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ÁLLÁS
A Nyugat-dunántúli Regionális
Munkaügyi Központ Nagykanizsai
Kirendeltség és Szolgáltató Központ az alábbi szakmákban, illetve
munkakörökben kínál elhelyezkedési lehetõséget
(állás, végzettség, fizetés)
mûszakvezetõ
(mûszaki-gépész szakképzettség)
középfokú, megegyezés szerint
titkárságvezetõ
középfokú, megegyezés szerint
gépészmérnök, villamosmérnök
felsõfokú, megegyezés szerint
motor és kerékpár szereléshez
értõ eladó
szakirányú. 90 000 Ft
finomárú sütéshez szakács
szakirányú, 100 000 Ft
kárpitos
szakirányú, 110 000 Ft
varró
szakirányú, megegyezés szerint
repceolaj sajtoló
szakirányú, 120.000 Ft
nemzetközi tehergépkocsi-vezetõ
középfokú, 170.000 Ft
izommetrikus csõszerelõ
szakirányú, megegyezés szerint
szerszámkészítõ
szakirányú, megegyezés szerint
CO, AWI hegesztõ
szakirányú, megegyezés szerint
HR munkatárs
középfokú, megegyezés szerint
kollégiumi nevelõtanár
felsõfokú, megegyezés szerint
Bõvebb felvilágosítást a munkahelyi
ajánlatokról Nyugat-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ Nagykanizsai
Kirendeltség és Szolgáltató Központban
Nagykanizsa, Fõ út 24. szám alatt
adunk, vagy www.nyugatrmk.hu címen.
Ügyfélfogadási idõ: hétfõ - kedd - csütörtök: 8.00 - 12.00 és 13.00 - 15.00 óra
között, péntek: 8.00 - 12.00 óra

Kanizsa
LOKÁLPATRIÓTA HETILAP

Emberiség elleni bûntett volt
A Hortobágyi Kényszermunkatáborokba Elhurcoltak Egyesülete baráti találkozót rendezett azoknak a még élõ sorstársaiknak és leszármazottjaiknak, akiket hatvan évvel ezelõtt hurcoltak el családjaikkal együtt
a „Magyar Gulág”-nak nevezett hortobágyi kényszermunkatáborokba.
Az évforduló aktualitásán kívül a szervezõk célja az volt, hogy emlékeztessék a közvéleményt az akkori – emberiség elleni bûntettnek minõsülõ
– gaztettre, és ne menjen feledésbe a szörnyû esemény. Az emlékezés figyelmeztessen arra, hogy többé soha nem szabad ilyennek elõfordulni.

(93)

XXII. évfolyam 34. szám
2010. október 7.

A résztvevõk kötetlen beszélgetés keretében megemlékeztek elhurcolásukról, eltávozott sorstár-

saikról. Megtárgyalták annak lehetõségét, hogy az õket ért igazságtalan eljárás kárpótlására mi-

lyen erkölcsi és anyagi rehabilitálást érhetnek el.
A regionális találkozón megjelent mintegy száznegyven egykori elhurcoltat elsõként Eötvös Péter, az országos egyesület elnöke
köszöntötte. Beszédében kiemelte, megtesznek mindent annak érdekében, hogy az egyesület sikeresen képviselje a sorstársak érdekeit.
(folytatás a 3. oldalon)
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Városunk
barokk
gyöngyszeme

2010. október 7.

Szüreti felvonulás Palinban

Dr. Kostyál László bevezetõ gondolataival kiemelte a barokk építészet egyik remekét, a római Il Gesú
templomot, majd továbbszõve mûvészettörténeti fejtegetését, párhuzamokat állított fel stílusjegyei és a kanizsai Szent József Plébániatemplom jellegzetes barokk elemei között. A vetített képek segítségével az
elõadó elmagyarázta a felújított
templom oltárainak és festményeinek attribútumait és azok jelentését.
Szeptember 18-án már délelõtt
meg lehetett tekinteni az Alsótemplom belsejét és a ferences kolostort,
délután pedig a plébánia dísztermében vetítették a vallásos témájú Napfivér, Holdnõvér címû filmet. Késõ
délután az Alsótemplom hajóját
Martonné Németh Mária orgonaversenyének dallamai töltötték meg, teljessé téve a nap barokk tematikáját.
A Kulturális Örökség Napjait
1984 óta, hivatalosan szeptember
18-19-én tartják hazánkban. Ezeken a napokon az ország rejtett
építészeti kincsei tárultak fel az érdeklõdõk elõtt, és olyan épületekbe lehetett belépni, amelyeket az
év további részében nem, vagy
csak korlátozottan látogathatóak.
Z.A.

Konténermosás!
A helyi rendelet szerint városunkban a
maradékszemét gyûjtésére használatos
1100 l-es konténerek tisztántartásáról a
közszolgáltató kötelessége gondoskodni évente öt alkalommal. Ezúton tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a Saubermacher-Pannonia Hulladékgyûjtõ Kft.
munkatársai 2010. október 12-én, 13án, 14-én (kedden, szerdán és csütörtökön) zárt rendszerû, gépi konténermosást végeznek az egész városban.
Kérjük a házmesterek, illetve lakók
segítségét abban, hogy a fent említett
napokon biztosítsák a hozzáférhetõséget a hulladékgyûjtõ edényekhez.

Fotó: Bakonyi Erzsébet

A Kulturális Örökség Napjai
rendezvénysorozatát elõzte meg
szeptember 16-án dr. Kostyál
László elõadása A ferences barokk gyöngyszeme Nagykanizsán
címmel a Thúry György Múzeumban. Idén a felújított Alsótemplomot és a ferences kolostor
ódon folyosóit tekinthették meg a
kulturális élményekre vágyók.

„A hordók megteltek, forr a nedû benne, bár csak a mi hordónk feneketlen lenne! A szüretnek épp vége, helyreállt a nyugalom, az éjszakai béke!” – E szavakkal fohászkodott égiekhez és földiekhez egyaránt Palinban
szombat délután a kisbíró, hogy felhívja a figyelmet a szüreti mulatságra.
A tavalyi szüreti felvonulás sikerén felbuzdulva úgy döntöttek, hagyományteremtõ céllal idén is
megszervezik a szüreti felvonulást.
– A Palini Futball Klub és a támogatóik, szabadidejüket feláldozva

arra törekednek, hogy történjen valami a városrészben mondta el Kuti
László, a klub elnöke. A helyi lovas
klub lovasaival az élen a sportpályáról indult el a feldíszített négy
hintóból és hét lovaskocsiból álló

menet. Rokoni kötõdése miatt
Dobri Lajos is támogatta a palini
hagyományõrzõket. A tavaly megalakult Nyugdíjas Klub is kitett magáért. Tangóharmonikással az élen,
végignótázták Palin utcáit, kapukba, ablakokhoz csalogatták a lakókat, még a templomajtóból is integettek nekik. A Kanizsa Táncegyüttes mûsorszáma két „megállóhelyen” is táncra csábította a szemlélõdõket, de faluház, közösségi ház
hiányában nem lehetett teljes a szüreti mulatság. A szervezõk jövõre
nagyobb szabásúvá terjesztik ki az
ünneplést. Ha van lehetõsége a
bagolaiaknak, a miklósfaiaknak,
akkor õk sem adják fel! Egyetlen
szóba jöhetõ épület akad számukra,
az pedig nem más, mint az iskola,
ahol legalább százötven-kétszáz
ember szórakozhatna. A Herkules
utcai játszótérrõl az eleredt esõ miatt gyorsan a kocsikra kapaszkodott
mindenki, de így is mintegy háromszázan lehettek részesei a vidám
mulatságnak. A közremûködõket
este még buli és gumicsizma szépségverseny várta az egyik szórakozóhelyen.
B.E.

A néphagyományok jegyében
A Hétszínvirág Óvoda szervezésében az óvodások és szüleik
közremûködésével
tartották
meg a hagyományosnak mondható Szüreti Napokat, amely
idén kiegészült szakmai nappal,
kézmûves foglalkozásokkal és
népi játszóházzal is.
– Tevékenységeink egyik keretét
a néphagyomány adja. – mondta
Némethné Kovács Edit, az óvoda
vezetõje. – Célunk, hogy a gyermekek megismerkedjenek a néphagyomány jeles napjaival, a népi kismesterségekkel és a természetes
anyagokkal. A régmúlt idõk szokásainak felidézésével tapasztalják
meg, hogy egy nemzethez tartozunk. A néphagyomány-ápolás sokszínû tevékenységrendszere olyan,
a késõbbi életre is meghatározó élményekhez juttatja gyermekeinket,
amelyek a szülõföldhöz, a társaikhoz való érzelmi kötõdést alapoz-

zák meg. A játék elsõdlegességét
megõrizve tanulási lánc szervezésén keresztül biztosítjuk az érzelemvilágukhoz kapcsolódó tapasztalatszerzést. Az élmény szerepe nevelési gyakorlatunkban meghatározó,
hiszen nem minden benyomás válik
élménnyé, csak az, ami a gyermek
számára jelentõséggel bír. A növény
is a gyökerekbõl sarjad és a mi dolgunk a gyökerek erõsítése.
Bizonyítva az elhangzottakat, óvodások népi játékot adtak elõ.
A bemutatót Szatmáriné Szlanka
Katalin óvodapedagógus elõadása
követte, amelyen elmondta, a Hétszínvirág Óvoda életének mindennapjaihoz hozzátartoznak a néphagyományok jeles napjai, valamint a
zöld jeles napok. Az intézmény
nagy gondot fordít a környezettudatosságra nevelésre, hiszen azt vallja,
hogy a gyermek elsõ pár éve a legfontosabb, az ekkor szerzett tapasztalatok egy életre meghatározóak

lesznek. Hozzátette, az óvoda elõszeretettel alkalmazza nevelõ tevékenységében a projekt módszert,
melynek alkalmával az óvónõk és a
gyerekek közös és összetett tevékenységekben vesznek részt.
A három napos rendezvényen népi iparmûvészek tartottak kézmûves
foglalkozásokat, melynek alkalmával megmutatták a gyerekeknek, hogyan kell csuhémunkákat készíteni,
de fafaragó, kosárfonó és keramikus
is színesítette tevékenységével a
programokat. Pénteken a Szüreti Napon az óvoda munkatársai a szülõk
segítségével gyûjtött szõlõt dolgozták fel, a finom gyümölcsbõl készült
mustot pedig egybõl meg is kóstolhatták a kicsik. Egész nap csemegézhettek dióból és sült gesztenyébõl az
apróságok, hiszen nem csak szõlõbõl, hanem az õsz egyéb terméseibõl
is hoztak a segítõkész szülõk.
Z.A.
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Fotók: Bakonyi Erzsébet

2010. október 7.

(folytatás a címlapról)
A mostani kormányzat mögéjük
állt, és segít a sorsukon. A továbbiakban ismertette mi minden történt
ebben az évben az egyesület életében. Az elhurcolások hatvanadik
évfordulójára a nyáron megjelentettek egy könyvet (Lásd Kanizsa
Lokálpatrióta Hetilap 2010. szeptember 2.), és az egyesület kezdeményezésére a Fõvárosi Közgyûlés megszavazta egy emlékmû felállítását, melyet október 22-én
avatnak fel Budapesten az I. kerületi Szarvas téren. Ez az elsõ eset –
hangsúlyozta Eötvös Péter –, hogy
a mindenkori kormányzat állami
pénzbõl, a kitelepítettek emlékére
egy emlékhelyet létesít közterületen. A kanizsai esemény is része
lesz annak a dokumentumfilmnek,
mely bemutatja a tizenkét hortobágyi tábor és a kitelepítések történetét. Sajnos erre továbbra is szükség
van, mert a közvélemény, az emberek többsége keveset tud róluk.
Cseresnyés Péter alpolgármester, országgyûlési képviselõ megosztotta a hallgatósággal, hogy
2002-ben úgy döntött, felkarolja a
Hortobágyra elhurcoltak ügyét, hiszen azok a személyek, akik három évnél kevesebb idõt töltöttek
el a táborokban, semmiféle kárpótlás jellegû járadékot nem kapnak.
2003-ban és 2005-ben egy törvénymódosító javaslatot nyújtot-

tak be hat Fideszes képviselõtársával együtt, de ez akkor nem talált
meghallgatásra. Éppen ezért, amikor ez év májusában a kormányváltás megtörtént, a törvényjavaslatot rögtön továbbította. Ha késõn
is, ha nem is nagy összeggel a kárpótlás jellegû járadék megszületik
remélhetõleg kormányrendelet
formájában.

Takács János alapító és tiszteletbeli elnök szenvedélyes hangon
szólt az egybegyûltekhez. Legszívesebben világgá kürtölte volna,
amit velük szemben akkor elkövettek, mert csecsemõt és aggastyánt
válogatás nélkül az akkori rendszer
kénye-kedve szerint, és egyes falusi, vagy városi hatalmasságok kijelölése alapján vittek el olyan körülmények közé, amelyhez hasonlót a
földön nagyon keveset lehet találni. Ez emberiség elleni bûntett volt,
mely soha el nem évül. A közel
nyolcezer elhurcoltból ma már alig
élnek ezren, nincs már sok idejük
arra, hogy valami jót tegyenek velük. Dédelgetett állampolgárként
kellene kezelni õket, mert megérdemlik, és nem lenne óriási érvágás a büdzsén, ha megemelnék a
járadékukat.
Arra a kérdésre, hogy mikor nevezik meg a kitelepítõiket, Takács
János így válaszolt:
– Nekem is fájdalmam, hogy miért nem kapjuk el õket. A mi tábor-
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parancsnokunkat annak idején,
már 56-ban megkeresték. A könyvtárakban megtalálható Gulyás
testvérek Törvénysértés nélkül címû filmjében szó van ezekrõl is, és
látszik egy-két ember. Megvallom
õszintén, annak adok igazat, aki
elment 56-ban ahhoz, aki annak
idején laposra veretett egy Fentõs
nevû sorstársunkat, hogy visszaadja a verést. Amikor azonban meglátta, még egy pofont sem tudott
lekenni neki, mert olyan nyomorultul nézett ki. A filmben is látszik, a
legnagyobb büntetést mérte rá a
Jó Isten, mert agyilag megbomlott.
Szentképekkel körbeaggatott szobában térdepelve magyarázta a bizonyítványát. Most sem tudok elérzékenyülés nélkül rágondolni. A Jó
Isten nem úgy verte meg ahogyan
megérdemelné, hogy agyon verjük,
hanem agyilag bomlott meg. Kell
ennél nagyobb büntetés, mint hogy
élõ halott legyen valaki?
B.E.

