetesen Nádasi Tamás,

az egyesület főszponzorának elnöke és Cseresnyés Péter alpolgármester is szólt az ázsiai fenoménhoz. A dél-zalaiak szavait követően
úgyszintén egy nem mindennapi
pillanathoz érkeztünk, hiszen
Anand a leendő csapattársain túl
Nagykanizsa városát is üdvözölte
nagy tisztelettel és barátsággal.
A fogadás perceiben aztán az elköltött vacsora közben már igazán
kötetlen társalgásba fordult az este, s még egy Indiát bemutató színes kötet is előkerült, mely a várt
hatást nyújtotta, hiszen a sakkozó
széles mosoly keretében mutatta
be szűkebb származási helyét.
Nyoma sem volt semmifajta kimértségnek részéről, no és a meghívottak részéről sem, s már azon
kaptuk magunkat, hogy nem is a

sakkról van szó a kisebb-nagyobb
beszélgetések alkalmával.
Bő két óra után tért vissza a
szombat este „sakkos medrébe”,
amikor lassan asztalbontáshoz készülődött a társaság, hiszen vasárnap 11 órától várt az erőpróba
Viswanathan Anandra, a német
bajnokságból számára ismerős
Vlastimil Babulával, a szombathelyiek első táblásával. Bagonyai Attila, a kanizsai klub egyik játékosának szavaival élve: „Szinte hihetetlen, hogy egy világnagyság két
órát adott nekünk életéből…”
Mint később kiderült, vasárnap
ellenfelének három és fél órát
adott, de az már egy másik, igaz,
ugyanilyen örömteli történet…
Polgár László
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Az idõseket
ünnepeltük

A délutáni rendezvényt Dr. Csákai
Iván önkormányzati képviselő, a
Szociális és Egészségügyi Bizottság
elnöke nyitotta meg. Ünnepi műsort
a Miklósfai Általános iskola diákjai
adtak. A zenés, táncos vendéglátáson
Sopár Balázs működött közre.
Csütörtökön a Corvin utcai Idősek klubjában „Az én klubom”
címmel, rajzpályázat nyílt a klubtagok munkáiból. A megnyitót a
Hétszínvirág Óvoda ünnepi műsora követte. A délutáni rendezvényen az időseket Balogh László
önkormányzati képviselő, az
OKISB elnöke köszöntötte, majd a
Hevesi Sándor Általános Iskola tanulói adtak ünnepi műsort. A klub
20 éves fennállásáról Koller Jutka
ESZI igazgató emlékezett meg.
Az Idősek Hete rendezvénysorozat utolsó állomása a Teleki úti
Idősek Otthona és Idősek Gondozóházában volt.
Az ünnepséget immár harmadik
éve Cseresnyés Péter alpolgármester, országgyűlési képviselő nyitotta meg. Beszédében kiemelte: – Sokan, sokféle receptet mondanak arról, mi a hosszú és egészséges élet
titka. Sokan esküsznek a borra, a
jó ételekre, a sportra, a hosszú sétákra. Az egészséges élet mellett
azonban nagyon fontos, hogy jól
érezzük magunkat, és ahhoz, hogy
valaki jól érezze magát, közösségre
van szükség. Ahányszor itt jártam,
mindig azt tapasztaltam, egy nagyon jó közösség alakult ki.
Befejezésül kellemes időtöltést
kívánt mindenkinek, hozzátéve azt
is, hogy nem csak az ünnepnapok
alkalmával, hanem a hétköznapokon is. A délután további részében
„Anyám szavai” címmel Bali Judit és Farkas Tibor zenés irodalmi
műsora hangzott el.
B.E.

Fotó: Bakonyi Erzsébet

Az Idősek Hete rendezvénysorozat lapzártánk után az Idősek
Kodály Zoltán utcai klubjában
folytatódott, ahol szerda délelőtt
Egy csésze tea címmel Soltész
Miklós országgyűlési képviselővel, a Parlament Ifjúsági, Szociális és Családügyi Bizottságának
alelnökével beszélgetett Koller
Jutka, az Egyesített Szociális Intézmény igazgatója.

és ez a terület sokkal többet érdemelne.
– Egyfajta jövőképet is próbált
felvázolni.
– Amennyiben a Fidesz-KDNP
kap felhatalmazást az ország vezetésére, akkor az első elengedhetetlen lépés a leltárkészítés lesz.
Második lépésként a szociális területen kell egy rendkívül gyors
tűzoltást elvégezni. Nem maradhatnak sem éhen, sem tüzelő nélkül az emberek. Nem kerülhetnek
utcára azok, akik önhibájukon kívül veszítették el munkahelyüket,
és emiatt nem tudják törleszteni
lakáshiteleiket, vagy nem tudják
fenntartani a lakásukat, mert a

márpedig biztos vagyok benne,
hogy sikerülni fog, a támogatásoknak magasabbnak kell lenniük
akár a szociális területen, akár a
nyugdíjaknál, vagy a családtámogatási rendszerben, mint most,
mert ez szinte a megélhetéshez
sem elég.
– Említette, nemcsak az országot járja, hanem a határon túlra is
elmegy tanulni, tapasztalatot szerezni.
– Két dolog miatt is. Egyrészt
a csángókhoz járok, őket próbálom támogatni a barátaimmal, a
segítőkkel. Ez is egyfajta tanulás, mert meg lehet tanulni, hogyan élnek tisztes szegénységben

Hogy elsõ helyre kerüljön az ember
Az Idősek Kodály Zoltán utcai
klubjának Soltész Miklós országgyűlési képviselő, a Parlament
Ifjúsági, Szociális és Egészségügyi Bizottságának alelnöke, a
Fidesz-KDNP népjóléti kabinetjének vezetője volt a vendége.
Soltész Miklósnak egy csésze tea
mellett tett fel kérdéseket Koller
Jutka, az Egyesített Szociális Intézmény igazgatója.
A felvetett kérdések kapcsán
többek között elhangzott, a szociális terület önmagában nem lóghat a
levegőben, ahhoz jól kell működnie a gazdaságnak. Márpedig a
magyar gazdaság legnagyobb
gondja az, hogy a nagy multicégek
bagóért, nevetséges összegekért
dolgoztatják az emberek tömegét.
A Dániában, Hollandiában, Németországban és Ausztriában jól
működő családi, mikro-, kis- és
középvállalkozások Magyarországon nem életképesek, legalábbis
nagyon kevés. Ha ezeket nem erősítjük meg, hiába szeretnénk a szociális területre még több pénzt.
– Nekem is nagyon hasznos volt
a találkozó – jegyezte meg az előadást követő beszélgetésünk elején. – Az biztos, egy ország igazi
arcát az is mutatja, hogyan foglalkozik a rászorulókkal, nyilván az
anyagi lehetőségek figyelembe vételével. Annyi mindenre folyik el
fölöslegesen a pénz az országban,

társadalom kötelessége, hogy őket
megvédje. Közép és hosszú távon
egy teljesen más szociálpolitikai,
családpolitikai szemléletet kell
megvalósítani. A produktív szociálpolitikát, hogy aki eltartott, és
még teheti, az adjon is vissza a közösségnek. Igenis, nemcsak jogai,
hanem kötelezettségei is vannak
az eltartottaknak. Ezt nem a fogyatékosokra, az idősekre értem,
hanem általában a szociális segélyezettekre. A családpolitikában
mindenképp fontosnak tartjuk a
családok megerősítését, a családi
típusú, vagy a családi adózás bevezetését, mert ez az alapja annak,
hogy a fiatalok gyermekeket merjenek vállalni, és fel is neveljék
őket.
– Mint itt is elhangzott, az idősek még reménykednek a 13. havi
nyugdíjban, hiszen sokan ebből a
pénzből tudtak karácsonyi ajándékot vásárolni az unokáiknak. Valóban reménykedhetnek?
– Az anyagi helyzet egyik pillanatról a másikra nem lesz jobb,
mert a gazdaság nem bírja el.
Magyarország a velünk csatlakozó országok között az első volt
még 2002-ben, és az azt megelőző
időszakban, most pedig az utolsók
között vagyunk. Egyértelmű, egy
elrontott gazdaságpolitikának a
következménye, hogy ide süllyedtünk le. Ha a gazdaságpolitikát
megfordítjuk és megváltoztatjuk,

emberek úgy, hogy közben mindent megtermelnek maguknak. A
legnagyobb szegénységben, a
legeldugottabb falvakban még
ismerik az állattartást, a növénytermesztést, ami sok magyarországi településen megszűnt, és
ezt nagy bajnak tartom. A vidéken élő emberek egy részét vissza kell szoktatni ahhoz, hogy ne
a nagy bevásárló központokban
vegyék meg az élelmet, hanem
termeljék meg maguknak. Ez is
egy tapasztalat. Decemberben
például azért megyek Csaba
testvérhez Erdélybe, hogy az ő
gyermekvédelemben, illetve az
egyedül álló édesanyák érdekében megtett tapasztalatait átbeszéljük. Kíváncsi vagyok rá, mi
az a törvényességi szabályozás,
jogi háttér, ami Romániában és
Erdélyben megengedi, hogy befogadjanak, és különböző otthonokban neveljenek gyerekeket és
segítsék őket, valamint mi az,
ami ezt Magyarországon megakadályozza. A szigorú előírások
miatt nem az utcán heverő ember, az utcán kolduló, csellengő
gyerek a fontos, hanem a jogszabályok betartása. Szeretném
megtudni a szakembereiktől, mi
az, amiben Magyarországon változtatni kell ahhoz, hogy első
helyre kerüljön az ember, és csak
utána a mindenféle, életünket
megnehezítő előírás.
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Bakonyi Erzsébet

(93)

A Nyugat-dunántúli Regionális
Munkaügyi Központ Nagykanizsai
Kirendeltség és Szolgáltató Központ, a Kanizsai TISZK és a Művelődési Osztály Pályaválasztási Kiállítást és Szakmabemutató napot
rendezett a Zsigmondy-Széchenyi
SZKI sportcsarnokában.
A pályaválasztási fórum résztvevőit, a nagykanizsai és a régióban működő iskolák, gazdálkodó
szervezetek képviselőit, a fórum
szervezőit Marton István polgármester köszöntötte. Megnyitó beszédében hangsúlyozta:
– Ezekben a hetekben számos családban, minden általános iskolában
napi téma a 8. osztályosok jövőbeni
sorsa. Magyarország azon kevés országok közé tartozik, ahol 18 év a
tankötelezettség, így minden 8. osztályt sikeresen elvégzőnek meg kell
hozni a továbbtanulásról szóló döntését. Városunk iskolaváros jellegéből adódóan – 3 gimnázium, 4 szakközépiskola és szakiskola, valamint
a régiós szakközépiskolák együttesen – jó lehetőségeket kínálnak a
legjobb döntés meghozatalához. A
2008 nyarán megalakult Kanizsa
TISZK Nonprofit Kft. modern felszereltségével és korszerű szakmakínálatával tovább szélesítette a választékot. A jó pályaválasztáshoz szükségszerűen hozzátartozik az álmodozás is. Álmodozni a minden szempontból kedvező iskolákról, szakmákról, élethelyzetekről. De valójában az jár hosszú távon jól, aki a re-

II. Pályaválasztási kiállítás
és szakmai bemutató

Fotó: Bakonyi Erzsébet

– Nap mint nap hallani, nincs
akkora értéke, becsülete napjainkban az embernek, mint annak idején Bánk bán Tiborcának volt.
– Igen, így van. Csaba testvér
szeretett volna elindítani Magyarországon, Csobánkán egy anyavédelmi otthont, de olyan jogszabályokba ütközött, hogy egyszerűen nem tehette meg. Itt kellene feltenni a kérdést, hogy mi a fontosabb? HCCP-konyha legyen egy
ilyen helyen, vagy kapjon minden
nap meleg ételt, és tető legyen a
feje felett? Sőt, nemcsak anyagi,
hanem lelki segítséget is kaphat a
nehéz élethelyzetbe került nő.
– A HCCCP rendszer bevezetése éppen EU-s előírás volt. Vajon
ki lehet hagyni?
– Remélem! Mindazokat a ránk
erőltetett, egyébként Európa nagy
részén be nem tartott, és nem biztos, hogy kötelező előírásokat ki
kell tisztítani a magyar jogrendszerből, mert csak az életünket nehezítik. Senki nem tudja nyomon
követni – sem egy intézményvezető,
sem aki alkotja ezeket a jogszabályokat, rendeleteket –, és nem életszagúak.
– Ön már többször is járt Nagykanizsán. Nyilván tudta, hogy novemberben lesz az Idősek hete
rendezvénysorozat.
– Igen. A szervezőknek külön
szeretnék gratulálni, mert tudom,
egy ilyen programsorozat megszervezése rengeteg odafigyelést
igényel, plusz fáradtságot jelent. A
jelentősége azonban nagy, mert
felhívja a fiatalok figyelmét arra,
hogy az idősekkel való törődés nekik is szükségletük lesz a jövőben.
Ha ezzel nem törődnek, ők sem
várhatnak el jobbat. Ha azonban
van pozitív példa, mindenképpen
elfogadóbb a társadalom. Arra
bíztatnám mindazokat, akikben
van erre készség, a köz érdekében
végzett munka emberileg sokszorosan megtérül azokon keresztül
is, akiknek nyújtják.

3

alitások talaján áll. Jól ismeri önmagát és adottságainak, képességeinek minél teljesebb kibontakoztatásához jó iskolatípust választ.
A polgármester a továbbiakban
arra kérte a tanulókat, jól használják
ki a délelőttöt, és a kiállító helyeken
a lehető legtöbb információt gyűjtsék össze annak érdekében, hogy a
szüleikkel, osztályfőnökeikkel közösen meghozott döntésük helyes legyen. Végül köszönetet mondott a
Nagykanizsa és Térsége TISZK
Nonprofit Kft.-nek, a Nyugat-dunántúli Munkaügyi Központ Nagykanizsai Kirendeltségének, a Zsigmondy-Széchenyi Szakképző Isko-

lának, és külön megköszönte az intézmény faipari szakmacsoportjának
munkáját, mellyel hozzájárult a kiállító helyek praktikus elkészítéséhez.
Kiss Ambrus, a Nyugat-Dunántúli Regionális Munkaügyi Központ főigazgatója köszöntőjében
kiemelte, a nagykanizsaiak kezdeményezése nélkül nem valósulhatott volna meg a rendezvény. A helyi összefogást közös akaratnyilvánítás és közös munka követte.
A kiállításon a középiskolák
mellett a Pannon Egyetem is bemutatkozott.
B.E.
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Tisztelt
Kanizsai Polgárok!