Szoboravatás és tortarecept

A Mamma bella – Szépséges
anyácska – elnevezésû Szûzanyaszobornak, Kligl Sándor alkotásának
leleplezése Magyarok Nagyasszonya
ünnepén, október 8-án, pénteken, 13
órakor lesz. a 12.15-kor a Piarista (az-

az Pirrotti Szent Pompiliusz) templomban kezdõdõ szentmise után. –
Az Úristen úgy gondolta, tartson tovább az ünnepi örömünk. – fogalmazott a nunciusi misén Vereb Zsolt
igazgató atya, meglátva a szoboravatás eltolódásában a jót. A nagykanizsai Piarista Iskola udvarán, arccal az
utca felé, a nagykapu tengelyében áll
nemsoká ez az egy méter nyolcvan
centi magasságú bronzszobor, melynek költségeire magánszemélyek,
önkormányzatok, társadalmi szervezetek is – ha csak jelképesen is – hozzájárultak. Ezzel kívánták kifejezni
köszönetüket annak a piarista iskolának, amely tavaly tartotta 200. tanévét városunkban.
Pirrotti Szent Pompiliusz születésének napos napján, szeptember 29én az évforduló nagyságához – 300. –
és a gyerekek számához – óvodásokkal együtt mintegy 600 – egyaránt il-

lõ méretben tálalta fel a szülinapi tortát a cukrász, Miháczi Ferencné. A
gyerekek Zsuzsi nénije elárulta receptjét ennek az akár Guiness-rekordra is esélyes tortának, megemlítve munkatársa, Popovics Ferencné
segítségét is. Végy: 370 tojást, 19 kg
cukrot, 13 kg lisztet, 35 dkg sütõport,
2 kg vaníliaízû fõzõpudingot, 17 kg
Ráma margarint, 2 kg kakaóport, 12
liter tejet, 25 dkg vaníliás cukrot, 7 kg
étcsokit, 5 kg baracklekvárt, fél kg
marcipánt, 1 liter étolajat és 1,3 kg
jilk adalékanyagot.
A torta minõsége pedig a beszámolók szerint a házi süteményekét
is felülmúlta.
A fényképet – akárcsak múlt heti tudósításunkban a nunciusi misén készült fotót – Gayer Ildikó
készítette.
P.J.

Fizetett politikai hirdetés
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A 2010-e
es önkormányzati választás részletes eredményei
Az önkormányzat összetétele
A települési önkormányzat tagjainak száma: 17 fõ,
ebbõl egyéni választókerületben megválasztható: 12 fõ,
kompenzációs listáról mandátumhoz jutó: 5 fõ.
A polgármester várhatóan: Cseresnyés Péter FIDESZ-KDNP
Képviselõk:
Név
Bicsák Miklós
Bene Csaba
Balogh László
Kovács János
Dr. Csákai Iván
Bizzer András
Gyalókai Zoltán Bálint
Jerausek István Péter
Szõlõsi Márta Piroska
Sajni József
Tóth Nándor
Dénes Sándor
Dr. Fodor Csaba
Gábris Jácint
Dr. Károlyi Attila József
Marton István
Dr. Németh Györgyi Éva

Jelölõ szervezet
Kanizsáért KE
FIDESZ-KDNP
FIDESZ-KDNP
FIDESZ-KDNP
FIDESZ-KDNP
FIDESZ-KDNP
FIDESZ-KDNP
FIDESZ-KDNP
FIDESZ-KDNP
FÜGGETLEN
FIDESZ-KDNP
FIDESZ-KDNP
MSZP-MSZDP
JOBBIK
MSZP-MSZDP
Kanizsáért KE
CÖNE

Választókerület
1. vk.
2. vk.
3. vk
4. vk.
5. vk.
6. vk.
7. vk.
8. vk.
9. vk.
10. vk.
11. vk.
12. vk.
kompenzációs lista
kompenzációs lista
kompenzációs lista
kompenzációs lista
kompenzációs lista

Polgármester választás eredménye
Jelölt

Jelölõ szervezet(ek) Érvényes szavazatok

%

száma (fõ)

1. Cseresnyés Péter
2. Marton István
3. Dr. Károlyi Attila József
4. Gábris Jácint
5. Dr. Németh Györgyi Éva

FIDESZ-KDNP
Kanizsáért KE
MSZP-MSZDP
JOBBIK
CÖNE

5883
2853
2637
1488
1468

41,06
19,91
18,40
10,38
10,24

Egyéni választókerületek eredményei
Jelölt neve

Jelölõ szervezet(ek) Kapott érvényes szavazat
db
%
01. számú egyéni választókerület
1. Bicsák Miklós
Kanizsáért KE
484
37,84
2 Papp Nándor
FIDESZ-KDNP
438
34,25
3 Balogh János
JOBBIK
109
8,52
4 Böröcz Zoltán
MSZP-MSZDP
101
7,90
5 Balázs Andrásné
CÖNE
63
4,93
6 Schmidt László
Városvédõ Egyesület 46
3,60
7 Röst János
ÚJ PÓLUS
38
2,97
02. számú egyéni választókerület
1. Bene Csaba
FIDESZ-KDNP
627
2. Kardos Ferenc
MSZP-MSZDP
225
3. Plander Pál Lajos
Kanizsáért KE
197
4. Benedek Tamás Vilmos
JOBBIK
128
5. Majoros Benedek
CÖNE
68
6. Varga Zoltán
Városvédõ Egyesület 58
7. György Pál
ÚJ PÓLUS
21

47,36
16,99
14,88
9,67
5,14
4,38
1,59

03. számú egyéni választókerület
1. Balogh László
FIDESZ-KDNP

45,57

571

2. Szányiné Kovács Mária
3. Lukács József
4. Leveli Attila
5. Németh János
6. Dr. Varga Endre Tibor
7. Szennay József Zoltán

MSZP-MSZDP
207
Kanizsáért KE
145
JOBBIK
125
CÖNE
97
Városvédõ Egyesület 87
ÚJ PÓLUS
21

16,52
11,57
9,98
7,74
6,94
1,68

04. számú egyéni választókerület
1. Kovács János
FIDESZ-KDNP
423
2. Dr. Károlyi Attila József
MSZP-MSZDP
375
3. Dr. Varga Imre
CÖNE
111
4. Molnár Gyula
JOBBIK
105
5. Megyesi Zsolt István
Kanizsáért KE
79
6. Dr. Bálint Máté Mór
Városvédõ Egyesület 50
7. Hegedüs Györgyné
FÜGGETLEN
43
8. Béres János
ÚJ PÓLUS
25

34,93
30,97
9,17
8,67
6,52
4,13
3,55
2,06

05. számú egyéni választókerület
1. Dr. Csákai Iván
FIDESZ-KDNP
347
2. Horváth István
Kanizsáért KE
192
3. Kisgyura János András
MSZP-MSZDP
126
4. Takács Gyula
JOBBIK
110
5. Horváth Gábor
CÖNE
97
6. Dr. Szekeres András
Városvédõ Egyesület 37
7. Magyar Valéria Rózsa
ÚJ PÓLUS
12

37,68
20,85
13,68
11,94
10,53
4,02
1,30

06. számú egyéni választókerület
1. Bizzer András
FIDESZ-KDNP
410
2. Bogár Ferenc
MSZP-MSZDP
173
3. Kovács József
JOBBIK
145
4. Kiss Ernõné
CÖNE
113
5. Peterka Henrietta
Kanizsáért KE
105
6. Varga Zoltán
ÚJ PÓLUS
25
7. Kovács József I.
Városvédõ Egyesület 23

41,25
17,40
14,59
11,37
10,56
2,52
2,31

07. számú egyéni választókerület
1. Gyalókai Zoltán Bálint
FIDESZ-KDNP
320
2. Halász Gyula
ÚJ PÓLUS
108
3. Pócza Attila István
JOBBIK
98
4. Vass István
Kanizsáért KE
92
5. Korpics Krisztián
MSZP-MSZDP
82
6. Bartha László Tibor
CÖNE
48
7. Kapus Attila
FÜGGETLEN
46
8. Piecs Adrienn
Városvédõ Egyesület 41
9. Böröndi Géza
FÜGGETLEN
19

37,47
12,65
11,48
10,77
9,60
5,62
5,39
4,80
2,22

08. számú egyéni választókerület
1. Jerausek István Péter
FIDESZ-KDNP
387
2. Gelencsér Andrea
FÜGGETLEN
212
3. Marton István
Kanizsáért KE
181
4. Ifjovics Ferencné
MSZP-MSZDP
161
5. Dr. Etler Ottó László
CÖNE
111
6. Szép Zsolt
JOBBIK
91
7. Cserti Tibor
Városvédõ Egyesület 77
8. Lackenbacher Szilvia Mária ÚJ PÓLUS
66

30,09
16,49
14,07
12,52
8,63
7,08
5,99
5,13

09. számú egyéni választókerület
1. Szõlõsi Márta Piroska
FIDESZ-KDNP
509
2. Dr. Kolonics Judit
Kanizsáért KE
265
3. Dr. Fodor Csaba
MSZP-MSZDP
231
4. Gábris Jácint
JOBBIK
187
5. Bognárné Kántor Beáta
CÖNE
120
6. Sónicz István
Városvédõ Egyesület 88

35,67
18,57
16,19
13,10
8,41
6,17
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7. Czuczi Tünde Katalin

ÚJ PÓLUS

27

1,89

10. számú egyéni választókerület
1. Sajni József
2. Karádi Ferenc Gyula
3. Dr. Németh Péter
4. Õri Sándor
5. Csicsek Anna
6. Lengyel Miklós
7. Imre Béla Attila
8. Kulbencz Ferenc

FÜGGETLEN
465
FIDESZ-KDNP
359
CÖNE
148
MSZP-MSZDP
137
Kanizsáért KE
126
JOBBIK
126
Városvédõ Egyesület 51
ÚJ PÓLUS
19

32,49
25,09
10,34
9,57
8,81
8,81
3,56
1,33

11. számú egyéni választókerület
1. Tóth Nándor
FIDESZ-KDNP
425
2. Dr. Füle Lajos
Kanizsáért KE
167
3. Gondi Zoltán János
MSZP-MSZDP
136
4. Tiszai Péter
JOBBIK
118
5. Kertész Rózsa
CÖNE
74
6. Bálint Zoltán
FÜGGETLEN
32
7. Bozsoki Imre
Városvédõ Egyesület 31
8. Hohl László
ÚJ PÓLUS
7

42,93
16,87
13,74
11,92
7,47
3,23
3,13
0,71

12. számú egyéni választókerület
1. Dénes Sándor
FIDESZ-KDNP
659
2. Polai József
Kanizsáért KE
332
3 Dolmányos József
JOBBIK
123
4. Teleki László
MSZP-MSZDP
84
5. Baj József
CÖNE
51
6. Németh István
ÚJ PÓLUS
23
7. Salamon Sándor Imréné Városvédõ Egyesület 23

50,89
25,64
9,50
6,49
3,94
1,78
1,78

Kisebbségi önkormányzatok összetétele
A CIGÁNY önkormányzat összetétele:
Név
Jelölõ szervezet(ek)
Lendvai Ferenc
EURIFE
Orsos Vendel
EURIFE
Teleki László
EURIFE
Váradi Istvánné
EURIFE
A HORVÁT önkormányzat összetétele:
Név
Jelölõ szervezet(ek)

Fekete Zsuzsánna
Muramenti Horvátok Egyesülete
Havasiné Andrasek Magdolna Muramenti Horvátok Egyesülete
Proszenyák Zsolt István
Muramenti Horvátok Egyesülete
Vargovics József Árpádné Muramenti Horvátok Egyesülete
A NÉMET önkormányzat összetétele :
Név
Jelölõ szervezet(ek)
Dr. Lancsák Eszter
Vasi Zalai Német Szövetség
Lancsák József Ferenc
Vasi Zalai Német Szövetség
Mándl Erika
Vasi Zalai Német Szövetség
Wittmann Károly
Vasi Zalai Német Szövetség

Részletes adatok
CIGÁNY kisebbségi önkormányzat választás
1 Teleki László
EURIFE
2 Váradi Istvánné
EURIFE
3 Orsós Vendel
EURIFE
4 Lendvai Ferenc
EURIFE
5 Horváth Zoltán
DRVSZ
6 Horváth János
DRVSZ
7 Dalnoki József
DRVSZ
8 Horváth Ferenc
LUNGO DROM
9 Máté Zoltán Róbert
LUNGO DROM
10 Bogdán László
LUNGO DROM
Horvát kisebbségi önkormányzati választás
1 Kertész Rózsa
Muramenti Horvátok
2 Proszenyák Zsolt István Muramenti Horvátok
3 Fekete Zsuzsánna
Muramenti Horvátok
4 Horváth István
Muramenti Horvátok
5 Havasiné Andrasek
Magdolna
Muramenti Horvátok
6 Vargovics József
Árpádné
Muramenti Horvátok

A Helyi Választási Bizottság
megállapította, hogy a Horvát Kisebbségi Önkormányzat képviselõi Fekete Zsuzsánna, Proszenyák
István, Havasiné Andrasek Magdolna és Vargovics József Árpádné, a Német Kisebbségi Önkormányzat képviselõi pedig dr.
Lancsák Eszter, Mándl Erika,

Lancsák József Ferenc és Wittmann Károly lettek.
A bizottsági tagok rögzítették a
Cigány Kisebbségi Önkormányzat
eredményeit is, amely szerint
Lendvai Ferenc, Orsós Vendel, Teleki László és Váradi Istvánné a
képviselõk.
A bizottsági tagok egyhangúlag
elfogadták és megerõsítették az
önkormányzati tagok névsorát, valamint Cseresnyés Péter polgármesterként való megszavazását.
Nagykanizsán a szavazatok száma 14.542 volt, ebbõl 203 érvénytelen. A kompenzációs listáról öten
kaptak mandátumot: dr. Károlyi

455
429
427
414
333
328
313
46
40
36

Attila, dr. Fodor Csaba, dr. Németh Györgyi, Marton István és
Gábris Jácint.
A választásokkal kapcsolatos kifogások egyikét a Demokratikus
Romák Szövetsége adta be, amely
szerint az EURIFE kisebbségi választási bizottságba delegált egy
fõt, aki az EURIFE egyik jelöltjének lánya, és tudomásuk szerint az
Országos Választási Bizottság szerint ez törvénysértõ. (Hasonló
helyzet állt fönn a Kanizsáért
Közéleti Egyesület esetében is,
ahol Marton István polgármesterjelölt fiát, Marton Dávid Pált
delegálták a Helyi Választási

Képviselõ
Képviselõ
Képviselõ
Képviselõ

13
48
25
24

Képviselõ
Képviselõ

43

Képviselõ

66

Képviselõ

Német kisebbségi önkormányzati választás
1 Dr. Lancsák Eszter
Vasi Zalai Német Szövetség
2 Wittmann Károly
Vasi Zalai Német Szövetség
3 Lancsák József Ferenc
Vasi Zalai Német Szövetség
4 Mándl Erika
Vasi Zalai Német Szövetség
5 Krémer József
Vasi Zalai Német Szövetség

A Helyi Választási Bizottság
megerõsítette a választás eredményeit
Hivatalosan is elfogadta október 4-én a Helyi Választási Bizottság az önkormányzati választás eredményeit. Az ülésen a
bizottsági tagok a választással
kapcsolatos kifogásokról is tárgyaltak.