Nem csökkentették a vízdíjat

Úgy érzem, nem mehetünk el szó
nélkül a múlt pénteken dicstelenül
lezajlott vízmű közgyűlés eseményei mellett. Egyrészt mert az öszszeesküvésekhez hasonlóan a nyilvánosság teljes kizárásával zajlott,
másrészt pedig mert a szenvedő alanyok mi magunk, Kanizsa, sőt
egész Dél-Zala lakói vagyunk. A
vízmű ülését megelőző önkormányzati közgyűlésen sajnos a fideszszdsz koalíció megakadályozta,
hogy javaslatom értelmében a vízdíj jövőre 10 %-kal csökkenjen, de
szerencsére az a Cseresnyés Péter
és a Vízmű által szorgalmazott tervezet sem ment át, mely értelmében
a vízdíj jövőre ismét emelkedne.
Ekkor még senki sem hitte, hogy
Papp Nándor – aki vélhetően néhány milliónyi sportköri júdáspénz
fejében vállalta a fidesz-szdsz koalíció megbízását, hogy a város és
az itt lakók érdekei helyett ezen pártokat képviselje a vízmű közgyűlésében – semmissé teszi azon eredményünket, hogy legalább a díjemelést meg tudtuk akadályozni.
Ugyanis annak ellenére, hogy a
közgyűlés – egyébként jogtalanul
tartott puccsülésen – őt bízta meg a
képviseleti joggal, csupán addig
volt jelen az ülésen, amíg garantálta
annak határozatképességét, majd
még a szavazás előtt elment, ahol
pedig a kanizsai közgyűlés döntésének hiányában tartózkodnia kellett
volna, tehát megakadályozni a díjemelést, mely így a tulajdonosok
kevesebb, mint 30 százalékának
szavazatával léphetett érvénybe.
Szó se róla, személyében teljes
mértékig méltatlan Kanizsa város
képviseletére, és őszintén remélem,
hogy többet nem is tűnik fel még a
Vízmű közgyűlés közelében sem,
csak egy valamiről ne feledkezzen
meg, és adja vissza a megbízását,
hogy az arra érdemes eljárhasson az
itt élők jogos érdekében. Mondanám, hogy Papp Nándor mulasztást
követett el, de itt nem erről van szó,
hanem előre kitervelt módon, hátsó
szándékkal – azáltal, hogy eltávozott a szavazás előtt –, kijátszva a
kanizsai határozatot, lehetővé tette
az újabb jogtalan sarc kivetését! Ez
az eljárás még a mostanság sokat
látott kanizsai emberek szemében is
kirívó, országosan pedig példátlan.
Papp Nándor és az őt mozgató bábmesterek nem kerülhetik el a felelősségre vonást!
Marton István polgármester

A soron kívüli közgyűlés a
meghívóban szereplő 2010. évi
víz-, és csatornadíjak megállapításáról szóló előterjesztésen kívül még egy javaslatot, az SWC
Kanizsa Kereskedelmi és Szolgáltató Kft-vel wakeboard pálya
létrehozása céljából kötendő
használati szerződés megkötésére előterjesztett javaslatot is a
napirendjére tűzött.
Cseresnyés Péter alpolgármester ügyrendi javaslatában kérte,
hogy a közgyűlés vegye fel a napirendre a vízmű üzleti tervét, mert

Vízdíjcsökkentésrõl
a Fidesz
Múlt héten a rendkívüli közgyűlésnek és más pártok sajtótájékoztatóinak is a vízdíjcsökkentés volt a témája, a Fidesz helyi
frakciójának nevében szintén ez
ügyben szólalt fel Fertig István
elnökségi tag és Karádi Ferenc
önkormányzati képviselő pénteken délután.
– Kibújt a szög a zsákból. –
kezdte Fertig István. – A tegnapi
rendkívüli közgyűlésen érezhető és
látható volt, hogy egy előre egyeztetett, talán a szokásos kocsmai találkozók egyikén megbeszélt forgatókönyv szerint viselkedett a szocialista és a szociáldemokrata frakció
minden tagja, és a polgármester úr
is. Már a napirend megszavazása
előtt a vízmű vezérigazgatójának
személye és a jelenlegi vezetése volt
a célpont. A vízdíjról szóló előterjesztés tárgyalása során aztán kibontakozott Marton István a szidalmazás, az alkalmatlanság és még
sok hasonló jelző emlegetése közben. Nem a vízdíj mértéke a fontos
ezeknek az embereknek, nem a városlakók terheinek csökkentése, hanem ezeket az egyeztetést igénylő
helyzeteket kihasználva egy általuk
vélhetően stratégiai gazdasági pozíció megszerzése. Miért? Talán
azért, mert már nem Böröcz Zoltán
cége takarít évi körülbelül 20 millió
forintért, dr. Fodor Csaba kikerült
a felügyelő-bizottságból, és a Csáki
szalmája szemlélet is megszűnt a
vízműnél. Úgy látszik annak az oldalnak nehéz ezt elviselni, s nem is
sikerül megemészteni a rendet és a
fegyelmet.

ez alapján lehet a vízdíj ármeghatározását megtárgyalni, és arról
egy korrekt döntést hozni. Az alpolgármester javaslatát nem vették
napirendre.
Marton István polgármester javaslata a vízellátás és csatornaszolgáltatás köbméterenkénti díjának 10 százalékos csökkentéséről,
valamint Gyalókai Zoltán négy
módosító javaslata a – 3 százalékos díjemelésről, a 0 százalékos,
az 5 és a 10 százalékos díjcsökkentésről – nem ment át a szavazáson
a mintegy két és fél órás vita után.
Bár Cserti Tibor képviselő kezde-

ményezte az újraszavazást, Marton
István azonban lezárta a vitát.
A wakeboard pálya létrehozása
céljából kötendő használati szerződés megkötésére előterjesztett
javaslat tárgyalására pályázat benyújtása miatt volt szükség. A határozati javaslat szerint a közgyűlés felkéri a polgármestert az elfogadott módosításoknak megfelelő
használati szerződés kidolgozására, és a pályázat benyújtásához a
használatba adásra vonatkozó
szándéknyilatkozat kiadására.

– A történet bája az, hogy Marton István a Gyalókai Zoltán bizottsági elnök úr által javasolt
10%-os díjcsökkentésre azt találta
mondani, hogy ezt a 10%-ot ő nem
tudja támogatni. – vette át a szót
Karádi Ferenc. – Így saját javaslatát fúrta meg – pedig a lakosság
részére pontosan ugyanazt a csökkentést tartalmazta a Gyalókai féle -10%, mint az ő eredeti javaslata. A különbség az volt, hogy a
várható csökkenő bevételt nem a
vízmű működéséből javasolta elvenni annak érdekében, hogy a
működés biztonsága megmaradjon. Ez már nem tetszett a polgármester úrnak, mert nem valósult
volna meg az a vélhető célja, hogy
a vízmű bevételének csökkentésén
keresztül okozzon likviditási problémát a működtetés során. Így aztán később sajtótájékoztatók sorozatán keresztül gyalázhatná tovább a szerinte alkalmatlan menedzsmentet. Sajnos partnerei, segítői is vannak ebbéli törekvésében, hiszen közös a cél, mégpedig
az, hogy bebizonyítsák, hogy csak
ők alkalmasak a város és a vízmű
vezetésére. Megtapasztalhattuk
mindannyian, hogy mit jelent az
ország minden lakója számára az
a szövetség, amely minden helyzetben hazudozva akarja hatalmát
fenntartani. Nem történik ez másként Nagykanizsán sem, ezért nem
kívánok az MSZP és az MSZDP
szitkozódó nyilatkozataira válaszolni. Az ő szájukból az évezredes
normák emlegetése aztán tényleg a
vicc kategóriájába tartozik. Az pedig szemenszedett hazugság, hogy
a Fideszesek nem szavaztak a díjcsökkentésre. Elmondtuk és a következő alkalommal is a díjcsökkentésre fogunk szavazni, hiába

akarják az MSZP-sek és az
MSZDP-sek csúsztatásokkal félrevezetni a kanizsai embereket. Egy
biztos, vízdíj ügyben telehazudták
az étert annak érdekében, hogy a
valós szándékukat elrejtsék a
Nagykanizsaiak elől.

B.E.

MSZP:
A Fidesz-frakció
választói érdeke
ellen szavazott!
„A tegnapi közgyűlésen képviselt álláspontjával megmutatta a
FIDESZ-frakció, nem érdekli őket
a kanizsai emberek sorsa, nem törődnek a szegényekkel, a nagycsaládosokkal, az egyedülállókkal, és
a kisnyugdíjasokkal sem” –
kezdődik Tóth László MSZP
frakcióvezető sajtóközleménye,
majd így folytatódik:
“Hiába hajtogatták hétről hétre
2002-2006 között, hogy mennyire
az emberekért vannak, és hogy
mennyire nem értenek egyet a vízdíjak emelésével, mostanra kiderült, nem volt ez több akkor sem,
mint politikai érdek, ócska kampányszöveg. Tegnap alpolgármesterük, a korábbi harcos polgárérdek-védő mélyen hallgatott, mi
több háromszázalékos emelést javasolt. Talán nem jutottak eszébe a
négy évvel ezelőtt oly ékesszólón
megfogalmazott érvei, melyeket
hétről-hétre vízmű-ügyben hangoztatott? Kár!
A FIDESZ-frakció politikai érdeke tegnap nem esett egybe a kanizsai emberek érdekével, bátran
áldozták hát fel választóik érdekét.
Bene Csaba frakcióvezető tegnap
azt hangsúlyozta, az emberek érdeke

40.qxd

2009.11.26.

15:02

Page 5

Kanizsa – A mi ügyeink

2009. november 26.
az emelés, mi több, már korábban
kellett volna, mondta. Egy pillanatra
sem jutott eszébe a frakcióvezető úrnak, hogy pontosan az ő pártja által
indított rágalomhadjárat, indulatkeltés volt az oka annak, hogy a korábbi önkormányzat jó esetben is csak
az infláció mértékével emelhette a
szolgáltatás díját. Arcátlan dolog azt
számon kérni a korábbi városvezetésen, aminek a megvalósítását pontosan ők, politikai érdekeiket akkor is a
város érdeke elé helyezve akadályozták meg. Tegnap Bene Csaba
frakcióvezető úr bevallotta, fideszes
elődei pontosan tudták, hogy négy
évvel ezelőtti akcióik árát is a kanizsai emberekkel fizettetik majd meg.
És mi tagadás, kamatostul meg is fizettették hazugságaik, demagóg ígéreteik árát, és kishíján tegnap még
majdnem árat is sikerült emelniük.
A fideszesek felszólalásaiból és
módosító javaslataiból kiderült, a
város ügye nekik nem fontos.
Bizottsági elnök társuk, aki a város érdekeinek védelmére esküdött,
esküjét megszegve a Vizmű gazdasági érdekeit szívén viselő határozati javaslatot készített. Mindez az
ő szemszögéből nézve talán érthető, hiszen a Vízmű felügyelő bizottságának elnökeként is jövedelemhez jut. Mindez erkölcsi, etikai aggályokat vet fel, de hát nem ez az
első eset, amikor a politika felülírja
az évezredes normákat.
A FIDESZ-frakció tegnap ismét
becsapta választóit. Hazugságukkal, választóik cserbenhagyásával
szomorú jövőt vázoltak a város lakói elé, akik előtt politikai rémtetteiket majd ismét ellenfeleik pocskondiázásával, politikai "sztájlisztjuk" ékesszóló mondataival
kendőzik el.
A vízdíjak 10%-os csökkentése
előterjesztést az MSZP frakció
mind a hat tagja támogatta, míg a
FIDESZ, SZDSZ és Városvédő
Egyesület képviselői nem támogatták.”

MSZDP:
A vízdíj csökkentés
mellett
A Magyarországi Szociáldemokrata Párt önkormányzati
képviselőinek közleménye a
2009. november 19-i közgyűlésen történtekkel kapcsolatban.
„A közgyűlésen politikai vádaskodásoktól sem mentes éles vita
bontakozott ki a vizdíjcsökkentés
ügyében. A Magyarországi Szoci-

áldemokrata Párt képviselőiként
Nagykanizsa városnak és lakóinak,
a szegényeknek, a nagycsaládosoknak, az egyedülállóknak és a kisnyugdíjasoknak az érdekeit egyaránt szolgáló 10%-os csökkentést
tartalmazó előterjesztés mellett tettük le voksunkat. A javaslat 2010ben mintegy 80 millió forinttal
csökkentette volna a Vízmű árbevételét, de lehetővé tette volna ezzel egyidejűleg a lakossági vízdíj
csökkentését. A Fidesz a Vímű 3
%-os üzemeltetési díjemelési javaslatainak erőltetésével ezt a változatot elvetette. A díjcsökkentést
teljes mértékben a szennyvíz projekt önrészére félretett pénzből oldották volna meg. Így ahelyett,
hogy csökkenteni tudtuk volna a
lakosság terheit további hitelfelvételre kényszerülnénk.
A végszavazáskor a város lakóinak kedvező változatot az MSZDP,
az MSZP képviselői és Marton István polgármester szavazta meg, a
Fidesz, az SZDSZ és a Városvédő
Egyesület képviselői a Vízmű háromszázalékos emelését tartalmazó
változatokra szavazott.”

SZDSZ:
Higgadtan a vízdíjról
– Marton István ismételten megszegte a szavát, amit a konstruktív
együttműködésre és a kulturált
közéleti viselkedésre adott a miklósfai „etikai kódex” aláírásával –
ezzel az vezérgondolattal kezdte
tájékoztatóját Röst János, szdsz-s
önkormányzati képviselő.
„Hisztériakeltése a vízdíj körül
a nyári, Vízmű elleni személyes
bosszúhadjáratának a folytatása,
ami a vezérigazgató elleni „pancser puccsban” csúcsosodott ki, és
abban az időszakban már a törvényesség látszatára sem adva 13 alkalommal sértette meg a rendeleteket és a jogszabályokat.
A törvénysértéseit újabb három
ponttal gyarapította:
1. A Vízmű által októberben
megküldött Üzleti tervet megtárgyalásra nem terjesztette elő a közgyűlésnek (erre három alkalommal
is lehetősége volt). Ez a Szindikátusi szerződés szerint kötelező az
aláíró önkormányzatoknak.
2. A jegyzői észrevételt a törvénysértés megszüntetésére semmibe vette, és az alpolgármesteri
előterjesztést – ami ennek kiküszöbölésére történt – még szavazásra
sem tette fel, hogy a közgyűlés
egyáltalán megtárgyalhassa.

3. Az általa beterjesztett 10%-os
vízdíjcsökkentés szabálytalan volt,
a Szindikátusi szerződéssel ellentétes, arról szavazni sem volt értelme, mert elfogadása esetén sem
lett volna végrehajtható.
Marton István személyeskedő
közgyűlési magatartása alkalmas a
Vízmű Zrt. üzleti jó hírnevének
megsértésére, ezzel jelentős üzleti
károkat okozhat.
A Városüzemeltetési Bizottság
szabályos és törvényes javaslatai
közt szerepelt (az elnök módosító
javaslatával) a 0% díjemelés és az
5 és a 10%-os díjcsökkentés törvényes lehetősége.
„Marton István és zenekara”
mindháromra nemmel szavazott,
így „Marton István és zenekara”
akadályozta meg a vízdíj csökkentését Nagykanizsán. Ezzel óriási
öngólt rúgtak a vízdíj csökkentésére és ezáltal a lakossági terhek
csökkentésére. Marton István szabotálta el az üzleti terv megtárgyalását és azt a lehetőséget, hogy
Papp Nándor a Zrt. közgyűlésén érdemben az önkormányzat nevében
szavazhasson. Ennek híján a szavazásban jogszerűen, ezen napirendi
pontnál nem is vehetett részt. Marton Istvánnak az ezzel kapcsolatos
ellentétes állításai nem igazak, és
tudatosan akarja Papp Nándort is
lejáratni a közvélemény előtt.
Az SZDSZ mindhárom Bizottsági javaslatra igennel szavazott, ezzel
elő akartuk segíteni, hogy végre kialakulhasson egy konszenzusos
közgyűlési többség vízdíj ügyben.
A szolgáltatók reális díjemelése
a jövő évi inflációt és gazdasági
visszaesést figyelembe véve az 5%
körüli díjemelés. Ez a szolgáltatás
jellegéből fakadóan +- 1-2%-ot
eltérhet. A Bizottság által javasolt
0 %-nál a Szennyvízprojekt önrészére fordítható összeg az évi 200
millióval szemben 167 millió Ft,
5% díjcsökkentésnél ugyanez 118
millió Ft, 10% díjcsökkentésnél ez
58 millió Ft. A következő 2-3 évben előzetesen még közel 450 millió Ft hiányzik az önrészből.
Ezek alapján belátható, hogy
mely díjjavaslatok reálisak, szakszerűek, és hisztéria, demagógia nélkül
támogathatóak. A meg nem emelt
előirányzat: 5% és az 5%-os csökkentés relatíve 10% csökkenésnek
felelne meg. Az SZDSZ ezt tartaná a
jelenlegi helyzetben reálisan elfogadhatónak. Így a lakosságnál is jelentkezne érzékelhetően a csökkenés, és a 10 milliárdos Szennyvízprojekt sem kerülne veszélybe.”
(folytatás a 6. oldalon)

5

GE: Die Hard
Bruce Willis immár 21 éves akciófilmje, a Drágán add az életed!
méltán kerülhet jegyzetünk címéül, két okból is. Gladiátorképzőnek nevezik ugyanis az izzósok
azokat a gépeket és csarnokokat,
melyek nap mint nap próbára teszik szívósságukat. Itt derül ki:
nem ismernek lehetetlent. Mert
nincs két egyforma nap, de jó értelemben vett fanatizmussal addig
nem nyugszanak, míg túl nem járnak a gép eszén. Mi ehhez képest,
amit John McClane művel?
Van egy másik, nem kevésbé jogos ok. Ha múlt jegyzetünkben azt
vettük számba, miért jó izzósnak
lenni, most fordítsunk a dolgon. A
vállalatnak miért jó, hogy ilyen
emberek az izzósok? A GE 2011.
végén elbocsátásra kerülő dolgozói legyenek hát nagyon is tudatában saját értéküknek! Drágán add
az életed, azaz ne add olcsón! A
munkabér a munkaerő ára – írta
már József Attila. Vajon kinek az
érdeke, hogy olcsóbban jusson az
izzós munkaerő értékeihez. A félelem és depresszió sulykolása töltötte ki a minap egy napilap cikkét.
Rettegő emberekkel pedig akármit
meg lehet csinálni. Egy másik napilapban (magyarhirlap.hu) olvastam, egy Amerikában élő magyar
retinasebésszel készült interjúban:
– Milyenek a magyar fiatalok?
– Okosak, de félénkek, nincs
önbizalmuk.
– Ez nem függ össze a szegénységgel, a pénztelenséggel?
– Nem, ez politikai döntés, ezt
szinte beléjük nevelik. Emlékezzünk csak arra, amikor a szocialista Kovács László azt mondta,
merjünk kicsik lenni. Amerikában egy politikus ilyen mondatért a süllyesztőbe került volna.
– Magyarországon melyik a
nagyobb gond: a morális züllés
vagy a gazdasági problémák?
– A morális. A magyar nép
ügyes, szorgalmas, a gazdaságot
talpra tudja állítani, de ehhez erkölcsi megújulás szükséges, s
olyan vezetők, akik ezért tesznek,
és saját személyükkel is példát
mutatnak. De az bűn, ha azt
mondják az ország vezetői: merjetek kicsik lenni. Ennek az üzenete, hogy elégedjetek meg azzal
ami van, legyetek lúzerek. De ez
nem így van, ez a nép ennél többet érdemel.
Papp János
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(folytatás az 5. oldalról)

Sajtóközlemény a
Zala Megyei Bíróság
döntésének
margójára
Az elmúlt hét záróakkordjaként
egy régóta húzódó, a közgyűlés hitelét és tekintélyét teljes mértékben aláásó ügy végére tett pontot a
Zala Megyei Bíróság. Mint arra
valószínűleg sokan emlékeznek, a
múlt év végén és ez év elején a
közgyűlés akkor még többségét
adó Cseresnyés-Röst tandem által
vezérelt politikai formációk kezdeményezésére – koholt vádakkal
– fegyelmi eljárások (3) indultak
Marton István polgármester ellen.
Azt nem tudni, hogy csupán besározni kívánták-e a nevét, vagy önmagukból kiindulva tényleg azt
hitték, hogy minden politikusnak
vannak sötét üzelmei – bár ismerniük kellett Marton István 1990
óta tartó megalkuvást nem tűrő
munkáját, így vélhetően mégiscsak az előbbiről van szó. Mivel a
nyomozó hatóságok lesöpörték a
vádakat, kénytelenek voltak ahhoz
a fórumhoz fordulni, mely a megfelelő számú szavazat mellett igaztalan döntést is hozhat, így lett végül Nagykanizsa MJV képviselőtestülete az ítész. A Polgármester
Úr azonnal fellebbezett a bíróságon a hamis – határozott kérése ellenére a nyilvánosság kizárásával
hozott – közgyűlési döntések ellen, melynek a bíróság természetesen helyt adott, és megsemmisítette a megrovásokat. Ekkor a
FIDESZ-SZDSZ koalíció már
csak előre menekülhetett, az adófizetők pénzét nem kímélve, tovább
folytatta a pereskedést, de hiába,
hisz a fellebbviteli tárgyaláson
helyben hagyta a Zala Megyei Bíróság a Munkaügyi Bíróság I. fokú
ítéleteit a fegyelmik megszüntetéséről. Természetesen joggal várható el, hogy eztán a kanizsai politikai élet többszörösen visszaeső
kútmérgezői, a fegyelmik értelmi
szerzői, Röst és Cseresnyés urak,
vonuljanak ki a helyi közéletből.
Ismerve őket, erre a következő önkormányzati választásokig nem
kerül majd sor, ahogy Kanizsa polgárai azt a több millió forintot sem
látják majd viszont – csupán egy
tétel a sok közül: a Cseresnyés Péter vezette Fegyelmi Tanács tizenötször(!) annyi pénzt fizetett a haveri ügyvédi irodának, mint amennyit a Bíróság indokoltnak ítélt –,

amellyel ezen piszkos játékok
megkurtították a város kasszáját...
Stadler Petra sajtószóvivő

Papp Nándor:
Hallgattassék meg
a másik fél is!
– Marton István polgármester
úr 2009. november 23-án nem
mondott igazat, szokásához híven
erős csúsztatásokkal vezette félre
Nagykanizsa és környéke lakóit. –
mondta
sajtótájékoztatóján
Papp Nándor, fideszes képviselő
válaszolva a polgármester vízdíjakkal kapcsolatban kiadott
közleményére. (Lásd Tisztelt
Kanizsai Polgárok címmel a 4.
oldalon – a Szerk.)
– Sem a jegyzői törvényességi
észrevételre, sem közgyűlési kapacitálásra nem volt hajlandó a
Délzalai Víz- és Csatornamű Zrt.
2010. éves üzleti tervét még napirendre sem venni. Ezzel mindöszsze annyit ért el, hogy Nagykanizsa Megyei Jogú Város közgyűlésének az önkormányzat vagyongazdálkodásának rendjéről szóló
3/2009. (II.11.) számú rendeletének 22.§ (1) bekezdésének foglaltak szerint a Délzalai Víz- és Csatornamű Zrt. közgyűlésén az üzleti terv kérdésében közgyűlési döntés nélkül a képviseletet jogszerűen nem gyakorolhattam. Polgármester úr az önkormányzati közgyűlés után megkérdezett, hogy
„mivel holnap nem szavazhatsz,
ezért mit fogsz csinálni?”. Válaszom őszinte volt, tájékoztattam,
hogy: „Az első két napirendi
pontban szavazhatok, mert van
érvényes döntés, azt követően
nem veszek részt a szavazáson.”
Tudomásul vette. Nem nyugodhatott meg, mert közel másfél órán
keresztül a távozásomat óhajtotta
a Vízmű Zrt. közgyűlése alatt
Liszó és Surd képviseletében.
Mint hallomásból értesültem, még
büszke is volt, hogy ilyen szakszerűen képviselte Liszót és Surdot
Nagykanizsa helyett. A milliós
pénzek említése durva rágalmazás volt, főleg úgy, hogy a polgármester úr tudja, nem voltak, nincsenek és nem is lesznek ilyenek.
– Polgármester úr! – szólította
meg Papp Nándor a város első
emberét. – Egy bölcs, atyai
jóbarátom mondta, hogy gyűlölettel nem lehet várost vezetni. Kívánom, hogy Ön is rájöjjön erre egyszer!

2009. november 26.

Jobbik:
A rászorulóknak
gyûjtöttek
„A Jobbik Magyarországért Mozgalom Letenyei Szervezete az elmúlt
időszakban – hasonlóan a Jobbik
nagykanizsai kezdeményezéséhez –
ruha-, ruhaneműgyűjtést hirdetett
meg az arra rászoruló letenyeiek javára. A letenyei jobbikosok a Magyar
Karitász helyi szervezetének kívánták átadni az összegyűjtött felajánlásokat, ahol az akció meghirdetésekor
a kezdeményezést még el is fogadták.
Rövid idő alatt akkora mennyiségű ruhát ajánlottak fel a segíteni
akaró városlakók, hogy az csak két
tömött teherautóra fért fel. A humánus kezdeményezés ekkor vett szomorú fordulatot: lelkes tagtársainkkal – vélhetően felsőbb utasításra –
közölték, hogy a Jobbiktól, mint politikai szervezettől nem veszik át az
adományokat. Lefordítva ez annyit
jelent karitászul, hogy a szerencsétlen családok a tél küszöbén inkább
nélkülözzék a meleg holmit, mintsem megkapják egy szélsőségesnek
bélyegzett párt segítő karjaiból.
Csalódott, de büszke tagjaink
ezek után a szomszédos Nagykanizsára fuvarozták a több tonnányi
ruhát, ahol a nem finnyás helyi
Vöröskereszt köszönettel vette át a
rakományt. Így került nagyon sok
letenyei honfitársunk felajánlása
nagykanizsai rászorultakhoz. Lelkében mindkét fél boldog, azonban a szervezők, a közvetítők, mi
jobbikosok csalódottak is vagyunk. Ha már a Magyar Karitász
így gondolkodik, mi lehet azok fejében, akiknek tevékenységének
eredményeképpen terjedőben van
ez a fajta torz gondolkodás.
A Jobbik Letenyei Szervezete
ezúton köszöni meg minden adakozó önzetlen segítségét. Ígérjük,
hogy senki, semmilyen eszközzel
nem fogja tudni nemzetünk megsegítésére irányuló akaratunkat
megtörni!” Szebb jövőt!
Kiss Norbert elnök,
Jobbik Letenye,
Zakó László elnök,
Jobbik Zala Megyei Választmány

Kanizsai
háromszög
Várhatóan a jövő hónap elején kerül a boltokba Röst János
fenti című könyve. Ízelítőül az
előszót idézzük:
Ez a könyv egy különleges,
egyedülálló alkotás, ahogyan
rendkívüli és egyszervolt az a 20
esztendő is, amelyről szól.
A mű írója és szerkesztője Röst János, a mindenki „Röstjani”-ja, aki
szintén különleges, színes egyénisége
a kanizsai közéletnek, a politika sója
és show-ja, akit lehet szeretni, lehet
nem szeretni, de Kanizsán nem lehet
nem ismerni és nem elismerni…
Ennyi egyediség után nem csoda, hogy nehéz meghatározni e
könyv műfaját. Bárhol nyitjuk ki,
mindenhol más: itt lexikális adatok
sora, ott monográfia, amott fotóalbum vagy éppen megkapó életkép;
másutt könnyed humorú vagy maró vitriollal teli írás tárul elénk.
Ez a könyv igazi űrt tölt be: A
rendszerváltás első 20 évének korrajza egy liberális kanizsai közéleti ember szemével és érzésvilágával.
Közéleti információkban gazdag, szellemes, néha meghökkentő, olykor fanyar, de őszinte „Útikalauz”, amely Rólunk szól: kanizsaiakról, az országról, de magára,
ismerősére vagy környezetére ismerhet bárki, aki az elmúlt 20 évet
velünk együtt, itt élte le Nagykanizsán, kis hazánkban…
Jó szívvel ajánlom
mindenkinek!
Kovács Kálmán
országgyűlési képviselő,
volt informatikai miniszter

Köszönet
ANapfény Rákbetegek és Hozzátartozóik Nagykanizsai Egyesülete
köszönetét fejezi ki mindazoknak,
akik felajánlották számukra személyi jövedelem adójuk 1%-át.