5

17
10
16
11
8

Képviselõ
Képviselõ
Képviselõ
Képviselõ

Bizottságba. – a Szerk.) A második kifogás, amit a bizottsági tagok
egyszer már elbíráltak, azzal a
hanganyaggal kapcsolatos, amelyet a Választási Bizottságnak
küldtek be névtelenül, és amelyben kiderült, hogy az EURIFE elnöke egy másik jelöltnek ajánl
anyagi juttatásokat, amennyiben
az EURIFE kötelékében indul. A
harmadik ellenvetés szerint az
EURIFE szimpatizánsok kamerával vették fel a roma választókat,
akik emiatt nem merték leadni
voksaikat, így a választásokon való részvételi arányuk nem reális.
Emiatt kérték a cigány kisebbségi
szavazás eredményeinek törlését
illetve újabb szavazás kiírását. A
Helyi Választási Bizottság tagjai
mindhárom kifogást elutasította.
Z.A.

34.qxd

2010.10.22.

6

9:51

Page 6

Kanizsa – Választás után

2010. október 7.

Mérleget vontak a helyi politikusok
A Kanizsa Hetilap körkérdést intézett a választásokon résztvevõkhöz. A kérésre a Jobbik Magyarországért
Mozgalom nem válaszolt. Ezt a taktikát választotta a Marton István fémjelezte Kanizsáért Közéleti Egyesület
is. Lelkük rajta! Mi úgy értelmezzük viselkedésüket, a választópolgár nem számít. Egyébként a kampányban
is ezt képviselték. Információnk szerint egyikük viselkedését a nyomozó hatóságok is vizsgálják.

CÖNE
Kedves nagykanizsai választópolgárok! A Civil Összefogás Nagykanizsáért Egyesület jelöltjei ezúton
köszönik meg az Önök 2010. október 3-ai választáson való részvételét.
Köszönjük szándékaink támogatását,
a változás melletti állásfoglalásukat,
jelöltjeinkre leadott szavazataikat.
Biztatásukért, bizalmukért hálásak
vagyunk. Munkánkat a hittel, reménnyel és a szeretet gyakorlásával,
szorgalommal folytatjuk. Kérjük, továbbra is támogassanak bennünket,
csatlakozzanak hozzánk!
Dr. Németh Györgyi

Fidesz-K
KDNP
A tavaszi országos választások
után érezhetõ volt, hogy Nagykani-

zsán is lehetõsége van a pártnak a
KDNP-vel szövetségben, többséget
szerezni a képviselõtestületben. A
kampányelemek és a kommunikáció is ezt az alapelvet hivatott kiszolgálni. A végeredmény azt igazolta, hogy helyes volt ez a törekvés. Nagykanizsán a választók
többsége megértette, hogy a kormánnyal közösen, egy erõs és befolyásos polgármesterrel és közgyûlési többséggel lehet csak a feladatokat végrehajtani.
Sokszor és hangsúlyosan kellett
elmondani, hogy hatalmas a tét és
hosszú évekre meghatározhatja
Nagykanizsa fejlõdésének helyes
irányát, egy egységes és határozott
önkormányzat felállása a városban.
A kampány negatív, sokszor embertelenül durva hangnemét és annak résztvevõit nem kívánjuk minõ-

síteni, helyette had köszönjük meg
minden ránk szavazónak, hogy pontosan azt tették, ami a város érdekében a legcélszerûbb, Cseresnyés Pétert polgármesternek és mellette tíz
FIDESZ-KDNP jelöltet képviselõnek megválasztottak.
Köszönjük a segítõinknek, köszönjük a szimpatizánsainknak és
minden szavazónknak, hogy ránk
bízták a város irányítását. Ígérjük,
hogy ezzel a bizalommal úgy fogunk élni, hogy Nagykanizsa minden lakosa elõtt tisztán és világosan
megjelenjen az a szándék, hogy velük együtt és értük kívánunk dolgozni. Nyugodt és átgondolt döntésekkel, átlátható és követhetõ városirányításra törekszünk. Nyílt és
õszinte gondolatok, ésszerû és célszerû határozatok lehetnek csak hatékonyak minden megoldandó fel-

Nagykanizsaiak a választásokról
„Régebben aktívabban foglalkoztam politikával, manapság viszont nem követem nyomon az eseményeket. Hajdúszoboszlóról települtem Kanizsára, úgyhogy van
összehasonlítási alapom a két város életét illetõen – fogalmazott
Sz. Tóth Elek. – Szoboszló turisztikailag elõnyösebb helyzetben
van, de úgy gondolom, Kanizsán is
fel lehetne virágoztatni a turizmust, ehhez viszont az kellene,
hogy szép közterek, jól karbantartott utak legyenek. Nem voltam
szavazni, mert nem ismerem az itteni politikai életet, csak a tévében
is látható marakodásoknak voltam
tanúja. Úgy láttam, nagy volt az
érdektelenség a lakosság körében,
most viszont, hogy a Fidesz nyert,
mintha mégis fellélegeztek volna
az emberek. Úgy álltam hozzá,
mindegy, hogy ki nyer, a lényeg,
hogy elõrelépések történjenek a
város életében, fõleg a munkanélküliség megoldásában.”
„Sem én, sem a családom nem
ment el szavazni, mert már nem bízok semmiben – osztotta meg
lapunkkal véleményét az 50 éves
Kovács Tiborné alkalmazott. –
Ha elmentünk volna, úgyis erre a
csapatra szavaztunk volna ismét,

mert nincs jobb. Figyeltem a közgyûlés közvetítését a tévében, de
csak fölcukkoltam magamat vele,
mert elég siralmasan zajlottak le.
Hosszú évek óta reménykedünk, de
reménykedni kell, mert eddig csak
süllyedtünk, és még mindig süllyedünk, de várjuk a jobbat!”
Tóth Józsefné 77 éves nyugdíjas a családtagjaival együtt fontos
állampolgári kötelességének tartja
a szavazást. Örült a Fidesz választási gyõzelmének. Amikor a szavazófülkében X-et húzott az általa
legjobbnak tartott párt és képviselõjelölt neve mellé, átfutott a fején,
milyen jó lenne, ha mostantól kevesebbe kerülne a fûtés, olcsóbb
lenne a gyógyszer, az ennivaló, és
ha a 13. havi nyugdíjat még karácsony elõtt visszahoznák. De tudja, hogy minden vágya nem teljesülhet, nehéz a semmibõl adni, így
annak is örülne, ha csak az unokáinak lenne jobb élete, mint az
utóbbi években volt.
„Figyelemmel kísérem a közélet
történéseit, olvasom a helyi újságokat – mondta Anek István 41
éves kereskedõ. – A választáson az
az eredmény született, amit vártam.
Hogy mit remélek az újonnan megválasztott közgyûléstõl? – Összefo-

gást! Azt szeretném, ha a város érdekében összefognának a képviselõk. A személyes sérelmeiket rendezzék le másutt, ne a város nyilvánossága elõtt. Ne az egyéni érdekeiket helyezzék elõtérbe, mert az elmúlt négy évben sajnos ezt láttuk,
és a város nem igazán fejlõdött. Bizakodó vagyok, bízom benne, talán
most lesz valami elõrelépés.”
Horváth Ferenc, kiskanizsai
cukrász vállalkozó tágabb gondolati
síkon közelítette meg az önkormányzati választásokat: „A legfontosabb
dolog véleményem szerint, hogy
ilyen alkalmakkor élni kell szavazati
jogunkkal, és a szavazó urnákhoz
kell(ett) járulni, hiszen így majd mi
joggal formálhatunk véleményt az elkövetkezendõ négy év önkormányzati munkájáról. Mint ahogy ez korábban is lenni szokott, baráti társasággal kerekedtünk fel vasárnap reggel,
hogy leadjuk voksainkat. Azért az ismeretségi körömben akadt olyan személy, aki úgy gondolta, polgármester
legyen az országos szinten kormányzó párt jelöltje, a 12-es választókörzet esetében viszont már nem feltétlenül gondolkodott így. De ez így is van
rendjén, hiszen nem feltétlenül kell az
embereknek teljesen azonos módon
gondolkodniuk.”

adat végrehajtása során. Nagykanizsa lakosai számára nyitott könyv
lesz Cseresnyés Péter és a FIDESZKDNP farakció tevékenysége, mert
meggyõzõdésünk, hogy az õ segítségük nélkül nem lehet eredményesen Nagykanizsa városát szolgálni.
Fidesz Frakció

MSZP
Tisztelt Nagykanizsaiak!
Az MSZP nagykanizsai szervezete nevében szeretném megköszönni
polgármester jelöltünkre és jelöltjeinkre leadott szavazatokat. Az eredményeknek, bevallom õszintén, nem
tudunk örülni, de gondolom ezt a
szavazóink is átérzik. Sokan mondták az elmúlt napokban, hogy nem
ezt az eredményt várták, de a beszélgetések során kiderült, hogy szavazni nem mentek el, mert elegük lett az
elmúlt négy év folyamatos és látványos veszekedéseibõl, és talán ezért
is volt 11 %-kal kisebb a részvétel az
országos átlaghoz képest.
A demokrácia pedig ilyen, mikor
lehetõség van a vélemény-nyilvánításra, akkor élni kell vele, mert így
fordulhat elõ, hogy a szavazatra jo„Õszintén szólva nem követtem
nyomon a választás eseményeit, csak
fél füllel hallgattam a tévében a fejleményeket. – válaszolta kérdésünkre
Kutasi István. – Nem szeretem a politikát, de azért elmentem szavazni,
és az történt, amire számítottam. A
Fideszre szavaztam és remélem,
hogy hamarosan fejlõdést fogunk tapasztalni a város életében.”
Kuzma László, postai alkalmazott szerint most egy olyan politikai felállás körvonalazódhat a városban, melyet az országos politika felé meg kell lovagolnia a település vezetésének: „Annak ellenére, hogy azt hallom, a részvételi
arány nem volt túlzottan magas, ez
mit sem von le a befutottak gyõzelmének értékébõl. Talán most kialakulhat egy olyan helyzet, amelynek
folytán az országot irányító erõ is
odafigyel Kanizsára. Gondolom
sokak véleménye ez, hiszen itt
élünk, s azt reméljük, hogy egy kicsit profitáljon már ez a város abból, hogy az országossal azonos
színû vezetéssel bír. Az ember már
csak olyan, hogy ilyenkor picit
jobban reménykedik, lévén kellenek munkahelyek, s esetleg olyan
szintû sportélet, melynek eseményeire kikapcsolódásképp örömmel mennének ki a drukkerek.”
B.E. - P.L. - Z.A.
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gosultak 14%-val el lehet nyerni a
polgármesteri széket.
Tudom, hogy megint valamilyen
forradalmat fogunk majd a Fidesz
kommunikációjában hallani, de emlékeztetni szeretném õket, hogy tavaszszal a rájuk leadott szavazatok száma
közel annyi volt, mint amennyit 2006ban az MSZP kapott országosan.
A kommunikáción sok múlik,
tudják félig üres a pohár, vagy félig
tele van. Az eredmény bárhogy magyarázzuk, ugyan az.
A nyerteseknek nem lesz könnyû
dolguk, de legalább elmondható,
hogy az elmúlt négy év megemelkedett adósságát és elhibázott döntéseit saját maguknak kell rendbehozni,
a kényelmes közgyûlési többséggel.
Most már nem lehet másban keresni a hibát, és nem lehet magyarázkodni.
Nagykanizsa nehéz helyzetben
van, és nem lesz könnyû az elõttünk
álló út sem. Sajnos a Fidesz képviselõi között nem található gazdasági, pénzügyi szakember, aki már tudott volna az életbõl jó tapasztalatokat összeszedni. Egy befektetõvel
való tárgyalásnál nagyon fontos a
tapasztalat és a gazdasági életben
szerzett tudás. A döntések meghozatalánál pedig ezek a kérdések még
jobban felerõsödnek.
A most megalakuló közgyûlés
munkájáról, hogy milyen eredményes vagy eredménytelen, majd
négy év múlva lehet véleményt alkotni, de Nagykanizsa érdekében és
mindannyiunk érdekében csak azt
tudom kívánni, hogy eredményes
legyen, és ezen eredményes munkához szeretnék, mint a most alakuló
Zala megyei közgyûlés tagjaként
segítséget nyújtani.
Lelkó Tamás
MSZP kampányfõnök

Dr. Károlyi Attila:
Lokálpatrióta ellenzék
Dr. Károlyi Attila lapunknak eljuttatott közleménye szerint az
MSZP képviselõi követni fogják a
polgármester jelölti programjában
foglaltakat. Nem kötözködõ, hanem együttmûködõ ellenzékként
kívánják szolgálni a várost. Hangsúlyozta, pártpolitikát félretéve, a
lokálpatriotizmus a vezérelvük.
Úgy véli, körzete azzal, hogy Kovács János nyert, jól járt. Dr.
Károlyi hangsúlyozta, továbbra is
szívügyének tekinti az ott mûködõ
intézmények sorsát, ez alapján úgy
látja, a körzet érdekeit érvényesíteni tudó képviselõk száma kettõre
nõtt.