Rejtvényünk nyertese
39. szám (november 19.): „Minél inkább magyarázkodsz, annál
kevésbé hisznek neked. ” Nyertes beküldő: Vida Attila,
Nagykanizsa, Olaj u. 25. I/1.
Bakonyi Erzsébet Angyal mélyvörösben című verseskötetét Szerkesztőségünkben személyesen veheti át.
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Kanizsa – Szabad vélemény

Mint derült égbõl a villámcsapás?
Mi tagadás, városunk utcáit, a
közvélekedést a GE kanizsai gyárának bejelentett létszámleépítése
uralja. Azt hiszem teljes joggal. A
gyár a város gazdaságának a vezérhajója. A legtöbb embert foglalkoztató, Európa szerte ismert, országunk nagymúltú, elismert üzeme volt. A foglalkoztatottak körében jelen volt, és még van is minden emberi generáció, tehát valamilyen szinten és mértékben a
gyár sorsának alakulása sokakat
érint közvetlenül is. De érinti a városban a korábban nem ismert,
nem honos munkarendszert, technikát, technológiát, új munkakultúrát. Joggal hittük, ezért is áldoztunk oly sokat rá, hogy mindez hagyományteremtő lesz, életünk részévé válik, amíg csak szükségünk
lesz fényforrás termékekre.
A kérdés az, hogyan ítéljük meg
a történteket. Derült égből villámcsapásként, vagy valami más történt. Az én határozott válaszom az,
hogy nem egyik napról a másikra
alakult így, hanem egy jól körülhatárolható, hosszú folyamat terméke lepett meg bennünket. Nekem
többen is feltették a kérdést, hogyan élem meg én, aki bábáskodtam a létrehozásában sokadmagammal, és most esetleg meg kell
élnem a felszámolását is. A válaszom az volt, ha így lesz, és megérem, az maga lesz a dráma, leginkább azoknak, akiket ez közvetlenül is érint. Nem tudom, hogy a
Kanizsa Hetilapot olvasó és nem
olvasó honfitársaim hogy vannak
vele, nekem úgy tűnik, hogy az önkormányzat tisztségviselői és
egyes képviselők úgy interpretálják a GE kanizsai gyárát a legnagyobb mértékben érintő létszámleépítést, mintha az minden előzmény nélküli volna. Erről szó sem
lehet, itt egy nagyon csúnya piacvesztés következett be. Ilyesmi a
civilizált piaci viszonyok között
működő országok és gyárak döntő
többségében nem szokványos történet. Akik ezt a történést ebben a
kontextusban akarják nekünk közvetíteni, ne fáradozzanak, mert így
nem hihető el. Ha mégis ezt teszik,
akkor kénytelenek leszünk azt feltételezni, hogy akarva-akaratlanul
valakinek a mulasztásait, hozzá
nem értését vagy saját felelősségüket csökkenteni, vagy elfedni akarják. Ez csúnya dolog lenne. Ilyen
nagy világcég egyik legnagyobb

gyára, mint a kanizsai, csak úgy
kerülhet ilyen helyzetbe, ha nem
folyamatos és nem elég intenzív a
gyártmány- és termékfejlesztés,
korszerűsítés, kutatás. Ha nincs
ilyen fejlesztés, ennek természetesen sok oka lehet. Nekem, a külső
szemlélő számára is kézzelfoghatónak tűnik két, azaz két ok. Az
egyik az, hogy a működés és termelés tervezett költségei ezt nem
tartalmazzák, valamint a realizált
eredmény – profit – a szükséges
fejlesztési ráfordításokat nem bírja
el. A másik ok lehet, ha erre valamilyen oknál fogva nincs is meg a
szándék. Az én számomra ez az
opció tűnik a legvalószínűbbnek.
A piac megtartásáért folyó könyörtelen versenyben a több éve tartó
fokozatos lemaradás tendenciája
még a külső szemlélő számára is
kiáltóvá vált. Ennek megjelenési
formája az volt, hogy ingadozott
elég nagy mértékben a piac rendelésállománya, és ennek megfelelően hol nőtt, hol csökkent a foglalkoztatottak száma. Ezt a kiáltó tendenciát az elmúlt évek önkormányzati tisztségviselői nem ismerték fel. A benne rejlő veszélyt
nem érzékelték, ezért lépéseket,
intézkedéseket sem kezdeményeztek.
Ezért a gyárért az 1960-as években a város komoly áldozatokat
hozott. A Tungsram akkori vezetőivel a kölcsönös érdekek alapján –
versenyben más városokkal, köztük a megyeszékhellyel – „harcoltunk”, ennek alapján is a városnak
joga és kötelessége lett volna a
szükséges lépéseket kellő időben
kezdeményezni. Elgondolkodtató,
hogy a piacvesztés évek óta tartó
folyamata nem szúrt szemet senkinek a felelős vezetők közül. A
helyi gyár (most már nyugdíjas korú) hosszú éveken át volt igazgatója az előző ciklusban a polgármester fizetett tanácsadója volt. Neki
minden kétséget kizáróan tudnia és
látnia kellett, hogy a GE felsővezetői milyen jövőt szántak a kanizsai gyárnak, és mire mehet ki a játék, ha nincs gyártmány- és termékfejlesztés. Az már a végeredmény szempontjából csaknem közömbös, hogy az általam említett
két ok közül melyik a valódi, a
szükséges forrás, vagy a szándék
hiánya. Az alkalmazottakat, családtagjaikat, és több ezer embert a
város lélekszámának közel tíz szá-

zalékát érintő állásvesztés, keresetkiesés azt hiszem deklarálható
tény. Az itt gyártott fényforrásra,
bocsánat égőkre, a fogyasztáspiac
nem tart igényt. Győzött a konkurencia, az energiatakarékos fényforrás. A történés paradoxona,
hogy mi, kanizsaiak is a korszerű
fényforrásban vagyunk érdekeltek.
A tanulság itt maradt nekünk kanizsaiaknak, ha van vagy lesz, aki
majd egyszer levonja azt mindanynyiunk javára. Egyelőre a jelei ennek még nem láthatóak. Pedig
jobb helyeken ilyen és hasonló történéseknél az önkormányzat tisztségviselői, a pártok képviselői
fegyverszünetet hirdetnek, félreteszik ellentéteiket, vitáikat, összezárnak, hátha még érdemes. Közös
gondolkodásba kezdenek, minden
lehetséges alternatívát mérlegelnek, melyek legalább a kármentés
szempontjából szóba jöhetnek.
Kezdeményezéseket tesznek a város gazdaságának főszereplőivel
szoros együttműködésben a célravezető út megtalálásában. A gyakori sajtótájékoztatók erről nem
szólnak, az egymásra mutogatásról, a keresztbe beszélésről, a felelősség áthárításáról a kormányra
annál inkább. A polgármester úr
azt is képes volt kimondani, hogy
neki ebben már nincs teendője.
Hát kinek van, ha nem neki? A
kormánynak is természetesen
megvan a maga, senki másra át
nem ruházható felelőssége. A híradásokból tudjuk, hogy a kormány
650 milliót biztosított a GE részére, munkahely megőrzésre. A híradásokból tudjuk azt is, hogy ennek csak a töredékét használták
fel, sőt a maradékát hajlandóak
visszautalni. Számomra ennek a
történetnek az az olvasata, hogy az
általam vélelmezett két ok közül a
második az igazi. Ellenkező esetben a felhasználás megtörtént volna, és valamennyi munkahely
megőrzésével járt volna.
Nem kell nagy emlékezőtehetséggel megáldottnak lenni ahhoz,
hogy ne emlékeznénk a három évvel ezelőtti kampány részleteire is
akár. Minden párt, minden polgármester és képviselőjelölt programjában rangos helyet kapott a munkahelyteremtés és -megőrzés ígérete. Most önvizsgálat, kármentés,
kiútkeresés helyett egymásra mutogatás és a felelősség áthárítása
folyik. Valamennyi még múlhat
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azon, hogy a városi politikai elit
képes-e a cselekvésben megújulni.
Én magam szkeptikus vagyok, különösen annak láttán, hogy a város
két országgyűlési képviselője beszélő viszonyban sincs. Polgármesterünk úgyszintén nincs felhőtlen viszonyban az országgyűlési képviselőkkel. Ha netán előfordul, hogy találkoznak, és a kézfogás elkerülhetetlen, a szemük akkor sem találkozik feltétlenül. Pedig ők hárman tehetnének a legtöbbet, ha képesek volnának
együtt járni ugyanazon az úton.
Nem kéz a kézben járásra gondolok. Azon viszont elgondolkodtam, ha ez a focinyelven szólva
belső hármas együtt focizna a város egyetemes érdekeinek pályáján, mégha más színekben is, a nagyobb siker reményében pöckölhetnék be a közös labdát a választási programjukban beígért munkahelyteremtés és –megőrzés képletes kapujába. Én szívesen vállalnám ezen a pályán a szigorúan
semleges és képletes bíró szerepét.
Paradigmaváltás kell. Tényleg
kell, szerintem elkerülhetetlen, de
hogy lehetséges-e, nem tudjuk. Én
azért elmondom, hátha mégis. Váltás kell mindenek előtt a pártok
egymáshoz való viszonyában. Nem
vagyok naiv, nem a lehetetlen öszszeborulást várom. Tisztában vagyok azzal, hogy az egyes pártoknak más és más az ideológiai, világnézeti és politikai alapvetésük.
De a város egyetemes érdekei mentén illene megtalálni az elkerülhetetlen találkozási pontokat. Ennek
érdekében át kellene értékelnünk
kompromisszum-kereső készségüket és képességüket. Helyi politikusaink gyakran hivatkoznak nemzeti ikonjainkra. Bibóra, Máraira,
Fejtőre a demokrácia követelményeivel összefüggésben, a gyakorlat viszont ennek az ellenkezőjét
tükrözi nekünk. Polgármesterünk
is át kell, hogy értékelje a demokrácia felfogását, és azt ültesse át
napi vezetési, irányítási gyakorlatába, konszolidálnia kell vezető
társaival munkakapcsolatát. Erősítse meg a környezetet professzionális tekintélyű gazdasági, pénzügyi
szakemberekkel, akik a város gazdaságának minden rezdülését képesek érzékelni és megfelelő intézkedéseket a kellő időben kezdeményezni a város gazdaságának főszereplőivel közös együttműködésben. A mai piaci viszonyok között
ez fontos követelmény.
Mózes Pál
nyugalmazott tanácselnök
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Kanizsa – Városháza
Képviselõi fogadóórák

Meghívó közmeghallgatásra

Bicsák Miklós az 1. számú választókerület (Garai, Űrhajós, Hársfa,
Ifjúság utca lakói) önkormányzati képviselője 2009. december 2-án,
szerdán 16 órától 17.30 óráig fogadóórát tart a Kinizsi utca 97. szám
alatti bélyegzőgyártó irodában. Aznap 18 órától 20 óráig Bicsák Miklós Palin és Korpavár lakossága számára tart fogadóórát a palini új Általános Iskolában.
Polai József a 15. számú választókerület önkormányzati képviselője fogadóórát tart minden páratlan hónap utolsó péntekén 18 órától 19
óráig a kiskanizsai kirendeltség épületében.

Versenytárgyalás
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata nyilvános versenytárgyaláson értékesíti az alábbi ingatlanát:
Hrsz.
Helye, jellemzői
Kikiáltási ár
2475/2
Nagykanizsa, Bajza u. 13.
(megosztás után) 5 lakásos lakóépület
(teljes felújítása szükséges) 26.400.000 Ft + áfa

2009. november 26.

Időpont
nov. 30.
+ minden
következő
hétfő

A versenytárgyalás helye: Nagykanizsa Vagyongazdálkodási és Szolg. Zrt.
8800 Nagykanizsa, Garay u. 21. Az ingatlan teljes felújítás szükséges. Az ingatlan adatait tartalmazó iratokba az érdeklődők részére betekintési és másolási lehetőséget biztosítunk. A lakásokból a szerelvények el vannak távolítva, az
ingatlan felújítás nélkül használatra nem alkalmas. A versenytárgyaláson való
részvétel feltétele: 1.000.000 Ft azaz Egymillió forint árverési előleg befizetése lebonyolító bankszámlájára vagy pénztárába. A versenytárgyalás részletes
szabályai a versenytárgyalási dokumentációban kerül közlésre.
További információk, iratbetekintési lehetőség előzetes telefonos egyeztetést
követően, munkaidőben: Nagykanizsa Vagyongazdálkodási és Szolg. Zrt.
(8800 Nagykanizsa, Garay u. 21.) Telefon: 93/311-241. 16-os mellék.

Építéshatóság - 6/2468-27/2009.
Ügyintéző: Gerencsér M. Tárgy: Értesítés döntéshozatalról a Nagykanizsa,
Csengery u. 3776/1. hrsz. alatti ingatlanon építmények építése ügyében. Szám:
6 /2468-27/ 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 Jegyzője
6/2468-26/2009. számú, Nagykanizsa, Csengery u. 3776/1. hrsz. alatti ingatlanon ipari-logisztikai központ építésére vonatkozó építéshatósági ügyben, döntését meghozta. Mivel a fenti építéshatósági eljárással érintett ingatlannal közvetlenül határos ingatlanokkal rendelkezni jogosultak száma jelentős, a további ügyfeleket a határozat meghozataláról hirdetményi úton tájékoztatjuk a fenti jogszabályi előírásnak megfelelően az alábbiak szerint. A hirdetmény 2009.
november 19-től kerül kifüggesztésre Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának hivatalos hirdetőtábláján. Az eljáró hatóság megnevezése:
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Jegyzője 8800 Nagykanizsa, Eötvös tér 16.,
ügyszáma: 6/2468-26/2009., tárgya: építési engedély. A kérelmező ügyfél neve: URETA HUNGRÍA KFT. 1053 Budapest, Szép u. 5. fsz. 2.
A kérelemmel érintett ingatlan valamint az érintett ingatlannal közös határvonalú (telekhatárú) ingatlanok (hatásterület): Nagykanizsa 3776/1., 3775/2.,
3775/4., 3774/26., 3776/2. hrsz. alatti ingatlanok
Felhívom az érintettek figyelmét, hogy az építésügyi hatóság fenti ügyben
meghozott döntése és az ügy iratanyaga a Polgármesteri Hivatal Építéshatósági Osztályán, az alábbi helyen és időpontban megtekinthető: Nagykanizsa, Eötvös tér 16. III. emelet 305. Hétfő: 8-12, 13-16.30, szerda: 8-12, 13-17, péntek:
8-12. A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól
szóló (továbbiakban:Ket.) 98 §. (1) bekezdése kimondja: "Az ügyfél az elsőfokú határozat ellen fellebbezhet. A fellebbezési jog nincs meghatározott jogcímhez kötve, fellebbezni bármely okból lehet, amelyre tekintettel az érintett a
döntést sérelmesnek tartja."
Erre figyelemmel az eljáró hatóság a fellebbezési lehetőségét döntésében az
alábbiak szerint biztosította: "Határozatom ellen a kézhezvételtől 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 értékű illetékbélyeggel ellátott fellebbezéssel lehet élni."

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlését 2009. december 2. (szerda)
17.00 órára közmeghallgatás céljából összehívom.
Az ülés helye: Medgyaszay Ház (Nagykanizsa, Sugár u. 5.)
A közgyűlésre tisztelettel meghívom.
Marton István polgármester

Szabályozási terv, 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:
1. Cseresznyés utca (13466/32 hrsz) – Alsószabadhegyi utca ( 13443/8 hrsz) – Pásztor
utca (13441, 13443/5, 13443/2, 13443/1 hrsz-ok) – Szabadhegy utca (13468/2 hrsz) határolt tömb rendezése – Pásztor utca nyomvonalának módosítása
2. Hevesi Sándor, Teleki, Kaposvári utcák szabályozási szélességének korrekciója
3. Lazsnak utca – Vadalmás utca – Herkules utca – Szálfa utca által határolt tömb rendezés alá vonása az előkert csökkentése céljából
4. Magvető utca – Alkotmány utca – 4120 hrsz-ú közút – 4150 hrsz-ú út – a (4170– 87)ig tartó hrsz-ú földrészek déli határán tervezett kiszolgáló út – 4188/1 hrszú közút által határolt tömb övezeti besorolásának módosítása
5. 059 hrsz-ú út – Damjanich utca – 20307 hrsz-ú út – belterületi határ által határol tömb
építési övezeti besorolásának módosítása
6. Erdész utca – Csengery utca – 3779/18 hrsz-ú út – vasúti pályatest által határolt tömb
övezeti besorolásainak felülvizsgálata
7. 649/18 hrsz-ú út – 649/37 hrsz-ú közterület – Gábor Áron utca – 652/4 hrsz-ú országos közút által határolt tömb övezeti besorolásának módosítása
8. Vörösmarty M. utca – Petőfi S. utca – Rákóczi utca – Sugár utca tömbje besorolásának felülvizsgálata
9. Varasdi utca – Kisrác utca – Felsőtemető utca – Pápai utca – Bajcsai utca által határolt tömb szabályozásának módosítása
10. Petőfi Sándor – Honvéd – Dózsa György utcák közötti tömb szabályozásának módosítása – a 71. szám alatti ingatlanra tervezett út megszüntetésének ügye
11. Vámház utca – Raktárház utca – 652/4 hrsz-ú országos közút – Gábor Áron utca által határolt tömb egyes útjai szabályozásának módosítása
12. Sikátor utca – Árpád utca – Magyar utca által határolt tömb építési övezeti besorolásának módosítása
13. Erzsébet tér – Fő utca – Sugár utca – Rozgonyi utca által határolt tömb övezeti besorolásának módosítása
14. Gárdonyi u. – Szentgyörgyvári u. – Veres P. u. – Marek J. u. által határolt tömb közterület-szabályozásának módosítása
15. Csengery utca (3779/8 hrsz) – jelenlegi belterületi határvonal – tervezett kiszolgáló
út (3866/10 és 3899 hrsz) által határolt tömb övezeti besorolásának módosítása
16. Kórház utca – Szekeres József utca – 2544 hrsz-ú közlekedési terület – Teleki utca
által határolt tömb 2501 és 2502 hrsz-ú ingatlanok közötti övezeti határának módosítása
17. 4089 hrsz-ú közterület – szombathelyi vasútvonal – 4076 hrsz-ú árok – Alkotmány
utca (4066/2 hrsz) által határolt tömbbe tervezett út megszüntetése
18. Zemplén Győző u. (3063/4 hrsz) – 3058 hrsz-ú út – 3063/6 hrsz-ú út – Városkapu
körút (3064 hrsz) által határolt tömb szabályozásának módosítása
19. Műemléki környezet határvonalának felülvizsgálata
A tervdokumentációt – a vonatkozó hatályos jogszabályok előírásaira figyelemmel –
2009. december 6-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.
Városi Főépítész, Nagykanizsa

Meghívó
A nagykanizsai Horvát
Kisebbségi Önkormányzat
nevében tisztelettel meghívom
a horvát virágkötők
bemutatkozójára,
amelyen adventi koszorúk,
érdekes virágkompozíciók
kerülnek szemléltetésre illetve
eladásra.
Rendezvényünk helyszíne:
Vasemberház Tükörterme
Időpont: 2009. november 27.
(péntek) 15 óra
Minden érdeklődőt szeretettel
várunk

KISKANIZSÁN A SARLÓS
BOLDOGASSZONY
KATOLIKUS CARITÁSZ
2009. december 4-én
pénteken 9 órától 17 óráig
és december 5-én
szombaton 9 órától
13 óráig
JÓTÉKONYSÁGI
VÁSÁRT
rendez a templom melletti
közösségi házban.
A bevételt és a pénzadományokat
a Kiskanizsán élő idős,
egyedülálló emberek
karácsonyi megajándékozására,
és a rászorulók megsegítésére
fordítjuk.
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Aki elfogad, maga is ad
December 5-én, szombaton 9
és 15 óra között várják a tiszta,
jó minőségű ruhát, használati
tárgyat, tartós élelmiszert a palini templom nyáron elkészült közösségi termébe – tudtuk meg az
immár húsz éve szorgoskodó
szervezőktől. Az adományok a
Karitász közvetítésével jutnak el
a rászorulókhoz.
– Segítséget elfogadni, tudom,
sokszor nehéz. – fűzte hozzá a hírhez az Alsótemplom megszépítése
miatt városszerte becsült Horváth
Lóránt plébános. – Ám aki elfogad,
tulajdonképpen maga is ad. Lehetőséget, hogy jót tegyünk, hogy felülemelkedjünk saját önzésünkön.
Gondoljanak erre a nehéz helyzetbe jutottak, boldog emlékű II. János Pál pápa tanított így. Közbevetőleg, bizonyára sokan örülnek annak, hogy jövőre várható a lengyel
pápa boldoggá avatása.
– Hallottam, legutóbb a murakeresztúri hittanosokkal együtt kirándultak az alsótemplomi gyerekek Gelsére.

– Tartalmas közösségi programokat kínálunk egész évben a kisebb és nagyobb ifjúságnak.
Balatonedericsi túránkat a Csodabogyós barlangba máig emlegetik az ifik. Adventi kézműves
műhely lesz a legközelebbi, vasárnaponként pedig idézeteket
osztogatnak a gyerekek, mosolyra
indítva azokat is, akik megkeseredtek. Tapasztalják csak meg,
adni jó!
- A jókedv ragadós. Ezért készülnek újabb CD-vel?
– Fésűs Éva meséi kötik össze
azokat az énekes-mesés lemezeket, melyeket plébániánk adott ki
az elmúlt években. Úgy látszik, kimeríthetetlen kincsesládába nyúltunk…
– A Kanizsa olvasói már ismerhetik Iváncsits Tamás rockoperáit.
– Valóban, városunk szülöttének
– elneveti magát – nagyatádi vagyok, de már kanizsaiként beszélek. Tehát a Bólyon kántorkodó Tamás dalait, rockoperáit sokan szeretik. A vértanú Brenner Jánosról
szóló A jó pásztor után a Péter és

Néró című kerül bemutatásra a
HSMK-ban december 11-én, pénteken 18.30-kor. Ugyanaz a csapat
adja elő, mint az előzőt, a bólyiak,
a szerény 300 forintos belépő a terembérlethez járul hozzá.
– Az idősebbeknek mit ajánl?
– Keddenként hatkor a plébánián jó szellemű filmeket vetítünk.
Bár december 8-án lesz az idei
utolsó ilyen alkalom, a jövő évben

9

bizonyára folytatjuk.
– Közeledik, már el is kezdődött
a Karácsony előtti vásárlási láz.
Erről mi a véleménye?
– Senki nem az ajándéknak örül,
hanem az ajándékozó szeretetének.
Ne feledkezzünk meg erről a személyességről, így lehet majd boldog a Karácsony esténk.
P.J.

Adventre megszépült
Legutóbb éppen idekerülésem
előtt, immár 30 éve festették át
külsőleg a kápolnát – emlékezett
vissza Szabó Ádám plébános.
Nyilván nehéz eldöntenie, minek örüljön jobban: a templomát
szerető közösség áldozatkészségének, vagy a kivitelező, Beke Ferenc és csapata lelkiismeretes
munkájának. A Szent Imre egyházközség plébániatemplomába
jár diákmisére a szomszéd Piarista
Iskola ifjúsága. A gyerekek is
megcsodálják – eddig nem vehet-

ték észre – a gondos kezeknek köszönhetően jobban érvényesülő
kagylóformájú vakolatdíszeket. A
Szent Pompiliusz titulusú piarista
kápolna 1935-ben készült el, a
szerzetesrendek és iskoláik szétszóratását követően került a veszprémi, 1993-as megalapítása után a
kaposvári egyházmegyéhez. A
kommunista diktatúra miatt 44
éves szünetre kényszerült, idén
200. tanévét kezdte meg a nagykanizsai Piarista Iskola.
P.J.

Építéshatóság - 6/2524-11/2009.
Ügyintéző: Gerencsér M. Tárgy: Értesítés döntéshozatalról a Nagykanizsa,
02011/6. hrsz-ú ingatlan telekalakítása ügyében. Szám: 6 /2524-11/ 2009.
Hirdetmény

2009. október 22 - december 10-ig

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 Jegyzője
6/2524-10/2009. számú, Nagykanizsa, 02011/6. hrsz. alatti ingatlan telekalakítására vonatkozó építéshatósági ügyben, döntését meghozta.
Mivel a fenti építéshatósági eljárással érintett ingatlannal közvetlenül határos ingatlanokkal rendelkezni jogosultak száma jelentős, a további ügyfeleket a
határozat meghozataláról hirdetményi úton tájékoztatjuk a fenti jogszabályi
előírásnak megfelelően az alábbiak szerint.
A hirdetmény 2009. november 19-től kerül kifüggesztésre Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának hivatalos hirdetőtábláján.
Az eljáró hatóság megnevezése: Nagykanizsa Megyei Jogú Város Jegyzője
8800 Nagykanizsa, Eötvös tér 16., ügyszáma: 6/2524-10/2009., tárgya: telekalakítási engedély. A kérelmező ügyfél neve: Plánder József 8800 Nagykanizsa, Királyi P. u. 15.
A kérelemmel érintett ingatlan valamint az érintett ingatlannal közös határvonalú (telekhatárú) ingatlanok (hatásterület): Nagykanizsa 02011/6., 02011/4.,
02011/5., 02011/7., 02009., 02012., hrsz. alatti ingatlanok.
Felhívom az érintettek figyelmét, hogy az építésügyi hatóság fenti ügyben
meghozott döntése és az ügy iratanyaga a Polgármesteri Hivatal Építéshatósági Osztályán, az alábbi helyen és időpontban megtekinthető: Nagykanizsa, Eötvös tér 16. III. emelet 305. Hétfő: 8-12, 13-16.30, szerda: 8-12, 13-17, péntek:
8-12.A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló (továbbiakban:Ket.) 98 §. (1) bekezdése kimondja: "Az ügyfél az elsőfokú
határozat ellen fellebbezhet. A fellebbezési jog nincs meghatározott jogcímhez
kötve, fellebbezni bármely okból lehet, amelyre tekintettel az érintett a döntést
sérelmesnek tartja."
Erre figyelemmel az eljáró hatóság a fellebbezési lehetőségét döntésében az
alábbiak szerint biztosította: "Határozatom ellen a kézhezvételtől 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 értékű illetékbélyeggel ellátott fellebbezéssel lehet élni."
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Fizibusz a Bolyai iskolában
A Budapesti Elektromos Művek
és az Észak-magyarországi Áramszolgáltató Nyrt. kezdeményezésére jött létre a Fizibusz program.
A két részvénytársaság fokozott
felelősséget érez azért, hogy az általuk biztosított villamos energia a
lehető leghatékonyabban, a környezetet legkevésbé terhelő módon kerüljön felhasználásra. Meggyőződésük, hogy a gyerekek környezettudatos energiafelhasználásra történő felkészítését nem lehet elég korán elkezdeni. Ezért indították útjára az Energia Suli kezdeményezést, amelyet kibővítettek
a Fizibusz programmal, hogy házhoz vigyék az ismereteket. Forgalomba állítottak egy speciális mikrobuszt, felszerelve minden olyan
demonstrációs eszközzel és technikai felszereléssel, amely elengedhetetlenül szükséges egy izgalmas és maradandó élményt nyújtó
rendhagyó tanórához. A Fizibusz
nemcsak hasznos, hiszen a természettudományokat közelebb hozza
a gyerekekhez, hanem emlékezetes, vidám perceket is jelent. Az
előadás első részében általános
energetikai kísérleteket, míg a másodikban főleg elektromossággal
kapcsolatos kísérleteket mutatott
be Tóth Pál, aki az ország közel
négyszáz iskolájában járt az elmúlt két és fél évben, és több mint
80 ezer diákkal találkozott.
Városi szülőértekezlet
Első alkalommal rendezett városi és városkörnyéki szinten pályaválasztási szülőértekezlet a hivatal
Művelődési Osztálya a végzős általános iskolai tanulók és szüleik,
osztályfőnökeik, a pályaválasztási
felelősök és természetesen az intézményvezetők számára. Céljuk,
– mondta Szmodics Józsefné osztályvezető, hogy megkönnyítsék a
szülők döntését annak érdekében,
hogy a legmegfelelőbb iskolát tudják kiválasztani a gyermeküknek.
A város hat középiskolája, a
TISZK és a Csapi Szakiskola bemutatkozása révén az érdeklődők
jobban megismerhették a képzési
lehetőségeket. A HSMK-ban megrendezett értekezleten a Munkaügyi Központ is képviseltette magát. Konzultációs lehetőségekre is
sor került, ahol egyéni problémáikat, kérdéseiket tehették föl a szülők a kiválasztott intézmény vezetőinek, képviselőinek. A szervezők
fontosnak tartják, hogy a szülők ne
csak papíron tudjanak tájékozódni
a különböző képzési formákról,
hanem élőszóban is.

2009. november 26.

Egyévesek a hármasikrek

Fotó: Steyer Edina
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Emléklappal és egy óriási ajándékcsomaggal köszöntötte városunk önkormányzata nevében
Marton István polgármester és
Bene Csaba önkormányzati képviselő a tavaly októberben született
hármas ikreket, Ocsovai Leventét,
Emesét és Orsit. A kicsik egyáltalán nem voltak zavarban a sok látogató – az önkormányzat és a sajtó munkatársainak – jelenléte miatt. Édesanyjuk, Katalin szerint
hozzászoktak már, hogy csodájukra járnak, amióta a világra jöttek.
Katalin egyáltalán nem bánja,
hogy egyszerre hárman érkeztek,
mindig is nagy családot szerettek
volna férjével, Tamással, az apróságok rengeteg örömöt hoztak az
életükbe.

Nyárfaültetéssel a „Város tüdejéért”...
Húsz hímivarú nyárfát ültettek el a „Város tüdeje” akció
keretében a Péterfy Sándor Általános iskola 5. B osztályos diákjai, az Erdészeti Tudományos
Intézet Sárvári Kísérleti Állomás tudományos munkatársa,
Benke Attila, a Pannon Pellet
Kft. nevében Moór András, valamint Gáspár András, a VIA
Kanizsa Nonprofit Zrt. vezérigazgatója a Thúry téri parkban.
Ezen hímivarú fáknak az előnye, hogy gyorsan nő, s nem
okoz allergiát. A faültetést hagyományőrző szándékkal hirdették meg. Benke Attila kö-

szöntőjében elmondta, hogy
akkor válik az ültetésben résztvevők munkája kézzelfoghatóvá, ha ezek a fák majd árnyékot

Esküvõi hangulatok
Esküvő címmel belgiumi turnéjuk műsorát mutatta be vasárnap este a HSMK színháztermében a Musica Antiqua együttes, a Saltarello és a Zalagyöngye
táncegyüttesek.
A Musica Antiqua együttes immár
hat éve rendszeresen vendégszerepel
Belgiumban. Minden alkalommal
egy tematika köré épülnek a műsorszámok, az idén a lakodalom volt a
téma. Ez alkalommal az együttes a
két táncegyüttessel közösen készült
erre a programra. A zenészek és a velük színpadra lépő Saltarello táncosai
a reneszánsz kor udvarába egy esküvőre, míg a Zalagyöngye táncosai a
Bojtár együttes kíséretével egy magyar parasztlakodalom vigadalmaiba
engedtek betekintést.

adnak az alattuk megpihenőknek.
S.E.
Volán Oktatási Kft.
Nagykanizsa,
Zárda út 2.

A nagykanizsai program filmvetítéssel kezdődött, melyen a turné
főbb állomásai voltak láthatóak. A
vetített élménybeszámolóról nem
maradhattak le a városnézések és az
oldottabb mozzanatok pillanatai
sem. A két részre tagolt program első blokkjában a Musica Antiqua
együttes és Saltarello táncosai korhű ruhákban és természetesen korhű
zenével idézték a reneszánsz világát. A második részben hamisíthatatlan magyar temperamentummal,
kitűnő tánckoreográfiával rukkolt
elő a Zalagyöngye együttes. Nagy
sikerű produkciókhoz nagymértékben járult hozzá a Bojtár együttes,
melynek tagjai ezen az estén is kitűnően húzták a talpalávalót.
Cz.Cs.