MSZDP
Mint az MSZDP megyei elnöke,
és az MSZP-MSZDP választási szövetség egyik jelöltje, ezúton köszönöm meg minden támogatónknak a
segítségét, szavazatát. Az MSZDP
nevében gratulálok valamennyi
megválasztott képviselõnek, a
FIDESZ-KDNP önkormányzati
többségnek. Nehéz feladatuk lesz!
Remélem, hogy az alakuló ülésen
– a 2006-os évtõl eltérõen – a polgármesternek, és az irányító többségnek most lesz tárgyalható, széles
közmegegyezésen alapuló, elfogadható programja. Munkájukat könynyíti, hogy vélhetõen rendelkeznek a
program elõkészítéséhez szükséges
kormányzati információkkal.
Remélem, az elkövetkezõ hónapok közgyûlési közvetítésein a
kampányuk során hangoztatott nyugodt, higgadt, és átgondolt munkának leszünk szem és fültanúi.
Az elmúlt négyéves képviselõi tapasztalataim alapján a jövõ szép reményeit azonban beárnyékolja némi
kétely. A nagy megújulási láz ellenére a frissen megválasztott képviselõtestület tagjainak 84%-a már ott ült
az elõzõ testületben is. A névsort nézegetve, ugye kedves képviselõink
bizakodhatunk abban, hogy harsány
látványosságokért rajongó nagykanizsai ovisok reményei ellenére a
cirkusz nem folytatódik.
Bogár Ferenc
MSZDP megyei elnöke

Új Pólus Kulturális
és Közéleti Egyesület
Az ÚJ PÓLUS Kulturális és Közéleti Egyesület nevében nagy tisztelettel köszönetet mondunk minden
nagykanizsai támogatónknak, aki
segítettek a kopogtatócédula gyûjtésében, segítettek a kampányban és
azoknak, akik megtiszteltek bennünket a szavazataikkal.
Köszönetet mondunk minden jelölõ pártnak, szervezetnek és induló
jelöltnek, hogy a választópolgárok
akaratából, demokratikus módon,
legitim választáson, legitim önkormányzati testület Nagykanizsán létrejöhetett.
Gratulálunk Cseresnyés Péternek
a polgármesterré történõ megválasztásához és gratulálunk minden
egyéni körzetben és kompenzációs
listán bejutott képviselõnek.
A munkájukhoz sok sikert és esküjükhöz méltó demokratikus, civilizált és kulturált közéletet kívánunk.

Az ÚJ PÓLUS nevében:
Röst János
(korábbi alpolgármester, az elõzõ
ciklus önkormányzati képviselõje)

Városvédõ Egyesület
A Nagykanizsai Városvédõ
Egyesület elnöksége ezúton gratulál
a helyi önkormányzati választáson
meghatározó többséget szerzõ
FIDESZ-KDNP választási szövetségnek és természetesen minden
mandátumot szerzett önkormányzati képviselõnek.
Bízunk abban, hogy végre megteremthetõek a nyugodt, békés, alkotó
jellegû városi közéletet mûködési
keretei. Ehhez kívánunk Cseresnyés
Péter polgármesternek és minden
képviselõnek bölcsességet és céltudatos munkát, valamint erõt, egészséget.
Ugyanakkor továbbra is hangsúlyozzuk, hogy a következõ önkormányzati ciklus társadalmi-gazdasági
programját – nyilvánvaló módon a
többséget szerzett választási szövetség elõkészítése mellett - mûködõképesnek csak abban az esetben látjuk,
ha a közéletben szerepet vállaló pártok, egyesületek, társadalmi szervezetek és a mögöttük álló lakosság
közmegegyezésén alapul, ha azt elfogadják és támogatják. Meggyõzõdésünk, hogy a megválasztásra került új
városi képviselõtestületnek erre vonatkozóan kezdettõl fogva nyitottnak, rugalmasnak és kompromiszszumképesnek kell lennie.
A Nagykanizsai Városvédõ Egyesület jelöltjei nevében is ezúton köszöni meg minden támogatónak,
szimpatizánsnak segítõ közremûködését, és külön köszönetet mondanak
mindazon állampolgároknak, akik jelöltjeikre adták voksukat.
Csalódottak vagyunk a rendkívül alacsony részvételi arány miatt, és természetesen azért, hogy a
rendszerváltást követõ önkormányzati ciklusok során az egyesület elõször nem szerzett mandátumot. Ennek valószínûsíthetõ
okát az elnökség rövidesen részletesen elemzi, értékeli és levonja a
jövõre vonatkozó következtetéseit.
Cserti Tibor, az egyesület elnöke

Sajni József
független jelölt
Az önkormányzati választásnak –
mint az eddigieknek is – vannak
olyan jelzései, amit érdemes figyelembe venni Nagykanizsán is.
Az országgyûlési képviselõ választáson nyertes pártnak most is tömeg-
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vonzása volt, az ismert eredménnyel.
A pártokkal és képviselõikkel Nagykanizsán is elégedetlenek távolmaradtak a voksolástól. Ugyanilyen okból
rapid eljárással olyan civil szervezetek alakultak, melyek alternatívát kínáltak, a várható kevés sikerrel. A választók jelentõs száma nem a pártállást, hanem az emberi minõséget, az
eddigi munkát, teljesítményt vette figyelembe. Nekik és az önzetlen segítõimnek megköszönöm magam is azt,
hogy független jelöltként képviselõje
lehetek a körzetemnek.
Hiszek abban, hogy a választók
egyre nagyobb hányada fogja a pártlogó helyett mércének tekinteni a
képviselõik valós értékét.
A közgyûlés összetételét elemezve
abban bízom, hogy az érdemi munka,
a köz szolgálata dominál az eddig tapasztaltak helyett.
(10. vk. képviselõje)

Nyugodt,
átgondolt munkát
ígér a Fidesz
Cseresnyés Péter minapi
sajtótájékoztatóján a FIDESZ
Nagykanizsai Csoportja nevében köszönetet mondott minden
kanizsai választópolgárnak, aki
fontosnak tartotta, hogy az október 3-ai önkormányzati választásokon szavazatával kifejezésre
juttassa a véleményét.
Külön köszönetét fejezte ki azok
felé, akik az ellenük irányult lejárató kampány ellenére olyan megfontolt döntést hoztak, úgy döntöttek,
hogy a FIDESZ és a KDNP jelöltjeinek szavaznak bizalmat.
– Köszönjük mindazoknak a támogatóinknak a segítségét, akik
az elmúlt hetek kampány-feladataiban bármilyen formában részt
vállaltak: gondolok itt többek között például a kopogtatócédula
gyûjtésre, a szórólapozásra, a
plakátolásra, vagy éppen egy-egy
szavazókörben szavazatszámláló
bizottsági tagként végzett munkára. A kampány során többször is
megfogalmaztuk már azt a vezérelvet, amelyet ezúton is fontosnak tartok megerõsíteni: Az elmúlt
hónapokban elkezdett nyugodt,
higgadt, átgondolt munkát kívánjuk tovább folytatni a testületben
és kivétel nélkül mindenkivel – aki
képes és hajlandó a város fejlõdését szem elõtt tartva dolgozni –,
együtt kívánunk dolgozni a jövõben is. – zárta gondolatait Cseresnyés Péter.

34.qxd

2010.10.22.

8

9:51

Page 8

Kanizsa – Szabad vélemény

Késõi válasz is válasz
Azért van válaszom, mert Papp
János honfitársam nem lépte át a
vita kultúra általam még elfogadható határait a Kanizsa Lokálpatrióta Hetilapban megjelent, Oligarchák? címû írásomra reagálva, de
azért a személyeskedés kis „ördöge” marxizmuson edzõdött egykori MSZMP-s káderként védelmezem a tõkét a kis emberrel szemben.. Én valóban és tagadhatatlanul a szocializmus idõszakára esõ
évtizedekben már éltem és abban
szocializálódtam. Némi malíciával
úgy is mondhatnám, hogy mindez
rajtam kívül álló okok miatt történt. Rajtam kívül ez történt sok
millió honfitársammal is. Tagja
voltam a MSZMP-nek. De autonóm emberként, akinek mindig
volt és van saját értékítéletei által
megalapozott identitása. Lehet,
hogy ebben valahol, valamennyire
és közvetve Marx tanainak is van
szerepe, mert érdeklõdésem mindig is a reál szférákra irányult. Ha
nem untatom, középiskolai tanulmányaimat a közgazdasági technikumban, fõiskolái tanulmányaimat
politikai tudományokból állam és
közigazgatási szakon abszolváltam. Tehát nem a politika közepén,
hanem annak szélén a várospolitika szolgálatában álltam. Ezt köszönöm is a sorsnak. A híradásokból tudjuk, hogy két évvel ezelõtt a
pénzügyi és gazdasági krízis kezdetén Európa több országában kiváltképp a Német Szövetségi Köztársaságban megugrott a Marx tanai iránti érdeklõdés. Ez minden
bizonyára azt jelzi, hogy tanításai
egy részének máig ható üzenetei
vannak. Ha én elméleti vagy gyakorlati közgazdász lennék, lehet,
hogy az én érdeklõdésem is beindult volna. Abban, igaza van kedves Papp János, ahogyan mindenki
úgy én is életem munkám során
edzõdtem. A gazdasági szférában
középvezetõként, majd néhány
évig vállalati igazgatóként, 1963tól tanácselnök helyettes, 1968-tól
1990-ig a tanács elnökeként álltam
a város szolgálatában. Ebben a kihívást jelentõ szolgálatban, edzõdtem, embert próbáló feladatok
végrehajtásában vettem részt. Széles körben kiterjedt elnöki hatáskörben, a választott testületekre és
munkatársaimra támaszkodva koordináltam a város fejlõdését, gyarapodását, a mindig szükséges és
lehetséges együttmûködésben a
város társadalmával, természete-

sen akkor sem viták és kudarcok
nélkül. Ne felejtsük el, hogy ez
volt az, az idõszak, amikor Nagykanizsa, mint határ menti, alvó,
város, talán az sem túlzás, hogy
addig sorvadó város, lélekszámában is csökkenõ település volt. Ebbõl az állapotából az 1980-as évek
közepén az ország legdinamikusabban fejlõdõ 15 városának egyike lett. Csak a tények kedvéért, de
illõ szerénységgel ezt, egyebek
mellett, fémjelezte, hogy a városban az 1980-as évek végén csaknem teljes a foglalkoztatottság.
Zala-megye összipari termelésének 50 %-át, exportjának, pedig
több mint 50 %-át a város gazdasága produkálta. A megye különösen, pedig a dél-zalai régió fejlõdésének, foglalkoztatottságának
dinamizálásában a városnak meghatározó szerepe volt. A város lélekszáma folyamatosan gyarapodott kis híján elérte a 60 ezer fõt.
Ebben szerepet játszott a természetes szaporulat a város migrációs
vonzása, a dinamikus lakásépítés.
Ezzel párhuzamosan a város növekvõ igényeinek megfelelõen kiépült az energia a víz és vízi közmûvek a helyi és helyközi közlekedés és szállítás biztonságos ellátást nyújtó hálózata és teljesítménye, megvalósult az egészségügyi
és szociális az oktatási és kulturális ellátottságot biztosító intézményrendszere. Megteremtõdtek
az ipari és kereskedelmi, valamint
lakossági szolgáltatások feltételei.
Mindez valóban embert, embereket edzõ, próbára tevõ idõszak
volt. Meggyõzõdésem, hogy a város mai vezetõi és választott önkormányzata, ugyan ezt a próbát
éli meg felelõsséget érezve a városért.. Ugyanakkor nem árt tudni,
hogy akkor is mûködtek egymástól
eltérõ, sõt egymásnak feszülõ érdekek és ezek mögött tüsténkedõ
érdekemberek, lobbik ezeknek
mindig voltak és lesznek a városra
nézve negatív hatásai, urbanisztikai minõséget rontó következményei. Ezeknek az elhárítása, minimalizálása a városon belül a leggyakrabban, pedig a megye vezetõivel, folytatott vitákon átvezetet.
Nem egyszer mély és maradandósebeket ejtve egymáson. De a város érdekeinek alárendelten, legtöbbször megtaláltuk a közös nevezõhöz vezetõ utat. Azt viszont
állítom felelõsséggel, hogy a politika még az uralkodó párt képében
sem uralta a mi városunkban a helyi közigazgatást, ahogy azt esetleg szándékolta és ahogy azt ma is

sokan hiszik. Ennek elhárításában
szerepe volt más városokkal összehasonlításban mérhetõ eredményeiknek a tanácsi vezetõk autonóm
törekvéseinek következetességében, a szakmailag képzett a gyakorlatban helytálló tapasztalt közigazgatási szakembereinknek. A
városra sok éven át, jellemzõ öszszetartó erõ kohézió, nem egyszer
a kuruckodó berzenkedés hatása
lendületben tartotta a várost. . Ez
sokszor feledtette a fárasztó, kedvetszegõ vitákat segítette áthidalni
a megélt kudarcokat. Mindezekkel
természetesen nem az elõzõ rendszert akarom védelmezni különösen nem visszasírni, mert sokakkal
együtt én is belülrõl érzékeltem
annak kifulladási tendenciáit, tarthatatlanságát. Az akkor elért fizikai és materiális eredmények, maradandó városi értékek becsülését,
azokra való további szerves épülést szorgalmazom. Hitem és meggyõzõdésem, hogy minden város
és emberlakta település csak így
képes, mint organikus képzõdmény, folyamatos törésmentes fejlõdési pályán maradni. Ebben vagyunk mi kanizsaiak mindahányan, pártállástól, politikai meggyõzõdéstõl függetlenül érdekeltek. Kedves Papp János, hogy én a
tõkét védelmezem a kisemberrel
szemben, félreértés lehet. Én a mai
realitásokról beszélek, amelyek a
kapitalista formáció velejárói. A
tõkét, a bankokat lehet szeretni,
vagy nem szeretni, ez gusztus kérdése, de nélkülük nem mûködik a
gazdaság és az élet. Széchenyi
gróf óta tudjuk, hogy gazdasági
növekedés nincs hitel nélkül, hitel
pedig bankok nélkül. A bankok,
pedig valakinek a szabad tõkéjét
közvetítik felénk. A tõke olyan jószág, amely csak oda megy, ahol
kamatostól megtérül, a hitelt viszszafizetik Elnézését kérem, Papp
úr a nemes egyszerûségért, csak
közérthetõ akarok lenni. Viszont
van a tõkével rosszul gazdálkodó
politika és politikusok is, akik eddig minden kormányban rosszul
kezelték a tõkét, keresve kegyeinket, a hatalom megszerzése érdekében. Mindez talán tanulságul
szolgált, hogy megértsük, hogy a
tõkét csak, vagy elsõsorban a megtérülést garantáló, gazdasági növekedést elõsegítõ befektetésekre
szabad és érdemes fordítani. Mert
csak ez szolgálja jóléti érdekeinket
is. Az Ön kódolt üzenetére válaszolva az a véleményem, hogy a
piac teljes liberalizációjával a bankok mohóságával szemben, ered-
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ményes mûködésüket elõsegítve,
erõsíteni kell a demokrácia államának is a szabályozó, kiegyensúlyozó szerepét megtermelt javak igazságosabb elosztását a társadalom
különbözõ csoportjai között. Erre
most látunk az eddigieknél következetesebb kormányzati törekvéseket. Egyetértek Önnel abban,
hogy nemzeti összefogásra van
szükség a gazdaság talpra állításában, a munkahelyteremtésben, a
rend és közbiztonság helyreállításában. Talán egyetért azzal, hogy
ez az egész társadalmat érintõ magatartás egyoldalú szándék és akarat kinyilvánítása révén nem érhetõ el, ehhez túlzottan is megosztott
a társadalom. A nemzeti összefogáshoz vezetõ út még nincs kikövezve, ez csak az ellenzéki pártok
és érdekképviseleti szervek a civil
szervezõdések, más szóval a társadalom másik felének megnyerése
révén lehetséges. Ez a hallatlanul
fontos és elkerülhetetlen mûvelet
még várat magára. Meggyõzõdésem, hogy ennek nincs alternatívája a több párt rendszerben a demokráciában különösen nincs.
Illõ tisztelettel:
Mózes Pál