Tel/fax: 93/516-634
OKÉV nyt. szám: 20-0003-04 AL: 0448

Tanfolyam indul
2009.11.30-án 16 órakor
12.18-án 16 órakor
téliszünetes gyorsított
személyautó, motor és segédmotor kategóriákban.
12.08-án 16 órakor
“C” és “C+E”
12.10-én 16 órakor “D”
Diákkedvezmény!
Részletfizetés! Ingyenes
tankönyvkölcsönzés!
Üdülési csekket elfogadunk!
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Tudományos szakmai fórum
„Hazánk tudománya, gazdasága, innovációja és versenyképessége” címmel tartotta a Gazdálkodási és Tudományos Társaságok Szövetsége „Hogyan tovább Magyarország az Európai
Unióban” című előadás- és vitasorozatának ötvennyolcadik, a
Magyar Tudomány Napja alkalmából megrendezett szakmai fórumát, melyre a város gazdálkodó és civil szervezetei, intézményei, a kamarák képviselői mellett meghívták az érettségi előtt
álló középiskolásokat, illetve a
főiskolásokat is.
A program a GTTSZ Nyugatdunántúli Régiója, a Nagykanizsa
és Térsége TISZK Nonprofit Kft.,
Nagykanizsa Megyei Jogú Város
Polgármesteri Hivatala és a Magyar Közgazdasági Társaság helyi
szervezetének közreműködésével
valósult meg.
Vörösmarty Mihály Gondolatok
a könyvtárban című versével köszöntötte a megjelenteket Tulman
Géza tanár, majd a szakmai fórumot Marton István polgármester a

következő gondolatokkal nyitotta
meg: „A mai napon a tudományra,
a tudósokra, Széchenyi István grófra, a Magyar Tudományos Akadémia alapítójára emlékezünk. Széchenyi Istvánra, a legnagyobb magyarra, aki irodalmi és gyakorlati
munkásságával nemzeti felemelkedésünket szolgálta, aki befogadta
és terjesztette az európai szellemiséget, aki sok területen Magyarországot európai szintre emelte. A
Magyar Tudományos Akadémiára,
amely intézmény fennállása 184
évében mindig betöltötte küldetését. Emlékezünk és ünnepeljük a tudósokat, akik a külföldiekkel közös
kutatásokkal, felfedezésekkel, a
nemzetközi tudományos közéletben
való részvétellel kapcsolták Magyarországot a világhoz. Ők hazánk nem hivatalos nagykövetei, a
rólunk alkotott kép kedvező alakítói. A tudományra, a tudásra emlékezünk, amely védettséget, hatalmat és biztonságot ad az egyénnek,
a közösségnek és egyidejűleg rangot, tekintélyt a nemzetnek.”
A polgármesteri köszöntő után
Janzsó Antal, a GTTSZ Nyugat-

Dr. Dénesné Dr. Csere Mária
emlékére

dunántúli Régiójának társelnöke, a
szakmai fórum levezető elnöke felkérte az előadókat, hogy mutassák
be témájukat. Prof. dr. Szabó Gábor akadémikus, egyetemi tanár, a
Magyar Innovációs Szövetség elnöke „A magyar tudomány hazai
és nemzetközi jelentősége, nemzetgazdaságunk versenyképessége”
címmel tartott előadást. Prof. dr.
Horn Péter akadémikus, egyetemi
tanár a globális élelmiszerellátás
kihívásairól és lehetőségéről beszélt, dr. Krállics György egyetemi
docens, a miskolci Nanotechnológiai Kutatóintézet osztályvezetője
szakterületét, a nanotechnológiát
mutatta be. Dr. Polay József, a helyi Közgazdasági Társaság elnöke
városunk közgazdasági környezetéről és fejlesztéséről szólt. A jelenlévők egy művészeti előadásnak is
szem- és fültanúi lehettek: a Farkas
Ferenc Zene- és Aranymetszés
Művészeti Iskola elektroakusztikus
kamaracsoportja „Improvizáció az
Ember tragédiájára” című produkciójukat adták elő.
S.E.

Semjén a tisztességes balodaliakért
December 1-jén, kedden 18
órakor Semjén Zsoltot, a Kereszténydemokrata Néppárt elnökét
várja a HSMK-ba a Berzsenyi
Polgári Kör. Újabb állomásához
érkezett tehát rendezvénysorozatuk, a Visszaszámlálás. Már
csak 130-140 nap van hátra a
parlamenti választás valószínű
időpontjától. A Kanizsához is
kötődő politikus egyik korábbi
interjújából idézünk:
– A szociális igazságosság értelmében a baloldali emberek számára is programot kell adnunk. Ez következik az alapelveinkből is, hiszen a keresztény szociális tanítás
világosan kimondja, hogy sem a
munka tőke nélkül, sem a tőke
munka nélkül fenn nem állhat. Ám
a munka elsődleges a tőkével szemben, mert jobban hozzátartozik az
ember
személyiségéhez.
A
keresztényszociális tanítás alapján
a feladatunk a munka jogának a
védelme a tőke diktatúrájától. A
mai politikai életben a legzavaróbb
probléma a jobb és bal fogalmának
a tudatos manipulálása. Az MSZP

legnagyobb blöffje az, hogy szocialistának, baloldalinak mondja magát. Pedig egy másfajta koordináta-rendszerben a KDNP – mivel a
munkát tartja elsődlegesnek a tőkével szemben –, mérsékelt baloldali pártként, az MSZP-be átöltözött SZDSZ viszont szélsőjobboldaliként mutatkozik. Ugyanis a multinacionális, globalista tőke abszolút
prioritása alapján lényegében tagadja a munka jogát, azt, hogy az
államnak feladata a munka jogának a biztosítása, ha szükséges, a
tőke érdekeinek korlátozásával is.
– Ön hisz abban, hogy sikerül
majd sok tisztességes baloldali
embert kiragadni az MSZP fogságából?
– Igen. A szocialista elit naponta
leplezi le önmagát, ezt egyre több
baloldali érzelmű ember látja, csak
nem volt eddig olyan erő, ami a
keresztényszociális alternatívát biztosította volna. A szocialista párt annak a klientúrának a pártja, amely a
Kádár-rendszerben meglévő politikai privilégiumait átváltotta gazdasági tőkére, s a gyárigazgató elvtársból gyártulajdonos úr lett. Talán
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könnybe lábad a szemük az Internacionálé hangjaira, de valójában a
legvadabb kapitalizmusban érdekeltek, hiszen ők az új burzsoázia. Az is
szimbolikus jelentőségű, hogy a szocialista párt miniszterelnöke először
egy multimilliárdos bankár, majd két
szintén multimilliárdos seftelő. Ez
körülbelül olyan, mintha a KDNP
miniszterelnök-jelöltje Cicciolina
lenne. Vagy mondok egy másik példát: olyanra sem volt példa, mint
amit az MSZP – éppen öt éve – december 5-én művelt, amikor egy
kormány a saját nemzete ellen kampányolt. De arra sem, hogy egy magát szocialistának nevező párt pedig
a nagytőke strómanjaként az egészségbiztosítás privatizációja mellett
érvelt. Pedig annak a következménye az lett volna, hogy a milliomosoknak osztályon felüli ellátás jut, a
népnek meg marad, ami marad. Erre mondtam, hogy ezek után a Magyar Szocialista Pártnak a nevéből
ki kellene venniük azt, hogy magyar,
azt, hogy szocialista, és maradjon
az, ami volt: a Párt.
K.H.

Drága
Doktor Néni!
Olyan hirtelen és váratlanul
mentél el, hogy még mindig
nem tudjuk elhinni a tényt,
hogy már nem vagy köztünk. A
sírod mellett állva is arra gondoltunk, hogy ez csak egy tréfa
lehet az élettől! Ez nem lehet
valóság! Nem lehet igaz, hisz a
doktor néninek az a dolga, hogy
gyógyítsa a beteg kisgyermekeket. Nekünk még szükségünk
lenne Rád! RÁD, aki végtelen
alázattal, szeretettel, türelemmel tetted a dolgodat. Te nem
halhatsz meg, hiszen Te vagy a
mi doktor nénink!
Jó volt Rád nézni. Mindig
mosolyogtál, mindig megvigasztaltál bennünket. Mindegyikünkhöz volt egy-két kedves
szavad. Végtelen nyugalmat,
békét árasztott egész lényed. Jelenlétedben elvonultak a felhők,
derűs lett az égbolt, elmúlt a fájdalom. Jó volt a közeledben lenni, jó volt melletted, jó volt ismerni Téged.
Sokunknak példa volt és lesz
odaadó, lelkiismeretes gyógyító
munkád, a családodat átölelő
tiszta, szerető gondoskodásod,
fogékonyságod az elesettek
megsegítésére, kifogyhatatlan
energiád a sok-sok jótékony célú rendezvény szervezésében,
támogatásában, aktív jelenléted
a város életében. Honnan is volt
minderre erőd!?
Kedves Doktor Néni!
Ugye tudod, hogy most nagyon fáj a szívünk, de kénytelenek vagyunk elfogadni a
megváltoztathatatlant. Rettenetesen hiányzol! Köszönjük,
hogy voltál nekünk. Nagyon
nagy az űr, amit magad után
hagytál, bár gondoskodó szereteted továbbra is érezzük odafentről. Ha felnézünk az égre, a
napsugárban a Te kedves mosolyodat véljük majd látni. Ha
susog a szellő, benne a Te lágy,
megnyugtató szavaidat véljük
majd hallani.
Drága Marika Doktor Néni!
Nyugodjál békében!
Szivárvány Fejlesztő
Központ
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Soknemzetiségû kultúrával az EU-ban

Ismét a fővárosban versenyeztek a Premier Táncklub növendékei a hétvégén a Ritmus csapatok Pontszerző versenyén. Az
egész napos viadalon huszonöt
egyesület százhúsz produkcióval
állt a zsűri elé.
A Premieres lányok hat produkcióval neveztek a megmérettetésre.
Junior egyéni showtánc kategóriában hét indulóból Szollár Alexandra második helyezést ért el a Kalózlány című koreográfiával. Felnőtt
látványtánc egyéni kategóriában
Toplak Dóra második lett „Csak lazán!” című műsorszámával. Gyermek showtánc csapat kategóriában
(Bunczom Evelin – Bunczom Fanni
– Kománovics Kyra – Kolonics Karolina – Farkas Kira – Pete Dorottya) a „Vakáció” című produkciójukkal a második helyig jutottak
tizennégy
indulóból.
Junior
showtánc kategóriában a Glavák
Katalin – Verkman Nóra – Bunczom Evelin – Papócsi Petra –
Szollár Alexandra összeállítású csapat a „Sex and The City” produkcióval a dobogó második fokára állhatott. Első helyen végzett a felnőtt
csapat (Glavák Katalin – Sipos Eszter – Németh Petra – Toplak Dóra –
Verkman Nóra) show kategóriában
„New York” című műsorszámukkal. Kuzma Péter Szamba koreográfiája (Glavák Katalin – Sipos Eszter – Papócsi Petra – Szollár Alexandra – Németh Petra – Toplak
Dóra – Verkman Nóra) pedig látványtáncban érdemelte ki a második helyezést nyolc induló közül.
A csapat az országos bajnoki
döntőn mérettetik meg legközelebb, decemberben.
S.E.
Remekeltek a batthyánysok
- helyesbítés
Remekeltek a batthyánysok című
tudósításunkban tévesen írtuk az
egyik díjazott nevét. A cikkben szereplő Szokol Krisztián helyett helyesen Szokol Krisztina az, aki a csapat
tagjaként bejutott a döntőbe, majd
első helyen végzett társaival együtt a
Lázár Ervin anyanyelvi vetélkedőn.

Nagykanizsa és környéke értékes népi kultúráját mutatták be
a Soknemzetiségű Kultúrával az
Európai Unióban Kisebbségi
Művészeti Gálaesten a HSMKban. A megjelenteket elsőként
Kovácsné Mikola Mária, az intézmény igazgatóhelyettese köszöntötte.
A gálaest célja az volt, hogy a
tánc, az ének, a népzene révén
megerősítsék szűkebb pátriánk
méltó helyét az európai kultúrában.
Büszkeséggel és elégedettséggel
tölthet el bennünket, hogy városunkban harmonikus együttműködésben él a többségi társadalom a
kisebbségekkel, tiszteletben tartva
azok kulturális szokásait, művészeti értékeit.
Marton István polgármester beszédében hangsúlyozta:
– Nagykanizsán régi hagyománya van a különböző nemzeti és etnikai csoportok művészeti értékeit
bemutató kulturális programoknak. Egy-egy ilyen találkozáskor

lehetőség kínálkozik arra, hogy
megismerjék és elfogadják egymás
kulturális értékeit, a különböző
nemzeti és etnikai csoportok. Ma
olyan művészeti gálaestet rendezünk, ahol bemutatkozhatnak a város és térsége horvát, cigány, német és magyar hagyományőrző
művészeti együttesei.
Hangsúlyozzuk, nálunk harmonikus együttműködésben él a többségi társadalom a kisebbségekkel,
tiszteletben tartva azok szokásait,
eltérő látásmódját, művészeti eszközeit. Mindezzel útmutatást
adunk azoknak a fiataloknak, akik
eddig nem ismerték fel a saját kultúrájuk pozitívumait, illetve a velük együtt élő más nemzetiségi etnikai csoportok értékeit.
A műsorban fellépett a Kanizsa
Csillagai Együttes, a szepetneki
Királyi Pál ÁMK német nemzetiségi ifjúsági csoportja, a Kanizsa
táncegyüttes, a Kanizsai Horvát
Kórus és a Horvát Néptánccsoport.
A rendezvényt Teleki László országgyűlési képviselő, a Cigány

Kisebbségi Önkormányzat elnöke
nyitotta meg. Megnyitó beszédében kiemelte:
– Beszélünk az oktatásról, a
foglalkoztatásról, viszont nagyon
sokszor nem említjük meg a kultúrát, amely talán az egyik legnagyobb híd szerepét tölti be Magyarországon a kisebbségek között. Felelős politikus ma Magyarországon csak akkor tud kiállni egy ilyen kulturális rendezvényen, ha komolyan gondolja
azt, hogy az oktatás és a foglalkoztatás mellett a kultúrának is
teret kell hagyni. A társadalom
számára nagyon fontos üzenet,
hogy a romák tanulni szeretnének,
ugyanazt szeretnék elérni, mint
bárki más ebben az országban,
vagy Európában. Diplomát szerezni, ahhoz viszont sokszor kell
külső, kormányzati vagy önkormányzati segítség, de nem utolsó
sorban fontos a személyek, azaz a
mi felelősségünk is.
B.E.

II. Országos Roma Fesztivál
Mérsékelt érdeklődés mellett
került megrendezésre az elmúlt
szombaton a VOKE Kodály Zoltán Vasutas Művelődési Házban
a II. Országos Roma Fesztivál.
Az esemény délután 14 órakor
Nagy József, a DRVSZ elnökének köszöntőjével vette kezdetét. Az elnök köszöntőjében elmondta, hogy tulajdonképpen ez
már a 7. fesztivál, mivel a
DRVSZ elődje a Dunántúli Roma Vezetők Szövetsége már ötször rendezett korábban hasonló
fesztivált. Sajnálatát fejezte ki
az érdeklődés hiánya miatt, hiszen a kultúráról, a kultúráért
szól a rendezvény. Tapasztalata
szerint egyre kevesebb ember
fordul a kultúra irányába. Véleménye szerint a közeledés meglágyítaná az emberek lelkét.
Nagy József hangsúlyozta, hogy
városunk oly sok kitűnő roma
művészt, szakembert adott az országnak, hogy méltán lehetne
Nagykanizsa a magyarországi
cigányság fellegvára. Reményét
fejezte ki, hogy a kultúra ápolóinak lesz jövője. A mindenkori
kormánynak a kultúrára több

pénzt kell szentelni. Végül köszönetet mondott a fesztivál támogatóinak. A DRVSZ elnöke
után Cseresnyés Péter alpolgármester, parlamenti képviselő
mondott köszöntőt. Köszöntőjében a fesztivál közösségteremtő
szerepének adott hangsúlyt,
majd reményét fejezte ki, hogy a
jövőben még több alkalom adódik egymás kultúrájának megismerésére. Harmadik felszólalóként Kolompár Orbán, az OCÖ
elnöke szólt a megjelentekhez.
Beszédében a fesztivál iránti
csekély érdeklődést a cigányemberekben elültetett félelemmel
magyarázta. „Olyan világot
élünk, amikor az emberek félnek. Nem mernek közösségekbe
menni, hiszen halljuk és látjuk
az ország történéseit. Ma már
összecsapnak a cigányemberek
és a gárdisták egymással” jelentette ki az OCÖ elnöke, majd az
ország fasizálódásáról, a Horthy
korszak szellemének egyre gyakoribb felidézéséről beszélt. Félelmének adott hangot a kakastollas csendőrség visszaállításának lehetősége, a Jobbik térnyerése, a Magyar Gárda működése

miatt. Beszédében a politikai elit
összefogását sürgette a cigányságot fenyegető eszmék visszaszorítása érdekében. Kolompár
Orbán a továbbiakban reményét
fejezte ki, hogy a roma társadalom elnyeri azt a teljes állampolgári rangot, amit az elmúlt 5-10
év elvett. A roma társadalom felismeri a saját érdekeit, ha már az
értékeit felismerte. Az érték felismerésének ékes bizonyítékaként a fesztivált jelölte meg.
Az OCÖ elnökének beszéde
után a rendezvény szervezői Cseresnyés Péternek Ferkovics József
festményének ajándékozásával köszönték meg a fesztivál támogatásában nyújtott segítségét.
A megnyitó után következő
kulturális műsorban Körmendi
András szájharmonikán játszott és nótákat énekelt. Felléptek a Nagyberki Vári, A Fehér Kígyó, a Rumungro Fiúk
hagyományőrző együttesek, a
Kanizsa Csillagai és a Nagykanizsai Vörös Rózsák Hagyományőrző Cigány Néptánc
Együttes.
Czene Csaba
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Horoszkóp
III.21.–IV.19. Kos

Kutyák, macskák,
iratok,
rendszámtáblák
és egy babakocsi.
Novemberben
eddig ezeket
juttattuk vissza
gazdáiknak az
Önök segítségével!

Az Ön rádiója
FM 95,6 MHz
SMS szám:
06-30/30-30-956

Érdeklődő hangulatban lesz ezekben a napokban. Naprakész a munkájában, amiért
nem csak otthon, hanem munkahelyén is
megdicsérik. Estére elfárad, a stressz ellen
vegyen ki néhány nap szabadságot.

IV.20.–V.20. Bika
A szokásosnál érzékenyebbé válik, ami fel
is tűnik a családjának. Idegeskedésre nincs
oka, jól mennek a dolgai, amit betervezett,
meg is tudja valósítani. Ne sajtoljon ki az
egészségesnél több erőfeszítést magából.

V.21.–VI.21. Ikrek
Változékony lehet a hangulata. Bizonyára
több pihenésre van szüksége. Ügyeljen arra,
hogy munkatársai, vagy üzletfelei ezt ne vegyék észre. A felgyülemlő feszültséget oldja fel masszázzsal, úszással, vagy sétával.

VI.22.–VII.22. Rák
Ha anyagi sikereket akar elérni, hallgasson a
megérzéseire. Ha határozottan, ugyanakkor
meggyőzően beszél a megbeszéléseken,
biztosan ér el eredményt. Otthon azonban ne
ön legyen mindig a vezéregyéniség.

VII.23.–VIII.22. Oroszlán
Előfordulhat, hogy a megszokottnál nehezebben viseli a telefonhívásokat. Ha úgy érzi,
már az is megnyugvást jelent, ha a hétvégén
kikapcsolja, hát tegye meg. Kipihenten mindjárt pozitív szemlélettel kezdheti a hetet.

VIII.23.–IX.22. Szűz
Előfordulhat, hogy az elkövetkező napokban
mindenben a hibát keresi. A tökéletességre törekszik, pedig egészsége érdekében nem ártana, ha kicsit lazítana, és visszafogná magát. A
partnerére szerencsére mindenben számíthat.

IX.23.–X.22. Mérleg
Fontosnak tartja, milyen benyomást kelt másokban. Igyekszik harmóniát teremteni az életében, s ha ez netán nem sikerül, elkedvetlenedik, s érzelmei kiülnek az arcára. Ilyenkor keressen valami elfoglaltságot, ami örömet okoz.

X.23.–XI.22. Skorpió
Álmodozó hangulatában elfelejtheti fontos elintéznivalóit. Ne szégyellje, írja fel
egy papírra a teendőit. Érzelmi életében
szép napokra számíthat. Elégedjen meg
ezzel, és élvezze tovább az életet.

XI.23.–XII.21. Nyilas
Változékonnyá válhat a hangulata. Időnként
zavarja a nyüzsgés, és legszívesebben senkihez sem szólna egy szót sem. S mivel mindig tudja, mi a helyes lépés, a végén helyrehozza a hibáit, és ismét jó lesz a hangulata.

XII.22.–I.20. Bak
Egy kellemes téli kiránduláson töri régóta a fejét, de az időből folyamatosan kicsúszik. Gondolkodjon egy kicsit és határozza el, hogy mit akar, és akkor úgy
fognak alakulni a dolgok.

I.21.–II.19. Vízöntő
Az ünnepekre való készülődés tölti ki a
szabadidejét. Senkit sem szeretne kihagyni az ajándékozásból, anyagi lehetőségei azonban határt szabhatnak a nagyvonalúságának.

II.20.–III.20. Halak
Némi gond lehet az önbizalmával, ami
kihat a mindennapjaira. Az első sikerrel
járó feladat azonban szerencsére megváltoztatja a hangulatát, és mindjárt gördülékenyebben telnek a napjai.

A megfejtéseket személyesen szerkesztőségünkbe vagy levélcímünkre, a 8801 Nagykanizsa, Pf. 154-re várjuk!
A helyes választ beküldők között Bakonyi Erzsébet Angyal mélyvörösben című verseskötetét sorsoljuk ki.
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Kanizsa – Apró
INGATLAN

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 fűtéses, 4. emeleti
lakás eladó. Érd.: 30/411-4010
(7107K)
Nk-án a Csengery utcában 56 m2es, kétszobás, egyedi gázas lakás
(pince, padlás, kert) eladó. (7096K)
Nagykanizsa belvárosában 700
m2-es, társasház építésére alkalmas
telek eladó! Érd.: 30/227-3294
(7108K)
Deák téri patinás épület I. emeleti
galériás stúdiólakása – akár irodai
hasznosítással – eladó vagy kiadó.
Érd.: 30/901-9013 (7112K)
Nk-án a belvárosban téglaépületben 74 m2-es, három szobás, egyedi
fűtéses lakás + 18 m2-es raktárhelyiség + kamra helyiség eladó. Érd.:
20/9349-110 (7129K)
Nk-án a Dózsa György 117/B. alatt
II. emeleti, cirkofűtéses, 79 m2-es, három szobás lakás eladó. Irányár: 11,8
millió Ft. Érd.: 30/396-1910 (7130K)
Városkapu krt. 16. szám alatt
felújításra szoruló 54 m2-es, két
szobás, nagy konyhás lakás eladó.
Érd.: 20/541-0542 (7131K)

BÉRLET
Belvároshoz közeli, II. emeleti,
Kell ennél jobb ajánlat? Új lakások vásárlásával megspórolhatja az illetéket! Városközpontban, és a városközponthoz közel 50-60
m2-es, erkélyes, panorámás amerikai konyhás
+ 2 szobás lakások kedvező áron eladók!
Olcsó lakások 5 millió Ft körüli értékben!
Nagykanizsa városközpontjában, 1.
emeleten, 2 szobás, 65 m2-es + 41 m2 galériás, padló- és cirkofűtéses, erkélyes, igényesen felújított, klímás lakás eladó!
Irányár: 16,5 millió Ft. Hivatkozási szám:
2009/DU/151
Nagykanizsa északi városrészében
földszinti, 1+2 félszobás, gázkonvektoros,
erkélyes, részben felújított társasházi lakás
saját udvarrésszel, csendes, nyugodt helyen eladó! Irányár: 10,5 millió Ft. Hivatkozási szám: 2009/DI/615
Nagykanizsa északi városrészében
földszinti, amerikai konyhás nappali + 2
szobás, cirkofűtéses, nagy teraszos, igényesen kialakított, újszerű sorházi lakás
zárt parkolóval, és saját, fedett autóbeállóval eladó! Irányár: 18,99 millió Ft. Hivatkozási szám: 2009/DI/501
Kizárólag nálunk! Nagykanizsa városközpontjában 2. emeleti, 1+3 félszobás,
cirkofűtéses, csendes helyen lévő, világos,

2009. november 26.

amerikai konyha - nappalis, egy hálószobás, igényes lakás bútorozottan,
2009. december 1-től albérletbe kiadó. Kaució szükséges. Érd.: 20/2533433 (7126K)
Vendéglátásra alkalmas (de más
célra is használható), kb. 100
négyzetméteres (két terem, raktár,
közlekedő, személyzeti- és nyilvános helyiségek) üzlet teljes felszereléssel kiadó. Érd.: 30/227-3294
(7116K)
Külön bejáratú udvari lakás hoszszú távra kiadó. Kaució szükséges.
Érd.: 20/458-0110 (7133K)

dual layer, csatlakozók. Érd.:
30/9932-534 (7145K)
Készpénzért vásárolok régi dísztárgyakat, festményeket valamint sötét alapszínű Zsolnay tárgyakat. Érd.:
Nagykanizsa 30/332-8422 (7136K)
Fenyőfa eladó karácsonyfának
Letenyén (normand, ezüst, luc). Érd.:
30/374-6481 (7146K)
Eladó 90x160-as fa, bukó-nyíló
ablak hőszigetelt üveggel, újszerű
állapotban.
Tel.:
30/226-7812
(7147K)

VEGYES

Masszázs a nagykanizsai Uszodában! (A szolgáltatás belépőjegy nélkül
is igénybevehető.) 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)
Meghibásodott távirányítóját (tv,
hifi, video, dvd) megjavítom. Tel.:
20/510-2723 (7122K)
TV szerviz a Kórház u. 3-ból Ady
u. 11. szám alá költözött. Nyitva: 915 óráig. Távirányítók 1990-től kaphatók. Tel.: 30/597-1530. (7138K)

50 mázsa léalma (20 Ft/kg), valamint 50 mázsa kiváló minőségű 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)
Toshiba 72 cm képátlójú színes,
txt-es, sztereo TV 22.000 Ft-ért eladó. Érd.: 20/931-1283
Fujitsu Siemens Amilo típusú
laptop újszerű állapotban, jogtiszta
Windows Vista Homa Basic szoftverrel 110.000 Ft-ért eladó. 17” WXGA
kijelző, Intel CeleronM 1,86 GHz
processzor, 120 GB winchester, 1
GB RAM, wifi, WLAN, DVD író
tágas, olcsón fenntartható, újszerű társasházi lakás, az udvaron zárt parkolóval nagyon jó áron eladó! Irányár: 10,5 millió Ft.
Hivatkozási szám: 2009/DI/389
Takaros családi ház Nagykanizsától 6
km-re! Egyszintes, 2+1 félszobás, 120 m2es, cserépkályhás, nagy teraszos, részben
felújított állapotú, csendes, jól megközelíthető helyen található. Irányár: 9,5 millió
Ft. Hivatkozási szám: 2009/DI/416
Nagykanizsa városközpontjában, csendes helyen lévő, 1. emeleti, négyszobás,
cirkofűtéses, nagy teraszos, igényesen felújított, tágas társasházi lakás eladó! Irányár: 15,5 millió Ft. Hivatkozási szám:
2009/DI/302
Új típusú lakás 160000 Ft/m2-es árban!
Nagykanizsa északkeleti városrészében,
csendes helyen, 1. emeleti, amerikai konyhás nappali + 2 szobás, cirkofűtéses, két
nagy erkélyes, praktikus térelosztással kialakított, kitűnő állapotú, újszerű lakás eladó! Irányár: 12,5 millió Ft. Hivatkozási
szám: 2009/DI/276
Csak nálunk! Nagykanizsa városközpontjában 3. emeleti, 1+2 félszobás, egyedi fűtéses, erkélyes, teljesen, ízlésesen felújított társasházi lakás eladó! Irányár: 8,2
millió Ft. Hivatkozási szám: 2009/DU/228

Érdeklődjön ingatlanközvetítő irodánkban: Draskovics Ingatlan, Nagykanizsa,
Sugár út 2. Internetes elérhetőségünk: www.draskovicsingat.hu

SZOLGÁLTATÁS

“Egy termék, amelyről eddig csak
álmodozhattak a nők.” Világújdonság. Érd.: 20/9591-157 (7142K)
Kedvezményes pihenés Club Dobogómajor üdülőfaluban, Cserszegtomajon (Hévíztől 800 m-re) 2009.
december 12-19-ig négy fő részére,
két szobás apartmanban. Részvételi
díj: 40.000 Ft + idegenforgalmi adó.
Az üdülőfalu területén melegvízű
fedett medence, pezsgőfürdő és szauna ingyenesen használható. Étkezés az üdülőfalu éttermében is megoldható. Érd.: Faragó Tibor Letenye,
Petőfi u. 68. Tel.: 93/343-704
(7139K)
Úszásoktatás! Úszóedzői képesítéssel, 5 éves kortól úszásoktatást
vállalok. Tel.: 93/312-798, 30/3197662 (7140K)
Fogyni szeretne? Ajánlok egy kifizetődő megoldást. Érd.: 20/9591-157
(7141K)

TÁRS
48 éves független férfi rendezett
egzisztenciával keresi párját hozzáillő hölgy személyében. Jelige:
„Találkozás”. Leveleket a Szerkesztőségbe kérem: Pf. 154.
(7143K)
Vezényel: Antal Mátyás. Közreműködik:
Bizják Dóra - zongora. Belépődíj: 2 500 Ft