Epilógus
Tegnap este tíz óra körül hívott
telefonon a fiam Budapestrõl. Köszönés helyett azzal kezdte, nem
katasztrófa-e, ami történt?
Megpróbáltam megmagyarázni,
hogy én miért nem látom a Civil
Összefogás Nagykanizsáért Egyesület részérõl katasztrófának a történteket. Mire a szavamba vágott,
és azt mondta: Nem rátok gondoltam! Ahhoz képest, hogy másfél
hónappal ezelõtt még azt mondtad,
hogy vissza vonulsz a vállalkozásodból, most a tíz százalék fölötti
eredménnyel és egy képviselõvel –
olyanokkal szemben, akik évek óta
megharcolnak a képviselõjelöltségért – az eredményetek kitûnõ. Én
a kanizsai fiatalokra gondoltam,
mert tulajdonképpen az õ lustaságuknak köszönhetõen döntött az
idõsebb generáció a jövõrõl, a fiatalok jövõjérõl, Kanizsa jövõjérõl.
A számok önmagukért beszélnek, a harmincnégy százalékos
részvételi arány inkább a Cseresnyés elutasítását jelzi. A résztvevõk jórészt az idõsebb generációhoz tartoztak. A megválasztottak
közül többen egykor még
MSZMP-s és KISZ-es aktivisták
voltak, alig van közöttük egyetemi
végzettségû; nincs közöttük köz-
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gazdász, informatikus, mûszaki,
építésügyi szakember. Ezzel a
csapattal Nagykanizsa az átlagvárosok sorába csúszott.
Nagyon kevés „bezzeg” város
lesz a jövõben, mint például Debrecen, Kaposvár, ahol megmaradtak azok az emberek, akik jó képességgel, jobboldali hozzáállással
megtalálják az elkövetkezõ idõszakban továbbra is azokat a lehetõségeket, amelyek mássá teszik,
kiemelik õket az átlagvárosok sorából. Márpedig te voltál, aki mindig azt tanítottad, hogy legyek
más, mint az átlag, és akkor lehetek „bezzeg”.
Egyetértek fiam gondolataival,
és én is úgy gondolom, hogy a „pályán kívüli” civil szervezetként valóban jól szerepeltünk. Sikerült
megszólítanunk azokat az embereket, akik gondolkodnak, aggódnak, és felelõsséget éreznek Nagykanizsa jövõjéért és a fiatalokért.
Itt és most mindazoknak, akik
egyáltalán elmentek szavazni
megköszönöm, hogy gyakorolták
állampolgári jogukat és egyben
kötelességüket még akkor is, ha
nem ránk szavaztak. Külön köszönöm azoknak, akik ránk szavaztak,
hogy bíztak bennünk, az összefogásban, és reménykedtek egy másívû fejlõdésben. Elkötelezett képviselõnk és nagyszerû csapatunk
reményeink szerint egyre több
csatlakozót vonz ezután hozzánk.
Szimpatizánsaink kreatív csapatunkhoz ezen a felületen csatlakozhatnak: a jelentkezem@civilklub.hu e-mail címre várjuk jelentkezésüket.
Az új testületnek nagyon nehéz
feladata lesz, mert várhatólag rö-

Kanizsa – Szabad vélemény
vid idõn belül a kórház és az oktatási intézmények mûködtetését
visszaveszi az állam. Ez a költségvetési bevétel legalább felének kiesését jelenti. Természetesen a
kormánynak valamilyen módon
kompenzálnia kell az elvett vagy
visszavett ingatlanokba befektetett
helyi forrásokat. Kíváncsian várom majd a szavazógép mûködését, hogy az ország érdekeire tekintettel mindent elengedünk harc,
erõfeszítés, lobbizás nélkül, vagy a
képviselõk megmutatják lokálpatriotizmusukat, és nem feltétlenül
engedelmeskednek a felsõbb pártérdekeknek, amikor Nagykanizsa
jövõjérõl kell szavazni. A várhatóan radikálisan, közel felére csökkentett költségvetési bevételbõl,
ami alig haladja meg hitelállományunkat, nagyon fel kell kötnie a
gatyáját annak a szakembernek,
aki megõrzi majd, ha tudja a város
fizetõképességét!
Mivel ezáltal csökkennek a város feladatai, valószínûleg munkaerõ felesleg képzõdik az önkormányzatnál, és ésszerûsítések lesznek az oktatásban is. Legalább
ezen a területen (oktatás) jól képviselt a testület. Egyszóval olyan
változások elõtt állunk, amelyhez
valóban szükség van a megoldások
emberére.
Az elkövetkezõ két évben Cseresnyés Péter megmutathatja, hogy
orvosolni és megoldani tudja-e a
problémákat vagy nem! Vajon két
év múlva is hirdetheti-e magáról,
hogy õ a megoldások embere?
Számunkra most az a feladat,
hogy minden erõnkbõl, mindenhol
legyünk jelen, és ha kell, a többi
civil szervezettel egységben és

összefogva olyan nyomást gyakoroljunk a testületre, ami megakadályozza, hogy Nagykanizsa a jövõben is csupán egy átlagos város
legyen. Mutassuk meg, hogy a pártokon túl és a testületen kívül is
van élet.
Legyen a Civil Összefogás
Nagykanizsáért ez az összefogó
erõ.
Bartha László

Ki is az,
aki mögött a köz áll?
Súlyos közérdek fûzõdik ahhoz,
hogy Bartha László Tibor levelét
közöljük. Bartha László ugyanis
képviselõ akart lenni, 48 szavazatot kapott. Ezt illik méltányolni. A
köz mögötte áll, mégha csak 48-an
is. Ezzel valaki lett. Persze elõtte is
volt valaki. Népszerûsége például
néhány hete a CÖNE kampányfõnöki székébe röpítette. Így azután
egy honlapon ezt találta közzétenni: „Az a tény hogy az adófizetõk
pénzébõl fenntartott és a városvezetés felügyelete alatt álló helyi
lap nem hajlandó közölni a Civil
Összefogás sajtótájékoztatójának
anyagát vagy írásaimat, mert az
„szerintük” nem cikk, ugyanakkor
tele van a jelenlegi várost a polgármester helyett valóban vezetõ
személy dicshimnuszaival, ez nem
kampánysértõ.”
Ezzel bizonyította, hogy õ az
egyetlen kampányfõnök, aki nem
olvasta el a Kanizsa Hetilap minden jelölõ szervezethez eljuttatott
Választási Kódexét. (Bizonyára
Szántó Miklós utasítására.) Ezek
után õ volt az, aki kitalálta a kanizsai Orbán Viktor rádióban el-
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hangzott, rendkívül figyelemfelhívó reklámját. Késõbb eredményérõl így nyilatkozott a Borsnak:
„Nem akartunk rosszat, hiszen a
hangfelvétel nem megtévesztõ, a
férfi hangja nem is hasonlít a miniszterelnökére. Ennek ellenére
több támadás is érte Orbánt, aki
családjával kénytelen volt ideiglenesen elköltözni.” Amire (nem)
meglepõ módon ezt a választ kapta: „Nem ért minket támadás a rádió miatt, és nem is kellett elköltöznünk. Egyetlen nõ csöngetett be
hozzánk, hogy problémája van a
reklámmal, de néhány mondat
után el is ment.” – mondta a Borsnak a kanizsai Orbán.
Szóval Bartha megkerülhetetlen személy lett Nagykanizsán,
az elõbb zárójelben említett
Szántó Miklós jóvoltából. Akinek
a szóbeszéd szerint ötmillió forint sem volt sok, hogy egy darab
közgyûlési helyet szerezzen. Ám
vissza Barthához. Bartha karrierjét jól nyomon követhetjük a cégbíróságon. Itt ugyanis tisztán kiviláglik a köz iránti elkötelezettsége, legalábbis az adóforintok
szempontjából. Nem szeretnénk
azt hinni, hogy a helyi vállalkozók pártja, a CÖNE egyetlen célja, hogy ilyen embereket támogasson. De itt van például Bartha
egyik cége, a Blink Info Kft.,
amely Budapestre van bejelentve.
A kitapintható lényeg: ne Kanizsán fizessek helyi adót. Más a
helyzet az Új Korona Bt. és a
„Friss Víz” Kft. esetében. Ne lepõdjön meg az olvasó, mindkettõ
a felszámolás sorsára jutott. Az
APEH Zala Megyei Igazgatóságának kérésére. – a Szerk.

Új bejáratot kapott az evangélikus templom
Térkövezéssel és a csapadékvíz-elvezetés megoldásával teszik biztonságossá és könnyebben megközelíthetõvé a nagykanizsai evangélikus templomot. A
munkálatok elõreláthatólag a
hét végére fejezõdnek be, de más
feladatokkal is meg kell birkóznia a városi evangélikus egyházközösségnek, hiszen az épület
ablakainak fa kereteit is kikezdte már az idõ, így mindenképpen
rájuk fér egy festés.
– Kis híján bokáig ért a víz a
templom bejárata elõtt egy-egy nagyobb esõzés után, emiatt rendkívül
balesetveszélyessé vált ez a terület.
A csapadék tíz centiméterrel meg-

emelte a kapu elõtt a talajt. A mostani kedvezõtlen idõjárás miatt elhúzódtak a munkálatok, de a tervek
szerint jövõ héten már biztonságos
bejárat fogadja a híveket. Sor kerül
a kerítés teljes cseréjére, erre is nagy
szükség volt már, hiszen állítólag egy
idõs az épülettel, amit még 1891-ben
szenteltek fel. Egyrészt önkormányzati segítséggel, másrészt az egyházközösség támogatásával valósulhattak meg a felújítások. Még az õsszel
szeretnénk parkosítani a templom
körüli részt, bízunk abban, hogy az
idõjárás nem fog közbeszólni– tájékoztatta lapunkat Deme Dávid evangélikus lelkész.
Z.A.
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Kanizsa – Egészség

A diabétesz kezelhetõ
A cukorbetegség kialakulását
többnyire örökletes tényezõk befolyásolják, ugyanakkor tudatos
táplálkozással és rendszeres testmozgással sokat tehetünk egészségünk megõrzése érdekében.
Jaskó Józseffel, a Nagykanizsai
Cukorbetegek Egyesületének elnökével beszélgettünk arról, hogyan kezelhetõ a már kialakult diabétesz, és hogyan tájékozódhatnak a betegek a kellemetlen tünetek kezelésével kapcsolatban.
– Mióta létezik a Nagykanizsai
Cukorbetegek Egyesülete?
– Az egyesületet 1996-ban hoztuk
létre Dr. Sebestyén Miklós fõorvos

kezdeményezésére, én pont abban az
évben lettem cukorbeteg. Az irodánk
mûködési költségét fizetnünk kellett,
így szûkös anyagi helyzetünkre való
tekintettel kellett valamilyen megoldást találnunk. Végül a kórház vezetésével egyeztettünk, így kaptunk helyet az intézményen belül.
– Milyen célokat tûzött maga
elé az egyesület? Mikor vehetnek
részt a betegek az elõadásokon?
– Az elsõdleges cél a cukorbetegek felvilágosítása, segítése. A szakmai támogatást a kórház diabétesz
részlegétõl kapjuk, jelenleg dr. Késmárki Nóra fõorvosasszony az irányítónk. Július, augusztus és december kivételével minden hónap utolsó
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péntekén tartunk oktatást a cukorbetegek számára. Ezeken a foglalkoztatásokon megtanulhatják, hogyan lehet ezzel az élethosszig tartó betegséggel együtt élni, illetve milyen módon tartható fenn az egyensúly. Természetesen magunkat is rendszeresen képezzük, elõadásokra járunk,
valamint saját tapasztalataink sokat
számítanak, hiszen ezek alapján is
tudjuk segíteni sorstársainkat. Amikor belevágtunk az oktató tevékenységbe, akkor még meglehetõsen kevés volt az érdeklõdõ, mára azonban
állandósult a körülbelül harminc fõs
létszám, akik eljönnek a találkozókra. Sajnos pont azok nem veszik
igénybe a felvilágosítást és oktatást,
akik leginkább érintettek, a fiatalok
például nem nagyon jönnek.
Szeretném kiemelni, hogy jelenleg dolgozunk egy fontos projekten.
A tíz legjobban mûködõ egyesület
vehet részt ebben a programban,
melynek alkalmával öt fõ mediátorként fog tevékenykedni. Ennek az
a lényege, hogy a betegek telefonon
keresztül is kérhetnek felvilágosítást.
A mediátor-program alatt az egyesület tagjai képzésen vesznek részt,
melynek alkalmával értesülhetünk
arról, milyen új technikai eszközök
vannak és hogyan állnak az aktuális
kutatások a cukorbetegséggel kapcsolatban. Ezen kívül a Diabétesz címû újságból tájékozódhatnak az
egyesület tagjai az aktuális hírekrõl.
A programról természetesen részletesen tájékoztatni fogjuk a nyilvá-

Együtt a cukorbetegség ellen: példát
mutatnak a kanizsai cukorbetegek
A Changing Diabetes Beteg
Mentor Program keretében
nagykanizsai cukorbetegek társadalmi munkában segítenek helyi betegtársaiknak. Munkájukat
Dr. Késmárki Nóra belgyógyász,
diabetológus fõorvos segíti.
A cukorbetegség terjedése egyre
nagyobb méreteket ölt a hazai felnõtt lakosság körében. A cukorbetegség elõfordulásának tekintetében
a növekedés üteme a fiatal korcsoportokban a legerõsebb. A következõ 15 évben az ötévesnél fiatalabb
diabeteses gyermekek száma várhatóan megduplázódik majd, a 15 év
alattiak száma pedig mintegy 70%kal nõ. A cukorbetegségben szenvedõ betegek egészségügyi ellátásának költsége már napjainkban is az
OEP természetbeni kiadásainak

10%-ánál nagyobb összegét tesz ki.
Mára már mindenkinek nyilvánvalóvá vált, hogy az egészségügyi rendszer túlterheltsége miatt szükség van
olyan „civil” segítõkre is, akik tapasztalataikkal, tanácsaikkal segíteni
tudják az érdeklõdõket. A cukorbetegek elsõ kézbõl szolgálhatnak életvitellel kapcsolatos információkkal,
praktikus tanácsokkal, tapasztalatot
cserélhetnek és segíthetnek egymásnak a betegséggel kapcsolatos mindennapi problémák megoldásában.
Hiszen ki is érthetné jobban a cukorbetegek problémáit – vagy éppen lehetõségeit – mint maguk a betegek
A Nagykanizsai Cukorbetegek
Egyesületének cukorbeteg tagjai
az országos Changing Diabetes
beteg mentor program résztvevõiként társadalmi munkában felvállalták, hogy „mentorként” hétfõtõl

péntekig, 17.00 és 21.00 óra között
telefonon, a (30) 750 6969-es, nem
emeltdíjas számon szívesen állnak
azok rendelkezésére, akik cukorbetegséggel kapcsolatban tanácsra,
támogatásra várnak. Fontos tudni,
hogy a mentor segítõk terápiás,
egészségügyi tanácsokat nem adhatnak, de támogatásuk felbecsülhetetlenül sokat jelenthet a frissen
diagnosztizált vagy éppen támogatásra vágyó társaiknak. Munkájukat Dr. Késmárki Nóra, a Kanizsai
Dorottya Kórház Diabetes Szakrendelésének fõorvosa segíti.
Az egyesület vezetõje, Jaskó József szerint: „Nincs választásunk:
a cukorbetegséggel együtt kell élni. Mi példát mutatunk betegtársainknak, hogy a betegséggel is lehet
aktív életet élni úgy, hogy még másoknak is segítünk!”.

nosságot, de az indulás attól is függ,
hogy mikor indul be a médiabemutatás. Tizenhét év tapasztalatai alapján tudok segíteni a rászorulóknak.
Szeretnénk prospektusokat elhelyezni a háziorvosi rendelõkben,
hogy szélesebb körben is elterjedhessen tevékenységünk híre.
– Mennyire elterjedt ez a betegség?
– A cukorbetegség a lakosság hatnyolc százalékát érinti, ebben nincs
benne azoknak a betegeknek az aránya, akik nem tudnak betegségükrõl.
Kezdeti stádiumában a diabétesznek
nincs komolyabb tünete, így nehéz
kiszûrni. Alapvetõen két nagy csoportba oszthatjuk, az egyik a fiatalkori, amit egyes típusú cukorbetegségnek nevezünk, illetve az idõskori,
vagy kettes típusú, amelyet a mozgáshiány és a súlyfelesleg, tehát a
nem megfelelõ életmód idézhet elõ.
Azokban a családokban, ahol már
van cukorbeteg, ott nagyobb a valószínûsége az elõfordulásnak. Ez a
tény arra enged következtetni, hogy
van genetikai háttere a diabétesznek.
Fontosnak tartom, hogy az érintett tudatosítsa, a diabétesz nem betegség,
inkább egyfajta állapotnak nevezném, amivel meg kell tanulni együtt
élni. Fegyelmezett életvezetéssel
fenntartható a viszonylagos egyensúly, de ehhez az is kell, hogy a páciens betartsa az orvos utasításait. Szigorúan meg van határozva, hogy napi hány gramm szénhidrátot, mennyi
kalóriát vehet magához a beteg, ezen
kívül ajánlott a mindennapi mozgás.
Ellenkezõ esetben ízületi, vese, látás
problémák fordulhatnak elõ.
– Önökön kívül foglalkozik
más egyesület a cukorbetegek
problémáival?
– Nagykanizsán a mi egyesületünkön kívül nincs más szervezet. Országosan körülbelül hatvankét-hatvanhárom cukorbeteg egyesület létezik. A Cukorbetegek Világnapján tartanak hagyományosan országos találkozót, ekkor van lehetõségünk
professzorok, neves orvosok elõadásait meghallgatni.
– Hogyan tudják fenntartani
az egyesületet?
– Az önkormányzat sajnos nem támogatja anyagilag szervezetünket,
így pályázati úton próbálunk pénzhez jutni. Fejlesztésekre lenne szükségünk, például nagyon jól jönne egy
laptop, de szükségünk lenne egy
többfunkciós nyomtatóra is, hogy
terjeszteni tudjuk kiadványainkat. A
vérnyomás-méréshez is korszerûbb
eszközöket igényelnénk.
Ziegler Anita
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Képviselõi fogadóóra
Cseresnyés Péter polgármester 2010. október 13-án (szerdán) 8.30 órától
12.00 óráig fogadónapot tart a Polgármesteri Hivatal Eötvös téri épületében.

Pályázat - könyvvizsgálói feladatokra
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyûlése pályázatot ír ki könyvvizsgálói feladatok
ellátására 2010. december hó 1-tõl 2013. május 31-ig terjedõ idõszakra a Nagykanizsai
Szociális Foglalkoztató Nonprofit Kft-nél. Pályázatot azok a szervezetek és magánszemélyek nyújthatnak be, akik a törvényi elõírásnak megfelelnek, és a társasági könyvvizsgálat területén legalább 5 éves gyakorlattal rendelkeznek. A pályázathoz kérjük csatolni: szakmai önéletrajzot, könyvvizsgálói jogosultságot igazoló dokumentumot, a
könyvvizsgálói kamarai tagságról szóló igazolást, felelõsségbiztosítási kötvény másolatát, erkölcsi bizonyítványt (3 hónapnál nem régebbi), referenciajegyzéket, vállalási díjat, ennek késõbbi változtatási feltételeit, fizetési feltételeket, munkaprogram tervezetet
a feladat ellátására, nyilatkozatot, hogy összeférhetetlenség nem áll fenn.
Amennyiben az ajánlattevõ gazdasági társaság, az ajánlatnak tartalmaznia kell: eredeti, vagy hitelesített 30 napnál nem régebbi cégkivonatát, felelõsségbiztosítási kötvény másolatát, könyvvizsgálói kamarai tagság igazolását, a tényleges könyvvizsgálatot végzõk megjelölését és szakmai önéletrajzát, referenciajegyzéket.
A beérkezett pályázatokat Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyûlése a 2010.
novemberi ülésén bírálja el. A pályázatokat 2010. október 15-én 12.00 óráig - 3 példányban, zárt borítékban, "Könyvvizsgálói pályázat" feltüntetésével - kérjük eljuttatni Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteréhez (8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7.) A boríték 2010. október 15. 12.00 óra idõpont elõtt nem bontható fel.
A pályázattal kapcsolatos felvilágosítást Dr. Berlinger Henrikné a társaság ügyvezetõje ad. (Telefon: 93/509-740)

Bursa Hungarica “B”
"B" TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS. Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata az Oktatási Minisztériummal együttmûködve ezennel kiírja
a 2011. évre a Bursa Hungarica Felsõoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot.
felsõoktatási tanulmányokat kezdeni kívánó fiatalok számára. A pályázatra azok
az önkormányzat területén állandó lakóhellyel rendelkezõ, hátrányos szociális
helyzetû fiatalok jelentkezhetnek, akik: a.) a 2010/2011. tanévben utolsó éves,
érettségi elõtt álló középiskolások; b.) felsõfokú diplomával nem rendelkezõ, felsõoktatási intézménybe még felvételt nem nyert érettségizettek; és a 2011/2012.
tanévtõl kezdõdõen felsõoktatási intézmény keretében teljes idejû (nappali tagozatos) alapfokozatot és szakképzettséget eredményezõ alapképzésben, egységes,
osztatlan képzésben vagy felsõfokú szakképzésben kívánnak részt venni.
A pályázók közül csak azok részesülhetnek ösztöndíjban, akik 2011-ben elõször nyernek felvételt felsõoktatási intézménybe és tanulmányaikat a
2011/2012. tanévben ténylegesen megkezdik.
Az ösztöndíj idõtartama 3 x 10 hónap, azaz hat egymást követõ tanulmányi félév.
Az ösztöndíj folyósításának kezdete a 2011/2012. tanév elsõ féléve, keresztféléves képzés esetén a 2011/2012. tanév második féléve. Az ösztöndíj-folyósítás
feltétele, hogy a támogatott pályázó hallgatói jogviszonya a 2010/2011. tanév elsõ félévében illetve keresztféléves képzés esetén a 2010/2011. tanév második
félévében megfeleljen a pályázati kiírásnak. Amennyiben a támogatott pályázó
hallgatói jogviszonya nem felel meg a pályázati kiírásnak, a támogatott az ösztöndíjra való jogosultságát elveszíti.
A pályázat kötelezõ mellékletei: 1. Igazolás a pályázó és a vele egy háztartásban
élõk egy fõre jutó havi nettó jövedelmérõl. 2. Igazolás a pályázó és a vele egy
háztartásban élõk egy fõre jutó havi nettó jövedelmérõl, amely nem haladhatja
meg a mindenkori öregségi nyugdíjminimum 150%-át, jelenleg 42.750 Ft-ot.
2. A szociális rászorultsága igazolására az alábbi okiratok: jövedelem igazolás
(APEH adónyilvántartási csoportjától jövedelem-igazolás; munkáltatói keresetigazolás;), rendszeres nevelési segély-igazolás; munkanélküli segély folyósításáról szóló határozat; elvált szülõk esetén jogerõs bírósági ítélet; fél/árvaság
esetén igazolás fél/árvaellátásról illetve halotti bizonyítvány másolata; eltartott
testvérek iskolalátogatási igazolása; családi pótlék összegérõl igazolás; hatósági igazolás az egy háztartásban élõ személyekrõl.
A pályázati ûrlap csak a fent meghatározott kötelezõ mellékletekkel együttesen
érvényes, valamely melléklet hiányában a pályázat formai hibásnak minõsül.
A pályázatot az állandó lakóhely szerint illetékes települési önkormányzat Polgármesteri Hivatalánál írásban, a hivatalban hozzáférhetõ pályázati ûrlapon, a pályázó által
aláírva, egy példányban kell benyújtani. (Polgármesteri Hivatal Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. - Mûvelõdési és Sportosztály). A pályázat benyújtási határideje: 2010. október 29. A teljes pályázati kiírás a www.nagykanizsa.hu honlapon a felhívásoknál.
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Pályázat - falfirkák eltüntetésére
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyûlésének Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Idegenforgalmi Bizottsága pályázatot ír ki falfirkák eltüntetésének
támogatásáról szóló 81/2007. (XII. 21.) sz. önkormányzati rendelet szerinti önkormányzatit támogatás elnyerésére.
A támogatásra rendelkezésre álló keretösszeg 2010. évben 500 000 Ft.
A pályázati kiírás és a pályázati adatlap kérhetõ Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Fõépítészi Csoport Irodáján ügyfélfogadási idõben
(Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. II. em. 14.), vagy letölthetõ a
www.nagykanizsa.hu honlapról.
A pályázat befogadásához szükséges a közpénzekbõl nyújtott támogatások átláthatóságától szóló 2007. évi CLXXXI. törvény szerinti összeférhetetlenség,
illetve érintettség fennállásáról, vagy hiányáról szóló nyilatkozat kitöltése és
csatolása.
Városi Fõépítész Nagykanizsa

Bursa Hungarica “A”
"A" TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS. Nagykanizsa Megyei Jogú Város
Önkormányzata az Oktatási és Kulturális Minisztériummal együttmûködve ezennel kiírja a 2011. évre a Bursa Hungarica Felsõoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot felsõoktatási hallgatók számára a
2010/2011. tanév második és a 2011/2012. tanév elsõ félévére vonatkozóan.
A pályázatra azok az önkormányzat területén állandó lakóhellyel rendelkezõ, hátrányos szociális helyzetû felsõoktatási hallgatók jelentkezhetnek, akik a képzésre vonatkozó keretidõn belül, teljes idejû (nappali tagozatos) alapfokozatot és szakképzettséget eredményezõ alapképzésben,
mesterfokozatot és szakképzettséget eredményezõ mesterképzésben, egységes, osztatlan képzésben vagy felsõfokú szakképzésben folytatják tanulmányaikat.Az ösztöndíj idõtartama 10 hónap, azaz két egymást követõ tanulmányi félév (2010/2011. tanév második, illetve a 2011/2012. tanév elsõ féléve).
Az ösztöndíj folyósításának kezdete legkorábban: 2011. március.
Az ösztöndíj-folyósítás feltétele, hogy a támogatott pályázó hallgatói jogviszonya a 2010/2011. tanév második félévében megfeleljen a pályázati kiírásnak.
Amennyiben a támogatott pályázó hallgatói jogviszonya nem felel meg a pályázati kiírásnak, a támogatott az ösztöndíjra való jogosultságát elveszíti.
A pályázat kötelezõ mellékletei:
1. A felsõoktatási intézmény által kitöltött eredeti Jogviszony-igazolás.
3. Igazolás a pályázó és a vele egy háztartásban élõk egy fõre jutó havi nettó
jövedelmérõl, amely nem haladhatja meg a mindenkori öregségi nyugdíjminimum 150%-át, jelenleg 42.750 Ft-ot.
3. A szociális rászorultsága igazolására az alábbi okiratok:Jövedelem-igazolás (APEH adónyilvántartási csoportjától jövedelem-igazolás; munkáltatói keresetigazolás;), rendszeres nevelési segély-igazolás; munkanélküli
segély folyósításáról szóló határozat; elvált szülõk esetén jogerõs bírósági
ítélet; fél/árvaság esetén igazolás fél/árvaellátásról illetve halotti bizonyítvány másolata; eltartott testvérek iskolalátogatási igazolása; családi pótlék
összegérõl igazolás; hatósági igazolás az egy háztartásban élõ személyekrõl.
A pályázati ûrlap csak a fent meghatározott kötelezõ mellékletekkel együttesen
érvényes, valamely melléklet hiányában a pályázat formai hibásnak minõsül.
A pályázatot az állandó lakóhely szerint illetékes települési önkormányzat
Polgármesteri Hivatalánál írásban, a hivatalban hozzáférhetõ pályázati ûrlapon, a pályázó által aláírva, egy példányban kell benyújtani.
( Polgármesteri Hivatal Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. - Mûvelõdési és Sportosztály)
A pályázat benyújtási határideje: 2010. október 29.
A teljes pályázati kiírás a www.nagykanizsa.hu honlapon a felhívásoknál.