"TŰVARÁZS-VARÁZSTŰ"
Mihály Edith x-szemes mesekép kiállítása
Megtekinthető: december 15-ig
"KARÁCSONYVÁRÓ"
kézműves kiállítás a Szociális
Foglalkoztató dolgozóinak munkáiból
Megtekinthető: december 20-ig
A kiállított termékek megvásárolhatók
december 8-án és 9-én, 9-12 óráig
November 27. 19 óra
SZINETÁR DÓRA ÉS BERECZKI
ZOLTÁN MUSICAL ESTJE
Belépő: 2 900 Ft
November 28. 15 óra
KÉZMŰVES JÁTSZÓHÁZ
Mikulás ajándékok készítése
November 28. 18 óra
A KANIZSAI FÚVÓS EGYESÜLET
ZENEKARÁNAK ÉVADZÁRÓ
HANGVERSENYE
Közreműködik: Mazso Girls (Letenyei
Mazsoretcsoport) Belépődíj: 800 Ft
November 30. 10 és 14 óra
"CSODÁS HÉTKÖZNAPOK"
kacagó koncert
Égből pottyant vendégek: Levente Péter
és Döbrentei Ildikó. Belépődíj: 600 Ft
November 30. 19 óra
FILHARMÓNIA BÉRLET
Nemzeti Énekkar

December 2. 17 óra
MEDINA KINCSEI - gyöngyékszerek
kiállítása. Megnyitja: Farkas Tibor

"UTCÁK, TEREK, VÁROSOK"
Retrospektív kiállítás Z. Soós István
alkotásaiból.
"VALÓSÁG ÉS KÉPZELET"
Kiállítás Sass Brunner Erzsébet és
Brunner Erzsébet Indiában

KARII PIPPO KORTÁRS GRAFIKUS
PLAKÁTKIÁLLÍTÁSA
KANIZSAI GRAFIKÁK - kiállítás
Bene János alkotásaiból

November 27. 19 óra
JAZZ KLUB - Juhász Gábor Trió
Belépődíj: 800 Ft. Arendezvénysorozatot az
OKM a PANKKK program keretében támogatja.
December 3. 10 óra
TÉLAPÓNK KRAMPUSZA
Gáspár Enikő színművésznő előadása
Belépődíj: 600 Ft
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A világsztár imponáló játékával
Portisch Lajosról, a Nemzet Sportolójáról sem, aki szintén először
sakkozott kanizsai színekben),
hogy aztán a játék tartson majd három és fél órát a Hevesi Sándor
Művelődési Központ falai között.
Nem volt egy egyszerű parti, s az
mindenképp Babula dicsérete,
hogy színvonalas meccs kerekedett összecsapásukból, amit Anand
is kiemelt a mérkőzését követő sajtótájékoztató után. („A 26. lépésben éreztem, hogy a javamra fordulhat az állás, de előtte a 14-24.
lépés között nagyon keményen oda
kellett figyelnem.") Anand számára
nem volt ismeretlen ellenlábas, hiszen a cseh rendszeresen asztalhoz
ül a német bajnokságban a Werder
Bremennél, igaz, Németországban
is a távol-keleti ász az igazi nagy-

ság. A kanizsai játékosnak végül
39 lépésre volt szüksége a győzelem kiharcolásához, majd természetesen nem maradhatott el az
elemző „fél óra" sem a parti zárása
után. („Tényleg nagyon élveztem
mind a mérkőzést, mind a Kanizsán töltött szűk két napot. Egy
fantasztikus társaságot ismertem
meg az itt sakkozók személyében és
nagyon bízom abban, hogy mielőbb ismét itt sakkozhatok majd" –
zárta már vasárnap este a beszélgetést a kissé érthetően fáradtnak tűnő Anand.)
A mérkőzést amúgy 10:2-re
nyerte a házigazda Aquaprofit
Nagykanizsa TSK és biztosan vezeti a tabellát.

Fél évszázadra emlékezve

például a különböző válogatottak élményeiről, vagy hogy idővel apjukat
váltották a Perlaky-gyerekek a páston,
de a legújabb, VB-6. helyet jelentő
belfasti „túra” Magyar Zsanettel sem
hiányozhatott a repertoárból. A csarnokbeli programok után aztán a szűkebb körben ünneplők a vívóterem felé vették az irányt, ott kívánva a szakosztálynak sikerekben még gazdagabb, újabb 50 esztendőt.

Anand, Anand és megint csak
Viswanathan Anand… Persze,
nem is meglepő, hogy az elmúlt
hét Nagykanizsán a sakk fenoménról szólt, hiszen a csapatbajnokság második fordulójára az indiai világbajnok már befutott a
dél-zalai városba és a Szombathelyi Haladás VSE ellen az első táblán bizonyította is páratlan tudását
a helybéliek előtt. („Nagyon örülök, hogy elérkezett ez a pillanat, s
szeretnék mind több örömet szerezni a klubnak játékommal" – így
köszöntötte kanizsai egyesületét a
regnáló világbajnok.) Mint kiderült a mérkőzés előtt, a cseh Vlastimil Babula ellen ülhetett asztalhoz a kanizsaiak „legmárkásabb"
igazolása (bár, azt rögtön tegyük
hozzá, nem szabad elfeledkezni

A vívók 50 éves szakosztályukat
ünnepelték Nagykanizsán. Ha nem is
a várt létszámban, de közel kétszázan
azért jelen voltak a rendezvényen,
melyen a magyar női kardválogatott
keretének tagjai (Nagy Orsolya, Várhelyi Anna, Várhelyi Kata) is fegyvert
ragadtak egy kis bemutató apropóján.
Az ellenfél a kanizsaiak "vegyes" válogatottja volt Dani Dianával, Ma-

gyar Zsanettal, Mátyás Szabinával,
Piecs Adriennel, s ezúttal valóban
nem a végeredményen volt a hangsúly, de a helyiek azért kitettek magukért. Tóth Tamás edzőtől így járt a
gratuláció mindegyiküknek, s míg ezt
láttuk, közben sokan forgatták a kanizsai vívás történetét bemutató könyvet, s mesélték az anekdotákat egymásnak. Történetek garmadája szólt

P.L.

P.L.

Ez történt (november 26 – december 2.)…
… 20 esztendeje: a labdarúgó
NB II Nyugati csoportjának őszi
szezonzáróján N. Olajbányász
SE (10.) – Szekszárd (13.) 0-1.
Az NB III Bakony csoportjában
a MÁV NTE (8.) sem járt jobban Győrben ( - MÁV DAC, 03). A sakkozók NB II-es pontvadászatában viszont az élbolyban
tanyázó N. Tungsram SE 8:6-ra
győzte le a Komlói Bányászt. A
férfi asztaliteniszezők NB II-es
bajnokságában az N. Tungsram
SE megszerezte első győzelmét
a szezonban, a BVM Dunaújváros volt „az áldozat”, a Dunapartiak ellen 10:6-ra nyertek
Zborai Gyuláék. A Kanizsai
Vízmű úszói közül Horváth Ágnes és Szabó Dénes hozott
aranyérmet a soproni XI. Csík
Ferenc emlékversenyről. A női
asztalitenisz NB I-ben Hejőcsabai Cementművek – Kanizsa

Bútorgyár (Gazsi 5, Gál 4)
11:14, valamint Statisztika –
Bútorgyár 23:2.
… 15 esztendeje: a labdarúgó
NB I őszi záró felvonásában 8000
néző előtt Fehér Csaba még
egyenlített, de a végén N. Olajbányász SE (10.) – Kispest HFC (3.)
1:5. A megyei első osztályban Páka (3.) – Kiskanizsai MSK (7.) 01 (g.: Ambrus István). A Varga József edzette N. Olajbányász női
NB I B-s kézilabda együttese (Búza 6 gól) a Tököl SE-t verte
idényzáróján 27-17-re. A férfiak
NB I-es küzdelemsorozatában
Komló – Tungsram SE (Szergej
Kuzmicsov 9 gól) 27-22. A sakk
NB I-ben megszerezte első győzelmét a Tungsram, a kanizsaiak a
Haladást verték 6,5:5,5-re Szombathelyen. A Kisgyura István
edzette Szmodics Attila (MÁV
NTE) vívó serdülő bajnoki címet

szerzett. A női kosárlabda Magyar
Kupában a 16 közé jutott a MÁV
NTE (-Ikarus 80-61; Lackner
30/21).
… 10 esztendeje: a portugáliai
junior vívó Eb-n kard fegyvernemben Dani Diána 11. lett. A
labdarúgó PNB 15. fordulójában
Haladás-Milos (15.) – Olajbányász FC (14.) 2-0.
… 5 esztendeje: a női kézilabda NB I B-ben NTE 1866 MÁV
Rt.(10.) – Szombathely 29-32, a
legeredményesebb az egyben tréner Szloboda Judit volt 12 találattal. A férfiaknál a Sótonyi László
edzette, alsóházban tanyázó Izzó
SE-nek (Pálos 8) sem termett babér hazai pályán (- Szentendre 2428). A női kosárlabda NB I B-ben
a harmadik helyen álló, Farkas
József vezette Kanizsa DKK 9367-re verte a MAFC együttesét.
Polgár László
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 Asztalitenisz. A női Extraliga
küzdelemsorozatában a Kanizsa
Sörgyár SE együttese előbb Kecskeméten szenvedett vereséget
(2:6), majd az elmúlt évad bajnoka, a BSE-FŐGÁZ volt a kanizsaiak vendége, és 2:6 lett a vége. A
dél-zalaiak ezzel lejjebb csúsztak
a tabellán, jelenleg kilencedikek.
 Cselgáncs. A zágrábi nemzetközi versenyen az NTE 1866 dzsúdósai közül az U11-esek korosztályában Sólyomvári Dávid (27 kg)
és Huszár Máté (30 kg) első helyezést ért el. Máté a diák C korosztályos magyar bajnokságban második lett, míg a felnőtt III. osztályú
bajnokságon Zakál Mónika 63 kgban szerzett harmadik helyet.
 Kézilabda. Jól sikerült a Nagykanizsai Izzó SE női és férfi csapata
számára is a legutóbbi játéknap, mivel az NB I B-s hölgyek a Tolna KC
ellen győztek hazai pályán 32-26-ra,
míg a férfiak az NB II Északnyugati
csoportjában a szentgotthárdi vereség (25-29) után a SZESE Győr
együttesét múlták felül 33-30-ra a
Zsigmondy-csarnokban. A hölgyek
csoportjukban megerősítették tizedik helyüket, míg Tóth László együttese a negyedik.
 Kosárlabda. A férfi NB I B-s
bajnokságban a Kanizsa KK-DKG
East (3.) gárdája korántsem szokványos győzelmet aratott a Russaycsarnokban, a 148-53-as győzelem
elszenvedője a Sárvár csapata volt,
mely lényegében az ifjúsági legénységével állt ki anyagi problémái miatt a találkozóra. A hölgyeknél a Kanizsai Vadmacskák (9.) az amatőr
NB I-es ligában a TFSE-nél vendégszerepelt, és kikapott 80-41-re.
 Labdarúgás. Az NB III Dráva csoportjában befejeződött az
őszi szezon, s az NTE 1866 együttese a harmadik helyen telelhet. A
13. fordulóban hazai pályán Visnovics László csapata mintegy 300
néző előtt játszott 0-0-s döntetlent
a második Dombóvárral. Véget értek a városi kispályás bajnokság
küzdelmei is, s az első osztályban
a Tip Top lett a bajnok. A másodosztályból a Kanizsa Ablak, a harmadból a Magic Gold, míg a negyedből az Arizona léphet feljebb
első helyezettként.
 Vízilabda. Az OB I B Fehér
csoportjában listavezető Heat
Group Kanizsa VSE legutóbb a
sereghajtó Bertók Sport Club
Szentest látta vendégül, s végül
biztosan nyert a kanizsai egység
12-5-re. Az OB II-ben a második
számú csapat a Fehérvár Póló
Sport SE-t győzte le 9-6-ra.
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Felhívás jótékonysági játékgyűjtésre
Használt, jó állapotú játékokat gyűjtünk, hogy azok a
gyermekek is örülhessenek karácsony napján, akik nehéz
körülmények között élnek. Kérjük mindazokat, akik segíteni
tudnak, 2009. december 22-ig a Nagykanizsa Kossuth tér 6.
szám alá, az Angel Szépségszalonba (Tel.: 06-30-217-3922.)
adják le adományaikat, melyeket decemberben, karácsony
előtt Nagykanizsán az Erzsébet téren osztunk ki.
Támogatók: Marton Istvánné, Menyhárt Erika, Kanizsa TV, Kanizsa
Rádió, Szuperinfó, Kanizsa Hetilap.

Nagykanizsa, Király u. 31/H.
(A Buszpályaudvarral szemben! Rózsaszínű ház)
Nyitva tartás:
Hétfő - péntek: 7.00 - 17.00, szombat: 8.00 - 12.00
Telefon: 30/936-3923
Nagykanizsa, Teleki u. 34. (udvarban)
Szerda, csütörtök, péntek: 9.00 - 17.00, szombat: 9.00 - 12.00
A FŐNÖK EZT ESZI: mogyorókrémes, konyakmeggyes, kókusz
likőrös, meggy likőrös, tojáslikőrös, banánkrémes, gumicukros,
trüffel krémes, irish krém ízű szaloncukrok!
Szakszervezeteknek, közületeknek,
viszonteladóknak kedvezmény! Születésnapra, névnapra táblacsokoládék,
desszertek, ajándékcsomagok nagy választékban kaphatók!

2009. november 26.

Meghívó
A Jézus Szíve Plébánia közössége
és a Nagykanizsai Civil Kerekasztal Egyesület
tisztelettel meghívja Önt, kedves családját, barátait, rokonait
és ismerőseit az
Adventi gyertyagyújtás ünnepe, az áhítat és a szeretet estje
keretében

A nagykanizsai Simon család megsegítésére
rendezendő jótékonysági estre
a Felső Templomban
2009. november 28. (szombat) 19 óra
A templomban a család megsegítésére összegyűjtött összeget
a szervezők a sajtó nyilvánossága előtt adják át
Simon József tanulónak
A műsorban közreműködnek: Honvéd Kaszinó Városi Diákszínpada,
Péczely Attila Népzenei Csoport, Zalakomári Dalárda, Farkas Dóra, Horváth
Kristóf, L. Heizler Éva, Moór Máté, Simon Nikolett, Spajler Istvánné, Szaboljev Erzsébet, Szántó Réka, Szoborits Nikoletta, Tóber László

Zenei szerkesztő: N. Lendvai Mária
Szerkesztő: Riersch Zoltán
A rendezvény kiemelt támogatói: Jézus Szíve Plébánia (Fliszár Károly
főesperes - plébános). Halis István Városi Könyvtár, Kanizsa Dél-Zalai Hetilap, Kanizsa Rádió, Kanizsa TV, Nagykanizsai Civil Kerekasztal Egyesület,
Nagykanizsai Maraton, Napfény Rákbetegek és Hozzátartozóik Egyesülete,
Szuperhír.hu, Szuperinfó, Takács László Irodalmi Kör, Zalai Hírlap