Változott az októberi gyógyszertári ügyelet
Október 7. Zsálya Gyógyszertár (Belvárosi helyett)
Október 10. Belvárosi Patika (Zsálya helyett)
Október 16. Zsálya Gyógyszertár (Belvárosi helyett)
Október 18. Belvárosi Patika (Zsálya helyett)
Október 20. Kanizsa Gyógyszertár (Kanizsa Pláza helyett)
Október 21. Kanizsa Pláza Gyógyszertár (Szent Kristóf helyett)
Október 23. Szent Kristóf Gyógyszertár (Kanizsa Pláza helyett)

2010.10.22.

12

9:51

Page 12

Kanizsa – Krónika

Egészségnap
Egészségnapot szervezett legutóbbi összejövetelén a Rákbetegek Egyesülete a Vasemberház
Dísztermében. Az önkormányzat
által kiírt pályázaton nyert pénzt
nemes célra használták fel. A rendezvényre meghívták a városban
mûködõ különbözõ klubok tagjait
is. A résztvevõk elõbb elõadást
hallgattak meg, majd különbözõ
egészségügyi szûrésen vettek részt.
A beszélgetés, ismerkedés, receptcsere közben sokféle zöldséget,
gyümölcsöt, házi készítésû ételt,
gyógynövényekbõl készült teát
kóstolhattak meg. A legnagyobb sikert a fûszerekkel és zöldségekkel
ízesített tésztasaláta aratta.

40 éves évforduló
Ünnepi rendezvénnyel emlékezett fennállásának 40. évfordulójára a Fegyveres Erõk és Testületek
Nyugállományúak Klubja a Honvéd Kaszinó Tükörtermében. Az
ünnepi köszöntõket követõen Történelmet írtunk, avagy a klubunk
negyven évének pillanatai címmel
Poprádi Zoltán, a klub elnöke tartott elõadást. A napjainkban kétszáz tagot számláló klubot 1970ben alapította néhány honvéd,
rendõr és határõr hagyományõrzés
céljából. A jubileum alkalmából
számos klubtag részesült elismerésben.

2010. október 7.

A gyermek minden korban nagy érték

Fotó: Ziegler Anita

34.qxd

Lapzártánkkor ért véget az a
kiállítás, amit az ÁNTSZ szervezett „Jövõnk a gyermek” címmel. A szervezõk célja az volt,
hogy felhívják a fiatalok figyelmét a gyermekvállalás fontosságára, ugyanis évrõl évre aggasztóan csökken a születések aránya.
Dr. Buzás Judit kistérségi tiszti
fõorvos elmondta, szeretnék ráirányítani a figyelmet a szingli-lét
már-már egészségkárosító hatására, ugyanis vizsgálatokkal kimutatták, hogy a harmonikus családi
élet kedvezõ hatással van az
egészségre. Elgondolkodtató továbbá, hogy a stabil párkapcsolat-

ban élõk is egyre kevésbé tudnak
vagy akarnak gyermeket vállalni.
Az abortuszok száma ugyan csökkent az 1970-es évektõl, de ez inkább a fogamzásgátló eljárások
fejlesztéseinek tudható be. A kiállításon tablókat helyeztek el, amelyeken statisztikákkal, grafikonokkal támasztják alá a gyermekvállalási kedv csökkenését, így
világosan kitûnik, hogy míg
1990-ben 54 ezer volt Kanizsa lakosainak száma, addig jelenleg
körülbelül 50 ezerre tehetõ ez az
adat.
Tímárné Balogh Róza tárlatvezetõ segítségével megismerhetjük
a századforduló társadalmának
gyermekgondozási szokásait és az

Játszóház a közös élményekért
A Családsegítõ Központ egész
évben tart gyermekprogramokat, többnyire más intézményekkel összefogva szerveznek foglalkozásokat a fiataloknak a szabadidõ értelmes eltöltésére. Idén
nyáron a Thury téri Hónapsoroló Játszóház nyújtott kikapcsolódási lehetõséget a kreatív elfoglaltságra vágyó gyerekeknek
és szüleiknek, de tervezik a hagyományosnak mondható karácsonyváró programok megtartását is.
– Régebben az intézményen belül is próbáltunk gyermekprogramokat szervezni, de az volt a tapasztalatunk, hogy nem nagyon
jöttek a fiatalok hozzánk. Ezért
gondoltuk, hogy kivisszük a játszótérre a foglalkozásokat, és elmondhatjuk, hogy így sokkal nagyobb
sikere volt a közös játéknak. 2009
óta tartjuk meg a játszóházat és

szeretnénk hagyományt teremteni
ezzel a kezdeményezéssel. Tavaly
egészen október elejéig jöhettek a
gyerekek a játszóházba, idén viszont a rossz idõ miatt három hétig
nem tudtuk megkezdeni a tevékenységet, így most csak hét alkalommal mentünk ki a Thury téri
játszótérre. Általában húsz-harminc fõre lehetett számítani egyegy alkalommal, hattól tizenöt
éves korig jöttek a gyerekek. Sokféle kreatív foglalkozást tartottunk,
fõleg a népi játékokra helyeztük a
hangsúlyt, így volt bõrözés, agyagozás, fonás, de a modernebb kézmûves technikákat, a gipszöntést,
origamizást is ki lehetett próbálni.
Leginkább azt szeretnénk elérni a
játszóházzal, hogy a szülõk és a
gyerekek közös élményeket szerezzenek az együtt eltöltött idõ alatt. A
játszóház sikeréhez nagyban hozzájárult, hogy a TÁMOP „Jövõnk
az ifjúság!" Gyerekek és fiatalok

integrációs programjai Nagykanizsán pályázatot nyert összegen
több és jobb minõségû anyagot
tudtunk vásárolni a kreatív tevékenységekhez. Még vannak terveink erre az évre vonatkozólag, például a múzeummal közösen szeretnénk egy karácsonyváró programot szervezni. Ezt minden évben

egészségügyi ellátás fokozatos fejlõdését. A kiállítási tárgyakat a
múzeum és a tisztiorvosi szolgálat
által összegyûjtött gazdag anyagból válogatták, így megtekinthetõ
egy háromszáz éves bölcsõ, vagy a
száz éves mosószappan. A nagy fáradsággal elkészített hímzett és
horgolt elõkék, pólyák és ruhácskák mind arról mesélnek, az 1900as évek elején mekkora szeretettel
és reménységgel várták a családok
a kis jövevényt. A kiállításon egészen a 80-as évekig láthatunk babakocsikat, mesekönyveket, babanaplókat, és egy játékos számítógépes kvízzel is várják az érdeklõdõket.
A tárlatvezetõ hozzátette, a
nyolcadik osztályosok és a középiskolások élvezték eddig a legjobban a játékbabák pelenkázását,
míg a kisebbek a fa bababútoroknak örültek, az óvodások pedig
különbözõ színû kukoricaszemekbõl kreáltak rajzokat. Ez utóbbi
bizonyítja, hogy egy gyermek milyen könnyen feltalálja magát, és
nem szükséges a méregdrága játék a szórakoztatására. A tárlat
egyik legnagyobb érdeme, hogy
hatására a fiatalok jobban megértik, a család minden korban nagy
érték volt.
Z.A.
megtartjuk és nagy népszerûségnek örvend, hiszen együtt állítunk
karácsonyfát, a díszeket a gyerekekkel közösen készítjük. Általában ünnepi üdvözlõlapot is tervezünk, van kakaó és kalács, úgyhogy jó hangulatban szokott telni
ez a program is. – foglalta össze
lapunknak Meszes Renáta, a Családsegítõ Központ munkatársa.

(A megjelenéstõl november 30-ig)

Z.A.
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Horoszkóp
III.21.–IV.19. Kos

Az Ön
rádiója

FM 95,6
MHz

SMS szám:
06-30/
30-30-956

Kevésbé tud a feladataira koncentrálni, mert
egyre inkább a szerelem témája foglalkoztatja. Hódító kedvét az indián nyár csak tovább erõsíti. Engedje el magát, mert hamarosan megérkezik a várva várt szerelem.

IV.20.–V.20. Bika
Kellemes napokra számíthat, és új munka
ígéretét csillantja meg egy régi ismerõse.
Fogadja örömmel, és viszonozza hasonlóan
a kedvességét. A hétvégén hívja meg teázni
és nosztalgiázni legkedvesebb rokonát.

V.21.–VI.21. Ikrek
A jövõje miatt továbbra sem kell aggódnia.
Ha némi zökkenõvel kezdõdnek a napjai,
hamar túlteszi magát rajta. Ha netán a hétvégén sem tud leállni a munkával, tervezzen be egy táncos programot.

VI.22.–VII.22. Rák
Kiegyensúlyozott napokra számíthat. Pozitív
gondolkodásának köszönhetõen a hirtelen
jelentkezõ pénzügyi zavarokon sikeresen túlteszi magát. Egészsége érdekében szánjon
több idõt pihenésre, kikapcsolódásra.

VII.23.–VIII.22. Oroszlán
Pozitív hírekre számíthat anyagiak terén, s
mindjárt késztetést érez a költekezésre. A siker
miatt kedvet érez a csevegésre, társasági életre.
Ha kibeszélgette magát, esti órákban figyeljen
a Holdra, és hallgassa meg az üzenetét.

VIII.23.–IX.22. Szûz
Mozgalmas hétre számíthat, de ennek meg
is lesz az eredménye. Legyen büszke arra,
ha sok a munkája, mert ez azt is jelenti,
hogy szeretik önt, és számítanak a segítségére. A fáradsága nem veszik kárba.

IX.23.–X.22. Mérleg
Bár borongós napokra számíthatunk, ez a hét
mégis önnek kedvez. Nemcsak azért, mert
meglepték ajándékokkal, és jókívánságokkal.
A Hold friss energiával látja el, ennek ellenére
a függetlenségét továbbra sem akarja feladni.

X.23.–XI.22. Skorpió
Fantáziájával, éles elméjével újabb dicséreteket érhet el párjánál. Túlságosan ne legyen elbizakodott, mert a Hold hatására
hajlamos lesz többet költeni, mint mennyit
megenged a pénztárcája.

XI.23.–XII.21. Nyilas
Annak ellenére, hogy a környezetében lévõket a
borús idõ fáradékonnyá teszi, ön mégis friss és vidám.Ahétvégén számíthat rá, hogy egy ismeretlen
személy titkos utakra próbálja csábítani. Abolygóállások szerint engedhet a kellemes erõszaknak.

XII.22.–I.20. Bak
Ha nem halad a munkájában, állítson fel sorrendet. AHold hatására nyûgössé válik, és alkotókedve sem lesz a régi. Ne zavartassa
magát. Egy jó hír hatására önbizalma ismét
lendületet kap, és visszatér az életkedve.

I.21.–II.19. Vízöntõ
Csendes napokra számíthat otthon és a munkahelyén. Abolygók állása szerint különösebb
küzdelem nélkül érhet el sikereket. Érzelmi
életében a szerelem kerül elõtérbe, egy régi ismerõs feltûnése felkavarja mindennapjait.

II.20.–III.20. Halak
Kerülje a botrányokat, a felgyülemlett feszültség levezetésére fogjon inkább vásárlásba, és ajándékozza meg családtagjait. Ha
éppen nosztalgiázáshoz lenne kedve, rendezzen otthon egy házibulit.
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INGATLAN

Nk-án a Jókai utcában. Érd.:
0693/312-820 (7295K)

17+18 lakásos társasház építésére alkalmas belvárosi telek építési engedéllyel eladó. Tel.:
+3630/901-9013 (7274K)
Kiskanizsai kétszintes, kertes,
saját építésû, jó állapotban lévõ
családi ház kedvezõ áron eladó.
Kis lakást, vagy budapesti ingatlant beszámítok. Ár: 13,8 millió
Ft. Érd.: http://kanizsa.uw.hu,
0630/901-5222 (7275K)
Építési vállalkozók figyelem!
Ha a belvárosban (Hunyadi utca)
akar 700 m2-es, társasház építésére alkalmas telket, hívjon! Érd.:
+3630/448-6072
vagy
+3630/227-3294 (7108K)
Keleti városrészben felújított,
1,5 szobás, 48 m2-es, IV. emeleti,
egyedi fûtéses lakás eladó, vagy
földszinti, illetve udvari lakásra cserélhetõ. Érd.: 0630/315-4904
(7282K)
Nk-án Babóchay utcában ingatlan nagy kerttel eladó. Irányár:
21 millió Ft. Érd.: 0670/4190280, 0630/332-8449 (7294K)

Készpénzért vásárolok könyvet, festményt, porcelánt, régi népi parasztbútorokat, használati
tárgyakat és teljes hagyatékot.
Érd.: 0620/555-3014 (7276K)
Eladó: bükk színû hálószoba
garnitúra (gardróbszekrény, francia ágy, éjjeliszekrény, komód),
fenyõ sarokszekrény + két éjjeliszekrény. Fémvázas, fehér, bõr
hintaszék, valamint egy darab 70
cm-es Sony TV. Érd.: 0630/9371599 (7279K)
Fõiskolásokat, egyetemistákat
keresek. Sikeres leszel. Tel.:
0620/9591-157 (7291K)
Nk-án kéményes konvektorok,
falifûtõ, Junkers boyler újszerû
állapotban, féláron eladók. Érd.:
0620/378-4509 (7293K)
Labdarúgó
világbajnokság
Lutra-albumába való matricát cserélnék. Tel.: 0630/9049619 (7296K)

BÉRLET

Masszázs a nagykanizsai
Uszodában! (A szolgáltatás belépõjegy nélkül is igénybe vehetõ.)

Garázs kiadó hosszú távra

VEGYES

SZOLGÁLTATÁS

Magániskola
felsõfokú végzettséggel rendelkezõ

számítástechnika tanárokat
keres Nagykanizsa és környékérõl.
Önéletrajz: allas@intereumedia.hu

Szolgáltatások: alakformáló-,
talp-, egyéb masszázs, fényterápia, méregtelenítés, stb. Hívásra
házhoz is megyek. Érdeklõdni és
bejelentkezni: a +3630/481-2323
telefonszámon lehet (6273K)
Meghibásodott távirányítóját
(TV, DVD, HIFI, stb.) megjavítom.
Érd.:
0620/510-2723
(7280K)
Masszázs! Reumatikus, izületi
problémákra, vérkeringés harmonizálására, stressz, feszültség
okozta izomcsomók, letapadások
oldására. Idõpont egyeztetés és
bejelentkezés: 0630/540-6664
(7288K)

TÁRS
50 éves rendezett anyagiakkal
rendelkezõ férfi keresi intelligens
hölgy ismeretségét komoly kapcsolat céljából. Tel.: +3630/7228375 (7292K)

Egy kattintás
weblapunkra,
és naponta friss
híreket,
tudósításokat,
riportokat olvashat.
Tekintse meg
KÉPGALÉRIÁNKAT,
írjon
FÓRUMUNKBA,
vagy adjon fel
INGYENES
APRÓHIRDETÉST
(regisztrációhoz kötött)

www.kanizsaujsag.hu

Tisztelt
Nagykanizsai Vállalkozók!
A Nagykanizsai Inkubátorház és Innovációs Központ 2010
októberétõl várja azon vállalkozásokat, cégeket, amelyek kedvezõ
bérleti konstrukcióval, korszerû körülmények között kívánnak
irodát, mûhelyt bérelni.

A fejlesztés a Nagykanizsai Ipari Parkban, a volt Gábor Áron
laktanya legénységi épületének korszerû, energia-hatékony
felújításával valósul meg. Olyan alacsony rezsiköltségû, kedvezõ üzleti környezetet biztosít, amelynek segítségével a vállalkozások megerõsödési esélye jelentõen növekszik.
A projekt megvalósulását követõen a közel 2500 m2
területû épület 30 vállalkozás befogadására lesz alkalmas.

ALAPSZOLGÁLTATÁSOK:
D irodabérlet, tárgyaló/elõadó bérlet,
D eszközbérlet (fax, scenner, projektor, stb.),
D közös helyiségek használata (könyvtár, teakonyha, mosdó),
D irodai szolgáltatások,
D bankautomata,
D recepciós szolgáltatások, postai szolgáltatás.

EMELT SZINTÛ SZOLGÁLTATÁSOK
D üzletviteli tanácsadás,
D jogi tanácsadás,
D pályázati tanácsadás, pályázatírás,
D marketing tanácsadás,
D weblap szerkesztés,
D vállalkozói képzések,
D rendezvényszervezés.
Amennyiben érdekli Önt a Nagykanizsai Inkubátorház és Innovációs Központ
által nyújtott kedvezõ iroda-, mûhely bérleti lehetõség, valamint a vállalkozások
részére nyújtott széleskörû szolgáltatási csomag, úgy várjuk jelentkezését.
További információt kaphat Mihovics Zoltán projektmenedzsertõl, a
mihovics.zoltan@nagykanizsa.hu email címen vagy 06-30-5752943 telefonszámon.
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Nem az elnök emberei…
Nagykanizsai Izzó SE (12.) –
Szentendrei NKE (8.) 27-33 (10-17)
NB I B Nyugati-csoport nõi kézilabda-mérkõzés, 3. forduló.
Nagykanizsa, 100 nézõ. Vezette:Porogi, Tóbiás.
Izzó SE: Hofbauer - Gyánó 4, Mátyás 11/5, László 1, Ruppert 1, Bouti,
Matetits 2. Csere: Gyurákovics (kapus), Gácser 3, Dabóczi A. 3, Pintér
K. 1, Papp Zs. 1, Csaba E., Takács A.
Edzõ: Katona Sándor.
Amint a végeredménybõl kitûnik, az Izzó SE nem tudta hazai
pályán legyõzni az egyik közvetlen riválisának számító Szentendrét sem, s tényként konstatálhatjuk, hogy beragadt a szezon rajtján. A mérkõzés után talán elsõ felindultságában a klub elnöke,

Musits Ferenc máris úgy fogalmazott: lehet, hogy valakitõl, vagy
valakiktõl meg kell válniuk…
– Mit takar az ominózus kijelentés? – fordultunk az egyesület
irányítójához.
– Lelketlen játékkal kaptunk ki
ellenfelünktõl – kezdte még a hétfõ délelõtti hívásunkkor is érezhetõen feldúlt Musits Ferenc. – Sajnos, vannak olyan játékosaink,
akik végig alibizik a meccseket. Ha
ez így folytatódik, tetszik, nem tetszik, példát kell statuálni, s meg
kell válnunk néhányuktól. Annyit
mondhatok, hogy a PénzügyõrSpartacus elleni találkozónk sorsfordító lehet több szempontból is.
– Mi lehet a probléma, illetve kikkel nincs megelégedve a vezetés?

– Nem szeretnék a dolgok elébe
menni, bár annyit megjegyeznék,
nem a nyáron érkezõkre gondolok.
A héten mindenesetre az elnökséggel közösen átbeszéljük a kialakult
helyzetet.
– Mégis miben áll a gondok eredõje?
– Elégedjen meg annyival, ha azt
mondom, hogy az anyagiakat érintõ
tévhitek miatt képtelenek egyesek kiegyensúlyozott teljesítményre…
Azért annyit tegyünk hozzá
mindehhez, a Pénzügyõr elleni október kilencedikei találkozó pikánsnak ígérkezik, hiszen a tizenharmadik mérkõzik a tizenkettedikkel…
A férfiak NB II-es bajnokságában az Izzó Ercsiben vendégszerepelt, és a tabellán második helyen
álló hazaiaktól 31-29 kikapott.

úszóknál ifjúsági kategóriában a
kanizsai Iszak Polett gyõzött, míg
a labdarúgó kispályás tornán a
Dunántúli Postás SE nagykanizsai legénysége (képünkön) lett
az elsõ.

Siker nélkül
idegenben

S ha már foci, akkor a hétvégi,
kanizsai érdekeltségû bajnoki
eredmények:
NB III Dráva csoport: BFC Siófok II (7.) – NTE 1866 (12.) 3-1,
kanizsai g.: Bagarus.
Megyei I. osztály: Miklósfa SE
(15.) – Let's do it Technoroll Teskánd
KSE (6.) 1-5, miklósfai g.: Pongrácz.
Megyei II. osztály, Déli csoport:
Sportklub Gutorfölde (5.) – Kiskanizsai Sáskák (2.) 2-2, kiskanizsai g.:
Földesi, Visnovics. NagykanizsaBagola VSE (8.) - Letenye SE (13.) 72, bagolai g.: Lovkó (4), Csöndör,
Popovics, Bónyai.
Megyei III. osztály, Déli csoport: Petrivente SE (5.) – Palini FC
(3.) 2-2, palini g.: Horváth T., Hajmási. Nyugati csoport: Bajcsa SE
(16.) – Mumor SE (4.) 0-3.

Míg a kanizsai férfi kosarasok az
NB I B csoportjában a harmadik
fordulónál tartanak, a hölgyek
amatõr NB I-es pontvadászata az
elmúlt hétvégén rajtolt a Kanizsai
Vadmacskák együttesével. A Kanizsa KK-DKG East (9.) legénysége
ezúttal Gyõrbe látogatott a
Gyõrszol-SZESE (4.) elleni találkozóra, s kaptak ki 71-68-ra. Az elsõ két negyedben elhúzott a vendéglátó, s ezt kellett „kozmetikáznia” Farkas László játékosainak.
Az 52-30 félidei eredményhez képest a végeredmény mondhatni
már konszolidált volt, s a lapzártánk után sorra került, szerda esti
Sárvár elleni találkozón a csorbát
akár ki is köszörülhették Tóth
Olivérék. A hölgyeknél a Kanizsai
Vadmacskák a fõvárosban kezdett
az NTE-FTC-vel (no, nem a kanizsai egylet fuzionált hirtelenjében a
zöld-fehérekkel…), s a dél-zalaiak
soraikban köszönthették ismét a
Zalaegerszegrõl visszatért Fekete
Csillát. Természetesen a Vadmacskáknál ott volt a pályán Fuisz Viktória is – aki a nyár folyamán megjárta az U18-as Európa-bajnokságot, s idõközben a megye legtehetségesebb utánpótláskorú játékosának is megválasztották –, s ha már
pályára lépett, szerzett is 22 pontot.
A Nyugati csoport tavalyi elsõje ellen ez azonban nem volt elég, hiszen a hazaiak végül 71-56-ra nyerték a találkozót. Ezt követõen
Jagarics Anettékre is hétközi mérkõzés várt, mivel szerda este a
Szombathelyi Egyetem SE-vel
mérkõztek a vasi megyeszékhelyen.

P.L.

P.L.

P. L.

Postás-h
hozta gyõzelmek Gelsérõl

A közelmúltban Gelse adott
otthont a Dunántúli Postás SE
Zala megyei sportnapjának. A
sportbarátok a nap során labdarúgásban, petanqueban és úszásban
mérhették össze tudásukat. Az
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Beindult a cselgáncsos Szentmiklósi vívó-é
érmek
versenyszezon
A Nagykanizsai TE 1866 dzsúdósai a nyári edzõtáborozások
után már nemzetközi viadalokon is
bizonyíthatták tudásukat az õsz folyamán.
A 10-15 évesek elsõként aktuális
versenyükrõl egy ezüst (Sólyomvári Dávid 33 kg – U11), valamint
négy bronzéremmel (Lukács Ditta
27 kg, Vugrinecz Alex 30 kg –
mindkettõ U11; Huszár Máté 32

kg – U12; Huszár Martin 50 kg –
U15 ) térhettek haza. A sorban aztán következett a siklósi Tenkes
Kupa nemzetközi megmérettetés,
melyen Lukács Ditta szereplése nívós mezõnyében egy harmadik
helyre volt elegendõ, míg az egri
nemzetközi kupán Huszár Máté
egyenletes teljesítménnyel lett elsõ, Huszár Martin pedig a finálét
elvesztve második.

Az NTE 1866 vívói Szigetszentmiklóson versenyeztek a Reménység
körversenyen, mely sorozat a hazai
12-15 éves vívóknak a megmérettetése országos szinten, s a közel 160
induló között tizennégyen képviselték a kanizsai színeket – gyermek,
újonc és serdülõ korosztályokban.
Nagy csaták és szoros küzdelmek után az NTE reménységei
remekül szerepeltek, mert – egy
korosztályt kivéve – ahány számban indultak, mindegyikben érmes

helyezést értek el. A kanizsai dobogós helyezések:
Gyermek nõi kard (1998-ban születettek): 3. hely Erdélyi Vanessza
(edzõ: Piecs Adrienn). Újonc nõi
kard (1997): 3. hely: Kungli Borbála (edzõ: Piecs Adrienn). Újonc férfi kard (1997): 2. hely Dobó István
(edzõ: Piecs Adrienn). Serdülõ nõi
kard (1996): 2. hely Osvald Anna
(edzõ: Kiss György). Serdülõ férfi
kard (1996): 3. hely Dobó István
(edzõ: Piecs Adrienn).
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Sikeres projektet zárt a TISZK
A Kanizsa TISZK szeptember 30-án zárta két éve tartó projektjét, amelynek legfontosabb mozzanatairól Mérksz Andor
ügyvezetõ igazgató és Faragó Zsolt szakmai vezetõ tájékoztatta a sajtó képviselõit.
A projekt a „Versenyképesebb Jövõ”– A korszerû szakképzés
megalapozása Nagykanizsán és térségében, Térségi Integrált
Szakképzõ Központ létrehozásával címet viseli. Létrejöttéhez létre kellett hozni 2008. júniusában a Kanizsa TISZK intézményét,
de a partnerintézményekkel, vagyis a középiskolákkal való szoros
együttmûködés adta a projektek megvalósításának másik alapját.
Mérksz Andor elmondta, hogy a legfontosabb feladatok közé
tartozott a szakmakínálat kialakítása és egyeztetése, amely a munkaerõpiacnak megfelelõen tudja képviselni Nagykanizsa szakképzését. Ehhez egy olyan tájékoztatási rendszer kialakítását kezdték
meg, amely egyrészt nyomon követi a diákok tanulmányait, másrészt lehetõvé teszi késõbbi pályájuk utókövetését is. Összesen huszonkét projektet valósítottak meg a két év alatt, amelyeket párhuzamosan kellett kiszolgálni. Ezeken belül létrejöttek bizottságok,
például minõségirányítási vagy a hátrányos helyzetû tanulók segítésével kapcsolatos bizottság. Százöt pedagógus vett részt a projektekben, az oktatók kilencven százaléka pedig a mûszaki szakképzésben tevékenykedett. Mindehhez természetesen fontos volt a
jó együttmûködés a partnerintézményekkel.

Két projekt a TISZK szervezeti mûködését segítette, ezek
közül az egyik az Irányítási Kézikönyv elkészítése, ebben a dokumentumban határozták meg az iskolákkal való együttmûködés szabályait. A másik nagyobb feladat a Vezetõi Irányítási
Rendszer kialakítása, amely az informatikai hátterét adja az intézmény munkájának. A tanügyigazgatási rendszer az iskolák
felé adnak olyan szolgáltatásokat, amelyek hatékonyabbá teszik mûködésüket, valamint elektronikusan nyújt segítséget a
tantárgyfelosztáshoz. Az elektronikus napló nyomon követi a
tanuló elért eredményeit, míg az elektronikus ellenõrzõkönyv
segítségével a szülõk nyomon tudják követni gyermekük tanulmányait.
Faragó Zsolt összegezte a projektek szakmai részleteit, és ennek keretein belül elmondta, hogy egy hosszútávú, 2014-ig tartó stratégiát alakítottak ki az intézmények együttmûködésével
kapcsolatban. Hangsúlyozta, hogy új módszerek, kompetenciaalapú fejlesztések történtek az intézményben. A pedagógusokat,
gyakorlati oktatókat is fel kellett készíteni a gyakorlati oktatásra, ez akkreditált képzés keretein belül történt meg. Folyamatosan zajlik felnõttképzés is, és bizonyos szakmákban csak a Kanizsa TISZK nyújt képzéseket. Céljuk, hogy minél jobb hatásfokkal, minél magasabb színvonalon
oktassanak, erre utal a „Versenyképesebb jövõ” jelmondat is.

